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 Literatūras un vēstures kopsakari
Baltijas vēstures pētījumi
Baltijas literatūras pētījumi

 Literatūras loma atmiņu kultūras veidošanā

 Konkrētu Baltijas vēstures faktu literāro 
interpretāciju aplūkojums



 Mīts/vēsture/literatūra/stāsts
 „..pagātnes atcerēšanās un rakstīšana par to 

vairs nešķiet tik nevainīgi pasākumi (..) Nedz 
atmiņa, nedz vēsture vairs nav objektīva. 
Abos gadījumos mums jāņem vērā apzināta 
un neapzināta selekcija, interpretācija un 
izkropļojumi. Un abos gadījumos 
interpretācija, selekcija un izkropļojumi ir 
sociāli nosacīti.”

( Bērks, Pīters. Vēsture kā sociālā atmiņa. Tulk. R. Ķīlis. Atmiņa 
un vēsture no antropoloģijas līdz psiholoģijai. Sast. R. Ķīlis. 
Rīga : N.I.M.S, 1998)



 Tekstorientētās kritikas skolas – amerikāņu 
jaunā kritika, krievu formālisms, franču 
strukturālisms – literatūras estētisko un 
formas aspektu izcēlums

 Kontekstorientētās jeb sociāli vēsturiski un 
kultūrvēsturiski orientētās kritikas skolas –
kultūras studijas, jaunais vēsturiskums, 
postkoloniālisms – literatūras sociālālo, 
politisko, vēsturisko dimensiju izcēlums



Kultūras pavērsiens literatūras studijās un 
pētniecībā:

 Kultūras studijas (20. gs. 60. gadi), Kliforda 
Gīrca (Clifford James Geertz, 1926–2006)
rakstu izlase „Kultūru interpretācija” (The 
Interpretation of Cultures, 1973)



 Jaunā vēsturiskuma kritika (20. gs. 80. gadi), 
Stīvens Grīnblats (Stephen Greenblatt, 1943)

- Literāra teksta lasījums vēstures fonā, vēsture 
kā teksts, paralēlu mazo vēstījumu plūsma

- Robežu nojaukšana (starp literatūru un vēsturi, 
kultūru u.c., dzīvi un tekstu, fikcionāliem un 
dokumentāliem tekstiem)

- Teksts intertekstuālā saiknē ar citiem tekstiem 
noteiktā diskursā

- Totāla, galīga skaidrojuma neispējamība



 „Robeža starp vēsturi un filoloģiju tiek sargāta 
no vienas puses. Literatūras pētnieki tiecas to 
pārkāpt, vēsturnieki – nē”

 „Nozīmīgs ir tikai tāds teksta lasījums, kas pilda 
sava laikmeta vajadzības”

(Aleksandrs Etkinds (Александр Э́ткинд, 1955) „ Jaunais vēsturiskums, krievu 
versija”, 2001))

 Literatūra kā kultūras atmiņas (kultūras vēstures 
veidols cilvēka apziņā) veidotājelements



 Viduslaikos: Mare Balticum – lat. val., 
hronists Ādams no Brēmenes 11.gs.); 
Ostsee – vācu val. (8. – 10.gs.) 

 19. gs. vidū: Ostseeprovinzen (Estland, 
Livland un Courland)

 Pēc cariskās Krievijas sabrukuma: 
Baltija – Latvija, Lietuva, Igaunija, arī  
Somija

 Pēc 1940. gada: Pribaltika
 20. gs. beigas – 21. gs.: Baltijas valstis, 

Baltijas jūras reģiona valstis



 Kasekamps, Andress. Baltijas valstu vēsture. 
Tulk. J. Zīders. Rīga : Jumava, 2011.

 Baltijas valstu vēsture. Sast. Ains Masalu, 
Zigmants Kjaupa, Gvido Straube, Ago Pajūrs. 
Rīga : Zvaigzne ABC, 2000.

 Palmers, Alans. Baltijas jūras valstu un tautu 
vēsture. Tulk. P. Prauliņa. Rīga : Atēna, 2007.



 Paroleks, Radegasts. Baltijas literatūras 
salīdzinoša apcere. Rīga : Liesma, 1985.

 Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un 
kultūras kontakti. Sast. Benedikts Kalnačs. 
Rīga : LU Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, 2008.

