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CIENĪJAMIE KOLĒĢI!

Sabiedrībā jau vairākus gadus notiek diskusija par vēstures mācīšanu skolā, īpaši izceļot ar Latvijas
vēstures mācīšanusaistītos jautājumus. Diskusijā galvenokārtpiedalās tie sabiedrībaspārstāvji,kuru skolas
gadi jausenaizmuguras. Vienimācījušies skolāvēl tā sauktajosUlmaņlaikos,citi-padomjulaikā.Daudzino

viņiem saka: “Skolēni nezina konkrētus vēstures faktus, viņi nav Latvijas patrioti, skolā par maz māca

Latvijas vēsturi...” Jā,nenoliedzami, vēstures mācīšanāirproblēmas, tačune vairākkā citosmācībupriekš¬
metos.

Lairosinātu skolotājusun sabiedrībudomātpar vēstures uncivilzinībumācīšanu skolās, arī mazākum¬
tautībuskolās,Latvijas Vēstures skolotājubiedrība sadarbībā arEiropas Vēstures skolotājuasociācijuorga¬

nizāciju (EUROCLIO) 2001. gadā sāka Nīderlandes Ārlietu ministrijas MATRA programmas finansētu

projektu “Sabiedrības integrācijaLatvijā. Integrētapieeja vēsturesunsociālo zinībumācīšanaiunatklātām

diskusijām”.

Projektamērķisbija:

•diskutētpar to,konozīmēpilsonībaunpilsoniskumsunkāpar tomācīt skolā,

•diskutētpar vēsturesunsociālo zinībumācīšanulatviešuunmazākumtautībuskolās,

•izveidotmetodiskupalīglīdzekli skolotājiem,

•organizēt tālākizglītības seminārus.

ProjektukoordinējaAijaKļaviņa(Rīgas frančulicejavēstures skolotājaunVēstures skolotājubiedrības
valdes priekšsēdētāja)unDzintraLiepiņa (Rīgas 99. vidusskolas vēstures skolotājaunEUROCLIO valdes
locekle). Projekta grupā strādāja AijaGudzuka(LUVēstures un filozofijas fakultātes lektore),Ilze Šenber-
ga (Daugavpils universitātesHumanitārās fakultātes lektore), Ārijs Orlovskis (Liepājas Pedagoģijas akadē¬
mijas lektorsunCivilzinībucentra vadītājs),DanuteDūra(Latvijas Okupācijas muzeja izglītībasprogram¬
mas darbiniece), Mārtiņš Mitenbergs (Latvijas Kara muzeja sabiedrisko attiecību speciālists), Valdis Kli-
šāns (LR Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra vēstures speciālists),
Jeļena Smoļina (Rīgas Herdera vidusskolas vēstures skolotāja), JeļenaRjazanceva (Jelgavas 2. pamatsko¬
las vēstures skolotāja), Jeļena Matjakubova (Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta
galvenā speciāliste minoritāšu izglītības jautājumos), Valts Sarma (Slokas pamatskolas vēstures skolotājs)
unElvīra Viļume (Jēkabpils valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja). Projektagrupanoorganizēja četras apaļā

galda diskusijas par tēmām: “Pilsonībaunpilsoniskums”, “Kas vieno sabiedrību?”, “Vainepieciešamareģio¬
nālā identitāte?” un “Stereotipi un vēstures mācīšana”. Sajās diskusijās piedalījās skolotāji, skolēni, sa¬

biedrībasunvalsts institūcijupārstāvji.

Projektā darbojās aiī eksperti no dažādām Eiropas valstīm: EUROCLIO koordinatori: Joke van der
Leeuw-Roord, Huibert Crijns, Lieke van Wijk, Willemijn van der Toorn, Danielle Lefebure-Heerens
(Nīderlande),Roger Austin (Lielbritānija, Ziemeļīrija),Elise Storck (Nīderlande),Manlio Giubilato (Itāli¬
ja), Stūre Lindholm (Somija) unNicolas Kinloch (Lielbritānija).

Projektagrupas pārstāvjiregulāri iepazinās ar līdzīgaprojektanorisiIgaunijā.Kopīgiar igauņukolēģiem
notika semināri, kuros piedalījās arī pārstāvji no Ukrainas, Lietuvas, Krievijas un Baltkrievijas vēstures

skolotājuorganizācijām.

Latvijas Vēstures skolotājubiedrība īpašupaldies par atbalstuprojektanorisē saka:

•īpašuuzdevumuministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātamunpersonīgiministramNilam

Muižniekam,
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•LRNaturalizācijaspārvaldei,

•Latvijas Karamuzejam,

•Latvijas Okupācijas muzejam,

•Latvijas Tautas frontes muzejamunpersonīgi direktoreiMeldraiUsenko,

•Nīderlandes vēstniecībaiLatvijā,

•LatvijasUniversitātes Vēsturesun filozofijas fakultāteiunpersonīgi dekānamGvido Straubem,

•Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedrai,

•Liepājas Pedagoģijas akadēmijai,

•unmūsuapaļo galduvadītājiem SandraiGudzukai (Rīgas Tehniskāuniversitāte),DmitrijamOļehno-

vičam (Daugavpils universitāte) un ArtimPabrikam(Vidzemes augstskola).

Latvijas Vēstures skolotāju biedrība jums dāvina jaunu metodisku palīglīdzekli “Mēs Latvijā. Sešas

tēmas”. Ceram, ka tajā atradīsiet idejas, kā vēl interesantāk un daudzveidīgāk strādāt vēstures un sociālo

zinību stundās!

Vēlaminteresantas unaizraujošas diskusijas!

Projektakoordinatores

AijaKļaviņaunDzintraLiepiņa
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Joke van der Lēva-Rorda (Joke van der Leeuw-Roord),

EUROCLIO izpilddirektore, Nīderlande

PAGATNE NAV VESTURE!
PRETRUNĪGU VĒSTURES JAUTĀJUMU MĀCĪŠANA-

RISKANTS IZAICINĀJUMS EIROPAS VĒSTURES SKOLOTĀJAM

tācijas, verdzība, vaļīgas morāles normas, nevainī¬
gu cilvēku bombardēšana, imperiālisms, etniskās
tīrīšanas, holokausts, kolaboracionisms, reliģiska ne¬

iecietība, bēgļi un kara noziegumi. Šiem jautājumiem,
kurus dažādi cilvēki, nācijas un valstis mēdz inter¬

pretēt gluži pretēji, vēl aizvien ir svarīga loma dau¬
dzu Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvē. Šī vēsture
nepieder tikai pagātnei, tā ir ikdienas realitāte.

Vēstures zināšanas jeb pagātnes karte, ko pie¬
dāvā skolu vēstures programmas, neizbēgami ir ti¬

kai selektīvs pagātnes attēlojums. Lielākā daļa sko¬
lā apgūstamās vēstures ir nacionālā lepnuma un

sāpju spoguļi, kuri audzēkņiem, pirmkārt, liek ap¬
zināties tautas ciešanas un, otrkārt, nacionālā lep¬
numa nozīmi. Tajā pašā laikā kaitējums, kas nodarīts

citiem, un vienkāršais fakts, ka šie citi bijuši tavas

valsts upuri, ir temati, kas reti parādās Eiropas vēstu¬
res mācību plānos un programmās. Tas, kas noticis
ar citiem, nepieder pie mūsu pagātnes, uz mīnus

nemaz neattiecas un tāpēc nav iekļaujams valsts
mācību programmā. Nacionālās vēstures izteiktais
pārsvars Eiropas skolu vēstures mācību program¬
mās nozīmē, ka skolēni Eiropā apgūst interesantu

nacionālo vēstures jautājumu izlasi, nepievēršot
uzmanību citu viedokļiem nacionālās sabiedrībās,
kaimiņu, it īpaši mazo valstu vēsturei. Tā rezultātā

daudzi Eiropas skolēni atstāj mācību iestādi ar visai

nepilnīgu priekšstatu par pagātni. Šo pagātnes
atainojumu viņi paņem līdzi savā tālākajā dzīvē un
nodod nākamajām paaudzēm. Vēsturiskie mīti un

nepatiess pagātnes atspoguļojums ir ārkārtīgi

dzīvotspējīgs.

Lai mēģinātu no tā izvairīties, 1989. gadā ba¬
gāts Eiropas baņķieris Ferdinands Delušs (Ferdi¬

nandDelouche) sapulcināja 12 vēsturniekus no 12
dažādām Eiropas Savienības valstīm, lai sarakstītu
un izdotu vienotu Eiropas vēsturi. Šī grāmata — “Ei¬

ropas vēsture” jeb “The Illustrated History of Eu-

Vēstures mācīšana kā nacionālā lepnuma
un sāpju spogulis

EUROCLIO1 ikgadējā konferencē 1995. ga¬

dā delegāti apsprieda tēmu “Kā mācīt par Potsda-

mas konferenci un tās sekām”. Izrādījās, ka Eiropā

grūti atrast tādu 20. gadsimta vēstures programmu
skolām vai mācību grāmatu, kurā Potsdamas kon¬
ference nebūtu pieminēta. Tomēr tajā pašā laikā dis¬

kusijas dalībnieki apjauta, cik dažādi ir nacionālie
akcenti šīs Eiropas un pat pasaules vēstures tēmas

atspoguļojumā.

Lielbritānijā uzmanības centrā izvirzītsPolijas

jautājums. Krievijā-uzvara karā un reparāciju ne¬

pieciešamība, lai likvidētu milzīgo kara atstāto pos¬
tažu, turpretī Vācijā Potsdama visupirms ir sākums
sabiedroto spēku okupācijai, kas turpinājās līdz pat

1990. gadam. Francijā uzmanība tiek pievērsta fak¬
tam, ka tās līderus neuzaicināja piedalīties apspriedē.

Savukārt spāņu vēsturniekiem Potsdamas konferen¬

ce nenozīmē tikpat kā neko. Tikai pēdējā laikā Pots¬

damas konference vairs nav vienīgi mācību grāma¬
tās pieminēts jēdziens.

Oficiālajās PSRS mācību grāmatās Potsdama
tika aplūkota kā sabiedroto maksimālas sadarbības

paraugs un Otrā pasaules kara beigas Eiropā. “Auk¬

stā kara” sākums netika pat pieminēts, jo arvien pie¬
augošā spriedze bijušo sabiedroto attiecībās tika uz¬

skatīta par nesavienojamu ar konferences pozitīvo
būtību. Turpretim vairākumā Rietumeiropas mācī¬

bu grāmatu Harija Trumena lēmums konferences
laikā sākt atombumbas izmēģinājumus tiek minēts

kā lielvalstu savstarpējo pretrunu pierādījums.2

Potsdamas konference ir tikai elementārs un

salīdzinoši nevainīgs piemērs pretrunīgu unjutīgu jau¬

tājumu aplūkošanai mācību stundās. Eiropas vēsturē

ir ne mazums šādu pretrunīgu un jutīgu tēmu un
jautājumu: kari, apšaubāmi politiķu lēmumi, depor-
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kura nebutu iekļauts Otrais pasaules karš. No tā

mēs varam secināt, ka Eiropas vēsture skolās tiek
reducēta uz bēdām un ciešanām un tā daudzējādā
ziņā saistīta ar jutīgām tēmām, kas vēl aizvien ir
dzīvā atmiņā.

rope” tās angliskajā nosaukumā-tika izdota 1992.

gadā un, no izdevēja viedokļa, ir guvusi ievēroja¬
mus panākumus. Oriģinālais un autorizētais franču
teksts ir tulkots vismaz 15 valodās, arī krievu un
poļu valodā; grāmata ir piedzīvojusi atkārtotus me¬

tienus un kabatformāta izdevumus.

Šeit būtu interesanti noskaidrot, vai grāmatā ir
izdevies izvairīties no tradicionālā nacionālā lepnu¬
ma un sāpju spoguļa. Atbilde ir vienkārša - nē.
Dažādie tulkojumi atkārto tradicionālo spoguļu ele¬
mentus. Dažos gadījumos tā ir tikai lingvistiskas da¬

bas problēma, taču bieži sarežģījumi sakņojas dziļāk.
Dažādu valstu izdevēji nomaina vārdus un teiku¬
mus, lai demonstrētu vai uzsvērtu tradicionālos, na¬
cionālos viedokļus.

Reiz es salīdzināju nodaļu par Otro pasaules
karu franču, angļu, vācu un holandiešu izdevumā.
Izrādījās, ka angļu versija diezgan precīzi atbilst
franču tekstam; holandiešu tulkojums — mazliet
mazāk. Vislielākās atkāpes vērojamas vācu izde¬
vumā. Arī atkārtotajos franču izdevumos dažkārt
mainīts sākotnēji apstiprinātais franču teksts.

Lai pamatotu teiktā būtību, piedāvāšu vienu
piemēru, kas attiecināms uz jutīgu un pretrunīgu jau¬
tājumu Anglijas vēsturē. Piemērs ņemts no angļu
izdevuma. Franču, vācu un holandiešu izdevumi
mums vēsta, ka “Hitleram beidzot bija jāatsakās no

plāniem iebrukt Britu salās”. Angļu tekstā šajā vie¬

tā atrodami vārdi “britu zeme”, nevis “Britu salas”.
Vienīgi angļu tekstā minēta “vācu okupācija Nor-
mandijas salās”, citos izdevumos šis fakts nav atro¬
dams. Vai to mēs varētu uzskatīt par sāpju piemē¬
ru, un vai zeme nav emocionāla atsauce, kas saistīta

ar lepnumu? Tomēr, pētot jaunākās angļu vidussko¬
las mācību grāmatas, bija ārkārtīgi interesanti uzzi¬

nāt, ka šī okupācija vairs netiek pieminēta-skolēni
vienkārši netiek infonnēti par Nonnandijas salu oku¬
pāciju. Ar šīs noklusēšanas palīdzību angļu vēstu¬
res mācībstundās var izvairīties no debatēm par Nor-

mandijas salu iedzīvotāju attieksmi okupācijas lai¬
kā. Tādējādi tiek apiets riskants un jutīgs jautājums,
kas neiekļaujas tradicionālajā pieejā vēstures mācī¬

šanai skolās.

EUROCLIO 1999. gada pētījumi liecina, ka vai¬
rākums varoņu un faktu, par kuriem māca skolā, ir

saistīti ar nacionālo vēsturi. Tikai nedaudzi varoņi ir

pazīstami ārpus vienas valsts robežām. Starptautiski
pazīstami galvenokārt ir negatīvie varoņi, piemēram,
Ļeņins, Staļins, Hitlers un Musolīni. Eiropas vēsturē

nozīmīgākie fakti un notikumi lielākoties saistīti ar

kariem. Eiropā nav nevienas mācību programmas,

Vēstures izglītība ir politika

Angļu vēsturnieks Bobs Stredlings (BobStrad-

linģ) savos pētījumos Eiropas Padomes uzdevumā
konstatēja, ka 20. gadsimta 70. un 80. gados lielāka

uzmanība pievērsta Eiropas un pasaules vēsturei.
Tomēr 90. gados atkal vairāk uzsvērta nacionālā
vēsture, turklāt gandrīz visā Eiropā.3 Pieņēmušās

spēkā nacionālistiskās tendences. Daudzos gadī¬

jumos nacionālās vērtības tiek uzsvērtas pagātnes
rekonstrukcijas kontekstā. Gandrīz visur šī jaunā
nacionālā vēsture tiek aplūkota pēc viena un tā paša
parauga: tā sākas ar mītisku tautas izveidošanos,
piemēram, Slovākijā-ar Morāvijas karaļiem, Rumā¬
nijā-ar trāķiešiem un dākiem, Ukrainā-ar kaza¬
kiem utt. Tad seko pagrimuma un asinsizliešanas
periodi, lielvaru, piemēram, Hābsburgu, Osmaņu vai

Krievijas, jūgs un visbeidzot nācijas dzimšana.
Tāds ir dižais mīts par nāciju, kas mācību stundās
tiek piedāvāts ar skaidru uzsvara uz ciešanām un

kariem, lai palīdzētu saglabāt tautas atmiņu.

Vēstures mācīšanās un mācīšana Eiropā - un
ne tikai Eiropā-ir politika. Jaunu mācību program¬
mu izstrādāšana ir sabiedrībā ārkārtīgi politizēts un

jutīgs jautājums. 1999. gadā Krievijas Izglītības mi¬
nistrija sastādīja projektu “nacionālās izglītības

doktrīnai Krievijas Federācijā”, kurā formulēti Krie¬

vijas izglītības sistēmas mērķi laika posmam līdz

2025. gadam. Krievijā atslēgvārds irpēctecība, ne¬
vis pārmaiņas, kā citviet Eiropā. Šis garais laika
posms (līdz 2025. gadam!) ir izvēlēts, lai atsvērtu
vēl aizvien haotisko situāciju izglītībā astoņus gadus

pēc pārmaiņām. Izglītības (ne tikai vēstures
izglītības) galvenais uzdevums ir šāds: “Izglītības
sistēmai jānodrošina paaudžu vēsturiskā pēctecība,
nacionālās kultūras saglabāšana, pārmantošana un

attīstīšana un Krievijas patriotu, likumīgas Krievijas
valsts pilsoņu audzināšana.”

Mārgareta Tečere savulaik vēlējās un arī šībrīža

britu valdība vēlas izcelt Britu impērijas sasniegu¬
mus. Republikāņu, proti, konservatīvais, ASV Kon¬

gress 1995. gadā nobalsoja pret jauno Amerikas
vēstures standartu, jo tas nepietiekami veicināja
amerikāņu identitātes attīstību. Helmūts Kols 1997.
gadā paziņoja, ka neviena tauta nespēj izdzīvot bez
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vēsturiskas identitātes. Agrākais Nīderlandes libe¬
rāļu līderis un tagadējais Eiropas Komisijas komi¬

sārs Bolkensteins (Bolkenstein) pieprasīja ieviest
skolās plašākas Nīderlandes nacionālās vēstures
mācības, lai stiprinātu nīderlandiešu nacionālo iden¬

titāti. Vairākums Centrāleiropas un Austrumeiropas
jauno līderu pilnībā piekrīt šiem uzskatiem. Šie poli¬
tiķi neņem vērā nedz šādas pieejas negatīvo ietek¬

mi ilgtermiņa, nedz jaunatnes vajadzības izglītības

jomā. Šīs idejas kalpo vienīgi īstermiņa politiskajām
un nacionālajām interesēm.

Vai vēstures skolotāji var izvairīties no pretrunī¬
gu un jutīgu tematu pasniegšanas? Realitāte ir tāda,

ka vēstures skolotāji to nevar. Praktiskais arguments

ir tāds: daudzu Eiropas valstu pagātne gluži vien¬
kārši nav vēsture. Bieži vien skolēni ģimenē, saru¬
nās un sabiedrībās sastopas ar pretrunīgām un jutī¬
gām pagātnes sekām. Viņi ienāk skolās ar priekš¬
statiem par šo pagātni, taču tās ir drīzāk atmiņas

nekā vēsture. Pagātne viņiem ir emocionāla piere¬

dze, nevis akadēmiski apgūta disciplīna. Skolēniem

bieži ir izveidojušies viedokļi par pagātnes notiku¬

miem jau pirms vēstures apgūšanas skolā. Vēstu¬
res skolotāji bieži vien nevar izvairīties no jautāju¬

miem, par kuriem asi turpina diskutēt akadēmiskie
vēsturnieki. Daudzi temati vēl aizvien izraisa emo¬
cionālas un politiskas debates. Kā mācīt par igauņu,

latviešu un lietuviešu lomu Otrā pasaules kara ga¬

dos Baltijas valstu skolās, par Maķedonijas nostāju
Bulgārijā un Grieķijā, par Staļinu Krievijas skolās,

par Dienvidslāvijas kariem Horvātijā, par Rietum¬

eiropas valstīm un to koloniālajām attiecībām, par
lielas daļas okupēto valstu iedzīvotāju attieksmi pret
ebrejiem Otrajā pasaules karā?

Skolotāji nevar izvairīties no pretrunīgu un jutī¬
gu jautājumu mācīšanas tāpēc, ka jaunieši interesē¬
jas par mūsdienu vēsturi. Šo prasību pēc nesenas
vēstures, arī pretrunīgu un jutīgu tēmu mācīšanas
apliecina aptaujas “Jaunieši un vēsture” rezultāti.
Pētnieki aptaujāja vairāk nekā 30 000 piecpadsmit¬
gadīgu skolēnu 27 Eiropas valstīs, arī Turcijā, Izraēlā
un Palestīnā, par vēstures periodiem, kuriem viņi
dotu priekšroku. Atklājās, ka vairākums skolēnu
izvēlētos mūsdienu vēsturi. Punktu sistēmā no 1 līdz
5 seno laiku vēsture saņēma 3,03 punktus, viduslai¬
ki-2,97 punktus, laika posms no 1500. līdz 1800.
gadam - 2,89 punktus, 1800.-1945. gads - 3,23
punktus un vēsture no 1945. gada līdz mūsdienām-

3,65 punktus.4

Un visbeidzot-20. gadsimta vēstures mācīša¬
na Eiropā vienkārši nozīmē pretrunīgu unjutīgu jau¬
tājumu aplūkošanu. Vēl pavisam nesen lielākajā daļā

vēstures mācību programmu ietvertais laika posms

beidzās vairākus gadus pirms nesenās pagātnes. Tas
tika pamatots ar argumentu, ka vēsturnieki un vēstu¬
res skolotāji nav spējīgi palūkoties uz mūsdienu vēstu¬
ri no malas un nevar sasniegt tādu objektivitāti, kā¬

da iespējama, mācot par agrākajiem gadsimtiem.
Vairākums jaunāko mācību programmu un vēstu¬
res mācību grāmatu Eiropā ietver Padomju Savienī¬

bas sabrukumu, tā sekas Centrālās un Austrumei¬
ropas valstīs un plašākās atskaņas Eiropā un pa¬
saules mērogā.5 Visi šie jautājumi ir pretrunīgi.
Vēstures skolotāju uzdevums ir sekot šo jauno mācī¬
bu programmu vadlīnijām, tāpēc izvairīties no Eiro¬

pas vēstures jutīgo tematu skaršanas nav iespējams.

Vesture ir mācīšanās un mācīšana

Vēstures mācībspēku vidū Eiropā pieaug pār¬
liecība, ka pagātnes mācīšana un mācīšanās ir kas

vairāk nekā nacionālās vēstures neobjektīvs at¬

stāstījums. Mūsdienās vēstures priekšmeta uzde¬
vums ir palīdzēt jauniešiem izzināt un saprast pa¬
sauli. kurā viņi dzīvo, kā arī spēkus, kustības un no¬

tikumus. kas šo pasauli ir veidojuši, ieb. citiem vār¬
diem, atbildēt uz jautājumu “Kā mēs esam nonāku¬

ši tur, kur esam pašlaik?”. Daudzi skolotāji uzskata,

ka jaunāko paaudžu nākotni ietekmēs arī veids, kā¬

dā tiks meklēta atbilde uz šo jautājumu. Aplūkojot
pagātni, viņi apsver arī citus jautājumus: kas ma¬

niem audzēkņiem jāzina par pagātni, lai dzīvo¬

tu nākotnē, un kādas idejas būs nozīmīgas
cilvēkam, kas dzīvo 21. gadsimtā?

Šādas pieejas rezultātā notiek pāreja no pro¬

grammām, kurās uzskaitīti notikumi, datumi un va¬
roņi, uz programmām, kurās izvirzīti sasniedzamie

mērķi un uzdevumi to īstenošanai, zināšnu elementi
un svarīgākie jēdzieni, kā arī komponenti, kas vitāli
svarīgi pagātnes izprašanā. Šī pieeja pamats ir ide¬

ja, ka dažādas pagātnes interpretācijas veicina

tagadnes izpratni un iespaido dažādas nākot¬
nes izvēles.

Eiropas Padome savā aktīvajā darbā vēstures
izglītības jomā 20. gadsimta 90. gados ir veicinājusi

multiperspektīvās pieejas izmantošanu vēstures pa¬
sniegšanā un apgūšanā. Daudzi vēstures skolotāji

ir kļuvuši par multiperspektivitātes idejas kā pret¬
runīgu un jutīgu (nesenās) pagātnes notikumu

aplūkošanas veida piekritējiem. Šī pieeja mudina
skolēnus saprast, ka dažādi cilvēki vienus un tos

pašus vēsturiskos faktus var izmantot dažādiem
mērķiem vai arī lai pamatotu dažādas viena notiku-
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ma vai procesa interpretācijas, kā arī to, ka parasti,
aplūkojot vēsturisku notikumu vai pavērsienu, ir
iespējama skatpunktu dažādība.

Tomēr sarunas par šīm novatoriskajām pieejām

nenozīmē, ka pārmaiņas notiek arī darbā ar klasi.

Skolotājiem vēstures stundās jāatbild uz jautājumiem,

par kuriem viņi ne vienmēr ir bijuši un ir informēti.
Liela daļa jauno zināšanu un pagātnes interpretāci¬
ju viņu studiju gados netika mācītas.

Skolotājiem jāmāca skolēni, izmantojot jaunu
pieeju vēstures mācīšanai un apgūšanai. Vairāku¬
mā Eiropas valstu šādas prasības ir iekļautas vēstu¬
res mācību programmā. Tomēr trūkst praktiskās pie¬
redzes un līdzekļu plānu īstenošanai. Ja skolēniem
jāmācās kritiski izturēties pret vēstures faktiem un
liecībām un jāapgūst prasmes, kas vitāli svarīgas
vēstures izpratnē un interpretēšanā, skolotājiem ir
vajadzīgs atbalsts. Skolotājiemjāapgūst iemaņas, kas

palīdzētu šīs idejas īstenot dzīvē, un jābūt nodrošinā¬
tiem ar materiāliem, kas ļautu jaunās idejas ieviest
vēstures mācību stundās. Izvērtējot vēstures
mācīšanu Eiropā, mēs varam secināt, ka pārāk maz
tiek darīts, lai pārietu no teorijas uz praksi.

Jautājumi un uzdevumi autora teksta noslēgu¬
mā nav saistīti ar avotu materiāliem un pat īpaši
nesasaucas ar tekstu: “Apspriediet, kāpēc sākās ne¬

militāru objektu bombardēšana, un izziniet, kā bum¬

bu karš ietekmējis jūsu pilsētu un kā tika pieņemts
lēmums to atjaunot!” Šādi uzdevumi nevedina skolē¬
nus nopietni pārdomāt šādas karadarbības pretrunī¬
gos vai “jutīgos” aspektus.

Angļu mācību grāmatā nodaļa sākas ar pamat¬
jautājumu: “Kāpēc tika bombardēti mierīgie iedzīvo¬
tāji?” Autora teksts informē skolēnu par bombar¬
dēšanas pamatprincipiem un vietām, kur šāda bom¬
bardēšana notika. Pēdējā rindkopā tas pievēršas
pretrunīgajam jautājumam par nemilitāru rajonu bom¬
bardēšanas nepieciešamību. Avotu materiāli pastip¬
rināti vērš uzmanību uz tēmas pretrunīgumu un jutī¬
gumu. Skolēni lasa argumentus par to, kāpēc Liel¬
britānija izlēma bombardēt nemilitārus objektus,viņi
lasa un redz šausminošās sekas un apgūst dažādus
kara laika un pēckara viedokļus par bombardēša¬
nas rezultātiem. Tiek piedāvāti četri uzdevumi un
jautājumi, kas sasaucas ar autora tekstu un avotu
materiāliem. Vispirms skolēni tiek mudināti aplūkot
visus piecus bombardējamo objektu veidus un at¬
bildēt uz jautājumu “Kā katra veida objektu bom¬
bardēšana varēja palīdzēt gūt uzvaru karā?” Tad
skolēni tiek aicināti pārdomāt šādas bombardēša¬
nas humānos aspektus, pievēršot uzmanību tam, ka,
piemēram, vienā no avotiem sers Artūrs Hariss (.Art¬
hur Harris7) izsaka viedokli, ka Hamburgas
bombardēšana ir “salīdzinoši humāna metode”.
Pēdējā uzdevumā skolēniemjāuzraksta vēstule laik¬
rakstam sera Artūra Harisa statujas uzstādīšanas
pretinieku vai piekritēju vārdā, uzskaitot argumen¬
tus par vai pret statujas uzstādīšanu 1992. gadā.

Izmantojot šādu pieeju, skolēniem ir jādomā pat¬
stāvīgi, viņi labāk izprot pretrunīguma un jutīguma
būtību. Turklāt šī temata angļu variants pievērš uz¬
manību arī tam, cik komplicēta ir lēmumu pieņem¬
šana kara laikā. Šādi līdzsvaroti piemēri, kas attīstītu
skolēnu izpratni par pretrunīgiem un jutīgiem jautā¬
jumiem un pagātnes komplicētību, Eiropas skolu
mācību grāmatās ir rets izņēmums.

Praktisks piemērs

1995./1996. mācību gadā mani uzaicināja vadīt

seminārus vairākās Krievijas pilsētās. Es meklēju
piemērus tam, kā strādāt ar pretrunīgiem un jutī¬
giem jautājumiem, un atradu interesantus materiā¬

lus par nemilitāro objektu bombardēšanu Otrajā pa¬
saules karā. Ar piemēriem no vācu un angļu mācī¬
bu grāmatām es centos parādīt to, kā, izmantojot
pat vienus un tos pašus avotus, iespējams dažādi
strādāt ar šādām tēmām.6 Grāmatās, kas pa¬

redzētas 14-15 gadu veciem skolēniem, bija iekļauts
autora stāstījums, rakstītie un vizuālie avoti. Abās
mācību grāmatās pat bija izmantots viens un tas pats
policijas ziņojums par aviācijas uzbrukumu Ham-
burgai 1943. gadā. Tomēr veids, kādā avoti tiek iz¬
mantoti, ir gluži atšķirīgs.

Vācu mācību grāmatā stāstījums sākas ar virs¬

rakstu “Bombenkrieg” - “Bumbu karš”. Tas pa¬
skaidro, kāpēc Otrajā pasaules karā tika sākta ne¬
militāru objektu bombardēšana, un uzskaita, kāda
vēl bombardēšana tika veikta. Avotu materiāli tiek
izmantoti vienīgi, lai ilustrētu stāstījumu. Rakstītais
avots — diezgan šausminošs teksts, kas kopā ar
Drēzdenes drupu attēlu rada dramatisku priekšsta¬
tu par šāda veida karadarbību.

EUROCLIO loma, atbalstot Eiropas
vēstures skolotājus pretrunīgu un jutīgu
jautājumu mācīšanā

Tiklīdz EUROCLIO, Eiropas Vēstures skolo¬
tāju asociāciju pastāvīgā konference, 1993. gadā
sāka savu darbību, tai bija jāsaskaras ar diezgan
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Eiropas vēstures skolotāju vidū aug pārliecība,
ka skolu vēstures mācībai lielākoties jāpievēršas jau¬

niešu intelektuālajai un personības izaugsmei, jāpalīdz
jauniešiem saprast tagadni un jācenšas viņus sa¬

gatavot nākotnei. Novatorisku pieeju un metožu iz¬

mantošana ir svarīga šādas vēstures mācīšanas un

mācīšanās sastāvdaļa. Kaut arī šis princips Eiropā

ir lielākās daļas šībrīža vēstures programmu stūrak¬
mens, pārāk maz tiek darīts, lai to īstenotu praktis¬
kās nodarbībās mācību stundās.

Vēsturnieki ir cilvēki ar teleskopu. Noregulējot
lēcu, viņi notver fokusā dažādus pagātnes aspek¬

tus. Viņi spēj palielināt sīkās lietas un samazināt lie¬

lās. Skolotāji skatās uz pagātni caur savu laika tele¬

skopu, tāpēc viņiem ir iespēja radīt jaunus skatpunk-

tus un padarīt tos skaidrākus savu skolēnu acīs.11

Kamēr pagātne daudzās Eiropas valstīs vēl aiz¬

vien nav vēsture, pretrunīgas vēstures pasniegšana

ir un paliek smags pārbaudījums Eiropas vēstures
skolotājiem. Viņi šo sarežģīto uzdevumu spēj atrisi¬
nāt vienīgi tad, ja attiecīgās sabiedrības lēmēji un

vadītāji izprot grūtības un pilda savus pienākumus.

sarežģītajām attiecībām, kādas valdīja starp

cilvēkiem, kas lieliski pārzināja savas dzimtās valsts
vēsturi-proti, Eiropas vēstures skolotājiem. Tādēļ

tās politika ir pieņemt Eiropas pagātni ar visiem tās

pretrunīgajiem un jutīgajiem jautājumiem, meklējot

tālākus ceļus, kas ļautu vēstures skolotājiem palīdzēt

jauniešiem izprast viņu kopīgo, sarežģīto pagātni.

EUROCLIO ir daudz darījusi, lai veicinātu Ei¬
ropas vēstures skolotāju savstarpēju uzticēšanos,

saucot viņus vienkopus un aicinot dalīties pieredzē

un idejās. Eiropā ir sākusies aktīva diskusija par to,

kāda vēsture būtu jāmāca, kā to darīt un kāpēc.

Tiek debatēts par to, vai tādi notikumi kā kari, ka¬

tastrofas un diktatoriskie režīmi būtu apgūstami sīkāk
un pamatīgāk nekā parastu cilvēku ikdienas dzīve.

Tā rezultātā temati, kuros labāk redzami pagātnes
vienkāršie cilvēki, aculiecinieki, sievietes, minoritā¬

tes un citi “citi”, daudzās Eiropas valstīs tagad kļuvuši
par vēstures skolotāju apspriežamiem mācību pro¬
grammu elementiem.

Nesens piemērs tam, kā EUROCLIO locekļi

strādā ar pretrunīgiem un jutīgiem jautājumiem, ir

projekts “Ceļā uz pagātnes izpratni”, kura rezultātā

tapa un tika ieviesta praksē skolotāju rokasgrāmata

vēstures mācīšanai un apgūšanai Igaunijā un Latvi-
jā.9 Viens no diviem rokasgrāmatā aplūkotajiem
vēstures tematiem ir “Padomju režīma ietekme uz

Baltijas valstu sabiedrību 1945.-1991. gadā”. Šajā

tematā autoriem bija jāaplūko Baltijas valstu iedzīvo¬
tāju sadarbības un kolaborācijas problēma.

Nākamajos gados EUROCLIO savā projektā
apvienoja izglītības darbiniekus no Albānijas, Bul¬
gārijas un Maķedonijas-vēl viena pretrunīgus un
jutīgus notikumus pieredzējuša reģiona.10
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ATSAUCES
1 EUROCLIO dibināta 1993. gada 21. aprīlī Leuvardenā

(Leeuwarden) Nīderlandē. 2000. gadā tajā bija apvie¬

nojušās jau vairāk nekā 60 vēstures skolotāju asociā¬
cijas un citas ar vēstures izglītību saistītas organizāci¬

jas. EUROCLIO dibināta, lai sargātu un popularizētu

vēstures mācīšanu kā vitāli svarīgu jauniešu izglītības

sastāvdaļu. Starp tās mērķiem ir vēstures pozīciju stip¬

rināšana skolu mācību programmās, skolotāju intelek¬

tuālās brīvības atbalstīšana un Eiropas dimensijas vei¬

cināšana vēstures mācīšanā, nepametot novārtā arī

pasaules, nacionālās un reģionālās dimensijas.

Valstis, kurās atrodami EUROCLIO dalībnieki:
Albānija, Austrija, Azerbaidžāņa, Baltkrievija,

Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Igaunija, Fran¬

cija, Gruzija, Īrija, Islande, Itālija, Kipra, Kirgīzija,

Krievija, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksembur-

ga, Maķedonija, Malta, Moldova, Nīderlande,

Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija,

Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ukraina, Ungāri¬

ja, Vācija un Zviedrija.

2 Joke van der Leeuw-Roord. Altered States and Cons¬
ciousness, examining Potsdam, TES, April 7, 1995

3 Dr. Robert Stradling, The European Content of the

School History Curriculum, Strasbourg 1995, CC-ED/
HIST(95)1

Secinājumi

Kamēr vien vēstures mācīšana Eiropā būs cieši

saistīta ar valsts politiku, tās mācību programmas
balstīsies uz nacionālā lepnuma un nacionālo sāpju
spoguļiem. Šādā pieejā ir visai maz vietas skatpunktu
dažādībai, citu pārdzīvojumiem un dažādām pagāt¬
nes notikumu interpretācijām. Tātad šāda neob¬
jektīva vēstures mācīšana un mācīšanās veicina
drīzāk Eiropas šķelšanos, nevis tās apvienošanos.

Tradicionālā pieeja vēstures izglītībai nepiedā¬

vā pietiekami daudz iespēju uzmanīgi aplūkot vairu¬
mu pretrunīgo un jutīgo jautājumu Eiropas vēsturē.
Valstu politiķi nepietiekami novērtē šādas pieejas

negatīvās sekas.

4 Magne Angvik, Bodo von Borries Ed, A comparative
Historical Consciousness andEuropean Survey

Political Attitudes among Adolescents. Hamburg 1997.
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5 Es gribētu izteikt pateicību Bobam Stredlingam par viņa

provizoriskajām nodaļām no Eiropas Padomes rokas¬
grāmatas vēstures skolotājiem, kuras izmantoju šī rak¬
sta sagatavošanā.

6 Joachim Hoffmann, Elmar Krautkraemer and Franz Bahl,

Geschichtliche Weltkunde, Band 4 Von der Oktober-
revolution in Rusland bis zur Gegenwart, Frankfurt
am Main 1991; Josh Brooman, The Twentieth Century
World, Harlow, 1995.

7 Arturs Hariss (1892-1984) - angļu virsnieks, blīvas,
nepārtrauktas bombardēšanas taktikas ieviesējs Otrā
pasaules kara laikā. Tulkotāja piezīme.

8 2001. gada martā EUROCLIO Tallinā Igaunijā organizē¬
ja savu ikgadējo konferenci ar nosaukumu “Mainīgā
pasaule, ikdienas dzīves nozīme vēstures mācīšanā un

apgūšanā ar skatu uz XX gadsimtu”.

9 Ceļā uz pagātnes izpratni: Meklējumi. Versijas. Idejas /

Vēstures skolotāja rokasgrāmata. - R.: Zvaigzne ABC,
2000; Tagasivaade minevikkuerinevad vaatenurgad:
Otsingud. Versioonid. Ideen / Ajalooopetaja Kasira-

amat.-R.: Zvaigzne ABC, 2000;Ha nymu K nomiMamuo

npoiujiozo: ĪIOUCKU. Bepcuu. Mdeu / Knuza dnn
ynumem ucmopuu. - Pura: Zvaigzne ABC, 2000.

10 Kopīgas pagātnes izprašana, mācība nākotnei. EU¬
ROCLIO / Stabilitātes pakta projekts papildu izglītojo¬
šo materiālu sagatavošanai Albānijā, Bulgārijā un

Maķedonijā, iekļaujot jaunu saturu un novatoriskas
pieejas, un šo materiālu realizēšanai praksē ar skolotā¬
ju apmācības semināru palīdzību.

11 Parafrāzēts Sjū Benetas referāts Eiropas Padomes se¬
minārā Vēstures mācību programma Melnās jūras val¬
stu vidusskolās, 1999. gada 6.-8. maijs, Konstanca,
Rumānija.
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Elize Storka{Elise Slorck), vestures skolotāja Mamiksa ģimnāzijā Roterdama,

skolotāju izglītotāja Leidenes universitātē Nīderlandē

INTEGRĀCIJĀ,IDENTITĀTE UN
MULTIPERSPEKTĪVĀ METODE VĒSTURES

PASNIEGŠANĀ NĪDERLANDĒ

Ievads mērķis sākotnēji bija audzināt krietnus pilsoņus, vei¬

cinot nacionālās jūtas. Liela uzmanība tika pievēr¬
sta t. s. Astoņdesmit gadu karam (1568-1648)',
kurā mēs izcīnījām mūsu neatkarību no “spāņu ka¬

toļu uzurpatora”, proti, Vācu Svētās Romas impe¬

ratora, Holandes hercoga un Spānijas karaļa Kārļa

V un īpaši viņa dēla Spānijas karaļa Filipa II. Tagad

mēs zinām, ka šis viedoklis ir neobjektīvs un stereo-

tipisks-situācija bija daudz sarežģītāka, ne visi zie¬

meļu provinču iedzīvotāji uzreiz kļuva par protes¬

tantiem, tāpat ne visi dienvidnieki bija katoļi. Nozī¬
me bija ne tikai reliģiskiem, bet arī politiskiem, eko¬
nomiskiem un kulturāliem faktoriem, 17. gadsimtā
nebija ne miņas no tā, ko varētu saukt par “holan¬
diešu nacionālo valsti”. Taču 19. gadsimtā un vēl

gandrīz divdesmit gadu pēc Otrā pasaules kara

vēstures mācīšanā šīs neatkarības cīņas tika izman¬
totas, lai veicinātu spēcīgas nacionālās jūtas. Pat
mūsdienās gadās dzirdēt balsis, kas apgalvo, ka šī

mīta mācīšana varētu veicināt imigrantu integrāciju.

