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Turpinot jau izveidojušos tradīciju, šopavasar arhīvisti sērijā “Vēstures avoti” kā 
septīto izdevumu laida klajā apjomīgu dokumentu un materiālu krājumu par 1934. 
gada 15. maija valsts apvērsumu Latvijā. Saistībā ar turpmāko periodu līdz 1940. gadam 
tas joprojām spēj piesaistīt ne tikai vēsturnieku un vēstures interesentu, bet dažkārt 
arī politiķu un politologu, tāpat sabiedrības uzmanību. Krājums tapis ilgākā laikā 
pēc tā sastādītāju sabiedrībā pazīstamu vēstures zinātņu doktoru Valtera Ščerbinska 
un Ērika Jēkabsona rūpīga darba galvenās redaktores Dr. hist. Valdas Pētersones un 
plašas redakcijas padomes (ar ārzemju vēsturnieku līdzdalību) priekšsēdētāja Latvijas 
nacionālā arhīva departamenta direktora nikolaja rižova pārraudzībā.

Dokumentu krājumu ievada V. Ščerbinska plašs historiogrāfisks apskats. Tas 
sniedz lasītājiem daudzu – gan publicētu, gan nepublicētu atmiņu autoru, tāpat 
dažādu paaudžu un politisko uzskatu vēsturnieku, ieskaitot citzemju pētniekus, 
attiecīgo problēmu ietverošo nozīmīgāko grāmatu un plašāku rakstu koncentrētu 
novērtējumu profesionāli labā līmenī. Tā kā padomju okupācijas gados Latvijā bija 
iespējama tikai tendenciozi politizēta darbība vēstures laukā, nopietna tēmas izpēte 
būtībā saistāma galvenokārt ar latviešu vēsturnieku un publicistu veikumu emigrācijā 
un Latvijas vēsturnieku darbiem pēc valsts neatkarības atjaunošanas. no pirmajiem 
jāmin edgars Dunsdorfs, edgars andersons un Ādolfs Klīve, otros pārstāv Mārtiņš 
Virsis, aivars Stranga, Indulis ronis u.c. Katrs laikabiedrs un pētnieks izteicis savas 
domas un pieņēmumus, vairāk vai mazāk pamatotus, gan savstarpēji atšķirīgus, gan 
visai līdzīgus, tādēļ historiogrāfiskajā apskatā uzmanība pievērsta ne tikai vērtēto 
autoru secinājumiem, bet arī viņu izmantotajiem avotiem, uz kuriem šie secinājumi 
balstīti. Galvenās problēmas historiogrāfijā V. Ščerbinskis saskata apvērsuma 
cēloņu un iemeslu skaidrojumā, kas gadu gaitā mainījušies, jaunākajiem autoriem 
tomēr daudz aizgūstot no priekšgājējiem. Starp vēsturniekiem un atmiņu autoru 
publikācijām vērojamas atšķirības apvērsuma vērtējumā. Tāpat nav vienprātības 
jautājumā par parlamentārās sistēmas krīzi Latvijā. Manuprāt, Saeimai tolaik piemita 
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nevis atsevišķi, bet daudzi 
trūkumi, un jāatzīst vismaz 
daļējas parlamentārās krīzes 
pastāvēšana. ne velti sabiedrībā 
dominēja neapmierinātība ar 
Saeimas rīcībspēju, politiķu 
reputācija bija slikta (16. lpp.), 
tad vēl viņu savstarpējie ķīviņi, 
daudzu saistība ar korupciju, 
tautā izplatītās domas par 
Saeimas darbības ierobežošanu 
utt. netieši uz to norāda 
V. Ščerbinska secinājums: 
“Lielā sabiedrības daļā tik 
tiešām jauno kārtību [t.i., pēc 
apvērsuma. – V. B.] uzņēma ar 
atsaucību” (50. lpp.). apskatā 
minētas priekšnoteikumu 
grupas, kas eiropā starp abiem 
pasaules kariem “noteica 
demokrātijas stabilitāti, un 
tās bija: sociālekonomiskie 
faktori, valsts sociālā struktūra, 
institucionālie faktori, politiskā 
kultūra, militārpersonu loma, 
politiskā vardarbība un ārējais faktors” (15. lpp.), pēc tam aplūkojot tās konkrēti 
Latvijas gadījumā. Gluži otrādi uzskaitītās faktoru grupas noteica demokrātijas 
vājumu un nestabilitāti. Grūti piekrist apgalvojumam par ģenerāli Jāni Balodi kā 
Kārlim Ulmanim līdzvērtīgu personību uz Latvijas politiskās skatuves (28. lpp.). 
Vismaz Saeimā J. Balodis ar aktivitāti neizcēlās, pat tās Karalietu komisijā ne. Tādēļ 
diezin vai viņam piemita politiķa apsviedīgums, ko nevar noliegt K. Ulmanim, kas kā 
“apvērsuma galvenais iniciators un īstenotājs” (26. lpp.) turklāt “bija labs psihologs” 
(49. lpp.). Viņš izrādījās “gatavs uzņemties atbildību, negaidīja to no citiem, pats 
darīja to, ko uzskatīja par labāku”, izšķirot demokrātijas likteni Latvijā (19. lpp.). Kā 
valstsvīrs, kam bija vislielākie nopelni neatkarīgas Latvijas valsts proklamēšanā un 
tās pastāvēšanas sākumposmā, viņš neslēpa neapmierinātību ar šīs valsts, viņaprāt, 
nepietiekami veiksmīgo attīstību. nav šaubu, viņam bija savs redzējums, ja arī ne 
plāns, kā panākt tautsaimniecības straujāku augšupeju saistībā ar izglītību un 
kultūru, latviešu tautas pašapziņas un identitātes nostiprināšanu. Taču arvien vairāk 
K. Ulmanis zaudēja ticību, ka spēs to panākt ar Saeimas palīdzību, kurā pieauga 
kreisais noskaņojums. acīmredzot tas arī lika izšķirties par apvērsumu.

