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zinātnes DzīVe

starptautiskā konference “pirmais pasauLes karš  
un tā sekas baLtijā”

Latvijas Vēsturnieku komisija 2014. gada 14. novembrī organizēja starptautisku 
zinātnisku konferenci “pirmais pasaules karš un tā sekas baltijā”. ar savu dalību 
konferenci pagodināja Latvijas Valsts prezidents andris bērziņš, kurš ievadrunā no-
rādīja pirmā pasaules kara nozīmīgo lomu Latvijas vēsturē, atzīmējot, ka šis karš 
bija milzu traģēdija Latvijas iedzīvotājiem. prezidents izteica cerību, ka mēs arī paš-
reizējā pasaules politiskajā situācijā esam pietiekami stipri, lai saglabātu savu valsti. 
konferencē ar referātiem uzstājās dalībnieki no piecām valstīm – Vācijas (j. tau-
bergs), igaunijas (e. medijainens), Lietuvas (z. butkus), krievijas (b. sokolovs) un 
Latvijas. kopā tika nolasīti 14 referāti.

atklājot konferenci un ieskicējot pirmā pasaules kara ietekmi uz vēstures attīs-
tību, uzstājās Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs i. feldmanis, kurš norā-
dīja, ka viena no svarīgākajām iezīmēm bija nacionālo valstu rašanās un demokrā-
tijas uzplaukums austrumeiropā. savukārt Lu Latvijas vēstures institūta direktors 
g. zemītis runāja par pirmā pasaules kara postošo ietekmi uz Latvijas demogrāfiju, 
kas saskatāma vēl mūsdienās. Viņš norādīja: lai pilnīgāk varētu izprast tā laika no-
tikumus, nepieciešams izprast arī emocionālo faktoru, kad mainījās priekšstati par 
nepieciešamo lojalitāti tai vai citai varai.

pirmajā plenārsēdē kā pirmais uzstājās a. stranga, referējot par krieviju un 
franciju un pirmo pasaules karu. Viņš uzsvēra, ka neviena valsts nevar tikt apsū-
dzēta, izņemot serbu nacionālo organizāciju, kā noziedznieki. iesaistīšanās karā  
tikusi uztverta kā mazākais ļaunums. aplūkojot sarežģīto situāciju, a. stranga atzī-
mēja, ka krievija bija tā, kas ievadījusi konflikta militarizāciju, sākot mobilizāciju, 
bet francija nav izmantojusi iespēju to novērst. L. zemīte, kas referēja par pirmā 
pasaules kara historiogrāfiju, izcēla, ka vēstures pētniecībā ir svarīgi, kurai no lielos 
vilcienos trim pētnieku paaudzēm pētnieks pieder – pirmajai, kas heroizēja karu, 
otrajai, kas karu uztvēra kā traģēdiju, jo izpētē svarīgākais ir karavīrs, vai trešajai, 
kurai izpētes pamatā ir apziņa, ka tā ir bijusi eiropiešu traģēdija un svarīgi ir aplūkot 
arī kara laika kopīgās iezīmes – kultūras un ikdienas dzīvi. j. taubergs analizēja vācu 
skatījumu par Lietuvu pirmā pasaules kara laikā, kas būtiski neatšķīrās no vācu no-
stājas šajā laikā arī pret latviešiem.

otro plenārsēdi atklāja e. medijainena referāts par asV izlūkdienesta darbību 
baltijas provincēs. Ē. jēkabsons aplūkoja piecas dažādās asV misijas baltijas val-
stīs, īsi ieskicējot katras misijas īpatnības un lielo nozīmi īpaši humanitārajā jomā. 
a. zunda raksturoja sabiedrotu nostājas ģenēzi 1919. gadā, bet i. feldmanis stāstīja 
par Latvijas un Vācijas attiecībām 1918. gada beigās – 1919. gada sākumā, izceļot 
r. fon der golca lomu vēsturiskajos notikumos. z. butkus analizēja Latvijas un Lie-
tuvas attiecības pēc pirmā pasaules kara beigām, uzsverot Lietuvas atturīgo nostāju 
attiecībā pret Latviju, ko raksturoja Lietuvas neiejaukšanās bermontiādes laikā.