Kaut arī 19. gadsimtā Nīderlande daudzējādā
ziņā kļuva politiski un kulturāli vienotāka, tajā pašā
laikā, sākot no aptuveni 1870. gada, notika ne tikai
industriālā revolūcija, bet arī pieauga sabiedrības sa¬
dalīšanās grupās. Protestanti, katoļi, sociālisti un li¬

berāļi aizvien vairāk attālinājās cits no cita. Katrai

grupai bija savi žurnāli (un vēlāk raidstacijas), sa¬

vas politiskāspartijas, iemīļotie rakstnieki, sporta klubi

utt., turklāt katra grupa izjuta spēcīgu nepatiku pret

pārējām. Šeit redzams savāds paradokss: kamēr sa¬
biedrībā valdīja segregācija, politiskie līderi bija spiesti
strādāt kopā un rast kompromisus valdībā, jo nevie¬

na no partijām tā ari nespēja iegūt vairākumu.

Kopš 20. gadsimta 60. gadiem Nīderlandes sa¬

biedrība piedzīvojusi divas pārvērtības: sekularizā-

Tāpat kā citur Eiropā, arī Nīderlandē diskusi¬
jas par vēstures pasniegšanu ir daļa no plašākām

sabiedriskām debatēm par sabiedrības integrāciju.
Vai mums jāmāca viņiem mūsu vēsture, lai veici¬

nātu integrāciju mūsu sabiedrībā? Kā vēstures mācī¬
šana var veicināt demokrātiskas sabiedrības un kon¬
stitucionālas valsts nākamo locekļu audzināšanu?
Vai mūsu audzēkņi iegūst pietiekami daudz zināša¬
nu vēsturē? Vai bērniem un pusaudžiem nepiecie¬
šams mācīt vēstures prasmes?

Šī īsā raksta mērķis ir sniegt nelielu ieskatu
Nīderlandes vēstures mācīšanā, aprakstot un izana¬

lizējot pirmās trīs vēstures stundas divpadsmit gadu
veciem skolēniem.

Multikulturalā Nīderlande

Kāds ir šo vestures stundu konteksts?

Nīderlande kā valsts pastāv kopš 1830. gada,

taču toreiz to nevarēja saukt par nacionālu valsti.
Tā sastāvēja no vairākām provincēm jeb valstīm ar
daļēji kopīgu vēsturi (piemēram, 17. gadsimta poli¬
tiskās un reliģiskās cīņas) un daudzām atšķirībām.

Rietumu provinces jutās pārākas par Nīderlandes
austrumu un dienvidu daļām, dažas no kurām vēl
aizvien nebija drošas par to, vai nebūtu pareizāk pie¬
vienoties Vācijai vai jaunajai valstij -Beļģijai. T. s.
holandiešu reformātu baznīcas protestanti dominē¬

ja pār visām citām protestantu minoritātēm, katoļiem
(40% iedzīvotāju) un ebrejiem, uzskatot viņus visus

par otršķirīgiem pilsoņiem.

1857. gadā vēsture kļuva par obligātās mācību

programmas sastāvdaļu. Vēstures mācīšanas
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ciju (labklājības valsts un televīzija bija nozīmīgi fak¬
tori šķelšanās apturēšanā) un plašu imigrāciju-valstī
ieradās daudzi strādnieki no Vidusjūras reģiona, it
īpaši no Turcijas un Marokas, kopš 1975. gada arī
bijušās kolonijas Surinamas un Nīderlandes Kārību
jūras teritoriju iedzīvotāji. Sākumā imigranti bija gal¬
venokārt vīrieši, bet kopš 80. gadiem ieradās arī viņu
ģimenes, kā arī politiskie un ekonomiskie bēgļi un
darba meklētāji no Āzijas, Āfrikas un Austrumeiro¬
pas. Vairākums imigrantu apmetas lielākajās pilsētās,
taču mūsdienās vai katrā skolā mācās audzēkņi no
“citām” kultūrām.

jam vienotu definīciju visai klasei. Galu galā mēs

nonākam pie aptuveni šādas definīcijas-“vēsture
ir viss, ko cilvēki darīja un domāja pagātnē un
par ko mēs kaut kozinām”. Manuprāt, ir svarīgi, ka
bērni kopīgi uzzina-runa ir par cilvēkiem, un tam

ir kāds sakars ar mums. Vēlāk man būs iespēja at¬

griezties pie šīs definīcijas, kad klasē konstatēsim,
ka dažādiem cilvēkiem ir raksturīgas dažādas pa¬
gātnes interpretācijas.

Es uzskatu, ka šis ir viens no svarīgākajiem
mērķiem, kādi mūsdienās jācenšas sasniegt vēstu¬
res mācīšanā: parādīt, ka visi mūsu priekšstati par
pagātni ir rekonstrukcija, ko nosaka daudzi un
dažādi faktori, piemēram, jautājumi, kūms uzdodam
pagātnei, avoti, kūms atrodam, veidi, kā šos avotus
interpretējam. Kad šis princips ir skaidri definēts,
paveras ceļš uz izpratni par to, ka citiem skolēniem
vai citu kultūru pārstāvjiem var būt citas pagātnes
interpretācijas: katra vēsture ir kāda cilvēka stāsts.

Oponenti var teikt, ka tāda attieksme tikai pa¬
ver ceļu relatīvismam un tā būtu atstājama akadē¬
misko vēsturnieku ziņā. Taču ir vismaz viens vitāli
svarīgs priekšnoteikums sabiedrības integrācijai-
skolēniem jājūtas drošiem, nevis apdraudētiem.
Tāpēc izglītība nedrīkst manipulēt ar skolēnu identi¬
tāti, it īpaši tajā vecumā, kad viņi paši tik cītīgi meklē
savu individuālo identitāti. Ir svarīgi izvairīties no

jebkuras situācijas, kas nostāda “mūs” pret “viņiem”,
tā vietā stimulējot pārliecību, ka visi ir vienlīdzīgi
līdzdalībnieki. Tādējādi apziņa, ka ir iespējamas
dažādas pagātnes interpretācijas, paver ceļu sav¬
starpējai sapratnei, brīvai gaisotnei, kurā neviens ne¬
tiek jau iepriekš atstumts tāpēc, ka viņa pagātnes
interpretācija nav pieņemama. Apziņa, ka ir dažādas
pagātnes interpretācijas, nevis “vienīgā vienotā pa¬
tiesība”, var būt noderīga daudzkultūm sabiedrībā.
Šī definīcija paver ceļu jaunai pieejai pagātnes noti¬
kumiem, un, manuprāt, ir svarīgi to attīstīt jau no
pirmās mācību stundas.

Kad kopā ar klasi esam formulējuši savu
vēstures definīciju, es pastāstu skolēniem par divām

svarīgām vēstures sastāvdaļām: laiku un avotiem.
Runājot par laiku, skolēni saņem uzdevumu izveidot
savu dzīvo laika līniju un nostājas ierindā pēc sava
dzimšanas datuma. Tas ne tikai dod iespēju kaut ko
uzzināt citam par citu, bet arī ļauj man vērot, kā viņi
atrisina šo “neiespējamo” uzdevumu, jo es nesnie¬
dzu nekādus norādījumus par to, kā stāties ierindā;
tādējādi es atklāju, kuri skolēni izrāda iniciatīvu, kuri
paliek malā, kā viņi apspriežas savā starpā utt.

Vēstures macišana Nīderlandē

Vēstures pasniegšanas mērķi mainās līdz ar
pārmaiņām sabiedrībā, taču viens no galvenajiem
uzdevumiem ir ar vēstures palīdzību audzināt ap¬
zinīgus pilsoņus. Tāpēc 19. gadsimtā un20. gadsimta
pirmajā pusē vēstures stundās skolās tika uzsvērts
patriotisms, “dižo holandiešu un citu izcilu eiropiešu
dižie darbi”, kas katrā sabiedrības slānī bija mazliet
atšķirīgi. Kopš 1960. gada vēstures stundās vairāk
uzmanības veltīja Eiropas un pasaules vēsturei, kā
arī centās vairāk balstīties uz kritiskās domāšanas
principiem, audzinot kritiskus demokrātiskas un
emancipētas sabiedrības locekļus. Šie bijāt. s. lielie
mērķi, kamēr skolotājiem bija jāstrādā ar aizvien pla¬
šāku vēstures materiālu (mēs par pagātni zinām ar¬
vien vairāk!) un vienlaikus bija jārēķinās ar laika
ierobežojumiem (daudzos gadījumos vēsturi māca
tikai līdz 15 gadu vecumam, lielāku uzmanību
pievēršot iemaņām un aktīvām mācībām) un
audzēkņu kulturālās vides dažādību. Šobrīd vēstu¬
res mācīšana ir daļa no debatēm par visu šo dažādo
kultūru integrāciju: vai viņiem nebūtu jāmācās kas
vairāk par mūsu vēsturi?

Pirmā stunda: kas ir vēsture?

Kad skolēni ienāk klasē, viņi ir tikko saņēmuši
savas jaunās mācību grāmatas un sāk cits citu ie¬
pazīt. Tāpēc pirmajās stundās svarīgākie jautājumi
ir ne tikai “Kas ir vēsture, un ko es mācīšos?”, bet
arī “Kas ir šīs grupas skolēni?” un “Kādi ir noteiku¬
mi, lai strādātu un sadzīvotu šajā grupā?”

Tāpēc es sāku darbu, sadalot skolēnus grupās
pa četri, un lūdzu, lai viņi uzraksta, kāda, viņuprāt, ir
vēstures definīcija. Pēc tam, kad skolēni grupās sa¬
vā starpā ir pārrunājuši definīcijas variantus un vie¬
nojušies par grupas kopējo variantu, mēs izstrādā-
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Stundas noslēgumā katrs skolēns saņem tukšu
aploksni, kurā jāievieto trīs “avoti”, kas sniegtu ziņas
par pašu skolēnu, piemēram, bērnības fotogrāfija,
biļete no kinoseansa, kas apmeklēts brīvdienās, ie¬
cienītās konfektes papīriņš.

bijuši tik trūcīgi, ka nav varējuši iegādāties gaļu. Ta
atkal paveras iespēja demonstrēt, ka viss, ko zinām
par pagātni, ir rekonstrukcija, kas balstās uz mūsu
domām par to, kas varēja notikt patiesībā, un kuru,
iespējams, nosaka veids, kādā mēs aplūkojam pa¬
gātni.

Ar laiku iespējams pariet pie citiem vingrināju¬
miem, piemēram,

•izsniegt arheoloģiska atraduma attēlu (no sko¬

las apkaimes?), lūdzot skolēnus uzzīmēt, kā
senlieta savulaik izskatījusies; salīdzināt ga¬
tavos darbus, aplūkot atšķirības un apspriest
to, kāpēc dažādi skolēni vienu un to pašu in¬
formāciju interpretējuši tik atšķirīgi;

•sniegt dārgas un zinātniski sarežģītas rekon-
strukcijas piemēru (piemēram, ēka vai cilvēka
fiziskais veidols senā pagātnē) un jautāt, ko
mums pastāsta šī rekonstrukcija (izskats) un
ko rekonstrukcija nespēj tieši atklāt (ko cilvēki

pagātnē domājuši un jutuši).

Stundu mēs beidzam ar secinājumu, ka

•avots ir viss, kas mums kaut ko stāsta par
pagātni;

•viss, ko mēs zinām par pagātni, ir rekonstruk¬
cija, kas balstīta uz (nedaudziem) avotiem;

•cilvēki var dažādi interpretēt to, kas noticis
pagātnē.

Vēlreiz gribu uzsvērt, manuprāt, svarīgāko prin¬
cipu vēstures pasniegšanā daudzveidīgā, daudz-
kultūru sabiedrībā: vēsture savā ziņā ir kāda
cilvēka stāsts, cilvēki vienā klasē un vienā sa¬
biedrībā to, kas patiesībā noticis pagātnē, var inter¬
pretēt dažādi.

Tā ir tikai otrā nodarbība, tāpēc es šo tēmu ne¬
attīstu tālāk, taču faktiski es cenšos būvēt pamatus,
uz kuriem balstīt vēlākās stundas, kad mēs mēģi¬
nām pilnveidot stratēģijas-citiem vārdiem, vēstu¬
res iemaņas -, lai nonāktu pie ticamas un pamato¬
tas interpretācijas.

Otra stunda: avoti un pagātnes
rekonstruēšanas iemaņas

Kad skolēni ienāk klasē, viņi noliek aploksnes
uz mana galda un apsēžas pie soliem grupās pa četri.
Katram solam ir savs numurs un sagatavotas čet¬
ras papīra lapas. Katra grupa atver vienu aploksni
un izspriež, kam tā varētu piederēt. Uz papīra lapas
viņi uzraksta savu secinājumu un tā pamatojumu.
Tad grupa atver otro/trešo/ceturto aploksni un at¬
kārto to pašu procesu. Kad viss uzdevums ir pa¬
veikts, grupas maina solus. Pēc 20 minūtēm katrs
skolēns atgriežas pie savas aploksnes, lai izlasītu
slēdzienus par saviem “avotiem”. Daži skolēni tiek
lūgti komentēt secinājumus.

Klases diskusijā, kas seko šim uzdevumam, pa¬
rādās šādi jautājumi: kuros gadījumos bija viegli at¬
rast īsto cilvēku? kas šo uzdevumu sarežģīja? kura
aploksne sagādāja lielākās grūtības? Skolēni atklāj,
ka liela nozīme ir tam, vai par cilvēku kaut kas jau ir
zināms; ka rakstveida avoti, piemēram, vēstules,
sniedz vairāk informācijas nekā priekšmeti; ka par
vienu un to pašu avotu dažādās grupās var tikt iz¬
darīti atšķirīgi secinājumi, ka šķietami “sievišķīgs”
priekšmets patiesībā var piederēt zēnam utt.

Šis vingrinājums ne tikai veicina vēstures ie¬

maņas pašā mācību sākumā, bet arī dod skolotājam
iespēju izvirzīt dažus noteikumus, piemēram, “šajā
klasē pret klasesbiedru “avotiem” jāizturas ar cieņu”,
“mēs nesmejamies par klasesbiedriem, kad neizpro¬
tam viņu “avotus” vai kad viņi mums šķiet savādi”.
Šādā dabiskā veidā mums rodas dažādas iespējas
strādāt ar tādiem vēstures jēdzieniem kā pierādīju¬
mi, objektivitāte, interpretācija, nejaušas zināšanas,
rakstītie avoti un lietiskie avoti.

Stundas turpinājumā mēs rotaļājamies ar do¬

mu salikt šīs aploksnes lādē un to aprakt. Ko šīs
aploksnes pastāstītu skolēniem, kas lādi atrastu pēc
aptuveni simt gadiem? Ko viņi secinātu par mūsu
dzīvi? Mēs aplūkojam ari fotogrāfiju, kurā redzams
atkritumu konteinera saturs. Tiklīdz viens no skolē¬
niem secina, ka konteinera īpašniekiem pieder kaķis,

jo atkritumos redzama tukša kaķu barības kārba,
cits skolēns aizrāda, katas nav droši zināms, jo kon¬

teineru varēja izmantot kaimiņš vai varbūt šie cilvēki

Trešā stunda: “iesākuma bija” (stāsti par
cilvēces rašanos)

Trešajā stundā mēs pievēršamies stāstiem par
cilvēces rašanos. Mūsu mācību grāmatā piedāvā¬
tas divas interpretācijas, kas labi pazīstamas Rietu¬
mu civilizācijā-Bībele un Čārlzs Darvins. Pievēr¬
sta uzmanība arī nepatikai, kādu Darvina versija iz¬

raisīja 19. un 20. gadsimta sabiedrībā. Skolēni izla-
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sa abus tekstus, atbild uz jautājumiem par atšķirī¬

bām un vēsturisko fonu un mēģina iztēloties, kāpēc
Darvina stāsts dažos kristiešos izraisījis tik dziļu pre¬
testību.

skolēnus citai pārliecībai vai mainīt viņu identitāti:

es tikai lūdzu, lai viņi uzklausa citus.

Tādējādi šajās trīs stundās un nodarbībās, kas

tām seko, es vairāk vai mazāk atklāti cenšos radīt

platformu, kas ļautu veidot izpratni par to, kā uz¬

tvert stereotipus un pagātnes mītus. Vēsture sniedz
brīnišķīgu iespēju aptvert, ka identitāte ir kas vairāk

nekā tautas vai reliģiskā piederība vai valoda; svarīgi

var būt arī citi faktori: sociālais stāvoklis, vietējais,

reģionālais, Eiropas vai pasaules līmenis, dzimums,

ģimene, kopīga vēsturiskā pieredze un interpretāci¬
jas, raksturs utt.

Mans nolūks neapšaubāmi ir jau no pirmās stun¬

das veidot atvērtu attieksmi un izkopt iemaņas pa¬
gātnes izzināšanā. Ja šī attieksme un iemaņas ir iz¬
strādātas jau pašā sākumā, strādājot ar mazāk jutī¬

giem pagātnes jautājumiem, vēlāk būs daudz vieg¬

lāk aplūkot arī daudz jutīgākas tēmas.

Savās stundās es vēlos iet mazliet tālāk. Vis¬

pirms es lūdzu skolēnus pastāstīt citus viņiem zinā¬

mus stāstus par cilvēces rašanos. Ja klase nav tik
daudzkulturāla, lai skolēni paši varētu piedāvāt ci¬

tus stāstus, es varu pastāstīt vienu vai divus afri¬

kāņu vai Amerikas indiāņu stāstus. Es ne tikai lūdzu

pievērst uzmanību atšķirībām, bet arī uzdodu atrast

līdzīgo. Skolēni var atklāt, ka visi šie stāsti mēģina

izskaidrot, kā radies cilvēks, un dažkārt tajos vēro¬

jama viena secība, “zeme-dzīvība jūrā- dzīvība

uz sauszemes-dzīvnieki-cilvēks”, kā arī labā un
ļaunā izcelšanās.

Es esmu gandarīta, ja skolēni gan no protes¬

tantu, gan musulmaņu ģimenēm man saka, ka “viņu

vecāki domā, ka viņiem tas viss nav jāmācās, jo ir
tikai viens īstais, patiesais stāsts”. Tas man dod

iespēju paskaidrot, ka visus šos stāstus radījuši

cilvēki dažādos laikos un kultūrās, ka tie visi vēl aiz¬
vien ir ļoti nozīmīgi citiem ļaudīm un ka vēstures

stundās mēs mācāmies par citiem cilvēkiem. Tāpēc

viņiem jāiepazīst šie stāsti, tomēr tas ir kas cits, ne¬
kā tiem ticēt. Mans nolūks nekādā ziņā nav pievērst

ATSAUCES

Vēstures grāmatās Latvijā to sauc par Nīderlandes

Neatkarības karu (sk.: Pasaules vēsture vidusskolām.

II / Atb. red. I. Misāns. - R: Zvaigzne ABC, 2001. -

73.-74. lpp. Tulkotāja piezīme.
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Stūre Lindholms,

Ekenas ģimnāzijas vēstures skolotājs, Somija

— V

VESTURESMACISANA DAUDZKULTURU
SABIEDRĪBĀSOMIJĀ

nav bijusi izšķiroša nozīme. Tāpēc Somijas zvied¬
riski runājošie iedzīvotāji nepārprotami uzskata sevi
par zviedriski runājošiem somiem, nevis īstiem zvied¬

riem no Zviedrijas. Varbūt Somijas piemērs, kura

rezultātā abu valodu grupu pārstāvji kopīgi ar lep¬

numu dzied Somijas valsts himnu-visi kopā, taču
katrs savā valodā, var dot savu ieguldījumu jaunās
Eiropas celšanā?

20. gadsimta sākumā jautājums par nāciju un

valodu bija ļoti svarīgs. Taču sabiedrībā bija arī lie¬

las sociālās atšķirības. Neilgi pēc boļševiku revolūci¬
jas Krievijā un sešas nedēļas pēc tam, kad 1917.
gada 6. decembrī bija pasludināta neatkarība no

Krievijas, Somijā uzliesmoja marksistu sacelšanās.
Starpsarkanajiem (sociālistiem, kam palīdzēja krie¬

vu kareivji, kuri vēl aizvien bija Somijā) un balta¬

jiem (nesociālistiem, kam palīdzēja iebrūkošā vācu

armija) sākās trīs mēnešus garš, asiņains pilsoņu
karš. Šis 1918. gada karš un tā sekas, iespējams, ir

vieni no pretrunīgākajiem un jutīgākajiem jautāju¬

miem, mācot Somijas vēsturi.

Karš beidzās ar balto armijas uzvaru, un tam

sekoja balto represijas. Skolās un vēstures grāma¬
tās tika rakstīts un klāstīts stāsts par Brīvības karu
jeb atbrīvošanos no Krievijas kundzības. Šo karu uz¬
skatīja par Neatkarības karu, kurā somu sarkanie

vienkārši bija izvēlējušies cīnīties krievu apspiedēju,
nevis brīvību mīlošo Somijas patriotu pusē. Netika

uzsvērts tas, ka baltie bija vienojušies ar vāciešiem

un faktiski grasījās padarīt Somiju par Vācijas pro¬
vinci ar vācu princi, kas tiktu iecelts par Somijas ka¬

rali.2 Noklusēja arī to, ka no 35 000 upuru aptuveni

12 000 sarkano karagūstekņu nomira pēc kara bei¬

gām-epidēmijās un badā karagūstekņu nometnēs.

Kā ar šādu jautājumu strādāt skolā?

Mācību programma skolotājam sniedz lielu
brīvību izvēlēties, kā pasniegt šo stāstu. Un ari lielu

Viens no vēstures mācīšanas mērķiem pagātnē
bija nacionālas apziņas radīšana. Vēsturei bija jā¬

stāsta skolēniem par dižajiem vai traģiskajiem

mirkļiem tautas pagātnē. Multiperspektīvas pieejas

un atšķirīgu viedokļu izpratnes un analīzes ak¬
centēšana vēstures mācīšanā daudzās valstīs ir salī¬
dzinoši jauna parādība. Pēdējos gadu desmitos šā¬
das attieksmes nozīmīgums ir ievērojami pieaudzis
sakarā ar izmaiņām Eiropā un jaunām sabiedrības
prasībām Eiropas jaunajās valstīs. Vēsture ir ļoti
emocionāls temats, it īpaši etniski vai politiski sašķel¬

tās sabiedrībās, taču tai var būt arī visai ievērojama
loma sabiedrības integrācijā un valsts nākotnes
būvēšanā.

Šķiet, viens no mūsu kā vēstures skolotāju gal¬
venajiem uzdevumiem ir panākt, lai skolēni sapras¬
tu, ka uz visu ir iespējams lūkoties no dažādiemskat-

punktiem, ka patiesība nav tik vienkārša, kā sākotnēji
šķiet. Attīstot spēju saprast citus politiskos uzskatus,
citu cilvēku vidi vai gluži vienkāršu apjausmu, ka
iespējami daudzi un dažādi viedokļi par kādu vēstu¬
res jautājumu, mēs sekmējam tolerantākas, demo¬
krātiskākas sabiedrības veidošanos.

Projektā “Sabiedrības integrācija Igaunijā un

Latvijā” kā vēstures un sabiedrisko zinātņu skolo¬

tājs no zviedm skolas Somijā es centos dalīties pie¬
redzē, ko esmu guvis, strādājot daudzkultūru sa¬

biedrībā. Somijā zviedriski runājošo1 ir tikai 6% no

kopējā iedzīvotāju skaita, tomērSomija ir oficiāli div¬

valodīga valsts ar paralēlu skolu sistēmu zviedriski
runājošajiem iedzīvotājiem, sākot ar bērnudārziem
un beidzot ar universitātēm. Šis nacionālā jautāju-

marisinājums irdiezganunikāls, unSomijasatbildīgie

politiķi to izstrādājuši un pilnveidojuši visa 20. gad¬

simta gaitā. Protams, ir bijušas uzstājīgas somu na¬

cionālistu prasības veidot absolūti vienvalodīgu so¬
mu sabiedrību, taču somu nacionālistu agresīvajai

attieksmei pret zviedriski runājošo minoritāti līdzšim
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brivību izvairīties no konkrētu tā aspektu pieminēša¬

nas. Nelielajā aptuveni 10 000 cilvēku kopienā, kur
es nu jau 12 gadus pasniedzu vēsturi, atrodas Somi¬
jas plašākie masu kapi. 1918. gada vasarā šeit aptu¬

veni 3000 sarkano gūstekņu gāja bojā, slimību un

bada uzveikti. Taču savādā kārtā skolotāji līdz šim ir
izvairījušies runāt parkaragūstekņu nometni, kaut arī
skolas vēstures stundās aplūkots pats karš. Tikpat
kā neviens no šīs kopienas skolu audzēkņiem neko
nav dzirdējis par šo notikumu. Tēma droši vien bijusi
pārlieku neērta un atmiņas-“pārāk spēcīgas”. Vai
arīpaši skolotāji ir piederējuši pie politiskām partijām,
kas simpatizē baltajiem, un līdz ar to nav vēlējušies
uzsvērt kara neglaimojošākos aspektus. Arī pašus
kapus Somijas baznīca iesvētīja tikai 1988. gadā.

Šobrīd brūces ir sadzijušas un paaudzes, kuras
tieši ietekmēja pilsoņu karš, ir aizgājušas nebūtībā.
Taču tie, kuriem bija jācieš netaisnības, tie, kuru tu¬
vinieki ir nogalināti, neko nav aizmirsuši un piede¬
vuši. Šo cilvēku politiskie uzskati tikpat kā nemaz
nav mainījušies. Sociālistu un nesociālistu attiecība
Somijas parlamentā ir palikusi gandrīz nemainīga visa
20. gadsimta garumā, tomēr pašas politiskās parti¬
jas ir ļoti pārvērtušās līdz ar izmaiņām sabiedrībā.

Vai tas varētu nozīmēt, ka pēc vairāk nekā 80
gadiem pilsoņu kara tēma vēstures mācīšanā vairs
nav tik pretrunīga?

Es personiski neapjautu kara jautājuma nozīmi,
pirms nebiju devies praksē uzSomijas rietumu daļu-
uz Vāšu (Vaasa), kas 1918. gada kara laikā bija bal¬
tās Somijas galvaspilsēta. Es mācīju parpilsoņkaru
- Dienvidsomijā tas bija visbiežāk lietotais
apzīmējums, nezinot, ka šajā apvidū vienīgi pārlieci¬
nāti komunisti izmanto šo terminuBrīvībaskara vietā.

Jautājums par kara nosaukumu ir vairākkārt iz¬
mantots Somijas vēstures imatrikulācijas eksāme¬
nos. '’’’Pilsoņkarš, Brīvības karš, Sarkanais dum¬
pis, Pilsoņu karš- tie ir daži no biežāk lietotajiem
1918. gada kara apzīmējumiem Somijā. Apsprie¬
diet šo apzīmējumu pamatojumu!” Šis uzdevums ir
labs multiperspektīvās pieejas praktiskais piemērs
vēstures mācīšanā. Bez šaubām, būtu iespējams at¬

rast daudzus līdzīgus noderīgus piemērus an daudzās
citās valstīs.

Pilsoņkara vēsture skolotājam piedāvā arī pla¬
šas iespējas pētīt, kā politiskie uzskati var ietekmēt
veidu, kādā tiek izklāstīta vēsture. Līdz Otrā pasau¬
les kara beigām tika stāstīta kara “baltā” vēsture.
Līdz ar iekšējām politiskām pārmaiņām pēc
1945. gada mainījās priekšstats par karu un vēstu¬

re tika pārrakstīta. Pierauga kreisā spārna partiju

ietekme sabiedrībā, tika uzcelti pieminekļi arī sar¬
kanajiem upuriem un piedāvāta arī kara priekšvē¬
stures “sarkanā” versija. Brīvības karš grāmatās
un filmās tika attēlots kā pilsoņkarš, ar kuru varēja
identificēties arī karā zaudējušie.

Šī pavērsiena iemesls bija Padomju Savienības
uzbrukums Somijai Otrajā pasaules karā. Divus gadu

desmitus pēc asiņainā pilsoņkara agrākie politiskie

pretinieki plecu pie pleca cīnījās, lai atvairītu Somi¬
jas ienaidnieka uzbrukumus. Šai pieredzei bija liela

loma Somijas sabiedrības brūču dziedēšanā.

Pēc Padomju Savienības sadalīšanās 1991. ga¬
dā no jauna ir sākušās runas par 1918. gadaBrīvības
kam. Atkal tika celti gaismā zināmi vēstures as¬
pekti, kūms politisku iemeslu dēļ nebija vēlams
uzsvērt, kad Somijai bija jārēķinās ar Padomju Sa¬
vienības ietekmi.

Pilsoņkara atspoguļojumu salīdzinājums, pētot
dažādu periodu somu mācību grāmatas, ir noderīgs

multiperspektīvās pieejas apgūšanas veids.

ATSAUCES
1 Somijas zviedriski runājošie iedzīvotāji cēlušies

galvenokārt no zemniekiem un zvejniekiem, kuri
apdzīvoja rietumu un dienvidu piekrasti un salas kopš
aptuveni 12. gadsimta. Zeme, ko mūsdienās pazīst kā
Somiju, toreiz uz 650 gadiem bija kļuvusi par Zviedri¬

jas karalistes daļu.

1809. gadā tā kļuva par autonomu lielkņazisti Krievijas
impērijas sastāvā.

Zviedru laikos zviedru valoda bija valsts un ierēdņu
valoda, kamēr somu valodu galvenokārt lietoja zemes
vidienē. Piekrastes zemnieki un zvejnieki, tāpat kā sa¬
biedrības augstākais slānis, lielākoties bija zviedriski
runājoši.

Krievu valdīšanas laikā 19. gadsimta pirmajā pusē zvied¬
ru valoda pārvaldē saglabājās. Līdz 1863. gadam, kad
somu valoda tika atzīta par oficiālo valodu Somijā, kādu
laiku tika lietota arī krievu valoda un pārvaldē tika iz¬
mantotas vairākas valodas. Pēc neatkarības iegūšanas
somu valoda ļoti strauji kļuva par dominējošo. Zviedru
valdīšanas laikā daudzi etniskie somi bija pārgājuši uz
zviedru valodu, taču lielākā daļa no viņiem 19. gadsimta
beigās atgriezās pie somu valodas. Daudzām dzimtām ir
somiski un zviedriski runājoši atzari. Mūsdienās no ap¬
tuveni pieciem miljoniem iedzīvotāju Somijā 5,8%
(295 000 cilvēku) ir zviedriski runājošo.

2 1918. gada 9. oktobrī Somijas parlaments, kas pilsoņu
kara laikā gan bija stipri sarucis un tādēļ vēsturē tiek
saukts par “rumpja parlamentu”, ar balsu vairākumu
par karali ievēlēja Hesenes princi Fridrihu Kārli. Tul¬
kotāja piezīme.
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Laila Girsova, Rīgas Tehniskas universitātes

Socioloģijas un pedagoģijas katedras docente

KLASIKA UN MODERNISMSSTEREOTIPU
PĒTĪJUMOS PSIHOLOĢIJĀ

Pēdējos gados visā pasaulē, aiī Latvijā, ir būtiski
pastiprinājusies interese par stereotipiem psiholoģi¬
jā. Faktiski var runāt par stereotipu fenomena re¬

nesansi, jo to pētījumi psiholoģijā sākās 1922. gadā,
kad Volters Lipmans izmantoja jēdzienu “stereo¬

tips ”, lai raksturotu masu informācijas līdzekļos iz¬
mantotās klišejas. 1994. gadā izdotajā “Sociālās iz¬
ziņas rokasgrāmatā” Hamiltons un Šermans stereo¬
tipu definēja kā “vienkāršotu priekšstatu par sociā¬
lu grupu un tās dalībniekiem”. Sākotnēji psihologu
aprindās jēdziens stereotips tika lietots vienīgi ne¬
gatīvā nozīmē, taču vēlāk arvien biežāk sāka figurēt
arī apzīmējumi ‘‘pozitīvsstereotips,precīzsstereo¬
tips Lai pārvarētu šādu negatīvismu attieksmē

pret tik sarežģītu izziņas procesa atribūtu, psiholo¬
giem bija jākonstatē, ka viena no būtiskākajām ste¬

reotipu funkcijām ir informācijas uztveres, sagla¬
bāšanas un reprezentācijas atvieglošana. Tur¬
klāt stereotipi veicina indivīda pašapliecināšanos,
salīdzinot sevi ar citu sociālo grupu indivīdiem, tie

paātrina lēmumu pieņemšanu jaunās mazpazīstamās
situācijās, kā arī palīdz veidot attaisnojošu vai noso¬
došu attieksmi pret dažādiem sociāliem procesiem.
Līdz ar to var droši apgalvot, ka sociālās uztveres
process nav iedomājams bez stereotipiem un vēlme

tos izskaust ir uzskatāma par utopiju.

Stereotipi darbojas teju visās sociālās dzīves jo¬
mās - līdzās vēstures stereotipiem var minēt dzi¬
muma, etniskos, vecuma, profesionālos, politiskos
un ekonomiskos stereotipus. Tomēr, lai cik univer¬
sāls un objektīvs būtu stereotipu raksturs, liela nozī¬
me ir sociālajai grupai, kurā stereotips rodas un funk¬
cionē. Cenšoties objektivizēt indivīda zināšanas par
kādu fenomenu, ir jāņem vērā vairākas būtiskas
likumsakarības:

1) cilvēki ir pieraduši (tas arī atvieglo sociālo uztve¬
ri) dalīt apkārtējos “savējos” un “svešajos” pēc

dažnedažādiem kritērijiem-etniskiem, vēsturis¬
kiem, profesionāliem u. tml., līdz ar to attieksme
pret “ne-savējiem” ir izteikti stereotipizētāka, tur¬

klāt “svešo” vērtējums gandrīz vienmēr būs ne¬
gatīvāks, bet reizēm arī agresīvāks. Šādu feno¬
menu dēvē par ingrupas favorītismu - “mēs
esam kārtībā, citi-nē”, un tas bieži vien nosaka
t. s. starpgrupu agresivitāti. Simptomātiski, ka

mažoritārās (vairākuma) grupas ir mazāk tole¬
rantas pret mazākuma (minoritārajām) grupām,
nevis otrādi;

2) stereotipiska domāšana vairāk ir raksturīga gru¬
pām, kuru sociālais statuss un izglītības līmenis ir
salīdzinoši zemāks. Sociālajiem autsaideriem ir
nepieciešams vienkāršots attaisnojums savam ne¬
apskaužamajam stāvoklim - stereotipi atvieglo
grēkāža meklējumus;

3) stereotips ir salīdzinoši statisks konstrukts -
cilvēkiempiemīt tendence ignorēt informāciju, kas
neatbilst stereotipam, bet iracionāli akli sekot tai
informācijai, kura to apstiprina: uztverei ir jābūt
“ekonomiskai”, pretējā gadījumā ilgstošs vai at¬
kārtots informatīvais haoss (kognitīvā disonan¬
se) var draudēt ar psihopatoloģiskām pārmaiņām;

4) apmēram pēc 30 gadu vecuma cilvēka domāša¬

na kļūst arvien inertāka; enerģētiskajiem resur¬
siem mazinoties, pieaug vajadzība pēc stabilitā¬
tes, cilvēks arvien vairāk pārvēršas par kognitī-

vu sliņķi, pat ja vairākums sociālo (arī vēsturis¬
ko) stereotipu ir emocionāli negatīvi, destruktīvi
ietekmē uzvedību un pilnībā neatbilst faktiskajai
realitātei;

5) stereotipi ir jo spēcīgāki, jo spilgtāku, globālāku

parādību tie raksturo-stereotipizācijai vairāk tiek
pakļauts acīmredzamais-dzimums, vecums, et¬
niskā piederība un, konkrētajā gadījumā, aiī vēstu-

19



puse), lai koriģētu personisko stereotipus. Savu¬

kārt Napoleons esot teicis, ka vēsture ir tas, ko
šobrīd ir pieņemts uzskatīt par patiesību.

Vēsture bez stereotipiem ir nonsenss - tas

nav labi vai slikti, tas arī veido vēstures unikālo

diskursu.

riskie fakti, kurus pēdējos 15 gados masu mediji

ir tiražējuši astronomiskos daudzumos, bieži vien
ignorējot to pretrunīgumu. Ir sentence, ka vēstu¬

ri raksta uzvarētāji, kurus, kā zināms, netiesā,

tāpēc tiem nebūt nav jāseko principam “audia-

tur et altera pars” (resp., jāuzklausa arī otra
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ES-SABIEDRĪBA-VALSTS

TĒMAS AKTUALITĀTE

Pagājuši trīspadsmit gadi,kopšLatvijair atguvusi valstiskoneatkarību. Laika gaitāno cilvēkuprātiem
gaist atmiņaspar dzīvipadomju iekārtā. Augjaunāpaaudze,kura šo neseno pagātni iepazīst tikaino vēstu¬

res grāmatāmun vecāko paaudžu atmiņām. Pēdējos gados Latvijāir notikuši daudziundažādinotikumiun

procesi,kas ir ganveicinājuši, gankavējuši sabiedrības integrāciju.

Kas ir sabiedrības integrācija?

Sabiedrības integrācija nozīmē indivīdu un grupu savstarpējo saprašanos un sadarbību kopīgā valstī.
Ļoti daudz ir atkarīgs no katra cilvēka, no viņa daudzajām identitātēm, no gribas veidot ap sevi vienotu,

saliedētu sabiedrību. Sākot ar sevi, ar drauguloku,ģimeni, skoluunbeidzot ar valsti. Tomēr pagājībā aizgā¬
jušie laiki nav izzuduši bez pēdām. Patiesībā neatkarības posms ir vēl pārāk īss, lai pilnībā atbrīvotos no

totalitārārežīmaunpiecdesmitnebrīves gadu sekām.Mēs vēljoprojāmneesam atbrīvojušies no neuzticēša¬
nās valsts varaiunbieži vienuztveramto atsvešināti. Arī cieņas trūkumspret likumuunsabiedriskokārtību

ir vienano totalitārisma sekām.Latvijāvēllēniattīstāspilsoniskā sabiedrība.NopadomjulaikiemLatvija ir
mantojusi vairāk nekāpusmiljonu ieceļotājuun viņupēcnācēju, daudzi no viņiem aizvadītajos gados nav

iekļāvušiesLatvijas kultūrasunlatviešuvalodas vidē,neizjūt saistību ar Latvijas valsti. Šādu saišu trūkst arī

daļaiLatvijaspilsoņu.

Sabiedrības attīstība var tikt ievērojamikavēta, jair atsvešinātība starp indivīduun valsti. Sabiedrības
integrācijaunpilsoniskā līdzdalība,kas veidos Latvijas sabiedrībasnākotni,paredz izmaiņas iedzīvotājuat¬

tieksmēpret valstiuncitampret citu.Demokrātiskapilsoniska sabiedrībabalstāsuzkopīgāmpamatvērtībām.
Vienano šīmpamatvērtībāmirneatkarīga, demokrātiskaLatvijas valsts,bet katras valsts pamatāirpilsoņi.

Tikai demokrātiska un stabila valsts var katramLatvijā dzīvojošam cilvēkam dot iespēju veidot laika
garam atbilstošu,Eiropas civilizācijas sasniegumosbalstītu dzīvesveidu, kas nodrošina labklājību, izglītību,
drošībuunlabvēlīgas attiecības starppamatnācijuunmazākumtautībām.

No valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā”

Laiattīstītudemokrātiju,nodrošinātulikumavaru, sekmētucilvēktiesībuinstitūcijulīdzsvarotudarbību
unmazākumtautībutiesībuaizsardzību,Latvijas valdībai ir jāveicinaintegrētas sabiedrības veidošanās. Sa¬

biedrības integrācija ir vērsta uz indivīduun dažādu grupu savstarpēju saprašanos un sadarbību Latvijas
valsts tiesiskajā sistēmā,balstotiesuz latviešuvalodukā valsts valodu,uz lojalitātipretLatvijas valsti. Inte-

grācijasmērķis ir veidot demokrātisku, saliedētupilsoniskusabiedrību,kasbalstāsuzkopīgāmpamatvērtībām.
Integrācija ir stāvokļauzlabošanās, tendence sabiedrisko procesu attīstībā no sliktākauz labāku, daudzām
nodalītām daļāmkļūstot savstarpēji saistītām, ja šāda savstarpējā saistība veicina attīstībuunmazina sav¬

starpējo saišuveidošanukavējošus vai traucējošus faktorus. Integrācija indivīda līmenī izpaužas pieaugošās
cilvēktiesībuunbrīvību faktiskās īstenošanas iespējās, kā arī pieaugošā indivīda līdzdalībā sabiedrībā un

atbildībāpar to.

Sabiedrības integrācijā Latvija, R.,1999. 4. lpp.; īpašu uzdevumu ministra

sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta mājaslapa: http://www.integracija.gov.lv
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Mēs lietojam dažādus jēdzienusuntenninus,ne vienmēr apzinoties topatiesonozīmi. Vairākijēdzieniun

terminiirbūtiski,runājotpar sabiedrību, integrāciju,politiskonāciju,nacionālismuuncitiemjautājumiem.Ir

svarīgi, lai,runājotpar sabiedrības jautājumiem, visi saprastujēdzienus vienlīdz skaidri, lainerastospārpratu¬

miunneskaidrības.