citu valstu reakcijai uz 1934. gada 15. maija notikumiem Latvijā pievērsies Ēriks 
Jēkabsons, norādot, ka jau apvērsuma naktī daudzas valstis tika informētas par Latvijā 
notiekošo. Tas liecināja, ka K. Ulmanim un viņa atbalstītājiem atbalsis ārzemēs nebūt 
nelikās vienaldzīgas. Īpaši svarīga bija abu agresīvi noskaņoto kaimiņu lielvaru 
– Vācijas un PSrS – attieksme. rakstā atzīmēts, ka Vācijas nepārprotami labvēlīgo 
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nostāju veicināja apvērsumam sekojošas represijas pret sociāldemokrātiem un 
ebreju kreisajām organizācijām. Vēlāk abpusējās attiecības gan sarežģīja K. Ulmaņa 
vēršanās pret baltvāciešiem. PSrS galvenokārt raizējās par Latvijas iespējamo 
tuvināšanos Vācijai. Ņemot vērā PSrS agresīvos nolūkus pret neatkarīgajām Baltijas 
valstīm, K. Ulmanim nebija nopietna pamata cerēt uz attiecību uzlabošanu ar šo lielo 
kaimiņvalsti, taču šādas cerības tika lolotas (61. lpp.). Vieglāk bija paredzēt rietumu 
demokrātisko lielvalstu, t.i., Lielbritānijas, Francijas un aSV attieksmi, vēl jo vairāk 
Igaunijas, Lietuvas, tāpat Polijas līdzīgo režīmu izturēšanos. Kas attiecas uz aSV, 
tad tās nesteidzās izvērtēt valsts apvērsumu Latvijā un tam sekojošās pārmaiņas. 
Šo uzdevumu veica aizokeāna lielvalsts vēstniecība rīgā gadu vēlāk sagatavotā 
konfidenciālā memorandā “Ulmaņa režīma pirmais gads Latvijā”. Pavadvēstulē 
valsts sekretāram Kordelam Halam (Hull) aSV pagaidu pilnvarotais lietvedis rīgā 
Felikss Kouls (Cole) bija atzinis par vajadzīgu piebilst, ka “gan iekšēji, gan ārēji Latvija 
atrodas ievērojami spēcīgākā un stabilākā pozīcijā nekā līdz 1934. gada 15. maijam” 
(national archives of the USa, 860P.00/96, p. 2, 3).

“Viennozīmīgu oficiālu nosodošu reakciju nepauda neviena valsts, neskaitot 
PSrS, kas to darīja nevis diplomātiskā, bet galvenokārt preses līmenī un kas bija 
paredzama jau iepriekš,” (74. lpp.) secina Ē. Jēkabsons. Tas gan neattiecās uz ārzemju 
sociāldemokrātiskajām un demokrātiskajām partijām, kā arī organizācijām. Tajā 
pašā laikā citu valstu valdībās un parlamentos daudzos gadījumos varēja saklausīt 
“Latvijas jaunajai situācijai labvēlīgu viedokli” (74. lpp.). Tas tikai apstiprināja to, ka 
K. Ulmaņa autoritārais režīms ārvalstu valdošajām aprindām nelikās nekas ārkārtējs, 
nekas nosodāms un apkarojams. Līdzīgi to uztvēra arī Tautu Savienība kā tagadējās 
apvienoto nāciju Organizācijas priekštece.

autoritārisma viļņveida izplatību eiropā periodā starp abiem pasaules kariem 
savā rakstā aplūkojis Dr. habil. hist. Inesis Feldmanis, balstoties uz plašu speciālās 
literatūras klāstu. Šo procesu noteica un ietekmēja jau minētais daudzu valstu 
demokrātisko spēku vājums, izpaliekot konkrētām sociālajām struktūrām, 
tautsaimniecības nesakārtotība u.c. nepilnības, arī katrai valstij piemītošie objektīvie 
un subjektīvie priekšnoteikumi. Protams, sava loma bija nejaušības momentiem.