tā kā referenti bija mazliet ilgāk dalījušies savās pārdomās par dažādiem vēs-
tures aspektiem, tad k. kangera referāts par H. fon štrīka afēras atsevišķiem aspek-
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tiem tika pārcelts uz trešo plenārsēdi. b. sokolovs aplūkoja jaunāko krievijas histo-
riogrāfiju par baltiju pirmajā pasaules karā, norādot, ka šī tēma pieminēta pamatā 
tikai sakarā ar rietumkrievijas armiju. savukārt j. taurēna referāta tēma bija saistīta 
ar valstiskuma un demokrātijas attīstības problēmām pēc pirmā pasaules kara bal-
tijas valstīs. par 1918.–1920. gada notikumu memuārliteratūras īpatnībām referēja 
i. butulis. r. cerūzis analizēja vācbaltiešu politisko eliti Latvijas republikas pro-
klamēšanas laikā. kā pēdējais konferencē uzstājās k. zariņš, analizējot baltijas valsts 
idejas attīstību no 1918. līdz 1919. gadam.

konferences noslēgumā norisa salīdzinoši īsas diskusijas. tas kā Latvijas kon-
ferenču viens no trūkumiem tika atzīmēts arī šīs konferences darba gaitā, salīdzinot 
to ar šāda veida organizatoriskiem pasākumiem citās valstīs. tomēr konferences ir 
nepieciešamas kontaktu dibināšanā un jaunu projektu veidošanā, kas norisinājās arī 
plenārsēžu starplaikos. 

Edvīns Evarts

Hanzas piLsĒtu arHeoLogu 10. konference 
trāVeminDĒ

jau divdesmit gadus katru otro rudeni Lībekas arheoloģijas un pieminekļu 
pārvalde rīko Hanzas pilsētu arheologu kolokvijus (Lübecker Kolloquium zur 
Stadtarchäologie im Hanseraum). šogad no 17. līdz 20. novembrim 10. tikša-
nās reize, tāpat kā vienmēr, notika kūrortpilsētā trāvemindē. uz to bija iera-
dušies pilsētu arheologi no īrijas, Lielbritānijas, beļģijas, nīderlandes, Dāni-
jas, norvēģijas, zviedrijas, somijas, krievijas, igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
polijas, šveices, kā arī no 16 Vācijas pilsētām. baltijas valstis pārstāvēja pieci 
dalībnieki – tallinas universitātes Vēstures institūta direktors Dr. erki ru-
sovs (Russow), tartu universitātes docents ains mesalu (Mäesalu), Hāpsalu 
un Lēnemā muzeju vadītājs antons perns (Pärn), Viļņas arheologs Dr. Lins 
girlevičs (Girlevičius) un šīs informācijas autore no rīgas. tāpat kā vien-
mēr, Hanzas pilsētu arheologu piedalīšanos kolokvijā finansēja organizatori. 

10. kolokvijam tā organizētājs prof. Dr. manfrēds glēzers (Gläser) bija 
izvēlējies tēmu “Viduslaiku pilsētu aizsākumi, dibināšana un sākotnējā at-
tīstība”, jau ielūguma vēstulē lūdzot apkopot gan arheoloģiskās izpētes laikā 
iegūtās liecības, gan arī citos avotos un pētījumos savāktos datus par vidus-
laiku pilsētas topogrāfisko novietojumu, iepriekšējo vietas apdzīvotību, ziņas 
par pilsētas dibināšanu un tās izaugsmi pirmo simt gadu laikā. kolokvija 
gaitā tika nolasīti 49 referāti. to lielā skaita dēļ nav iespējams detalizēti aplū-
kot katras prezentētās pilsētas attīstību, tāpēc šajā informācijā tiks pieminēti 
tikai atsevišķi secinājumi un nozīmīgākās atziņas.  

kolokvijā lielākoties tika aplūkota Hanzas pilsētu sākotnējā vēsture, bet 
atsevišķi referenti bija arī pilsētu arheologi ārpus šī reģiona. Liela daļa Han-
zas pilsētu radušās 12.–13. gadsimtā, un referātos galvenokārt uzmanība bija 