Intensīvāsmigrācijas, globalizācijasunadministratīvorobežumaiņas rezultātāmūsdienās lielākajādaļā

pasaules valstu, arīLatvijā,dzīvo daudz dažādu etnisko grupupiederīgo. Viņiemneretiir grūtības ganuzturēt

savuetniskokultūru,ganarī identificēties ar nacionālo valsti. Viensnorisinājumiemšajā ziņāirmultikulturā-

lisms.Multikulturālismsnav vienkārši iecietībapret kulturālo dažādību.Multikulturālismsreizēir ganvalsts,

ganindivīduattieksme. Tā galvenaismērķis ir izveidot apstākļus,kur līdzās var pastāvēt dažādaskultūras.

Ir vairākimultikulturālismapaveidi:

•liberālaismultikulturālisms irnoteiktukopīguuniversāluvērtībukopums,kuruatzīstunparkurāmvar

vienoties visineatkarīgino viņusociālāsunkulturālāspiederības;

•radikālais multikulturālismsprincipānoliedz jebkāducentrālo vērtībupastāvēšanas iespējuunuzska¬

ta,ka valstij ir jābūt tikai administratīvai struktūrai,kas ir starpniece starp etniskajām grupām.

Rokasgrāmata pasniedzējiem pilsoniskajā izglītībā. -R., 1999. - 43. lpp.

Valstsprogramma“Sabiedrības integrācijaLatvijā” ir orientētauz liberālāmultikulturālismaieviešanu.

Indivīdam,joprojām saglabājot savuetniskopiederību, jāidentificē sevi arī ar Latvijas valsti. Juridiskā ziņā

identifikācija arLatvijas valstiirpilsonības jautājums.

MĒRĶIS

Sekmet tolerantu attiecību veidošanos Latvijas sabiedrība.

UZDEVUMI

Apgūstot tēmu,

1) pilnveidot zināšanas par sabiedrībānotiekošo;

2) veidot izpratnipar sabiedrībaspolitisko integrāciju;

3) attīstīt izpratniparmultikulturālismu;

4) pilnveidotprasmilietot ar sabiedrības integrācijusaistītus jēdzienus;

5) attīstīt diskusijuprasmi;

6) veidot skolēnospozitīvu, aktīvu,demokrātisku, tolerantuattieksmipret sabiedrību.

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI

•Kartītes ar jēdzieniemunto skaidrojumiemkatrai grupai.

•Jēdziena“nacionālisms” atšķirīgi skaidrojumi.

•Valsts programmas “Sabiedrības integrācijaLatvijā” saturarādītājs.

•Lielas papīra lapas katrai grupai.

•Flomāsterikatrai grupai.

•Materiāli klases sadalīšanai grupās.

METODISKAIS PAŅĒMIENS

Grupu darbs (ne vairakkāpieci cilvēki grupa).
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Inodarbība

Pirms nodarbības klase tiek sadalīta grupas papieciem skolēniemkatra.

Ievaddaļa12-3 min.l

Laipaskaidrotu jēdzienus “valstiskapiederība”un “etniskāpiederība”un vērstu uzmanību uz to, ka

šo jēdzienuneizpratne var radīt pārpratumus,piedāvājamnelielu reālas situācijas aprakstu.

Nikolajs, puisis no Rīgas, bija aizbraucis uz ASV. Kada tikšanas reizē ar amerikāņiem viņam kāds

uzdeva jautājumu:-Kas tu esi?

Viņš atbildēja: -Es esmu krievs.

- Tātad tu esi no Krievijas?

— Nē, es esmu no Latvijas.

— Tātad tev jābūt latvietim.

— Nē, es esmu krievs, kas dzīvo Latvijā.

- Es no mātes un tēva puses esmu itālis. Viņi abi ir dzimusi Romā un atbraukuši uz šejieni, kad

man bija tikai divi gadi. Kopš tā laika es dzīvoju Amerikā un esmu amerikānis. Tu dzīvo

Latvijā, tātad tev jābūt latvietim.

Viņinevarēja saprast viens otru.

1.uzdevums grupām 15 min.l

Katrai grupai tiek izdalītas kartītes ar jēdzieniemun to skaidrojumiem(1. pielikums). Grupāmjāatrod

katramjēdzienamatbilstošais skaidrojums.

Apkopojums 15 min.l

Kadgrupas beigušas darbu, tiek salīdzināti rezultātiunskolotājs tos komentē.

2,uzdevums grupām115 min.l

Grupāmtiekuzdotidiferencētiuzdevumi:

1) dažām grupām: noskaidrot,kadnacionālisms irpozitīvaparādība;

2) citamgrupām:balstotiesuz vēsturiskiempiemēriem,noskaidrot,kadnacionālisms ir negatīva

paradība.

Diskusija112min.l

(Skolēni, iespējams,kāpozitīvupiemēruvēsturēminēs nācijuveidošanos 19. gadsimtā, tautas atmodu

20. gadsimta beigās, kā negatīvus piemērus-holokaustu, deportācijas, nacistupolitiku, etniskās tīrīšanas

u. tml.).

Secinājums

Nacionālismsir pozitīvaparādība tikai tad, jarunair par nācijas veidošanu,nācijas apvienošanos vienā

valstī (piemēram, Vācijas vaiItālijas apvienošanās 19. gadsimtaotrajāpusē),betkļūstparnegatīvu, janācija

sāk sevi vērtēt augstāk par citāmun izvirzamērķļ tāmuzkundzēties (piemēram, vācu nācija 20. gadsimta

30. gados).
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II nodarbība (I nodarbības turpinājums)

Laipārvarētunacionālismanegatīvās tendences unsekas, vienano iespējāmir sabiedrības integrācija.

Darbs notiek četrās grupās.

1.uzdevums

Katram skolēnam tiek izdalīts materiāls: valsts programmas “Sabiedrības integrācijā Latvija” satura

rādītājs (2.pielikums).

Iepazīties ar satura rādītājuunnoskaidrot, kādi, spriežot pēc satura, ir šīs programmas uzdevumi.

Skolotājs kopā ar skolēniemizdara secinājumu: sabiedrības integrācija ir vērstauz indivīduundažādu

grupusavstarpēju saprašanosunsadarbībuLatvijas valstī. Sabiedrības integrācijai ir divi galvenie virzieni:

1) vienotas,uzkopīguvērtību sistēmubalstītaspilsoniskas sabiedrības izveide;

2) atsvešinātības pārvarēšana starp iedzīvotājiemunvalsts institūcijām.

2.uzdevums

Katra grupa saņem lielulapuun flomāsteru.

1. grupa: uzrakstīt piecus apstākļus, kas traucē sabiedrības integrācijai.

2. grupa:uzrakstīt piecus apstākļus, kas veicina sabiedrības integrāciju.

3. grupa:uzrakstīt,kādiir integrācijaspozitīvie iznākumi.

4. grupa: uzrakstīt,kādi ir integrācijas negatīvie iznākumi.

Grupas savstarpēji samaina lapas. Katragrupa,kas saņemjaunu lapu, arplusiņuapzīmē to,kampiekrīt,
ar mīnusiņu - kam nepiekrīt. Klāt raksta tikai jauno. Kad lapa nonāk pie grupas atpakaļ, tās pārstāvis
iepazīstinapārējos ar rezultātiem.

Noslēguma skolēnuuzrakstītaanalizēšanaunkopsavilkums (skolotājs):koLatvijas sabiedrība iegūstun

ko zaudē,notiekot sabiedrības integrācijai.

Kāieguvumivarētu tiktminēti:

•veidojas sabiedrība,kurāvisicilvēki var justiesbriviunlīdzdalība valsts dzīvē tiek vērtēta augstākpar
etniskopiederību;

•veidojas saliedētspilsoņukopums arkopīguvērtībusistēmu.

Bažaspar iespējamiemzaudējumiem,pēc skolēnudomām, varētubūt:

•asimilācijas draudi;

•bailes,ka var zust nacionālā identitāte,nacionālākultūra.

Secinājums

Sabiedrības integrācija ir iespējama, ja nozīmīgas kļūst vērtības, kuras ir tuvas un saprotamas visiem
iedzīvotājiem. Piekopīgām, sabiedrību vienojošāmvērtībāmpieder demokrātiskauntiesiskavalsts,pilsoņu
kopumavienotība, cilvēkudrošībaunlabklājība, valsts valodasprasme,pārliecībapar savas etniskās identi¬
tātes saglabāšanas iespējām.

Sabiedrības integrācija neapdraud etnisko identitāti, to drīzāk var apdraudēt politiķuun amatpersonu

nekompetence, korupcija, sociālās un demogrāfiskās problēmas, cilvēkuneticībaunnovēršanās no valsts.
Tā tiek radīta alternatīva sabiedrības integrācijai- dezintegrēta sabiedrība. Šādas sabiedrības tendence ir
pārvērsties par noslēgtu grupu sabiedrību. Tāda sabiedrība ir mazāk pilsoniska, tā ir vāji aizsargāta pret

naida kurināšanu. Dezintegrētai sabiedrībai ir mazāk iespēju vērsties pret autoritārismu un totalitārisma
draudiem. Draudiunnedrošība ir tās atpazīstamības pazīme.

Kopumā sabiedrības integrācija ir garš un sarežģīts process. Tas ir gan individuāls, gan valstisks
process.
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1. pielikums

Kartītes

Asimilācijā Process, kas padara dažadas kultūras, etniskas vai rasu grupas vienādas,
absorbē vienā sistēmā.

Integrācijā Process,kas veicina dažadugrupuapvienošanuvienā, visuska vienlīdzīgus
ietverot vienā grupāvai sabiedrībā, saglabājot identitāti.

Nacionālisms Politisks uzskats, kanācija jeb etnoss ir galvenā cilvēkupiederības forma

un ir visu interešu centrā.

Šovinisms Citu tautu un nāciju interešu ignorēšana un apspiešana savas nācijās vai

valsts interešu vārdā.

Etniska identitāte Piederības apziņavēsturiskaiunkulturālai grupai.

Nacionālā identitāte Piederības apziņavalstij.

Multikulturālisms Dažadukultūras grupulīdzvērtīgapārstāvniecībā valstī.

Valsts Politiski organizēta cilvēkukopa ar vienotupārvaldinoteikta teritorija.

Pilsonība Likumānoteikta cilvēkapiederība valstij, kas dodnoteiktas tiesības unuz¬

lieknoteiktuspienākumus.

Tolerance Citu cilvēku viedokļu, uzvedības veidapieļaušana, pat ja tie ir atšķirīgi no

pašauzskatiemunuzvedības.

Segregācijā Sabiedrības grupunošķiršana.

Stereotips Noturīgs,pārspīlētsunneobjektīvspriekšstatspar kāducilvēku tipu, grupu,

sabiedrībuvaiparādību.
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2. pielikums

Valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” īsais variants

Apstiprināts LatvijasRepublikasMinistrukabineta sēdē 2000. gada 18. jūlijā

SATURS

Pilsoniskā līdzdalība un politiskā integrācija

Pilsoniskā līdzdalība

Nevalstiskās organizācijas (NVO)

Repatriācija, migrācija un sadarbība ar tautiešiem ārzemēs

Sabiedrības sociālā un reģionālā integrācija

Sociālā integrācija

Reģionālā integrācija

Izglītība, valoda, kultūra

Izglītība

Valoda

Kultura

Informācija

Masuinformācijas līdzekļi

Zinātniskais atbalsts . . .
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IDENTITĀTE

TĒMAS AKTUALITĀTE

Sabiedrības integrācijuLatvijā šobrīd apgrūtina atšķirības latviešuunLatvijas krievu vēsturiskajā ap¬

ziņā. Joprojām dominē viedoklispar mūsējiem-latviešiem(vaiattiecīgi-krieviem),kaskopš sirmās senat¬

nes cīnījušiespret svešajiem-dažādiemārējiemienaidniekiemunokupantiem. Cilvēkuuntauturīcībapat

ļoti tālā pagātnē tiek attaisnota vai kritizēta, balstoties uz mūsdienu vērtību sistēmu, attieksmi un rīcības

motivāciju. Vēsturē tiešāmpiedzīvotidaudzipostošikari,bijusi sociālāapspiestība, taču šosuncitus vēstures

jautājumusnevajadzētuaplūkot, interpretētunvērtētno 19.un20. gadsimtanacionālo vērtībupozīcijām.

Nereti šāda vēstures interpretācija tiek attaisnota ar patriotiskās audzināšanas nepieciešamību, daži

politiskie spēkipat aicinavēlvairāk akcentēt šādupieejupagātnes skaidrojumos. Tajāpašā laikāir aizmirsts,
kaganetniskāunnacionālāidentitāte, gansabiedrībā valdošāizpratnepar vērtībāmdažādos laikmetosbijusi

mainīgaunne tāda kā mūsdienās.

Mūsdienulatviešuvēsturisko apziņudaudzējādi ietekmējusi 19. gadsimta otrāspusesun20. gadsimta

vēstures interpretācijunacionālromantiskātradīcija. Savukārtkrieviskirunājošajā sabiedrības daļājoprojām

jūtams tradicionālās impēriskās Krievijas vēstures interpretācijas iespaids.

Zīmīgi,ka ganlatviešu, gankrievuvēsturisko apziņuietekmējis arī vēlnesendominējošaismarksisms.

Tas ne tikai izvirzīja priekšplānā sociāli ekonomiskos faktorus un šķiru lomu, bet arī pārspīlēja vēstures

procesakontinuitāti,proti,kakatrs vēstures posms itkālikumsakarīgiunapzināti sagatavo nākamo. Tātad

katrs vēstures periods,parādība, notikums,personībautt. vērtējamane tik daudz sava laikmeta, cik vēlāko

laiku kontekstā. Piemēram, krievu dekabristiem tika pārmestas “kļūdas”, kas it kā atklājas 19. gadsimta

vēstures gaitā.Latviešuvēsturnieki līdzīgikritizējuši,piemēram,Kaupokristīšanos,hemhūtiešupārejupa-

reizticībā, jaunlatviešubiedrošanos ar slavofiliem,AndrievaNiedrasrīcību1919. gadā, vainojot viņus 20. gad¬

simtamraksturīgānacionālāpatriotismanepietiekamībā. Citiem vārdiemrunājot, vēsturiskajāmpersonām

netieši tiekpārmests,kaviņinezinājaunpat nenojauta to,kasnotiks tālānākotnē,kaviņinerīkojās saskaņā

ar nākotnes attīstības likumsakarībāmunneņēma vērā vēlāk dzīvojošopaaudžuvēlmes. Mūsdienuvēstur¬

nieki vēsturiskās personas kritizē vai slavē par to, ka tās nav rīkojušās tā, kā būtu bijis izdevīgi dažādām

mūsdienu sabiedrības grupām.

Nelolojot ambīcijas lauzt šādu, daudzējādāziņāneapzināto, vēstures izpratni,uzskatām,kacilvēkuiden¬

titātes daudzveidīgumaunmainīguma studēšanavarētubūt solis sabiedrības saliedētības virzienā. Taskliedētu

valdošos stereotipus par mūžseno Latvijas valsts ideju, par 700 verdzības gadiem, Baltiju kā mūžseno

latviešu (vaikrievu) zemiu. tml. Tas palīdzētumazināt Latvijas sabiedrības dalīšanu savējos unsvešajos,

abstraktas vēsturiskās taisnības meklēšanu. Izpratne par identitātes mainīgumu veidotu kritiskuun analī¬

tisku šobrīddominējošo identitāšuizvērtējumu,radītumotivācijujaunas, šodienasLatvijas realitātēm atbil¬

stošas identitātes veidošanai.
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MĒRĶIS

Veidot skolēnos izpratni par multietnisko faktoruLatvijasunBaltijas vēstures attīstībāun iedzīvotāju
mainīgo identitāti dažādos vēsturesperiodos.

UZDEVUMI

Apgūstot tēmu,

• attīstīt skolēnu prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem: rakstītajiem vēstures avotiem,
vēstures literatūruunkartēm;

•atkārtot LatvijasunBaltijas vēstures pamatfaktus, izmantojot tos tēmas uzdevumurisināšanā;

• attīstīt skolēnuprasmes, lietojot dedukcijuunindukciju, interpretētno informācijas avotiemiegūtās
ziņas, izvirzīt savas hipotēzes.

METODISKAIS APRAKSTS

Piedāvājām dažādus veidus, kā strādāt ar šo tēmu stundās. Skolotāji var izvēlēties kādu no šiem mo¬

deļiem atkarībā no skolēnu vecumaun domāšanas prasmēm.

A variants

Klase tiek sadalīta trīs grupās. Katra grupa saņem avotus un karti.

Grupa iepazīstas ar avotiem un nosaka, par kuru vietu un laiku tajos runāts, kā arī cenšas kartē iezīmēt
mūsdienuLatvijas teritoriju.

Piezīme. Latvijas teritorijas atzīmēšanakartēirprovokatīvsuzdevums, lai skolēniemuzskatāmiparādī¬
tu,ka šajos avotos aplūkotajā laikposmānevar runāt par Latviju.

Grupakopīgi atbilduz darba lapā1A uzdotajiemjautājumiem,unkatrs skolēns ieraksta atbildes savā darba
lapā.

Skolēni izveido ekspertu grupas tā, lai katrā no tām būtu vismaz viens pārstāvis no katras darba grupas.
Skolēni salīdzina savas darba lapas unkopīgi aizpilda tabuludarba lapā1B.

Piezīme. To var darīt aiī visa klase kopā, nevis grupās.

Skolēni individuāli izspriež,kurālaikā,viņuprāt, cilvēkiLatvijas teritorijā sāka sevi apzinātiespar latviešiem,
unrakstiski izklāstaunpamato savuviedokli.

B variants

Balstoties uz savupieredzi, skolēni novērtē tēmas aktualitātes pamatojumā izteiktos apgalvojumus unpa¬
skaidro,vai viņi tiempiekrīt vaine.

Pēc tam skolēni iepazīstas ar avotiem un meklē argumentus, kas apstiprina vai noliedz tekstā izteiktos
apgalvojumus.

C variants

Skolēni strādāpatstāvīgi,pildotuzdevumusunmeklējot atbildesuz jautājumiem darba lapā1C.
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DARBA LAPA 1A

Kada valoda es

runāju?Kurā valstī es

dzīvoju?
Kuras valsts

pavalstnieks es

esmu?

Kas ir mani
ienaidnieki?

Vai es esmu savas

valsts patriots?

oo Vai es

esmulatvietis?

o_ Oo
O

ā

Vai es apzinos, ka
esmu nākamās
latviešunācijas

priekštecis?

* gadsimtā.Es dzīvoju

Vaimanir svarīgi

apzināties,kakādreiz

tiks izveidotaLatvijas
Republika?
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DARBA LAPA 1B

Kopīgi aizpildiet tabulu, izmantojot savas darba lapas!

gs- gs- gs-

Kura valsti dzīvo?

Kādā valodā runāja?

Kuras valsts
pavalstniekibija?

Kasbijaienaidnieki?

Vaibija savas valsts
patrioti?

Vaibija latvieši?

Vai apzinājās,kair
nākamās latviešu
nācijaspārstāvji?

Vaibijasvarīgiapzināties,
kanākotnē tiks izveidota
LatvijasRepublika?

UZDEVUMU KARTĪTE 1C

I

Izlasiet avotusunnoskaidrojiet,par kāduvietuunlaikutie stāsta. AtzīmējietkartēmūsdienuLatvijas
teritoriju!

II

Iztēlojietiespersonāžu,kurš varētubut dzīvojis avotos atspoguļotajā laikaunvieta! Atbildietuz jautā¬
jumiem darba lapā šī personāža vietā!

III

Atrodiet divus cilvēkusno citamgrupāmunkopāizveidojiet ekspertugrupu! Kopīgi aizpildiet tabulu
darba lapā!

Alternatīva- to var darīt klases diskusijā.

IV

Izspriediet,kura laikā, jūsuprāt, cilvēkiLatvijas teritorijā saka sevi apzinātiespar latviešiem?Kāpēc?
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DARBA LAPA 1C

1. Iezīme kartēs (avoti A, C, F,I,M) aptuvenās mūsdienu Latvijas robežas!

2. Izmantojot avotus, nosaki, kādas valstis pastāvējušas mūsdienuLatvijas teritorijāno 13. līdz

18. gadsimtam!

3. Izmantojot savas zināšanas un vēstures mācību grāmatas, izskaidro, kādu lielupolitiskuun

militāru notikumu dēļ mainījās Baltijas administratīvais iedalījums no 13. gadsimta līdz

20. gadsimta sākumam!

4. Izmantojot avotus,nosaki,kādas tautības apdzīvojušas mūsdienuLatvijas (Baltijas) teritorijuno

13. līdz 18. gadsimtam! Kuras no tām uzskatāmas par vietējām jeb pamattautām, kuras par

ienācējām?

5. Vai, tavuprāt, vācbaltiešus jaunajos laikos varētuuzskatītpar vietejiemBaltijas iedzīvotajiem?

6. Kādas valodas lietotas mūsdienu Latvijas teritorijā no 13. gadsimta līdz 20. gadsimta sāku¬

mam?

7. Kuras no avotos minētajām tautamun valodām, tavuprāt, saplūstot izveidoja latviešu tautuun

latviešuvaloduar tās dialektiem?

8. Kad Vidzemes unKurzemes pamatiedzīvotājus sāka dēvēt par latviešiem?

9. Kadlatviešipaši sāka sevi apzināties par latviešiem? Kuros avotos atrodamas norādes par to?

Kas, tavuprāt, bija šīs piederības apziņas pamatā?

10. Par kādu valstu pavalstniekiem sevi uzskatīja Vidzemes un Kurzemes latvieši 17. gadsimta?

Vai viņiempiemita valstisks vainacionālspatriotisms?

11. Raksturo vācbaltiešusociālo stāvokliunviņuidentitāti!

12. Balstoties uz avotiem, raksturo Baltijas vāciešu un pamattautu attiecības! Kas šķira un kas

vienojavāciešus ar latviešiemunigauņiem?

13. KadabijaBaltijas nelatviešuiedzīvotājuattieksmepret latviešuvalodu?

14. Kadabija latviešu attieksme pret vācu valodu?

15. Balstoties uz avotu ziņām, izskaidro, ar ko piederība kādai no tautam viduslaikos unjaunajos

laikos atšķīrās no tās, kas raksturīgamūsdienām!
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Avots A

Baltijas tautības 12.-13. gadsimtā

T

ic .īvi Latgaļi

Zemgaļi

Žemai#

•ļ N

•SHSkatvf ietuvji
HE

Avots B

No 13. gadsimta beigās sarakstītās Atskaņu hronikas

Tur pie upes Daugavas,

kas šurpu teknoKrievijas,

mita ļaudisbezdievīgi (..)

līvi tie- tā sauc tos.

Sēļibijakaimiņos

Tiemrobežas ar Krievzemi.

Tur apkārtbij vēl citas zemes,

ko nebij skāris dieva lemess. (..)

Par lietuviešiemvienus sauc.

Tiepagāniir augstprātīgi

unļotibieži ļaundarīgi,

topulkiuzbrūkkristiešiem,

jo liela vara rokās tiem.

Tiemblakus dzīvopagāni,

prāvā skaitā, vareni,

par zemgaļiem,kas sevi sauc,

tie zemi postīt apkārt trauc. (..)

Aiz sēļu zemes robežas

Ietu zeme atrodas.

Savādi tie savā garā:

nedzīvo tie vienābarā,

bet savrup mežos mājas ceļ. (..)

Par Kurzemi sauc apgabalu,

kas aizstiepjas gar jūrasmalu:

tas garš ir jūdžupiecdesmit. (..)

Ir sārni [sāmsalieši] pagāniit spīvi,

tiekuršiemkaimiņosmītbrīvi.

To zemi jūra apskalo; (..)

ar kuģiemviņi izbraukā

it visaskaimiņzemes laupot,(..)

Ar igauņi ir pagāni, (..)

undažādu tur zemjudaudz:

nav zināms kā tās visas sauc.

Atskanu hronika, -R,; Zinātne l˙ļf,

L!
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Avots C

Livonija 13. gadsimtā - 16. gadsimta pirmajā pusē

. %
Tallina \F

\

i v1
:

•- . . •Vīlandegl
{F

-•
Tartul

A
Kuresare

\Pērnava

i

'

"I

•VgAmičra

'•Cēsis *r]T;rW’
A •Kuldīga

Vcntspil

3
i

1

'

\s~'
Lietuvas lielkunigaitija

1-Kurzemes bīskapija 4- Sāmsalas-Vīkas bīskapija

2-Rīgas pilsētas zeme 2- Tartubīskapija

3 -Rīgas arhibīskapija ū-Livonijas ordenis

Avots D

No 15. gadsimta bruņinieka Žilbēra de Lanuā ceļojuma apraksta pa Livoniju

Devos uz RīguLivonijācauri daudzāmpilsētām ceļoju arī cauri daudziem zemgaļu,kuršuun līvu

ciemiem, tiem katram sava valoda par sevi. (..) Minētajiem kuršiem, lai gan viņi esot dzimuši kā kristītie

spaidukārtā, ir viena sekta,kaspēc nāves liek sevi sadedzināt apbedīšanas vietā, tos sadedzina apģērbtusun

izgreznotus ar viņulabākajāmrotāmkādāno tiemtuvākābirzī vaimežā, sārtutie taisano tīras ozolumalkas,

viņi tic,ka taigadījumā,kaddūmikāpj taisni debesīs, dvēsele esot glābta,bet,kadtospūšuz sāniem, dvēselei

esot jāiet bojā.

(..) Un ir no Rīgas līdz Narvai 80 jūdzes ceļa; šai ceļā atrodami četrējādu valodu ļaudis, proti, līvi,

zemgaļi, latviešiunigauņi.

Spekke A. Latvieši unLivonija 16. gs. -R.: Zinātne, 1995. - 95.-96. lpp. (pirmais izdevums - 1935. g.)
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Avots E

No 16. gadsimta otrajā pusē sarakstītās Baltasara Rusova hronikas par Livoniju

Livonija dabūjusi savu vārduno lībiešiem,kurino laika galabijušivecākā tautaunvecākie iedzīvotāji

šinī zemē un arī tagad vēl skaitāmi par tādiem. (..) Visa šī zeme (..) sadalīta trijās galvenās provincēs,

igauņu, latviešuunkuršu zemē, kurās ietilpst atkal citas atsevišķas zemes. Igauņu zeme ir ievērojamākāun

labākā. (..) Visušo minēto (igauņu)provinčuunsalu tautas lieto igauņuvalodu. Dažās salās lieto arizviedru

valodu, kas pierāda, ka šo vietu iedzīvotāji cēlušies no Zviedrijasun Somijas. Bet valdības,muižniekuun

pilsoņu, valoda(Livonijā) vispāriirbijusi vācu valoda. (..)

OtrāLivonijas galvenāprovincē Latvijā,kurā ietilpst arī lībiešu zeme, runā citādā valodā,kumigauņi

nesaprot. Pilsētas un cietokšņi kopā ar viņu miestiem šinī provincē ir: Rīga, Koknese, Cēsis, Valmiera,

Lielvārde, Ādaži, Salaspils,Daugavgrīva,Dole,Limbaži, Sēlpils, Alūksne,Daugavpils,Ikšķile,Rauna, Ces¬

vaine, Sigulda, Aizkraukle, Smiltene, Turaida,Krimulda,Gulbene, Saldus,Ludza,Rēzekne, Viļaka, Jaunpils,

Straupe, Burtnieki, Trikāta, Rūjiena, Puiķele, Ērģeme, Augstroze, Mujāni, Ērgļi, Bērzaune, Kalsnava un

daudz citas.

Trešā galvenā province Kurzeme. Viņā ietilpst arī Zemgale. Šīs provinces iedzīvotāji runā kuršu un

lībiešu valoduun dažos apgabalos arī leišu valodu. Daugava ir robeža starp viņiemun latviešiem. Pilis un

miestiKurzemēir šādi: Jelgava,Kuldīga,Kandava,Dobele,Durbe, Ventspils, Tukums, Jaunpils, Talsi, Gro¬

biņa, Piltene,Engure, Dundaga, Embūte kopā ar miestu Aizputi. Bauskas pils atrodas Zemgalē. (..)

Daudzinabagu ļaužubērni,kurino Vācijas atnākuši šeit dienēt, īsā laikā ir tikušipie liela spožumaun

bagātības. Tātad šī zeme ir bijusi vāciešiemparpatversmi,unviņi ir bijuši zemeskungiunvaldnieki. Tādēļ

viņi arī nonevāciešiemir turēti tādā lielā godā,kapats zemākais [vācuizcelsmes] sulainisunamatnieks no

viņiem saukts par kunguunjaunkungu.Unkatrs sulainis unamatnieks turējapar lielukaunuunnegodu, ja

viņam šeit zemēbūtubijis kājāmjāceļo, jomuižnieki vācuvalodas dēļ veda viņus ratos ar zirguno vienauz

otrupar velti; veda viņus arī zemnieki,kur viņi gribēja,par ļotimazu atlīdzību,unceļā viņiemnevajadzēja

rūpēties par uzturu, kuru pie vāciešiem viņi dabūja par velti, unpie zemniekiem kopā ar zirga uzturu par

dienuunnaktimaksāja tikai vienuLībekas markas sestdaļu.Unkatramvācietim,laicik zems viņšbūtu, tika

ņemts par ļaunu, ja viņš gāja kunga vai muižnieka mājai garām, jo katrs vācietis viņa valodas dēļ tapa

uzņemts ļotimīļi, arpatikšanuunsirsnību,unviņamvissbijaparbrīvu.Un,jakāds vācietisbijanodarījis kaut

ko sodāmu, tad viņu vienmēr viņa vācu tautības dēļ vairāk saudzējanekānevācu cilvēku.Unviņus necēla

arī labprāt nicināmos amatos, lai citiemvāciešiemnebūtujākaunas.

Lai gan Visvarenais DievsLivonijaibija dāvājisneviltotuevaņģēlija sludināšanuuz Augsburgaskonfe¬

sijaspamatiem, tomēr daudzās vietasLivonijāmaz varēja atrast ļaužu,kurikautko zinātunoDieva vārdaun

baznīcas apmeklēšanas. Zemniekiunbrīvzemnieki svētdienās galvenā kārtā mēroja garus ceļus, jūdzi jeb

divas,pie saviemkaimiņiem,kurbija labs alus,unpavadīja tur jautrusvētdienuunpirmdienu. Šādainolaidīgai

unnevērīgai baznīcas apmeklēšanai bijapar iemeslu labu skolu trūkums, kuras varētu dot kaut vienkāršu

mācītāju,kurš prastunevācu valodu.

Rusovs Baltasars. Livonijas hronika. -R.: Valters un Rapa, 1926.
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Avots F

Baltija 16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimta sākumā

Zviedrija
E Igaunija

Pērnava Tartu
Pleskava

KrievijaVidzeme

•ValmieraVentspils,

Kīg Pārdaugavas
hercogiste

Kuldīga•Jelgavā˙—
• '

Kurzemes hercogi

LietuvaKlaipēdai

Kēnigs Viļņa
>f

Prūsija Zečpospolita

Polija

Avots G

No jezuīta Antonio Posevīna vēstules uz Romu, 16. gadsimta beigas

Pēc tam, kad biju nokārtojis dažas lietas starp (Vācijas) imperatoruun Polijas ķēniņu, aizbraucu no

Prūsijas,nonācuLietuvāunpēc tamLivonijā. (..) Visigarīdznieki (kas te darbojas) ir iemācījušiesbez savu
tēvuvalodas, t. i., vācuvaipoļu,vēl divas citas valodas,kasir īpatnējasLivonijas iedzīvotājiem; tās saucas
igauņu(estonica) un latviešu (lotavica).Pie tam latvieši ieņemnovadu, kas no Valmieras (..) stiepjas divi
vai trīs dienuceļojuma garumā(..)uzRīgaspusi. (..) Vācieši,kas cēlušiesno šīs zemes, tāpatkāpilsētnieki
arī citās Livonijas pilsētās, runā vācu valodu, kas ļoti līdzīga tai, kādu to runā Lejasvācijā, Pomerānijā un

Prūsijā (..).

Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vesture 1500-1600. Stokholma: Daugava, 1974.
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Avots H

Mūsdienu vācu vēsturnieks F. Kellers par Kurzemes hercogisti

[Kurzemes hercogistes] karadienestā tika iesaukti pat vairāki tūkstoši Kurzemes zemnieku tas

pierāda,ka ievērojama daļakarot spējīgo latviešu sekoja savahercoga aicinājumam, lai cīnītospret kopējo

ienaidnieku [Zviedriju]. (..)Netrūkst arī citupierādījumutam,kaKurzeme arvienbiežāk tikauzskatītapar

tēvzemi. (..) Arībruņniecība [muižniecība],neraugotiesuz iekšpolitiskāmnesaskaņām ar hercogu,bijano¬

nākusipie atziņas,kaKurzemē taiklājas daudz labāknekā VidzemesbruņniecībaiPārdaugavas hercogistē.

Tur Sigismunda Augusta 1561. gadamuižniecībasprivilēģijajaukontrreformācijas gaitābijazaudējusinozī¬

mi (..). Ari [Zviedrijas karalis] Gustavs II Ādolfs kā atbrīvotājs, iekarotājs un uzvarētājs par muižnieku

tiesībāmneinteresējās (..).Bet latviešuzemniekiKurzemē? Viņiem,protams,netika apslēpts,kahercogsun

bruņniecība,laiariegoistiskumotīvuvadīti,nevēlējāsneilgstošukam,ne zemes izputināšanu,jo viņu[muižnie¬

ku] saimnieciskā labklājībabijabalstītauz zemniekudarbu.

Kellers F. Lēņa hercogs vai zemes valdnieks? Kurzemes hercogs Fridrihs

Polijas-Lietuvas kara laikā // Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Reģions un identitāte vēsturē.

Konferences materiāli.-R.:N.I.M.S., 1999.-28.-29. lpp.

AvotsI

Baltija 17. gadsimta vidū - 18. gadsimta sākumā

Tallii
Igaunija

Zviedrija
P˙rnava

Lita

. Vidzeme
•Valmiera.Ventspils,

Rīgs
Kodīga•je|g£1v˙.

Kurzemes hercogiste
Latgale

Liepāja

LietuvaKlaipēda'

Kēnigsļ Viļņa

ŽečpospolitaPrūsija

Polija
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Avots J

No 17. gadsimta mācītāja G. Manceļa sarakstītajām sadzīviskajām ainām

Kurzemē satikušos Vidzemes zemnieka Anša (A) un Kurzemes zemnieka Miķeļa (M) saruna.

A. Tici, es Vidzemē novests, uzjēmu zemi. Trīs gadus brīvi sēdējis, gan labi iekūlies, atspruku es ar

lopiempār Daugavu. (..)

M. Kādu valodu tur [Vidzemē] runā?

A. No Rīgas līdz Valkai runā mūsu latvisku valodu, viņpus Valkas, pār upi pārcēlies, te jau igaunisku
valodu dzirdēsi. (..)

M. Kādi tiem tur baznīcas kungi?

A. Uz mūso ticību.Mēs, latvieši, gājām Tērbatā, tur likāmbērnus kristīt, tur gājāmpātaros, tur gājāmpie
grēku sūdzēšanas.

Dunsdorfs E. Senie stāsti.
Latvijas vēstures lasāmgrāmata. - Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955. - 82.-83. lpp.

Avots K

17. gadsimta Kurzemes hercogistes superintendents Pauls Einhorns par latviešiem

Citi [muižnieki] (..)uzskata(latviešuskološanu)parnevēlamulietu,ne tādēļ,ka tie viņiemtonegribētu
novēlēt vai turētu to par neiespējamu, bet gan tādēļ, ka viņi baidās no lielām briesmām. Jo tie saka: ja
latviešiemliktuiet skolās unviņus padarītupar brīviem ļaudīm,unviņi attīstītos tik tālu,ka varētu lasītun

saprastu šīs zemes hronikasunvēsturi, tadviņino tāmdabūtuzināt,ka šī zemeno seniemlaikiempiederējusi
viņiemunka viņibijuši tās kungi,bet ka vācieši viņiem to atņēmuši, nospieduši kalpībāun atkarībā un ar

viņiemapgājušies ļotinežēlīgiuntml.; tadviņiar visucītību tiektospēc tā, lai sevi atsvabinātuno šīs kalpības
unlainostādītu savu zemi agrākamlīdzīgā stāvoklī. Tad viņibez šaubām, slepeni sanāktu visā zemē kopā,
sarīkotu sacelšanosuniznīcinātuarbriesmīguslepkavošanuunkaušanuvāciešus, izdzenot tos no zemes. To
viņi ordeņa valdīšanas laikā jaudarījuši (..),kā to var redzētun dzirdēt šīs zemeshronikās.Kad,piemēram,
vēlmūsu laikos, viena cilvēka mūža atmiņā, viens vācietis vairākiem no viņiem lasījis priekšā atsevišķus

gabalusnoLivonijashronikasuntos viņuvalodāizskaidrojis,proti,ka šī zeme agrākpiederējusi viņiemunka
vācieši viņusnoveduši šādākalpībāunatkarībā,viņiklausījušies ar lieluuzcītību,bet,kadviņineprātīgākārtā

domādami, ka neviens neuzmana viņus un viņu norunas, savā starpā apspriedušies, kas šinīs lietās būtu
darāms, unpēdīgi nākuši pie lēmuma, ka būtu ieteicams par to ziņot citiem viņu brāļiem, lai tie no visas
zemes [Kurzemes] varētu sapulcēties,uzbrukt vāciešiemun izsist tos no zemes laukā. Kad to noklausījies
vācietis, kas viņiem šo hronikupriekšābija lasījis, tas nobijies un nozvērinājis viņus atkāpties no saviem
nodomiem, citādi tas panākšotpiepriekšniecības, laiviņi visi tiktusodīti arnāvi. Bez šiem draudiem ganbūtu
varējis iznākt kas nopietns. Ja nu līdzīgi atgadījumi- saka augšminētā uzskata aizstāvji-novērojami pie
zemniekiem,kadtikainedaudzino viņiemir druskudzirdējušipar savupagātni,kas tadlainotiek, javiņipaši
pie tā nonāktuun dabūtupienācīgas ziņas?

SpekkeA. Latvieši un Livonija 16. gs. -R.: Zinātne, 1995. - 175. lpp. (pirmais izdevums - 1935. g.)
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Avots L

No Vidzemes mācītāju J. Neidāla un D. Reinkena ziņojumiem zviedru ģenerālgubernatoram

Ē.Dālbergam, sākoties Lielajam Ziemeļu karam 1700. gadā

[Cesvaines] zemnieki apbruņojās ar apmēram 20 bisēm, izkaptīm un citiem lauku jeb zemnieku ie¬

ročiem, lai dotospretimsirotājiem,kurus tie sauc par “sišiem”(krieviem), jomēs dzīvojam4 jūdzesnopoļu

un 10 jūdzes no krievurobežas. Viņi tomēr sūdzas,ka tiemir maz šauteņuun trūkst svinaunpulvera. (..)

[Lugažu] zemnieku tiesnesis BierņuJukums (..) ne tikaipatspieteicās,bet arī citus skubināja [pieteik¬

tieskara dienestā],unpie tamvēl ar šādiem vārdiem: “Mīļiebrāļi,mūsupienākums irpaklausītDievamun

mūsu [Zviedrijas] karalimunlabi sargāt mūsuzemi,bērnusunmantību.Daudz labāk ir ienaidniekamdroši

pretoties nekā nodot mūsu nabadzību viņa ļaunprātībai. Kas grib būt labs karaļa vīrs, tas lai, tāpat kā es,

uzliek galvā cepuriunnostājāspie manis.”

Dunsdorfs E. Senie stāsti.
Latvijas vēstures lasāmgrāmata. — Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955. - 106. lpp.

Avots M

Baltija 18. gadsimta beigās - 20. gadsimta sākumā

Tallii / Sankt
mijas guberņa (Pēterburgas

\ guberņaOl
Pērnava

Tartu

) Vidzemes

ļ guberņa

. •Valmiera

Pieskava

Pleskavas

—guberņa
i

Ventspils,

Kujldīga•Jelgava

Kurzemes guberņa
Vitebskas
guberņa

DaugavpilsLiepāja

Kaunas guberņaKlaipēda%

tuņa

*Kenigsberga Viļņa

Viļņas guberņa

VACUA
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Avots N

Fragmenti no vācbaltiešu zinātnieka O. Hūna 18. gadsimta beigās sarakstītā “Rīgas pilsētas

topogrāfiskā apraksta”

Vācieši, kas pirms sešiem simtiem gadu nejaušā veidā ieradās šajā zemē veido šejienes [Rīgas]

iedzīvotāju lieludaļu. Viņiem seko leti jeb latvieši, daudziemno viņiemir iztikšana caur mājas kalpošanu,
dienas darbu un citu kalpošanu tirdzniecībā pie dažādām kārtām; tāpat daudzi no viņiem pilsētas tuvumā

dzīvo, zvejojot zivis, lopus audzējot,kopjot dārzusunpiekopjot citus dažādus rūpalus.

Lai gan visipilsētāun ārpus tās mītošie latviešibūtībāir brīvi ļaudis, tomēr viņiempretpilsētuir dažas

klausības,kā: viņiemjātīrapilsētaskrastmala, jāizņemunjāielieknoplostiembūvētais tilts, jādzenpāļipilsētas

krastmalā, ziemā jāveic urbumiDaugavāunaplenkuma laikā jāved lielgabaliuz vaļņiemunatpakaļ utt.

