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PRIEKŠVĀRDS

Projektu “Zīmes. Mēs. Piektais gads” Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļa aizsāka 2005. gadā. Tā 
ietvaros studenti un mācībspēki centās fiksēt Latvijas ainavā esošās 
Piektā gada zīmes un pieminēšanu. Projekta uzdevums nebija atrast vi-
sus 1905. gada pieminekļus, piemiņas plāksnes, ēkas, ielas un laukumus, 
kur risinājušies tālaika notikumi, bet gan tikai tās vietas, kas ir projekta 
dalībnieka dzīves vietu un skolu tuvumā. Tās ir zīmes, kas manāni un 
nemanāmi pastāv līdzās mūsu ikdienas gaitām.

Studentiem tā bija Latvijas novadu, to atmiņas un pieminēšanas 
izzināšana, dažādu komunikācijas prakšu un to mainības laika gaitā 
pētniecība, Latvijas kultūrtelpā saturā un formā tik dažādo naratīvu un 
narācijas līdzās pastāvēšanas apjēgsme. Vienlaikus arī pētnieciskās 
žurnālistikas prasmju apguve. Laika, telpas, atmiņas un savu zināšanu 
sasaistes rašana.

Veidojot šo grāmatu, mēs nenosodām un nevainojam piemiņas vietu 
apsaimniekotājus, ja tās ir pamestas novārtā. Tas, kas noticis ar Piektā gada 
atmiņu un pieminēšanu, ir Latvijas kopējais likteņstāsts, kuru ir koriģējušas 
un revidējušas 20. gadsimta laikā pastāvējušās politiskās varas un to eli-
tes. Rezultātā attieksme pret Piekto gadu un tā pieminēšanu ir neskaidra, 
tā joprojām ir izvēles priekšā. Šā izdevuma viens no mērķiem – palīdzēt to 
izdarīt. Piektais gads gan pozitīvā, gan neitrālā, gan negatīvā nozīmē ir Latvi-
jas vēstures, kolektīvās atmiņas un pieminēšanas daļa.

Projekta realizācijas laikā no 2005. gada pavasara līdz 2007. gada 
vasarai fotoattēlos ir iemūžinātas piemiņas vietas visos Latvijas nova-
dos un arī ārpus tiem – pieminekļi, piemiņas akmeņi, plāksnes, notikumu 
un soda vietas u.c. Tiek  fiksēti arī šodienas cilvēku izteikumi/attieksmes 
par/pret šīm piemiņas vietām. Attēli kopā ar īsu anotāciju ir ievietoti šajā 
grāmatā. Atsevišķu pieminēšanas vietu plašākus aprakstus iespējams 
lasīt tās elektroniskajā versijā http://www.lu.lv/szf/komu_noda.html

Projekts “Zīmes. Mēs. Piektais gads” ir starpdisciplinārs. Tajā vieno-
jas zinātņu – komunikācijas zinātnes, Latvijas vēstures un kultūras 
vēstures – skatpunkti un pieejas, kas rezultējas Latvijas, latviešu un to 
kultūras izzināšanā – letonikā. Tālab šis izdevums klasificēts kā letonikas 
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pētījums. Tā pirmie rezultāti tika prezentēti 1. Letonikas kongresā 2005. gada 
oktobrī. 

Projekta realizācijas gaitā nācās tikties ar daudziem cilvēkiem, kas 
stāstīja par Piektā gada piemiņas vietām, palīdzēja tās atrast, reizumis 
pat rādīja ceļu. Paldies visiem! Īpašs paldies Talsu novada muzeja gal-
venajai speciālistei Inesei Vemperei un fotogrāfam Ilgonim grosvaldam, 
Talsu fotogrāfiem Dainim Kārkluvalkam un Uldim Balgam, Alūksnes zonālā 
valsts arhīva Balvu informācijas un pakalpojumu sektora vadītājai Lilio-
zai Balodei, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzeja galvenajam 
speciālistam Raitim Ābelniekam, Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja direktora vietniekam zinātniskajā darbā Indulim Zvirgzdiņam, 
Lejasciema pagasta padomes darbiniecēm Dacei Milnei un Janai Igaviņai, 
kā arī Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja darbiniekiem. 
Pateicamies arī Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkai. Pal-
dies fotovēsturniekam Pēterim Korsakam, Kurmenes pagasta bibliotēkas 
vadītājai gitai Skadiņai, Zalves pamatskolas skolotājai Ilgai Cerai, Kusas 
pamatskolas skolotājai Laimai Vanagai, kā arī Ilzei Pabērzai, Pēterim un 
Kasparam Koscinkevičiem, Rudītei Urbanovičai, Andrim Tomašūnam, 
Sanitai Ziemānei un Solvitai Denisai. Paldies Vecpiebalgas 1905. gada 
revolūcijas vidusskolas skolniecei Vijai Oltei, kas atsaucās komunikācijas 
zinātnes studentu aicinājumam un atsūtīja Piektā gada pieminēšanas vie-
tu savā novadā fotoattēlus!

Paldies Sociālo zinātņu fakultātes profesorei Intai Brikšei, asociētajam 
profesoram Ābramam Kleckinam, docentei gitai Blauai un doktorantam 
Mārtiņam Kaprānam, Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību 
un publikāciju daļas vadītājai Pārslai Pētersonei un Lasītavu daļas vadītājai 
guntai Mindei par saturīgajām konsultācijām, grāmatas manuskripta 
izvērtēšanu un vērtīgajiem ieteikumiem.

Liels paldies šā projekta vienīgajam atbalstītājam Valsts kultūrkapitāla 
fondam.
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Pieminēšana. Piektais gads

Vita Zelče

2005. gadā Latvija atskatījās uz 20. gadsimta pirmo lielo notikumu – Piekto gadu jeb 1905. 
gada revolūciju. tā atcere un/vai neatcere ir liecība par cilvēku mainīgajām, reizumis 
neskaidrajām attiecībām ar šo pagātnes daļu gadsimta ilgumā, par dažādu politisko varu 
veidoto publisko atmiņu un šo procesu ietekmi uz cilvēku individuālo un sociālo grupu 
kolektīvo atmiņu. 

kolektīvās atmiņas par Piekto gadu dinamika ir ļoti sarežģīta un samezglota. tās 
pastāvēšanas situācijas, vara, ideoloģiskie uzslāņojumi, mainīgā vērtību sistēma ir 
noteikusi, mainījusi, diktējusi, uzspiedusi attieksmi pret šo notikumu un tā vērtējumu.

1905. gada revolūcija Latvijas (kuras tolaik vēl nebija ne administratīvi, ne 
ģeogrāfiski, tā bija tikai iztēlota cilvēku prātos) un arī Baltijas mērogā bija pārsteidzoši 
spēja, virmojoša, aizrautīga un strauja, – klaji pretrunīga šā novada dzīveskārtībā allaž 
tik ierastajai likumpaklausībai, apdomai un piesardzībai. Vienkāršoti raksturojot Piekto 
gadu, jāsaka – latvieši un viņu cittautu likteņlīdzinieki atlieca darbā sagumušo muguru un 
paziņoja, ka vēlas ne tikai rātni strādāt, bet arī piedalīties lemšanā par krievijas impērijas 
pavalstnieku pienākumiem un tiesībām, savu un novada dzīvi, tā attīstību. 1905. gads bija 
iniciatīvas sprādziens. tika rosināts, darīts un plānots tas, kas krievijas impērijā nebija 
iespējams tiesiskā ceļā. Proti, notika varas pārņemšana pašvaldību līmeni, pieprasīta 
konstitucionāla iekārta, valsts satversme, tautas vietējie pārstāvniecības orgāni, vārda, 
politiskās pārliecības un darbības brīvība, cilvēka cieņa, varas un elites augšslāņa 
arogances mazināšana u.c. 

Piektais gads bija arī revolūcija, kas notika savam laikam un situācijai atbilstošā 
formā, kura ietvēra demonstrācijas, mītiņus, streikus, bruņotas sadursmes, terora 
aktus, ieroču un naudas “ekspropriācijas” akcijas u.c. Piektais gads bija vienkāršo 
cilvēku – zemnieku, strādnieku, skolotāju, skolu audzēkņu, žurnālistu, literātu, tirgotāju, 
transporta un pakalpojumu nozarē nodarbināto u.c. – cīņa ar likumā neparedzētiem 
līdzekļiem pret policejisko un militāro lielvaru – krievijas impēriju. Lūgumu un petīciju 
ķeizaram, ministriem, ģenerālgubernatoriem un gubernatoriem ilgais laiks, kas nebija 
nesis rezultātus, bija pāraudzis atklātā un reizumis vardarbīgā protestā un nepakļāvībā 
spēkā esošajiem impērijas likumiem.

Uzdrīkstēšanās un rīcība bija Piektā gada pirmā pieredze. Otro pieredzi veidoja 
revolūcijas apspiešana, sodīšana un samierināšanās. tālaika represiju vidū bija cilvēku 
nogalināšana, spīdzināšana, ieslodzījumi, izsūtījumi, kā arī cilvēku pazemošana un viņu 
niecības demonstrācija – publiska pēršana, zemnieku māju nodedzināšana, cilvēku 
nošaušana “bēgot” ceļmalās un mežos un baiļu atmosfēras uzturēšana. tas atgādināja 
par pirms nepilniem simts gadiem atcelto dzimtbūšanu, par indivīda beztiesīgumu, ar 
varmācīgiem līdzekļiem uzturētu kārtību un cilvēka nevērtību. tālab kopsummā Piektais 
gads bija smaga un vērtīga pieredze, tik neviennozīmīga, ka ir riskanti to mērīt tikai ar 
vienu mērauklu. apgalvot, ka Piektais gads iztirzājams vienīgi baltā, melnā, sarkanā vai 
sarkanbaltsarkanā krāsā.1 

Piektais gads bija modernitātes pirmais lielais politiskais un sociālais satricinājums, 
kurā idejas, pārmaiņu un labākas dzīves vārdā tika zaudētas dzīvības. tautas brīvībai 
diskursīvi tika piešķirta cilvēka dzīves vērte. Piektā gada notikumi radīja varoņus un 
upurus, viņu godināšana un atcere veidoja jaunu pieminēšanas praksi.

Piektā gadā atcere un/vai 
neatcere ir liecība par 
cilvēku mainīgajām, reizumis 
neskaidrajām attiecībām ar 
šo pagātnes daļu gadsimta 
ilgumā, par dažādu politisko 
varu veidoto publisko atmiņu 
un šo procesu ietekmi uz 
cilvēku individuālo un sociālo 
grupu kolektīvo atmiņu 

Uzdrīkstēšanās un rīcība 
bija Piektā gada pirmā 
pieredze. Otro pieredzi veidoja 
revolūcijas apspiešana, 
sodīšana un samierināšanās
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šīs prakses unikalitāti nosaka tas, ka Piektais gads bija pirmais vienā noteiktā laika 
nogrieznī ietilpstošais spilgtais notikums latviešu vēsturē, kurā viņi visā Latvijas teritorijā 
kļuva par aktīviem politiskajiem aktoriem, nevis objektiem vai statistiem. iepriekšējie 
neikdienišķie notikumi (piemēram, zemnieku nemieri) bija lokāli, aptvēra vien atsevišķus 
pagastus. savukārt izšķirošo reformu (piemēram, brīvlaišanas) ierosinātājs un īstenotājs 
bija vara, latvieši – to realizācijas objekts. 1905. gadā latviešiem piederēja iniciatīva, viņi 
veidoja tagadni un ar tās starpniecību vēsturi. te jāatgādina Fēliksa Cielēna teiktais: “Ja 
tautiskā atmoda latviešus no savrupiem ļaudīm pārvērta par tautu, tad par 1905. gada 
revolūciju var teikt, ka tā latviešus no tautas pārvērta par nāciju. Tad viņi aktīvi cīnījās 
par kopējiem nacionālpolitiskajiem mērķiem. Mēģinot politiskās cīņas ceļā nokratīt 
savus nacionālos apspiedējus, latvieši uzsāka principiāli pavisam jaunu laikmetu savā 
dzīvē. Tad īsti sākās latvju nācijas vēsture.”2

F. Cielēns uzsvēra, ka Piektais gads latviešiem noņēma “bezvēstures lāstu”. tas 
ir trāpīgs vērtējums, jo bija pienācis notikums, kuru veidoja nācija. ne tikai atsevišķas 
sociālās grupas un/vai kopienas. Piektais gads palika latviešu tautas atmiņā. tālab tikai 
kopš Piektā gada ir iespējams runāt par funkcionējošu nacionālo atmiņu, memoriālo un 
pieminēšanas praksi.

šo apceri veido divas daļas. Pirmajā definēts pieminēšanas jēdziens un sniegta 
Latvijas pieminēšanas un memoriālās tradīcijas periodizācija un galveno posmu vispārīgs 
raksturojums. Otrajā daļā atsevišķi aplūkota Piektā gada pieminēšanas kultūra un tās 
atkarība no ārējiem apstākļiem (politiskās iekārtas, dominējošās ideoloģijas) un kolektīvās 
atmiņas.

1. daļa
Pieminēšana. LatVijas Pieredze
Franču vēsturnieks Pjērs norā (Nora) mūslaiku nodēvējis par pieminēšanas/atcerēšanās 
vispasaules triumfa laikmetu. Viņaprāt, pēdējo divdesmit vai divdesmit piecu gadu laikā 
visās valstīs, visās sociālajās, etniskajās un radinieku grupās dziļas pārmaiņas pārdzīvoja 
tradicionālā attieksme pret pagātni. tās veidi bija/ir daudzējādi: vēstures oficiālās versijas 
kritika; no vēstures izklāstiem agrāk izstumto posmu un slāņu atjaunošana; aizliegto 
un noklusēto vēstures tēmu iztirzāšana; “sakņu kults” un ģenealoģisko meklējumu 
uzplaukums; dažādu memoriālo pasākumu kaskādes; rēķinu ar pagātni juridiska 
nokārtošana; tematiski un formas ziņā daudzveidīgu muzeju atvēršana; intereses 
par arhīvu materiāliem pieaugums un to pieejas paplašināšanās; sīksta pieķeršanās 
pagātnes mantojumam. P. norā atzīst, ka pār pasauli veļas pieminēšanas vilnis, to jau 
pārpludinot. atmiņas savieno ticību pagātnei (gan reālajai, gan iztēlotajai) ar piederības 
izjūtu, kolektīvo apziņu ar individuālo pašapziņu un atmiņu ar identitāti.3 

turklāt tieši atmiņas un identitātes attiecības, pēc P. norā domām, pēdējās desmitgadēs 
ir piedzīvojušas būtiskas pārmaiņas. agrāk identitāte tika saistīta ar cilvēka individualitāti, 
unikalitāti, ar to, kas viņu atšķir no pārējiem. Piemēram, administratīvā un policejiskā 
izpratnē šis jēdziens saistījās ar katra identitāti apstiprinošiem pirkstu nospiedumiem vai 
personības apliecību (franču valodā – carte d’identité). tagad vārds “identitāte” ir grupas 
kategorija, cilvēka apzīmējums, raugoties no “ārpuses”. P. norā norāda, ka arī identitāti 
un tās iegūšanu var raksturot, izmantojot simonas de Bovuāras leģendāro izteicienu: 
“Par sievieti nepiedzimst, bet kļūst.” šī formula ir piemērojama visām identitātēm, kuras 
formējas savas pašnoteikšanās labad. P. norā raksta: “Identitāte, tāpat kā atmiņa, 
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kļuva pienākums. No manis tiek prasīta pašnoteikšanās: kas es esmu – korsikānis, 
ebrejs, strādnieks, alžīrietis, melnais. Tieši te – saistību līmenī – rodas saistība 
starp atmiņu un sociālo identitāti. Raugoties no šā skatpunkta, tās pakļaujas vienam 
un tam pašam mehānismam: šie vārdi praktiski ir kļuvuši sinonīmi, un to tuvināšanās 
raksturo vēsturiskās un sociālās dinamikas jaunos mehānismus.” P. norā atzīst, ka 
Francijā, kur tradicionāli tautas un valsts vēsturei un pagātnei ir liela nozīme, vēsturiskās 
pašnoteikšanās pārtapšana sociālajā apziņā pēdējās desmitgadēs ir noritējusi īpaši 
intensīvi. rezultātā, viņaprāt, vairs nav iespējams runāt par vienotu un varenu Francijas 
nacionālo vēsturi, kas ir identitātes stūrakmens. to ir “nogremdējušas” atsevišķu grupu 
atmiņas.4

raksturojot mūslaiku, šķiet, ka attiecības starp atmiņām un tagadni ir ciešākas nekā 
jebkad agrāk. Pagātne milzu devās atgriežas politisko krīžu laikā, tad notiek sava veida 
vēsturiskā atmošanās. šīs norises īpaši spilgtas bija visā austrumeiropā pēc Psrs un 
sociālisma sabrukuma. Piemēram, kolektīvā atmiņa uzskatāma par būtisku atmodas 
(tās politisko, sociālo un kultūras procesu) virzītājspēku Latvijā kopš 20. gs. 80. gadu 
beigām. tā vēl nesen saliedēja latviešus, rosināja pulcēties kopā publiskajā telpā un 
lika viņiem mest izaicinājumu padomju okupācijas varai. kolektīvā atmiņa par iznīcināto 
Latvijas republiku (1918–1940), padomju represijām un tajās zaudēto pulcēja cilvēkus 
manifestācijās un sekmēja Latvijas valstiskuma atjaunošanas iniciatīvu. mūslaiku 
Latvijā nu jau vairs nav iespējams sastapties ar monolītas kolektīvās atmiņas rosinātām 
norisēm; latviešu kā lielas sociālas grupas atmiņa dažādu politisku, sociālu, saimniecisku 
un ideoloģisku iemeslu dēļ ir zaudējusi viendabību. aizvien lielāku nozīmi publiskajā telpā 
iegūst dažādu minoritāšu un nelielu sociālo grupu kolektīvās atmiņas.5 

Pieminēšana
identitāte un atmiņa ir sociālas un politiskas konstrukcijas. tās nepastāv ārpus politikas, 
sociālajām norisēm un vēstures. identitātes un atmiņas attiecības, uzsver džons džiliss 
(Gillis), raksturo arī pieminēšanas (commemoration) norises, notikumi, pasākumi u.c. 
gan sociālas, gan politiskas pieminēšanas darbības ietver individuālās un grupas atmiņas 
koordināciju, kas ļauj vienādi uzlūkot notikušo.6 Čārlzs tērners (Turner), skaidrojot terminu 
“pieminēšana”, norāda, ka tas attiecināms uz visiem veidiem jeb mehānismiem, ar kuru 
starpniecību tiek atgādināti, iezīmēti, iemiesoti pagātnes notikumi, kuri kalpo diskusijām 
un argumentu veidošanai par vēsturiskām norisēm un cilvēku darbību. ar pieminēšanu 
saistāmi arī visi tie instrumenti un pasākumi, kuri cilvēku vidū rada un uztur piederību 
šai pagātnei un kopīgas sajūtas, emocijas un atmosfēru. turklāt šai piederībai un izjūtām 
ir nozīme un svars tagadnes dimensijā. Pieminēšana ietver publiskos un individuālos 
atcerēšanās rituālus, pieminekļu būvēšanu, piemiņas vietu iekārtošanu, muzeju atvēršanu 
un apmeklēšanu, vārdu piešķiršanu ielām un daudzus citus pasākumus.7 Pieminēšana ir 
komunikatīvs notikums, tajā noris noteiktu vēstījumu nodošana. Vara, sociālās grupas 
un indivīdi, izmantojot pagātnes vērtējumus, apmainās ideoloģiskiem ziņojumiem, veido 
attiecības un dominējošo (un arī opozīcijas) diskursu.

