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ARHÎVI, VÇSTURES PÇTNIECÎBA UN VÇSTURNIEKI*

Pastâv vairâki iemesli, kâdçï cilvçki interesçjas par vçsturi. Vieni vçlas mâcîties
no pagâtnes pieredzes, citi vçsturi uzskata par identitâtes daïu un redz tajâ
savas bûtîbas atspulgu. Vçl citi aizraujas ar vçstures faktu, kuriozu un negâciju
kolekcionçðanu, uzskatot to par interesantu nodarbi un vçrtîgas intelektuâlâs
bagâþas uzkrâðanas veidu. Vçlçðanos izzinât pagâtni mudina arî daudzi didaktiski,
politiski, estçtiski, çtiski, morâli u.c. iemesli.

Turklât intensitâte, ar kâdu cilvçki interesçjas par vçsturi, viòu uzmanîbas
lokâ esoðo tçmu un laikmetu spektrs ir mainîgs. Tas vienmçr ir atkarîgs no
pastâvoðajiem politiskajiem un sociâlajiem apstâkïiem, no kultûrvides un tâs
tradîcijâm. Visai bieþi pagâtnes aspekti, kuri vçl vakar ðíita mazsvarîgi,
neizteiksmîgi, to vai citu iemeslu dçï ðodien aktualizçjas, kïûst nozîmîgi un
pçtîjumu vçrti. Patiesa ir atziòa, ka ikvienâ laikâ pastâv sava vçsture un ka tâ
savâ bûtîbâ ir nerimtîgs dialogs starp ðodienu, tâs norisçm, cilvçkiem un pagâtni,
tâs norisçm un cilvçkiem.

Vçstures zinâtni Latvijâ 20. gadsimtâ raksturo vairâkkârtçja mainîba. Turklât
ðo mainîbu daudz lielâkâ mçrâ noteica politiskie apstâkïi nekâ zinâtnes attîstîbas
likumsakarîbas. Politiskâs situâcijas un valsts varas ietekme (pasûtîjumi, stimuli,
pieprasîjumi, spiediens, aizliegumi, sodi) ierobeþoja ne tikai pçtîjumu tematiku
un to saturu, atziòas un secinâjumus, bet arî vçstures pçtniecîbâ strâdâjoðo cilvçku
sastâvu, pieejamos vçstures avotus un literatûru, vçsturnieku sacerçjumu
publicitâti u.c. Lai arî pagâtnç jau ir palicis totalitâro reþîmu, aukstâ kara un
Latvijas okupâcijas laiks, tomçr tâ sekas Latvijas vçstures zinâtnç vçl ir jûtamas.

Ðajâ rakstâ iezîmçti daþi Latvijas mûsdienu vçstures zinâtnes situâcijas
aspekti, akcentçjot valsts varas, arhîvu, vçsturnieku un viòu darba savstarpçjo
saistîbu.

Arhîvi un vara

Cilvçces vçstures izzinâðanâ un pçtniecîbâ nenoliedzami svarîga nozîme ir
arhîvos uzkrâtajâm pagâtnes liecîbâm. Sava vçsture ir arî paðiem arhîviem, un
tâ ir tikpat sena, cik visas cilvçces vçsture. Tomçr ðajâ gadsimtiem ilgajâ laikâ
arhîvu esîbas un bûtîbas koncepcijas pamatkodols ir palicis nemainîgs – uzkrât

* Raksta pamatâ ir ziòojums, kas nolasîts zinâtniskajâ konferencç “Kurzeme–Vidzeme–Latgale: Reìions
un identitâte Latvijas vçsturç” 1999. gada 19. martâ Latvijas Valsts vçstures arhîvâ.



un glabât droðîbâ tâ vai cita valdnieka vai varas izveides un pastâvçðanas
dokumentâlo pamatojumu, kâ arî dokumentus, kas apliecina, aizstâv un sargâ
ðîs varas tiesîbas un intereses un dokumentç tâs darbîbu. Valsts varas un tâs
arhîva saistîba ir tieða un noturîgi stingra. To apstiprina arî paðu arhîvu veidoðanas
un pastâvçðanas vçstures fakti. Daþâda lîmeòa pârvaldes iestâdes uzkrâja
dokumentus, un tie pakâpeniski veidoja ðo iestâþu arhîvus. Tradicionâli ðîs
dokumentu krâtuves bija novietotas zem viena jumta ar paðu iestâdi, tâdçjâdi
pat ìeogrâfiski demonstrçjot arhîva un varas kopîbu.2  Latvijas teritorijâ
nozîmîgâkâ arhîvu novietne gadsimtiem ilgi ir bijusi Rîgas pils, kuras daþâdâs
telpâs, pagrabos un bçniòos dokumentu glabâtuves atradâs no 14. gs. lîdz
1929. gadam. Ne velti viens no pils toròiem tiek dçvçts par Arhîva torni. Tâpat
arhîvi ir atraduðies Jelgavas pilî, Cçsu pilî u.c. Tikai 19. gs. otrajâ pusç un 20. gs.
arhîvu dokumentu atraðanâs fiziski tika “attâlinâta” no varas, nododot arhîvu
lietoðanâ atseviðías telpas, kas ir speciâli paredzçtas vai pielâgotas dokumentu
droðai un ilgstoðai uzglabâðanai.3

Ikviena arhîva mûþu veido divas galvenâs sastâvdaïas: 1) noteiktas varas
dokumentu arhîva izveidoðana, uzkrâðana un glabâðana un 2) arhîva liktenis,
ðai varai aizejot bojâ un tâs vietâ nâkot citai varai.