Krievzemieši, kas šeit apmetušies kopš PēteraLielā veiktā pilsētas aplenkuma, ātrā laikā ir savairoju¬
šies. Daudzino viņiem tagaddzīvo,pārdodot dažādas noKrievijas saņemtaspreces,unno citiemrūpaliem.
Daudziempilsētāun ārpus tās pieder bodītes,bet daži, lai ganpavisamnedaudzi, līdzīgi citiemtirgotājiem

nodarbojas ar prečukomisijām. Ar šo nosaukumujāsaprot ārzemjutirgotājutirdznieciskieuzdevumi attiecī¬

bāuz šejienes preču izrakstīšanuunno svešām zemēm saņemamo ražojumupārdošanu.

Poļukalpi, strādniekiuncitino vienkāršās tautas šeit apmetušiespoļiir lielākā skaitānekā zviedri, somi,

igauņi; un, lai gan šīs dažādās tautas pilsētā un tās apkārtnē dzīvo kopā, tomēr katra no tām patur savu

dabisko valodu. Katrs no viņiem saprot trīs šeit valdošās valodas, kā: vācu, latviešuunkrievu.

Ārpus minētā, daudzino šejienes iedzīvotājiemrunā frančuunangļu valodā.

No žīdiem šeit atrodas tikai septiņas ģimenes; viņi var dzīvot tikaipiepilsētā (..).

Baltijas valstu vēstures avoti. -R.: RaKa, 2000. - 63. Ipp.

Avots O

19. gadsimta pirmās puses vācbaltiešu profesors K. V. Krūze par vācbaltiešu identitāti

Vācieši Krievijas impērijas Baltijas provincēs (Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņās) atrodas

īpašā stāvoklī. Vācieši,pēc izcelšanāsunparadumiem,bet caur valdībuun,kopš dibināta vietējā augstskola,

arī caur izglītības iestādēm, ir šķirtino vācudzimtenes. Atrodotieskrievu valdībaspārvaldē,kas atzīst mūsu,
vācu, īpašo statusu, mēs, vācieši, veidojam saiti starp divām galvenajām tautām AustrumuunViduseiropā,
kas caur kopīgāmbriesmāmunkopīgu,lielisku iznākšanuno liktenīgās jauno laiku cīņas (pretNapoleonu)

cieši viena ar otru saistītas.

Šķiņķe I. Kurzemes Literatūras un mākslās biedrība un latviešu valodas attīstības jautājums
19. gadsimta pirmajā pusē // Latvijas Arhīvi. - 1996. - Nr. 3.-4.- 75. Ipp

Avots P

No vācu ceļotāja J. G. Kola piezīmēm 19. gadsimta pirmajā pusē

Kā latviešu, tā igauņu valodā izdotipazīstamu vācu darbu tulkojumi. Ir izdoti žurnāli, kā igauņiem, tā

latviešiem- ir pamācībai, ir laika kavēklim. Latviešu un igauņu vajadzībām ir izdotas vācu vārdnīcas un

gramatikas,unskoluskaitspieaudzis, sevišķiKurzemē. (..) Tagadirpar vēlu, lai latviešuunigauņu dialektu

pārvērstucivilizētās valodās. Šo tautu inteliģentieunmācītie locekļi nicina savus tautiešus un ļotipieķeras

visam vāciskam. Tādēļ var sagaidīt, ka šīs tautas ar katru dienu vairāk pārvācosies. Vācuvalodas pratējuik
dienas kļūst vairāk. Vecā,pagāniskāmāņticībaizzūd,unlatviešuunigauņuparažuvietā stājas vācuparažas.

Dunsdorfs E. Senie stāsti.
Latvijas vēstures lasāmgrāmata. - Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955. - 151. Ipp.
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Avots R

No latviešu izglītības darbinieka J. Caunīša runas Vidzemes skolotāju konferencē 19. gadsimta
vidū

“Cienībupretkatras tautas nacionālo apziņu,” sakaDīstervēgs.1“Kaspiekatracilvēkair individualitāte,

tas pie tautāmir nacionālā apziņa. Ja tugribi, lai tevīuntavā tautāko atzīst, tadcienī to arī citā! Bet turiespie

savas tautības! (..) Valoda ir katras tautas svētums. To aizskart, to tautainolaupītunuzspiest tai svešunozīmē

apdraudēt tautas dzīvības saknes. (..) Tautas dzīve ir viņas valodā,un valodā ir iemiesots tās gars.” (..)

I. Pārvācošana ir kaitīgaun tautu maitājoša parādība.

Pārvācošana ir tautības laupīšana un tautas noslepkavošana. (..)

III.Kā latviešu tautu var pacelt augstā izglītības stāvoklī bez kādas pārvācošanas? Audziniet latviešu

tautu,māciet tai savu tautībuunvalodupazītunmīlēt! Kāds franču filozofs saka: “Gudrs var tikt tikai ar paša

gudrību.” Gēte saka: “Arī iekšiene ir universs.”No tā izriet, ka tautas augšanunevar vadīt no ārpuses, bet,
gluži pretim, tā var notikt tikai no iekšienes. (..) Tāpat kā novārtā atstāts un nicināts bērns ir pats zemās

domās par sevi, tāpat tas diemžēl ir vienā otrā vietā ar latviešu tautu-bet vairs ne visur! Un tomēr šāda

nicinātabērnavienīgais glābiņš ir tikaipaša iekšējie spēki.No ārienes varnākt tikaiuzmudinājumiunuzai¬

cinājumi. Tādēļ,mīļie amatabrāļi,mēs esam šeit.Mūsuuzdevums iruzaicināt tautuatstāt viņās bērnišķīgās

slimības,kānetīrību,māņticībuutt. (..)

Izlietojiet to,kas jauir (..). Vai tos nevar saukt par akliem,kas nav ievērojuši latviešu tautas līdzšinējo

attīstībuunapgalvo-latvietis līdzpat šimnav sevnekāpanācis? Vaimumsnavliels skaits latviešuskolotāju,

(..) arendartoruutt., un vai latvietis starp saviem tautas brāļiem nevar nosaukt mācītus vīrus, tirgotājus un

citus?Uncik ilgs laiks irpagājis,kamēr latvietis no savām važāmatpestīts? Vainebūtuvislielākānetaisnība

prasīt no viņa vēlvairāk? Vajagotbūt latviešuuniversitāteiuntamlīdzīgāmlietām, lai latviešus varētu saukt

par tautu!? Bet ko šīs augstās lietas dos bez stipra pamata, liels koks bez saknēm?

Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs.

90. gadiem. Antoloģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1995.- 356.-358. lpp.

Avots S

Jaunlatvieša K. Valdemāra viedoklis viņa laikabiedra A. Zandberga atreferējumā

Pēc manām domām, labāki, lai latvieši lauž krievu valodu nekā pļurkst pa vāciski! Ko latvieši tomēr

iegūs - būs pašapziņa, patstāvība, palaišanās uz saviem spēkiem, tautas lepnums - tas ir viss, kas trūkst
latviešiem. Latvieši vienādvien turēs sevipārākupar krieviem,bet padodas vācietim, jo vācu autoritāte un

iespaids vēlnav iznīcināti,unto drīzi iznīcināskrievuķepa,kura ganizliekas smagākaunrupjāka, jo ķērās

taisnipie rīkles, bet nevar tik dziļi iesūkties latvjumiesāun garākā vācukrampjanagi, lainīcinātu tautas

atmošanās garuunnomāktupsihikuunprātu. (..)No otras puses skatoties, latviešiemunigauņiem arī būs

jācieš no pārkrievošanās. Tie jau ieraduši ciest, jo viss vienalga, ciest no vāciešiemjeb krieviem. Ciešanas

nokrieviemtačureiz atnesīs latviešiembrīvību, līdzīgas cilvēkutiesībasungalugalābeigsies. Vai tādarupja

un stiprapārkrievošana var ilgi vilkties?! Tas nav krievu dabā! Krievs grožus atlaidīs, jo pats neizturēs. (..)

Mēs, latviešiunigauņi, tikai panāksim atbrīvošanuno vācu jūga. Mums tikai jāgādā, kamēs varam sagat¬

avotpietiekamivairākmācītulatviešuvīru,kuri lai ieņemtukrievuierēdņu vietas (..). Vai tadjūsnemaniet,

kaKrievijā vairs ilginespēs turēties neaprobežotāpatvaldībaunkapēcnelaimīgakara, kāds dabīgi gaidāms
drīz,bez citām svarīgāmpārmaiņāmKrievijā varnāktparlamentsunBaltija varpaliktpar autonomuprovin¬

ci,pat ar latvieti ģenerālgubernatorupriekšgalā.

Bērziņš J. Latvijas valstiskuma ideja 1905.gada revolūcijā //
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 1992. -Nr. 3. - 88.-89. lpp.

Fridrihs ĀdolfsDistervegs (1790-1866)-vācu pedagogs, cīnījās par skolu sistēmas demokratizāciju
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Avots T

Latviešu valodas izloksnes 20. gadsimtā

sloksnes

1

rS.
Vidzemes izloksnes

Kursiskās izloksnes j

Latgaliskās izloksnes
Zemgaliskās izloksnes

o

LITERATŪRA
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MULTIKULTURALA VIDE-SABIEDRĪBAS

IEGUVUMS VAIZAUDĒJUMS?

LATGALES PIEMERS

TĒMAS AKTUALITĀTE

Par multikulturālu sabiedrībuLatvijā tiek daudz runāts.Ir izstrādāta sabiedrības integrācijas program¬

ma. Tomēr joprojām vērojama atsvešinātība, nesaprašanās, nereti neiecietība, ko izraisa daudzi faktori -

pagātnes mantojums, ekonomiskā situācija, dažupolitisko spēku veicinātā sabiedrības sadalīšanās pēc valodas

principa, divas atšķirīgas informācijas telpas. Vēljoprojāmir stereotipiunaizspriedumipar dažām tautībām.

Par sabiedrības integrāciju tiek runāts vienpusēji-deklarāciju līmenī. Šos procesus mēģina vadīt “no

augšas”, atstājot novārtā cilvēku attieksmipret integrācijuun tās realizācijas iespējām. Netiekpētīta reālā,
nevis deklarēto attiecību aina.

MĒRĶIS

VeicinātLatvijas vēsturiskās situācijas izpratni, veidojot skolēnos tolerantuattieksmipret citāmtautībām.

UZDEVUMI

Strādājot ar dažādiem vēstures avotiem, veicināt izpratni

•par multikulturālās sabiedrībasbūtību, tās problēmāmunto risināšanas iespējām;

•par dažādukultūrumijiedarbībasrezultātiem;

• apgūt netiešās informācijas iegūšanas iemaņas.

Latvijas vēsture uzskatāmi atklājas (kā arī pagātnes tēls kļūst konkrēts un individuāls) tieši vēsturisko
novadu likteņos. Latgale var būt piemērots izpētes objekts Latvijas novadu, kā arī tautību integrācijas

problēmas kontekstā.

• Latgales pagātnē un tagadnē iemiesojas Latvijas unLatvijas tautību vēstures kopīgās iezīmes, bet
vienlaikus specifisko faktoruietekmē veidojušāsunnostiprinājušās arī dažādas reģionālās īpatnības.

• TiešiLatgales reģionāir īpaši izteiktaetnosudažādībaunkultūrumijiedarbība. Jau daudzus gadsim¬
tus šajā teritorijā blakus sadzīvo latvieši (latgalieši), poļi, krievi, baltkrievi, ebreji, čigāni u. c. Tā

rezultātāLatgalē ir izveidojusiesunikālamultikulturālāvide,kurair sociologu, vēsturnieku,kulturolo-

gu,psihologuizpētes vērta, jo līdzpat šodienai vēsturniekinav fiksējušibūtiskus novadādzīvojošo
tautībukonfliktus.Nenoliedzot esošās problēmas (drīzāk mēģinot tās apzināties, jo multikulturālā

vide irpretrunīgaparādība),Latgali var uzskatītparpiemēru,pētot tolerantas attiecības starp dažādu
tautībupārstāvjiem.

• Latvijas sabiedrībājoprojāmir daudz stereotipupar Latgaliun tās iedzīvotājiem.
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Var pievērsties dažādiem piedāvātās tēmas aspektiem:

• multikulturālās vides veidošanās vēsture;

•polonizācijasunrusifikācijas sekas;

• katolicismakā vienojošā faktoranozīmeLatgalē;

• Latgale Latvijas novadu integrācijas kontekstāutt.

Piedāvājam skolotajiemne visaipierastu,bet nepieciešamuunaktuālu ieskatīšanos vēstures procesos,

akcentējot cilvēku attiecības attieksmju līmenī. Šādapieejavar radīt riskus:

* jābūt korektiem;

* navpieņemamikategoriski spriedumi;

* neparasti avoti (mutvārdu liecības, anekdotesutt.)unto “lasīšanas” specifika (jāatrodne tikai tiešā,

bet arī netiešā [C daļa] -no nolasītā konteksta izrietošā-informācija).

Materiāls domāts divām trim stundām, ja A daļā neizmanto avotus ar apzīmējumu 1A un 3A (pēc

skolotāja vēlmes).No A vaiB daļas, izskatot tēmu, var atteikties (pēc skolotāja vēlmes). Avoti,kas atzīmēti

ar diviemburtiem, izmantojami gan stundas B, gan C daļā.
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TĒMAS NORISE

I. IEPAZĪŠANĀS - A daļa (sastāv no 1A, 2A un 3A daļas)

Uzdevums. Kāpēc piedāvāto tēmu var izskatīt, izmantojot Latgales piemēru?

5 min.1. Ievads tēmā-termina “multikulturāla sabiedrība” izskaidrošana.

1.1. Klase strādā ar karti “Nacionālais sastavs” (Latvijas vēstures atlants. -

R.: SIA “Apgāds Jāņa sēta” karšu izdevniecība, 1998. - 76. lpp.).
5 min.

2. Jautājums (ja izmanto 1A avotus). Kas varēja ietekmei tādu nacionālo daudzveidību?

2.1.Darba grupas saņem aploksnes ar informatīvo materiālu (1A):

* īss Latgales vēstures pārskats (1-2A); * rakstiskie avoti (1A),

* darba lapa (1. pielikums).

2.2. Darba grupas strādā ar avotu “Ieskats Latgales vēsturē”, kartēm “Politiskās

norises pēc poļu-zviedrukara”, “Latvijas iekļaušanaKrievijā”, “1812. g.

Napoleonakarš Latvijā” (Latvijas vēstures atlants. - 20., 24. un 26. lpp.), veidojot

Latgales vēstures laika līniju.

2.3. Grupas strādā ar rakstiskiem avotiem (1A),pilda uzdevumus darba lapā.

[! Apzīmējumi. A (p.) -Polijas-Lietuvas valsts varā; A (kr.) -Krievijas valsts varā]

7min.

18 min.

5 min.2.4. Darba rezultātuprezentācijā.

3. Jautaiums. Kā vestures gaita veidojas Latgales etniska situācijā? Kada ta bija?

3.1. Darba grupas saņem aploksnes ar informatīvo materiālu (2A): “Latgales etniskā

vēsture” un * "Latgales iedzīvotāju konfesionālā piederība”; * tabula “Iedzīvo¬

tāju etniskais sastāvs skaitļos”; darba lapa - (2. pielikums).

8 min.

2min.3.2.Darba rezultātuprezentācijā.

4. Jautājums (ja izmanto 3A avotus). Kā reģiona iedzīvotāju mentalitāti varēja ie¬

tekmēt vēsturiskā situācija? Vai tas jāņem vērā, runājot par sabiedrības integrā¬

ciju? [Otrais jautājums var būt piedāvāts diskusijai vai esejai visas tēmas noslēgumā.]

4.1. Uzdevums. Pierakstīt 3—5 Latgales iedzīvotāju īpašības, kuras (spriežot pēc

1A avotos izlasītā) varēja izveidoties vēstures notikumu ietekmē.
2min.

4.2. Darba grupas saņem aploksnes (3A) - * rakstiskie avoti (atsauces par latgaliešu

etnomentalitāti-arpiebildi,ka tie ir subjektīvi vērtējumi).
3 min.

Uzdevums, a) Izlasīt avotus; b) izrakstīt tur minētās īpašības; c) salīdzināt ar

saviem secinājumiem, atzīmējot ar + (līdzīgais) un (jauna informācija).
10min.

2min.4.3. Darba rezultātu prezentācija.
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II. APZINĀŠANA -B daļa

Ia.iita.inms. Kādās dzīves jomās un kā izpaužas dažādu tautību kultūru mijiedarbība?

1. Darba grupas saņem aploksnes (B): * attēli; * rakstiskie avoti; * mutvārdu vēstures avoti.

Uzdevums darba grupām, a) Izpētīt avotus (B); b) atbildēt uz uzdoto jautājumu un

izveidot “zirnekli” (3. pielikums) uz lielām lapām.
10min.

2. Grupu darba prezentācija

Jautājums. Kas nosaka kultūras īpatnības Latgalē?

[Pie tāfeles piestiprina grupu izveidotās lapas, rezultātus salīdzina (var piedāvāt

ierakstīt “zirneklī” arī savus vērojumus no dzīves (bet uzskatāmi izceļot).

Iespējamās atbildes - 3. pielikums.]

5 min.

III. APZINĀŠANĀS - C daļa

Jautājums: Kā sadzīvo tāda etniski daudzveidīga sabiedrība?

1. Darba grupas saņem aploksnes (C) ar: * rakstiskiem avotiem; * mutvārdu vēstures

avotiem; * karikatūru.

[Klase sadalīta grupās proporcionāli — puse grupu atbild uz jautājumu

“Kas (kādas attiecības) vieno?”, pārejās grupas “Kas (...) šķeļ?”.]

Uzdevums. Iepazīties ar avotiem un izpildīt darba lapas uzdevumus

(4. pielikums). [No avotiem iespējamās atbildes - 5. pielikums.]
20min.

5-7 min.2. Grupu darba rezultātuprezentācija.

?3. Diskusija. Vai multikulturala vide ir sabiedrības ieguvums vai zaudējums?

4. Maias uzdevums. Apkopojot iegūto informāciju (A, B, C daļa), uzrakstīt pārdomās

par tēmu

“Kāpēc, spriežot par sabiedrības integrāciju, būtu jāzina reģionu īpatnības un

to iedzīvotāju mentalitāte”.

[Piezīme. Strādājot ar C daļas avotiem, var izskatīt arī jautājumu

par stereotipiem sabiedrībā.]

?

Pielikumi

3. pielikums - skat. visumateriālu beigās (1. pielikums).
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1.pielikums

DARBA LAPA

Uzdevumi

a) izpētietpiedāvāto tabulu;

b) atzīmējiet ar + tās ailes, kuras varētuaizpildīt, iepazīstoties ar avotiem;

c) aizpildiet atzīmētās ailes.

Latgales vesture: faktoriun īpatnības

ĪpatnībasFaktori

Valodas savdabība un savas literārās

tradīcijas

Latgales ģeopolitiskais stāvoklis

Administratīvās vēstures specifika:

- administratīvānošķirtībano

pārējās Latvijas kopš 16. gs.;

- atšķirīgs administratīvais iedalījums

Latgaliešu etnomentalitātes

izpausmes

Reliģiju daudzveidība Katolicisma loma

Novēlota nacionālā atmodaEtnodemografiskie procesi

Multikulturala videSavdabīgi sociāli ekonomiskie

apstākļi:

- vēlāk atcelta dzimtbūšana;

- sarežģītā mājuun zemes pirkšana;

- bezdarbs;

- ciemu un šņoru sistēma;

-nelieli zemes īpašumi;

- sociālā viengabalainība

Piezīme

•Pabeidziet tabulas aizpildīšanupēc

darba ar avotiem 2A un 3A!

Savdabīgie kultūras un izglītības apstākļi
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2.pielikums

DARBA LAPA

Uzdevumi

a) Izpētiet piedāvātos avotus!

b) Izvēlieties četras skaitliski lielākās tautības Latgalē 1935. gadā!

c) Izveidojiet diagrammu,kurā atspoguļojas izmaiņas šo tautību iedzīvotājuskaitāno 1935. līdz 2000.

gadam!

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

5%

I 20001935 1989

Ierakstiet tautības!

sarkana krāsa zaļa krasa

zila krāsa dzeltena krasa

9

Nosauciet tautības,kurupārstāvju skaits Latgalē ir ievērojamimainījies!

Ar ko varētubūt saistītas šīs izmaiņas?Pamatojiet savu viedokli!

Secinājumi:

54



f

\ \ 1I !

Sakrālās arhitektūras
daudzveidība

Vairāku valodu
prasme

Reliģiskā iecietība

Dažādas reliģiskās

konfesijas
Valoda Jauktās laulības

Tautastērpu elementiTērpiļofigoMjM

_

Tradīciju

daudzveidība
Ikdienas apģērbsNosaukumos

u>

T3Daudzveidība
nosaukumos

Nāk no dažādām
valodām

Apģērbu elementosValodu "savienojums" No tautas apzīmējuma
7?
fi

3
G0U\

L/1



4.pielikums

DARBA LAPA

Uzdevumi

a) Izlasiet avotus un atbildiet uz jautājumu: “Kas (kādas attiecības) vieno / šķeļ sabiedrību?”

b) Izvēlieties 10 attiecību raksturojumus un ierakstiet “mērogā” jebkurā secībā!
c) Salīdziniet "raksturojumu” pārus, apvelkot nozīmīgāko]

d) Aizpildiet summas aili, saskaitot apvilktos skaitļus!

e) Aizpildiet novērtējuma tabulu!

f) Jūsu secinājumi? Pamatojiet tos!

Novērtējamo problēmu “mērogs”

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Pāru salīdzināšana

Problēmas
numurs

SUMMA

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

2 3 4 65 7 8 9 10
2 2 2 2 2 2 2 2

2
3 4 5 6 7 8 9 10

3 3 3 3 3 3 3
3

4 5 6 7 8 9 10

4 4 4 4 4 4
4

5 6 7 8 9 10

5 5 5 5 5
5

6 7 8 9 10
6 6 6 6

6
7 8 9 10

7 7 7
7

8 9 10

8 8
8

9 10

9
9

10

10

Novērtējums
augsts zems

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punktu skaits

Problēmas numurs

Secinājumi
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5.pielikums

KAS ŠĶEĻ?KAS VIENO?

*Draudzība, izpalīdzība;

* valoduprasme;

* kaimiņattiecības;

* jauktās ģimenes;

* reliģiskāiecietība;

* iecietībapret citiemcilvēkiem;

* citu tiesībuatzīšana;

* cilvēku vērtēšana pēc viņa īpašībām,

nevis pēc piederības pie kādas tautības;

* līdzjūtība;

* piederībapievienas reliģiskāskonfesijas

* Stereotipi;

* tieksme pēc varas;

* politika,propaganda,prese;

* pārākuma izrādīšana;

*pazemīgums;

* nespējapieņemt citādo;

* sadzīviski strīdi;

* uzvedība;

* nevēlēšanās dibināt kontaktus;

* noslēgšanās savā etniskajā vidē

STUNDĀ IZMANTOJAMIE MATERIĀLI

l,2Ai

Ieskats Latgales vēsturē

Latgale jaukopš seniemlaikiembijusi latgaļu apdzīvota zeme.Daugava-sens, ērts tirdzniecības ceļš,

tāpēc latgaļiembijasakarine tikaiar tuvākajiemkaimiņiem,bet arī ar romiešiem,bizantiešiem,arābiem.

10.-12. gadsimtā tagadējā Latgales teritorija ietilpa Jersikas un Tālavas valstīs. 13. gadsimta sākumā

šīs valstis nonāca vācukrustnešurokās un tika iekļautasLivonijā.

16. gadsimtā arī Latgali skāra reformācija,katoļticību izspieda luterānisms, tomēr jau 1561. gadāLat¬

galekļuvaparPolijas sastāvdaļu, tāpēc šeit atkalpārsvaruguvakatoliskās tradīcijas. Pārpoļojās arīpazīsta¬

mākās vācu izcelsmes dzimtas (Plāteri, Borhi, Zībergiu. c.).

Pēc poļu-zviedra kara (1600-1629) Latgale palika Polijas varā un to sāka dēvēt par Inflantiju jeb

Polijas Vidzemi.PastiprinājāsLatgales atšķirībasnopārējāsmūsdienuLatvijas-katoļticība,latgaliešurakstība

uzpoļuortogrāfijasbāzes, raibs etniskais sastāvs, svešzemju smagais ekonomiskais jūgs.

1772. gadā Latgale tika iekļautaKrievijas impērijas sastāvā. Sākumā cara valdībaneiejaucās “no Po¬

lijas pievienoto guberņu” iekšējās lietās. Situācijamainījās pēc poļu sacelšanās 1831. gadā,kadpatvaldība

krasi vērsāspret visupolisko (līdz ar to arī katoliskounlatgalisko)-poļuierēdņus nomainījakrievi, skolās

aizliedza sarunāties latgaliski, visur sāka dominēt krievu valoda. Pēc 1863. gadapoļu sacelšanās 40 gadus

(1864-1904)bija aizliegta latīņu druka. Iespiest,pārrakstītunizplatīt grāmatas varēja tikainelegāli, tomēr

mēģinājums ieviest slāvu rakstību cieta neveiksmi. Pēc drukas aizlieguma atcelšanas 1904. gadā sākās

Latgales atmoda,kururaksturoja tautas aktivitātekultūras, saimniecībasunpolitikas jomā. 1917. gadāLat¬

gales sabiedriskie darbiniekiRēzeknes kongresāpieņēmalēmumupar atkalapvienošanos arpārējoLatviju.

Šī iecere tika realizēta tikaipēc 1920. gada, kadLatvijānoslēdzās Brīvības cīņas.
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1A2 (p.)

1625. gadājezuīti ieradāsDaugavpilī, ierīkoja savurezidenciundrīz viendievkalpojumusnoturēja latga¬
liski. Jau 1626. gadāviņinodibina šajāpilsētāpirmomācībuiestādi-jezuītuskolu,bet 1647. gadā-ģimnāzi-
juar piecām specializētāmklasēm,kas bijapirmā tāda veidamācībuiestādeLatgalē. Jezuīti jutās garīgiun

intelektuāli stipri.

Zeile P Aizmirstais un no jauna atrastais Kazimirs Buinickis //
Kazimirs Buinickis. Priestera Jordāna atmiņas. - Rēzekne:

Latgolas Kultūras centra izdevnīceiba, 2003.

1A3 (p.)

Starp jezuītiembijaarī latvieši,kas darbojāskāpriesteri,rakstniekiunVilnas Jezuītuakadēmijasmācību
spēki: Juris Elgers (1585-1672), īgņāts Rodlevskis (1714-1755), Jurģis Spunģēns (1692-1733), Antons
Rutkis (1704-1744), īgņāts Jamants (1745-1788). Parasti viņiembijapārpoļotiuzvārdi (Rutkovskis, Špung-
janskis).

Švābe A. Latvijas vesture. 1800-1914. -R.: Avots, 1991. - 35. lpp. [pirmais izdevums - 1958. g.]

1A4 (p.)

Jezuītikā ļoti izglītots, tālredzīgs ordenis iesāka stipruunplānveidīgupropagandu ļaužumasās. Tākā šie
ļaudisbijalatgalieši, jezuītiembaznīcas dzīvēvajadzēja sākt lietot arī ļaužuvalodu.Parādījāspirmie latgalis¬
kie drukas darbi: lūgšanugrāmatas, evaņģēlijadaļu tulkojumiutt. Tājezuīti 16. gadu simtenīir likušipamatus

latgaliešurakstniecībai. Tanī laikā,kadpārējāLatvijā luterāņumācītāji lietojagotuburtusunvācuortogrāfi¬
ju,Latgalēpirmie viņas rakstnieki ieveda latīņualfabētuunpoļurakstību.

KempsFLatgales likteņi-R.: Avots,1991.-66.-67.lpp. [pirmais izdevums-1938.g.ļ

1A5 (p.)

“Lietuvas statūta” pamati izstrādāti [Polijas karaļa] SigismundaIIuzdevumā. “Lietuvas statūta” (LS)
trešā (1588) redakcijano 1577. līdz 1831. gadampilnībā,betdaļēji līdz 1840. gadambijaspēkāLatgalē. Tikai
1840. gadāKrievijas cara valdība to atcēla visās pakļautajās teritorijās,arī Latgalē. Protams,LS neizstrādā¬
ja Latgalei, bet tajā respektēja Lietuvai-Polijai radniecīgo. “Lietuvas statūta” ilgstošā (vairāk nekā 160
gadu) leģitimitāte šajāLatvijasnovadāne tikairespektēja dažuieradumu tiesībupastāvēšanu,bet arī sekmēja
kopienuieražu, dzīvesveida, sadzīvesnormu,dažutautas kultūras formunostiprināšanos.

Zeile P. Par “Lietuvas statūtu” Latgales kultūrvēstures kontekstā //
Latvijas Vēstnesis. - 2003. - 14. janv.

1A6 (p.)

“Lietuvas statūta” 11. nodaļa (ar 68 paragrāfiem) veltīta ģimenes, mājas, cilvēka goda un cieņas aiz¬

sardzībai un stiprināšanai. Tajā īpaši akcentēta tēva un mātes cieņa un autoritāte bērnu priekšā un sa¬
biedrībā. (..) īpaši bargs sods paredzēts sieviešu-mātes vai māsas slepkavām. (..)

Dažādi ļoti bargi sodi paredzēti arī par miesas bojājumu izdarīšanu, rokas pacelšanu pret vecākiem.
Noziegums pret asinsradinieku tikakvalificēts par daudz smagākunodarījumunekāpret svešupersonu.

— Ja dēls vai meita kādu no vecākiem nogalina, viņi sodāmi ar nāvi pakarot.
Pirms pakāršanas tādu noziedznieku tiesības mocīt. Viņam tiek atsavināts īpašums. (..)

“Lietuvas statūta” 13. nodaļā “Par zagšanu un laupīšanu” (arī 11. nodaļā “Par uzbrukumiem”) ak¬
centētakolektīvā atbildībanoziedzniekameklēšanā,nozieguma atklāšanāunsodanodrošināšanā.
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- Ja ciemā tiek kāds nogalināts unnoteikta laikanetiek atrasts vai izdots slepkava, viss ciems par to ir

atbildīgs.

Zīmīgs 14. nodaļas 16. paragrafs: “Jasoda tikai zagli pašu, sieva, bērni, viņupārtikaunmajas iekārta

nedrīkst tikt apdraudēta.” Ir jāsodapar viltus liecībām. (..)

Šiskolektīvās atbildībasprincips tikaattiecinātsne tikaiuz laukukopienām,bet arīuz tirgiemun tautas

svētkupulcēšanās vietām. Tirdziniekiemkopīgiemspēkiemjāķer zaglis, tikko tas ir pamanīts.

Zeile P. Par “Lietuvas statūtu” Latgales kultūrvēstures kontekstā //
Latvijas Vēstnesis. - 2003.- 16. janv.

1A7 (kr.)

Pret poliem vērstais 1871. gada latīņu drukas aizliegums tika attiecināts arī uz Latgali, tādējādi skarot

arī latviešuvalodā izdodamos darbus līdzpat 1904. gadam.Latgales latviešiem, tāpat kāpoļiem,bijaaizliegts

iegādāties nekustamos īpašumusbez gubernatora atļaujas, ganvienus, gan otrus universitātēsuzņēmaiero¬

bežotā skaitā. (..)

Poļupatriotismskļuvaarvienpopulārāks jaunajā latviešuinteliģencē,bet zemnieki labprāt sūtīja savus

bērnuspiepoļu skolotājiem,kurivismazbijakatoļi. īpašipieaugakatoļubaznīcaspopularitāte. Apcietinātos
unizsūtāmos garīdzniekus, kas biežibijapoļi, zemniekinācapavadītkāvaroņus.

Brutālās rusifikācijas periodā poļu valoda baznīcās saglabāja vadošo lomu. Visus, kuri vēlējās apgūt

poļu valodu,muižniekiun garīdznieki dažādi atbalstīja. (..) Šādos apstākļos bijanenovēršamaLatgales lat¬

viešu inteliģences daļas unvēl lielākāmērā vienkāršās tautas pārpoļošanās. Savanozīme,protams,bija arī

jauktāmlaulībām.

Jekabsons Ē. Poļi Latvijā. -R., 1996. - 13.-14. lpp.

1A8 (kr.)

Latgalē latviešuvalodas rakstos krievuburtiparādījās 1864. gadā. Šinī gadāN. Sokolovs izdevalatvie¬
šu ābeci - “Latyiskijbu/cvar” (“Latviešubokveris”).Un 1866. gadā iznāca J. Sproģa kalendārs ar nosau¬

kumu “Latysko-russkij mesaceslov — Latviešu pareizticīgas draudzes tāpat katoļu un luteru drau¬

dzes kalendaris, drukāts ar krievu burtiem”. Bet krievu burtu nepiemērotība latviešu valodai izjauca

visus šāda veida nodomus. Pie tam vēl tas, kakrievuburtiun saturs vēstījapareizticības garu, bet baltiešu

dialekts savukārt atgādināja luterānismu,kaskatoļticīgajiemlatgaliešiembijapilnīginepieņemams.Ne Sproģis,

ne Sokolovs latgaliešu dialektuneprataunarī negribēja iemācīties. Grāmatas ar krievuburtiem tauta vien¬

kāršinepirkaunnelasīja.

Puisans T. Latgales. Vēsturiskās skices. - Toronto, 1988. 151. lpp.

1A9 (kr.)

1865. g. 6. septembra Viļņas ģenerālgubernatora cirkulārs Viļņas, Grodņas, Kaunas, Minskas, Viteb-

skasunMogiļevas gubernatoriem

Smagie notikumi [domātapoļu sacelšanās], kas Ziemeļrietumu apgabalā (..)jau 1861. g. sāka parādī¬

tiesuz āru, spiež ķerties pie pārgrozījumiem. (..) Šopārgrozījumunolūks, (..) lai atjaunotupareizticībasun

krievutautības samītās tiesības, (..) Ziemeļrietumu[apgabala] izglītības sistēmai (..)uzlikaprasību: ar tautas

skolupalīdzību izplatīt žemaišos, leišosunlatviešoskrievugrāmatasunrakstuprašanu,un(..) [noteica],ka

krievu alfabēts (..) izlokšņu fonētiskām vajadzībāmnoderīgāks nekā latīņupoļuburti, (..) pavēlēja tos pār¬

mainītunuzdeva (..) mācībuapgabalapriekšniecībai, lai izmēģināšanas dēļ iespiežkrievuburtiem(..) latvie¬

šiem-latviešu-krievu ābeci.

Kopnunoe IO. PyccKOe flejio B 3ana;jHOM Kpae B 1900 //

Puisāns T. Latgale. Vēsturiskās skices. - Toronto, 1988.
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lAlO (kr.)

Par sliktu mācīšanos, draiskulību vai runāšanu dzimtajā valoda pastāvēja šādi soda mēri: sišana ar

lineālu delnā, plēšana aiz auss, tupēšana uz ceļiemun atstāšana bez ēšanas. Skolotāji unpops te izveda ne

tikai plašu pārkrievošanu, bet arī skolēnu pārvilkšanu no katoļticības pareizticībā. Lai ar to pārvilkšanu
pareizticībā rezultāti bija vāji, tomēr skolā tika piekopta bezjēdzīga citu ticību un tautību nicināšana un

mazvērtības ieaudzināšana.

No F. Kempa raksta avīzē “Gaisma”, 1906. gadā //
Puisāns T. Latgale. Vēsturiskās skices. - Toronto, 1988. - 161. lpp.

lAll (kr.)

Skolu jaunatnes dzīšanauzkrievubaznīcām, skolotājupropagandaunkatoļu ticības izsmiešanaklasēs,
pat speciālie arhiereju (krievubīskapu) braucieni pa Latgali propagandas nolūkos, arhiereju sarunāšanās

(beseda) ar spaidu kārtā sapulcētiem katoļu zemniekiem nekā nelīdzēja: katoļi turējās pie savas ticības un

negājakrievubaznīcā.

Tad valdība dibināja speciālās krievu baznīcas skolas (cerkovno-prihodskije skoly) ar speciāliem
pareizticības skolotājiempropagandistiem. Bet arī tas nelīdzēja. Skolas stāvēja tukšas, vecāki tajās nesūtīja
savus bērnus, lai ganšinīs skolās vissbijapar brīvu.

KempsF Latgales likteņi. -R.: Avots. 1991. - 89.-91. lpp. [pirmais izdevums- 1938. g.]

1A12 (kr.)

Muižubibliotēkāsbijaizlasītiepoļupatriotiskiepopulārierakstnieki, kurus deva lasīt plašā apkārtnē.Lai
tuvāk varētu pieiet zemnieku tautai, vairāki poļi mācījās latgaliski un labprāt satikās ar latgaliešu skolu
jaunatni. (..) Tā latgaliešiem gāja zudumā daudz turīgo un inteliģento tautiešu, kas pārgāja poļu tautībā.

Piejēmušipoļuvaloduunkultūru, tie centās arīpoliskot savus uzvārdus ar galotnēm“id”un“,s7d”. To varēja
viegli panākt, jo garīdznieki, kas veda baznīcu metriskās grāmatas, bija poļi vai poļu orientācijas cilvēki.
Krievu administrācija to drīz pamanīja un šo pajēmienu sāka lietot saviemrusifikācijas nolūkiem. (..) Bija
pavēlēts visiemkatoļu garīdzniekiemmetrikās rakstīt krievuvalodā, laiuzvārdamiznāktu galotne “ov”.

Kemps F. Latgales likteņi. -R.: Avots. 1991.-96. lpp. [pirmais izdevums- 1938. g.]

1A13 (kr.)

Krievu valdības pārstāvis M.Muravjovs (1830. gada 22. decembrī)

Principiāluiemeslu dēļ latīņu(katoļu) garīdzniecībanekadnepalīdzēs valdībai sasniegt galvenomērķi-
tuvināt vietējās tautasKrievijas iedzīvotājiem. (..) latīņugarīdzniekiem,it īpaši ordeņumūkiem,kurinemitīgi
cenšas šeit uzturēt nacionālismu, steidzami nepieciešams aizliegt nodarboties ar jaunatnes audzināšanu.

Mujiopadoe A. M. PacnopajKeHHH H neperināta rpacķa M. H. MypaBbeBa
OTHOCHTCJībHO ;;yxoBeHCTBa B CeBcpo-sana/iHOM Kpae. - BHJIBHO. 1910.

1A14 (p., kr.)

Latgales zemniekamnebija svešakopīga zemes apstrādāšanapoļuunkrievulaikos. Taču sādžas kopie¬
na bija radniecīga sava veida kooperatīvam, bet nevis nolīdzinošajai sistēmai, kad neviens īsti ne par ko
neatbild un tiek atsvešināts no zemes. Kopienas tradīcijās lika pārvarēt sīkas savstarpējas nesaskaņas, lai
vienotinoturētospie zemes, to apkoptuun spētuizdzīvot.

Arī pēc dzimtbūšanas atcelšanas 1861. gadā cara iestādes pazina tikai zemnieku kopas, sādžu kopie¬
nas,nevis viensētniekus.

Zeile P. Par “Lietuvas slatutu” Latgales kultūrvēsturēs konteksta //
Latvijas Vēstnesis. - 2003. - 21., 23. janv.
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2Al

IESKATS LATGALES ETNISKAJĀ VĒSTURĒ

Kopš seniemlaikiemvēsturiskienotikumiir veicinājuši cittautiešuieplūšanuLatgalē. Līdz 1772. gadam
ziņuparLatgales iedzīvotājukopskaitu,nemaznerunājot par etnisko sastāvu,pētniekurīcībāpagaidāmnav.

Daudzmaz ticami ir datipar Latgali,kuri tika iegūti sakarā ar Latgales pievienošanuKrievijaiun ģenerālgu¬

bernatora Z. Černiševa organizēto skaitīšanu. Tajā konstatēti 169 178 katoļticīgie latvieši (92,9%), proti,
latgaliešiun 8011(4,7%)krievuvecticībnieku.

Austrumlatvijabija savdabīga somugru, vēlākbaltuunslāvukontaktzona.Pamatiedzīvotāji šajā terito¬

rijā ir latgalieši- tiešie latgaļu pēcnācēji.

16.-18. gadsimtāpolitiskiunekonomiskinozīmīgaiedzīvotājudaļabijapoļumuižniecība,kuras izcel¬

smebija īpatnēja: viena to daļanākusino vācu tautības Livonijas ordeņa vasaļiemunpilnībāpārpoļojusies;

otra grupa-poliskas izcelsmes; trešā-dažas pārpoļojošās lietuviešumuižniekudzimtas.Masveidīgapoļu

pārcelšanāsuzLatgalinekadnav notikusi. Ieceļojagarīdznieki,karavīri, ierēdņiunnedaudzi šļahtas pārstāv¬

ji.Ļotinenozīmīgs bija ieceļojošopoļuzemnieku skaits.Minētajos 210 gados Latgales teritorijābija vērojama

lielapoļukultūras ietekme (jezuītu ordeņaaktīva darbība,katoļudievnamucelšanaunpoļumācītājuaktīva

darbība, skoluatklāšana, grāmatas latgaliešuvalodāutt.).Bet,kā atzīmēts speciālos pētījumos,daudziLat¬

galespoļi ir pārpoļojošies vietējie latgalieši.Poļiir izteiktipilsētnieki.