19. gs. pieminēšanas pasākumi eiropā bija vērienīgi, – tajos atcerējās karaļus, 
revolucionārus, militārpersonas, kā arī citus izcilus vīrus, kas varēja lepoties ar īpaši 
spožām karjerām un sasniegumiem. savukārt revolūciju un karu vienkāršie dalībnieki 
bija nodoti aizmirstībai. Piemēram, 19. gs. karavīru kapos piemiņas zīmes ar iegravētu 
vārdu uzstādīja vienīgi virsniekiem. tāpat publiskajos pasākumos netika pieminēti 
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strādnieki, jauni cilvēki, sievietes, baltajai rasei nepiederošie un minoritāšu pārstāvji, kā 
arī citi vienkāršas izcelsmes ļaudis. 20. gs. pieminēšanas tradīcija demokratizējās. Pirmā 
pasaules kara brāļu kapos uzstādītajās plāksnēs parādījās visu kritušo, arī ierindnieku 
vārdi. nacionālas atmiņas prakse kļuva bezpersoniskāka, jo pats pieminēšanas rituāls 
ieguva standartizētākas iezīmes. tas iemantoja sociālo vispārinājumu. Līdzās varoņiem 
bija upuri, turklāt pieminamo cilvēku skaits bija ļoti liels, tās vairs nebija vien atsevišķas 
personības.

Laiks pēc Otrā pasaules kara nāca arī ar jaunām atmiņas un pieminēšanas 
prasībām un veidoja sarežģītu atcerēšanās praksi. tā, jaunas japānas un divu jaunu 
Vāciju izveidošana radīja nepieciešamību gan pēc aizmiršanas, gan atcerēšanās.8 arī 
ebreju kopiena, kuru kara notikumi bija skāruši ļoti skaudri un holokaustā tika iznīcināta 
liela daļas tās locekļu, tūlīt pēc kara visu enerģiju centrēja uz izraēlas jaunās valsts 
celšanu. Pēc kara eksistēja daudz individuālo atmiņu, bet holokausta kolektīvās atmiņas 
izpausmes parādījās tikai 20. gs. 50. gadu beigās un nākamajās desmitgadēs iegūla 
rietumu pasaules kolektīvajā atmiņā. no aizmirstības “iznāca” arī vēl citi šausmīgi kara 
notikumi, kuru atkārtošanās jebkad nākotnē tika uzskatīta par nepieļaujamu un ietverti 
gan individuālajās, gan kolektīvajās atmiņās. to uzturēšanai kalpoja piemiņas vietas, 
muzeji, memoriāli, atcerēšanās rituāli.9

20. gs. 60. gadu beigās, kā atzīmē dž. džiliss, nacionālās atcerēšanās laikmets (valsts, 
tautas vienādas atmiņas pastāvēšana) tuvojās noslēgumam, jo sabiedrību veidojošās tik 
daudzās sociālās grupas arī daudzējādi raudzījās uz pagātni un radīja savas atmiņas 
un pieminēšanas prakses. mūsdienu parādība ir arī jubileju, piemiņas pasākumu un 
etnisko svētku proliferācija, kas liecina par atmiņas demokratizēšanos. tomēr, vērtējot šos 
procesus, nav iespējams novilkt skaidru robežšķirtni. Pieminekļi, svētku dienas, kapsētas, 
muzeji, arhīvi u.c. turpina darboties un ir ļoti nozīmīgas noteiktā telpā reiz bijuša laika un 
tā notikumu krātuves. tomēr tas, kā atmiņa patiesi darbojas, ir mazāk atkarīgs no varas, 
bet vairāk no indivīdiem un sociālajām grupām. 20. gs. noslēdzošajās desmitgadēs īpaši 
ir pastiprinājusies atmiņas lokālā un globālā dimensija. Lielāku ievērību guvuši notikumi 
un vietas ar starptautisku nozīmi (piemēram, Hirosima, Černobiļa, aušvica u.c.), tādējādi 
pretojoties tām nācijām, kas vēlas šo vietu vārdus nodot aizmirstībai. tajā pašā laikā 
cilvēki aizvien vairāk enerģijas velta lokālās, etniskās un ģimenes atmiņas kultivācijai, 
nacionālo pieminēšanas dienu saturā ietver jaunas (piemēram, lokālas) nozīmes.10

Pieminekļi un citi memoriālie instrumenti
Visas valstis/nācijas/sociālās grupas telpā un laikā īpaši iezīmē/reģistrē savas pagātnes 
svarīgākos notikumus un veido memoriālo instrumentu kopumu. tas parasti ir ļoti 
daudzveidīgs, un vienu vēstures notikumu var atspoguļot vairāki atmiņas instrumenti, 
piemēram, pieminekļi, kapsētas, vēstures mācībgrāmatas, rituāli un piemiņas pasākumi. 
memoriālie instrumenti kalpo par nācijas likteņgaitu spoguli, kā arī demonstrē tās 
starptautisko statusu. tie ir medijs, kas ar pagātnes vērtējuma, simbolu un rituālizrāžu 
starpniecību translē noteiktā laikā un situācijā svarīgu informāciju un veido attieksmes.

P. norā, analizējot atmiņas, vēstures un sabiedrības attiecības, piedāvā jēdzienu 
“atmiņas vietas” (lieux de mémoire) . Un tajā tiek iekļautas ne vien topogrāfiskās vietas, 
bet visdažādākās pagātnes un tagadnes attiecību veidojošas lietas, parādības, tradīcijas 
u.c., kas top par cilvēku ikdienas uzvedības pamatu. Piemēram, atmiņas vietas ir Francijas 
republikas kalendārs, atmiņas simboliskie objekti – nacionālais karogs, arhīvi, bibliotēkas, 
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vārdnīcas, muzeji, memoriālās ceremonijas, svētki, svētku dienas, Panteons un triumfa 
arka, īpašas dziesmas (marseljēza) u.c. modernā atmiņa faktiski neeksistē pati par sevi, 
tradicionālā veidā – reāla cilvēka īstās atmiņās –, bet gan “arhīvistiskā veidā” – dažādās 
formās: pierakstos, dokumentos, filmās, ierakstos, televīzijas raidījumos, pieminekļos, 
suvenīros utt.11 Pagātnes atmiņa mūsdienās vairs (tikai ar nelieliem izņēmumiem) 
pastāv vien mediētā formātā. mediji nav tikai informācijas telpas veidotāji, tie rada 
mūsdienu civilizācijas un kultūras izpratni un nosaka tās galvenos kodus – kas tajā ir 
svēts un kas zaimojošs; kas ir demokrātisks un kas – antidemokrātisks; kurš ir draugs un 
kurš – ienaidnieks; utt. masu mediju ziņas arī regulāri pievērš uzmanību (vai gluži otrādi) 
noteiktām memoriālām vietām un ir publiskais forums, kurā sociālās grupas un indivīdi 
izkaro savas cīņas par pagātnes un tās atsevišķu notikumu interpretāciju pareizību un 
varu pār vēsturi.12

Pieminēšanas un atmiņas vietu vidū īpaši svarīga nozīme ir pieminekļiem, jo telpu ap 
tiem mēdz aizpildīt visdažādākās atmiņas/aizmiršanas un pieminēšanas norises. eiropā, 
kā uzsver Č. tērners, sevišķa loma ir memoriāliem, kas veltīti politiskajai vardarbībai, 
īpaši kariem un tajos bojā gājušajiem cilvēkiem. Pieminekļi (arī ielu nosaukumi) ir 
visuzskatāmākie un pastāvīgākie simboliskie līdzekļi, kas tai vai citai nācijai un valstij 
piederīgajiem liek pievērst uzmanību pagātnes notikumiem un personāžiem. nācijas 
skatījums uz pagātni balstās uz tās interpretāciju un ir mediēts ar pieminekļu un citu 
memoriālo instrumentu starpniecību. Cilvēku attiecības ar pieminekļiem arī nekad nav 
viennozīmīgas un nemainīgas. savas esības visos posmos – uzbūvēšanā, pastāvēšanā 
un arī nojaukšanā – pieminekļi ataino cilvēku attieksmi pret pagātni un tagadni. tie 
kļūst par organizētu un spontānu pieminēšanas izrāžu vietu visos tā vai cita pieminekļa 
pastāvēšanas posmos. savukārt ik gadus atkārtoti notiekošās pieminēšanas ceremonijas, 
kas jau iepriekš ir paredzētas kalendārā, ir nozīmīgs nācijas laika orientieris.13 Bet rituālu 
reorganizācija, to kārtības pārtraukšana vai aizliegšana signalizē par varas un/vai 
sabiedrības attieksmes maiņu pret pagātni un tagadni. arī pieminekļu vandālisma akti, 
kas faktiski arī ir pieminēšana, un to eskalācija liecina par sociālo grupu un tās atmiņas 
konfliktiem ar varas, elites vai citu sociālo grupu ideoloģiju.

Pieminekļi ir arī pilsētu un lauku vides būtiska (lai gan bieži mainīga) sastāvdaļa. 
tie, protams, mēdz pastāvēt arī vien kā “nevainīgs” estētisks rotājums, vidi papildinošs 
elements. tomēr biežāk pieminekļu uzdevums ir kalpot par noteikta politiska un/vai 
kultūras vēstījuma nesēju. njuela džonsone (Johnson) atgādina, ka atmiņa nav vienkārša 
pagātnes notikumu kolekcija, bet tā ir sakņota noteiktās vietās un vizualizēta būvēs un 
pieminekļos. Var sacīt, ka atmiņa virknējas jeb sakārtojas ap kolektīvas atceres vietām, 
kas savukārt ļauj īstenot kopīgas atcerēšanās un pieminēšanas rituālizrādes vai arī 
demonstrēt – aizmiršanu. Laika ritējumu sašķeļ svarīgi simboliski datumi un notikumi un 
to publiskie rituāli, kas risinās “atmiņas vietās”. kolektīvā atmiņa nemitīgi publiski kartē 
pastāvošos mītus par sevi un sapratni par pasauli. šis kartēšanas process ir individuālās 
un grupas identitātes nemitīgā veidošanas un uzturēšanas procesa sastāvdaļa. tā arī 
simboliski tiek kodēta publiskajos pieminekļos un tiem piederīgos rituālos.14 

ikdienā cilvēku attieksme pret pieminekļiem publiskajā telpā ir samērā vienaldzīga, 
faktiski tie tiek ignorēti. tas ir sava veida paradokss, ka ielās un laukumos cilvēkam 
ikdienas ritmā faktiski nav nemanāmākas lietas par pieminekli. naids pret noteiktiem 
pieminekļiem uzliesmo kopā ar naidu pret varu, kuras simbolus tie iemieso. šādos brīžos 
pieminekļi var radīt satraukumu sabiedrībā un kļūt par pūļa vardarbības objektu.15 mākslas 
zinātniece ruta Čaupova norāda, ka pieminekļi un skulpturālie veidojumi tiek izmantoti, 
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lai “tajos ietvertu varas un politisko spēku prasībām atbilstošu idejisko un arī ideoloģisko 
noslogojumu”. Viņa raksta: “Telpā brīvi stāvošus tēlniecības darbus nav pārāk grūti 
pārvietot vai demontēt. To piesaiste ideoloģiskiem uzdevumiem rada situācijas, ka varu 
maiņu laikos vai dažkārt arī gaumes un stilistisko izmaiņu pavērsienos nebūtībā pazūd 
gan pieminekļi, gan dažādi citi pilsētvidē iedzīvojušies skulpturāli darinājumi. Cilvēki pat 
ir pieraduši, ka, politiskajām un varas sistēmām mainoties, viens no radikālās rīcības 
izpaudumiem vidē saistās ar nevēlamu – visbiežāk nīstā režīma vadoņu – pieminekļu 
un piemiņas zīmju novākšanu. Tā var būt pūļa grautiņā veikta izrēķināšanās vai dažkārt 
klusībā nokārtota administratīvā atbrīvošanās no nevēlamajiem publiskās telpas 
objektiem.”16

dž. džilliss uzskata, ka pieminēšanas prakse, kuras sastāvdaļa ir pieminekļi un viss 
ap tiem notiekošais, šobrīd ir nonākusi postnacionālajā posmā. to nosaka atmiņu un ar 
tām saistīto identitāšu daudzējādība, kā arī atmiņas laikmeta triumfs. Vecās svētku dienas 
un pieminekļi ir zaudējuši daudz no savas agrākās lomas pieminēšanas pasākumos, bet 
tie turpina pastāvēt kā laika zīmes un vietas, kur notiek nacionālie un valstiskie rituāli, 
kā vietas, kur sociālās grupas, kuru atmiņa par vieniem un tiem pašiem notikumiem ir 
dažāda/atšķirīga, pulcējas, komunicē, novērtē viena otras viedokli, vienojas vai konfliktē 
par savu vienīgo patiesību.17 šis ir plurālisma – cīņu, samierināšanās, sadzīvošanas, 
kompromisu, iecietības un neiecietības – laikmets.

Latvijas pieredze: periodizācija
nācijas un to atmiņa un pieminēšana ir nedalāmas vienības. nācijas arī dēvējamas par 
“atmiņas kopienām”, jo atmiņas iezīmē nācijas sociālās robežas un nosaka kolektīvo 
identitāti. sociālā atmiņa ir saistīta ar nācijām nozīmīgām fiziskām, simboliskām, svarīgu 
kultūras un vēstures norišu vietām, ainavu, personībām u.c., – itin visu, kas veido nāciju. 
nacionālisma pētnieks entonijs smits (Smith) atzīst, ka “etniskā oriģinalitāte ir un paliek 
nācijas sine qua non, un tas ietver kopīgus izcelsmes mītus, kopīgas ar vēsturi saistītas 
atmiņas, unikālas kultūras iezīmes un neatkārtojamas savdabības, ja ne izredzētības 
apziņu”.18 nacionāļiem raksturīga agrāko laiku heroikas un nacionālo varoņu veikuma 
pārspīlēšana, jo pagātnes spožums efektīvi mobilizēja kopienu un sekmēja politiskās 
nācijas radīšanu un nostiprināšanu.19

nācijām ir nepieciešami nacionālās kopības, lepnuma un vienotības naratīvi. 
nacionālās vēstures stāsta par mūsu tautas gaitām, par mūsu cilvēkiem un mūsu kultūru. 
sajūta par mūsu unikalitāti un viengabalainību tiek ietērpta radniecības metaforās, – 
nācija ir ģimene, kas dzīvo tēvzemē vai mātes zemē.20 nācijas bez vēstures – īstas vai 
iztēlotas – nav iespējams iedomāties, uzsver krišans kamars (Kumar).21

modernā sabiedrībā nav tādas politiskās sistēmas, kas balstītos tikai uz racionāliem 
principiem un būtu brīva no simboliskām konotācijām. Politika neeksistē bez savām 
atmiņām un simboliem, ne arī bez rituāliem, ceremonijām un pieminēšanas. Pie varas 
nonākušajai/esošajai nacionālajai elitei ir svarīgi, lai dominētu atmiņa, kas kalpo tās varas 
leģitimitātes atbalstam, lai iestātos kolektīvā amnēzija, kas dzēš iepriekšējās atmiņas. 
sev noderīgas un tīkamas pagātnes pieminekļu uzstādīšana, aprūpēšana vai nojaukšana, 
kā arī atbilstīga pieminēšana ir jebkuras sociālās grupas investīcija simboliskajā kapitālā, 
kas savukārt stiprina tās vai citas elites ideoloģiju un ietekmi.
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Pirmais posms: krievijas impērijas laiks
Latvijas teritorijā publisko politisko rituālu un pieminēšanas telpas radīšanas process 
pilnā sparā sākās 19. gadsimtā, kad krievijas impērijas ideoloģiskajā sistēmā un cilvēku 
prātos lielu nozīmi ieguva nacionālisms. turklāt 19. gs. Baltijā nacionālisma idejas 
nesēji bija vairākas etniskās grupas: latvieši, kas gadsimta otrajā pusē piedzīvoja spožu 
nacionālās atmodas laiku; baltvācieši, kas cīnījās par sava ekskluzīvā sociālā statusa 
saglabāšanu; krievi, kuru ietekmi nostiprināja impērijas administratīvi birokrātiskās varas 
pieaugums.22

rīgas – tālaika Baltijas administratīvā centra – publiskās telpas svarīgāko vietu 
aizpildi ar memoriāliem noteica krievijas impērijas varas vēlme simboliski kartēt savu 
klātbūtni un varenību Baltijā, kā arī radīt priekšstatu par šīs varas vēsturisko sakņojumu, 
ilglaicību, nepārtrauktību un mūžīgumu. 1817. gadā rīgā Baltijas ģenerālgubernatora pils 
priekšā (toreizējā un tag. Pils laukumā) tika atklāta Uzvaras kolonna par godu krievijas 
un tās ķeizara aleksandra i uzvarai tēvijas karā 1812. gadā. Uzvaras pār napoleonu 
cildinājumam 1817. gadā tika arī pabeigta aleksandra triumfa arkas būve uz Pēterburgas 
ceļa (tag. Brīvības iela). šie pieminekļi iemiesoja tālaika krievijas nacionālās identitātes 
ļoti svarīgu komponenti – uzvaru pār rietumiem, kas krievu nacionālajā apziņā vienmēr 
bija nozīmīgs cits, svešinieks, – uzvara pār to veidoja pašcieņu, nacionālo lepnumu. 
krievijas un rietumu attiecības, kā mēdz akcentēt mediju pētnieks ābrams kleckins, 
var nosaukt par “naidu mīlestībā”. turklāt 19. gs. krievu nacionālismā nostiprinājās arī 
dziļa pesimisma un resentimenta līnija, ko radīja apziņa, ka krievija nespēj līdzināties 
un pārspēt rietumus.23 tālab pieminekļi uzvarām karā kolektīvajā atmiņā kalpoja arī kā 
realitātē iztrūkstošā pārākuma kompensācijas mehānisms.