Arhîvu vçsture, protams, mçdz bût ïoti daþâda, tâ var bût gan laimîga, gan
daþâdâm lielâkâm vai mazâkâm nelaimçm apgrûtinâta. Laimîgais variants

1. att. Skats uz Rîgas pils Arhîva torni. 1928. gads. Autors nezinâms.
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhîvs. Inv. nr. 46588-N.
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nozîmç arhîvu dokumentu glabâðanu garus gadus vienâ vietâ, droðîbâ un labos
apstâkïos. Problçmvariantâ arhîvu vçsture veidojas daudz sareþìîtâka, un tajâ
iespçjama arî arhîva pilnîga vai daïçja fiziska bojâeja. Ïoti bieþi arhîvu
dokumentus iznîcina ne tikai kari, revolûcijas, dabas stihijas un katastrofas, bet
arî tîri sadzîviskas nelaimes – ugunsgrçki, çku sliktais stâvoklis un cilvçku
nevçrîba pret veciem, it kâ nevajadzîgiem dokumentiem. Tomçr arhîva liktenis
visvairâk ir atkarîgs no varas, kas to veidojusi, likteòa un varas pâròçmçja rîcîbas.
Cilvçces vçsture liecina, ka vairumâ gadîjumu vara, pienâkot norietam, vai nu
cenðas saglabât savus dokumentus, visbieþâk izvedot ârpus tâs teritorijas, kurâ
tâ zaudç varu, vai arî iznîcinot. Savukârt jaunâ vara cenðas iegût savâ pârziòâ
iepriekðçjâs dokumentâro mantojumu, lai spçtu efektîvi pâròemt pârvaldi, gûtu
informâciju par iepriekðçjas varas darbîbu, tajâ iesaistîtajiem cilvçkiem, kâ arî
iemantot dokumentus, kuru saturu iespçjams vçrst pret iepriekðçjâs varas
pârstâvjiem un atbalstîtajiem. Latvijas arhîvu vçsturç ðâdu gadîjumu, kad,
nomainoties varâm, mainâs arî arhîvu saimnieki, nav mazums.

Raksturîgs piemçrs ir Zobenbrâïu un Livonijas ordeòa arhîva likteòstâsts.
Livonijas ordenim beidzot pastâvçt, tâ pçdçjais mestrs un vienlaikus arî jaunâs
varas pârstâvis – pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ketlers 1561. gadâ pârveda
ðo arhîvu no Cçsîm uz Jelgavas pili. Tas tika iekïauts Kurzemes hercogu kancelejas
arhîvâ. Polijas–Zviedrijas kara laikâ 1621. gadâ zviedri ðo arhîvu aizveda uz
Zviedriju. Kurzemes hercogi 1635. gadâ atguva atpakaï savu arhîvu, jo tas bija
viòiem patieðâm politiski un tiesiski nozîmîgs un aktuâls, bet Zobenbrâïu un
Livonijas ordeòa arhîvs palika Zviedrijâ un tur atrodas joprojâm. Ðis arhîvs
Zviedrijâ piedzîvoja daþâdas nelaimes. 1697. gadâ tas cieta Zviedrijas karaïa
pils ugunsgrçkâ. Lielâ Ziemeïu kara laikâ 1713. gadâ tika evakuçts uz Erebrû
un 1717. gadâ atvests atpakaï uz Stokholmu. Ðo notikumu rezultâtâ vairums
Zobenbrâïu un Livonijas ordeòa dokumentu gâja bojâ.4  Domâjams, ka 18. un
19. gs. ðis arhîvs piederçja pie Zviedrijas arhîvu maznozîmîgâkâs daïas, jo
Livonijas varas laiks tobrîd politiski Eiropâ vairs nebija aktuâls.

Visai tipiska brûkoðas varas arhîva vçsture izveidojâs arî Kurzemes hercogu
arhîvam hercogistes pastâvçðanas pçdçjâ gadu simtenî. Ziemeïu kara laikâ
1701. gadâ viena daïa arhîva no Jelgavas nonâca Kçnigsbergâ, otra – Rîgâ. Arhîvs,
karam beidzoties, pakâpeniski atgriezâs Jelgavâ. Hercogistes pçdçjos gados tas
arî Jelgavâ tika vairâkkârt pârvadâts, sadalîts daïâs, tâdçï arî dokumenti tika
bojâti un zaudçti. Tâ 1772. gadâ Kurzemes hercogu arhîvu pârveda no tiesas
nama uz pili. Savukârt tur daïa dokumentu tika bojâta, iebrûkot pils griestiem.
1778. gadâ arhîvu pârveda uz Academia Petrina telpâm, kur arhîvs cieta
ugunsgrçkâ. Daïu dokumentu pçdçjais Kurzemes hercogs Pçteris aizveda sev
lîdzi uz Silçziju. Jaunâs Kurzemes varas – Krievijas impçrijas pârstâvji pret
Kurzemes hercogu arhîvu izturçjâs ïoti bezrûpîgi. To sadalîja trîs daïâs, un jaunie
dokumentu pârvaldîtâji îpaðu vçrîbu to saglabâðanai neveltîja. Piemçram,
kamerpalâtas ierçdòi lielu daïu Kurzemes hercogu arhîva materiâlu pârdeva
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makulatûrâ. Hercogu dokumenti ðajâ laikâ kalpoja pat siïíu ietîðanai un tie nonâca
Jelgavas apkârtnes zemnieku mâjâs. 19. gs., kad sâka mainîties sabiedrîbas
attieksme pret vçsturi un tâs liecîbâm (par ko rakstâ tiks runâts tâlâk), radâs arî
interese par Kurzemes hercogu arhîvu. 19. gs. otrajâ pusç to kârtoja un aprakstîja
baltvâcu vçsturnieks T. Ðîmanis (Schiemann). 1909. gadâ arhîvs no Jelgavas pils
tika pârvests uz Sanktpçterburgu un novietots droðâkâ glabâtuvç – Valsts padomes
arhîvâ. Pçc 20 gadiem Kurzemes hercogu arhîvs atgriezâs Latvijâ un tika novietots
Latvijas Valsts arhîvâ (ðodien – Latvijas Valsts vçstures arhîvs).5