15.-1 6. gadsimtāno VācijasunPolijas tagadējāLatvijas teritorijāienācačigāni. Viņiilgidzīvoja tabo-

ros, saglabājot tradicionālo dzīvesveidu. Latgalēdzīvo apmēram 1500 čigānu, galvenokārtKrāslavā,Preiļos,

Daugavpilī.Mūsdienās čigāni ir atteikušies noklaiņošanas, dzīvo patstāvīgās mītnēs.

16. gadsimtabeigāsLatgalē ieceļojapirmās ebreju ģimenes, kuras apmetās tagadējāKrāslavas rajonā.

17. gadsimta otrajāpusēprāvs ebreju skaits ieceļojano Ukrainas unBaltkrievijas,kur notika asiņaini grau¬

tiņi. SaskaņāarKrievijas impērijaspirmās vispārējās tautas skaitīšanas (1897) rezultātiemLatgalē 19. gadsimta

beigās dzīvoja 63 851ebrejs.NeatkarīgajāLatvijā sākās aktīvaebrejuiekšējāmigrācijano LatgalesuzRīgu

un rietumu apgabaliem. Pirms Otrā pasaules kara Daugavpilī bija apmēram 40 sinagogu, Rēzeknē - 10.

Otrajāpasaules karā tika iznīcināta lielākā daļa Latgalē palikošo ebreju. 20. gadsimta 60.-80. gados, īpaši
80. gadubeigās un 90. gadu sākumā, daudzi ebreji izceļojauz Izraēlu.

17. gadsimta beigās sākās krievu plašāka ienākšana. Krievijā vajātie vecticībnieki atrada sev dzīves¬

vietuLatgales teritorijā. Viņi apmetās izolētino citiem,kompaktos ciemos, tādējādi saglabājot savuidentitāti

un tradīcijas. Pēc Latgales pievienošanas Krievijai (1772) šajā teritorijā ieplūda krievu ierēdņi, tirgotāji,

zemnieki. Krievu skaita straujais pieaugums Latgalē saistīts ar padomju ekonomiskās politikas uzspiestu

migrāciju, it sevišķi 20. gadsimta 60.-70. gados. PatlabanLatgalē dzīvo aptuveni 150 000 šīs tautības pār¬

stāvju. Latgales krievi nav vienota nacionāla kopiena. To vidū ir dažādas sociālas grupas ar atšķirīgām

interesēmunreliģiskajiemuzskatiem(pareizticīgieunvecticībnieki).

Baltkrievu etniskā vēsture vēl nav pietiekami izpētīta. Līdz pat 20. gadsimta sākumam nav precīzu

datupar tiem cilvēkiem, kuri sevi apzīmēja ar etnonīmu “baltkrievs”. Pēc vienas teorijas baltkrievi sākuši

apmesties Latgalē pēc Krievijas-Polijas kara (1654-1667), pēc citas-“baltkrievi” etniski ir tie paši senie

latgaļi, viņu dzīvesveids, rakstursutt.neatšķīrās no latgaliešu.

Lietuviešiir tradicionālaLatgalesminoritāte.Lielākais viņuskaits ir pierobežas teritorijā-Daugavpils

rajonāunDaugavpilī.Daudzi lietuviešiLatgalē ieceļoja jaupirms 1940. gada.

2A2

Latgales iedzīvotāju konfesionālā piederība

Līdz Otrajampasaules karam 58% Latgales iedzīvotājubija katoļticīgie, 16% pareizticīgie, 14% vec¬

ticībnieki, 8%protestanti, 5%Mozus ticīgie.Padomjuvaras gados ateisma iespaidā iedzīvotāju ticībanetika

fiksēta. Pēc baznīcas datiem, 20. gadsimta 90. gadu beigās 52% Latgales iedzīvotāju ir katoļi, darbojas

gandrīz 100katoļudraudžu.Nozīmīgs Eiropaskatoļucentrs ir Aglonas bazilikaPreiļurajonā. 1996. gadā ar

pāvestarīkojumuizveidotaRēzeknes—Aglonas bīskapija,kas apvieno Latgaleskatoļus.

www.dau.lv/ld/latgale
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2A3

Iedzīvotāju etniskais sastāvs Latvijā un Latgale (% no kopskaita)

Latvija LATGALE

1935. g. 1989. g. 2000. g. 1935. g. 1989. g. 2000. g.

Latvieši 75,5 52,0 57,6 61,3 39,4 43,0

Krievi 10,6 34,0 29,6 27,2 43,4 40,4

Baltkrievi 1,4 4,5 4,1 2,4 6,5 6,0

Ukraiņi 3,5 2,7 1,9 1,5

Poļi 2,5 2,3 2,5 3,5 6,5 7,2

Lietuvieši 1,2 1,3 1,4 0,2 0,7 0,6

Ebreji 4,8 0,4 0,4 4,8 0,4 0,2

Čigāni 0,3 0,3 0,3 0,3

Citi 4,0 1,7 1,4 0,6 0,9 0,8

Peipina O. Changes in the Population and the Demographic Strukturē
of Latgale Beetwen the National Censuses //

Humanities and Social Sciences Latvia. -- 2002. -N3(36). - 89. 1pp.

3Al

Reliģijas iespaida lielākā izteiktība (..) Latgalē pagātnē transformējās arīuz tautības jēdzienu. Jautāts
par tautību, latgalietis parasti atbildēja: “Es esmu katolis.” Bet tie latvieši aiz Aiviekstes- “luteri”. Pārējā
Latvijā vairāk izteiktas individuālās,betLatgalē-kolektīvās cilvēkuattieksmju formas.

Zeile P. Latgaliešu etnomentalitātes izpētes līmeņi.
Etnomentalitātes un kultūras mijiedarbība // Acta Latgalica. Zynotniskie raksti. Dokumenti.

Apceris. - Daugavpils: Latgolas Pētnīceibas institūta izdevnīceiba, 2001. - 292. Ipp.

3A2

Attieksmēs, darīšanās ar citiem cilvēkiem latgalietis neķeras uzreiz vērsim pie ragiem, bet iesāk ar

garākuievadu, sāk sarunu ar kāduparunu,paradoksu, joku. (..) Latvietim tiekpiedēvēts liels spīts, sīkstums,
un to īpaši var sacīt par latgalieti. (“Es ceļus, kur cyts sleid uz leju," - tā F. Trasuns.) Pat būdams
mazturīgs, latgalietis ir ļoti izpalīdzīgsunviesmīlīgs. Tāluvainejaušu ciemiņuuzcienā ar to,kas viņamir,-
pienu,alu,āboliemutt.

Zeile P. Latgales kultūras vēsture. - Rēzekne, 1996. - 87. Ipp.

3A3

Galvenais, ko vienmēr esmu jutis Latgalē,- tā ir kopā būšana. (..) Visas paaudzes sēž pie viena galda,
dzied vienas dziesmas. Tur dzimtas izjūta ir sajūtīgāka, arī žēlsirdība, līdzcietība tur parasti ir praktiskāka
nekā šaipus Aiviekstes. (..) Pamatā Latgale turas vēl kā Latgale ne kapitālieguldījumu vai bagātības, bet
tikai cilvēciskās vitalitātes dēļ un spēj pat saglabāt atsevišķas oāzes, ar ko pārsteigt Latviju.

Avotiņš V. / Zeile P Latgales etnomentalitātes izpētes līmeņi //
Acta Latgalica. Zynotniskie raksti. Dokumenti. Apceris. - Daugavpils:

Latgolas Pētnīceibas institūta izdevnīceiba. - 2001.
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3A4

Latgalietis vārdos skarbāks nekā darbos. Tikai ilgākā saskarsmē ar mazāk pazīstamu cilvēku viņš

atkūst un atklāj savu sirsnību- patieso iedabu. Nule teiktais gan vairāk attiecas uz vīrieti. (..) Lauztajai

intonācijai apvienojoties ar bieži lietoto pamazināmo formu (debeseits, Dīvenš, māmeņa, sirsneņa, ru-

dzeits, mīzeits, būceņa, alenš, ustabeņa, gūteņa, vuškeņa, zirdzeņš), veidojas īpaši sirsnīgi mātišķa

attieksmepretpasauli, dzīvajāmbūtnēmunarīpriekšmetiem.

Milts A. Latgaliešu raksturs // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti. Dokumenti. Apceris. - Daugavpils:
Latgolas Pētnīceibas institūta izdevnīceiba, 2001.

3A5

Vēsture, valoda, dzīvesveidsunpasaules skatījums ir tākopsumma,no kā ir augusi atšķirīgākā latgaļu

kultūra, ģimenes dzīve, jušana, domāšana, tradīcijupūrs, varētu teikt-latgaļudvēsele. Redzīgieunapzinīgie
dēli visālatvju zemē šo dažādībuuzskatījapar bagātinājumuvisai latviešukultūraiunpar derīgucementuun

tēraudu nācijas augumā.

Klīdzejs J. Latviski - katoliskā orientācija // Ievainota dzīve. -Heivorda. 1989, 201. Ipp.

3A6

Pamats latgalietimvispirmsbija ģimene,untā-ganapzināti, ganintuitīvi-veidoja atvērtības spraugu

uz ārējo pasauli, lai arī no tās mācītos ko vērtīgu un morālkrietnu. Vienalga, vai tie bija dažādu ordeņu

(visvairāk-jezuītu)mūki, lietuviešu garīdznieki,nomājasuz māju staigājošas skolotājas,kāds ar iedzimtu

gudrību apveltīts ciema unpagasta zemnieks vai amatnieks (visbiežāk abi vienapersonā), ar roku rakstīta

grāmatavaikalendārs, apkārtbraukājošs žīdutirgonis vaipareizticīgskrievs-mājucirtējs,no visaunvisiem

tika gūts kādspieticīgs “labums”. Tas, sajaucotiesun sablīvējoties,pārtapalatgalieša dzīvesziņā, viņa tiku¬

miskajosprincipos,viņaieražās,nopaaudzespaaudzē tālāk nododamātradīcijā.

Zeile P. Latgales etnomentalitātes izpētes līmeņi // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti.
Dokumenti. Apceris. - Daugavpils: Latgolas Pētnīceibas institūta izdevnīceiba, 2001. - 290. Ipp.

3A7

Latgales latviešu etniskākultūra sakņojas folklorā ar stipru reliģisku tradīciju. (..) Baznīca organizēja
pirmoskorusunmācījakoradziedāšanu.Baznīcas ērģelnieksbijapirmaiskoradiriģentsunmūzikas skolo¬

tājs.Baznīca organizēja dažāda veidapalīdzību.

Puisans T Latgale. Vēsturiskas skices. - Toronto, 1988. - 89. Ipp.

3A8

Piepirmās iepazīšanās ar latviešiem[domāts-latgaliešiem] var likties,kaviņiirnoslēgti,neuzticīgi,bet,
nākot tuvākā saskarsmē,redzamlatviešucilts simpātiskosraksturavilcienus,latviešiir viesmīlīgi,miermīlīgi
unārkārtīgi tīri tikumiskā ziņā.Latvieši ir apdāvināta tauta,bet mazuzņēmīgi. Grūtos apstākļosnereti parā¬

dās pasīvapadošanās liktenim.

POCCHH / Ilofl pe/ļaKUHCH B. II. CeMeHOBa.- 1905. - c. 207.

3A9

Latgaliešu tikumiem zināmāmērāir reliģiskspamats: pacietībaunnekumēšana grūtībās, jo tās irDieva
sūtītasunjānes kā gandarījums par savāmvaināmun grēkiem. (..) Latgalietis vispārīginav arī darba vergs.
Latgalietiraksturopieticība, apmierināšanās ar mazumiņu. (..) Taspiedodlatgaliešudzīvei īpatnējunokrāsu.

Individuālā grēku sūdzēšanaliekpastiprinātipavērties sevī,būt sirsnīgākampret līdzcilvēkiem, zināmā
mērā arī atzītmateriālo labumumaznozīmību.Bet tas savukārt mazinaenerģijumateriālās labklājības nodro¬
šināšanai.

Latgalietis ir viesmīlīgs.Katrupaziņu,ari svešāku cilvēku, viņšnosēdinās pie galdaunpasniegs viņam

labāko,koDievspašam devis, atlīdzībuneprasot.

Seile V Latgales latviešu tikums un ieražu īpatnības // Rezeknes Ziņas- 1942.- 30. maijs.
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B1(C)

-Aleksandr Aleksandrovič, vai līdz karam Rēzeknes iedzīvotāju sastāvs bija raibs ne tikai nacionālā,
bet arī konfesionālā ziņā?

- Ziniet, Rēzeknē tā iegājies - kam gribi, tam tici. Tā ir tava personiskā darīšana, un neviens tev

netraucēs. Lūk, kalnā balts dievnams - sakopts kā bildīte. Ar ļoti jaunu un autoritatīvu priesteri. Līdzās

parkāpareizticīgobaznīca. Arī tur ir autoritatīvs priesteris.Kalnapakājēpieupes-baptistu lūgšanunams.

Tā arī agrāk bija. Pretī Krievu ģimnāzijai vēl nesen bija tēva Eistrāķija (Eecmpamm) baznīca. Sarkanajā

mājā otrajā stāvā līdz 1940. gadambija lūgšanunams. Kalnapakājē, gleznainajāupes līkumā,-Krutopska-

jas vecticībnieku lūgšanu nams. Aiz parka- luterāņu baznīca. Unkurapilsēta tolaik vēl varēja lepoties ar

deviņām sinagogām*!

Svētku dienās baznīcas zvanu skaņas aicinājapilsētniekus uz dievnamiem. Ar autobusiem,kājām, ve¬

selām ģimenēm, cits citam netraucējot. Satiekoties sveicinājās. Platmales un cepures tolaik mēdza nocelt.
Tā bija pieņemts pēc pieklājības normām. Un neviens nevienam netraucēja. Neviens nekad no pilsētas
nedzinaneuzPoliju,neKrieviju,neIzraēlu.

* sinagoga- ebreju lūgšanu nams

rpod3ui(Kuū A. Peacnua - ropo/joK npBHHnnajii>Hi>iH. - Pe’jeKne, 2003. - c. 6-7.

B2

KRĀSLAVAS RAJONA ĢEOGRĀFISKI TOPONĪMISKS RAKSTUROJUMS

Krāslavas rajons atrodas pašosLatvijas dienvidaustrumos. Iedzīvotājunacionālais sastāvs ir ļotiraibs.
Tas pilnībāatspoguļojas aritoponīmikā.Dažos pagastos gandrīz visiiedzīvotājiir latvieši.Latvisko (latgalis¬
ko) vietvārdupārsvars tomēr ir nenoliedzams.

20. gadsimta 20.-30. gados notikadiezganintensīva tagadējo daudzo pagastu latviskošana: atsavinātās
panu (poļu muižnieku) zemes pie Baltkrievijas robežas tika piešķirtas latviešu bezzemniekiem no citiem

Latvijas rajoniem, [iebrauca] skolotāji un robežsargi (..) latvieši. Viensētām tika doti latviski nosaukumi

(Podiņi, Žagati u. tail.). Līdz ar to šajos pagastos parādās arī pa kādam latviskam uzvārdam vai vietas

nosaukumam.

Vecticībnieku sādžāmraksturīgikrieviskinosaukumi. (..) Krieviskošanās tendencesbija stipri jūtamas
20. gadsimta60. gados.Daļano toreizpierakstītiem“valodnieciskiembrīnumiem”pastāv vēl šodien: Grvuževo
boloto, Sauļeva gora, Prudziņ, Uževo boloto, Purpļiva u. tml.

Diezgan stiprapoļuunbaltkrievuvalodas ietekme jūtamaarī latgaliskajos pagastos: Žvirukolns, Žvireņj,
Vapnineica, Gajoks u. c. Mazāk pamanāma ir lietuviešu valodas ietekme. Gadsimta sākumā lietuvieši
dzīvojuši vairākās sādžās. Tur vēlvar sastapt cilvēkus,kasbērnībārunājuši lietuviski,kamir lietuviskiuzvār¬

di, diezgan daudz ir arī lietuviskas cilmes vietvārdu:Bindari, Samaņica u. c.

Līdz Otrajampasaules karamlielākajos ciemos unpilsētāsbija daudz ebreju (Asūnē,Dagdā,Krāslavā
u. c.). Ar viņiem saistīti vietu nosaukumi: Žīdu kaļneņš, Žīda gruovs, Židovka (u.), Ļipka (u.), Zamka

(p.), Gorebovniki (mežs) u. c.

Par čigāniem atgādina Cygana suodeņš, Cyganskij lug u. c.

Kovaļevska O. Krāslavas rajons. Ģeogrāfisko nosaukumu vārdnīca. - R., 1997. - 6.-1. lpp.

B3 (C)

- Es pati poliete, bet gāju latviešu skolā. Mājās mēs runājām poliski un krieviski. Un mūsu sādžā,
kaimiņos mums bija latvietis (..), tadbijapoļi, daudz krievubija. (..) Attiecības ļoti normālas bija.Nu,pro¬

tams, kad svētkos radinājās,poļi atsevišķi. (..) Poļuradi tikaipaši savā starpā brauca ciemos viens pie otra.

(..) Krievi atsevišķi. Betkaimiņu attiecības un viss pārējais tur bija. Arīkrievu skolanetālu. Citi gājakrievu

skolā,betmēs,poļi, gājāmuz latviešuskolu.

DUMV

64



B4

TĒRPI

Latgales tautastērpā vairāk nekā citos lat¬
viešu tautastērpukompleksos jūtamibaltuun

slāvu tautu sakari. (..) Latgales sieviešukrek¬
los-kreklupiedurkņuaugšgalarotājumā,kam

izmantots sarkanskokvilnas audums, vēroja¬

ma arī radniecība arkrievukrekliem. Par rad¬
niecību ar lietuviešu krekliem liecina sarka¬

nais ieausto svītruvai izšuvumurotājumspie¬
durkņulejasgalos (..)Latgales sieviešukrek¬

los (..) - ar sarkanu kokvilnas audumu -
“kumaču” (no krieviem).

Slava M. Zemnieku apģērbs Latgalē

(18. gs. beigas - 20. gs.). Arheoloģija un

etnogrāfija. Rakstukrāj. X.-R., 1973, 162.,
167. lpp.
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Vīriešikreklus valkāja sabāz¬
tus biksēs, Latgalē- virs biksēm.
Kokvilnas auduma krekli 19. gs.

beigās varēja būt šūti arī no raiba
M auduma. Raibie krekliLatgalē gan

H sastopami retāk nekā tuvējā

BaltkrievijasunKrievijas teritorijā.
19. gs. pēdējā ceturksnī vīrieši
sāka valkāt īsākus svārkus-5vor-

11 kus, kuļku, pindžaku, bindžuku,

frenci, sertuku, (..) arī vesti -

žaļetku.
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Slava M. Zemnieku apģērbs Latgalē (18. gs. beigas - 20. gs.).
Arheoloģijaun etnogrāfija. Rakstukrāj. X.-R., 1973.- 162., 167. lpp.
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B5

Vīriešu cepures Latgalē 19.-20. gadsimtā.

<r: Vīriešu cepurunosaukumi

T3 1 - 2 - kepkas;

3 - furažka-purečka;

4 - reti sastopama kepkas forma;

5 - brile-ūte\

6 - salmu brile;

1-papaha;

8 — ausaine.

1 ' 2

*
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3
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Pirmā Latgales kongresa lēmumi 1917. gadā

1. Mēs,Latgales latvieši,pilnvarnieki, sapulcējušies 26.-27. aprīlī [vec. st.] Rēzeknē sasauktajākongresā,

atzīdami latviešus,kuridzīvo Vitebskas guberņā, tāarīkurzemniekusunvidzemniekuspar vienulatviešu

tautu, nospriedām apvienoties ar Kurzemes un Vidzemes latviešiem vienāpolitiski autonomāKrievijas

valstī.

2. Mēs, Latgales latvieši, apvienodamies ar KurzemesunVidzemes latviešiem,paturēsim savupašvaldību,

pilnutiesībupašnoteikšanās, valodas, ticības,baznīcas, skolu(..),kāarī zemes jautājumā,baznīcas darī¬

šanās pievienojotpie Latgales arī Kurzemes un Vidzemes katoļus.

3. Mēs,Latgales latvieši, viskarstāk vēlamiespaturēt vislabāko saderībuar cittautiešiem:krieviem,poļiem,

žīdiemun citiem,Latgales robežās; paši meklēdamibrīvību savai tautai, mēs atzīstam, atstājamunpa¬

balstīsimcittautiešubrīvības visās to tautiskajās darīšanās: ticības, valodas, skoluiestāžuuncitās tautis¬

kajās lietās.

4. Velēšanas visās pašvaldības iestādēs notiek uz vispārīgu, vienlīdzīgu, tiešu, aizklātu unproporcionālu

noteikumupamata.

5. Mēs, Latgales latvieši, izvēlēdami savu Pagaidu zemes padomi, uzticam Padomei stāties sakarā ar cit¬

tautiešu izvēlētām Padomēmun izstrādāt kopīgus sadzīves pamatus. (..)

8. Sapulcenolēma izvēlēt Latgales Pagaidu zemespadomi,noteicotPadomes locekļu skaitu ar 60,no tiem

36 latviešu, 12krievu, 8 žīdu, 3 poļuun1citāmtautībām(proporcionāli iedzīvotāju skaitamLatgalē).

Bukšs M. Skices un dokumenti nu Latvijas topšanas laikiem. -

Minchene: IV Loča izdevniecība, 1954. - 32. lpp.
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C2

Anekdote

Čigāns iet gar mācītājamāju, ierauga,kadurvis vaļā,unieiet iekšā.Ķēķī vārās zirņi ar gaļu. Čigāns ātri
izķer gaļu,paņemkažokuunpulksteniunaiziet. Pēc laiciņanākpie mācītāja grēkus sūdzēt un saka: “Man

trīs lieli grēki,nezin, vai tumanpiedosi.”Bet mācītājs laipni: “Saki vien, saki, ganjaupiedošu.” Šis nu sāk
stāstīt: “Redzi, es izdzinu cūciņuno zirnīšiem.” Mācītājs brīnās un saka: “Tas jau labi, tas jaunav nekāds

grēks.”

Čigāns glužipriecīgs: “Redzinu,redzi,unes tānobijos, domāju,kamanipar tobriesmīgibārs.”Betnu

viņš saka otru: “Izdzinu lācino istabas.” Mācītājs nevar nobrīnāties par čigānu. Bet viņš stāsta tālāk: “No¬

zaguvēlpulksteni.”

Nu mācītājs saka: “Tas nu gan nav labi. Atdod to pulksteni tam, kam pienākas.” Čigāns dod tūliņ

pulksteni viņam, bet mācītājs neņem. Nu čigāns tīri priecīgs: “Es jau devu, bet neņēma.” Mācītājs atbild:

“Nu, kad tu devi un neņēma, tadpaturi vienpats.” Tagad čigāns taisās, ka tiek prom. Tikai vēlāk mācītājs
atrod, kā viņam trūkst.

Latviešu tautas anekdotes. -R.: Liesma, 1982. - 119.-120. lpp.

C3

Mūsu laikrakstaNr. 14. (..) separātisms jaubija aprādīts par baltiešu1 darbinieku vajāšanuLatgalē. (..)
Latgales lauksaimniekubiedrību savienības valdes sēdē (..) pretēji statūtiem,bez iepriekšējas izziņošanas,

(..) ieradās Daugavpilī trasunieši2 un, savienības valdes priekšsēdētājam klāt neesot, noturēja valdes sēdi,
kurā (..) izrēķinājās ar nepaklausīgiem darbiniekiem(..).

Nepārprotami varējanojaust,ka sabraukušie “kooperatori” visā slepenībā grib šturmēt ārāno savienī¬
bas čiuļus3. Trasunapartijas vīrs Kuļšsnāca ar priekšlikumiem atvaļināt no savienības (..) Laveniekovuun

citus (..). Raksturīgi, ka protokolā (..) protokolēts šādi: “Laveniekovs piedalās “Daugavas Vēstnesf’4, kas
naidīgspret latgaliešiem,untādēļ viņamnevarotuzticēt savienības agronomiskās organizācijas vadību.”

Tas (..) ir terors pret baltiešu darbiniekiem no trasuniešiem-Latgales separātistu5 kulta ideologiem.

Daugavas Vēstnesis. - 1925. - 9. apr.

'Baltieši-nelatgalieši, resp.,Kurzemes un Vidzemes latvieši.

2 Francis Trasuns (1864-1926)-katoļu priesteris unpolitiķis, aizstāvēja idejupar Latgales apvienošanos ar pārējo Latviju.
3 Čiuļi— baltieši.

4 “Daugavas Vēstnesis ’’-baltiešu (luterticīgo,nelatgaliskās izcelsmes latviešu) izdevums.

5 Separātists- tas, kurš grib atdalīties vai izstāties no biedrības.

C5

Skolu lietās Latgalē vispār bija ļoti amizantas unreizē arī bēdīgas ainas: daudzās poļu skolās liela daļa
bija skaidrie latgaliešubērni, “baltkrievu” skolās (..) priekšmetus pasniedzalielkrievu [krievu] valodā, žīdu
skolāsmācīja divās,pat trijās izloksnēs: idišā, ivritāunkrieviski.Bet,kadkādālatviešu skolā dažs pedagogs
sāka pasniegt latgaliski, tad viņu tūlīt pieskaitījapie separātistiem,pie latviešu tautas skaldītājiemunpar to

attiecīgi sodīja. Visāmvietējāmizloksnēmundialektiembija ar likumugarantētabrīvība, tikai vienamlatga¬
liešudialektamšī brīvībabija traucēta.Latgaliešus tačupieskaitīja latviešusuverēnai tautai,dažos rīkojumos
latgaliešu izloksni Latgalē tiesību ziņā pielīdzināja valsts valodai,bet skolās to centās ierobežot, kur tikai
varēja. (..)Latgaliešudialektuklasēsnepielaidavai labākā gadījumātikaicieta ar sakostiemzobiem. Tāpēc
nav brīnums,ka daudzie latgaliešu vecāki savus bērnus sūtīja krievu skolās, jo tur vismaz viņu latgaliskā
izloksnenetika vajātaun izsmieta,kā tas bieži viennotikadažā latviešu skolā.

KempsF. Latgales likteņi -R.: Avots, 1991. - 120.-121. lpp. [pirmais izdevums- 1938. g.]
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C6

Latgalietis (..) patiešām ir bailīgs un uzmanīgs savas dzimtās valodas pielietošanā kādā iestādē vai
publiskā vietā. (..) Viņš labi zina,ka cittautietis, dzirdēdams viņa “runu”, izliksies par tās nepratēju, tautas

brālis “baltietis”bieži vienatļausies izzobot viņanepareizo izrunuunviņapielietotos rusicismus vaikādus

citus svešvārdus. (..) Latgalietis cenšas vienmēr izvairīties no šādām nepatikšanām. (..) sarunājas savā

izloksnē (..), ja tikai viņš ir drošs, ka neviens viņu nedzirdēs un netraucēs ar naidīgu skatu vai asākām

piezīmēm.

Kemps F. Latgales likteņi -R.: Avots, 1991. - 106. lpp. [pirmais izdevums- 1938. g.]

C7(B)

Bija [Vabolē] gucuļi (..). Viņi vasarunostrādāja, rudenī aizbraucaprom visi. Viņirītājau septiņos [strā¬

dāja] un vakarā līdz vienpadsmitiem. Vot tā (..) strādāja cilvēki. (..) Sievietes linus plūca, vīrieši celtniecī¬

bā (..). Saprecējās ar mūsu latviešiem. (..) Mukānos arī viena guculiene palika te pie mums. Briesmīgi

strādīgi tie gucuļi,ar mūsējiemnesalīdzināsi. Vabolē trīs meitenes apprecējās ar mūsupuišiem, ļoti šiverīgas.

-Krievi arī ir, čigāni ir (..).Kalupē, tur jauviņupulku. (..) Visulaikugovis ganījakolhozā.Nekāčigāns,

ne tāds, kas zagtu. Normāls, nopietns čigāns. (..) Viņubērni jau saprecējās (..), vai pat viens ne ar latvieti

saprecējās, tas čigāns? Televizorus remontē,mašīnas remontē, votičigāns, labi dzīvo!!!

- Varbūt viņi (..) neatšķiras ne ar ko (..). No seniem laikiem ir iepotēts, ka viņš ir čigāns, it kā viņam

vajag zagt. (..) Sievas agrāk staigājapamājām,prasīja, lai iedodkādu gaļiņu vai olu, vaiko, bet tagad, šinī

pēdējā laikā,nemanās.

DUMV

C8

-Kā jūs pati jūtaties: kā latviete, vai latgaliete?

-Nu,riktīgā latgaliete.

- Ar ko latgalietis atšķiras no latvieša?

-Nu, īstie tie latvieši laikam tābišķiņraugāsuz latgaliešiem, tākā,nu,uz zemākiem (..), čangaļi (..).

— Kāpēc latviešiem radies tāds uzskats, ka tie latgalieši zemāki?

-Viņi ir trakāki, latgalieši, ne visi jau; prastāki. Tie īstie latvieši sevi vairāk ciena varbūt. Latgalietis

palieklatgalietis.

DUMV

C9

-Kaimiņibija.Žīdibija. Apakšapoliete ar divāmmeitiņām. Tienabadzīgi. A pagrabā dzīvojakrievi. Tie

palīdzēja cūkunokaut manam tēvam.

- Ticība. Kada ticība, (..) svin veselu nedēļu, (..) maces1 cep unmums atnes. Mace liela kā avīze, kā

vafeles.

-(..) žīdi cepauzLieldienāmmaces (..), tos jaumums bērniemdeva(..), tie jaubija tikai tādibez rauga,

(..) plāni, tikpat kā, var teikt, kā vafeles tādas.

- Vai vecāki neteica: “Neēd!”?

-Nē. (..) Viņi arī ēda. (..) Nebija slikta, kāpēc neēst? Ja tā domāt, tad nevarēja žīda veikalā pirkt.

Mace-neraudzēta plana maize, ko ēd jūdaisma svētkos, pieminot jūdu izceļošanu no Ēģiptes.

DUMV,NMV 1605
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Cio

Es atceros tāskokamājiņās,kas viņiem [ebrejiemKrustpili] piedereja,piemājiņāmziedejakliņģerītes,

untie visibijajaukiunlaipni cilvēkiunmanaimāteiunmanamonkulimlabi draugibij.

DUMV: 8

Cll

-Nu, es teiktu mana attieksme nemaz nav slikta pret viņiem [krieviem]. Vienīgais, ka viņi varētu

druskupamācīties latviešuvalodu. (..)Bet es neteiktu(..),ka tie krievucilvēki slikti (..). Vainutā te tikaipie

mums ir? (..) Diezgan labsirdīgi.Nesen viens tāds gadījums bija. Pie manas vīramātes (..) Mukānu sādžā

dega (..) tā vecā zāle. (..) Tūlītās no tās krievu sādžas tāds Bogdanovs Pēteris atskrēja ar mašīnu. “Vai

dieniņās, domāju, varbūt jūsu māja deg. Es jau kaut ko palīdzēt,” - uz manu vīra māti saka. (..) Un tāds

labsirdīgs. (..) Traktors viņamir, jakautkopalūdz, viņšpalīdz. (..)

-Kādi ir čigāni? Ar ko viņi atšķiras no latviešiem,no krieviem?

Nu, varbūt kādreiz (..) viņinegribēja strādāt. Tādikā tumšāki. Varbūt tādi straujāki. (..)Neteiktu, ka ir

kādas lielas atšķirības.Bet te tāds strādīgsbijapiemums,kurš vasarās kolhozu laikos ganīja govisunziemā

pieveda lopbarību. (..)Nevarētu teiktpar viņuko sliktu.

DUMV

Cl2

Mums te neviena latvieša nebij, nu divi. (..) Mums Latgalē runā“latgalītsiļutors". Redzat, ja mums

te latgalīts (..) iet pēc dialekta, a ļutors-tas ir pēc ticības jau. Es saprotu, viņš ir luterāņu ticības, a mums

tā teica: “Ļutori tī ir, šitie- lotgolīši. ”Nu, vot, mums to luterticīgo, kā mēs sakām (..), to īsto latviešu

mums te pat nebija, mums krievi un latgalieši, un mēs dikti labi sadzīvojām. Nu, a, ja iebrauca pa kādam

vienam te, iesūtītam darbā (..), pielāgojās apstākļiem, nu, a ko tu darīsi (..), te latgaliešu valoda, dialektu

apguvaunrunājalatgaliski latvieši,kuri iebrauca.

DUMV

Cl3

-Manvisādikuriozibijuši. (..)Esmēģinurunāt latviski,aizbraukusiuz topilsētu, izsmejosunatbraucu

uz mājām. (..)Un tadmanpaliekneērti-manneērti,ka viņāmir neērti,un es sāku runāt krieviski, es saku:

“Meitenes es tak varukrieviskiuzprasīt.”

Tāds piemērs (..).Es domāju, runāšu latviešu valodā, (..) jāsakārto tos vārdus, lai viņa saprastu. (..)Es

saku: “Sakiet, lūdzu, vai jums ir krāsa, ar ko nokrāsot audumu?”Nu es dikti skaidri izteicos, man liekas, a

viņa: “Dzeltena?” (..) Es saku: “IīoKaoKume, nojicanyucma/” [“Parādiet, lūdzu!”]. Viņanabags no plaukta
noceļ 2 litri eļļaskrāsu.Nu,ko teikt?Lamāties tāpēc,ka viņanemāk latviski, tāpēc ka viņanegribēja, varēja

mācīties? Tad viņa nosarka. Es saku: “Oū, meunume, x Mozy u no-pyccKU (..) eaM oSbncuumb, m x

dyMana, umo dojotatbi noHUMamb.,'‘ [“Piedodiet, es varu arī krieviski jums izskaidrot, bet es domāju, ka

jāsaprot.”] Viņa: “Oū, npocmume!” [“Vai, piedodiet!”]

- Vot, šitāmums te arkrieviem.Espersonīginedusmojosuz viņiem.Kouz tautību var dusmoties! Un

šito (..),kurmums te tagad taisa tonaidu,ka(..)mēsnesadzīvojam arkrieviem,neticiet.Daži ir rupjikrievi,
undaži ir rupji latvieši. Tā ir. Tāir tikaipolitika, tie taisanaidu.Krievija (..),bet paši iedzīvotāji (..) sirsnīgi
krievi.

-Jā, tāiagrākbija,unir latviešiunir latgalieši sirsnīgi, labi cilvēki,bet ir pa vienam arī tādam šādam.

Vienmērbijaunbūs,untāpēc laineputromūsuvaldības vai tieKrievijaspolitiķi, žurnālisti,kuri tajos laikrak¬

stos drukā, tādu naidu taisa starp iedzīvotājiem.Nu, es nevaru to saprast.

DUMV
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Cl4

KadLatgalē pastavēja drukas aizliegums [1865-1904], vietējiekātoji cienīja tos ebrejus,kurinelegāli
ievedano ārzemēm tur iespiestās lūgšanu grāmatas uncitureliģisku literatūru latgaļu valodā.

Šteimanis J. Latgale. 1939-1959. - Rēzekne: Latgolas Kultūras centra izdevnīceiba, 2003.

JĒDZIENU SKAIDROJUMS

Kultūra- vēsturiski un sociāli nosacīta, dažādos cilvēka darbības produktos iemiesota cilvēka attieksme pret dabu,

sabiedrību un pašam pret sevi, attieksme, kas rosina cilvēku darboties un nodrošina sabiedrībai adaptācijas

spējas mainīgajāpasaulē.

Multikulturāla vide-daudzublakuspastāvošo kultūru (sk. skaidrojumu) vide,kurairaksturīgs daudzveidīgs pasau¬

les redzējums.

Etnoss-vēsturiski izveidojusies cilvēkukopība ar savu īpatnēju dzīvesveiduunkultūru.

Mentalitāte- zīmīgas cilvēku rakstura, psiholoģiskās, valodas, tradīciju, attieksmes pret pasauli un citam pret citu

īpatnības.

Etnomentalitāte-noteiktai cilvēkukopībai (etnosam) zīmīgas rakstura,psiholoģiskāsutt. īpatnības (sk. mentalitāte).

Tautība-liela cilvēkugrupa,kura apzinās savas izcelsmeskopību(kopībaspamati varbūt dažādi: valoda, ticībautt.).

Katolicisms,luterānisms,pareizticība-kristīgāskonfesijas.

Mozus ticība(jūdaisms)-vienano senākajāmpasaulesreliģijām,ebrejureliģija.

Vecticībnieki (starovēri) - reliģisks grupējums, ko 1667. gadā izslēdza no Krievijas Pareizticīgās baznīcas, jo tas

atteicāspieņemt liturģiskās reformas.

Separātisms- tieksme uz atdalīšanos vai noslēgtu grupējuma veidošanu.

Jezuīti-Jēzusbiedrība-Romas katoļubaznīcas reliģiskais ordenis, dibināts 1534. gadā.

Konfesija-ticības apliecinājums; reliģiskās ticības virziens ar savumācībuunrituāliem;piederībapiekādareliģiskās

ticības virziena.
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krūšu nozīme ar Atbrīvošanās cīņu
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Latviešu strēlnieku pulku kareivja
krūšu nozīme, 1917. g.

Pēc Februāra revolūcijas nolauztas
cariskās Krievijas simbola —

divgalvainā ērgļa galvas

Paštaisīta latviešu strēlnieku
krūšu nozīme -

Latviešu strēlnieku pulku virsnieka
krūšu nozīme ar pieliktu

Sarkanās armijas zvaigzni
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LATVIEŠUSTRĒLNIEKI:NO VIENOTĪBAS
LĪDZŠĶELŠANAI

TĒMAS AKTUALITĀTE

Atkarībano valdošas ideoloģijas vienmēr ir bijis izdevīgikautkono latviešu strēlnieku vēstures vainu

noklusēt, vai, gluži otrādi,padarīt strēlniekusparmītu.

Latvijas Kara muzejā izveidotā ekspozīcija par latviešu strēlnieku karagaitām Pirmajā pasaules karā

(1914-1918) undažādās Krievijas Pilsoņukara (1918-1922) frontēs ir vienīgā zināmā strēlniekiem veltītā

plašākā ekspozīcija pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, bet vēsturnieka V. Bērziņa monogrāfija “Latviešu

strēlnieki: drāma un traģēdija” (Rīga, 1995.-288 lpp.)- vienīgāpēdējo desmit gadu grāmata par latviešu

karavīriemPirmā pasaules kara laikā.

Tāpat kāPirmāpasauleskara gados, arī mūsdienās notiek manipulācijas ar strēlnieku tēmu.Runas par

nepieciešamībupārvietot strēlniekupieminekli nu jau norimušas, toties joprojām tiek cilāts jautājums par

iespējuno Strēlnieku laukuma aizvākt Okupācijas muzeju, jo tas, lūk, esot bijušais Sarkano strēlniekumu¬

zejs. Ar vārdu “sarkanie” strēlnieki tika apzīmogoti pēc Pirmā pasaules kara un Krievijas Pilsoņu kara

beigām.

Tomēr Pirmā pasaules kara unKrievijas Pilsoņu kara latviešu strēlnieku vēsture ir nozīmīga Latvijas

vēstures tēma.

MĒRĶIS

Izveidot argumentētu viedoklipar latviešu strēlnieku lomuunnozīmiPirmāpasauleskara gados.

UZDEVUMI

Izmantojot dažādu veidu vēstures avotus, noskaidrot:

•kāpēc latviešibrīvprātīgipieteicās strēlniekubataljonos;

•kāpēcnotikalatviešustrēlniekupulkupolitizēšanās;

•kāpēc strēlnieku pulkos sākās šķelšanās.

Pirmāpasaules karanotikumiradikālimainījavisuKrievijas impērijas sabiedrības slāņupriekšstatuspar

impērijas vienotībuuncaramonarhijas pamatunesatricināmību.

Pirmā plašākā uzskatu sadursme notika jau 1905. gada revolūcijas laikā, taču patvaldībai vēl pietika

spēka, lietojot visus līdzekļus (norepresijāmlīdzreformām), apspiestnemierusunradīt sabiedrībāveiksmīgas

attīstības ilūziju. Tomēr pilsoniskās sabiedrības veidošanāsKrievijābija lēnaunmokoša-indivīdaiespējas
izvēlētieskarjerugalvenokārtnoteicapiederībakārtai. Vēlkomplicētākasbijanacionālās attiecības. Dažādās

impērijas daļās ik pa brīdim izskanēja prasība pēc autonomijas. Sevišķi izteiktas separātistu kustības bija
vērojamas bijušās Polijas-Lietuvas valsts teritorijāsunKaukāzareģionā.Baltijāautonomijas ideja tika ap¬

spriesta tikai ļoti šaurās aprindās: vācbaltu elite klusībā bija samierinājusies ar t. s. Baltijas autonomijas
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zaudēšanu, tačubija saglabājusi senāskārtuprivilēģijas, savukārt daļa latviešuinteliģences ganloloja ideju

par autonomiju, tomēr lielākas cerības saistīja ar visaptverošām valsts līmeņa sociālāmreformām.