arī 19. gs. nogalē un 20. gs. sākumā rīgā tika uzstādītas līdzīga vēstījuma piemiņas 
zīmes, slavinot Latvijas teritorijas iekļaušanu krievijas impērijā, tās atkarošanu rietumu 
pasaulei. 1891. gadā pēc Vidzemes ģenerālgubernatora m. zinovjeva iniciatīvas un 
organizētās ziedojumu vākšanas kampaņas Lucavsalā tika uzcelts piemineklis ziemeļu 
kara laikā 1701. gadā kritušo krievu karavīru piemiņai. 1910. gadā, kad tika rīkotas 
grandiozas svinības, atzīmējot divsimtgadi kopš rīgas un Vidzemes iekļaušanas krievijas 
impērijas sastāvā, ķeizara nikolaja ii vizītes ietvaros pilsētas prestižākajā ielā – aleksandra 
bulvārī (tag. Brīvības) – tika atklāts šās zemes iekarotāja Pētera i piemineklis. 1913. gadā 
rīgā atklāja Baltijā dzimušā ģenerālfeldmaršala Barklaja de tolli pieminekli, – tas bija 
veltījums krievijas uzvaras pār napoleonu simtgadei. Vairāki pieminekļi tika uzstādīti arī 
Baltijā dislocēto krievijas militāro iestāžu un armijas novietņu teritorijās. Piemēram, 1910. 
gadā stopiņu jeb Pētera kara nometnē pie salaspils tika atklāts piemineklis Pēterim i, 
tajā pašā gadā līdzīgs piemineklis Pēterim i uzbūvēts arī daugavgrīvas cietoksnī, 1912. 
gadā šajā cietoksni uzstādīts arī piemineklis 1812. gada atcerei u.c. krievijas varas 
simboli bija arī piemiņas akmeņi, kas tika likti par godu ķeizaru, viņu ģimenes locekļu 
un augstu amatpersonu vizītēm. svarīga loma bija arī pareizticīgo katedrāļu būvei visu 
administratīvo centru prestižākajās vietās.

jau minēju, ka visu šo projektu vēstījums bija vienāds – nepārprotams impērijas 
un tās valdnieku varenības, pārspēka pār citām zemēm slavinājums, kas apgalvoja, ka 
Baltijas atrašanās krievijas impērijas sastāvā ir leģitīma, iegūta un nostiprināta militārajās 
uzvarās. turklāt šie pieminekļi un laukumi ap tiem kļuva par oficiālo svētku un rituālu 
norises vietām. 19. gs. un 20. gs. sākumā krievijas impērijas svētku un atceru kalendārs 
kļuva aizvien intensīvāks. to noteica gan krievu nacionālisma straujais uzplaukums, gan 
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arī modernitātes diktētā nepieciešamība pēc varas elites un masu komunikācijas. svētki 
un lielie pasākumi bija efektīvs ideoloģiskā vēstījuma nodošanas veids. Visā impērijā, 
arī Baltijā pompozi un krāšņi svinēja romanovu dinastijas jubilejas, ķeizara ģimenes 
locekļu dzimšanas dienas, vēsturisku personu gadskārtas, karos gūto uzvaru atceres, 
svarīgu reformu un likumaktu jubilejas, piemēram, arī brīvlaišanas kurzemē un Vidzemē 
gadadienas. šie notikumi arī pārtapa tautas svētkos, kuros tika pieminēta pagātnes 
vēsturiskā nozīme. impērijas pieminekļi un rituāli formēja un uzturēja baltiešos krievijas 
pavalstnieku identitāti un piederības sajūtu tai.

Līdztekus krievijas impēriju tieši slavinošiem skulpturāliem un arhitektoniskiem 
veidojumiem rīgā un citās vietās parādījās arī citādākas piemiņas zīmes, kas kalpoja 
noteiktu sociālo grupas identitātes stiprinājumam un tās publiskai demonstrācijai. 
Piemēram, rīgas vācu birģeri un intelektuāļu aprindas 1864. gadā pie doma baznīcas 
pastorāta ēkas uzstādīja pieminekli domātājam un vietējās baltvācu kopienas bijušajam 
loceklim johanam gotfrīdam Herderam; pēc rīgas vācu saimnieciskās un politiskās 
elites iniciatīvas pie rātsnama 1894. gadā uzcelta rolanda statuja, bet 1897. gadā domu 
baznīcas dienvidu fasādē bīskapa alberta skulptūra u.c. tika būvētas piemiņas zīmes arī 
atsevišķu vietējo muižnieku ģimeņu locekļiem, vairākos muižu parkos, kuru iekārtošana 
tolaik vērsās plašumā, īpašnieki uzstādīja dekoratīvas skulptūras, kas dažkārt ietvēra 
atmiņas vēstījumu.24

savas publisko rituālu un pieminēšanas vietas veidoja latviešu kopiena, kas kopš 19. 
gs. 50. gadiem piedzīvoja nacionālās atmodas laiku un lika latviešu nacionālās kultūras 
pamatus – nacionālo literatūru, literāro valodu, masu medijus, folkloras apkopojumu utt. 
rīgas Latviešu biedrība, kas savā paspārnē pulcināja pilsētā dzīvojošos latviešus (kopš 
80. gadiem – rīgas latviešu sabiedrības eliti), 1869. gadā katlakalnā uzstādīja pieminekli 
garlībam merķelim (velti viņa 100. dzimšanas dienā). Pieminēšanas ceremonijā, kas 
pulcināja vairāk nekā 1400 cilvēku, g. merķelim tika piešķirts latviešu tautas varoņa statuss 
(“mūsu merkels”) un iedibināta ikgadējā godināšanas tradīcija.25 rīgas Latviešu biedrība 
rīkoja arī mūžībā aizgājušo latviešu nacionālās kustības celmlaužu (k. kalniņa, k. Biezbārža, 
j. dombrovska, B. dīriķa u.c.) atvadu ceremonijas un piemiņas saglabāšanas pasākumus.26 
Par grandiozu ardievu rituālu izvērtās krišjāņa Valdemāra bēres (1891), – faktiski tās bija 
arī atvadas no vesela latviešu vēstures laikmeta – jaunlatviešu pirmās paaudzes, kas ne 
tikai piešķīra publiskumu latviešu nacionālajai idejai, bet arī simbolizēja cīņu pret baltvācu 
kultūras, tradīciju un politisko un sociālo pozīciju dominanti.27 rīgas Latviešu biedrība 
organizēja ziedojumu kampaņas, kas ļāva 1893. gadā Vecpiebalgā uzstādīt kapa pieminekli 
atim kronvaldam un 1898. gadā rīgā Lielajos kapos – krišjānim Valdemāram. tādējādi 
latviešu kopiena jau tīri fiziski Latvijas telpā radīja savas pieminēšanas vietas un atmiņas 
zīmes, kuru uzdevums bija latviskās identitātes stiprināšana.

20. gs. sākumā Latvijas teritorijā pastāvēja vairākas memoriālas un pieminēšanas 
kultūras, kas atradās savstarpējā opozīcijā un konkurencē. Piektā gada notikums ar 
savu vērienību, traģiskumu un sakņojumu Latvijas zemē, tās sabiedrībā un ar opozīciju 
pastāvošajai varai un kārtībai jau esošajās pieminēšanas kultūrās neiekļāvās. tapa pilnīgi 
jauna, pat autonoma latviešu pieminēšanas prakse.

Otrais posms: Pirmais pasaules karš un varu maiņu laiks
Pirmais pasaules karš Latvijas kartējumā ne tikai ievilka frontes līnijas, karadarbības 
joslas un piefrontes zonas un pārvērta mierlaiku karalaikā, bet arī būtiski ietekmēja 
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publisko rituālu un simbolu telpu. Vispirms jau tie bija karadarbības radītie postījumi. 
tuvojoties frontes līnijai, 1915. gadā visi nozīmīgākie pieminekļi – krievijas impērijas 
varas simboli – tika demontēti un evakuēti. kuģus, ar kuriem tos pārveda, Baltijas 
jūrā torpedēja, un tie nogrima ar visu kravu. notikušais faktiski pasargāja rīgu tolaik 
no t.s. simbolu kariem. Vecās varas galveno simbolu pilsētas laukumos un ielās nebija, 
tālab izpalika to publiskās gāšanas ceremonija. Vieta, kur jaunajai varai novietot savus 
simbolus, bija brīva. jaunie pilsētas saimnieki arī nekavējās. 

1918. gada septembrī ķeizariskās Vācijas varas pārstāvji, atzīmējot vācu karaspēka 
ienākšanas rīgā pirmo gadadienu, pie apgabaltiesas nama uzstādīja pieminekli “dzelzs 
zemessargs” (dēvētu par koka Frici). šis piemineklis nostāvēja nepilnu gadu. Vācijas 
okupētajā Latvijas teritorijā tika uzstādīti vēl citi pieminekļi, kas simbolizēja vācu militāros 
iekarojumus un spēku. Piemēram, 1915. gadā Liepājā pie kūrmājas novietoja pieminekli 
par godu vācu karaspēka ienākšanai pilsētā. to nojauca 1919. gadā. Ventspilī 1915. gada 
maijā tika uzstādīta piemiņas zīme Vācijas kancleram Oto fon Bismarkam, ar kura vārdu 
saistāma Vācijas impērijas varenības stiprināšana, starptautiskie un militārie sasniegumi 
19. gs. pēdējās desmitgadēs. arī šo pieminekli demontēja 1919. gadā. domājams, ka 
ķeizariskās Vācijas atmiņas projekti pieminekļu formātā un rituāli eksistēja tālu no 
latviešu ikdienas. tie bija svešinieku, garīgi un sociāli nepieņemas kultūras atmiņas 
simboli un spēka demonstrācija.

Lielinieku vara, kas rīgā nodibinājās 1919. gadā 3. janvārī pēc sarkanās armijas 
ienākšanas un kuru publiski reprezentēja Pētera stučkas valdība, Pirmā maija svētkos pie 
tiesu nama atklāja kārļa marksa krūšutēlu. tā mūžs ilga 22 dienas. Lielinieki gatavojās arī 
kritušo komunāru pieminekļa uzstādīšanai.28 šie memoriālie projekti noslēdzās, beidzoties 
P. stučkas un viņa domubiedru varas laikam. Lielinieku realizētais terors un agrārpolitika 
latviešu vairākuma kolektīvajā atmiņā viņus uz visiem laikiem pārvērta svešajos.

Pirmais pasaules karš un tam sekojošie notikumi tik ļoti ietekmēja cilvēku tagadni 
un radīja emocionālas un dzīvas atmiņas par neseno pagātni, ka senākām atmiņām (arī 
par Piekto gadu) vairs nebija nozīmes. tām pat nebija laika. Cilvēki dzīvoja kara izraisīto 
notikumu sablīvētā laikā, kurā šodiena un atmiņas par vakardienu, tās pieminēšanu 
savijās kopā. nācijas atmiņu pildīja kara norises, zaudētie cilvēki, iespaidi par jaunajām 
varām un zaudēto savējo pieminēšana. 

trešais posms: Pēckara sēru un Latvijas brīvvalsts laiks
Pirmā pasaules kara sekas veidoja jaunu piemiņas zīmju tapšanas un sērošanas praksi. 
šis karš – pasaules vēsturē pirmais totālais karš, kura rezultāts miljoniem zaudētu 
dzīvību –, radīja jauna veida karavīru kapus – brāļu kapus. Visās karā iesaistītajās valstīs 
faktiski bija gandrīz neiespējami atrast ģimeni vai draugu loku, kas personiski nepazītu 
kādu kritušo. miljoniem reālu, dzīvu cilvēku sēroja par zaudētajiem dēliem, tēviem, 
tuviniekiem, darba un skolas biedriem, draugiem, paziņām. karam noslēdzoties, eiropā 
bija tūkstošiem ad hoc kapsētu, kurās gulēja zināmi un nezināmi karavīri. sākās kapsētu 
sakārtošana, jo, iestājoties mieram, cilvēkus šokēja karalaiku apbedījuma vietu stāvoklis. 
tika spriests par karavīru atgriešanu mājās, proti, pārapbedīšanu. tomēr vairumā 
gadījumu eiropas valstis palika pie brāļu kapu modeļa. tas nozīmēja kritušo atstāšanu 
kopā ar saviem likteņbiedriem tajās vietās, kas jau kļuvušas par viņu pēdējām mājvietām. 
Un šīs vietas tika pārvērstas pieminēšanas memoriālos.
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izveidojās arī jauna prakse – tālu no dzimtenes dusošo simboliska atgriešana mājās. 
tā daudzās valstīs risinājās jau pirmajos miera gados. 1920. gadā Vestminsteres abatijā 
Londonā un pie triumfa arkas Parīzē tika apbedīts nezināmais kareivis. nākamajos gados 
līdzīgas ceremonijas notika asV, itālijā, Beļģijā, Portugālē u.c. nezināmā karavīra kaps 
bija visas nācijas kopējo sēru un atmiņu laukums, kā arī individuālas pieminēšanas vieta 
tiem nācijas locekļiem, kuru tuvinieku kaps palika nezināms vai atradās kaut kur tālumā, 
citā zemē, citā valsts daļā. 

Brāļu kapu sakārtošanai sekoja pieminekļu uzstādīšana. tie bija simboli, kas vienoja 
sērojošo kopienas un summēja kopīgas atmiņas. kultūrvēsturnieks džejs Vinters (Winter) 
uzsver, ka pieminekļi karavīriem tika veidoti kā nacionālā lepnuma zīmes, kurās tika 
ietverts ne vien spēcīgs estētiskais, bet arī politiskais vēstījums. Pieminekļu uzdevums 
bija mazināt dzīvo cilvēku zaudējumu sāpes, dziedēt kara traumu. šo piemiņas zīmju 
kopējā tēma bija cerība. karam un karavīriem veltītie memoriāli bija tā simboliskā vieta, 
kurā dzīvie varēja veidot attiecības ar kritušajiem, maksāt savu dzīvi palikušo simbolisko 
parādu. Pieminekļi palīdzēja samierināties ar notikušo, pieņemt zaudējumu. dž. Vinters 
norāda, ka pieminēšana un sērošana pēc kara bija universāla parādība, jo tā kritušos 
simboliski atveda atpakaļ uz mājām un dāvāja viņiem mūža mieru. Pieminēšanas un 
sērošanas rituāla, kas bija ļoti dažāds – sākot no oficiālām parādēm līdz viena cilvēka 
rokas pieskārienam piemineklim vai kapa plāksnei –, uzdevums bija likt dzīvajiem gan 
atcerēties, gan arī aizmirst kritušos tuviniekus, lai turpinātu savu dzīvi. dž. Vinters arī 
atzīst, ka kritušo pieminēšanas un sērošanas rituālu ietekmēja valsts piederība kara 
noslēgumā uzvarētājiem vai zaudētājiem. zaudētāju valstu vara karavīru pieminekļiem 
nepiešķīra svētvietas statusu, sērām un atcerei nepiemita politiska nozīmība, tā bija 
pārsvarā individuālo skumju pietura.29

arī Latvijas piemiņas zīmju kartējumā īpašu lomu ieguva brāļu kapi. kara laikā 
zaudēto cilvēku skaits bija mērāms starp miljonu un 700 000.30 zaudējumu smaguma 
nastu mazināja ieguvumi. Latvija piederēja pie Pirmā pasaules kara iznākuma vinnētājiem. 
sabruka krievijas impērija, karš, kas bija risinājies starp lielvarām par politisko un 
saimniecisko kundzību, Latvijas mērogā pārauga Brīvības karā, kura sekas – nacionālas 
valsts Latvijas republikas dibināšana. kritušie strēlnieki bija cīnītāji par Latviju. Viņu 
pieminēšana konsolidēja kolektīvo atmiņu un nacionālo identitāti.

kritušo kapi bija visā Latvijas teritorijā, visbiežāk tiešo kaujas lauku tuvumā. 20. 
gados tur tika iestādīti dzīvžogi, izvietotas nelielas piemiņas zīmes un betona plāksnītes 
ar kritušo karavīru vārdiem. rīgas brāļu kapu iekārtojumam tika veltīta sevišķa 
uzmanība. 1920. gada 1. martā tika izveidota Brāļu kapu komiteja, kurai bija jārisina visi 
organizatoriskie un finansiālie jautājumi, lai šie un citi Latvijā esošie karavīru kapi iegūtu 
vispārnacionālas, politiskas un emocionālas piemiņas un sēru vietas veidolu. 1924. gadā 
svinīgi tika guldīts pamatakmens rīgas Brāļu kapu memoriālam. tēlnieka kārļa zāles 
un arhitekta Pētera Federa projekts tika realizēts pakāpeniski, soli pa solim papildinot 
memoriālo skulptūru rindas un sakārtojot kapu lauku. Brāļu kapu memoriāls pilnībā netika 
pabeigts līdz pat Latvijas okupācijai 1940. gadā.31

rīgas Brāļu kapi ir izcils memoriālās mākslas darbs, tā kopējā kompozīcijā, 
skulpturālajā, arhitektoniskajā un ainaviskajā veidojumā iedzīvināta cieņa un sāpes par 
kritušajiem. memoriālā ietverta bagāta un saturiski dziļa nacionālo un vispārcilvēcisko 
simbolu gamma. arhitekts un mākslas vēsturnieks Vaidelotis apsītis raksta: “Kārlis Zāle 
priekšplānā izvirza ideju – skaidru, nemirstīgu, saprotamu visiem. Skumjas. Sēras. Cīņu. 
Ilgas. Pateicību. Cerību. Mīlestību.”32 Brāļu kapi simboliski iemiesoja Latvijas tautas 
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atmiņu par pārdzīvoto karu, zaudētajiem cilvēkiem, kā arī vēl dziļākus atmiņas slāņus, 
kurus kopš 19. gs. vidus tautas atmodas laika veidoja gaidas pēc nacionālās politiskās 
un kultūras telpas un cilvēkcieņas. to monumentalitāte, skaistums un emocionālais 
strāvojums samierināja dzīvos ar notikušo, sēja uzticību Latvijas valstij un deva cerību 
nākotnei.

turklāt Brīvības cīņu pieminekļi un strēlnieku brāļu kapu pieminekļi 20. un 30. gados 
tika uzstādīti visā Latvijā. izcilus pieminekļus uzcēla Cēsis, jelgavā, Valmierā, Valkā, 
mazsalacā, rūjienā, raunā, tukumā un citur. sakārtoti tika arī somu, lietuviešu, igauņu 
un poļu karavīru brāļu kapi. 30. gadu beigās Latvijā bija reģistrētas 369 kauju vietas, ko 
bija vērts pieminēt. Pilsētās un pagastos, kur brāļu kapu nebija, brīvības pieminekļus 
cēla apdzīvotas vietas centrā, pie baznīcas un citās prestižās vietās.33 turklāt pieminekļi 
visā Latvijā tiešā vai ne tik tiešā veidā atkārtoja (daļēji pat tiražēja) galvenā piemiņas 
monumenta – Brāļu kapu – ideju, noskaņu, simbolus, tādējādi atmiņai piešķirot 
paplašinājumu, vispārinājumu un unifikāciju. šie pieminekļi arī kļuva par pieminēšanas 
ceremoniju un uzvaras cīņā par Latviju svinību vietu. 22. jūnijā tika svinēta Varoņu diena 
(Cēsu kauju atceres diena), 11. novembrī – Lāčplēša diena (uzvaras diena pār Bermonta 
karaspēku rīgā), kā arī atsevišķu kauju un varoņu bojāejas piemiņas dienas. Brīvības 
cīņu dalībnieku un strēlnieku slavinājuma un kritušo atceres pasākumi bija vieni no 
visnozīmīgākajiem Latvijas valsts rituāliem, kolektīvās atmiņas triumfa un konsolidācijas 
mirkļiem. turklāt idejiski vienoto pieminekļu tīkls visā valstī ļāva kritušo un Brīvības kara 
uzvaras pieminēšanas mirklī saliedēt cilvēkus un ieaudzināt patriotismu. 