Bez ðaubâm, par vienu no visu laiku veiksmîgâkajiem Latvijas arhîvu likteòiem
20. gs. uzskatâma Kurzemes zemes arhîva vçsture. Ðo arhîvu izveidoja 1903. gadâ
ar îpaðu Kurzemes muiþniecîbas landtâga lçmumu. Tajâ Kurzemes muiþniecîba
pûlçjas savâkt iespçjami vairâk dokumentu, kas apliecina tâs privilçìiju izcelsmes
likumîbu un to pastâvçðanas vçsturisko gaitu. Zemes arhîvâ tika iekïauti nozîmîgi
dokumenti: Kurzemes un Piltenes muiþniecîbas un muiþu arhîvi, daïa Kurzemes
hercogu arhîvu, kas tobrîd atradâs Kurzemes kamerpalâtâ, Krievijas sûtniecîbas
Jelgavâ arhîvu, baznîcas grâmatas u.c. Bermontiâdes laikâ 1919. gadâ, kad jau
bija proklamçta Latvijas Republika un bija skaidrs, ka baltvâcu muiþniecîba savas
privilçìijas un îpaðo statusu ðajâ zemç ir zaudçjusi, tâ parûpçjâs, lai Kurzemes
zemes arhîvs tiktu aizvests uz Vâciju. Tur tas sâkumâ atradâs Lîbekâ, tad Rostokâ,
1935. gadâ nonâca Berlînç un veidoja Prûsijas Slepenâ arhîva atseviðíu nodaïu.
Arhîvu Vâcijâ izmantoja baltvâcu muiþniecîba savu tiesîbu pierâdîjumiem. Latvijas
Republikas valdîbai izdevâs atgût tikai atseviðíus dokumentus. Pçc Otrâ pasaules
kara Latvijâ ilgu laiku par Kurzemes zemes arhîvu nebija nekâdu ziòu. 60. gadu
beigâs, pateicoties nejauðai un laimîgai notikumu sakritîbai, informâciju par
Kurzemes zemes arhîvu izdevâs iegût vçsturniekiem Teodoram un Ârijai Zeidiem.
Prûsijas Slepenais arhîvs, kurâ ietilpa arî Kurzemes zemes arhîvs, bija glabâjies
Ðtasfurtas sâls raktuvçs. Ðie arhîvi nonâca Vâcijas Demokrâtiskâs republikas valdîbas
pârziòâ. VDR vçsturniekus Kurzemes zemes arhîvs neinteresçja, arî Kurzemes
muiþniecîba ðajâ sociâlistikajâ valstî nevarçja pretendçt uz kâdu îpaðu politisko
un sociâlo tiesîbu atzinumu. Tâdçï ðis arhîvs bija pilnîgi zaudçjis aktualitâti un
apmçram 20 gadus gandrîz aizmirsts un neapstrâdâts nogulçja Merzeburgas pils
tornî, kur arî glabâðanas apstâkïi ðiem dokumentiem nebija labvçlîgi. Tur arî Latvijas
vçsturnieki atrada ðo savas zemes vçsturei nozîmîgo dokumentu kopumu.
1971. gadâ Kurzemes zemes arhîvs atgriezâs Rîgâ un tika novietots Latvijas Valsts
vçstures arhîvâ. Ðâ arhîva klejojumu gadi noslçdzâs ar arhîvu vçsturç varbût ne
pârâk raksturîgajâm patiesi “laimîgajâm beigâm”.6

Aplûkojot varas un arhîvu cieðo saistîbu, piemçri nav jâmeklç vienîgi tâlâkâ
pagâtnç. Jautâjums par arhîvu atgrieðanos ir aktuâls Latvijâ arî ðodien. Padomju
Savienîbas pastâvçðanas pçdçjos gados no Latvijas uz Krieviju tika izvesti arhîvi,
kuros glabâjas liecîbas par daþâdu okupâcijas iestâþu darbîbu. Padomju Savienîbas
varas mantinieki nebût nesteidzas ðos dokumentus atgriezt atpakaï, un jautâjums
par to turpmâko likteni tiek risinâts augsta lîmeòa valdîbas sarunâs.
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                                                 Arhīvi un vēsture

Iztirzājot citus arhīvu vēstures aspektus, jāatceras, ka jauns posms arhīvu 
izmantošanā sākās 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. Arhīvi ieguva jaunus 
lietotājus un arī citas funkcijas – līdz tam arhīvi kalpoja vienīgi varai, bet tagad tos 
sāka izmantot arī publika. Iemesls šīm pārmaiņām meklējams tālaika politiskajā, 
sociālajā un kultūras dzīvē. Veidojoties mūsdienu nācijām, nacionālajām valstīm 
u.c. nacionālām un sociālām kopībām, sākās arī to identitātes definēšana. Tās 
meklējumos un izzināšanā īpaša loma bija pagātnei, bet vēstures tiešās liecības 
bija rodamas valsts un pārvaldes iestāžu veidotajos arhīvos. Tie pamazām kļuva 
publiski pieejami. Arhīvos sāka strādāt pētnieki, kas meklēja tautu varenības un 
pašapziņas liecības vēstures dokumentos. Senatnes pētnieki un entuziasti sāka 
veidot aizvien jaunus vēstures dokumentu arhīvus – privātkolekcijas, personu un 
sabiedrisko iestāžu arhīvus, kā arī dibināt muzejus, vēstures pētītāju biedrības, 
publicēt arhīvu dokumentus un ziņas par tiem. Turklāt tika vākti un glabāti ne 
tikai administratīvie un varas pārstāvju dokumenti, bet arī privātpersonu un 
sabiedrisko iestāžu arhīvi.7 

Arī Latvijas teritorijā šie procesi spilgti iezīmējās 19. gadsimtā. 1815. gadā 
tika nodibināta Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība, kas izveidoja arī 
savu provinciālmuzeju. 1827. gadā aizsākās Latviešu literārās (Latviešu draugu) 
biedrības darbība. 1834. gadā tika nodibināta Baltijas provinču senatnes un 
vēstures pētītāju biedrība. Šīs organizācijas izdeva zinātniskos rakstus, kā arī 
nodarbojās ar vēstures dokumentu vākšanu. Tām veidojās savi arhīvi, kuros 
tika savākti dokumenti, kas tobrīd atradās ārpus valsts pārziņas un kuri bija 
politiski un valstiski neaktuāli, bet kuriem bija neapšaubāmi milzīga vēsturiskā 
vērtība.