Pirmā pasaules kara priekšvakarā patvaldība izvērsa plašu pret Vāciju vērstu propagandu. Pirmajos

kara mēnešos, kad Latvijas teritorija kļuva par piefrontes joslu, patriotisms un šovinisms krasi pieauga.

Ievērojama sabiedrības daļa Vāciju un vāciešus uzlūkoja par seniem vēsturiskiem ienaidniekiem. Tomēr

nacionālo karaspēkavienību-strēlniekubataļjonuveidošana 1915. gadārisinājās visai lēni,unorganizato¬

riembijajāizvēršplašaaģitācija, apelējotpie sabiedrībaspatriotiskajāmjūtām.

Jau pēc kara daudzi bijušie strēlnieki savās atmiņās uzsvēra, ka viņu izvēli stāties bataljonos noteica

tiešipatriotismsunsavas zemes-Latvijasmīlestība. Jāuzsver ari,kavēstures literatūrā lietotais apzīmējums

“latviešu strēlnieki” ir ļoti šaurs un rada priekšstatu, ka bataljonos stājās tikai latvieši, taču datu izpēte

liecina,ka turbijapārstāvēti visiLatvijas iedzīvotāji ne tikai latvieši,bet arīkrievi, igauņi, lietuvieši,poļiun

pat vācieši.

Līdz 1916.-1917. gadamijai strēlniekiembijatikaivienaizvēle-tēvzemes aizstāvēšana. Tomēr 1917.

gadā,mainotiespolitiskajai situācijaiKrievijā, strēlniekuvidūpieaugadažādupolitisko spēkuietekme.Lat¬

viešustrēlniekiembijaaugsts vispārējās izglītības līmenis, tačudaudziemno viņiemnebijapolitiskāspiere¬
dzes. Cariskajā Krievijā nebija gandrīz nekādu demokrātisko tradīciju, vienkāršajam cilvēkam bija grūti

orientēties politiskajā situācijā, tāpēc politiskajāmpartijāmbija iespēja manipulēt ar cilvēkiem. Tajā pašā

laikā politisko spēku cīņā par varu “cilvēks šinelī” un “cilvēks ar šauteni” bija būtisks faktors. Krievijas
impērijai liktenīgajā 1917. gadā pieauga strēlnieku loma dažādos politiskos notikumos,un,pat vērtējot tā

laika sarežģītās norises no laika distances, grūtinovilkt stingrurobežu starp strēlniekupašupārliecībuun

likteņa sakritībām. Vēl grūtāk izvērtējama strēlnieku lomaPirmāpasaules karabeiguposmā, kad izšķīrās

jautājumsparLatvijas valstiskumu.
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STUNDAS NORISE

3 min.Var but videofilma ar Pinna pasaules kara epizodēm. Dalībnieki jau sēžpa grupām.1.

Skolēni saņem avotu tekstus. Klase var ienākt tns cilvēki,

kuriiejutušies strēlniekulomāsun izstāsta savasbiogrāfijas.

FridrihsBriedis,
Līna Čanka,
Jukums Vācietis

2.
3 min.

Darba grupas saņem aplok¬

snes, kurās ir:

• fotogrāfijas un dzīvesstās-

3. Uzdevums darba grupām

a) 10 min. izpētīt avotus unuzrakstīt vismaz piecus motī¬

vus,kāpēc cilvēki stājās latviešustrēlniekubataljonos;

b) prezentēt motīvus (izveidoto tabulu).

Tekstos skolēni var atrast šādus iestāšanās motīvus:

• tēvzemes mīlestība;

• Kurzemes okupācija un vāciešu tuvošanās Rīgai;

• atriebība vāciešiem par Austrumprūsijā kritušajiem;

• cīņa pret vāciešiem un Vāciju kā vēsturisko ie¬

naidnieku;

• militārā dienesta turpināšana Latvijas teritorijā

un latviskā vidē;

• nevēlēšanās doties bēgļu gaitās uz Krieviju;

•patriotiskās jūtas;

•pārgalvība, avantūrisms, piedzīvojumu kāre;

• iespēja sevi apliecināt.

ti;

•kartes;

• laikalīnija;

• pastkartes;

• tēmas pamatojuma teksts;

• tabula‘‘Strēlniekunacionā¬

lais sastāvs”;

• rakstītie avoti.

10min.

Grupuprezentācijas.Darba grupu prezentācijas.

Katra nākamā grupa nosauc tikai tos motīvus, kuri vēl

navminēti.

4.
5 min.

Uzrakstīt secinājumupar to,kurš motīvs bija

dominējošais.

Viens pārstāvis raksta, otrs no¬

sauc šo motīvu.

Secinājums. Tēvzemes

Latvijas aizstāvēšana pret

ienaidnieku.

5.

1min.

Var minēt konkrētu teritoriju

u. tml.

Secinājums. Šāda izpratne

par dzimteni, tēvzemi

saglabājās līdz 1917.

gadam.

Jautājums. Ko strēlnieki saprata ar dzimteni (tevzemi)?6.

1min.

1min.Izpētīt laikalmijuunatbildētuz jautājumu“Kādas izmaiņas

1917. gadānotikaKrievijā?”.

Darbs ar laika līniju.7.

Skolotājs veido jaunas/citas grupas ar šādiemnosacītiem

nosaukumiem:

• “Lieliniekupulkā”;

• “Ejammājās!”;

• “Neizklīst,betpalikt kopākautkurKrievijā”.

Jaunu/citu grupu veidošana.8.

1min.

Dalībnieki sadalās trīs grupās.

Katrai grupai izdalanoteiktu

materiālukopu.

Aploksnes ar materiāliem:

• “Lieliniekupulkā”;

• “Ejammājās!”;

• “Neizklīst, bet palikt kopā
kautkur Krievijā!”

Pēc 1917. gadamainījās latviešustrēlniekuuzskati-vie¬

ni devāsuzKrievijuunkarojaPilsoņukara frontēs vainu

padomjuvaraspusē (t. s. sarkanie strēlnieki), vaibaltgvar¬

du armiju sastāvā,bet citipalikaLatvijā.

Grupām avotos jāatrod strēlniekurīcības/izvēles pamato¬

jums.
Uzdevums. Atrast tekstos pamatojumu strēlniekuizvēlei.

9.

7min.
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Uzdevums.Prezentēt strēlniekuizvēles motīvusun,klau¬

soties prezentācijas, rast atbildi uz jautājumu “Kas vei¬
cināja strēlnieku šķelšanos?”.

Iespējamie secinājumi varētubūt:

• notikumu attīstība frontē;
•politiskās situācijas maiņa Krievijā;

• dažādo politisko spēku manipulēšana ar cilvēkiem;

•politiskās pieredzes uzkrāšana, politiskās
darbības pieredzes trūkums;

• vēlme izdzīvot;

•situācijas bezcerīgums;

• nejaušība, liktenis.

Prezentācijas, tad grupa

diskutēunatbilduz jautājumu
“Kas veicināja strēlnieku

šķelšanos?”.

10.

5 min.

11. Individuals darbs. Fonā var skanēt kāda strēlnie¬
kudziesma.

Uzrakstīto tekstu var nolasīt

stundas beigās vai nākamās

stundas sākumā.

Skolēni saņem pastkaršu kopijas. Katrs skolēns raksta

pastkartiuz mājām saviem tuviniekiemunpamato

savuizvēli.

8min.

NOTIKUMU HRONOLOĢIJA*

Latvijas teritorijā Krievijas impērijā Citur

1915. gada jūlijs - tiek organizēti latviešu
strēlniekubataljoni.

1916. gada oktobrī strēlniekubataljoni tiek pār¬
veidotiparpulkiem.Gadabeigās astoņos strēlnie¬
kupulkos (1.Daugavgrivas, 2. Rīgas, 3. Kurze¬
mes, 4. Vidzemes, 5. Zemgales, 6. Tukuma, 7.
Bauskasun 8. Valmieras), kuri ietilpst Krievijas
XIIarmijā,iraptuveni35 000latviešustrēlnieku.

1916. gada aprīlis-1917. gada vidus-Nāves
salas aizsardzība (Ikšķiles priekštiltanocieti¬
nājumi Daugavas kreisā krasta ielokā).

1916. gadabeigas-1917. gada sākums-Zie¬
massvētku kaujas.

Februāra revolūcija.

Martā cars NikolajsIIatsakās no troņa. Krie¬
vijas XIIarmijātiek veidotaskareivjudeputātu
padomes, ievēlētajāizpildukomitejā-Iskosolā
vairākumāir eseriunmazinieki(menševiki).

Petrogradāizveido strādnie¬
kuunkareivju deputātu pa¬
domi,likvidēvirsniekupakā¬
pes, padomes piedalās stra¬
tēģiskujautājumuizlemšanā.

Martā tiek iz¬
veidotapagaidu
valdība,kuraai¬
cinauzturēt dis¬
ciplīnuarmijā.

Pēc Februāra revolūcijas nodibinās pilsonis¬
kās partijas:
Latviešupartija,Nacionāldemokrātiskāpartija,
Latviešuradikāldemokrātiskāpartija,
Latvjuneatkarībaspartija,
LatvijasDemokrātiskā partija,
Latviešu zemnieku savienība,
Latgales ļaužupartija,

Latviešu republikāņupartijau. c.
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27.-29.martāsanākLatviešustrēlniekupulku
deputātuIkongress, tiek ievēlēta Latviešu
strēlniekupulkuapvienotāspadomesIzpilduko¬
miteja- Iskolastrels. Tās mērķis - organizēt
strēlniekus,izvirzītvienotaspolitiskasprasības.

18.-21. aprīlī Petrogradā notiek masu

demonstrācijas ar lozungiem“Nost
pagaiduvaldību!”, “Demokrātisku
mieru!”.

16.-18. aprīlis-Valmierā sanāk Vidzemes
bezzemniekuun laukstrādniekuIkongress;
pieauglieliniekuietekme.

MaijāRīgānotiekLatviešustrēlniekupulkuII
kongress,kurš 17.maijāpieņemlieliniekuiz¬
strādātorezolūcijuparneuzticības izteikšanu
pagaiduvaldībaiuntūlītējukaraizbeigšanu.

Somijas Seimspie¬
ņem lēmumu par

Somijaspatstāvību
iekšējās lietās.

Jūlijs. Pagaidu valdības krīze.

Augustālatviešustrēlniekuvirsnieki izvei¬
do Latvju kareivju nacionālo padomi. Tās
mērķis-demokrātiskasLatvijas izveide,na¬

cionālāskultūras attīstība.

KijevāUkrainas
Rada pieprasa
autonomiju.

21. augustā Rīgu ieņem vācu karaspēks.
Latviešu strēlniekiunKrievijas XII armija
atkāpjasuz Vidzemi.

Pēc boļševiku Oktobra revolūcijas/apvērsu¬
ma daudzus latviešu virsniekus padzen no

pulkiem. Palikušie zvēr cīnīties pretkontrre¬
volūciju.

Oktobra revolucija/apvērsums.
Padomju varas nodibināšanās.

Oktobra beigas un novembra sākums -

1. Daugavgrīvas, 3. Kurzemes latviešu
strēlniekupulks ieņemCēsis, 6. Tukumaun

7. Bauskas pulks- Valmieru.

7.-9. novembris - Valkā sanāk Latvijas
Strādnieku,kareivjuunbezzemniekupado¬
mes Izpildukomiteja (Iskolats), kas paslu¬
dina padomju varu vācu neokupētajā Vid¬
zemes daļā.

17.novembrī tiek izveidotaLatviešu
pagaidunacionālāpadome,kaspasludina,
kaLatvija, t. i.,Kurzeme, Vidzeme un

Latgale, ir autonoma unnedalāma.

Novembrī Tautas komisāru padome
pieņemKrievijas taututiesībudeklarāci¬
ju,kurāpasludinātas visuKrievijas tautu

tiesībasuzbrīvupašnoteikšanos līdzpat

tiesībām atdalīties un veidot patstāvīgu
valsti.

Vācijaatļauj
sasaukt Lietuvas
pārstāvju
konferenci, kas
aizstāvLietuvas
neatkarību.

DecembriuzKrievijutiek atsauktipirmie
2500 latviešustrēlnieki.

Decembrī tiek noslēgts pamiers ar
Vāciju.

16. februārīLietu¬
vapasludina neat¬

karību
24. februārī -

Igaunija.

1918. gada 3. martā tiek parakstīts
Brestļitovskasmieralīgums.Kurzeme
unRīga tiek iekļauta Vācijas sastāvā,
bet VidzemeunLatgale, lai gan tur at¬

rodas vācu karaspēks, saglabā pašno¬
teikšanās tiesības.

* Šeit un turpmāk notikumi datēti pec t. s. veca stila-Krievija tolaik speķa esoša Jūlija kalendāra, kas no Eiropas un arī mūsdienās
lietotā Gregora kalendāra “atpalika”par 13 dienām.Pārejauz t. s. jauno stiluKrievijānotika 1918. gada februārī.
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A

Karte

Pirmāpasaules kara notikumiLatvijas teritorijā (karte no Karamuzeja)
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B

Jēdzieni

Bataljons -karaspēka vienība, kas ietilpst pulka un sastav no 3—4 rotām.

Čeka-pēc lielinieku apvērsuma PadomjuKrievijā tika izveidota represīva iestāde cīņaipretpolitiskajiem

pretiniekiem-Viskrievijas Ārkārtējākomisijacīņai arkontrrevolūciju, spekulācijuunamatnoziegu¬

miem (VĀK). Pēc tās nosaukuma saīsinājuma krievu valodā (LIK — npesebinaunaa KOMUCCUH)

padomju drošības iestādes sāka saukt par čekuun to darbiniekus -par čekistiem.

Demonstrācija - gājiens, sanāksme vai cita darbība, ar kuru tiek pausta attieksme vai nostāja.

Divvaldība- situācija Krievijā pēc monarhijas (patvaldības) gāšanas 1917. gada martā, kad augstākā

varavalstīpiederējapagaidu valdībai, tačulokālāsnoriseskontrolējaunietekmēja strādnieku,kareiv¬

juunbezzemniekupadomes.

Eksekūcija- tiesas sprieduma vai miesas soda izpilde.

Eseri-KrievijasRevolucionāri sociālistiskāsparijasbiedri.

Fronte-karaspēka ierindas vai kaujas novietojuma priekšējā puse,kaujas laukā novietoto sauszemes

spēkukopums.

Intervence-vienas vai vairāku valstumilitāra iejaukšanās (iebrukums) citas valsts iekšējās lietās.

Iskolastrels -Latviešu strēlniekupulku apvienotās padomes Izpildu komiteja {McnomumenbHbiū

KOMumem JiambiiucKux cmpenKoe).

Iskolats-Latvijas Strādnieku,kareivjuunbezzemnieku deputātu (1917. gada jūlijs) ievēlētaIzpildu

komiteja (Mcnomumejibubiū KOMumem Jlameuu).

Iskosols -Krievijas XII armijas kareivju deputātu padomes Izpildukomiteja (HcnojmumejibHbiū

KOMumem cojidam).

Kadeti-KrievijasKonstitucionāli demokrātiskāspartijasbiedri.

Kapitulācija-padošanāspretiniekam,pakļaujoties tā diktētiemnoteikumiem.

Landtāgs-zemes sapulce; VidzemēunKurzemē muižniecības korporatīvas sapulces, līdz 19. gadsimta

beigāmizstrādājaBaltijas guberņulikumprojektus. Landtāgosbijapārstāvēta ļotinelielaBaltijas

iedzīvotājudaļa.

Lielinieki (boļševiki)-KrievijasunLatvijas sociāldemokrātiskopartijubiedri-V. Ļeņina (Uļjanova)

radikālouzskatuatbalstītāji. Viņiaicinājamainītpolitisko iekārtuvalstī, izmantojot visus līdzekļus

(demonstrācijas, streikus, bruņotu sacelšanos). Pirmā pasaules kara priekšvakarā un kara gados

aģitējapret kam, partijas programmā atzinaKrievijas tautu tiesības uz pašnoteikšanos līdz pat

tiesībāmizstātiesno impērijas.

Mazinieki (menševiki)-KrievijasunLatvijas sociāldemokrātiskopartijubiedri,kuribijapar pakāpenisku

politiskās dzīves demokratizāciju, sadarbojoties ar citāmkreisajāmpartijām.Pēc lieliniekuapvērsuma

Krievijā 1917. gada oktobrī daļano viņiemsāka sadarboties ar lieliniekiem,pretpārējiemtika vērstas

represijas. 20. gadsimta 20.-30. gados,nostiprinoties totalitārajamrežīmam, vairākumsbijušo menše-

viku tikarepresēti.

Rota-karaspēka vienība, kas sastāv no vadiem.

Satversmes sapulce- Valsts pilsoņu (pavalstnieku) ievēlēts delegātu kopums ar tiesībām izstrādāt

valstspamatlikumu,kurā tieknoteiktavalstspolitiskā iekārta.

Streiks -kolektīva darba pārtraukšana, izvirzot noteiktas prasības.

Suverēns - neatkarīgs.
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D (triju strēlnieku biogrāfijas un attēli)

D1

Fridrihs Briedis (1888-1918)- latviešu strēlniekupulkvedis.Dzimis

Latgalē, 1909. gadā beidzis Pēterburgas karaskoluun sācis virsnieka karje¬

ru Krievijas armijā. Pirmā pasaules kara sākumposmā dienējis 25. divīzijas

štābā,bijis arī izlūks Austrumprūsijā.

1915. gadābijis viensno pirmajiem virsniekiem,kas iesaistījās latviešu

strēlnieku bataljonu organizēšanā, vadījis strēlniekumācības Vccmīlgrāvī,

komandējis 1.Daugavgrīvas bataljona 1.rotu. 1915. gada oktobrī-novembrī

ar savas rotas izlūkiemnaktīs negaidīti uzbrucis vāciešupozīcijām pie Pla¬

kaniem un Vcisumājām,par ko apbalvots ar Sv. Jura ordeni. Ziemassvētku

kaujās komandēja 1.bataljonu, tika ievainots. 1917. gadā- 1.Daugavgrīvas

strēlniekupulkakomandieris.

Pēc 1917. gada lielinieku Oktobra apvērsuma atstāja pulku un devās

uzMaskavu.No savapulkabijušajiemvirsniekiemizveidojapretlielinieku »

organizācijaskodolu, aktīvi darbojāsLatvjukareivjunacionālajā savienībā.

1918. gadā iesaistījās arīB. Savinkovaorganizētajā “Dzimtenesunbrīvības

glābšanas savienībā”,piedalījāspretpadomjuvaruvērstās sacelšanās orga¬

nizēšanāunvadīšanāRibinskā. 1918. gada 22. jūlijāčekisti viņuarestējaun

27. augustāButirku cietumānošāva.

4 iJB»
WĒ

**VnV&fi?SKU,

Fridrihs Briedis

D2

Līna Čanka-Freidenfelde (1893-1981) - latviešu strēlnieku pulku
kaprāle, vecākā sanitāre. Bēgle no Kurzemes. Tā kā sievietes strēlnieku

bataljonos nepieņēma,Līnanogriezamatus,paņēmamirušābrāļa JāņaČan-

kas pasi un ar viņa vārdu brīvprātīgi iestājās strēlnieku bataljonā. Vēlāk

dienēja 3.Kurzemes latviešustrēlniekupulkā.PiedalījāskaujāsLožmetējkal-

nā, Nāves salā u. c.
m

Lieliniekulaikā atgriezāsKurzemē. Vēlākpiedalījusies cīņās pretBer-

montu. 20.-30. gados strādāja savā jaunsaimniecībā. Pēc Otrā pasaules Ai §||
kara represēta.

Lina Čanka-Freidenfelde

D3

Jukums Vācietis (1873-1938) - latviešu strēlnieku pulkvedis. Dzi-
miskalpa ģimenē. 1897. gadābeidzis Viņaskaraskoluun 1909. gadā Ģene¬

rālštāba akadēmiju Pēterburgā.

1916. gada sākumākomandēja 5. Zemgales strēlniekubataljonu(vēlāk |
pulku). Piedalījies 1916. gada Ziemassvētku kaujās, 1917. gada janvāra

kaujās pieLožmetējkalnaun augusta-septembrakaujās pie Mazās Juglas.

1917. gada lieliniekuOktobraapvērsuma laikākopā ar savupulkuno¬

stājās padomju varas pusē un kļuva par 2. latviešu strēlnieku brigādes ko- |
mandieri. 1918. gadā-Latviešustrēlniekupadomjudivīzijaskomandieris.

1918. gada jūlijā tika iecelts par Sarkanās armijas Austrumu frontes virs¬

pavēlnieku, bet no 1918. gada septembra līdz 1919. gada jūlijambija Pa¬

domjuKrievijasBruņoto spēkuvirspavēlnieks, vienlaikus 1919. gada sāku¬

mā arī PadomjuLatvijas armijaspavēlnieks.

No 1922. gada-Sarkanās armijas Kara akadēmijas pasniedzējs Mas¬

kavā. 1938. gadā represēts.

BN3

Itāļi» |jJ s

: II 4

w
Jukums Vācietis
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El Latviešu strēlnieku bataljonu nacionālais sastāvs (1916)

Bataljons latvieši igauņi krievi lietuvieši poļi vācieši citi

1. Daugavgnvas 1466 38 15 19 27

2. Rīgas 1503 24 16 25 2 417

3. Kurzemes 1278 28 28 28 11 1 1

4. Vidzemes 1227 28 12 27 12 2 4

5. Zemgales 1417 109 50 15 16 2 10

6. Tukuma 1575 97 47 36 27 11 7

7. Bauskas 1812 78 24 24 18 7 3

Kopa 10278 402 192 174 128 25 29

% 91,5 3,6 1,7 1,6 1,1 0,2 0,3

Avots A

Latviešu strēlnieks un rakstnieks Valdemārs Dambergs

Pirmais pasaules karš radīja dzīvu saviļņojumu latviešu tautā un sabiedrībā. Stāstīja, ka kādā Rīgas
mobilizētoreģistrācijaspunktāmobilizētie,negaidot ārstuapskati, dabūjuši savās rokās zīmogu“derīgs”un

iespieduši savos dokumentos. Šī sajūsma izskaidrojamapadaļai ar vācumuižniecībasprivileģēto stāvokli;
betnubijakarš ar Vāciju,unradās cerības atbrīvoties no šī virsslāņaprivilēģijām.

Šilde Ā. Pirmā republika. Esejas par Latvijas valsti.-R.: Elpa, 1993. - 95. lpp.
[pirmais izdevums-Ņujorka, 1982. g.]

Avots B

Latviešu strēlnieks un rakstnieks Aleksandrs Plensners

Nevarēdami vēltoreiz domātparpolitiskopatstāvību,latviešigribējabūt lojāliKrievijaspilsoņi, cerēda¬

mi,ka arī Krievijas valsts varabūspret visiempienācīgi lojāla.

Plensners A. Latvijas atbrīvošanas. I. -R.: A. Gulbis, 1928. - 99. lpp.

Avots C

Krievijas Valsts domes deputātu Jāņa Goldmaņa un Jāņa Zālīša parakstītais uzsaukums

Pulcējieties zemLatvijaskarogiem!

Latvijas dēli, mums ir ļauts dibināt kara pulkus. Par pamatu šiem pulkiem tiek likti tie divi varonīgie
bataljoni,kas 19.un20. aprīlī atsitavācuuzbrukumuJelgavai.Pulkus vadīs latviešuvirsnieki.Latviešupulki
kalpos Latvijas atkarošanai un aizstāvēšanai, lai tā arī turpmāk zeltukā nešķirama varenās Krievijas daļa.

Šo pulku apgādāšanuuzņēmās valdība,bet kā latviešubrīvprātīgiepulkiuntautas lepnums tie stāvēs mūsu
tautas īpašā aizgādībā unmīlestībā. (..)

TicietKrievijas nesalaužamajai varenībai, ticiet latviešutautas gaišainākotnei!Lai tadpulcējamies zem

savas tautas karoga, zem divgalvainā ērgļa spārniem!

Pēc 700 gadiemno jauna veidojas mūsu tautas liktenis. Pēc šiem 700 ciešanuun gaidīšanas gadiem ir
jāpiepildās tautas kulturālās atdzimšanas sapnim. Tagad vai nekad! Kara laukā jums, Latvijas dēli, jārada
tagad tautas liktenisun slava. (..) Jo vairāk esam zaudējuši, jo vairākmums jāatgūst. Lielajamnaidu laikam
jātop par lielas cerības un lielas saņemšanas laikmetu visā mūsu tautā. (..)
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Kā arvienu, tā arī šinī grūtābrīdī,paliksimuzticīgi savai tēvu zemeiunkalsimpaši viņas likteni. (..)

Brāļi, stunda ir situsi. Kas tic, tas uzvar.Uz priekšu ar latviešukarogupar Latvijas nākotni! (..)

“Tēvuzemeigrūti laiki,dēliemjāietpalīgā!”

Pēterpilī, 19. jūlijā 1915. g.

Pasaules vesture vidusskolai. II. Hrestomātija /

Atb. red. I. Misāns. -R.: Zvaigzne ABC, 2002. - 230.-231. lpp.

Avots D

Filozofs un literāts Pauls Dāle

Strēlnieku bataljonu dibināšana bija uzticības pierādīšana mūsu tautai unpašas tautas aicinājums sa¬

viem dēliem-nodot savus spēkus un dzīvībupar mūsumīļotās dzimtenes brīvībuunnākotni. (..)Unviņu

nacionālā nozīme arvien vairāk pieaugs, jo skaidrāka viņa kļūs mūsu apziņai un jo darbīgāka būs mūsu

latviskā gribaun atsaucība.

Dzimtenes Atbalss. - 1915. - 7.okt.

Avots E

Dzejnieks Rainis

Es apsveicu latviešubataljonus kābrīvās Latvijas sagatavotājus,kāmūsu tautas garapatstāvības mo¬

dinātājus,kāmūsuslavaspaudējus. Aizbataljoniemlaimīt jauna latvjukultūravisā spēkāunspožumā!

Līdums. -1916.-29. aug.

Avots F

Tautā tobrīd valdīja liela sajūsma. Likās - pēc carisma sagrāves tiešām atausis īstas brīvības rīts,

sāksies demokrātiska sabiedriska dzīve. Kurš ir par patiesu demokrātiju un kurš tikai par mantīgo šķiru

interešuaizsardzību-to vienkāršais cilvēks tobrīdvēlnesaprata.Uzticējās vārdiem, solījumiem,bet ar tiem

Krievijas tālaikapolitiķineskopojās. Masas gaidīja,kapagaiduvaldībaveiks plašuspārkārtojumus. Armija

nodeva tai uzticības zvērestu. 11. martā to darīja arī latviešu strēlniekupulki. Daļa no tiem zvērēja Rīgas

laukumos domnieku J. ZālīšaunJ. Goldmaņaklātbūtnē.

Jaunakas Ziņas. - 1917. - 12. marts.

Avots G

Latvijas Sociāldemokrātija izcīnīja lieluuzvaru pār buržuāziskās valsts iekārtas aizstāvjiem latviešu

strēlnieku deputātuIIkongresā Rīgā 1917. g. 12.-17. maijā. Tur notika īsta pretējo domu divkauja, kurā

sastapāspagaiduvaldībaspiekritēji-XIIarmijaspavēlnieks ģenerālisRadkoDimitrijevs,pulkvedisK. Gopers,

rakstnieks J. Akuratersu.c.-no vienaspusesunlieliniekiJ. Daniševskis,R Stučka,T.Draudiņš,E. Vikmanis,

P. Bārda, V. Šteinharts, P. Bruņinieks-no otras. 17. maijākongress pieņēma vēsturisko rezolūciju, ar kuru
latviešu strēlniekupārgāja boļševikupartijas pusē, atzina V.I.Ļeņinupar savu idejisko vadoni un apsolīja

cīnītiespar visas valsts varaspārejupadomjurokās. Rezolūcija tikapieņemta gandrīz vienbalsīgi. Tāpauda

strēlniekudemokrātiski izteikto gribu.

Latvijaspilsoniskāspartijas līdz tambijadeklarējušas gatavīburespektēt tautasnostāju.Betpēc 17. maija

tās sāka asu aģitācijas kampaņupret strēlnieku lēmumu, saucot strēlniekus par nodevējiem, dezertieriem,

vācu aģentuuzpirktiem salašņām, prasījapārtraukt viņus apgādāt ar pārtiku, apģērbuunieročiem.

Tas tika darīts laikā, kad strēlnieki stingri pildīja savu dienestu frontē; kā agrāk - kopā ar sibīriešu

strēlniekiem-palikaXIIarmijaskaujasspējīgākais karaspēks.

DribinsL. Latvija 1917. gada//
Pretstatu cīņā. Latvija 1917.-1950. -R.: Avots, 1990. - 17. lpp.
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Avots H

Līdz šimautonomijabij tikai inteliģencesunpolitisku darbiniekudomaunideāls. Tagadir laiks,ka šis
ideāls dabūnoskaidrošanuunieskaņas visplašākās aprindās.

Dzimtenes Atbalss. -1917.-1. marts.

AvotsI

Latvijas Sociāldemokrātijas V kongresa (1917. gada jūlijs) delegāts Peness

Kad iesākās karš, Krievijas buržuāzija cēla dumpi par to, ka peļņa iet garām viņas kabatām. Viņa

prasīja, laiviņai tiktudotipastellējumi tēvijas aizsardzībai. Šīpolitika gāja tik tālu,kaKrievijai aptrūkanau¬

das. īsipirms revolūcijas viņi jau sauca strādniekusuz ielas-tik lieli draugi viņibijakļuvuši strādniekiem.
Caur to arī cēlās sajukums,itkāmūsurevolūcijābūtu veduši cīņu divas šķiras.Uz šīpārpratuma dibinās arī

visaspagaidu valdības krīzes.Mazinieki jaubijapakara laikupieradušipiekopdarbības arburžuāziju, viņi
nekavējās sēsties ministru sēdekļos. Revolūcijas interesēs bija varu nodot noteiktās rokās. Šos uzskatus
aizstāvējarevolucionārā sociāldemokrātija.

Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu. -R.: Zinātne, 1991. - 155. lpp.

Avots J

Latviešupilsonība nosodīja latviešu strēlnieku braucienu uz Petrogradu. Zemnieku savienības avīze
“Līdums” nosauca viņus par tautas “pazudušo dēlu”unkonstatēja: “Ar tagadējo soli latviešu strēlnieki uz

visciešākoir saistījuši lielinieciskokustībuKrievijas valstī ar latviešu tautas vārdu.”Pilsoniskās avīzesbildi¬
nāja,kapēc nenovēršamāskontrrevolūcijasuzvaras visulatviešunāciju sodīšotpar strēlniekuaktīvo dalību
revolūcijā.Kā orākuls toreizuzstājās arī visaipopulārais rakstnieks J. Akuraters,pareģojot,ka “valsts varas
zobens (..) drīz izkritīs no nevarīgāmrokām,untadtopacelsuz ātruunveikluķērienudiktatorsmonarhists
unnogurusī tautapadosies,kā jauarvienu vēsturē tasbijis.”

Laika Vēstis. - 1917. - 5. nov.

Avots K

Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona jaunākā apakšvirsnieka Jēkaba Feldmaņa vēstule
tuviniekiem 1916. gadā

Sveiki,mīļiepiederīgie!

Visupirms es nosūtu jums savu sirsnīgu sveicienu un paziņoju, ka es biju uz pozīcijām aiz Rīgas pie
Bērzmentes Ķekavas rajonā un tiku ievainots ar šrapneļa šķēpeli kreisās rokas pirkstā. Labi, ka neķēra
vairāk, tadrokabijapagalam.Mēs tikkokāizbraucāmno Jurjevas* 5. jūlijā, tadRīgāpārgulējāmpanaktiun

otrajārītā iegājāmvācupirmajās līnijās,kuras prasīja diezgandaudz mūsubrāļuupurus-no visabataljona
bijpalikusi tik trešā daļa.Mūs atkalpapildināja viņuvietā. Vācuotrā līnijanomumsbijanedaudz soļus nost,

tākā varēja dzirdēt,kāviens otrs runā.Mūsuartilērijaapšāva vācuotronostiprinājumuar viesuļuuguni,bet
velnam neko nevar darīt - gada laikā stiprinājušies, nav joki tos ieņemt. Bet, pateicoties mūsu zaldātu
varonībai, tomēr esampavirzījušies jauotrajā tranšejā, lainuganjokinav ar vācietikarot, jo tas spļauj elles
uguni acīs. Mūsuierakumuapšaudīja 7. jūlijā. Tadpalikāmparmuļķiem, tikai dūmiunlielgabalauguns,kas

gribējamūs visus aprītunapbērt ar čugunakrusu.Kritabiedri, līdzāskritušiemnedaudzibiedribijaievainoti,
citi smagi, kā kurš. Mēs stāvējām iekš purviem-visapkārt meži, kā elle dubļi un torfs, nosmērējamies ar

zemēmkā lopiņi. Tas nav vis ar vārdiem izsakāms, kāda zaldātam dzīve.

Latvijas Kara muzeja gadagramata II.-R., 2001.- 175. lpp.

* Jurjeva-Tartu nosaukums 1893.-1919. gadā.

86



Avots L

Krievusociāldemokrātulīderis Čheidzekādreiz [Latvijas ārlietuministram] Meierovicamteicis,ka viņi,

kaukāzieši,pirmopieminekliuzceltulatviešu strēlniekiem, ja tikšotpie neatkarības: strēlniekipalīdzējuši tā

sagraut cara Krieviju,ka visas tautas, kas neesot bijušas slinkas, varējušas atgūt savubrīvību.

Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara norisē.
Atmiņas un apcerējumi (1914-1921) -R: Balta, 1991. - 122. lpp.

[pinnais izdevums-R., 1938. g.]

Avots M

Visu 1917.un1918. gadulīdz vācuienākšanai turpinājās,pa daļaineoficiāla, strēlnieku demobilizācija.

UzKrieviju tamdēļ aizgāja 4000-5000 vīru.Lielāko tiesu tiebijano kurzemniekubēgļu aprindām,kuriem

trūka apmešanās vietas dzimtenē. Raksturīgi tamlaikamir 8. ValmieraspulkakomandieraFranča vārdipēc

vācuienākšanas Vidzemē, atvadotiesnopulka:“(..)mumsnav vairs dzimtenesuntēvu zemes,kurpaliktun

ko aizstāvēt. Tamdēļ, dēli, cenšaties sadabūt privātas drēbes un izklīstiet (..)”

Strēlnieks.- 1972. -Nr. 28.-33.-35. lpp.

Avots N

Padomes kopumā un it sevišķi Petrogradas padomes dumiķus var apsveikt ar to, ka viņiem piecu
mēnešulaikā [no 1917. gada februāra] ir izdevies demoralizēt armiju, sagraut tās disciplīnuunatvērt Vācijas

ķeizarakaravīriemceļuuzKrievijas iekšieni.

Libausche Zeitung. - 1917. - nr. 214.

Avots O

Karavīrukomitejasuncitiviņu vēlētie orgāninespējanodrošināt disciplīnu. Tāpasliktinājās arī Latvijas

dislocētajā XIIarmijā.Karavīrinevērīgi valkāja formas tērpu,bieži devāsbrīvsolī, atteicās piedalītiesmilitā¬

rajā apmācībā. Tāvietā viņiapmeklējamītiņus, dejas. Sliktās disciplīnas dēļ karavīriembieži izcēlāskonflikti

ar virsniekiem. Ieroči tika glabātipavirši, šautenes biežibija netīras. XII armijas pavēlniecībanespēja pie¬
spiest paklausīt tai padoto karaspēku. Kareivji atteicās no uzbrukuma operācijām, vienīgi pauda gatavību

palikt ierakumos.

Gavars P. Krievijas un Vacijas armiju izturēšanās pret Vidzemes civiliedzīvotājiem 1917. gada //
Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. III.-R., 2002. - 32. lpp.

Avots P

Latviešu strēlnieku pulkvedis Jukums Vācietis

Latviešu strēlnieks nekur negāja kā akls ierocis valdošo personurokās.

Nē.

Latviešu strēlnieksbijaidejiskucentienuizcmitajs,unar viņubijajārēķinās kā ar tādu.

Ārzemju laikrakstos bieži bija lasāms, ka latviešu strēlnieki esot diez kamdēļ iemaisījušies Krievijas

darīšanās. Šādi vientiesīgi ļautiņinegrib saprast,ka latviešu strēlniekupulki sastāvējano īstiemproletārie¬

šiem,par kādiem viņus padarīja imperiālistiskāKrievija,unkā tādi viņi varēja Krievijas revolūcijā cīnīties

tikai par proletariāta interesēm.

LatviešustrēlniekiKrievijānebij vairāk svešiniekinekākrievi vairāk simts gadusLatvijā.

Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. - R: Avots, 1989. — 254. lpp.
[pirmais izdevums - Maskava, 1922.-1924. g.ļ
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Avots R

Maija sākumāpārvēl strēlniekupulkuunrotukomitejas,kuras zemlielinieku aģitācijas iespaida ievēl
daudz revolucionārākas.Latvjustrēlniekupulkuapvienotās padomes darbība iesākās 12.maijāRīgas Inte-

rimteātrī. Ieradās arī ģenerālis. Radko-Dimitrijevs.Lieliniekiorganizējuši visus spēkus sēdē, lai varētupie-

jemt lielinieciskus lēmumus. Viens pēc otra uzstājās lielinieku vadoņi (J. Daņiševskis, P. Stučka u. c.) ar

demagoģiskāmrunām. Runātājus,kuribijanoskaņoti citādi,mēģināja visādi traucēt. 16.maijā jaunoskaid¬

rojās,ka lieliniekiembūs pārsvars.NacionāliemrunātājiemJ. Akurateram,K. Goperamu. c.ņem vārdu, jo

tie runājot parpagaiduvaldībuunparuzbrukumu.

Pretstatu cīņā. Latvija 1917.-1950.-R: Avots, 1990. - 191. lpp.

Avots S 1

Latviešu strēlnieku pulkvedis Jukums Vācietis

Latviešu strēlnieki aizstāvējaKrievijāpadomju valdību tādēļ,ka viņa atzina visumazutautu tiesības uz

patstāvību,pat līdz izstāšanaino Krievijas sastāva.Latviešu strēlnieki cīnījāspriekšbrīvās Latvijas.Lūk, tie

motīvi,kuri izskaidromums,kalatviešu strēlnieki, savāmasānebūdaminenoteikti lielinieki,nekomunisti, tik
kaisli aizstāvēja lieliniecismuKrievijā.Un tas bijapareizi.Mums, latviešiem, vajadzējapabalstīt topartiju,

kura atzina mūsu brīvību un patstāvību. Un tāda bija Krievijas lielinieku partija. Citas Krievijas partijas
negribējanekādzirdētpar mazo tautiņuneatkarību.Daudzinezinlīdz šim laikam,kādanozīmepriekš latvie¬

šu strēlniekiem ir lozungam“Brīvā Latvija”. Latviešu strēlnieks savā masā bija unpalika nacionālists šī

vārda vislabākajānozīmē. Šis bija tas stimuls,kurš iedvesa latviešu strēlniekurindās varonību izturēt cīņu

parKrievijas atjaunošanulīdzbeidzamajam.Latviešustrēlnieki saprata labi,ka, jaKrievijāatgriezīsies reak¬

cija, līdz ar toBaltijāvisavaranāks reakcionārurokās. Tādēļ, cīnīdamiespretkrievureakciju, latvieši izcīnīja
brīvībuBaltijai, likdamipamatublīvaiLatvijai.”

Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiska nozīme. -R: Avots, 1989. - 158. lpp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]

Avots S 2

Latviešu strēlnieku pulkvedis Jukums Vācietis

Padomju valdībabija vienīgā, kura atzina mazo tautuneatkarību,pat līdz viņupilnīgai atdalīšanaino

Krievijas sastāva.Neviena citaKrievijaspolitiskāpartija tonesolīja,pat sociālistus revolucionārus neizņe¬

mot.Kadeti,krievunacionālisti, vēlākie Kolčaka,DeņikinaunJudeņiča vara izplatītāji, labprātbūtumazās

nomaļu tautiņas pilnīgi ar bruņotupapēdinospieduši... Tāpēc saprotams,ka latviešinevarējapalaist garām

to izdevīgo vēsturiskomomentu: viņiemvajadzēja atbalstītKrievijaspadomjuvaruar ieročiemrokās, lai gala

rezultātāgūtubrīvuLatviju.

Vācietis J. Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme. -R: Avots, 1989. 31. lpp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]

Avots T

Francijas vēstnieks Krievijā Ž. Nulenss

Vēl atmiņā, ka lielinieku revolūcijas sākumā, pēc tam, kad spīdoši bija turējušies kauju ugunīs, viņi

[latviešu strēlnieki], nepieciešamības spiesti,bija iestājušies padomju valdības dienestā, jo tie nevarēja at¬

griezties savā zemē, kas no 1917. g. jūlijabija vācu okupēta.

Seskis J. Latvijas valsts izcelšanās pasaules kara norisē.
Atmiņas un apcerējumi (1914-1921)-R: Balta, 1991.- 121. lpp.