20. gados Latvijā tika veidots nacionālās valsts simboliskais kartējums. Oficiālajos 
dokumentos, administratīvajā iedalījumā, ģeogrāfiskajās kartēs, mācībgrāmatās un 
medijos tika lietota pilsētu, apdzīvotu vietu, upju u.c. nosaukumu latviskā versija, 
pakāpeniski aizmirstībai nododot vāciskos un krieviskos variantus, kas bija oficiālajā 
administratīvajā apritē līdz 1918. gadam. ielu, parku un laukumu nosaukumus, kas 
asociējās ar krievijas impēriju un baltvācu pozīcijām novada politiskajā, saimnieciskajā 
un kultūras dzīvē, nomainīja (ar atsevišķiem izņēmumiem) latviešu nosaukumi, kas 
simbolizēja jaunās nacionālās valsts vērtības.34 

20. un 30. gados Latvijas pilsētās, pagastu centros, kapsētās un arī citviet tika uzstādīti 
pieminekļi nacionālās atmodas kustības līderiem, Piektā gada upuriem, politiskajiem un 
sabiedriskajiem darbiniekiem un izcilām personībām, īpašiem pagātnes notikumiem. to 
idejiskajā vēstījumā liela loma bija brīvības un neatkarības idejai un latviešu tautas ilgajam 
un smagajam ceļam uz to. kolektīvās atmiņas un valsts ideoloģijas atspulga kvintesence 
bija 1935. gadā atklātais Brīvības piemineklis. tas simboliski zīmē Latvijas un latviešu 
tautas pagātnes izšķirošos laikmetus un nozīmīgākos kultūrtēlus.35 Brīvības piemineklī 
summējas atmiņa un identitāte ar laika pagātnes, tagadnes un nākotnes dimensijām.

Latvijas republikā pieminēšanai bija būtiska loma valsts un sabiedrības dzīvē un 
komunikācijas procesos. saikni ar pagātni un aizgājušajiem cilvēkiem publiskajā telpā 
uzturēja valsts un citas institūcijas, bet ikdienā – arī ainava, pieminekļi, kapsētas un 
cilvēku cieņas pilnā attieksme pret tiem. apziņa, ka pieminēšana ir šo vietu sakopšana 
un aprūpēšana.

Ceturtais posms: okupāciju un totalitārisma laiks
Padomju okupācija 1940. gadā līdz ar Latvijas valsti likvidēja arī tās simbolu telpu. 
Pirmajā padomju varas gadā vēl neaizsākās iepriekšējās iekārtas pieminekļu nomaiņa. 
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tie vienīgi nonāca “pelēkuma zonā”, jo to simboliskais vēstījums bija pretrunā ar šīs 
varas ideoloģiju un tālab nevarēja kalpot par tās rituālvietu. 

arī nacistu okupācijas gados (1941–1944/45) notika simboliskā kartējuma maiņa. 
Pilsētas un apdzīvotās vietas, ielas ieguva vāciskos un nacisma ideoloģiju vēstošus 
nosaukumus, no publisko simbolu vidus izslēdzot visus t.s. pretvāciskos motīvus 
(piemēram, 1943. gadā no 1932. gadā uzstādītā pieminekļa jelgavas atbrīvotājiem, 
kurā bija atainots Lāčplēša spēka un uzvaras motīvs, tika nokalts sakautais melnais 
bruņinieks). 

Pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija bija iekļauta Psrs, tika izveidota padomju 
simboliskā telpa, kas pastāvēja turpat vai pusgadsimtu. tās radīšana bija intensīva. 
Vispirms jau Latvijas publiskajā telpā obligāti bija jābūt (un tūlīt) visiem padomju 
pamatsimboliem (vadoņu ļeņina un/vai staļina piemineklim, Oktobra revolūcijai, 
padomju varai un tās sasniegumiem veltītām zīmēm, padomju ideoloģiju iemiesojošiem 
ielu nosaukumiem utt.), kā arī atsevišķiem nacionālajiem simboliem, kas atbilstu padomju 
ideoloģijai un vēstītu par padomju varas likumību. r. Čaupova, raksturojot pēckara laiku, 
stāsta: “Padomju laikā, iekļaujot PSRS teritorijā Latviju un citas Baltijas valstis, šī 
tūlītējā, jau pirmajos pēckara gados veiktā teritorijas iezīmēšana vispirms izpaudās, 
uzstādot pilsētu un mazpilsētu centros, rūpnīcu teritorijās, cilvēku pulcēšanās vietās 
standartizēti ražotus, ģipsī vai betonā atlietus Ļeņina krūšutēlus un pieminekļus. 
Vienlaicīgi gar šoseju malām, parkos un skvēros lielā skaitā tika izvietotas PSRS Mākslas 
fonda darbnīcās tiražētas vai dažkārt arī vietējo tēlnieku izgatavotas vienveidīgas, izteikti 
kičīgas ģipša skulptūras – pionieru, sportistu, dažreiz arī tautumeitu figūras. Vietējo 
pasūtījumu lokā līdzās vissavienības mērogā standartizētajiem šāda tipa veidojumiem 
vismaz dažos vietējā vidē uzstādītajos darbos tika uzdots apliecināt oficiāli daudzināto 
tēzi, ka padomju māksla ir sociālistiska pēc satura noformējuma, tomēr vēlams parādīt 
arī nacionāli etnogrāfiskās iezīmes.”36

Pēc Otrā pasaules kara galvenā vērība tika veltīta Padomju armijas karavīru apbedījuma 
vietu sakārtošanai un pieminekļu uzstādīšanai. sākotnēji tie bija standartizēti, – tādi, 
kādus izmantoja visā Padomju savienībā. māksliniecisku veidolu daudzi Latvijā esošie 
padomju brāļu kapi ieguva vēlākajās desmitgadēs, kad mainījās padomju monumentālās 
skulptūras kanons un kad tika pieļautas atkāpes no sociālistiskā reālisma manieres. 
tēlniecībā notika atteikšanās no staļinisma periodā kultivētā figurālā naturālisma un 
veidojās dažādoti kompozicionāli risinājumi, kas mazināja pieminekļu tēlu oficiālumu 
un mākslotību. 20. gs. 60. gados mainījās arī padomju rituālu prakse. Vara tiecās tos 
tuvināt tautai, iesaistīt to, pārvērst par draudzīgu ideoloģisku instrumentu. Pieminekļu 
misija bija kalpot par rituālu vietu ne tikai oficiālos pieminēšanas pasākumos un valsts 
svētkos, bet arī cilvēku personiskās dzīves svarīgos brīžos (piemēram, kāzu svinībās tika 
iekļauts kāda pieminekļa apmeklējums). Pieminekļu apmeklējumi tika ietverti arī izklaides 
pasākumos – tūrismā un ekskursijās (piemēram, uz postamentiem uzstādītie padomju 
tanki, kas vēstīja par padomju uzvaru Otrajā pasaules karā, allaž radīja milzu interesi 
skolēnu ekskursijās).37

simbolisku un daļēji fizisku iznīcību pēc Otrā pasaules kara guva Latvijas republikas 
Brīvības cīņu un valsts simboli. tiem tika piešķirts baltgvardu un buržuāziskās varas 
simbolu statuss. daļa no tiem tika nopostīti, citi nodoti ignorancei, kultivējot cilvēkos 
bailes no represijām, kas var skart tos, kuri kavējas šo piemiņas zīmju tuvumā, noliek 
tur ziedus, dedzina svecītes u.c. Padomju totalitārisms ietvēra arī pieminēšanas publisko 
izpausmju striktu kontroli un regulāciju. Padomju varas un represīvās struktūras neatļāva 

20

Pēc Otrā pasaules kara, 
kad Latvija bija iekļauta 
PSRS, tika izveidota padomju 
simboliskā telpa, kas 
pastāvēja turpat vai 
pusgadsimtu

Simbolisku un daļēji fizisku 
iznīcību pēc Otrā pasaules 
kara guva Latvijas Republikas 
Brīvības cīņu un valsts 
simboli. Tiem tika piešķirts 
baltgvardu un buržuāziskās 
varas simbolu statuss. Daļa 
no tiem tika nopostīti, citi 
nodoti ignorancei, kultivējot 
cilvēkos bailes no represijām, 
kas var skart tos, kuri kavējas 
šo piemiņas zīmju tuvumā, 
noliek tur ziedus, dedzina 
svecītes u.c.



Pieminekļi Un Citi memOriāLie instrUmenti

pretējā pusē karojušo atdusas vietu publisko esamību, kritušo pieminēšanu un publiskas 
sēras par zaudētajiem tuviniekiem. Latvijas brīvvalsts oficiālajās svētku un piemiņas 
dienās pie 20. un 30. gadu pieminekļiem, kas bija veltīti brīvības cīņām un politiskajiem 
darbiniekiem (it īpaši pie Brīvības pieminekļa, Brāļu kapos, j. Čakstes un z. a. meierovica 
kapu memoriāliem meža kapos), tika izvietotas milicijas un Valsts drošības komitejas 
īpašas patruļas, kuru uzdevums bija novērst cilvēku pulcēšanos, nepieļaut pieminēšanu.

20. gs. 50. gadu otrajā pusē Latvijas Psr valdības un komunistiskās partijas elite, 
kuru veidoja nacionālkomunistu paaudze, mēģināja reorganizēt Latvijā esošo pieminekļu 
un kolektīvās atmiņas un pieminēšanas tradīciju attiecības, salauzt starp tām pastāvošo 
ledu. šis lēmums arī sakņojās nacionālkomunistu – Latvijas republikas pusaudžu, 
jauniešu, arī bijušo frontinieku – kopējā identitātē, jo viņi bija uzauguši brīvvalsts laika 
pieminēšanas kultūrā. Padomju savienībā tai tiešs turpinājums nebija iespējams, taču 
latviešu pieminēšanas kultūras absolūto likvidāciju bija iespējams daļēji aizstāt ar 
nozīmju tiešu un diskursīvu maiņu. atsevišķi 20. un 30. gadu memoriāli restaurācijas 
un “labiekārtošanas” laikā tika papildināti ar padomju simboliku un vēstījumiem. tā, 
1957. gada 10. decembrī Latvijas komunistiskās partijas Centrālās komitejas biroja 
sēdē tika lemts par Brāļu kapu likteni. Pieņemtais lēmums paredzēja, ka Brāļu kapi ir 
jāpārveido par “tautas pieminekli latviešu strēlniekiem” un ka uz tiem jāpārvieto 1944. 
gadā kritušie rīgas padomju atbrīvotāji. Īstenojot LkP Ck lēmumus, no Brāļu kapu ieejas 
vārtiem tika nokalts Latvijas republikas valsts ģerbonis un gadskaitļi “1915–1920”. tos 
aizstāja ozollapu vainags ar divām lāpām un gadskaitļi “1915–1945”, tādējādi Brāļu 
kapu atmiņas vēstījumā iekļaujot Padomju savienības Lielo tēvijas karu. tika mainīti 
arī memoriālo tēlu nosaukumi. Piemēram, “māte Latvija” pārtapa par “māti dzimteni”, 
“svētā uguns” par “mūžīgo uguni”. 1958. gadā Brāļu kapos notika pirmā padomju karavīru 
apbedīšana. no krievijas kapulaukiem atveda vairāku sarkanajā armijā kritušo latviešu 
karavīru mirstīgās atliekas.38 Līdz ar to Brāļu kapi kļuva arī par pašu nacionālkomunistu 
paaudzes pieminēšanas vietu, kur sērot par Otrajā pasaules karā krievijā kaujās pret 
nacistiem bojāgājušajiem latviešu strēlniekiem un, dzīvojot padomju okupācijas realitātē, 
arī par zaudētajiem (bērnības, jaunības sapņos lolotajiem) sociālisma un taisnīgas valsts 
ideāliem.

Līdzīgi pārapbedīšanas notikumi risinājās arī citās Latvijas vietās. Pēc padomju 
ideoloģiskā ietvara piešķiršanas atsevišķi Latvijas republikas laikā uzstādītie pieminekļi 
un iekārtotās pieminēšanas vietas drīkstēja iznākt no aizmirstības un aizlieguma zonas 
un nokļūt publiskajā apritē, kā arī tikt apkoptas un uzturētas. šis 50. gadu otrās puses 
lēmums un tā realizācija, mainoties politiskajām iekārtām, tiek neviennozīmīgi vērtēta, 
par to pausti polāri viedokļi.

20. gs. 60. gados par padomju memoriālās tēlniecības galveno tēmu kļuva Padomju 
savienības uzvara Otrajā pasaules karā (Lielajā tēvijas karā). tolaik, kad kara dalībnieku 
paaudzi sāka nomainīt nākamā, uzvaras memorializācija kļuva par galveno Psrs atmiņas 
projektu. Pat nelielās pilsētiņās uzstādīja ārēji milzīgus pieminekļus, bet vietās, kurām 
Lielā tēvijas kara vēsturē bija stratēģiska nozīme, cēla īpaši grandiozus memoriālus. 
šajā laikā veidojās arī padomju oficiālais rituāls, kura uzdevums bija radīt un translēt 
ideoloģisko vēstījumu par uzvarētāju karu un uzvaras vārdā attaisnot milzīgo upuru skaitu. 
Uzvaras diena, ko svinēja 9. maijā, kļuva par Psrs galvenajiem svētkiem.39

Padomju savienībā kopš 60. gadiem arī intensīvi tika būvēti citi pieminekļi – dažādiem 
padomju vēstures svarīgiem notikumiem, revolūciju un karu varoņiem, padomju varas 
aktīvistiem. Padomju standartizētā simboliskā telpa pieprasīja, lai republikas galvaspilsētas 
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un rajonu centru galvenajā laukumā būtu majestātisks piemineklis ļeņinam, otrās nozīmes 
laukumos un/vai svarīgos ielu (ceļu) krustpunktos – Padomju armijas karavīriem, kādam 
padomju vēsturē atpazīstamam vietējam varonim, kā arī padomju vēsturē nozīmīgiem 
notikumiem.40 r. Čaupova atzīst, ka “totalitāru režīmu videi raksturīgais kolektīvais, 
administratīvi stimulētais konformisms tālaika monumentālās tēlniecības realizējumos 
izpaudās izteiktāk nekā citās mākslas nozarēs, nosakot trafaretu, vispārpieņemtiem 
formu monumentalizācijas paņēmieniem atbilstošu risinājumu izplatību”.41 

Pieminekļu apkaime bija arī padomju rituālu izrāžu vieta, kurā saskaņā ar valsts 
oficiālo svētku dienu kalendāru pulcējās komunistiskās partijas un padomju valsts 
darbinieki, skolēni, oficiālo pasākumu dalībnieki. Pieminēšanas elementi bija gandrīz 
visos padomju svētku scenārijos. Piemēram, skolēni 1. septembrī devās pie kāda skolas 
tuvumā esoša pieminekļa un nolika ziedus. arī vēsturisko notikumu pieminēšanas obligāta 
sastāvdaļa bija došanās pie atbilstīga pieminekļa. Padomju dzīveskārtība paredzēja, ka 
šos rituālus nedrīkstēja mainīt, atteikties no pieminekļu apmeklējumiem slikto laika 
apstākļu vai kādu citu iemeslu dēļ. Oficiālā pieminēšanas praksē valdīja stingra disciplīna. 
dalība šajos rituālos un to precīza izpilde bija obligāts indivīdu un sociālo grupu lojalitātes 
apliecinājums padomju iekārtai.

kultūras pieminēšanas tradīciju Latvijas Psr memoriālajā telpā iedibināja raiņa 
pieminekļa uzstādīšana komunāru laukumā (tagad – esplanādē) 1965. gadā. Padomju 
ideologu skatījumā dzejnieka piemineklis bija nepieciešams padomju cilvēkiem tāpēc, ka 
“mēs jūtam Raini sev blakus arī šodien, kad mēs ar savām rokām ceļam komunismu. 
Tieši tāpēc mēs arī esam pateicīgi Tautas dzejniekam”.42 rainis un viņa monumentālais 
veidols diskursīvi leģitimēja arī latviešu pirmspadomju un padomju kultūras saikni. šis 
piemineklis sekmēja dzejas dienu tradīcijas iedibināšanu, kultūras rituālu laukumu 
radīšanu. turklāt visā Latvijā veidojās dzejas dienu lokālo pasākumu tīklojums. Vairāk 
nekā divus gadu desmitus šajā ikgadējā pasākumā pie daudziem rakstnieku un dzejnieku 
pieminekļiem skanēja dzeja un tika pieminēti kultūras cilvēki. 

domājams, ka sovetiskais trafaretums bija viens no iemesliem, kāpēc pat daudzos 
padomju pieminekļos ietvertais humānisma cildinājums nebija sadzirdams un starp tiem 
un kolektīvo atmiņu pastāvēja atsvešinājums. Padomju monumentālās mākslas tradīcijā 
un ideoloģiskajā ietvarā veidotie pieminekļi (ar dažiem izņēmumiem, piemēram, salaspils 
memoriālu, Latviešu strēlnieku pieminekli) bija vāji mediji, tie nespēja rosināt efektīvu 
komunikāciju starp varu un sociālajām grupām. trūka sarunas, dialoga, – memoriāli bija 
ieslīguši savā ideoloģiskajā monologā.