Baltijā 19. gs. norisinājās arī aktīva arhīvu izzināšana un klajā nāca vērtīgi 
vēstures avotu izdevumi. Piemēram, F. G. Bīnemaņa (Bienemann) “Briefe und 
Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 1558–1562” (1865–1876), 
F. G. Bunges (Bunge) “Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch” (1853–1914), 
K. Širrena (Schirren) “Verzeichnis livländischer Geschichtsquellen in schwe-
dischen Arhiven und Bibliotheken” (1861–1868), L. J. Napjerska (Napiersky) “Die 
Quellen der Rigischen Stadtrechte” (1876), T. Šīmaņa “Das herzogliche Archiv in 
Mitau” (1881), J. Češihina (Чешихин) “Сборник материалов и статей по истории 
Прибалтийского края” (1876, 1882) u.c.8 

20. gs. pirmais nozīmīgākais pavērsiens arhīvu un vēstures zinātnes 
attīstībā bija Latvijas Republikas nodibināšana 1918. gadā. Latvijas valsts 
vēsturiskā identitāte bija visas tās teritorijā ietilpstošās zemes vēsture. Valsts, 
pārstāvot savu pavalstnieku intereses, uzņēmās pienākumu pret šo vēsturi, kā 
arī atbildību par tās arhīvu mantojumu un Pirmā pasaules kara laikā izvesto 
arhīvu atgriešanu. 1919. gadā tika nodibināts Valsts vēsturiskais arhīvs, kam bija 
praksē jāīsteno arhīvu dokumentu kopuma veidošana, kas būtu Latvijas valsts 
nacionālā bagātība. Latvijas Republikā priekšplānā bija latviešu nācijas vēstures 
izzināšana. Šai tematikai pārsvarā bija arī veltītas vēstures avotu publikācijas 
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un pētījumi.9  Divus gadu desmitus vēlāk Latvijas vācu un padomju okupāciju 
varu politika ienesa būtiskas korektūras gan arhīvos, gan to attiecībās ar varu 
un vēstures zinātni. No pētniecības aprites tika izslēgti arhīvi, kuros esošo do-
kumentu saturā pastāvošā vara redzēja savu tiesību un interešu draudus.10  Arī 
vēsturē tika akcentētas tēmas, kas pamatoja šīs varas likumību, apliecināja tās 
vēsturisko sakņu dziļumu un slavēja tās sasniegumus. Latvijai atgūstot valstisko 
neatkarību, tika atcelti visi okupācijas varas noteiktie arhīvu pieejamības un 
vēstures pētniecības ierobežojumi. Tādēļ Latvijas vēstures zinātnēs attīstībā 
šobrīd īpaši aktuālas ir vēsturnieku attiecības ar arhīviem un vēsturnieku pašu 
attieksme pret vēsturi un profesionālā varēšana.

Latvijas vēstures zinātne

Mēģinot kodolīgi raksturot Latvijas vēstures zinātni pēdējos divos gadsim-
tos, jāatzīst, ka tā ir pārdzīvojusi četrus lokus jeb posmus, kurus citu no cita 
šķīra varas attiecības ar vēsturi, pastāvošā ideoloģija, konceptuālās nostādnes, 
vēsturnieku zināšanas, intereses, kā arī šīs profesijas pārstāvju nacionālais un 
sociālais sastāvs. Turklāt katram nākamajam posmam raksturīgi bija centieni 
noliegt iepriekšējo un attālināties no tā mantojuma. Tomēr nenoliedzami visi šie 
posmi objektīvi lielākā vai mazākā mērā palika arī savstarpēji saistīti.

Latvijas teritorijā profesionālo vēstures zinātni aizsāka baltvācu rakstītā 
vēsture, kuras uzmanības centrā bija baltvācu politiskās un sociālās pozīcijas, 
to likumības vēsturiskās saknes.11  Nodibinoties Latvijas valstij, tās vēsturē 
pamatvērība tika veltīta šīs zemes pamatiedzīvotājiem – latviešiem, viņu brīvības 
cīņām, nacionālajai atmodai, identitātes saglabāšanai, kultūras vērtībām. 

2. att. Latvijas vēstures zinātnes galvenie posmi un svarīgākās ietekmes, 
kā arī sadarbības partneri.
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Latvijas vēsture tika veidota kā latviešu vēsture. Turklāt arī vēstures rakstītāju 
galvenajā lomā baltvācus nomainīja latvieši. Proti, latviešu tautības vēsturnieki 
kļuva par universitātes mācību spēkiem, dažādu kultūras un zinātnes iestāžu 
darbiniekiem.12 

PSRS okupācijas gados absolūtas pozīcijas ieguva padomju (latviešu padomju) 
vēstures zinātne. Tās pamatmisija bija kalpot šai varai, vēsturiski pamatojot 
un definējot tās īpašo kvalitāti salīdzinājumā ar visām pārējām civilizācijas 
vēsturē pastāvējušajām varām. Bez šaubām, šādi veidotā vēstures aina bija galēji 
vienpusīga, dogmatiska, faktoloģiski nepilnīga, arī lielā mērā falsificēta. Tomēr 
arī šajā laikā tika paveikts nozīmīgs darbs atsevišķu tēmu izpētē. Turklāt vairāki 
Latvijas vēstures aspekti (piemēram, zemnieku, 1905. gada revolūcijas norišu, 
latviešu strēlnieku, kultūras vēsture) kalpoja Latvijas savdabības izcēlumam 
salīdzinājumā ar pārējo PSRS teritoriju un, to nekādā ziņā nevēloties pastāvošajai 
varai, stiprināja latviešu nacionālo pašapziņu, kurai savukārt bija liela loma 
Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas procesā.13 