 LU LFMI sērijas „Baltijas literatūra” grāmatas



 Baltic Postcolonialism. Ed. Violeta Kelertas. New York : 
Rodopi, 2006

 The History of the Literary Cultures of East-Central 
Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 
20th Centuries. Eds. Marcel Cornis-Pope and 
John Neubauer. Vol. I–IV. Amsterdam, Philadelphia : 
John Benjamin Publishing Company, 2004–2010 

 Scholz, Friedrich. Die Literaturen des Baltikums: Ihre 
Entstehung und Entwicklung. Düsseldorf : West-
deutscher Verlag, 1990



 Identitātes, atmiņas, dzīves stāstu, traumu 
pētniecība

 Saskarsmes meklējumi ar literatūras 
pētniecību: viens no atmiņas aģentiem ir 
mediju kultūra, t.sk. privātie un sabiedriskie 
mediji, teātris, kino un memuārliteratūra

 Literatūras loma atmiņu kultūras veidošanā



 Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras 
telpā. Sast. Jurģis Šķilters, Skaidrīte Lasmane. Rīga : LU 
Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2010

 Pēdējais karš: atmiņa un traumas komunikācija. Red. 
Mārtiņš Kaprāns, Vita Zelče. Rīga : LU SZF SPPI, 2010 

 Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā: atmiņu 
politika un publiskā telpa. Rīga : Mansards, 2012.

 Zellis, Kaspars. Ilūziju un baiļu mašinērija. Propaganda 
nacistu okupētajā Latvijā: vara, mediji un sabiedrība 
(1941-1945). Rīga: Mansards, 2012



 Atmiņa un vēsture no antropoloģijas līdz 
psiholoģijai. Sast. Roberts Ķīlis. Rīga : N.I.M.S, 1998

 Atmiņu kopienas: atceres un aizmiršanas kultūra 
Latvijā. Red. Mārtiņš Kaprāns, Gustavs Strenga, 
Norberts Bekmans-Dīrkess. Rīga : Zelta grauds, 
2016

 Bērziņš, Didzis. Sociālās atmiņas komunikācija un 
ētika: holokausta diskursi Latvijā (1945-2014) .
Promocijas darbs, 2015



„Kultūras atmiņai ir tās fiksētie punkti; tās 
horizonts nemainās laika gaitā. Šie fiksētie 
punkti ir liktenīgi pagātnes notikumi, par 
kuriem atmiņas tiek uzturētas ar kultūras 
formu (teksti, rituāli, pieminekļi) un 
institucionālās komunikācijas (publiskā 
retorika, prakse, ceremonijas) palīdzību. Mēs 
tās saucam par „atmiņas figūrām”.’’

(Assmann, Jan. Collective Memory and Cultural Identity. Transl. by John 
Czaplicka. New German Critique, No. 65, Cultural History/Cultural Studies 
(Spring - Summer, 1995)



 Kultūras atmiņa
- identitātes saliedēšana
- rekonstruēšanas spēja
- kolektīvo nozīmju un zināšanu formēšana un 

pārveide
- atmiņas institucionāla izplatīšana, piemēram, 

tekstu kanonizācija
- obligātums – grupas normatīvā paštēla 

uzturēšana un reproducēšana
- refleksivitāte, kas turpina balstīt grupas izpratni 

par tās vienotību
(Assmann, Jan. Collective Memory and Cultural Identity. Transl. by John Czaplicka. New 

German Critique, No. 65, Cultural History/Cultural Studies (Spring - Summer, 1995)



Skapja un kumodes principa metafora 
nacionālās identitātes skatījumā

(Freimane, Valentīna. Ardievu, Atlantīda! Rīga : Jumava, 2010)

Mazo nāciju literatūras ir tendētas būt vairāk 
„etniskas”, vairāk orientētas uz nacionālo 
specifiku 

(Nollendorfs, Valters. The Demythologization of Latvian 
Literature. Books Abroud, 1973, Vol. 47 (No. 4) )



 Kompleksā sabiedrība – sabiedrība, kurā pastāv 
konkurējošu atmiņu grupas un vienotības 
trūkums

(Eyerman, Ron; Alexander, Jeffrey C.; Giesen, Bernard; Smelser, Neil J.; 
Sztompka, Piotr. Cultural Trauma and Collective Identity. Berkeley, CA : 
University of California Press, 2004)