Piektais posms: atmodas un Latvijas valsts atjaunotnes laiks
20. gs. 80. gadu beigās – atmodas gados – plašu vērienu guva Latvijas republikas simbolu 
atjaunošanas kustība. Latvijas Valsts himna, sarkanbaltsarkanais karogs, ģerbonis, kā arī 
ielu nosaukumi un pieminekļi ieguva īpašu nozīmi. to atgūšana emocionāli vienādojās 
ar padomju okupācijas laikmeta beigām un Latvijas neatkarību. Publiskas mīlestības 
vilni piedzīvoja Brīvības piemineklis, Brāļu kapi un citi 20.–30. gados veidotie nacionālie 
memoriāli.43

Pēc Latvijas republikas neatkarības atgūšanas no jauna tika veidots nacionālās 
valsts simboliskais kartējums. Bez žēlastības, ko rosināja šajā pārmaiņu laikā emocionāli 
sakāpinātā iepriekšējo vērtību noliegšana, tika noņemti padomju laika simboli (izņemot 
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apbedījumu vietas), daudzos gadījumos absolūti kategoriski izslēdzot padomju laika 
pieminekļus ne tikai no aktīvi funkcionējošās atmiņas, bet arī no kultūratmiņas.44

80. gadu nogalē un 90. gadu sākumā sākās arī jaunu pieminekļu uzstādīšana. tas bija 
iniciatīvu laiks. gandrīz vai ikkatrā apdzīvotajā vietā tika uzstādīts piemineklis staļinisma 
(padomju) represiju upuriem, arī nacionālajiem partizāniem un citiem cīnītājiem pret 
padomju okupāciju. Parasti represiju upuru pieminekļi bija vienkārši, – lieli un izteiksmīgi 
laukakmeņi ar iegravētiem piemiņas vārdiem.45 savā nozīmē tie bija līdzīgi Pirmā pasaules 
kara nezināmā karavīra kapam, kura simboliskā nozīme bija tālumā bojāgājušo mājup 
atgriešana. arī piemineklis padomju represiju upuriem līdzinājās simboliskajai cieņas 
apmaiņas vietai starp tālaika cilvēkiem un represētajiem, kuri zaudēja savu dzimteni (gāja 
bojā padomju ieslodzījuma vietās un izsūtījumā vai arī pēc represijām apmetās uz dzīvi 
citviet). Padomju represiju upuru pieminekļi ir pieminēšanas rituāla vieta 14. jūnija un 
25. marta deportāciju atceres dienās un citās valstī svarīgās piemiņas dienās. tie kalpo 
arī par represēto un viņu tuvinieku kā sociālās grupas kopīgās atmiņas un identitātes 
uzturētāju.

ar īpašu rūpi noritēja latviešu leģionāru brāļu kapu savešana kārtībā. arī tā bija 
simboliska parāda kārtošana, jo visu padomju okupācijas laiku šo cilvēku pēdējās atdusas 
vietas bija izslēgtas no publiskās kolektīvās atmiņas un Latvijas ainavas. Leģionārus var 
dēvēt par “zaudēto paaudzi”, jo viņu dzīvi modelēja totalitāro varu – nacistiskās Vācijas 
un komunistiskās Psrs – karš, gan padomju represīvā sistēma, kurā nonāca itin visi (gan 
piespiedu, gan brīvprātīgi) pret Padomju armiju karojušie. Leģionāru kapi – pieminekļi, 
plāksnītes ar bojāgājušo vārdiem, zālieni un ziedu kārtojumi – simboliski arī nozīmēja 
Otrā pasaules kara beigas un karavīru pārnākšanu dzimtenē.46 

Leģionāru kapavietas kļuva par daudz apmeklētām publisko atceru un sēru vietām. 
tās bija un ir īstas zemē un ainavā sakņotas piemiņas vietas, kur simboliski “nolikt” 
rūgtumu par Otrajā pasaules karā un padomju laikā zaudētajiem saviem cilvēkiem. 
arī nožēlu par dzīveslaiku padomju režīmā, kas bijušajiem leģionāriem un represēto 
tuviniekiem liedza profesionālo karjeru, nereti – izsapņoto izglītību, profesiju un daudzas 
šā dzīveslaika pilnvērtīgas izmantošanas iespējas. raugoties no sēru un pieminēšanas 
viedokļa, leģionāru ģimenes locekļiem un draugiem pat nebija svarīgi, ka kritušajiem 
bija “nepareizā” forma un viņi karoja “nepareizajā pusē”, ka, raugoties no pagātnes 
vērtējuma globāla skatpunkta, viņi atbalstīja visnoziedzīgāko – nacistu – režīmu. Visu 
padomju okupācijas laiku viņi bija pazudušie dēli – jaunieši un vīri, kuriem totalitārās 
varas liedza dzīvi un kapavietu un kuriem vien Psrs sabrukums atļāva (kaut mirušiem) 
atnākt mājās. Viņu atgriešanās radīja emocionālo gandarījumu, apziņu, ka simbolu un 
pieminēšanas līmenī šis kara un represiju veidotās attiecības ar pagātni tiek sakārtotas. 
krievijas kopš 90. gadiem publiski kurinātais naids pret Latvijā un citās austrumeiropas 
valstīs notiekošajiem pieminēšanas pasākumiem ir uzskatāms par nekorektu politisku 
instrumentu, tā ir neētiska un nehumāna attieksme pret padomju okupācijas režīma 
upuriem – visplašākajā nozīmē: gan pret šā režīma tieši represētajiem, gan pret totalitāro 
režīmu cīņās par pasaules kundzību ierautajiem okupēto teritoriju cilvēkiem, gan cilvēkiem, 
kuru mūžs tika iesleņģots padomju sistēmā. 

mainījies ir padomju brāļu kapos uzstādīto monumentu publiskais un valstiskais 
statuss. atsakoties no padomju ideoloģizētā skatpunkta uz pagātni un vērtējot Latvijas 
iekļaušanu un atrašanos Psrs sastāvā kā padomju okupācijas periodu, arī Padomju 
armija tiek uzlūkota ne tikai kā atbrīvotāji no nacisma, bet arī kā padomju okupācijas 
iedibinātāji. turklāt padomju varas un represīvo iestāžu varmācīgām metodēm realizētā 
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Latvijas sovetizācija 40. gados un 50. gadu sākumā, represijas pret iedzīvotājiem, padomju 
valstiskās īpašuma sistēmas radīšana, izglītības un nacionālās kultūras standartizācija 
atbilstoši padomju modelim, padomju dzīveskārtības ieviešana un uzturēšana daudzu 
desmitgažu ilgumā, cilvēku kontrole un viņu individualitātes nivelēšana un citi pasākumi 
liek Latvijas atrašanos Psrs sastāvā uzskatīt par Latvijas tautai un zemei absolūti 
nelabvēlīgu vēstures posmu. tā traģēdija bija zaudētie cilvēki, cilvēku paaudžu dzīveslaiks 
un iespējas un Latvijas zemes kopējā augšupejošā attīstība (tāda, kādu Latvijas cilvēki 
to iztēloja, raugoties uz Latvijas saimnieciskajiem, kultūras un intelekta rādītājiem pirms 
padomju okupācijas). joprojām padomju karavīru pieminekļi, kuru vizuālais veidols 
slavina Psrs, tās diženumu, militāro spēku (un arī varmācību) un ieroču varenību lielā 
daļā Latvijas iedzīvotāju un vairumā latviešu rosina negatīvas izjūtas un nožēlu, dusmas, 
sarūgtinājumu un vēlēšanos vairs nekad savā apkaimē neredzēt padomju ideoloģiju 
nesošos pieminekļus. Padomju brāļu kapu heroiskie monumenti ilgstoši raisīja cilvēcisku 
rūgtumu arī tādēļ, ka daudzu Latvijas ģimeņu tuvinieki bija gājuši bojā karā, bēgļu gaitās 
un represijās, viņu kapi palika nezināmi vai tika nolīdzināti, nopostīti, apgānīti, tanku 
kāpurķēžu saārdīti un traktoru smaguma blietēti,47 bet viņu pieminēšana bija aizliegta 
turpat vai pusgadsimtu – visu padomju okupācijas laiku. 

Latvijas Psr vēstures pieminekļu sarakstos ir reģistrēti 344 Lielā tēvijas kara 
padomju brāļu kapi.48 1994. gada 30. aprīlī maskavā krievijas Federācijas valdības un 
Latvijas republikas valdības pārstāvji parakstīja vienošanos par Latvijas republikas 
teritorijā dzīvojošo krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu 
sociālo aizsardzību. šā dokumenta 6. sadaļa “memoriālo būvju un masu apbedījuma vietu 
uzturēšana” ietvēra vienošanās 13. pantu: “Saskaņā ar starptautisko praksi Latvijas 
Puse nodrošina memoriālo būvju un karavīru masu apbedījuma vietu sakopšanu, 
labiekārtošanu un saglabāšanu Latvijas Republikas teritorijā, kā arī neliek šķēršļus 
mirušo militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu apglabāšanai un apbedīšanas 
rituālu veikšanai. Tādā pašā veidā Krievijas Puse nodrošina memoriālo būvju un latviešu, 
līvu un Latvijas pilsoņu, kuri gājuši bojā karu un represiju rezultātā Krievijas Federācijas 
teritorijā, apbedījuma vietu sakopšanu.”49 šī vienošana formāli sakārtoja Latvijas un 
krievijas Federācijas attiecības Otrā pasaules kara padomju karavīru kapu, memoriālu 
un piemiņas vietu pastāvēšanas un uzturēšanas praksē, taču oficiālas vienošanās nespēj 
diktēt sociālo grupu atmiņas virzību un visaptveroši kontrolēt tās nesēju aktivitātes.50 20. 
gs. 90. gados Latvijā ne tikai pastāvēja polāra attieksme pret šim pagātnes notikumam 
veltītajiem memoriāliem, bet arī pakāpeniski aizsākās padomju karavīru atdusas vietu 
iekļaušana lokālajā kultūrtelpā, tie ieguva padomju ideoloģijas agrāk liegto cilvēku, mirstīgo 
kapu statusu. zūdot apbedīto karavīru ideoloģizētajai varonības aurai, šīs atdusas vietas 
sāk iemanot kapuvietām raksturīgo piemiņas un mūžības svēto klusumu.

jaunas piemiņas zīmes pēdējā desmitgadē ieguva padomju okupācijas laikā no 
Latvijas vēstures izslēgtās vai par padomju varas ienaidniekiem dēvētās personas, 
piemēram, kārlis Ulmanis, jānis Čakste, jorģis zemitāns, Oskars kalpaks, Fridrihs Briedis 
u.c. memoriālās kultūras demokratizāciju iezīmēja mūsdienīgie pieminekļi kultūras 
un sabiedriskajiem darbiniekiem (Voldemāram irbem, kārlim Padegam, krišjānim 
Valdemāram u.c.). Vērojami bija arī Latvijas jaunās politiskās elites centieni ar pieminekļu 
starpniecību rast sociālo pašapliecinājumu un iemiesot savus sasniegumus un varenumu 
(piemēram, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka konstantīna Čakstes pieminekļa 
uzstādīšanas projekts, novietojot to noņemtā ļeņina monumenta vietā rīgā).51 
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Politisko un sociālo pārmaiņu straujā dinamika 20. gs. 90. gados radīja arī atmiņas, 
memoriālās un pieminēšanas kultūras neskaidrību. samērā īsā laikā pilnu attieksmes 
transformāciju ciklu – no krasa nolieguma līdz atzinībai – piedzīvoja vairāki pieminekļi un 
tiem atbilstīgās pieminēšanas ceremonijas. Piemēram, salaspils memoriāls, kas iemūžina 
nacisma upuru atceri, pirmajos gados pēc Latvijas valstiskuma atjaunotnes pretpadomju 
noskaņojuma vilnī uz laiku nonāca aizmirstības zonā. norimstot politisko pārmaiņu 
radītajām kaislībām un nostabilizējoties nacionālās vēstures naratīvam, salaspils 
memoriāla misija ne tikai atjaunojās, bet ieguva vēl lielāku vispārinājumu, atceres telpas 
un laika paplašinājumu. tas atgādināja ne vien par Padomju savienības, bet par visas 
eiropas pārdzīvoto karu, noziegumiem un šausmām, kas nedrīkst nekad atkārtoties. tā 
ir vieta, kur pulcēties ne vien oficiālo piemiņas dienu rituālos, bet arī iegriezties ikdienā, 
lai savu individuālo atmiņu sabalsotu ar nacionālo un starptautisko Otrā pasaules kara 
upuru pieminēšanu. tomēr salaspils memoriāla patiesā leģitimācija Latvijas kolektīvajā 
atmiņā un pieminēšanā vēl ir priekšā.

sestais posms: tagadnes laiks
Laikposmā kopš 20. gs. 80. gadu beigām Latvijas pieminēšanas topogrāfiskā aina kļuva 
ievērojami bagātāka, dažādāka, sazarotāka un arī emocionāli daudzējāda. turklāt arī 
Latvijas kolektīvā atmiņa un pieminēšanas prakse ir sasniegusi postnacionālo periodu. 
Pēdējos gados ir notikušas izmaiņas latviešu kā lielas sociālās grupas kolektīvajā 
atmiņā, – tā aizvien vairāk zaudē savu viendabīgumu un, vērtējot pagātnes un tagadnes 
kopsakarības (piemēram, latviešu leģionu, nacionālos partizānus, kolhozus un to 
priekšsēdētājus utt.), sašķeļas atsevišķu sociālo grupu atmiņās. arī etniskās minoritātes 
aizvien aktīvāk kultivē savu kolektīvo atmiņu, alkst publisku atzinību un novērtējumu, 
savu upuru cieņu gan vietējā, gan valsts, gan starptautiskā mērogā.52 

ebreju kopiena ir paveikusi lielu darbu holokausta upuru piemiņas saglabāšanā un 
viņu pieminēšanas rituāla iedibināšanā valsts līmenī. tās kolektīvo atmiņu spilgtumā 
uztur arī jaunveidotie pieminekļi – 2001. gadā Biķerniekos ierīkots memoriāls Otrā 
pasaules kara upuriem – ebrejiem, padomju karagūstekņiem, civiliedzīvotājiem, 2002. 
gadā rumbulā izveidots nacisma upuru piemiņas memoriāls.53 2007. gadā tika uzstādīts 
piemineklis ebreju dzīvību glābējiem Latvijā nacistiskās okupācijas laikā. 

krievu kopiena, tiecoties Latvijā leģitimēt savas “saknes”, ar aizrautību iestājas par 
krievijas impērijas simbolu un pieminekļu “atgriešanu” to sākotnējās vietās,54 esošo 
padomju monumentu saglabāšanu un tiem atbilstīgu rituālu veidošanu. deniss Hanovs 
un irina Vinnika, raksturojot Latvijas krievvalodīgo diasporas kultūru, norāda, ka Uzvaras 
piemineklis rīgā un citi padomju pieminekļi ir “simboliskā teritorija, kur notiek jaunu ideju 
veidošana, tiek formulēti rīcības virzieni, tātad notiek krievvalodīgo kopienas politiskās 
darbības institucionalizācija – top telpa, kurā krievvalodīgo kopiena var iegūt politiski 
aktīvas kopienas statusu”.55

2006. gadā Lielā tēvijas kara monuments kaimiņvalstī igaunijā tallinā kļuva par 
vēstures izpratnes un kolektīvo atmiņu “simbolisko kauju vietu”, – igaunijas republikas 
varas iestāžu netaktiski un nepārdomāti veiktā padomju karavīra skulptūras (sarunu 
valodā sauktas – “aļoša”) pārvietošana no pilsētas centra uz Brāļu kapiem izraisīja 
igaunijas valstij lojālo krievvalodīgo un daļas igauņu sašutumu, radikāli noskaņoto un 
valstij nelojālo krievvalodīgo iniciētus ielu kautiņus, ēku grautiņus pieminekļa apkaimē 
un masu nekārtības, kas tika novērstas, izmantojot policiju. krievijas ideologi un masu 
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mediji pieminekļa pārvietošanu un karavīru pārapbedīšanu pārvērta par igaunijas 
uzbrukumu visas krievu nācijas vēsturiskajai atmiņai un necieņu pret tās vēsturisko 
lomu Otrajā pasaules karā un nacisma sagrāvē. notikušais rezultējās arī faktā, ka, pēc 
iedzīvotāju aptauju datiem, igaunija krievijas cilvēku prātos un emocijās kļuva par viņu 
visvairāk ienīsto valsti pasaulē. tas arī demonstrēja, kā varas iejaukšanās pieminēšanā, 
kas nozīmīga noteiktai sociālajai grupai, un tās viedokļa ignorance pārtop šodienas 
politikā, – gan “mazajā” (etnisko attiecību ikdienas kultūra), gan “lielajā” (eiropas un 
krievijas attiecības).

Padomju simbolu un uzvaras Otrajā pasaules karā mantiniece krievija sava 
starptautiskā un vēsturiskā prestiža stiprināšanā šobrīd aktīvi izmanto manipulācijas ar 
valsts iedzīvotāju kolektīvo atmiņu. krievijas un citu bijušo sociālistisko valstu atšķirīgā 
pagātnes izpratne ir pārvērtusies par tagadnes politiku, kurā daudz kas tiek risināts no 
spēka pozīcijām. austrumeiropas palikšana padomju simboliskajā gūstā, krievijasprāt, 
vairo tās šodienas prestižu.

Latvija un tās sabiedrība šobrīd pilnā mērā izdzīvo jau minēto franču vēsturnieka 
P. norā definēto pieminēšanas triumfa laikmetu. turklāt atmiņa ir ieguvusi. atmiņas 
svētki un piemiņas pasākumi kalendārā strauji nomaina cits citu un sacenšas par to 
dalībnieku pulku. Pilsētas, pagasti, skolas, iestādes, uzņēmumi u.c. svin jubilejas un 
rīko savas senatnes svētkus. kopienas piemin un atceras agrāko režīmu un karu upurus. 
Valsts amatpersonas un ārzemju viesi katrā nozīmīgā brīdi dodas uz nacionālo rituālu 
vietām. Vēsturiski dokumentālā proza, atmiņu stāsti ir pirktāko grāmatu klāstā. savukārt 
iniciatīvas grupas veido jaunus pieminekļus.56

atmiņa šobrīd ir tagadnē, savstarpējā pārklājumā.