Pirmais autoritārisma vilnis pagājušā gadsimta 20. gadu pirmajā pusē aptvēra 
eiropas dienvidu un centrālo daļu, tātad arī Itāliju, kur nodibinājās fašistiskā 
diktatūra, bet nākamo vilni ievadīja valsts iekārtas apvērsumi Polijā, Lietuvā un 
Portugālē 1926. gadā. Septiņus gadus vēlāk nacistu viltīgi realizētā varas pārņemšana 
Vācijā, izmantojot Veimāras konstitūcijas šai valstij noteiktās demokrātijas sistēmas 
nepilnības, ievadīja autoritārisma izplatības trešo vilni. Dažādu tipu un satura 
autoritārisms pavisam aptvēra četrpadsmit valstu. raksta nobeigumā, sniedzot 
koncentrētu antidemokrātisko režīmu salīdzinājumu, tā autoram tomēr vajadzēja 
norādīt uz K. Ulmaņa autoritārisma kraso atšķirību no antihumānajiem nacistu un 
komunistu totalitārajiem režīmiem Vācijā un PSrS.

Pievēršoties dažiem aspektiem K. Ulmaņa autoritārajā ideoloģijā, Dr. hist. Ilgvars 
Butulis vairāk uzmanības veltījis nacionālo minoritāšu jautājumam 15. maija Latvijā. 
Diemžēl viņš nevajadzīgi sabiezināja krāsas, pārlieku aizstāvot šo minoritāšu intereses. 
Ignorēti fakti, kas liecina, ka tolaik nacionālo minoritāšu tiesības citās eiropas valstīs, 
to skaitā vecajās demokrātijās, tika ievērotas nesalīdzināmi sliktāk kā Latvijā. Galu 
galā citur jau sen pastāvošās un stingri ievērotās pamatnācijas tiesības latviešiem 
vajadzēja garantēt arī sev. Tiesa, esejas nobeigumā minēti mērenāku uzskatu paudēji. 
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“Šķiet,” atzīst I. Butulis, “ka arī reālajā 15. maija politikā dominēja tieši pēdējie”  
(97. lpp.).

Krājumā ievietotie dokumentārie materiāli aptver sešas atsevišķas nodaļas. 
Pirmajā nodaļā ievietotas K. Ulmaņa, ģenerāļa J. Baloža, Ārlietu ministrijas valsts 
sekretāra, no 1936. gada ārlietu ministra Vilhelma Muntera piezīmes, jau pēc Latvijas 
okupācijas čekistu veikto nopratināšanas protokolu izvilkumi, līdzdalībnieku un 
laikabiedru atmiņu fragmenti, pavisam septiņi dokumenti. Savās izsūtījumā rakstītajās 
piezīmēs K. Ulmanis gandarīts atzīmē, ka apvērsuma laikā “netika izlieta ne asins 
lāse” (101. lpp.). Tādēļ pārspīlētas liekas tam sekojošas samērā plašas, galvenokārt 
pret aktīvajiem sociāldemokrātiem un pērkonkrustiešiem vērstas represijas, starp 
citu, Liepājas koncentrācijas nometnē uz trim nedēļām internējot pat bijušo Tautas 
padomes, Satversmes sapulces, pēc tam sekojošo Saeimu deputātu, turpat 68 gadus 
veco Kārli Deķēnu (526. lpp.). Viņš bija pazīstams kā aktīvs izglītības demokratizēšanas 
veicinātājs. Lai gan nometnes režīms bija viegls un ieslodzītie netika uzskatīti par 
noziedzniekiem, viņi tomēr bija atrauti no ģimenēm un ierastā darba. Pats K. Ulmanis 
vairākkārt bija ieminējies par Satversmes pārstrādāšanu, politisko partiju likvidēšanu 
uz laiku, tomēr reāli soļi šajā virzienā, kā zināms, nesekoja. acīmredzot viņš baidījās, 
ka politisko partiju un Saeimas darbības atjaunošana atkal novedīs pie “politiskā 
tirgus”, bet daudziem viņa veiktajiem pārkārtojumiem ar Saeimas balsojumiem tiks 
pārvilkta svītra.