[pirmais izdevums-R., 1938. g.]
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Avots U

Rīgas strādnieka Oto Vīlipa vēstule brālim 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka karavīram
Robertam Vīlipam 1917. gada 24. jūlijā

Sirdsmīļaisbrālīt!
Tavuvēstuli saņēmu 24. jūlijā,parkuru Tev sirsnīgipateicos. Jā,brālīt,manbrīnums,ka Tuneesimanas

rakstītās vēstules saņēmis.Bet tur jaunav gankobrīnīties,ka tagad tādi laiki,ka atkal visas vēstules iet caur

sarkano zīmuli*. Tev nabaga strādniekam vairsnav brīva vārda. Tunedrīksti vairs taisnīburunāt,par to tev

draud sods-cietumi, katorga vaināve. Tas ir tagadkā vecā režīma laikā- tik ej unciet,mirsti badāun turi
muti kabatā, tad tu esi labs kalps. Tik ko es saku -beigtam vairs brīvības un zemes nevajaga. Un tāpat
kroplam- tambrīvībaunzeme ir ielas stūris.Un šodien,kad Tev rakstu-tas ir 24. jūlijā-skatos palogu-
iet cilvēku jūra pelēkos mēteļos, pa priekšu ar mūziku. Un ap vidu ieraugu, ka nes sarkanu karogu ar

uzrakstu, bet izlasīt nevarēju, kas bija tur uzrakstīts, jo vējš plivinājakarogu. Kadnu saņem šo vēstuli, tad
atraksti.”

Latvijas Kara muzeja gadagramata EL -R., 2001. - 177. lpp.

Domātā cenzūra.

Avots V 1

1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka strēlnieka Teodora Launaga vēstule brālim
1917. gada 4. septembrī

Sveiki,brālītunšvāģerien!
Šīs rindiņas rakstujautālunostnomūsumīļās vecās Rīgas.Numanjau tagadir jāraksta tā-“Mannav

neDzimtenes,nemājas,ne kādas sirds,kasmanimīl.”Daugavgrīvuatstāju21. augustā, taisni sauleinoejot.
(..)Nevarujums to visuaprakstīt, ar kādunospiedošugarastāvokliungrūtu sirdsapziņumanbijajāšķirasno

Rīgas,nomūsupēdējās Latvijaspilsētas.Kadvēlpēdējo ardievu skatupārlaidupār Rīgu, tadasinis apstāja
ritēt. Redzēju tikai vienu lieluneaptveramuuguns jūruunmelnus dūmu stabus gaisā. Uguns mēles tā tikai
dejoja, it kā priecātos par jaunu upuri. Vēl jo vairāk mani pārņēma šausmas, kad iedomājos par saviem
piederīgajiem-vai tikai viņi arī tur nav palikuši iekšā. Tābija taisnipriekš Rīgas soda diena. (..)

Tikai ko es jums teikšu, mīļie radiņi, kad kāds atkal saka, ka zaldāti ir vainīgi pie Rīgas atdošanas
[vāciešiem],tad tāduuzskatietparnesaprašu, jopie tiemnotikumiemunpie tiemupuriemuncilvēkuasinīm,
kas slacījaRīgas ielas,nav zaldāti vainīgi,bet gankas cits. Zaldāti visibija armieru atdot jaunās dzīvības, lai
tikaiRīgapaliktumūsu.

Latvijas Kara muzeja gadagramata II.-R., 2001. - 178. lpp.

Avots V2

1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka strēlnieka Teodora Launaga vēstule brālim
1917. gada 13. oktobrī

Sveiki,brālīt un švāģerien!
Varu jums teikt, ka man tā zaldātu dzīve tagad ir pavisam nepanesama, tāda garlaicība un baigas

iedomas mani moca, ka to nemaz nevaru jums aprakstīt. Pa to laiku, kad prusaks* ieņēma tās salas pie
Rīgas jūras līča ieejas, tad jaumēs arī rīkojāmies uz bēgšanu. Iedzīvotāji arī ļoti daudzi aizbraucapromno
Rēveles**. Ar vārdu sakot-panikabija lielapie mums. Tadpēc tam bija atkal otras briesmas-pie mums
tika likvidēta kroņa spirta noliktava, zaldāti piedzērās līdz ārprātam, bij ievainoti, bij arī kritušie. Bet tas

nemaznetika ievērots, jo šņabi vajadzēja dabūt.Kazarmātai laikā dzīvotbija ļotibriesmīgi, jo gāja trakākikā
trako namā. Cits kauca kā vilks, cits rēja kā suns, cits ķērca kā krauklis. Kauna nav, neģēlīga lamāšanās,
drēbes viens otram plēsa no muguras nost. Tas bija laiks, kad brīvie pilsoņi bija pārvērtušies par brīviem
lopiem. Tad no jauna dzirdu, ka 20. oktobrī tagadējā pagaidu valdība tika gāzta unka visai varai jāpāriet
darba tautas priekšstāvju rokās, un ka tikai tad karš tikšot nobeigts. To laikam ar mēs sagaidīsim, jo uz

Kerenski*** visipetrogradieši raugās ar īgnumu.
Latvijas Kara muzeja gadagramata II. -Rīga, 2001. - 178. lpp.

* Domāti prūši jeb vācieši.

** Rēvele-Tallinas nosaukums līdz 1917. gadam.

*** Aleksandrs Kerenskis (1881-1970) -Krievijaspagaidu valdības vadītājs 1917. gadajūlijā-oktobri.
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LATVIJASSABIEDRĪBAUN
VALSTSNEATKARĪBASIDEJA
(1985.-1990. GADA 4.MAIJS)

TĒMAS AKTUALITĀTE

Piedāvātās tēmas aktualitātinosaka tas,kaskolēni,kuripašlaikmācās 9. vai12. klasē, 20. gadsimta 80.
gadu beigās un 90. gadu sākumā vēl bija mazi bērni. Par tajā laikā notikušajām pārmaiņām viņi spriež
galvenokārtpēc savutuvinieku,vecāko drauguunpaziņustāstītā. Šo cilvēkupaustie viedokļiir subjektīviun

var atspoguļot kādas noteiktas sociālas grupas uzskatus. Arīpolitiķiemunvēsturniekiemir atšķirīgi viedokļi

par neseno pagātni, sabiedrībāpietiekami nav izvērtētas tā laika norises,pārmaiņas un to sekas. Ir vairāki
stereotipiskiunsavstarpējipretrunīgipieņēmumi,piemēram,

•par valsts neatkarības atjaunošanu cīnījās tikai latvieši, bet krievu valodā runājošiebija par PSRS
saglabāšanu;

• toreiz sabiedrībabija vienotākanekā tagad.

Lai palīdzētu skolotājam mācīt šo tēmu, tiek piedāvāta izstrādne, kas ietver metodiskus ieteikumus,
dažāduveiduavotus, tā laikanotikumuhronoloģiju,jēdzienu skaidrojumus. Izmatojamomateriāludaudzumu
nosaka tēmaiparedzēto stundu skaits unklases sagatavotības līmenis.

Skolotājs varpapildus izmantot metodiskās rekomendācijaspar darba organizēšanuklasē, interaktīva¬
jāmmetodēmu. c.materiālusnopalīglīdzekļiem“Ceļāuzpagātnes izpratni” (Rīga: Zvaigzne ABC,2000)un

“Pretrunīgā vēsture” (Rīga:N.I.M.S., 2000).

MĒRĶI

•Noskaidrot Latvijas sabiedrībā valdošos noskaņojumus no 20. gadsimta 80. gadu vidus līdz 1990.
gada 4. maijam.

• Veicināt skolēnu izpratnipar to,kaLatvijas sabiedrībābija dažādipriekšstatipar valstiskoneatkarī¬
bu un tās īstenošanas ceļiem.

UZDEVUMI

•Izmantojot skolēnu zinašanas un vēstures avotus, raksturot Latvijas sabiedrību 20. gadsimta 80.
gadu otrajāpusē (struktūra,piedalīšanās sabiedriskajā dzīvē).

•Noskaidrot,kādibijasabiedrības aktivitātespieaugumacēloņi.

•Noskaidrot,kā izpaudās sabiedrības aktivitāte.

•Noskaidrot sabiedrībā tolaik valdošospriekšstatusparLatvijas tālākās attīstības ceļiemunneatkarī¬
bas atgūšanas metodēm.
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NEPIECIEŠAMIE RESURSI

•Materiāli darba grupām.

• Papīrs (AI formāts).

• Flomāsteri, zīmuļi, līmlente.

NODARBĪBU GAITA

Tēmas izstrādnebalstītauz to,ka skolēniemjauir priekšzināšanaspar to,kadabija sabiedrības sociālā

unnacionālā struktūraLatvijā 20. gadsimta 80. gadu otrajāpusē.

Resursi LaiksNr. Kas notiek
IEROSINĀŠANA

15 min.1.A Asociācijas
Skolotājs var piedāvāt skolēniem izteikt savas

asociācijas par to laiku. Var izmantot asociāci¬
jas un bērnu atmiņas par to, ko viņiem stāstīju¬
ši notikumu aculiecinieki. Tādā veidā ir
iespējams noskaidrot klasē esošos stereotipus
par šo vēstures periodu._

Katram dalībniekam:
1) vēsturiskais apraksts “Latvi¬
ja 20. gs. 80. gadu beigās”;
2) jēdzienu skaidrojums;
3) hronoloģija;
4) attēli;
5) informācija par iedzīvotāju
nacionālo sastāvu
(sk. pielikumā)_

15 min.-
lasīt un

pārrunāt

l.B Asociācijas
Darbs ar asociāciju izraisīšanai sagatavotajiem
materiāliem.
Galvenie jautājumi:
Kāpēc sabiedrība 20, gadsimta 80. gadu otrajā

pusē kļuva aktīva?
Kādas bija sabiedrības aktivitātes?

pa
pāriem;
5 min. —

“prāta
vētra”

4 min.2. Rezumējums

• Sabiedrību iekustināja Gorbačova politika
PSRS.

• “No augšas” sankcionētā atklātība stimulē¬
ja diskusijas par līdzšinējām tabu tēmām.

• Sabiedrību satrauca labklājības jautājumi.
Aktivitātes: demonstrācijas, piketi, manifestā¬
cijas, “Helsinki-86”,“Baltijas ceļš”, Rakstnie¬
ku savienības plēnums, cīņa par un pret valodu
likumu, vēsturiskās simbolikas atjaunošana...

1 min.3. Pāreja
Sabiedrībā bija dažādas grupas, kustības un or¬

ganizācijas. Materiāls sagatavots par tām, ku¬
rās iesaistījās sabiedrības aktīvākā daļa:

•LTF;

•LNNK;

•nacionālās kultūras biedrības;

•Interfronte _
APJĒGŠANA

Četras uzdevumu lapas nr.l
(sk. pielikumā);
četri avotukomplekti
(sk. pielikumā)

20 min.Darbs četrās grupās ar avotiem

•Nosaukt, kuras no minētajām organizācijām,

kustībām viedokli pārstāv.

Raksturot tās attieksmi pret neatkarību.

1.

Četras uzdevumu lapas nr. 2;
flomāsteri;
četras A 1 formāta lapas

15 min.2. Praktisks uzdevums

Uzzīmēt plakātu, ar kuru organizācija ('kustība)

piketē pie Latvijas PSR Augstākās Padomes
1990. gada 4, maijā, kad tika pieņemta deklarā¬
cija par Latvijas Republikas neatkarības atjauno¬

šanu.

94



3. Prezentācija
Katrai grupai jāraksturo „savas” apvienības
mērķi, prasības, plāni, kas saistīti ar Latvijas nā¬
kotni.

4x6 min.

4. Iespējamie secinājumi (tos var izstrādāt ar skolo¬
tāja palīdzību):

• lielākā sabiedrības daļa atbalstījaLatvi¬
jas neatkarības ideju;

• fakti liecina, ka sabiedrība bija daudz-
slāņaina;

• dažādu slāņu un to noskaņojumu pa¬
stāvēšanai bijanoteikti cēloņi;

• dažas iedzīvotāju grupas (tās var no¬
saukt), kuras veicināja šos sabiedriskos
procesus.

īpaši jāakcentē fakts, ka sabiedrības no¬

slāņošanās notika ne pēc nacionālā principa
un ka neatkarīgas Latvijas valsts izveidi at¬

balstīja dažādu tautību cilvēki.
REFLEKSIJA

1. Diskusija

• Vai sabiedrība Latvijā 20. gadsimta 80.
gadu beigās un 90. gadu sākumā bija
vienota?

2. Videofilma par 20. gadsimta 80. gadu otras pu¬
ses notikumiem.

3. Ja, sākot tēmas izstrādi, skolotājs izmantojis va¬
riantu 1A (sk. daļu „Iērosināšana”), pārrunā, vai
skolēnu priekšstati par 20. gadsimta 80. gadu ot-

rās puses notikumiem ir mainījušies._
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Pielikumi

Uzdevumu lapa Nr.1

1. Izpētiet avotus!

2.Kādibija organizācijas/kustības galveniemērķiunuzdevumi?

3. Kādabija organizācijas/kustlbas attieksmepret Latvijas valsts neatkarību?

4.Izmantojotno avotiemiegūto informāciju,uzrakstiet organizācijaspamatprasības!

Uzdevumu lapa Nr. 2

Uzzīmējiet un prezentējiet plakātu, ar kuru jūsu organizācija (kustība) piketē pie Latvijas

PSR Augstākās Padomes 1990. gada 4. maijā, kad tika pieņemta Deklarācija par Latvijas Repub¬

likas neatkarības atjaunošanu!

Darbu vērtēs pēc šādiemkritērijiem:

• kā tajā atspoguļota organizācijas/kustības attieksmepretLatvijas neatkarību;

• vaiir lietotiatbilstoši simboli, zīmes;

• oriģinalitāte;

•prezentācija.
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TĒMĀ IZMANTOTO TERMINU UN JĒDZIENU SKAIDROJUMS

“Baltijas ceļš”- trijuBaltijas republiku organizēta akcija 1989. gada 23. augustā, atzīmējot Molotova-

Ribentropapaktaparakstīšanas 50. gadadienu. Tās laikā izveidojās iedzīvotāju dzīvāķēde, savienojot

Tallinu,RīguunViļņu. Akcijāpiedalījās aptuvenidivimiljoni cilvēku,untā demonstrējaBaltijas tautu

vēlmi atjaunot valstiskoneatkarību.

“Helsinki-86”-organizācija izveidota 1986. gada 10. jūlijā, tās mērķis bija aizstāvēt cilvēktiesības

Latvijā. Aizstāvēja latviešunacionālās intereses, izteica attieksmipret Staļina laikarepresijām,

atbalstīja Latvijas izstāšanosno PSRS. 1987. gada 14. jūnijā grupa “Helsinki-86”pirmo reizi orga¬

nizējapretpadomjudemonstrācijupieBrīvībaspieminekļaRīgā.

Glasnostj (krievu vai. znacHocmb-atklātums; terminu citās valodās parasti netulko) - atklātības un

informācijas pieejamības politikaPSRS 20. gadsimta 80. gaduotrajāpusē. Demokrātiskie spēki to

izmantoja,laiveicinātu atklātību,kontrolētuiestādes unamatpersonas, atmaskotunoklusētos staļinis-

kā totalitārismanoziegumusunkritizētupadomjurežīma trūkumus.

Interfronte (Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālā fronte) - dibināta 1989. gada 8. janvārī kā

pretspēks Latvijas Tautas frontei. Tajā apvienojās konservatīvie spēki, kurus atbalstījaLatvijas

Komunistiskāspartijas aparāts. Interfronte vēlējās, laiLatvijapaliktuPSR Savienības sastāvā,bija

parkomunistiskāspartijas vadošās lomasunkontroles saglabāšanu,parnacionālokustībuaizliegšanu

vai stingruierobežošanu.

Latvijas Tautas fronte (LTF)-dibināta 1988. gada 8. oktobrī, sabiedriskipolitiska organizācija, kustība.

Pirmais vadītājs-Dainis īvāns. LTF cīnījās par tiesiskas valsts izveidi,Latvijas neatkarības atjauno¬

šanu. Izdeva laikrakstus “Atmoda” un “EcuimuūcKoe epeMH” (“Baltijas laiks”). LTF bija aptuveni

300 tūkstošibiedru.

LNNK (Latvijas Nacionālās neatkarības kustība) - izveidota 1988. gada 10. jūlijā. Pirmais vadītājs

Eduards Berklavs.LNNK-pirmā sabiedriskipolitiskāorganizācija,kas oficiālipieprasījaLatvijas

okupācijas pārtraukšanu.LNNK pieprasījaLatvijas valsts neatkarības atjaunošanu,balstoties uz

LatvijasRepublikas 1922. gada Satversmi.

Manifestācija-masu uzstāšanās, gājiens vaimītiņš, kurā tiek pausts plašas sabiedrības noskaņojums.

Mītiņš-masu sapulce, kas veltītakādam aktuālam, galvenokārt politiskamjautājumam.

Perestroika (krievu vai. nepecmpoŪKa-pārbūve; terminu citās valodās parasti netulko) - totalitārā

režīmareformēšanas kurss,pārkārtojumi PSRS iekšpolitikāunārpolitikā 20. gadsimta 80. gadu vidū.

Iezīmējāsbūtiskas izmaiņas valsts dzīvē:politiskaisplurālisms, “aukstākara”beigas,palielinājās

informācijas pieejamība {glasnostj). Tā kāprestroika tika īstenota pretrunīgi un tajā trūka pēctecī¬

bas, 80. gadubeigās saasinājās krīze, kas aptvēra visas dzīves jomas.

Pikets-neliela cilvēku grupa,kuripauž savu attieksmi (parasti-negatīvo) pret kādunotikumu vai

parādībuar lozungiemunplakātiem.

Pučs-nelielas sazvērnieku grupas izdarīts valsts apvērsums vai tā mēģinājums.
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LATVIJAS VALSTISKĀS NEATKARĪBAS ATGŪŠANAS HRONOLOĢIJA

Laiks Notikums

Par PSKP CK ģenerālsekretāru klust Mihails Gorbačovs, kurš sak glas-
nostj unperestroikas politiku._

1985 15. marts

Vides aktīvisti, iesaistot sabiedrību, panak hidroelektrostacijas būves
atcelšanu pie Daugavpils._

1986

Liepāja tiek dibinātā Latvijas cilvēktiesību aizstavešanas grupa „Hel-
sinki-86”.

10. jūlijs

1987 14. jūnijs Rīga notiek pirmais mītiņš 1941. gada represiju upuru piemiņai.

Molotova-Ribentropa pakta parakstīšanas gadadiena pie Brīvības pie¬
minekļa Rīgā notiek masu mītiņš._

23. augusts

Vides aizsardzības kluba (VAK) organizētajā demonstrācijā un mītiņā
pret metro celtniecību Latvijas galvaspilsētā piedalās ap 10 tūkst.
cilvēku.

1988 27. aprīlis

LPSR Rakstnieku savienības valdes paplašinātajā plēnumā (saukts arī

par Radošo savienību plēnumu) Mavriks Vulfsons paziņo, ka 1940. ga-
dā PSRS okupēja Latviju._

1.-2. jūnijs

10. jūlijs Latvijas Nacionālas neatkarības kustības (LNNK) dibināšanas sapulce.

LPSR AP pieņem lēmumu par valsts valodas statusa piešķiršanu latvie¬
šu valodai.

6. oktobris

7. oktobris Rīga Mežaparkā notiek tautas manifestācija „Par tiesisku valsti”.

8.-9. oktobris Latvijas Tautas frontes (LTF) dibināšanas kongress.

LPSR Tautu forums - diskusija par tautību kulturāli nacionālo autono¬

miju._
10.-11. decembris

LPSR Darbaļaužu internacionālas frontes (Interfrontes) dibināšana (ka
pretstats LTF)._

1989 8. janvāris

PSRS tautas deputātu vēlēšanas, kuras vairākumu iegūst LTF at¬

balstītie kandidāti.
26. marts

LPSR Augstākā Padome pieņem Valodu likumu, nostiprinot latviešu
valodas kā valsts valodas statusu.

5. maijs

Baltijas Asamblejas un Baltijas Padomes dibināšana Tallinā. Baltijas
tautu kustību regulāru tikšanos sākums._

13.-14. maijs

“Baltijas ceļš” - Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautas kustību orga¬
nizētā demonstrācija pret Molotova-Ribentropa paktu un tā sekām -

cilvēku sadošanās rokās no Tallinas līdz Vilnai._

23. augusts

LTF 2. kongress, kura pieņemtajā programmā noteikts kurss uz pilnīgu
Latvijas neatkarību_

7.-8. oktobris

LPSR AP 1939./1940. gada notikumu izmeklēšanas komisijas ziņo¬
jums, kurā norādīts, ka Molotova-Ribentropa pakta rezultātā Latvija ti-
kusi okupēta un anektēta._

11. novembris

PSRS Tautas deputātu 2. kongresa rezolūcija, kurā nosodīti un atzīti
par spēkā neesošiem kopš parakstīšanas brīža 1939. gada 23. augustā

PSRS un Vācijas parakstītie slepenie protokoli par Baltijas valstu
iekļaušanu PSRS ietekmes sfērā._____

24. decembris

Labojumi LPSR Konstitūcijā par LKP privileģētā statusa izbeigšanu un

tās pielīdzināšanu tiesībās citām partijām un sabiedriskajām organizā¬
cijām; pilsoņi iegūst tiesības apvienoties partijās._

1990 11. janvāris

Publicēta Interfrontes platforma LPSR AP vēlēšanām. Tā aizstāv Lat¬
vijas PSR suverenitātes nostiprināšanu līdztiesīgu padomju sociālistis-
ko republiku atjaunotā federācijā._

31. janvāris
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Pieņemta Latvijas Tautas frontes vēlēšanu platforma AP vēlēšanām. Tā
nosaka, ka Latvijas AP jārada priekšnoteikumi Latvijas valstiskās neat¬
karības atjaunošanai un jāpieņem objektīvs lēmums Molotova-Riben-
tropa pakta seku likvidēšanai, kvalificējot LPSR pasludināšanu un ie-
stāšanos PSRS 1940. gadā kā nelikumīgu._

3. februāris

LPSR Augstākā Padome pieņem deklarāciju par Latvijas Republikas
suverenitāti. Par nobalso 177, pret - 48, atturas 14 deputāti. LPSR
Augstākā Padome atjauno Latvijas valsts vēsturisko simboliku- karo-
gu, himnu un ģerboni._

15. februāris

Neatkarīgas Latvijas Komunistiskās partijas piekritēju konference, kas
atzīst par nepieciešamu uz PSKP Latvijas organizācijas bāzes izveidot
neatkarīguLatvijas Komunistisko partiju._

24. februāris

28. februāris Interfrontes lielākais mītiņš pret Latvijas neatkarību.

11. marts Lietuvas AP pieņem Neatkarības deklarāciju.

LPSR Augstākās Padomes velēšanas. Vairākumu iegūst LTF izvirzītie
kandidāti.

18. marts

Igaunijas PSR AP pieņem lēmumu par Igaunijas valstisko statusu, kas
nosaka pārejas periodu valsts pilnīgas neatkarības atjaunošanā._

30. marts

Latvijas Komunistiskas partijas (LKP) 25. kongress. Partijas šķelšanas.
Par LKP vadītāju PSKP sastāvā tiek ievēlēts Alfrēds Rubiks._

6.-7. aprīlis

Izveidota Latvijas Neatkarīgā komunistiskā partija (LNKP), par kuras
priekšsēdētāju kļūst Ivars Ķezbers._
LPSR AP deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjau¬
nošanu”. Par to nobalso 138 deputāti, 1 atturas, bet 57 promaskaviskie
deputāti balsošanā nepiedalās.
LKP CK biroja lēmums lūgt PSRS prezidentu atcelt „nelikumīgi
pieņemto LPSR AP 4, maija deklarāciju”._

14. aprīlis

4. maijs

Baltijas valstu vadītāju oficiāla tikšanās Tallinā, kurā tiek parakstīta
deklarācija par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienprātību un sa¬

darbību. Izveidota Baltijas Valstu padome, kurā ietilpst Baltijas repub-
liku augstāko padomju priekšsēdētāji un citas augstas amatpersonas.

12. maijs

PSRS prezidenta M. Gorbačova dekrēts par Latvijas PSR AP 4. maija
deklarācijas pasludināšanu par spēkā neesošu, jo tā neatbilst PSRS
Konstitūcijai. __

14. maijs

Interfrontes atbalstītāju - karavīru un civiliedzīvotāju- akcijas pie LR
Augstākās Padomes._

14.-15. maijs

PSRS un Latvijas PSR Konstitūcijas un pilsoņu tiesību aizstāvēšanas
komitejas izveidošana. Tā apvieno pret Latvijas neatkarību noskaņotās
organizācijas, un par tās vadītāju kļūst A.Rubiks._
LR MP priekšsēdētāja I. Godmaņa un ārlietu ministra J. Jurkāna tikša¬
nās Vašingtonā ar ASV valsts sekretāru Dž. Beikeru, kurš uzsver, ka
Baltijas valstu faktiskā neatkarība jāatjauno sarunās ar Maskavu._
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas parlamenta kopīga sēde Viļņā, kur
pieņemts aicinājums pasaules valstu parlamentiem izmantot visu savu

ietekmi, lai Padomju Savienība atteiktos no draudu un politiskā spie¬
diena politikas pret Baltijas valstīm un sāktu sarunas par to neatkarības
atzīšanu un karaspēka izvešanu._

20. maijs

19. jūlijs

1. decembris

Vislatvijas sabiedrības glābšanas komitejas aicinājums M. Gorbačo-
vam „ieviest tiešo prezidenta pārvaldi Latvijas PSR”. Līdzīgs aicinā-
jums pieņemts Latvijas Interfrontes IIkongresā 15. decembrī._

6. decembris

1991 12.-13. janvāris PSRS Bruņoto speķu vardarbīgās akcijas Viļņā.

Neatkarības atbalstītāju barikādes Rīga, lai aizstāvētu savu brīvību pret
iespējamām militāristuun neatkarības pretinieku akcijām._

13.-27. janvāris
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Visas Latvijas aptauja par neatkarību. Par demokrātisku un neatkarīgu

Latviju nobalso 73,8% no 87,5%, kuri piedalījās aptaujā._
Puča mēģinājums PSRS. Valsts Ārkārtējā stāvokļa komiteja Maskavā
paziņo, ka tā pārņem varu._
LR AP Konstitucionālais likums “Par Latvijas Republikas valstis-
ko statusu”, kas pasludinaLR pilnīgu neatkarību._
LR starptautiskās atzīšanas procesa sākums: Islande - 23. augustā,
Krievija-24. augustā, ASV-2. septembrī, PSRS- 6. septembrī._
Latvijas Republika kļūst par Apvienoto Nāciju Organizācijas locekli.

3. marts

19. augusts

21. augusts

23. augusts

18. septembris

LATVIJA 20. GADSIMTA 80. GADU BEIGĀS (ISA INFORMĀCIJA)

20. gadsimta 80. gadubeigās komunistisko režīmuPSRS vājināja arvien pieaugošā sabiedrības neap¬

mierinātībaunnevardarbīgāpretestība.Rietumvalstupolitiskās aprindas aktīviatbalstīja tās Baltijas valstu
organizācijasunkustības,kurasbijaparnacionāloneatkarību,kāarīpolitiskos disidentusunoficiālās varas

opozīciju.

Neefektīvas saimniekošanas deļ kopš 70. gadu sākuma pasliktinājās PSRS ekonomiskais stāvoklis.

Samazinājās ražošanas apjomi,pasliktinājās iedzīvotājuapgāde arpārtikuunvieglās rūpniecībasprecēm.

1985. gadā, M. Gorbačovam nākot pie varas, sākās politiskās pārmaiņas: glasnostj (atklātums) un

perestroika (pārbūve). PSRS republikās, īpaši Baltijā, arvien populārākas kļuva nacionālās neatkarības

idejas.

Latvijā sākadarboties cilvēktiesībuaizsardzības grupa“Helsinki-86”,kura1987. gada 14. jūnijā,piemi¬

not 1941. gada deportācijas upurus, organizēja ziedunolikšanupieBrīvības pieminekļa. Šos notikumus uz¬

skata par Trešās atmodas sākumu.

Lielanozīme Latvijas sabiedrības aktivizēšanābijaLatvijas PSRRakstnieku savienības paplašinātajam

plēnumam 1988. gada 1.-2. jūnijā. Populāri radošās inteliģences pārstāvji atbalstīja jaunās idejas, aicināja

aktīvi veicināt pārmaiņas politiskās, sociālekonomiskāsunkultūras dzīves jomās.

1988. gada 10. jūlijā tikanodibinātaLatvijasNacionālās neatkarībaskustība,kurapauda stingrunostāju

jautājumāpar Latvijas Republikas valstisko statusu-neatkarīgas valsts izveidošana ārpus PSRS.

1988. gada 8. oktobrī tiek izveidota Latvijas Tautas fronte (LTF). Skaitliski tābija vislielākā Latvijas

organizācija (apmēram 300 tūkstoši biedru). Tajā apvienojās dažādu politisko uzskatuun tautību cilvēki.

LTF, darbojotiespret totalitāro sistēmuunkomunistisko nomenklatūru,organizējamasupolitiskās akcijas.

1990. gada 18. martā notika Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas. Tās bija pirmās demokrātiskās

vēlēšanas pēc Otrā pasaules kara, un tajās pārliecinoši uzvarēja LTF atbalstītie deputāti.

Vērtējot procesus sabiedrībā, sašķēlās Latvijas Komunistiskāpartija. Daļa tās biedru aizstāvēja vecās

PSRS ideoloģijas un administratīvi birokrātiskās sistēmas saglabāšanu. 1990. gada janvārī tika izveidota

LatvijasPSRDarbaļaužuinternacionālā fronte (Interfronte),kuras mērķisbijasaglabātPSRSunLatviju tās

sastāvā. Daļa Latvijas Komunistiskās partijas biedru atbalstīja Latvijas Tautas fronti un neatkarības ideju,

aktīvi iesaistījās demokrātiskajās pārmaiņās.

Demokratizācijas rezultātāLatvijā sāka veidoties nacionālāskultūrasbiedrības. Tika dibinātas baltkrie¬

vu,ebreju, lietuviešu, igauņu,poļu,krievu,ukraiņu,čigānuuncitaskultūrasbiedrības. Tomērķisbijaapvienot
cilvēkusunveicināt nacionālo tradīcijuatdzimšanu. Šīs organizācijas atbalstījaLatvijasneatkarības ideju.

1991. gada 3. martā notika Visas Latvijas aptauja par neatkarības atjaunošanu un Latvijas valstisko

statusu. 74%no tiem,kuripiedalījās aptaujā,nobalsojapar demokrātiskuunneatkarīguLatviju.
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I

Latvijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs (%) no 1935. līdz 1993. gadam

1935 1943 1959 1970 1979 1989 1993

Latvieši 76,99 81,90 62,00 56,76 53,70 52,04 53,55

Krievi 8,83 9,53 26,58 29,80 32,82 33,09 33,47

Baltkrievi 1,41 2,76 2,94 4,01 4,46 4,49 4,21

Ukraiņi 0,10 0,64 1,41 2,26 2,67 3,45 3,15

Poļi 2,55 2,16 2,86 2,67 2,50 2,27 2,24

Ebreji 4,90 1,75 1,55 1,13 0,86 0,57

Pārējie 5,22 3,01 2,46 2,95 2,72 1,93 2,81

MežsI. Latvieši Latvija: Etnodemografisks apskats. -R.: Zinātne, 1994. - 15. lpp.

Sabiedrības aktivitātes 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā attēlos
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Folkloras festivālā “Baltica’88” gājienā sakums. (No Jana Karoga nomaiņa pie Jēkabpils izpildkomitejas. 1989. vai
Knostenberga personīgā arhīva) 1990. gads. (No Jaņa Knostenberga personīga arhīva)
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Vides aizsardzības kluba un Latvijas Sieviešu līgas mītiņš
Doma laukumā ar devīzi “Par humānismu,pret vardarbību”. 1990. gada 17. jūnijspieBrīvībaspieminekļa. (K.Bergmaņa
(I. Vārpas foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda) foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)
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MATERIĀLI DARBA GRUPĀM

IGRUPA

NACIONĀLĀS KULTŪRAS BIEDRĪBAS

A

No Romualda Ražuka atminam par Latvijas Tautu forumu

Nepelnīti aizmirstsunlīdz šimtāarīpietiekamineizvērtētsnotikums starpnacionālo attiecībuveicināša¬

nā Latvijā bija Latvijas PSR Tautu forums 1988. gada 10. un 11. decembrī. Vērtējot forumu no šodienas

viedokļa,-untāds tas neapšaubāmibijaarī toreiz-Latvijas Tautu forumsbijarobežšķirtne cīņāpar Latvijas

mazākumtautībām latviešu Trešās atmodas laikā. Iemeslu tam bija daudz. 1940. gada PSRS okupācijas

rezultātā, vēlāko represiju un deportāciju, kā arī pēckara imigrācijas rezultātā latviešu skaits Latvijā bija

sarucis līdz 52% iedzīvotāju. Bez cittautiešu daļas atbalsta nebija iespējama ne Trešās atmodas mērķu

sasniegšana, ne valstiskās neatkarības atjaunošana mierīgā, parlamentārā ceļā. (..)

1988. gadarudenī Latvijābijanodibinātas vai tapa jau 18 nacionālāskultūrasbiedrības: armēņu, azer¬

baidžāņu,VolgasunKrimas tatāru, igauņu,ebreju,ukraiņu, vācu,poļu,moldāvu-rumāņu,lietuviešu,lībiešu,
latgaļu,baltkrievu,baltu-slāvuu.c. (..)Nedēļupirms tautu foruma(..) [darbs] vainagojās ar LatvijasNacio¬

nālo kultūrasbiedrībuasociācijas izveidošanu(..). Par asociācijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Latvijas Kri¬

mas tatārubiedrībaspriekšsēdētājs Refāts Čubarovs,kuršbijaKrimas tatārunacionālāskustības idejiskais

vadītājsunvēlāk atgriezāsKrimā.Par viņavietniecikļuva spilgtākāmūsdienupoļusabiedrības personība-

Ita Kozakeviča (1955-1990) (..).

Nacionālo kultūras biedrību asociācijas 1. kongresa programmatiskās nostādnes pauda atbalstu LTF,
latviešuvalodaskā valsts valodas statusam,nacionālominoritāšukultūrautonomijaspolitikaiLatvijā. (..)

Galvenais Latvijas Tautu foruma paliekošais rezultāts bija tas, kaLatvijābija zudis mīts par padomju

tautukānonivelētubezsejasunbeznācijas ļaužukopumu.

Ražuks R. Latvijas Tautu forums //
Latvijas Tautas fronte. 1988-1991. - R.: Apgāds Jāņa sēta, 1998. - 66.-69. lpp.

B

No Rutas Marjašas atminam

Labākie manas paaudzes gadi-jaunība, briedums, faktiski visa dzīve pagājapadomju sistēmā. Grūti

bijapat iedomāties,kakaut kas varētukrasi mainīties. StraujāPSRS sairšana nācanegaidīti.

Tomēr drīz vienpārliecinājos par to,kaLatvijādaudzucilvēkuprātos vēljoprojāmir dzīvaneatkarības

ideja. Kad 1988. gadā sākās ļaužupulcēšanās-pie Brīvības pieminekļa,Brāļukapos, Strēlniekuun Arkā¬

dijas parkā, Daugavmalā -,neatkarības atjaunošanas ideja sāka skanēt arvien biežāk, arvien skaidrāk un

nepārprotamāk.

Kadpiedalījos vietējo padomju un Augstākās Padomes vēlēšanās, tikos ar simtiem vēlētāju, unman

biežiuzdeva tiešujautājumu: vaiesmuparLatvijasneatkarību,vaiaizstāvēšu/atbalstīšu to? Atbildējupozitī¬
vi, un tābija patiesība. Tomēr vēl arvienne visai skaidri iztēlojos, kādā ceļā to būs iespējams panākt. Vēl

joprojām pastāvēja PSRS, Komunistiskā partija, armija, valsts drošības iestādes. Bija vajadzīga drosme

stāties tām pretim.

Toreiz tikadibinātaNacionālokultūrasbiedrībuasociācija,kuras vadībābijukopā arItuKozakēvičuun

RomualduRažuku. Sanāca dažādu tautībucilvēki,un arī tur tikabieži izvirzīts jautājums par Latvijas neat¬

karības atjaunošanu. Daudzi cittautieši vēlējās tikt vaļāno PSRS, no apnikušās, absurdās sistēmas.

Marjaša R. Skats uz pagātni // 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju / Red. T.

Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 295.-296. lpp.
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Atmoduatbalstīja ievērojamikrievuradošās inteliģencespārstāvji-rakstnieki J. Abizovs,L. Azarova,

R. Dobrovenskis, V. Dozorcevs,M. Kosteņecka, žurnālisti A. Grigorjevs, A.Kazakovsu. c. Rakstnieks un

žurnāla “Daugava” redaktors V. Dozorcevs kļuva par LTF Domes valdes locekli, bet A. Grigorjevs -par
vienu no LTF avīzes “Atmoda” redaktoriem (avīzes krievu tirāža bija liela- 15-100 tūkst, eksemplāru).
Krievuinteliģences pārstāvjus M. Kosteņeckuun V. Tolpežņikovu ar LTF atbalstu 1989. gadā ievēlējapar
PSRS Augstākās Padomes deputātiem. Pozitīva attieksmepretpārveidojumu galveno spēku-LTFbijaari

krievupareizticīgounvecticībniekuvidū.Pareizticīgo garīdznieks A. Zotovs ar Tautas frontes atbalstu 1990.
gadā tika ievēlēts Latvijas PSR Augstākajā Padomē. Vecticībniekubaznīcas Centrālās padomes pārstāvis
I.MiroļubovsLTF avīzē “Atmoda” 1989. gadaLieldienās apelējapie vecticībniekukopienas, lai tā ar izprat¬
ni izturētos pret latviešu tautas centieniem.

ArLatvijas Tautas frontes līdzdalību 1989. gada 4.martā tikadibinātaLatvijasKrievukultūrasbiedrība.
(..) [Tajā] darbojās rakstnieki J. Abizovs, L. Azarova, R. Dobrovenskis, M. Kosteņecka, Krievu drāmas
teātra aktieris M. Ļebedevs, Operas un baleta teātra solists G. Gorbaņovs, garīdznieks A. Zotovs. Avīzes
“Atmoda” krievu variants, kā arī 80. gadu beigās demokrātiskās pozīcijās nostājusies avīze “Sovetskaja
molodjož” (“Padomju jaunatne”) tika izplatītakrievu lasītāju vidū arī ārpus Latvijas, nodrošinot Krievijas
demokrātisko spēku simpātijas AtmodaiLatvijā. (..)

Pēc 1989. gada socioloģiskās aptaujas datiem,Latvijasneatkarības idejuatbalstīja 49%nelatviešu. Tas
sekmēja LTF uzvaru Augstākās Padomes vēlēšanās 1990. gada pavasarī, un šī uzvara veda Latviju uz

neatkarību.
Volkovs V. Krievi // Mazākumtautību vesture Latvija.

Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998.- 105.-106. lpp.

D

No Latvijas Krievu biedrības iniciatīvas grupas paziņojuma

Nākotnes sabiedrības svarīgākais mērķis-attīstīt krievuunlatviešukultūru sakarus. (..)

Konkrētas sabiedrības akcijas tiks saistītas arkultūras tradīcijuunpieminekļuatjaunošanu, izdevējdarbību
untulkojumiem, teātrauncitāmaktivitātēm,ar žēlsirdībaskustību.

Krievukultūrasbiedrībapārstāv tikai tās dalībniekus,neviskādus citus spēkus.

Mēs esam nolēmuši uzturēt visciešākos kontaktus ar Latvijas Kultūras fondu, Rēriha biedrību, BSB
[Baltslāvubiedrības] radošajāmsavienībām,PareizticīgobaznīcuunVecticībniekukopienu, ar latviešuinte¬
liģenci,arizinātniski tehnisko.

“He CTbtflHO H onraHynbca”: BbicTyroieHHH, mrrepBBro, aorcyMeHTM. -

Pma: flayraBa, 2002. — c. 18-19.

E

LatvijasKrievukultūrasbiedrībaatbalstaLatvijas Tautas frontesprogrammuun saskata šajā organizā¬
cijānevis ekstrēmistu saujiņu,kuriuzspiež savus uzskatus tautai,bet ganorganizāciju,kurair spējīga visla¬
bāk paust gan latviešu tautas, gannacionālo minoritāšu intereses.

“He cxbiAHO H oraaHyTbCfl”: BbicxyiuienMH, HHTepBbio, -

Pora: frayraBa, 2002.-c. 47-49.

F

PoļukultūraLatvijā sāka atdzimtreizē ar latviešuAtmodu,arLatvijas Tautas frontes autoritātes nostip¬
rināšanos, ar Latvijas Tautu forumaidejām1988. gadā.Patipirmāpoļukultūrasbiedrība“Promiēn”(“Stars”)
Henrika Svirkovska vadībā radās 1988. gada augustā Daugavpilī. 1991. gada janvāri izveidojās Latvijas
Poļu savienība-Latvijaspoļus vienojošāorganizācija ar 13 teritoriālāmnodaļām.

Apine I. Poļi // Mazākumtautību vēsture Latvija.
Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998. - 169. lpp.
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Latvijas Poļu savienības Ventspils nodaļas biedru paziņojums

Apliecinām savuuzticībuvalsts neatkarības ideāliem,LatvijasRepublikas demokrātiski ievēlētai Aug¬

stākajaiPadomei, tās ieceltajai valdībaiunpieņemtajiemlēmumiem.