2. daļa

Piektā gada Pieminēšana
Piektā gada atmiņa un pieminēšana, kā jau sacīts, ir unikāla parādība. galvenajās līnijās 
tā iekļaujas Latvijas memoriālās pieredzes periodizācijas shēmā. tomēr atmiņām par 
Piekto gadu ir sava specifika katrā laika posmā. tās pašas par sevi nekad nav bijušas 
galvenās valstiskajos vēstures naratīvos. Biežāk Piektajam gadam ir palīga, otrā vai pat 
trešā un vēl tālāka fona loma, kam jāsekmē galvenā notikuma izcelšana. tajā pašā laikā 
atmiņas par Piekto gadu ir īpašas, ko, no vienas puses, nosaka to lokālais raksturs, bet, 
no otras puses, intensīvā izkliedētība pa visu Latviju. atmiņa ir rodama visur, vienlaikus 
atšķirīga un vienāda. 

krievijas impērija: nīcinātās atmiņas laiks
1905. gada norises sākās ar zaudētām cilvēku dzīvībām. 13. janvāra demonstrācijas 
laikā tika nogalināti vairāk nekā 70 cilvēku un ievainoti apmēram 200 cilvēku. Lielā daļā 
sabiedrības valdīja uzskats, ka šie ļaudis gājuši bojā cīņā par taisnīgu lietu un brīvību. 
Pirmo upuru bērēs iedibināja vērienīgu atvadu ceremoniju rituālu, kurās, pēc preses 
ziņām, pulcējās tūkstotis cilvēku, tika teiktas runas, nesti karogi, vainagi, solīta atriebe 
un apliecināta mūžīga piemiņa, mirušajiem piešķirts “brīvības cīnītāju” statuss. tā jau 
nākamajā dienā pēc 13. janvāra notikumiem, kā vēsta laikraksts “mājas Viesis”, pie 
rīgas Politehniskā institūta, kur uz nedēļu pārtrauca mācības, tika novietots liels melns 
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sēru karogs ar uzrakstu: “slava kritušajiem; lāsts slepkavām” (krievu val.). 15. janvārī ar 
varas iestāžu atļauju tika rīkotas no demonstrantu apšaušanā 13. janvārī pie dzelzs tilta 
gūtajiem ievainojumiem mirušā ķīmijas studenta konstantīna Pečurkina bēres. Laikraksts 
vēstīja: “Gājiens no nelaiķa dzīvokļa Ģertrūdes ielā devās pirms uz politehniku, kur tika 
noturēta liturģija, pie kuras dziedāja no studentiem un strādniekiem sastāvošs koris 
parastās baznīcas dziesmas. Zārku visu ceļa gabalu līdz kapiem nesa seši studenti un 
strādnieki. No politehnikas gājiens, pavadīts no milzīga laužu pulka kailām galvām, devās 
uz Aleksandra Ņevska baznīcu Aleksandra ielā, kur tika noturēta sēru dievkalpošana. 
No šejienes tas devās uz Pokrova kapiem pa Aleksandra un Rēveles ielām, uz kurām 
tramvaju satiksme bija apturēta; zārkam pa priekšu studenti nesa vaiņagus, kurus bija 
ziedojuši komilitoņi, strādnieki un privātpersonas. Lai gan nebija klāt nekādu policijas 
kārtībnieku, no bērinieku un ļaužu pulka tomēr tika ieturēta stingra kārtība. Tikai šur 
tur paretam tika izdalītas proklamācijas uz zila papīra, kurās iedzīvotāji tika uzaicināti 
nākt ārā uz ielām [..] Pie kapsētas ļaužu pulks bija pieaudzis uz vairāk tūkstošiem. Pēc 
pabeigtas bēru lūgšanas kāds nepazīstams sacīja vārdus: “Mūžīgu piemiņu tiem, kuri 
krituši priekš brīvības”, pēc tam tika nolasītas proklamācijas krievu, vācu un latviešu 
valodās; pēc apbedīšanas kroņi un lentas tika sagriezti mazos gabaliņos un izkaisīti 
starp publiku kā piemiņa, pēc tam ļaudis sāka izklīst.”57 

arī citu 13. janvāra upuru bēru ceremonijās pulcējās tūkstošiem cilvēku, tika sacītas 
runas, notika arī sadursmes ar policiju un atvadu pasākumu dalībnieku apcietināšana. 
šajos atvadu rituālos sēras un piemiņa savijās ar opozīciju varai, neapmierinātības un 
pretestības demonstrāciju. Bēres un bojāgājušo pieminēšana izvērtās par nozīmīgu Piektā 
gada sastāvdaļu. tie bija emociju un enerģijas koncentrēšanas brīži, simboliska brīvības 
cīņu stafetes pārņemšana no mirušajiem.

Bojāgājušo pieminēšana tika ietverta arī 1905. gada vislielākajās svētku un 
svinēšanas dienās pēc 17. oktobra manifesta izsludināšanas. Publiskajā telpā oktobra 
nogalē valdīja sajūsma par “izkaroto brīvību” un labāka laikmeta sākumu. grīziņkalna 
parkā, kur notika mītiņi un valdīja svētku sajūta, bija novietots kritušo saraksts.58 runās un 
preses publikācijās skanēja atgādinājumi atcerēties kritušos. Piemēram, Līgotņu jēkabs 
rakstīja: “Pavasara ūdeņi skalojas pa visu zemi. Grūdams un stenēdams iet projām 
ledus, svaigas vēsmas pilda gaisu. Dzīve ir nerimstoša iešana uz priekšu. Turēsim 
dārgas tik grūti iegūtās brīvības mantas, iesim uz priekšu nerimstošā labklājības darbā, 
pieturēdami arvien prātā tos lielos censoņus, kuriem nebij vēlēts piedzīvot šo prieka 
dienu!”59 notika arī tradicionāla rakstura pieminēšanas pasākumi. 23. oktobrī jēkaba 
baznīcā mācītājs j. rozens noturēja dievkalpojumu “Brīvībai par slavu un kritušajiem par 
piemiņu”.60 “dienas Lapa” par kapos rīkotajiem piemiņas pasākumiem ziņoja:

“Svētdien, 23. oktobrī uz dažām Rīgas kapsētām pulcējās kopā ļaužu bari, lai 
godinātu 13. janv. kritušo varoņu piemiņu. Arī Torņkalna kapos bij nodomāta šāda sēru 
manifestācija un ap pulkst 1 sāka lasīties kopā apkārtnes strādnieki. Klusi un skumji 
izskatījās kapsētā starp novītušām puķēm un vienkāršiem krustiem, bet pienāks reiz 
dienas, kad uz kritušo upuru kapiem te pacelsies marmorā kalti pieminekļi un mūžam 
zaļojoši lauri. [..] Mēs dzīvojam tikai vienreiz savu mūžu un nav mūsu dzīvē nekas 
augstāks, kā cīnīties par savām un savu līdzcilvēku tiesībām un šai cīņai upurēt savu 
dzīvību. Nav jaukākas un svētākas nāves kā cīņā krist zem brīvības sarkanā karoga, jo 
šinī nāvē mēs gūstam viscēlāko uzvaru. Tā skanēja runu saturs, to izteica strādnieku 
dziesmu skaņas un to sajuta līdz sirdsdziļumiem katrs no klātesošajiem.”61
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Bojāgājušo bēres nītaurē. 1905. gada 25. oktobris. 
1905. gada revolūcija. Skatu un ainu krājums. maskava: Prometejs, 1926. 42. lpp.

daudzajās sapulcēs, kas pēc 17. oktobra manifesta notika gan rīgā, gan citās pilsētās 
un pagastos, tika arī solīts veidot piemiņas zīmes un uzlikt pieminekļus nogalinātajiem. 
Oktobra beigās sadursmēs ar policiju un karaspēku bojāgājušo bēres ar jaunu sparu 
pārtapa grandiozos notikumos, kuri cilvēku atmiņā iemūžināja viņu piemiņu. Par nītaures 
notikumiem presē lasāms: “Uz 25. oktobri bija nolikta kritušo paglabāšana, kura izvērtās 
par lielisku demonstrāciju. Ļaužu bija sanācis liels daudzums. Bēru ceremonija iesākās 
ar runu, kurā tika izsacīts protests slepkavības darbam. melniem un sarkaniem karogiem 
plivinoties ar revolucionāriem uzrakstiem, sēru gājiens, strādnieku dziesmas dziedādams, 
devās no pasta kantora uz kapsētu. Pie kapa tika turētas dziļi sajustas runas. Vietējais 
vīru un jauktais koris, pagodinādami aizgājējus, nodziedāja dažas dziesmas, kamēr runu 
starpbrīžos skanēja revolucionāras dziesmas. Kapa kopiņa tika pušķota ar daudziem 
vainagiem, kuri, kā arī milzīgais ļaužu daudzums, liecināja par līdzjūtību kritušajiem. – Pēc 
tam visa ļaužu masa devās uz pagasta māju, kur noturēja tautas mītiņu.”62

Pieminēšanas rituāls mainījās 1905. gada nogalē, kad soda ekspedīcijas uzsāka 
izrēķināšanos ar krievijas impērijai nelojāliem pavalstniekiem un viņu atbalstītājiem. 
represiju bardzība un apziņa, ka impēriju un tās piedāvāto dzīves modeli nav iespējams 
mainīt un ka sabiedrība ir bezspēcīga šīs varas priekšā, radīja drūmas bezcerības un 
pasivitātes atmosfēru, kurā cilvēku rīcību noteica izdzīvošanas, sevis, tuvinieku, mājas 
un dzīvības saglabāšanas instinkts. tas arī ietekmēja soda ekspedīciju upuru atceres 
pieminēšanas ceremoniju. tā zaudēja publiskumu, palika tuvāko radinieku vai draugu ziņā 
vai arī nenotika vispār. soda ekspedīcijas savus upurus atstāja nogalināšanas vietās, no 
kurienes viņu mirstīgās atliekas tuvinieki vai draugi (nereti pārkāpjot aizliegumu, nereti 
gaidot nogalināšanas brīdi, lai pagūtu pirms kapa aizbēršanas savējo izņemt no kopējā 
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kapa) pārveda uz dzimtas kapsētām. Bieži ar nāvi sodītos piektgadniekus un “bēgot” 
nogalinātos tomēr netika ļauts apglabāt kapsētās, un kapi tika veidoti to attālās nomalēs 
vai aiz žoga.

soda ekspedīciju varmācības eskalācijas laikam atbilstīgs ir stāsts par zalvēniešu 
atvadīšanos no skolotāja un dzejnieka jūlija dievkociņa, kuru nošāva kopā ar vēl diviem 
likteņa biedriem 1906. gada 21. janvārī. Vietējais mācītājs rozenbergers skolotāju atļāva 
apbedīt kapsētā, tomēr atteicās izvadīt. j. dievkociņa biogrāfe Lūcija Ķuzāne stāsta: 
“Lielākajā klases istabā, tajā pašā, kur agrāk pulcējās koris uz dziedāšanu, nu sanāca 
tie, kas gribēja Jūliju Dievkociņu pavadīt. Sākumā ļaužu bija visai daudz. No tuvējām 
mājām un muižas kalpu ērberģa pieaugušie un kāda daļa skolēnu arī. Jūlijs gulēja 
smaidīdams, gandrīz kā dzīvs, ar labo vaigu dziļāk iegrimis ēveļskaidu spilvenā. Apkārt 
visi stāvēja klusi un nospiesti, kā izbrīnījušies par notikušo, kā neticēdami. Pat šņuksti 
skanēja apslāpēti. [Skolotājs] Melbārdis sacīja īsus izvadīšanas vārdus. Tajā brīdī kāds 
novēlojies pavadītājs atnesa no muižas ziņu, ka “melnā sotņa” pašreiz nākot uz Zalvi. 
Esot jau šaipus Eķengrāves. Varbūt katru, kas piedalīsies skolotāja bērēs, apcietinās un 
nošaus? Pavadītāju pulciņš strauji saruka. Cits pēc cita nozuda vīrieši. Pat pusaudžus 
zēnus vecāki mudināja iet ātrāk prom. Kad zārku vajadzēja aizvērt un nest laukā, ap to 
bija gandrīz tikai sievietes vien. Tad bez īpašas uzaicināšanas pie bēru dvieļiem nostājās 
skolas meitenes, vecākās, kas mācījās pēdējo ziemu. Piecpadsmitgadīgas, taču diezgan 
pieaugušas un spēcīgas, jo diendienā radušas cilāt ūdens nēšus, zāļu nastas, labības 
kūļus. Viņas pacēla šķirstu, iznesa un nolika uz ragavām. Uz kapiem ejot, turējās zārkam 
blakus abās pusēs. Ne jau tāpēc, lai skaisti izskatītos gājiens, bet tūlīt atkal vajadzēs 
skolotāju nest augšā, kalniņā. Kamēr ragavas ar pavadītājiem izgriezās no skolas uz kapu 
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pusi, arī mazā Zālīšu Frīda stāvēja ceļmalā un ar plaukstu spieda Duksim purnu ciet, lai 
nerej un neceļ troksni. Uz kapiem viņa līdzi negāja. Māte neļāva. Cieši piekodināja: tikai 
paskaties vēlreiz uz skolotāju un tūlīt skriet mājā. Citādi, kas zina, ieradīsies dragūni un 
visus apšaus. Bērinieki attālinājās. Zārku uz ragavām nevarēja redzēt. Nelielais dzīvo 
pulciņš ieslēdza savā vidū mirušo. [..]

Uz kapu kalniņu ved stāva taka. Pa to augšup kāpjot, sešas meitenes vairs nevarēja 
noturēt zārku uz rokām. Šķita aizvien smagāks un smagāks, tādēļ reizēm nolaida to zemē 
un pat vilka pa sniegu. Uz dēļiem palīdzēja nolikt kalējs un skolotājs Melbārdis. Daži 
steigā pasacīti teikumi, un tūdaļ nolaida zārku bedrē. Visa diena bija pelēki nomākusies, 
bet nu īsu brīdi pirms rietēšanas saulīte parādījās virs sila galotnēm. Pēdējiem stariem 
spīdot, meta atvadām smilšu saujas. Kalējs Osītis ļoti centās, lai sasalušie zemes pili 
nekristu tieši zārkam virsū. Lielos atrausa sānis, meklēja irdenāku smilti. Tomēr, tādā 
steigā kapu aizberot, brīdi pa brīdim vāks dobji nodunēja. Dzelteno kopiņu meitenes 
tūdaļ apvija ar zaļām brūklenāju vītnēm. [..]

Lejā uz ceļa ietinkšķējās zvārguļi. Jau tā mazais ļaužu pulciņš steigšus izira, jo 
domāja, ka atbraukuši kādi kungi savu darbu lūkot un tūlīt izvēlēsies jaunus upurus. Bet 
tās bija [brāļa] Pētera Dievkociņa pasūtītās pasta kamanas. Viņš vēl steidzīgi uznesa 
augšā nelielu, laikam pilsētā gādātu kroni, nolika uz kapa, tad ātri atvadījās no Melbārža 
un tūlīt aizbrauca. Zvaniņu šķinda attālinājās un drīz izgaisa silā. Sāka tumst. Palikušie 
tur, augšā, vēl kādu brīdi pastāvēja ap iedegtu vējlukturi: Melbārdis, kalējs Osītis, 
meitenes, kas nesa zārku. Tad klusēdami izklīda.”63

sešas meitenes, kas bailēs no represijām sastingušā pagasta sniegotajā kapukalnā 
nes sava skolotāja zārku, pieder pie Piektā gada lielās traģēdijas simboliem. Līdzīgu 
klusu, tālaika šausmās iestigušu drāmu bija daudz visā Latvijas zemē. represiju tieša 
klātesamība liedza pat niecīgu publisko sēru izpausmi un pieminēšanu.

daudzas atdusas vietas palika nezināmas. nāvessodu izpildītāji, kas īstenoja tiesu 
spriedumus vai arī nogalināja “bēgot”, daudzos gadījumos pilnībā nolīdzināja kapa 
vietu. ir publicēts tukuma sacelšanās dalībnieku nāvessoda izpildes aculiecinieces e. 
Lazdiņas atmiņu stāsts. tolaik viņa bija romantisma un līdzcietības pārņemta jauniete, 
kura uzskatīja, ka, solidarizējoties ar notiesātajiem brīvības cīnītajiem, ir jābūt klāt viņu 
nāves brīdī. e. Lazdiņa liktenīgās nakts notikumus matīsa kapu smilšu klajumā vēroja no 
paslēptuves. stāstītais par to, kā tiek nogalināti cilvēki un kā viņi aiziet no dzīves, ir baisms. 
tāpat arī tā noslēgums: “Kad visi bija jau izklīduši un projām, jātnieki devās aulēkšos 
pāri nule aizbērtajai kapa vietai vairākas reizes krustām un šķērsām, tā vietu nolīdzinot 
un nomīdot. Te nu man kļuva skaidrs, kādēļ arī citās reizēs pēc nošaušanām mums tik 
grūti bija atrast pēdējo kapa vietu, jo viss laukums arvien bija nomīdīts. [..] Paliku savā 
slēptuvē vēl ilgu laiku. [..] Nebija tālu saules lēkts. [..] visā dabā pirmajos saules staros 
bija miers, kuru vēl vairāk pasvītroja putnu sudrabainās balsis kapsētas kokos. Pāri 
klajumam bija nokritusi rasa. [..] Tiešām, apbrīnojami ātri visām takām pāraug zāle. [..] 
Lēni, pusrāpus uz vēdera līzdama, vilkos šai vietai klāt. Glāstīju smiltis, teicu pa mīļam 
vārdam, raudāju, bet – kam tas viss vairs bija vajadzīgs!... Bezmērķīgi rausu smiltis 
savā melnajā priekšautiņā. [..] Bez domu, bez jūtu nosēdos netālu no sētas kapu pusē. 
[..] Drīz vien sāka ierasties nošauto piederīgie. Apkārt man šalkoja skumjas, raudas, 
vaimanas. Mierīgi noskatījos, kā viņi izgrāba un sadalīja manis atnestās smiltis ...”64

1906., 1907. un arī nākamajos gados Piektā gada tēma publiskajā telpā izskanēja, 
runājot par sodiem, tiesām un to spriedumiem.65 Vietējās ziņas to gadu presē līdzinājās 
represiju hronikai. krievijas impērijā Piektā gada un piektgadnieku atklāta pieminēšana 
nenotika vai arī tas tika darīts nemanāmi un slepus. aizgājuša Piektā gada klātbūtne 
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uz ilgāku laiku palika nemiernieku nopostīto baltvācu muižnieku piļu krāsmatās un soda 
ekspedīciju nodedzināto latviešu zemnieku māju drupās. Publiska pagājuša laika atcere 
galvenokārt noritēja ārpus Latvijas teritorijas un visas krievijas impērijas robežām. 
rietumos nokļuvušie piektgadnieki centās saprast notikušā cēlonību, jēgu un vērtību, 
pauda apņēmību uzrakstīt tālaika vēsturi. daudzi piemiņas teksti radīti tūlīt pēc pašiem 
Piektā gada notikumiem, īpaši spilgta bija piemiņas un sāpju dzeja (rainis, V. Plūdons, 
k. skalbe u.c.).66 spilgtāko Piektā gada notikumu pirmā atcere notika nelegālajos vai 
ārvalstīs iznākošajos preses izdevumos (“Cīņa”, “strādnieks”, “Proletariāts” u.c.).67 Par 
memoriālās kultūras sastāvdaļu kļuva pastkartes, kuru liela daļa tika izdota ārzemēs. 
tajās tika arī iemūžināti bojāgājušie un soda ekspedīciju postījumi.68

krievijas impērijas varai opozīcijā esošie cilvēki (pārsvarā sociāldemokrāti un viņu 
domubiedri) pēc tam, kad atslāba represīvie pasākumi,69 mēģināja rīkot bojāgājušo 
publiskas atceres un protestus. Piemēram, arī 1912. gadā laikraksts “jaunā dienas Lapa” 
ziņoja, ka 8. janvāra pēcpusdienā (sanktpēterburgas “asiņainās svētdienas” atceres 
priekšvakarā) rīgā miera ielas galā pulcējās ap 200–300 cilvēku ar sarkanu karogu un 
uzsāka dziesmotu gājienu. Policija viņus izgaiņāja. turpmākajās dienās visā rīgā bija 
pastiprināta policijas kontrole un uzraudzība.70 1914. gada 9. janvārī rīgā streikoja 
apmēram 80 fabriku strādnieki. Prese ziņoja arī par Cēsu apriņķa Liepās un strenčos 
izkaisītām sociāldemokrātu proklamācijām un dobeles tuvumā priedē uzvilktu sarkanu 
karogu.71 1915. gadā, kad bija sācies Pirmais pasaules karš, rīgā notika atsevišķi streiki, 
vietumis tika izkārti sarkani un melni sēru karogi.72

Līdz pat Pirmajam pasaules karam, kas kardināli mainīja Latvijas dzīveskārtību, 1905. 
gadā bojāgājušo un 1906. gadā soda ekspedīciju nogalināto pieminēšana galvenokārt bija 
individuāla un notika bez aculieciniekiem un publiskas rezonanses. izņēmums bija tikai 
atsevišķas bēres, kurās atvadīties no Latvijas teritorijā esošajos cietumos mirušajiem 
piektgadniekiem (ja tos atļāva apbedīt piederīgajiem) sanāca neierasti liels ļaužu pulks. 
tomēr kopumā dominēja klusa pieminēšana. 