 Atmiņu kopiena – grupa, kurai ir vienota, 
nepastarpināta pieredze, kopīgas atmiņas un 
tajās balstīti atceres rituāli

( Irwin-Zarecka, Iwona. Frames of Remembrance: The Dynamics of Collective 
Memory. New Brunswick, New Jersey : Transaction Books, 1994)



- :

1944. gada vasara – 1945. gada vasara

1944. pavasaris Sarkanā Armija pietuvojas Baltijai, aktivizējas baltiešu 
neatkarības atjaunošanas centieni un nacionālo partizānu 
kustība (Baltijā apm. 100 000 dalībnieku, krituši ap 50 000; 
Strods) 

1944. pavasaris –
1945. pavasaris

Ebreju geto evakuācija, ebreju nogalināšana (1941-1945 – visā 
Baltijā nogalināti ap 280 000 ebreju; Daviolīte, Stranga)

1944. vasara –
rudens

Baltieši bēg uz Rietumiem  (65 000 lietuviešu, 130 000 latviešu 
un 75 000 igauņu; Kasekamps)

1945. janvāris –
marts

Operācija „Hannibal” – etnisko vāciešu un vācu karavīru 
evakuācijas plāns no Kurzemes, Austrumprūsijas un 
Rietumprūsijas, „Wilhelm Gusttloff” bojāeja 30. janvārī (6500-
9000 pasažieri; Palmers)

1945. pavasaris –
1946. ziema

Sarkanās Armijas patvaļa Karaļaučos, bads, epidēmijas; Lietuvā 
nonāk ap 7000 t.s. vilku bērnu; Mazās Lietuvas enciklopēdija) 



Arveds Vīrlaids 
(1922–2015) 
- kā brīvprātīgais 

dienējis Somijas 
armijā, atgriezies 
Igaunijā 1944; 

- emigrējis uz  Kanādu 
1953

 „Kapi bez krustiem”
(Ristideta hauad, 1952)
 „Lietus upē” (Sadu jõkke, 1965)
 „Dziestošās ugunis” 
(Kustuvad tuled, 1965)
 „Apzīmogotie” (Märgitud, 1980)



 Antans Šileika (1953) 
– kanādiešu 
rakstnieks, lietuviešu 
pēctecis 
- „Pazeme” 
(Underground, 2011; 
lietuv. 2013)

 Marjus Ivaškēvičs 
(1973) 
- „Zaļš” (Žali, 2002)



 Rūta Vanagaite (1955)
- „Mūsējie” (Mūsiškiai. 

Kelionė Su Priešu, 
2016)

Rūta Vanagaite Žaņa Lipkes  memoriālā, 
2017. gada novembrī
http://jauns.lv/raksts/arzemes/260119-
lietuvas-visskandalozaka-rakstniece-
sapinas-savos-izdomajumos

„Tas ir jūsu darbs [analizēt avotus –Z.G.], 
es gribēju pamodināt cilvēkus” (Vanagaite)



Citu tautību rakstnieku vēstījumi: 

 Balis Sroga (1896–1947), memuāru grāmata 
„Dievu mežs” (Dievu miškas, 1945; 1957)

 Miervaldis Birze (1921–2000), stāsti „Viens ābols” 
(1956), „Viņa gribēja būt skaista” (1961)

 Jegeņijs Jevtušenko (1932–2017), poēma 
„Babijara” (Бабий Яр, 1961); Ojārs Vācietis 
(1933–1983) „Rumbula” (1966)

 Ēvalds Vilks (1923–1976), „Pusnakts stundā” 
(1968)



Ebreju rakstnieku vēstījumi, atmiņu 
literatūra:

 Marija Rolnikaite (1927–2016), dienasgrāmatas 
rekonstrukcija „Tas jāpastāsta” (Turiu papasakoti, 
1963)

 Ichoks Mers (1934–2014) romāns „Neizšķirts ir 
tikai mirkli” (Lygiosios trunka akimirką, 1963)

 Frīda Mihelsone (1906–1982), atmiņu stāsts „Es 
izdzīvoju Rumbulā” (1973 – krievu val.; 1979 –
angļu val.; 2005 – latv. val.)