Atjaunojoties Latvijas Republikai, vēstures zinātnē aizsākās jauns loks. Tas lielā 
mērā sākotnēji tika balstīts uz 20.–30. gadu mantojumu, emigrācijā tapušajiem 
latviešu vēsturnieku darbiem. Atšķirībā no iepriekšējiem posmiem, salīdzinoši 
daudz mazākā mērā mainījās vēsturnieku sastāvs. Vairums profesionāļu vēstures 
zinātnes jomā turpināja savu darbu, iekļaujot padomju varas diktāta rezultātā 
no vēstures izslēgtos faktus, pievēršoties agrāk noklusētiem un falsificētiem 
vēstures jautājumiem, kā arī nepētītām tēmām. Šo laiku var uzskatīt par Latvijas 
vēstures iekšējās sakārtošanas laiku. Vēsturnieki par sava darba saturu uzskatīja 
objektīvas, maksimāli pilnīgas savas zemes vēstures ainas veidošanu. Turklāt tajā 
pelnīti tika akcentēti pēdējās okupācijas varas noziegumi pret Latvijas valsti un 
tās iedzīvotājiem. Vēsturē savu vietu ieguva agrāk noklusētie notikumi, represi-
jas, to upuri u.c. Turklāt šo vēstures zināšanu esība bija politiski, izzinoši un arī 
psiholoģiski nepieciešama Latvijas iedzīvotājiem, kuri bija pārdzīvojuši padomju 
represijas un kuriem bija nācies piedzimt un dzīvot okupētajā Latvijā.

Jāatzīst, ka 90. gados Latvijas vēstures zinātnē dominēja iekšējais centrējums,14  
visai mazu vērību veltot mūsdienu pasaules vēstures zinātnes aktualitātēm. 
Samērā maz tika runāts par teorētiskajiem jautājumiem, analizēta Latvijas 
vēstures zinātne pasaules zinātnes un tās attīstības kontekstā.15  Tomēr visos 
savos pastāvēšanas posmos Latvijas vēstures zinātne atradusies līdzās dažāda 
rakstura un intensitātes ietekmēm, kas lielākā vai mazākā mērā ir sekmējušas 
veidot priekšstatu par vēsturi un vēstures zinātni.

Par dažiem virzieniem un ietekmēm

Vēstures zinātnes, vēstures izpratnes un nozīmes sabiedrībā modelis nekad 
nav bijis un nav statisks. Pasaulē mainījušās teorijas, pētniecības metodes, 
koncepcijas, aktuālo tēmu loks, to prioritātes un vēstures izklāsta veids.16  Arī 
aplūkojot Latvijas vēstures zinātnes ietekmju skalu, jāatzīst to lielā atšķirība.

Vācu skolas iespaida īpašo lomu veicināja vācu sevišķā nozīme Baltijas 
kultūrtelpā, gan arī tās teorētiskā un metodoloģiskā pamata svars sava laika un 
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turpmākajā pasaules vēstures zinātnē. Tieši vācu vēsturnieks Leopolds fon Ranke 
(Ranke; 1795–1886) un viņa sekotāji uzskatāmi par vēstures – mūsdienu laikmeta 
profesionālās zinātnes nozares – aizsācējiem. Viņu pieeja bija dominējošā 19. gs. 
un lielā mērā arī 20. gs. Tā būtiski ietekmēja vēstures zinātni daudzās valstīs. 
L. fon Rankes skolas iedibinātā vēstures zinātnes un arhīvu pētniecības pieeja 
mūsdienās joprojām tiek atzīta par šīs jomas tradicionālo paradigmu. Atbilstoši 
tai vēstures būtība ir cilvēces politiskās dzīves atklāsme, tādēļ pētniecības interešu 
loku veido ārpolitika, starptautiskās attiecības, cīņa par varu, kari, politiķu 
un karavadoņu dzīves un arī baznīcas vēsture. Rankismu raksturo teiciens: 
“Vēsture ir pagātnes politika; politika ir šodienas vēsture.” Turklāt vēsturnieku 
uzmanības lokā atradās tikai sabiedrības augstāko aprindu – to, kuras veidoja 
politiku, – valstsvīru, karavadoņu, augstāko garīdznieku darbība. Pārējai cilvēces 
daļai vēsturē tika atvēlēta minimāla vieta.

Rankes skola par savu darba pamatprincipu izvirzīja objektīvas vēstures 
veidošanu. Vēsturnieku uzdevums, viņuprāt, ir stāstīt tā, kā tas patiešām bijis 
(wie es eigentlich gewesen).

Rankisms iedibināja arī priekšstatu, ka vēsturei ir jābūt balstītai uz do-
kumentiem. Savulaik 19. gs. pirmajā pusē L. fon Ranke ieviesa apritē jaunu 
pieeju vēstures avotiem. Viņš uzskatīja, ka prioritārie izziņas avoti ir oficiālie 
dokumenti, kas galvenokārt glabājas arhīvos. L. fon Rankes vēsture bija oficiālo 
dokumentu studijas un tad iegūto vēstures faktu izklāsts. Viņš bija pārliecināts, 
ka pārējie avoti, piemēram, hronikas, memuāri, ir mazāk ticami un salīdzinājumā 
ar oficiālajiem dokumentiem – otršķirīgi.17 

Tomēr visai drīz vēstures zinātnē veidojās arī L. fon Rankes pieejas kritika un 
jauni, atšķirīgi skatījumi uz vēstures zinātni un pašu vēsturi. Bez šaubām, īpaši 
nozīmīgas pārmaiņas aizsāka franču Annales skola, kura savu virzību vēstures 
zinātnē jau iezīmēja starpkaru periodā. Annales skola piedāvāja jaunu vēstures 
laika izpratni, dažāda veida un satura struktūru analīzi, ģeogrāfiskā faktora 
nozīmi, “totālās vēstures” skatījumu, mentalitāšu vēstures, kvantitatīvo metožu 
lietojumu u.c. metodoloģiskās un konceptuālās pieejas.18 

Sazarojās arī vēstures pētniecības tematika. Par izpētes vērtu ir atzīta ne tikai 
politika, bet arī visas pārējās  cilvēka dzīves sfēras, darbības nozares un jomas. 
Vēstures izklāstā lielu nozīmi guvusi analīze, interpretācija. Tāpat paplašinājās 
avotu bāze, par pētniecības vērtiem tika atzīti visi rakstītie, vizuālie, mutvārdu 
u.c. avoti, ja vien tie spēja sniegt izziņas materiālu. Vēstures pētniecību, tāpat 
kā visas cilvēces domāšanu, ietekmējis dekoloniālisms, sieviešu sociālā un 
tiesiskā stāvokļa maiņa, demokrātijas attīstība, sociālistiskās sistēmas sabru-
kums u.c.19 