L. Ķuzāne raksta, ka zalves kapsētā vairākus gadus cilvēki atklāti neuzdrošinājās 
pienākt pie j. dievkociņa kapa. izņēmums bija tikai minna Blūma, ķestera un skolotāja 
kundze, kura “dažkārt stāvēja pie kapa stundām ilgi. Apspraudīja balto smilti ar liepu vai 
ozolu zariem, rudenī klāja egļu skujas”. savulaik m. Blūma un j. dievkociņš bija labi draugi 
un domubiedri, kurus vienoja interese par literatūru. Citreiz atnāca arī skolotājs Blūms. 
Viņš gan dažkārt sievai lūdza, lai viņa ar savu rīcību nemulsina cilvēku prātus. L. Ķuzāne 
raksta, ka kapos visai bieži ielūkojies vietējais uradņiks, bet “ar visu lielo uzmanīšanu 
Jāņos bija nolikti lauku ziedu vainagi, bet skolotāja dzimšanas dienā ķeizarkroņi un 
pušķis ar sarkanām dālijām. Pat vēlā rudenī uzradās gan miķelītes, gan brūkleņu mētras, 
pilnas ar ogām. Nē, tā nebija Blūma kundze. Tik daudz tika panākts, ka viņa puķes 
nenes. Kā no valdības pavēlēts, tos pušķus tūlīt ņēma nost un iemeta krūmos aiz kapu 
valles. Citreiz turpat smiltīs iemina. bet cilvēki taču spītīgi. Gadījās kāds pārdrošnieks, 
kas krusta melnajā šķērskokā ar nazi iegrieza: “Jūlijs Dievkociņš – varmāku upuris.” Pa 
kuru laiku? Tādu lietu taču īsā brīdī nevar izdarīt! Uradņika zobens tūlīt uzrakstu atšķēla 
nost. Krusts palika sakropļots – tāds melns stumbenis, tādēļ jo vairāk zīmīgs. Vajadzētu 
bīties, tomēr nebijās. Skaties, pēc laika atkal uz kapa ko nolikuši: ja ne vairāk, tad viršu 
skumšķīti, turpat siliņā plūktu.”73

Līdzīgi notika citviet. no varas pārstāvjiem slepus nolikti ziedi, izveidota vienkārša 
piemiņas zīme, piemēram, kokā iegriezts krusts un/vai uzraksts. Valkas–Valmieras ceļa 
malā, netālu no pagrieziena uz sedu, aptuveni 3 km attālumā no strenčiem koka stumbrā 
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Piektā gada dziesmas teksts priedē, kas aug Valkas–
Valmieras ceļa malā. 1905. gads vai vēlāk. 
kušķis, g., korsaks, P. Pieminekļi mīlestībai, uzvarām un 
zaudējumiem. rīga: madris, 2004. 91. lpp.

ir ierakstītas togadu dziesmas rindas: “Nāc, mīļotā meiten, līdzi cīniņā. / Ņem nāvīgo 
asmeni rociņā. Mēs – daudz cietuši strādnieki.”74 Pārsvarā notikumu, nāves un atdusas 
vietas tika saglabātas atmiņā. notikušais bija tik spilgts, ka šķita neizmirstams. Bet bija 
arī piemiņas vietu iemūžināšanas mēģinājumi. Piemēram, sēlpilī daži vietējie iedzīvotāji 
pasūtīja akmeņkalim Pēterim Banderam pieminekli soda ekspedīcijas nošautajiem 
pieciem jāņiem – jānim kalniņam, jānim Purenam un arī otram jānim Purenam, jānim 
robinsonam un jānim zembergam –, kuru līķus iemeta daugavā. Piemineklī iekala viņu 
vārdus un raiņa rindas: “Kad pagurst prāts, kad atkrīt rokas, – / Pieminiet savu varoņu 
mokas!”. Piemineklis tika veidots slepeni, uzraksta ieciršanu veica nevis darbnīcā, bet 
vecā kartupeļu bedrē. tas tika uzstādīts vietā, kur nošāva piecus jāņus, – “spietiņu” 
priedēs, lielceļa malā, apmēram versti no Pļaviņām. 1908. gadā naktī pirms 1. maija 
svētkiem. Policija pieminekli nogāza un iemeta daugavā. nākamajā gadā tika izgatavots 
mazāks piemineklis, ar to varas pārstāvji izrīkojās tāpat kā ar pirmo piemiņas akmeni.75 

iztrūkstot pieminekļiem un akmenī kaltām piemiņas zīmēm, par memoriāliem 
kļuva ainavas dabiskie objekti, kas ļāva raisīt atmiņu vai bojāgājušo pieminēšanu. 
tie bija vienkārši laukakmeņi, pakalni, visbiežāk koki – ozoli, liepas, ābeles. tie bija 
lokālie memoriāli, kurp mēdza doties cilvēki, lai ar tiem dalītos savās sērās un veiktu 
pieminēšanas rituālu. notika gadsimtiem senās koku un citu dabas objektu pielūgšanas 
tradīcijas atdzīvināšana. tie faktiski kļuva par pagāniskajām svētbirzīm ar savu sakrālo 
telpu, kurā piektgadnieki, bojāgājušo tuvinieki un draugi palika kopā ar savu atmiņu. 
Vietvārdu saimi papildināja (vai savu nozīmi atguva) nosaukumi – karātavu kalns, 
slepkavkalniņš u.tml.
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impēriskās krievijas pastāvēšanas laikā vara ar represīviem līdzekļiem cīnījās pret 
Piektā gada notikumu un to dalībnieku pieminēšanu, pret viņu nozīmi latviešu kolektīvajā 
atmiņā. Viņi piederēja izdzēšamajai atmiņas daļai pretstatā krāšņi konstruētajai 
krievijas karos gūto uzvaru, ķeizaru un karavadoņu slavas atcerei. Publiska pietgadnieku 
pieminēšana nozīmēja nelojalitāti, dumpošanos pret varu un tika bez kavēšanās 
pārtraukta un likvidēta. atmiņas uzturēšana un nogalināto pieminēšana galvenokārt 
notika individuāli. savukārt šo individuālo rīcību daudzums, paralelitāte un vienādība 
kausēja kopā nācijas atmiņu un tās savējo pieminēšanu.

Latvijas republika: pirmais publiskās atceres laiks
Latvijas republikas izveide ļāva arī radīt publisko Piektā gada atceri, jo piektgadnieki – dzīvie 
un mirušie – bija brīvības cīnītāji. tas gan nenotika uzreiz. starp Piekto gadu un Latvijas 
valsts nodibināšanu bija bijis Pirmais pasaules karš. tā laikā kolektīvajā atmiņā iegravētie 
Piektā gada nospiedumi, daļas baltvācu muižniecības iniciētā soda ekspedīciju vardarbība 
un pilīs rīkotās (pat vērienīgās) svinības un balles pēc izrēķināšanās ar piektgadniekiem, 
veicināja latviešu cīņasgribas mobilizāciju karā pret ķeizarisko Vāciju (kas asociējās 
ar balvāciešiem). Vēlāk arī pret carismu, kas īstenoja Piektā gada apspiešanu un 
pieminēšanas iznīcību.

Latvijas jaunās valsts pastāvēšanas pirmajos gados nācās izcīnīt Brīvības karu. šie 
notikumi un tajos zaudētie tad bija valstiskās atmiņas un tās pilsoņu kolektīvās atmiņas 
stūrakmens un galvenā pieminēšanas tēma un jēga. 

atmiņa par Piekto gadu visu laiku kopš tā notikumiem pastāvēja lokālā līmenī. tie 
bija vietējie ļaudis, kas atcerējās, zināja – ko darīja tas vai cits cilvēks, kāda (laba vai 
slikta) bija viņa nozīme, kāds bija liktenis. Lai gan nebija acīm redzamu piemiņas zīmju, 
vietējā atmiņā pastāvēja tālaika kartējums – vietas, kur notika mītiņi, tautas sapulces, 
uzbrukumi, gājieni uz pilīm, kur bija cietumi, kā arī pēršanas un nāvessodu izpildes vietas. 
Pirmā pasaules kara norise, tā kaujas lauki, tranšeju līnijas un dzeloņstiepļu žogi, ēku 
drupas un aizaugušie tīrumi gan bija mainījuši Latvijas ainavu. karš bija iznīcinājis arī 
Piektā gada pieminēšanas vietas, it īpaši dabas objektus.

talsu Valsts ģimnāzijas skolotājs un novadpētnieks tīcs dzintarkalns grāmatas par 
1905. gada revolūciju talsos ievadā raksta: 

“No šām liktenīgām dienām pagājuši divdesmit gadi. Sistās rētas gandrīz visas 
sadzijušas, nodedzinātie nami atkal uzcelti no jauna. Protams, nošautie no miroņiem 
nav uzcēlušies, un šis robs nav aizpildāms. Tomēr pasaules kara upuru skaits daudz 
lielāks, pārdzīvojumi daudz spēcīgāki un ilgstošāki, kāpēc “piektais gads” nogrimst 
aizvien vairāk aizmirstībā. 

Bet tas nav pielaižams. Piektā gadā daudz pārdzīvojām, savā ziņā ne mazāk kā 
pasaules karā. Pati tauta mēģināja karot, mēģināja ieviest citādu iekārtu nekā līdz tam 
laikam likumi to bija noteikuši. Tāpēc “piektais gads” mums vienmēr pieminams. Vēlākie 
piedzīvojumi 1905. gada atmiņu gan stipri dzēsuši. Bet vēl jāglābj, kas glābjams.”76

t. dzintarkalns stāsta, ka vietējos laikrakstos ir ievietojis uzaicinājumu aculieciniekiem 
atsaukties, lai varētu savākt atmiņas. Viņš arī nosauc to cilvēku vārdus, kuri snieguši 
ziņas, “pārdzīvojot no jauna šausmu ainas”. atmiņu stāstītāju liela daļa bija skolotāji, arī 
viņu sievas un atraitnes.

skolotāji arī piederēja pie spilgtākajām personībām un vietējo kopienu līderiem Piektā 
gada laikā. kultūrvēsturnieks un pedagogs Pēteris Birkerts 20. gados vāca ziņas par 1905. 
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a. Bergmaņa nogalināšanas vieta un kaps dolē pie taurīšu mājām pēc Pirmā pasaules kara. 
Ozols, kas kalpoja par soda vietu un piemiņas zīmi, ir nopostīts. 
1905. gada revolūcija. Skatu un ainu krājums. maskava: Prometejs, 1926. 65. lpp.

Piemineklis soda ekspedīciju 
nogalinātajam skolotājam ju-
rim zingbergam nāves vietā. 
Uzstādījusi Lažas izglītības 
biedrība 1926. gadā. 
Birkerts, P. 1905. g. revolūcijā 
cietušie Latvijas skolotāji. rīga: 
Latvijas vēstures pētīšanas biedrība, 
1927. 174. lpp.
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gadā cietušajiem skolotājiem, – viņa reģistrā bija apmēram 750 latviešu skolotāju, taču, 
pēc P. Birkerta domām, cietis bija vismaz tūkstotis. savas grāmatas sākumā viņš uzsver, 
ka “bez 1905. gada nebūtu tagadējās demokrātiskās Latvijas”, un raksta: “Grandiozais, 
ārkārtīgi svarīgais un interesantais revolūcijas materiāls vēl guļ tautas atmiņā, dažādos 
arhīvos, laikrakstos un citur: izkaisīts un saraustīts. Tautas atmiņā noguldītais materiāls 
ar katru dienu vairāk izdziest un pārklājas ar aizmirstības pelniem. Revolūcijas veterāni 
arī viens pēc otra nomirst, aiznesdami sev līdz kapā dārgākās un vērtīgākās atmiņas. 
Mēs maz ko darām, lai šos vēstures dārgumus glābtu.”77

20. un 30. gados klajā nāca vairāki Piektā gada norišu lokālās vēstures apkopojumi. 
savu to gadu vēstures stāstu grāmatas formātā ieguva dobele, alūksne, smiltene, talsi, 
ikšķile, Ogre, ropaži un citas vietas.78 Piektgadnieku pieminēšana notika arī ģimeņu, 
draugu, kolēģu, profesionālo grupu un partijas biedru lokā. iespēju robežās tika sakopti 
kapi, uzstādītas piemiņas zīmes. Paplašinoties un mainoties kapsētām, aiz žogiem gulošie 
nonāca to teritorijās. tika uzlikti arī pieminekļi un kapa plāksnes.

Īpaša loma Piektā gada atcerē bija Latvijas sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai 
(LsdsP). tā gan bija ambivalenta. LsdsP paveica ļoti daudz 1905. gada vēstures 
izpētē, avotu vākšanā un apkopošanā, bojāgājušo pieminēšanā u.c. taču Piektais gads 
un sociāldemokrātu loma tā norisēs tika pārvērsta politiskā instrumentā, ko izmantoja 
priekšvēlēšanu cīņās, atbalsta un popularitātes iegūšanā, partijas prestiža stiprināšanā. 
LsdsP publiski sludināja monopoltiesības uz Piektā gada vēsturi un mantojumu. Visai 
izplatīts un pašas partijas aktīvi kultivēts bija uzskats, ka Latvijas republikas politiskajā 
arēnā aktīvā LsdsP ir tā pati partija, kas vadīja 1905. gada revolūciju.79 

Pēc vairāku vadošu sociāldemokrātijas darbinieku ierosmes tika izveidota Latvijas 
vēstures pētīšanas biedrība. tās uzdevums bija vākt materiālus, atmiņas, dažādas 
liecības par 1905. gada revolūciju. Latvijas vēstures pētīšanas biedrībai īpaši svarīga 
loma bija Piektā gada atceres jubileju reizēs. 1925. gadā tika atzīmēta divdesmitgade, 
1930. gadā – divdesmitpiecgade. tika rīkoti pasākumi, lekcijas, izstādes, publicētas 
atmiņas, presē parādījās raksti par Piekto gadu.80 arī 1905. gada vēstures izpētē lielā 
mērā dominēja latviešu sociāldemokrātijas konceptuālā pieeja.81 divdesmit gadu pēc 
revolūcijas aizvien spējāk aizsākās Piektā gada atmiņas institucionalizēšana. 1926. gada 
14. aprīlī tika nodibināta Piektā gada revolūcijas piemiņas biedrība, kas darbojās līdz 
1941. gadam, kad to likvidēja padomju okupācijas iestādes. tā bija valsts atbalstīts šo 
pagātnes notikumu liecību vākšanas centrs. Piektā gada revolūcijas piemiņas biedrība 
iesaistījās arī praktisku jautājumu risināšanā: apkopoja datus par piektgadniekiem, kas 
vēl agrārās reformas rezultātā nebija ieguvuši zemi, iestājās pret likumdevējiem, kas 
paredzēja pensiju piešķiršanu t.s. krievijas pensionāriem – soda ekspedīciju dalībniekiem 
un krievijas impērijas represīvo orgānu amatpersonām.82 

20. un 30. gados tika uzstādīti vairāki Piektā gada pieminēšanai veltīti pieminekļi, to 
veidošanas iniciatīva nāca gan no sociāldemokrātiem, gan vietējām izglītības un kultūras 
biedrībām. Piemēram, 1926. gadā Lažas izglītības biedrība “Progress” vāca līdzekļus 
skolotāja jura zingberga piemineklim. atsaucība bija liela: ziedoja soda ekspedīcijas 
nogalinātā skolotāja bijušie skolēni un vietējie iedzīvotāji. 1926. gadā j. zingbergam tika 
uzstādīts granīta piemineklis. tajā uzraksts: “Skolotājam Zingbergam. Par tautu, brīvi, 
cilvēci / Tu atdevi savu dzīvību.”83 

savukārt zalvē izglītības biedrība “ausma” vāca līdzekļus skolotāja jūlija dievkociņa 
kapa piemineklim. tika rīkoti piemiņas sarīkojumi, kuros izskanēja atmiņas, tirgotas 
vēl pirms kara izdotās j. dievkociņa dzejas grāmatas, ziedojumiem piepulcējās arī par 
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Laikraksta “sociāldemokrāts” pirmajā lapā ievietotā Ferdinanda grīniņa un Oto sniķera kapa 
pieminekļa atklāšana, kurā runu saka saeimas priekšsēdētājs Pauls kalniņš. 
Sociāldemokrāts. 1932. 19. maijs.

teātra izrāžu biļetēm iegūtā nauda. Pieminekļa atklāšana notika 1926. gada 24. oktobrī. 
zalvieši ļoti (un pamatoti) lepojās ar to, ka šajā pēckara trūkuma laikā ir spējuši uzstādīt 
pieminekli.84

raiņa kluba sēlpils nodaļa par savāktajiem līdzekļiem 1930. gadā uzstādīja 
pieminekli jau minētajiem pieciem jāņiem. ancē par sociāldemokrātu un citu organizāciju 
līdzekļiem atklāja piemiņas plāksnes vietējiem revolucionāriem. siguldā tika sakoptas 
rīcības komitejas locekļu kapa vietas. grobiņas pagasta Limbaku kapos atklāja pieminekli 
ernestam rolovam.85 1932. gadā LsdsP uzstādīja kapa pieminekli leģendārajam 
kaujiniekam Ferdinandam grīniņam un Oto sniķierim. Vēstot par šo notikumu, avīze 
“sociāldemokrāts” rakstīja: “Piektā gada revolūcijas upuru kapi izkaisīti pa visām 
Latvijas birztalām un ceļu malām. Arī Grīniņš kopā ar vietējo revolucionāru Sniķeri pēc 
nošaušanas apglabāti nomaļā, grūti atrodamā Aizkraukles Bilstiņu kapsētā. Kapsēta 
maziņa, kara laikā nopostīta. Starp kokiem uzglabājies tikai rets salauzts krusts. 
Revolucionāru kaps pašā kapsētas malā. Agrāk tas bijis ārpus “svētītās zemes”. Tikai 
novelkot jaunu kapsētas robežu, revolucionāri nav palikuši “aiz sētas”.” 86 

Pieminekļa atklāšanā piedalījās LsdsP biedri un partijas jaunatnes organizācijas 
“strādnieku sports un sargs” locekļi, kā arī vietējie. runu teica saeimas priekšsēdētājs 
Pauls kalniņš, kurš uzsvēra, ka “par tagadējiem iekarojumiem mēs esam pateicību 
parādā piektā gada revolucionāriem”. izskanēja arī vēl citas runas, noslēgumā – 
“internacionāle” un goda sardzes: “Brīvi sveiks!”. 1933. gadā Valtaiķu–kazdangas ceļa 
malā par saziedotajiem līdzekļiem uzstādīja šķautņaina granīta plāksni vietā, kur 1906. 
gada februārī nošāva 36 revolucionārus.87 LsdsP savus 1. maija svētku mītiņus, sapulces 
un citus rituālus mēdza rīkot tieši Piektā gada piemiņas vietās.