Apņemamies aizstāvēt latviešu tautu tās taisnīgajācīņāundarbībā. Jūs atbalstaLatvijā dzīvojošo tautu

progresīviecilvēki.

LailatviešutautuiedvesmoItas Kozakevičas gaišais tēlsunviņas centiemcīņāpar tiesībāmunLatvijas

bnvību.

Turpinās Baltijas ceļš par neatkarību.Iesimpa to lepniunvienoti!

13.12.1990.

Ventspils pilsēta un novads. Notikumu hronika: 1985.-1996. -

Ventspils, 1998.-41. lpp.

H

1988. gada rudenī atjaunojās lietuviešu nacionālo iniciatoru grupa: J. Rudāks, E. Lukošēvičiene, A.

Liepiņš, kas piesaistīja sev jaunus aktīvistus. To vidū īpaši izcēlās ārsts Romualds Ražuks — ienācējs no

Lietuvas,kas šeitbijaizveidojis savuģimeniunlabi iepazinis latviešusabiedrību. 1988. gada27.novembrī šīs

grupas vadībānotikaapmēram600vietējo lietuviešusapulceMaskavaspriekšpilsētā, Aglonas ielā35,kultūras

namā “Lāpa”. Tajā tikanodibinātaLatvijas Lietuviešukultūrasbiedrība(LLKB),kura tūlīt iestājās topošajā

Latvijas minoritāšuNacionālokultūrasbiedrībuasociācijā,kas darbojās Latvijas Tautas frontes ietekmē. (..)

1990. gada vasarā Latvijas radio sākās pārraides lietuviešu valodā (..), kuru sagatavošanā liela loma

bija žurnālistei Juratei Šidlauskienei. 1991. gada janvāra dienās viņa izveidoja grupu, kura dienuunnakti

uzturēja radiosakarus ar Viļņuun sniedza informācijupar lietuviešuun latviešu pretestību PSRS militāro

spēku varmācīgajām akcijām. Tas veicināja “barikāžucīņu” organizēšanuRīgā.

Treija A., Dribins L. Lietuvieši // Mazākumtautību vēsture Latvijā.
Eksperimentāls mācību līdzeklis.-R., Zvaigzne ABC, 1998. -55. lpp.

I

1988. gada11.novembrīRīgānotikaLatvijas igauņupārstāvjusapulce.Piedalījās apmēram400 cilvēku

no Rīgas, Ventspils, Jelgavas, Alūksnes, Saldus, Smiltenes un Cēsīm,kurinolēma dibināt Latvijas Igauņu

biedrību (LIB). (..) Par LIB priekšsēdētāju sapulce ievēlēja Rīgas Medicīnas institūtaMiokardabioķīmijas

nodaļas vadītājuLeiliUtno.Biedrības vadībā darbojās filologs TeņuKarma,ekonomistsKārlisKrūzs, vēstur¬

nieki Kristīne Ducmane un Linda Dumpe, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas profesors Henns Tu-

herms,reliģiskās dzīves aktīvistsElmārs Johansons, inženierisLeo Tiro,medicīnas darbinieceMāra Alksne

uncitiLatvijas igauņukultūras dzīves veicinātāji.

Latvijas Igauņubiedrība 1988.-1989. gadā apvienoja apmēram 400biedru. Savāpolitiskajā orientācijā
LIBpilnīgi atbalstījaLatvijas Tautas fronti,piedalījāsLatvijasNacionālokultūrasbiedrībuasociācijas veido¬

šanā unLatvijas Tautu foruma organizēšanā 1988. gada decembrī. (..)

Latvijas igauņi aktīvipiedalījāsLTFpasākumos,kurumērķisbijaBaltijas valstuneatkarības atgūšana

un sadarbība ar Eiropas demokrātiju. Viņi stāvēja gan Baltijas ceļa dalībnieku tūkstoš kilometru varenā

ierindā, ganuz 1991. gada janvāradienubarikādēm.

Strenga I. Igauņi // Mazākumtautību vēsture Latvijā.

Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998. - 77.-78. lpp.
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PSRS sabrukuma laikā daudzi Latvijas ebreji aktīvipiedalījās latviešu tautas nacionālo spēku cīņapar
demokrātijuunLatvijasneatkarības atjaunošanu.

VēsturiskanozīmebijaMākslas akadēmijas pasniedzēja, vēlākprofesoraMavrika VulfsonarunaiLat¬

vijas Rakstnieku savienības uncituradošo apvienībuplēnumā 1988. gada 1. jūnijā,kurā viņš atklātikvalificē¬
ja padomju karaspēka ienākšanuLatvijā 1940. gada jūnijā kā Latvijas varmācīgu okupāciju. M. Vulfsons
1988.-1994. gadā bija viens no Latvijas Tautas frontes (LTF) līderiem. Latvijas neatkarības interesēm
kalpoja arī M. Vulfsona darbība PSRS Augstākajā Padomē 1989.-1990. gadā.

LTF pasākumu aktīvisti kopš tās dibināšanas bija dizaineris Herberts Dubins, juristeRuta Marjaša(..),
fiziķis unuzņēmējs Grigorijs Krupņikovs,kinokritiķisun žurnālists LatvijasUniversitātes pasniedzējs, vēlāk
docents Ābrams Kleckins, pedagogs Hone Bregmans, vēsturnieks Marģers Vestermanis, fiziķis Boriss
Cilēvičs, žurnālists Zalamans Kacs,ekonomists Jakovs Briskins (visino Rīgas),uzņēmējs IgorsMovels (no
Jelgavas) u. c. (..)

1988. gada oktobrī bijušajā Latvijas ebrejukopienas namā Rīgā, Skolas ielā 6, notika Latvijas Ebreju
1. kongress, kas darbojās Latvijas Tautas frontes vēsturisko lēmumu gaisotnē. Kongress proklamēja sevi

par ebreju kultūras pārstāvniecību. 1988. gada novembra beigās notika Latvijas ebreju 2. kongress, kas
oficiālinodibinājaLatvijasEbrejukultūras biedrību(LEKB),pieņēma tās statūtus un ievēlēja valdi. (..)

Valdes darbā dominēja trīs virzieni:

1. Sniegt juridiskuunmateriālupalīdzībutiemebrejiem,kuri izvēlēsies dzīviLatvijā,lai viņi varētuvisā

pilnībā īstenot savas tiesības,nacionālās unreliģiskās identitātes saglabāšanu, savas pašcieņas ap¬
liecināšanu.

2. Tiem,kuri izvēlas repatriācijuuzIzraēluvai emigrācijuuz kādurietumvalsti, atvieglot šoprocesu.

3. Aktīvi atbalstītLatvijas Tautas fronti.

1990. gada sākumāLEKB aktīvi atbalstījaLTF izvirzītoskandidātus LatvijasPSR AugstākāsPadomes
vēlēšanām.No ebreju sabiedrības par republikasparlamenta deputātiemievēlējaM. VulfsonuunI.Movelu
kāLTF kandidātus unR. MarjašukāNacionālo kultūras biedrību asociācijas pārstāvi. Visi šie trīs deputāti
balsojapar LatvijasRepublikas Augstākās Padomes 1990. gada 4.maijaDeklarācijupar Latvijas neatkarī¬
bas atjaunošanuun aktīvi iekļāvās LTF frakcijas darbībā.

Dribins L,, Gūtmanis A., Vestermanis M. Latvijas ebreju kopiena: Vēsture, traģēdija, atdzimšana. - R.: LU Latvijas
vēstures institūta apgāds, 2001. — 68.-70. lpp.

K

1988. gadā latviešu tautas nacionālās atmodas kustība saviļņoja arī Latvijā dzīvojošos ukraiņus. Sep¬
tembramēnesīRīgānotikaukraiņusapulce,kurā tikanodibinātaLatvijasukraiņunacionālās kultūrasbiedrība
“Dņipro”. Tās vadītājibija sabiedriskais darbinieks Viktors Prudiuss unLatvijas Zinātņuakadēmijas darbi¬

nieks Volodimirs Strojs.Biedrībā iestājās apmēram300 cilvēku. (..) Politiskajā cīņā “Dņipro”neiekļāvāsun

Latvijas neatkarības jautājumā līdz 1991. gada augustam pauda neitrālu nostāju. Taču biedrības sastāvā

esošais jauniešuklubs,ko vadīja arhitekteNatālija Skudra, atbalstīja Latvijas Tautas fronti.No 1989. gada
februāra šis klubs darbojās patstāvīgi, nodibināja sakarus arī ar nacionālo kustībuUkraināunpalīdzēja tai
1989. gada rudenī Jūrmalā sarīkot Ukrainas demokrātisko spēkukonferenci.

Latvijas Tautas frontei piekļāvās Rīgas ukraiņubiedrība “Slavutič” (līderis Volodimirs Stešenko) un

Ukrainas patriotiskās organizācijas “RUH” grupa Rīgā, kura pirmoreiz PSRS varas teritorijā te iznesa uz

ielasukraiņunacionālozili dzelteno karogu.

Dribins L. Ukraiņi // Mazākumtautību vēsture Latvija.

Eksperimentāls mācību līdzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998. - 234.-235. lpp.
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n GRUPA

INTERFRONTE

A

Latvijas Krievu kultūras biedrības rezolūcija par attieksmi pret Interfrontes mītiņiem

Interfrontes pēdējās uzstāšanās, it īpaši [1989. gada] 23. un 25. februāri, saasinājusi jau tā sarežģītās

starpnacionālās attiecībasrepublikā.Melīguziņuizplatīšana, šovinistiskanoskaņojumaradīšana veido dra¬

matisku un pat bezizejas situāciju. Zaudējuši realitātes izjūtu, Interfrontes līderi (..) cenšas aktivizēt de¬

struktīvus unnaidīgus spēkus. īpašu līdzjūtībuun sāpes izraisa to bērnuun skolēnu stāvoklis, kuri tiek ie¬

saistītimākslīgajākonfrontācijā.
“He cxbiAHO H oniHiiyrbc»”: BbiCTymieHira, wnepBLio, AOKYMCHTM. -

Para: flayraBa, 2002.-c. 23.
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Interfrontes mītiņš 1989. vai 1990. gadā. (I. Vārpās foto no Interfrontes mītiņš Daugavmala 1989. gada 21. marta.

Latvijas Okupācijas muzeja fonda) (I. Vārpās foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)

B

No Jāņa Dinēviča atmiņām par LTF domstarpībām ar Interfronti (IF)

Diskusijās arInterfrontiLTFuzsvēra,kanavpieļaujama tālākalatviešupārtapšanaminoritātēunka arī

nelatvieši cietīsnoneierobežotas migrācijas,ka teorijapar vienotopadomjutautuar vienotuvaloduirmaldīga

un šīs teorijas realizētāji ir Vissavienības resori vairāk no politiskiem nekā ekonomiskiem motīviem. Jau

toreiz IFuzsvēra,kamigrācijas ierobežošana ir cilvēktiesībuunPSRS likumupārkāpums. (..)

Visasākā konfrontācija starp LTF un IF izvērtās valodas jautājumos. (..) Tuvojoties Valodu likuma

pieņemšanai, IF 1989. gada 28. aprīlī izsludina vienas dienas streiku pret valsts valodas statusu latviešu

valodai. Streiks negūst plašu atbalstu. 1989. gada 5. maijā LPSR AP pieņem Valodu likumu, kas latviešu

valodaipiešķir valsts valodas statusu. (..)

Nevar noliegt, ka IF bija zināms intelektuālais potenciāls, taču pamatā tajā dominēja atvaļinātie pul¬

kveži,kuri “citādidomājošos” (..) neskaitāmas reizes izslēdzaunatkaluzņēma atpakaļ.IF vadmotīvs doku¬

mentos,manifestācijāsunrezolūcijās vienmēr irbijiskonservatīvais “pret”unnekad“par”.

Dinēvičs J. Pretrunu polarizācija. LTF un IF sadursmes //
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Fragments no Latvijas PSR Darba kolektīvu apvienotas padomes uzsaukuma latviešu darba tautai
1990. gada 21. aprīlī

Latvijas Tautas frontes līderi, spekulēdami ar latviešu tautas svētākajām jūtām, grūž Latvijas tautu

bezdibenī.

Apmēram 110 deputātino 170 republikas AugstākajāPadomē ievēlētajiembalstās uz LTFplatformas
vai arī atbalsta to. Šis skaits varkļūt vēl lielāks, janākamajā vēlēšanuposmā daļa vēlētājubūs tikpatpasīvi
kā iepriekš. Kas notiks tad?

NotikumiLietuvābrīdina,ka iespējamaburžuāziskas republikas reāla atdzimšana. Bet tas nozīmē,ka

atdzimsprivātīpašumsuz zemi,uz fabrikāmunrūpnīcām,uzmājām. Atgriezīsieskungiunkalpi,kas strādās

kungu labā. Un tas nozīmē,ka darba tautas dzīves apstākļi pasliktināsies, ka draudēs bezdarbs. Cietīs arī

latviešu tauta, kuras vārdā tas viss šodien tiek sludināts.

IvansD. Gadījumakarakalps-R: Vieda, 1995.-268. lpp.

Interfrontes mītiņš 1989. vai 1990. gada. (I. Vārpās

foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)
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Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālās frontes
informatīvais biļetens nr. 17, 1989. gada 30. septembri.
(No TFM krājuma)

Interfrontes mītiņš Daugavmalā 1989. gada
21. martā. (I. Vārpas foto no Latvijas Okupācijas

muzeja fonda)
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Latvijas PSR Darbaļaužu internacionālās frontes izplatītā lapiņa 1990. gada novembra sākumā

IZLASI UN NODOD BIEDRAM!

Līdzpilsoņi!

TuvojasLielāOktobra73. gadskārta.Mēs sagaidām šos svētkus grūtos laikos.Ne tikai tādēļ,ka trūcīgāki

kļuvušimūsu svētkugaldiunveikaluplaukti.Daudz no tā,parko atdeva dzīvībasmiljonipadomjucilvēku,

par ko samaksāts saspringta darba gados, tagad tiek sagrauts un nozākāts. Vai mēs pēc tā tiecāmies,

uzsākotpārbūvi, cerēdamiuz labākudzīvi?

PadomjuSociālistiskoRepubliku Savienība-pasaulēpirmā sociālistiskāvalsts, autoritāti ieguvusī liel¬

valsts tiek grauta ar nacionālistu,politisko avantūristu, ēnuekonomikāradušās jaunāsburžuāzijasuzbruku¬

miem.Kasmums atlicisnokonstitucionālāmtiesībāmuz darbu,uz dzīvojamoplatību,uzmācībām,uz atpūtu?

Ko iesākt ar bēgļiem,kuru skaitu drīzumāpapildinās krievuvalodārunājošieLatvijas iedzīvotāji? Kas at¬

bildēs par tūkstošiempārbūvesperiodaupuru?

Biedri! Atteikšanās no Lielā Oktobra svētkiem ir atteikšanās no mūsu vēstures, no mūsu valsts, no

sociālisma. Tāir labprātīgapārejaprofašistisku, antidemokrātiskinoskaņotusaimniekuverdzībā.

Pietiekbaiļu,nelietības, vienaldzībasun slinkuma. To nekadnepiedos mumsmūsu vectēvi,revolūciju

cīnītāji.

Aizsargāsim savas tiesības dzīvot, savulepnumu, savuticību!

Ārāno Augstākās Padomes Ulmaņa idejumantiniekus!

Visiuz 7.novembra svētku demonstrāciju!

LaidzīvoLielais Oktobris!
Okupācijas vara politikaLatvija. 1939-1991 /

Dokumentukrājums. -Rīga: Nordik, 1999. — 527. Ipp.
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ra GRUPA

LNNK

A

No Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) padomes paziņojuma par LNNK mērķiem

Uzskatām, ka latviešu tautas prasība pēc suverēnas valsts ir taisnīga un svēta.

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padome aicina iekļauties kustībā visus Latvijā un ārpus tās

dzīvojošos latviešu tautas nacionālās pašnoteikšanās centienupiekritējus neatkarīgi no tautības, reliģiskās
pārliecības vaipartijas piederības ar mērķi-atjaunot Latvijukā suverēnurepubliku.

Kustības galvenais uzdevums ir panākt Latvijas Republikas demokrātiskā valstiskuma un politiskās
suverenitātes realizēšanu, ekonomiskās neatkarības nodrošināšanu, demogrāfiskā stāvokļa normalizēšanu
unkultūrtradīcijuaizsardzību.

Kustība vēršas pret latviešu nacionālo diskrimināciju jebkurā tās izpausmē un aizstāv latviešu tautas

nacionālās intereses.Kustībanav vērstapret citāmLatvijā dzīvojošām tautībām, atzīst to pamatotāspolitis¬
kās, ekonomiskās unkultūras interesesunaicina tās sadarboties kopējo problēmurisināšanā.

PaziņojumspieņemtsLNNK atklātajā dibināšanaspilnsapulcēRīgā, Arkādijā, 1988. gada 10. jūlijā.

Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionālās neatkarības
kustība dokumentos. - R.: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. — 11.-13. lpp.

B

No Latvijas Nacionālās neatkarības kustības (LNNK) padomes paziņojuma par LNNK mērķiem

Par svarīgu uzdevumu kustības mērķa sasniegšanai uzskatām nepieciešamību panākt Latvijas PSR

Radošo savienībuvaldesplēnumarezolūcijas lēmumurealizēšanu.

Bez tam uzskatāmpar nepieciešamu panākt:

1. NekavējošipilnīgipārtrauktmigrantuieplūdiLatvijā, veicināt daļasmigrantuatgriešanos savā zemē.

2. Latviešuvalodunoteiktpar valsts valodu.

3. Noteikt Latvijaspilsoņa statusu, atjaunot nacionālo simboliku.

4. Uzskatīt ārpus Latvijas dzīvojošos latviešuspar mūsu tautas daļu.

5. AtbrīvotLatvijas teritorijunokodolieročiem.

6. NodotLatvijas valdībaspakļautībā visusLatvijā esošos ražošanas uzņēmumus uniestādes,kas līdz

šimpakļautas Savienībasministrijāmunresoriem.

7. IzveidotLatvijas nacionālās karaspēka vienības,kurās Latvijas jaunieši varētupildīt obligāto kara¬

dienestu, kā arī karaskolas ar latviešumācību valodu.

Atceltmilitāro apmācībuvispārizglītojošās skolās.

8. Praktiskinodrošināt konstitūcijāparedzēto personubrīvībuunpamattiesībuievērošanu.

9. Atļaut presē, radio un televīzijā izteikt no oficiālās nostādnes atšķirīgus uzskatus,kā arī organizēt
mītiņusundemonstrācijas ar politiskāmprasībām.

10. Atļaut iespiestunizplatīt neatkarīgus preses izdevumus.

11. Izstrādāt jaunu,demokrātiskuvēlēšanulikumu,kurš garantētuiespējuizvirzīt vēlēšanām vairākus

neatkarīgus kandidātu sarakstus.

12. Atļaut dibināt neatkarīgas demokrātiskaspartijas.

13. Atzītpar nelikumīgiemunatklātinosodītLKP 1959. gadajūlijaplēnumalēmumus valodu,kadru,
ekonomikasuncitos jautājumos.

14. Likvidēt valstskontrolipār baznīcu.Nodrošināt baznīcai iespējupublicētiespresē,radiountelevīzi¬

jā, izdot reliģiska satura literatūru,veikt labdarības misiju.

PaziņojumspieņemtsLNNK atklātajā dibināšanaspilnsapulcēRīgā, Arkādijā, 1988. gada 10. jūlijā.

Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionālās neatkarības
kustība dokumentos. - R.: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. - 11.-13. lpp.
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LNNK sapulce Arkādijas parka 1988. gada 10. jūlija. (I. Vārpās foto no Latvijas Okupācijas muzeja fonda)

C

LNNK padomes pamatnostādne jautājumā par Latvijas Republikas statusu

1988. gada 8. septembri

Mēsuzskatām,kavēsturiskiunjuridiski irpierādīts,kaLatvijasRepublikas sovjetizācijauniekļaušana

PSRS sastāvā 1940. gadāirnelikumīga,neatzīstamLatvijukāPadomju SociālistiskoRepubliku savienības

locekli de jure.

Uzskatām,ka defacto Latvijas Republikas iekļaušana PSRS sastāvā ir Latvijas okupācijaunpiepra¬

sāmto izbeigt.

Pieņemts,balsojotpadomes sēdē (vienbalsīgi).

Sēdi vadīja: J. Dobelis

Protokolēja: A. Pauls-Pāvuls

Pamatnostādni atbalstīja vienbalsīgi LNNK pilnsapulce 1988. gada 17. septembrī vairāk nekā 2000

cilvēku sastāvā.

Sēdi vadīja: J. Dobelis

Protokolēja: E. Repše
Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionālas neatkarības

kustība dokumentos. -R.: Latvijas Valsts arhīvs, 1995. - 18. lpp.

D

No Eduarda Berklava atmiņām

Nevienai pirms LNNK eksistējošām organizācijām nebija skaidra politiska mērķa, neviena no tām

nebija izvirzījusi sev uzdevumupanākt, lai latviešu tauta atgūtu savu valsti. LNNK jauno savas darbības

sākumaizvirzījanelokāmuprasībupēc tādas,piedāvājot rīcībasprogrammuokupācijasunsekojošās koloni¬

zācijas sekulikvidēšanaiLatvijā; iestājāspar okupētājvalstsbruņoto spēkunekavējošuunpilnīguizvešanu;

par Latvijaspilnīguatdalīšanos no tā saucamās PSRS.LNNKprogrammābija ierakstīts uzdevums cīnīties

pret masveidīgo cittautiešupārvietošanuuz Latviju, par kolonistu izvākšanu. Galvenajā uzdevumā ietilpa

Latvijas Republikas demokrātiskā valstiskuma unpolitiskās suverenitātes īstenošana, ekonomiskās neat¬

karības nodrošināšana, demogrāfiskā stāvokļanormalizēšanaunkultūrtradīcijuaizsardzība.

LNNK 1. kongresā par LR konstitucionālo pamatu tika atzīta 1922. gada Latvijas Satversme, bet

Komunistiskāpartijauntaipakļautās satelītorganizācijas tikapasludinātaspar noziedzīgāmunslēdzamām.

Tāds bijaLNNK viedoklis.
Berklavs E. Kas notika pirms 4. maija deklarācijas pieņemšanas //

4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju /
Red. T. Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 191. lpp.
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IV GRUPA

LATVIJAS TAUTAS FRONTE

A

No Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa rezolūcijas par LTF nodibināšanu 1988. gada
8. oktobrī

Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongress atzīst, ka Latvijas Tautas fronte ir radusies kā tautas

politiskāsunpatriotiskās iniciatīvasunatmodas kustība. Šobrīd Tautas frontes idejas jau atbalsts grupas ar

vairāknekā 110 000 dalībnieku. Atbalsta grupas ir izveidojušās visosrepublikasrajonosundaudzāspilsētās.
LTF uzskata, ka Tautas frontes pašorganizēšanās process ir noslēdzies. Sakarā ar to kongress Latvijas
Tautas frontikāLatvijasmasusabiedriskipolitiskuorganizācijupasludinaparnodibinātu.

Latvijas Tautas fronte. Pirmais gads. -R., 1989. - 224. lpp.

B

No Latvijas Tautas frontes Domes valdes 1989. gada 31. maija aicinājuma apspriest jautājumu
par Latvijas pilnīgu neatkarību

MēsredzamnākotnesLatvijukādemokrātiskuvalsti,kurāvisiempilsoņiemneatkarīgino to nacionālās
un sociālās piederības,politiskāsunreliģiskāspārliecības ir nodrošinātas vienādas tiesības.Latvijai ir jābūt
humānisma valstij,kurā valda likums, ekonomiska augšupejaunplašas garīgas kultūras attīstības iespējas
jebkurai etniskai grupai. Attiecības ar citāmvalstīm, savienotajāmrepublikāmjāveidouz savstarpēji izdevī¬
gu,līdztiesīgulīgumupamata.

Latvijas Tautas frontes Domes valde uzskata, ka izšķiroša lomaneatkarības iegūšanā būs pašai Latvi¬
jas tautai. LTF Domes valde redz šī mērķa sasniegšanas ceļu ganparlamentārā cīņā, izmantojot unpārvei¬
dojot atbilstoši tautas gribaiun laikaprasībām esošo Latvijas PSR valsts varas struktūru, gan tautas gribas
tiešās izpausmēs.LTFmērķis irpanākt valstiskoLatvijas neatkarību,nodrošināt tādas juridiskas garantijas,
kuras ļautu tautaipašai izvēlētiespolitiskās varas formuunmehānismu.

4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju /
Red. T. Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 391. lpp.

nLatvijas Tautas fronte

DOMES LOCEKLIS
LTF 2.KONGRESA DELEGĀTS.

PAGAIDU APLIECĪBAILMāRS
BiŠEPS

vārds

:

Ņ s ouzvārds

VĀRDS I ma r> X. ts

UZVĀRDS R i o on Fļ

Ievēlēts LTF I kongresa
09.10.1988. ;fjļjPMA : a

LTF DOMES ATB.SEKRETĀRS ''<>˙

1989.G. 7.-8.X,RIGA

Apliecība derīga līdz
LTF II kongresam

LTF 2. kongresa delegāta Imanta Belognva pagaidu apliecība.
(No TFM krājuma)LTF Domes atbildīgā sekretāre,

[
S.Kalniete

LTF 1. Domes locekļa Ilmārā Bišera apliecība.
(No TFM krājuma)
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c
No Latvijas Tautas frontes vēlēšanu platformas 1990. gada Augstākās Padomes vēlēšanām

MŪSU TUVĀKIE UZDEVUMI

POLITISKAJĀ JOMĀ

JaunievēlētajaiLatvijas AugstākajaiPadomei jārada visi priekšnoteikumi,kas sekmētuLatvijas valstis¬
kās neatkarības atjaunošanu.

Vispirms konsekventi jāpieņem objektīvs lēmums Molotova-Ribentropapakta sekulikvidēšanai,kvali¬
ficējot 1940. gada LPSR pasludināšanuun iestāšanos PSRS par nelikumīgu.

Latvijas AugstākajaiPadomei likumdošanas ceļājānodrošinavairākpartijudemokrātijas izveide,PSKP
un valsts varas, pārvaldes un jebkuras citas sabiedriskas organizācijas vai partijas ideoloģijas monopola
novēršana Latvijā. (..)

NACIONĀLĀS POLITIKAS JOMĀ

Pēc gadu desmitiem ilgas PSKP diktētas nacionālo interešu noniecināšanas politikas jāatgriežas pie
Latvijai vēsturiski raksturīgām demokrātiskām dažādu tautību savstarpējo attiecību tradīcijām. Jāsekmē
latviešunācijasunvisurepublikas teritorijādzīvojošonacionālo grupu sadarbība demokrātiskas sabiedrības
izveidēLatvijā, tās valstiskās neatkarības atjaunošanā,kopējās labklājības sasniegšanā.

LTF kategoriski iestājas pret jebkuriemmēģinājumiem sašķelt Latviju, veidojot autonomus nacionāli
teritoriālus apgabalus Latgalē vai citos republikasnovados.

Augstākajai Padomei jāpieņemlikumi,kas garantētuvisāmnacionālajām grupām

- tiesībasuniespējas attīstīt savukultūru, iegūt izglītībudzimtajā valodā;

- visplašāko līdzdalībunacionālo attiecību veidošanā,piešķirot nacionālajām grupāmtiesības topār-
stāvjiempiedalītiesparlamentārokomisijuunkomitejudarbā.

ĀRPOLITIKAS JOMA

Ievērojot Latvijas Republikas intereses unLatvijas-Krievijas 1920. gada 11. augusta miera līgumu,
Latvijas AP nekavējoties jāuzsāk sarunas par Latvijas Republikas atjaunošanu defacto. (..)

TAUTSAIMNIECĪBAS JOMĀ

Pašreizējā pārejās periodā jāatjauno kontrolepār ekonomisko procesu attīstībuLatvijā.

Mūsugalvenais mērķis —pārkārtotLatvijas tautsaimniecībuuz tirgus ekonomikaspamatiem, ievērojot
dabas aizsardzībasun vides atveseļošanas priekšnoteikumus.

Augstākajai Padomei jāizstrādā likumdošanas pamati pakāpeniskai izkļūšanai no ekonomiskās krīzes
Latvijā (..).

SOCIĀLAJĀ JOMĀ

Jaunajai sociālajai likumdošanai jālīdzsvaro straujie sabiedrības materiālās un sociālās noslāņošanās

procesi,ko radīs ekonomikas pārkārtošana uz tirgus pamatiem.

Nepieļaujotplašuiedzīvotāju slāņutālākuslīgšanunabadzībā, sociālālikumdošanatomērnedrīkstbremzēt
privāto iniciatīvuunuzņēmību.

4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju /
Red. T. Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vēsture, 2000. - 395.-398. lpp.)
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Preses konferences. (LKP CK Politiskās izglītības nama lielajā zālē)
08.10. 21.15 «Latvijas vēstures lappuses: 1939; 1949; 1959 — tas nedrīkst
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Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa darba kartība 1988. gada 8.-9. oktobri.

(No TFM krājuma)
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Tikai tad, kad LTF valdes ierosinātā tautas apspriešana konstatēja tautas vairākuma atbalstu Latvijas
neatkarībaiunLTFbija ierakstījusi šopunktu savājaunajāprogrammā,kas tikapieņemta 1989. gada 8. ok¬
tobrī,unkadšis LTF aicinājums guvanospiedošāLatvijas iedzīvotāju(ne tikaipilsoņu) vairākumaatbalstu,
mēs izvirzījām šo jautājumu PSRS Augstākajā Padomē. (..)

Laisagatavotupamatojumuprasībaipar neatkarības atjaunošanu,bijajāpierāda,kaLatvijasneatkarība
tika zaudēta divu starptautisko noziedznieku-Hitleraun Staļina-vienošanās rezultātā. (..)

PirmāPSRS Tautas deputātukongresalaikāLietuvas deputāti AļģirdsBrazausksunVitautsLandsberģis,
kāariLatvijas deputāts JānisPeterspieprasījanodibinātkomisijušīnoziedzīgādivuasiņaino diktatorunoslēgtā
līgumauntampievienoto slepenoprotokoluizvērtēšanai. Šādakomisija aritikanodibināta akadēmiķa Alek¬
sandra Jakovleva vadībā. Latviju šajā komisijā pārstāvēja Mavriks Vulfsons, Ivars Ķezbers unNikolajs
Neilands.

PSRS vadība ganpiekritaminētāskomisijas izveidošanai, tačunegribējapieļaut, lai tāpieņemtunopiet¬
nus lēmumus šajā jautājumā. (..)

īstu varoņdarbupastrādāja deputāts Mavriks Vulfsons. Viņš aizbraucauz Vāciju, sameklēja vēl dzīvu
esošo Ribentropa tulku, kas bija tulkojis sarunu gaitu un varēja pastāstīt to saturu, kā arī ieguva Vācijas
arhīvos saglabātos slepenoprotokolu fotokopijuattēlus.Kadviņš ar savuziņojumuuzstājās 2.PSRS Tautas
deputātu kongresā, zāle bija vienkārši satriekta. Tieši viņam un akadēmiķim A. Jakovļevam galvenokārt
jāpateicaspar to,kakongress 1989. gada24. decembrī pieņēma lēmumu, arkurunosodījaminētos slepenos
protokolus un atzinapar spēkā neesošiemno to parakstīšanas brīža. Tābija lielamūsuuzvara.

BišersI. Neiespējamais tomēr tika īstenots // Sarežģītais gājums. -R., 2002. - 97.-98. lpp.
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LTF organizēts mītiņš “Par Latvijas suverenitāti” 1989. gada

26. jūlijā. (R. Marklina foto no TFM krājuma)
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Protesta akcija pie Brīvības pieminekļa Rīga

1989. gada 23. augustā. (R. Marklina foto no

TFM krājuma)

Protesta plakats pret Molotova—Ribentropa paktu Lietuva

1989.gadā. (R. Marklina foto no TFM krājuma)
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Par Savienības līgumu

1990. gads.

8. decembrī

Pēc LTF valdes aicinājuma 29Latvijas neatkarībuatbalstošās sabiedriskās organizācijasparakstīja aicinā¬

jumu“VienotiLatvijai”.

Apzinoties savu atbildībuLatvijas tautai izšķirošābrīdī, kadPSRS vadība ar vietējās reakcijas atbalstuun

militāra spēkapalīdzībucenšas uzspiestLatvijasRepublikai Savienības līgumaparakstīšanu,mēs,Latvijas

Republikas demokrātisko organizācijupilnvarotiepārstāvji, aicinām savuspiekritējusunvisus Latvijasneat¬

karības cīnītājus:

•maksimāli saskaņot demokrātisko organizācijudarbību. Šajānolūkāmēs izveidojamdemokrātisko

spēkukoordinācijas centru;

• atbalstīt LatvijasRepublikas Augstākās Padomesunvaldības darbībuLatvijasRepublikas atjauno¬

šanā de facto. Mēs uzskatām, ka nepieciešama Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Pil¬

soņu kongresa saskaņota rīcība;

• izstrādāt kopīgurīcībasplānupilsoniskas nepakļaušanās kampaņaiPSRS prezidenta vaikādas citas

īpašas pārvaldes ieviešanas gadījumā. Par pirmo soli šajā virzienāuzskatāmvisuLatvijas iedzīvotāju

sadarbību, lai glābtu tos Latvijas jauniešus, kas pret savu gribu tiek iesaukti PSRS karaspēkā.

Mēs aicinām arī citas Latvijas demokrātiskās organizācijaspievienoties šimdokumentam.

Šo dokumentuparakstīja:

Latvijas Tautas frontes vārdā-Romualds Ražuks

Latvijas Sociāldemokrātiskās partijas vārdā-Ilmārs Rutks

Latvijas Demokrātiskās partijas vārdā- Juris Goldmanis

Latvijas Nacionālās neatkarības kustības vārdā-Eduards Berklavs

Latvijas Sociāldemokrātiskās strādniekupartijas vārdā-Uldis Bērziņš

“Helsinki- 86” vārdā-Inta Čirpuse

Latvijas Sieviešu līgas vārdā-Anita Stankēviča

Latvijas Inženieru asociācijas vārdā-Ilmārs Rutks

Latvijas Zaļās partijas vārdā-Valts Dzenītis

Latvijas Kristīgi demokrātiskās savienības vārdā-Artūrs Pētersons

Latvijas Demokrātiskās savienības vārdā-Mihails Gorskis

Latvijas Sieviešubiedrības vārdā-LīvijaTrūba

Latvijas Sieviešunacionālās līgas vārdā-Rita Valaine

Vides aizsardzības kluba vārdā-Skaidrīte Jansone

Latvijas Kristīgi demokrātiskāspartijas vārdā-Oskars Bogdanovs

Radikālās partijas vides humanizācijas grupas Latvijā vārdā- JurisLommvskis
Latvijas Zemnieku savienības vārdā-Aivars Berķis
Latvijas Jauniešu tiesību aizstāvēšanas līgas “Ugunskrusts” vārdā-Ilmārs Naglis
LatvijasNacionālo karavīru biedrības vārdā-Austris Ozols
Latvijas Sociāldemokrātiskās jaunatnes apvienības vārdā- Andris Romanovskis
LatvijasPolitiski represēto apvienības vārdā-Edmunds Būmanis
Latvijas Liberālās partijas vārdā-Jānis Danoss
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LTF Radikālās apvienības vārdā-Edgars Blomnieks

Starptautiskās cilvēktiesību sabiedrības Latvijas nacionālās nod. vārdā-Mirta Āriņa

Latvijas Strādnieku savienības vārdā-Konstantīns Burovs

“Latvijas Daugavas vanagi” vārdā-Ģirts Astra

Latvijas Republikas AP LTF frakcijas vārdā- Jānis Kinna

Pasaules Brīvo latviešu apvienības vārdā-Līga Korsts-Streipa

Amerikas Latviešu apvienības vārdā-Līga Korsts-Streipa

No šī dokumenta parakstīšanas atsakās Pilsoņukongresa vadība.

Sagatavots pec Tautas frontes muzeja arhīva materiāliem.
Sastādīja M. Usenko.
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Nevardarbīgās pretošanās fenomens - akcija “Baltijas ceļš”. Aptuveni divi miljoni cilvēku, sadevušies rokās, veidoja
660 km gara ķēdi no Tallinas līdz Viļņai. Akcijas dalībnieki Rīgas centrā 1989. gada 23. augustā uz Akmens tilta.

(R. Marklina foto no TFM krājuma)
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KAS VARĒTU VIENOT
SABIEDRĪBU LATVIJĀ?

TĒMAS AKTUALITĀTE

Apgūstot šo tēmu, skolēni veido savu pilsonisko pozīciju.

MĒRĶIS

• Noskaidrot, kadas vērtības sekme sabiedrības vienotību.

UZDEVUMI

• Atrast piemērus, kas liecina par sabiedrības vienotību.

•Izvirzīt hipotēzes, kā varētu tikt veicināta sabiedrības vienotība.

•Pamatot, ka hipotēzi var pierādīt vai apstrīdēt, strādājot projektā.

NODARBĪBAS GAITA

Skolotāja ievads

Katram cilvēkam, sociālajai grupai, sabiedrībai raksturīgas savas uzvedības un morāles normas. Sa¬
biedrībā ir noteiktas materiālās un garīgās vērtības, kuras, tāpat kā katra cilvēka sasniegumus, ietekmē
dažādi objektīvi un subjektīvi faktori, arī ģimene, dzīvesvieta, izglītība. Sabiedrības dzīvē-politikā, sportā,
ekonomikā, mūzikā, mākslā un citās jomās-ir situācijas, kad cilvēki jūtas vienoti, izjūt lepnumu par savu
valsti un cilvēkiem, kuri to pārstāv. Nedrīkst aizmirst, ka arī ikdienā cilvēkus neatkarīgi no viņu dzimuma,
tautības, politiskās vai reliģiskās pārliecības vieno kopējs darbs, problēmas un raizes.

Grupu darbs

Katra darba grupa saņem vienu laikrakstu un darba lapu ar uzdevumiem. Izpētījuši avīzi, skolēni aizpil¬
da darba lapu vai raksta secinājumus uz lielām lapām (prezentācijai). Laiks darbam-15-20 minūšu, prezen¬
tācijas laiks grupām-5-8 minūtes.

Skolotājā apkopojums

Dažādas vērtības un norises var gan veicināt Latvijas sabiedrības vienotību, gan tās šķelšanos. Izman¬
tojot „prāta vētras” metodi, skolotājs uz tāfeles fiksē tās cilvēku darbības jomas (vai konkrētas personības),
kuras var veicināt sabiedrības vienotību. Nobeigumā skolotājs (vai skolēni ar viņa palīdzību) izvirza hipotēzi
„Latvijas sabiedrībā ir vairākas jomas, kas var veicināt sabiedrības vienotību”.

Viens laikraksta numurs, protams, nevar būt vienīgais avots. Nepieciešams meklēt papildu informāciju.
Skolotājs var piedāvāt skolēniem izvēlēties projekta tēmu un izpildījuma formu.
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Uzdevums skolēniem

Izstrādāt projektu, kas apstiprina vai noliedz stundā izvirzīto hipotēzi: „Latvijas sabiedrībā ir vairākas
jomas, kas var veicināt sabiedrības vienotību”.

Projekta darba veidi

• Sienasavīze,

• zinātniski pētnieciskais darbs,

• žurnāls,

• izstāde,

• makets,

• lomu spēles scenārijs,

• videofilma,

• CD,

•preses, televīzijas vai radiopārraides analīze,

• intervija.

Skolēni var izvēlēties kādu no jomām-politika, ekonomika, kultūra, sports, jauniešu dzīve. Projektu var

veidot projektu nedēļā, arī vēstures vai civilzinību stundās. To var veidot bilingvāli, sadarbojoties ar latviešu,

krievu, angļu, vācu valodas skolotājiem.

Atgādinājumi skolotājam

• Palīdziet skolēniem saprast, ka viņi jau ir saskārušies ar šiem jautājumiem, jo tā ir ikdienas sastāv¬

daļa!

• Mudiniet viņus aprunāties ar vecākiem, kaimiņiem, citiem cilvēkiem, lai noskaidrotu, ko tie domā par
šo tēmu!

• Informācijai ir jābūt pietiekami plašai, lai darba rezultāts būtu pietiekami objektīvs.

Projekta vērtēšanas kritērijus skolēni var piedāvāt paši. Tie varētu būt šādi:

• nobeigfība,

• skaidrība,

•savāktās informācijas apjoms,

• projekta pamatojums,

•ilustrācijas,

• dokumenti.

Projektu prezentācijas beigās var tikt organizēta diskusija un izstrādāti ieteikumi valdībai (pašvaldībai,
skolas vadībai)par to, kas būtu jādara, lai veicinātu sabiedrības vienotību.
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DARBA LAPA

Piemērs: raksts,

reklāma, fotogrāfija

u. tml.

Piemērs: raksts,
reklāma, fotogrāfija

u. tml.

Jomas, kuras
sabiedrība nav vienota

Jomas, kuras
sabiedrība ir vienota
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