Vēstures pētniecība ir arī kļuvusi par starpdisciplināru. Daudzas pagātnes 
jomas interesē ne vien vēsturniekus, bet arī sociālantropologus, ekonomistus, 
literātus, psihologus, sociologus u.c., tāpat vēsturniekus saista arī citas sociālās 
zinātnes, literatūra, māksla u.c. Vēstures izklāstam raksturīga skatījumu 
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dažādība, neviendabība un citādība. Visai bieži 20. gs. vēstures zinātnes noieto 
attīstības ceļu mēdz dēvēt – no zinātniskās objektivitātes līdz postmodernisma 
izaicinājumam.20 

Visai grūti ir noteikt dažādu vēstures skolu un virzienu ietekmi uz Latvijas 
vēstures zinātni, jo tā vairāk bijusi netieša, pastarpināta. Kā jau sacīts, vēstures 
pētniecībai Latvijā raksturīgs iekšējais centrējums. Piemēram, 30. gados latviešu 
vēsturnieku vidū nebija intereses par Annales skolas idejām.21  To ietekme, 
domājams, daudz nozīmīgāka bija 70. un 80. gados, kad Padomju Savienības 
vēsturnieku vidū vairākas Annales skolas atziņas tika pārstāstītas atbilstoši 
marksistiskajai teorijai un izmantotas viduslaiku vēstures pētniecībā.22 

Turklāt Latvijas vēstures zinātnes piemērā pastāv kopsakarība starp ietekmēm 
un sadarbības partneriem. Viens no iemesliem izriet no vēsturnieku profesijā 
divas reizes notikušās strādājošo nomaiņas. Proti, 1939. gadā Latvijas teritoriju 
atstāja baltvāci. Viņu vēsturnieki savu darbu vēlāk turpināja Vācijā. Otrā pasaules 
kara beigās projām devās liela daļa vēsturnieku, kas pārstāvēja 20.–30. gadu 
latviešu vēstures skolu. Arī viņi darbu turpināja ārzemēs, izveidojot spēcīgu 
latviešu vēstures zinātnes skolu emigrācijā. Latviju atstājušie vēsturnieki vai arī 
latviešu ģimenēs emigrācijā augušie vēsturnieki pārsvarā ir nozīmīgākie šodienas 
Latvijas vēsturnieku sadarbības partneri, jo viņus vieno kopēja interese par šīs 
zemes pagātni, kā arī valoda. Turklāt ar atsevišķu latviešu izcelsmes rietumu 
vēsturnieku starpniecību Latvijas vēstures zinātnei iespējams bagātināt sevi ar 
rietumu mūsdienu vēstures zinātnes atziņām.

Bez šaubām, rietumu vēstures zinātnes ietekme nākamajos gados aizvien 
vairāk palielināsies. Tiks pārņemtas un plašāk lietotas vērtīgākās atziņas, 
koncepcijas, pētniecības metodes u.c. Domājams, ka tas būs noderīgi un darīs 
vēstures zinātni interesantāku un dažādāku, tomēr tādu vai citu virzienu ietekmju 
pastiprināšanās radīs arī jaunus problēmlokus Latvijas vēstures attīstībā. 

Vēsture un teksts

Pagātnes izzināšanā pētniecība ir tikai viena darba daļa. Otru veido vēstures 
rakstīšana. Tikai tad, kad vēsture ir tapusi par tekstu – stāstu (rakstisku vai 
mutisku stāstījumu), tā kļūst publiski pieejama, zināma, atvērta sarunām un 
diskusijām.

Viens no nozīmīgākajiem postmodernisma teoriju radītajiem jauninājumiem 
vēstures zinātnes izpratnē ir guvis apzīmējumu “lingvistikas pagrieziens”.23  Proti, 
pagātnes pārtapšana vēstures stāstījumā faktiski izslēdz īstās vēstures eksist-
enci. Pagātne, kas ir pārvērsta vēsturnieka veidotos vārdos, teikumos, stāstā, 

3. att. Vēstures izklāsta tapšanas process.
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vairs nav tieši tā pagātne, kuru ir izdzīvojuši cilvēki. Savukārt, ja nav iespējams 
rekonstruēt pagātni tieši tādu, kāda tā bijusi, – kas tad ir vēsturnieka pētījuma 
rezultātā tapusī vēsture? Vai tas ir zinātnisks vai mākslas darbs?

Protams, vēsturnieku darbības mūžīgais pamatprincips ir tiekšanās pēc 
objektivitātes. Viņi strādā ar patiesiem notikumiem, īstiem, reiz dzīvojušiem 
cilvēkiem, īstām vēstures liecībām. Vēsturnieki, atšķirībā no rakstniekiem, nerada 
savus izdomas tēlus. Tomēr pastāv daudz iemeslu, kādēļ pilnīga objektivitāte 
nav sasniedzama. Vēsturnieku darbu ietekmē politiskie apstākļi (Latvijas piemērā 
tas ir īpaši spilgti), laikmets, tā kultūras strāvojumi, sabiedrība, kurā tie dzīvo 
un kuras locekļi viņi ir. Tāpat sava loma ir vēsturnieku izglītībai, zināšanām, 
darba iemaņām, pieredzei, kurā summējas daudzi apstākļi (piemēram, sociālā 
izcelsme, tautība, dzimums u.c.), kas ietekmē tā vai cita vēsturnieka pasaules 
redzējumu, vērtību sistēmu, pētniecības motīvus, intereses un vēstures izklāsta 
veidu un tā akcentus. Arī šie visi iemesli apstrīd absolūti objektīvas vēstures 
radīšanas iespēju.