Līdz ar K. Ulmaņa, ģenerāļa J. Baloža u.c. neatkarīgās Latvijas augstāko 
amatpersonu raksturojumiem visai plašas ziņas padomju drošībniekiem ir sniedzis 
V. Munters pašrocīgi rakstītā ziņojumā. Diezin vai jāšaubās, ka viņš ar šādu iniciatīvu 
centās panākt sev kādus atvieglojumus, iespējamu darba piedāvājumu, ko, kā zināms, 
vēlāk arī saņēma.

Trijās nākamajās nodaļās apkopoti materiāli par apvērsuma priekšvēsturi un 
tā norisi, varas pārņemšanu, represijām un pretdarbību, iedzīvotāju noskaņojumu. 
Minētie materiāli – Politiskās pārvaldes aģentu ziņojumi, pavēles aizsargiem un 
garnizoniem, K. Ulmaņa runas, preses un Latvijas Telegrāfa aģentūras sniegtā 
informācija, izvilkumi no V. Muntera dienasgrāmatas, jaunizveidotā Ministru 
kabineta lēmumi, laikabiedru atmiņas utt. – ir daudzpusīgi. Tie dod vairāk vai 
mazāk savstarpēji saistītu, tomēr plašu pārskatu par konkrēto situāciju pirms un pēc  
15. maija. Pavisam norādītajās trijās nodaļās ievietot 180 dažādas izcelsmes un apjoma 
dokumentu.

Latvijā akreditēto diplomātisko pārstāvju ziņojumi par 1934. gada 15. maija 
notikumiem ievietoti vienā (piektajā) nodaļā un balstīti ne tikai uz daudzu eiropas 
valstu, bet arī aSV un Japānas arhīviem. Tie publicēti tulkojumā no angļu, vācu, 
franču, itāļu, zviedru, somu, rumāņu, čehu u.c., pat arī no japāņu valodas. Starp 
citu, Japānas sūtniecība, 17. maijā no rīgas ziņojot savas valsts Ārlietu ministrijai, 
paskaidrojusi, ka Latvijas valdības, respektīvi, apvērsuma īstenotāju “rīcība bija ātra 
kā zibens, tādēļ pretinieki pilnībā zaudēja iespēju rīkoties, pretošanās nav iespējama, 
un visā valstī kārtība tiek labi nodrošināta” (421. lpp.).

Pēdējā, sestajā nodaļā atspoguļota Latvijas ārlietu resora darbība centienos ietekmēt 
15. maija atskaņas citās valstīs. Te atrodama gan K. Ulmaņa 1934. gada 16. maija 
telegramma Latvijas sūtņiem ārzemēs, sūtņu ziņojumi K. Ulmanim un V. Munteram. 
ziņojumos izklāstīta attiecīgo valstu valdību,  lielāko preses izdevumu un politisko 
aprindu attieksme pret varas maiņu Latvijā. Ārzemju preses apskata kopsavilkumā 
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par apvērsumu Latvijā Ārlietu ministrijas Preses nodaļa aprobežojusies gan tikai ar 
eiropas valstīm.

Pielikumā publicēti četri dokumenti – noteikumi par kara stāvokli, kas pieņemti 
1919. gada 11. februārī, 1921. gadā izdarītais papildinājums un grozījums tajos, kā arī 
Liepājas koncentrācijas nometnē internēto 369 personu saraksts.

1934. gada 15. maija apvērsums Latvijā bija nopietns pavērsiens valsts vēsturē. 
Tam sekoja izmaiņas daudzās dzīves jomās. Turpmākie seši gadi apstiprina, vai tas 
kādam patīk vai nepatīk, ka K. Ulmaņa autoritārai valdībai izdevās veikt, kā to mēdz 
teikt mūsdienās, ekonomisku izrāvienu salīdzinājumā ar samērā blāvo iepriekšējo 
periodu. To gan dažkārt mēģina izskaidrot ar pasaules saimniecisko atkopšanos 
pēc krīzes. Panākumi tika gūti kā lauksaimniecībā, tā rūpniecībā, straujāk attīstījās 
celtniecība un transports, arī izglītība un kultūra. K. Ulmanis parūpējās par latviešu 
valodas statusa nostiprināšanu, visnotaļ sekmēja tautas pašapziņu, un latvieši tiešām 
jutās kā saimnieki savā dzimtenē. ar viņa vārdu saistās arī Draudzīgais aicinājums, 
Tēvzemes balva, Studiju fonds. Tam visam svītru pārvilka Otrais pasaules karš un 
naidīgu lielvaru okupācijas. Jābūt vairāk nekā naivam, lai noticētu, ka parlamentārā 
demokrātija pasargātu Latviju no totalitāro lielvaru agresijas.

Jācer, ka šis dokumentu krājums pamudinās kādu vēsturnieku ķerties pie 
monogrāfijas par šo svarīgo problēmu. Pamats tai nu ir ielikts.

      Valdis Bērziņš