21. gs. rakstniecība
 Valentīna Freimane „ Ardievu, Atlantīda!” (2010)
 „ Išgelbėti bulviu̜ maišuose: 50 Kauno geto vaikų 

istorijų” („Paslēpti kartupeļu maisos: 50 Kauņas 
geto izdzīvojušo bērnu stāsti”, 2014)

 Ābrama Suckevera stāstu krājuma „Zaļais 
akvārijs” (1953–1954) tulkojums (Mindaugas 
Kvietkauskas, 2013)

 Ābrama Suckevera atmiņu grāmatas  „No Viļņas 
geto” tulkojums (Vladislovas Guoga, Asta 
Baranuskienė, Aurimas Guoga, 2011) u.c.



 Māris Bērziņš (1962), romāns „Svina garša” 
(2015) 

 Sigits Paruļskis (1965), romāns „Tumsa un 
partneri” (Tamsa ir partneriai, 2012, 2013; latv. 
fragm. 2015, tulk. Dace Meiere)

 Toms Vaiseta (1984), krājums „Putnu miegs” 
(Paukščių miegas, 2014), stāsts „Avene” 
(Avietė, latv. 2017, tulk. Dace Meiere)



 Alvīds Šlepiks (1966),
romāns „Mans vārds ir 
Marīte” (Mano vardas –
Marytė, 2012)



MV Wilhelm Gustloff
Uzbūvēts – 1936,  
Ekspluatācijas sākums – 1937
Kraft durch Freude idejas 
īstenojums
Nogremdēts – 1945. gada 30. 
janvārī

Sarkankarogotā 
zemūdene S-13
Aleksandrs Marinesko
(Александр Маринеско,1913–1963)



 Ginters Grass 
(1927 – 2017)
- vācu rakstnieks, Nobela 

prēmijas laureāts
- romāns „Krabja gaitā” 

(Im Krebsgang, 2002)

„ Neviens tak nevēlējās par to ne 
dzirdēt, šeit Rietumos ne un 
Austrumos jau nepavisam.” 



 Rūta Šepetis (1967)
- ASV rakstniece, 

lietuviešu pēctece
- „Jūras sāļums” (Salt to 

the See, 2016)



 Pagātnes saglabāšanas un pagātnes 
pārvarēšanaskoncepti
„(..) atcerēties, lai pārvarētu – attiecināms 
uz valstīm, kas piedzīvojušas radikālu vērtību 
maiņu vai politiskās sistēmas transformāciju, 
kā rezultātā ir radusies nepieciešamība 
konsolidēt sašķelto sabiedrību un noskaņot to 
kopīgai vērtību sistēmai.”

(Assmann, Aleida. Das Neue Unbehagen der Erinnerungskultur. Eine Eine Intervention. München :
Verlag C.H.Beck oHG, 2013

Asmane, Aleida. Jaunā nepatika pret atmiņas kultūru. Tulk. Beata Paškevica/Līga Raituma, 
2016)



 Monoloģiskas atcerēšanās un dialoģiskas 
atcerēšanās koncepti
Nacionālajai atmiņai piemīt monoloģisks 
raksturs
Dažādos virzienos vērstu atmiņu 
(multidirectional memory) koncepcija

(Assmann, Aleida. Das Neue Unbehagen der Erinnerungskultur. Eine Eine 
Intervention. München : Verlag C.H.Beck oHG, 2013; 

Asmane, Aleida. Jaunā nepatika pret atmiņas kultūru. Tulk. Beata 
Paškevica/Līga Raituma, 2016)



„Kas nosaka to, kā mēs atceramies vēsturi, un kuri 
vēstures elementi tiek saglabāti un iemājo 
kolektīvajā apziņā? Ja romāni par vēsturi 
pamodina jūsu interesi, meklējiet faktus, vēsturi, 
memuārus un personiskas liecības, kamēr tās vēl 
pieejamas. Tie ir stūrakmeņi, uz kuriem balstās 
daiļdarbi par vēstures tematiem. Mēs 
nedrīkstam pieļaut, ka aizejot dzīvajiem 
lieciniekiem, patiesība izgaist līdz ar viņiem.

Lūdzu, ļaujiet viņiem runāt.”
(Šepetis, Rūta. Jūras sāļums. Tulk. S.Brice. Rīga : Zvaigzne ABC, 2016)
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