Tāpat objektīvās vēstures pastāvēšanu noliedz vēsturnieku attiecības ar 
vēstures faktiem un avotiem. Par faktu vēsturē kļūst tikai tās norises, kas ir 
fiksētas vēstures avotos, izzinātas, minētas vēstures izklāstos. Bet tā ir tikai 
salīdzinoši neliela daļa no visas cilvēces izdzīvotās dzīves pagātnē. Vēl 19. gs. 
vēsturnieki bija pārliecināti, ka tomēr ir iespējams uzrakstīt objektīvu un pilnīgu 
vēsturi, izzinot visas līdz tam saglabājušās liecības. Taču, pieaugot vēstures avotu 
apjomam un tiem dažādojoties (piemēram, 19. gs. vien radās masu preses izde-
vumi, fotogrāfijas, skaņu ieraksti, kinofilmas, strauji palielinājās valsts pārvaldes 
aparāta radīto dokumentu daudzums un klāsts), nācās atteikties no mērķa to 
visu aptvert un izzināt. Tādēļ vēstures pētniecībā īpaša loma ir vēsturnieka 
izvēlētajiem avotiem un tajos rodamajam vēstures materiālam. Sapratne, ka 
vēstures objektivitātei piemīt relatīvisms, rosināja vēsturniekus domāt par 
vēstures analīzes, interpretācijas un stāstījuma teorētiskiem jautājumiem un 
praktisko lietojumu.24 

Nav šaubu, ka vēstures izklāstam ir svarīga nozīme vēsturnieku un 
sabiedrības – vēsturnieku darbu lasītāju un patērētāju – attiecībās. Apcerot 
mūsdienu vēstures zinātnes attīstības jautājumus, visai bieži tiek atzīts, ka 
vēsturniekiem savā stāstījumā (tā spraigumā, sižeta, izteiksmes un valodas 
pievilcībā) ir visai grūti sacensties ar literātiem. Vēsturnieku sacerējumi pārsvarā 
tiek izmantoti kā uzziņas literatūra, jo lielākā daļa lasītāju parasti neizlasa 
vēstures grāmatu no vāka līdz vākam, bet tikai sevi interesējošās grāmatas 
daļas.25  Tradicionālais naratīvais vēstures izklāsts savā formā ir modelēts tāpat 
kā 19. gs. reālistiskais romāns,26  bet no šodienas literārās gaumes un prasību 
viedokļa šī pieeja uzskatāma par novecojušu.

Tādēļ arī vēsturnieka darbā ir svarīgi izprast mūsdienu literāro teoriju atziņas, 
to lomu sava laika kultūrā un sabiedrībā, kā arī nepieciešamo (neizbēgamo) 
ie-temi uz vēstures pētījumu rezultātu izklāstu. Šo literāro teoriju un vēstures 
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teksta mijiedarbības analīze savukārt veido jaunas diskusijas par postmodern-
isma radīto vēstures izklāstu un tradicionālo,27  mēģinot samērot modernisma 
un tradicionālisma perspektīvas.28  Tomēr jautājums, kādam ir jābūt vēstures 
izklāstam, paliek atklāts, jo nepastāv striktas rekomendācijas, ieteikumi vai 
teksta veidošanas shēmas.

Latvijā šobrīd, šķiet, joprojām sabiedrības pieprasīta ir vēstures tekstos sniegtā 
informācija un jauns faktoloģiskais materiāls. Pēdējos gados arī publicētās 
vēstures literatūras klāstā parādās darbi, kuros stāstījuma spraigumu uztur labs 
literārais stils, autora attieksmes personifikācija, vēstures personāžu cilvēcisko 
raksturu atsegums utt.29  Veidojas priekšnoteikumi (visuzskatāmāk grāmatu 
tirgū), lai vēl vairāk aktualizētos arī jautājums par vēstures izklāstu kā literāro 
tekstu, sacerējumu. Visai bieži problēmu veido lasītāju atšķirīgā attieksme pret 
profesionālo vēsturnieku un vēstures amatieru sacerējumiem. Nereti amatieru 
(kas nāk arī no literātu un žurnālistu vidus) darbi ir pieprasītāki un lasītāki, lai 
gan vēstures jautājumi tajos aplūkoti nepilnīgi, kļūdaini, pavirši, vienpusīgi utt. 
Tomēr, pateicoties labi veidotam sižetam un kvalitatīvam literārajam veidolam, 
tie kļūst par populāru un interesantu (tāpēc arī pirktu) lasāmvielu. Tādēļ saiknei 
starp vēstures pētījuma saturu un tā izklāstu jābūt nozīmīgai arī profesionālo 
vēsturnieku darbā.

Vēlreiz par 90. gadiem

90. gados rietumu vēstures teorētiķu vidū visai populāri bija runāt par nopi-
etnu krīzi vēstures zinību profesijā, uzsverot, ka tā ir gan konceptuāla, gan 
politiska, gan arī metodoloģiska un praktiska.30  Nenoliedzami arī gadsimta 
noslēgumā, tāpat kā daudzās citās desmitgadēs, iespējams saskatīt tās vai citas 
krīzi raksturojošas iezīmes. Krīzes cēloņi visbiežāk rodami radikālās politiskās 
un sabiedriskās pārmaiņās, to ietekmē uz dažādām cilvēces dzīves sfērām, arī 
vēsturi. Jaunu iespaidu, citādāku vērtību, attiecību un domāšanas akceptēšana, 
iekļaušana jau esošajās sistēmās prasa laiku (iespējams, ka šādā situācija 
apzīmējums – “krīze” – ir pat noderīgs). 

Pēdējie desmit gadi īpaši nozīmīgi bija ar Eiropā notiekošajām pārmaiņām, ko 
radīja sociālistiskās sistēmas sabrukums, jaunu un atjaunotu valstu parādīšanās, 
kā arī, protams, militārie konflikti. Šīs norises arī veidoja jaunus priekšstatus 
par cilvēces vēstures gaitu, kas likumsakarīgi radīja krīzi vairākās sabiedrisko 
zinātņu nozarēs.31 

Specifiska situācija veidojās postsociālistiskajās valstīs, arī Latvijā, kur 
90. gados vēsturē un arī citās sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs tika 
izdzīvots notikumiem, atziņām, iespaidiem pārbagāts pārmaiņu laikmets.32  
Tomēr arī nākamās desmitgades perspektīva šķiet cerīga. Tā piedāvā vēl daudzas 
līdz šim neizmantotas iespējas. Latvijas vēstures zinātne patlaban acīmredzami 
pārsvarā ir tradicionāla. Tematiski prioritāte pieder politiskajai vēsturei. To 
apliecina iznākušo grāmatu tematika, vēstures žurnālu saturs un konferenču 
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tēmas, arī Latvijas valsts pašreizējā īpašā attieksme pret vēstures zinātni, 
nodibinot     Valsts prezidenta vadītu 20. gs. vēstures pētniecības vēsturnieku 
komisiju, kuras uzmanības lokā ir šā gadsimta politiskie samezglojumi. Tomēr 
mūsu vēstures misija nav kalpot vienīgi politikai: mūsdienu varas un iepriekšējo 
varu attiecību noskaidrojumam, atsevišķu starpvalstu attiecību sekmēšanai, 
pielāgojoties citu – ietekmīgāku – varu interešu lokam. 

Vēsture savā būtībā ir plašāka, šķautņaināka, niansētāka, viedokļiem, 
pretrunām un izlīdzinājumiem bagāta. Un tieši dažādībā un daudzveidībā ir 
vēstures pievilcība un cilvēcība.
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Vita Zelče

Archive, die GeschichtsforschunG und die historiker

Die Geschichtswissenschaft Lettlands hat im 20. Jahrhundert mehrfache Ver-
änderungen erfahren. Dabei ergaben sich diese Veränderungen mehr durch die 
politischen Umstände als durch den Gang der Wissenschaftsentwicklung. Die 
politischen Situationen und der Einfluß des Staates (Aufträge, Antriebe, Anfragen, 
der Druck, Verbote, Strafen) haben nicht nur die Thematik der Forschungen, ihren 
Inhalt, die Erkenntnisse und Schlußfolgerungen, sondern auch die im Bereich der 
Geschichtsforschung tätigen Leute, die Zugänglichkeit der historischen Quellen 
und der Literatur wie auch die Publizität der Werke der Historiker beeinflußt. 
Obwohl die Zeit der totalitären Regime, des kalten Krieges und der Okkupation 
Lettlands vergangen ist, sind die Folgen dieser Zeitperioden durchaus noch in der 
Geschichtswissenschaft Lettlands zu spüren. In dem vorliegenden Beitrag werden 
einige Aspekte der Situation der heutigen Geschichtswissenschaft aufgezeigt, 
wobei der Schwerpunkt auf den Wechselbeziehungen zwischen der Staatsgewalt, 
den Archiven und den Historikern und ihrer Arbeit liegt.

Für die Ermittlung und Erforschung der Menschheitsgeschichte sind die in 
Archiven gesammelten Urkunden von besonders großer Bedeutung. Die Archive 
haben ihre eigene Geschichte, und diese ist ebenso alt wie die Geschichte der 
Menschheit selbst. Der Kern der Existenz und der Tätigkeit der Archive ist jedoch 
im Laufe der Jahrhunderte unverändert geblieben: die Belege zur Entstehung 
und zur Ausübung der Macht der jeweiligen Herrscher oder einer Staatsgewalt 
sowie Urkunden, welche die Rechte und Interessen dieser Gewalt belegen, 
verteidigen und beschützen wie auch ihre Tätigkeit dokumentieren, gilt es zu 
sammeln und sicher zu bewahren. Die Verbindung zwischen dem Staat und dem 
Staatsarchiv ist eng. Dies wird auch durch viele Tatsachen aus der Entstehungs- 
und                   Exstenzgeschichte der Archive Lettlands bestätigt. Sie berichten, 
daß die Mächte, die auf dem Territorium Lettlands bestanden haben, nach ihrem 
Sturz immer versucht haben, ihre Archive abzutransportieren oder zu vernichten. 
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Deshalb sind viele wichtige Archivurkunden nicht erhalten oder befinden sich 
heute im Ausland. 

In Lettland, wie in anderen europäischen Staaten, begann eine aktive Bearbei-
tung der Archivsammlungen im 19. Jahrhundert. Infolge wurden viele wertvolle 
historische Quellen veröffentlicht. Im 20. Jahrhundert war die Gründung der Re-
publik Lettland im Jahre 1918 der erste wichtige Wendepunkt in der Entwicklung 
der Archive und der Geschichtswissenschaft Lettlands. Die historische Identität 
der Republik Lettland war die komplette Geschichte des Landes und der Staate, 
die früher auf ihrem Territorium existiert hatten. Der Staat nahm im Interesse 
seiner Bürger die Verantwortung für diese Geschichte sowie für das Erbe seines 
Archivs und die Zurückführung der während des I. Weltkrieges abtransportierten 
Archive auf sich. 1919 wurde das Historische Staatsarchiv Lettlands gegründet. 
Seine Aufgabe war die Sammlung von Urkunden, die den nationalen Reichtum 
des lettischen Staates bildeten. In der Republik Lettland stand im Mittelpunkt der 
Forschung die Geschichte der lettischen Nation. Zwei Jahrzehnte danach brachte 
die Politik der deutschen und der sowjetischen Okkupationsmächte in Lettland 
wesentliche Veränderungen sowohl in die Tätigkeit der Archive als auch in die 
Beziehungen der Archive zum Staat und zur Geschichtswissenschaft. Aus dem 
Forschungskreis wurden Archive ausgeschlossen, deren Urkunden ihrem Inhalt 
nach von der jeweiligen Macht als eine Drohung für ihre Rechte und Interessen 
erachtet wurden. 

Nach der Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit Lettlands wur-
den alle von den Okkupanten eingeführten Einschränkungen im Blick auf die 
Zugänglichkeit der Archive und auf die Geschichtsforschung aufgehoben. Des-
halb sind für die Entwicklung der Geschichtswissenschaft die Beziehungen der 
Historiker zu den Archiven und die Einstellung der Historiker zur Geschichte 
und das professionelle Können der Geschichtsschreiber besonderes aktuell. Die 
Geschichtswissenschaft Lettlands hatte in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 
gute Erfolge. In der Zukunft soll der Themenkreis der Forschungen ständig er-
weitert und die Geschehnisse der Vergangenheit in verschiedenen Sichtweisen 
betrachtet werden.

Iesniegts 2000. gada 18. februārī
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