Lai gan tika uzstādīti pieminekļi, kuru apkaime kalpoja pieminēšanai, atmiņas 
uzturēšanā nozīmi nezaudēja ainavas objekti. tikai tagad atmiņu par tiem neglabāja 
vien vietējie ļaudis, – pie kokiem, akmeņiem un kalniņos novietoja uzrakstus, kas ietvēra 
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informāciju par to nozīmi. dažkārt arī pieminekļus cēla nevis pie kapavietas, bet nāves 
vietā, ko līdz tam iezīmēja ainavas. Piemēram, jau minētais piemineklis jurim zingbergam 
netika uzstādīts viņa atdusas vietā, bet zem liepas, kurā viņu pakāra. tādējādi dabā 
sakņotās piemiņas zīmes ieguva pastiprinājumu un ilglaicības dimensiju. tas nozīmēja, 
ka Piektā gada pieminēšanai bija savas īpašas un atšķirīgas vietas.
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Nacionālās atbrīvošanās 
kustības un brīvības idejas 
kontekstā Piektais gads ir 
ietverts arī Latvijas 
vissakrālākajā vietā – 
Brīvības piemineklī

20. gs. 30. gados Piektā gada pieminēšana sāka iegūt nacionālas nozīmes atmiņas 
raksturu. tālaika simboliem tika piešķirta valsts ideoloģijas nozīme, tos iekļāva arī 
simboliskā kartējuma instrumentu klāstā. 1930. gadā, atzīmējot Piektā gada atceres 25. 
gadskārtu, rīgā kārļa iela ieguva 13. janvāra ielas nosaukumu, bet grīziņkalns pārtapa par 
1905. gada parku. arī Liepājā vairākas ielas saņēma ar 1905. gadu saistītus nosaukumus: 
šuvalova iela pārtapa par e. rolova ielu, Paviljona – par 1905. gada ielu, Českina – par 
j. jansona–Brauna ielu.88 Līdzīga pieminēšanas prakse ienāca visas Latvijas publiskajā 
atmiņā. Piektā gada tēma parādījās arī atsevišķos tūrisma ceļvežos, vēstījumi par tālaika 
norisēm ievijās Latvijas pilsētu un pagastu vēstures kopstāstā un atsevišķu piemiņas vietu 
izcēlumā. šī prakse gan nebija vispārēja, Piektā gada iekļaušanu vai neiekļaušanu tūrisma 
maršrutā noteica gan tā tematiskā ievirze, gan arī autora nostādne un zināšanas.89

k. Ulmaņa valsts apvērsums 1934. gada 15. maijā un autoritārā režīma izveide 
ieviesa būtiskas korekcijas Piektā gada vērtējumā un pieminēšanā. Par autoritārās 
iekārtas pretinieku tika pasludināta Latvijas sociāldemokrātija. šīs partijas aizliegums, 
izvērstā kritika un tās aktivitāšu izslēgšana no publiskās telpas noteica arī jaunas Piektā 
gada koncepcijas veidošanos. autoritārā iekārta nepieļāva plurālismu, iespējama bija 
tikai iniciatīva, kas atbilda varas pamatnostādnēm un autoritārisma stiprināšanai. LsdsP 
aizliegšana un masu mediju kontroles ieviešana mazināja Piektā gada pieminēšanu. 
Unificētas attieksmes pret to iedibināšanu demonstrē Piektā gada 30. gadadienai veltītās 
publikācijas presē. atzīmējot šo gadskārtu, vairums laikrakstu aprobežojās ar iekšlietu 
ministrijas informācijas un propagandas nodaļas atsūtīto tekstu – ernesta Blanka rakstu 
“1905. gads”. tajā īpaši akcentēta latviešu loma un revolūcija vērtēta kā nacionāla. 
Otrs akcents: 1905. gada revolūcijai bija pretnacionāla vadība – sociāldemokrāti, kas 
šiem notikumiem nāca par sliktu. nākamais akcents: revolūcijai bija agrārs raksturs, 
to izraisījusi latviešu zemnieku prasība pēc zemes.90 šī uzsvaru maiņa ļāva Piekto 
gadu iekļaut Ulmaņa režīma ideoloģiskajā sistēmā un nacionālās atbrīvošanās cīņu 
vēstures naratīvā. tajā Piektais gads arī pastāvēja skolu mācībgrāmatās. Frīda zālīša 
Latvijas vēstures grāmatā, kas klajā nāca 1937. gadā, teikts, ka “1905. gada nemieri 
bija visplašākā revolucionārā kustība, kādu līdz tam latvieši savā vēsturē vēl nebija 
piedzīvojuši”.91 atšķirībā no stāstiem par citiem notikumiem, mācībgrāmatā vēstījumam 
par Piekto gadu izpalika novērtējums, tas netika ne slavēts, ne pelts. tam diskursīvi tika 
piešķirta neitralitāte. attieksme pret Piekto gadu bija nogaidoša, jo nebija vēl saprotams, 
kādu lomu tam k. Ulmaņa autoritārais režīms piešķirs Latvijas vēstures metanaratīvā un 
memoriālos.92

nacionālās atbrīvošanās kustības un brīvības idejas kontekstā Piektais gads ir 
ietverts arī Latvijas vissakrālākajā piemineklī – Brīvības piemineklī, kas atklāts 1935. 
gada 18. novembrī. Pieminekļa kreisajā pusē ir cilnis “1905. gads”. V. apsītis raksta: 
“Šajā cilnī Zāle attēlojis brīdi, kad strādnieki, asā cīņā iekaisuši, uzbrūk cara dragūniem. 
Kompozīcija veidota kā divu nesamierināmu, naidīgu spēku cīņa: ciļņa kreisajā pusē 
satrakotā zirgā cīņā traucas dragūns, bet labajā – cieša strādnieku siena, kuri izgājuši 
pilsētas ielās ar saviem ieročiem – veseriem, mašīnatslēgām u.c., lai stātos pretī 
apspiedējiem. Strādnieku grupu tēlnieks traktējis kā vienotu, draudīgu un neatvairāmu 
spēku, kura priekšā savā niknumā bezspēcīgs šķiet seglos izslējies dragūns ar sitienā 
nolaistu pātagu.”93 

Brīvības piemineklis kļuva par galveno valsts rituālu, arī kolektīvo un individuālo 
pieminēšanas vietu. Piektā gada motīvs šajā piemineklī gan ir samērā otršķirīgs, to 
aizēno nacionālā romantisma veidolā ietvertie pagātnes tēli (tieši virs Piektā gada ciļņa ir 

38

K. Ulmaņa autoritārā režīma 
izveide ieviesa būtiskas 
korekcijas Piektā gada 
vērtējumā un pieminēšanā. 
Par autoritārās iekārtas 
pretinieku tika pasludināta 
Latvijas sociāldemokrātija. 
Šīs partijas aizliegums, 
izvērstā kritika un tās 
aktivitāšu izslēgšana no 
publiskās telpas noteica 
arī jaunas Piektā gada 
koncepcijas veidošanos



PadOmjU Laiks: regLamentētā Pieminēšana

Staļiniskajās represijās tika 
nogalināts vairākums 
piektgadnieku, kuri tolaik 
dzīvoja PSRS

Piektā gada pieminēšana 
Latvijā līdz padomju 
okupācijai bija visai 
fragmentāra un politisko 
norišu ietekmēta

Lāčplēša figūra), uzvaras pār Bermontu, mātes Latvijas un Brīvības suminājums. tomēr 
viennozīmīgi – Piektā gada klātbūtne Brīvības piemineklī piešķir šim pagātnes notikumam 
īpaši nozīmīga simbola statusu un augstu vērtējumu.

rezumējot Piektā gada pieminēšanu Latvijā līdz padomju okupācijai, jāsecina, 
ka kolektīvā atmiņa un atcere bija visai fragmentāra un politisko norišu ietekmēta. 
turklāt Piektā gada atmiņas fragmenti bija savstarpēji atšķirīgi: bija gan ļoti spilgti, 
gan nesaprotami un grūti novērtējami, gan arī tādi, ko atmiņa drīzāk vēlējās aizmirst. 
tā pieminēšanas rituāls pastāvēja atsevišķu sociālo grupu kolektīvajā atmiņā. dažkārt 
Piektā gada pieminēšana valsts līmenī ieguva vērā ņemamu nozīmi.

***
daži vārdi jāvelta arī Piektā gada atmiņas kultivācijai Psrs 20. gs. 20.– 30. gados. tur 
pastāvēja spēcīga latviešu kopiena, kuras līderi bija agrākās Latviešu sociāldemokrātiskās 
partijas kreisais spārns, kas pārtapa Latvijas komunistiskajā (boļševiku) partijā. Piektais 
gads bija šīs partijas kolektīvās atmiņas un identitātes būtiska sastāvdaļa, ļoti daudzu 
tās biedru biogrāfijas posms. daudzi piektgadnieki, kuriem bija piespriesti ilgi katorgas 
un izsūtījuma gadi un kuri bija devušies bēgļu gaitās, pēc krievijas impērijas bojāejas 
Latvijā neatgriezās. Viens no iemesliem bija ilūzija, ka padomju valsts ir viņu izsapņotā 
taisnības valsts.

Lk(b)P vēstures komisija (līdzīgi Latvijas republikā esošajām vēstures biedrībām) 
vāca liecības un atmiņas par Piekto gadu, veidoja piektgadnieku reģistrus94 un rīkoja 
pieminēšanas sapulces un mītiņus. Padomju savienības latviešiem savā mītnes zemē 
iztrūka reālos Piektā gada notikumos sakņotu piemiņas vietu, tās viņi rosīgi un entuziasma 
pilni veidoja publicētajās piemiņas grāmatās. 

1937./38. gadā staļiniskās represijas, kas aptvēra Padomju savienības latviešu 
kopienu, aprāva arī tās kolektīvo atmiņu. represijās tika nogalināti vairākums 
piektgadnieku, kas tolaik dzīvoja Psrs.

Latviešu komunistu Padomju savienībā izdotajos iespieddarbos fiksētie materiāli 
joprojām tiek vērtēti kā nozīmīga vēstures avotu kopa.

Padomju laiks: reglamentētā pieminēšana
Piektais gads piederēja pie Padomju savienības un Vissavienības komunistiskās 
(boļševiku) partijas (kopš 1952. gada – Padomju savienības komunistiskās partijas, 
PskP) vēsturē akceptētām varonības tēmām. tas nozīmēja, ka pēc Latvijas okupācijas 
un tās iekļaušanas Psrs Latvijas Padomju sociālistiskās republikas formātā arī Piektais 
gads obligāti bija jāietver jaunkonstruētajā Latvijas/latviešu padomju vēsturē un publiskajā 
atmiņā.95 Protams, pēc agrāko vēstījumu nopietnas revīzijas – padomju režīmam 
nevēlamo notikumu un aktoru izslēgšanas, krievu sociāldemokrātu (boļševiku) lomas 
uzsvēršanas un iekļaušanas Psrs un Vk(b)P vēstures rāmējumā.96 Bija nepieciešams 
izdzēst brīvvalsts laikā pastāvējušo atmiņu un konstruēt jaunu – tādu, kas kalpo Padomju 
Latvijas leģitimitātei. Padomju masu medijos šis process atspoguļojās jau 1941. gadā. 
Lk(b)P organizācijas janvārī visā Latvijā rīkoja 9. un 13. janvāra un soda ekspedīciju 
upuru piemiņas sapulces. tajās tika runāts arī par piemiņas vietu veidošanu, pieminekļu 
uzstādīšanu, taču tas nebija svarīgākais. Piektgadnieki tika piepulcināti padomju 
okupācijas konstruētajiem daudzajiem Ulmaņa režīma (kas tika raksturots vēl šausmīgāks 
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nekā carisms) upuriem, kuru ciešanu vārdā tika pieprasīta “Ulmaņa kliķei” piederīgo nāve. 
Piemēram, Lk(b)P Ck kuldīgas apriņķa komitejas laikraksts 1941. gada janvārī publicēja 
rakstu “augstāko soda mēru!”, kas vēstīja par Lk(b)P saldus organizācijas 20. janvārī 
rīkoto mītiņu: “B. Timermanis savā runā apskatīja brīvības cīņas 1905. g. un vēlākā 
laikā un kādas mocības izcietuši revolucionāri cara, “brīvās” Latvijas demokrātijas un 
Ulmaņa diktatūras cietumos. Izrādās, ka par vienādu pārkāpumu cara laikā sodīts ar 
4 gadiem, bet Ulmaņa varas laikā sods pieaudzis uz 8–10 gadiem un pat vairāk. [..] 
Mēs, Saldus un apkārtnes darba ļaudis, sapulcējušies š. g. 20. janvārī masu mītiņā 
Saldū LK(b)P Saldus 8. organizācijas zālē un iepazinušies ar LPSR prokurora Soldenieka 
izmeklēšanas materiāliem par Ulmaņa reakcijas varas vīriem un to kalpiem, kuri mums 
jau ilgus gadus pazīstami kā negantākie darba ļaužu mocītāji un bendes, no kuru rokām 
krituši daudzi mūsu cīņas biedri un biedres, un kuri 1940. g. 17., 18. un 19. jūnijā, kad 
varenā Sarkanā armija atnesa mums brīvību, parādīja savu neģēlību, zvēriski slepkavoja 
un kropļoja Rīgas ielās strādniekus, kas sajūsmā sagaidīja savus atbrīvotājus. [..] Mēs 
prasām šiem asiņainajiem strādnieku bendēm, piemērot augstāko soda mēru.”97

Padomju veiktā Latvijas vēstures revīzija jau okupācijas pirmajā gadā ne tikai kalpoja 
sarkanās armijas ienākšanas likumības un pozitīvās nozīmes diskursa radīšanai, bet arī 
staļinisko represiju izvēršanas nepieciešamībai un pat vēlamībai! 

Vēsturisko leģitimitāti padomju iekārtai visā tās pastāvēšanas ilgumā piešķīra 
stāsti par darbaļaužu nerimtīgo cīņu pret apspiedējiem un tajā ziedotās dzīvības. Pēc 
Otrā pasaules kara mainījās vēstures posmu vērtējums, padomju iekārtas varoņu un 
ienaidnieku reitingi. tomēr Piektais gads palika (pat samērā nozīmīgās pozīcijās) padomju 
ideoloģizētās vēstures arsenālā. tā, Lk(b)P Centrālās komitejas pirmais sekretārs 
jānis kalnbērziņš padomju Latvijas desmitgadei veltītā rakstā skaidroja: “Vairāk nekā 
četrdesmit gadu latviešu tauta zem Ļeņina-Staļina karoga neatlaidīgi ir cīnījusies pret 
saviem apspiedējiem. Brālīgā savienībā ar lielo krievu tautu tā ir nostaigājusi grūtu, 
bet slavas vaiņagotu ceļu. Nāvīgā cīņā pret carismu, grūtā cīņā pret vācu baroniem-
muižniekiem un latviešu buržuāziju, pret ārzemju interventiem un baltgvardiem, pret 
latviešu buržuāziskajiem nacionālistiem un citiem tautas ienaidniekiem Latvijas 
strādnieki un zemnieki sarāva gadsimtu verdzības važas un kļuva paši savas dzīves 
noteicēji.”98

1905. gada revolūcija šajā stāstā bija ļoti iederīga. tā tika definēta kā “buržuāziski 
demokrātiska revolūcija”, kurā “Latvijas darbaļaužu revolucionārā cīņa bija nesaraujami 
saistīta ar Krievijas proletariāta varonīgo cīņu”. turklāt tā bija izpelnījusies augstu ļeņina 
un arī staļina vērtējumu, kurš “uzmanīgi sekoja 1905. gada revolūcijas gaitai Latvijā. 
Viņš tāpat augsti vērtēja Latvijas proletariāta revolucionāro cīņu, atzīmēja sasniegumus 
un trūkumus Latvijas sociāldemokrātijas darbībā”.99

Piektā gada padomju vēstures stāsta shēma, labo un slikto lomu sadalījums un 
vērtējums uzskatāmi izklāstīts pirmajā padomju Latvijā iznākušajā vidusskolu Latvijas 
Psr vēstures mācībgrāmatā 1958. gadā. galvenais pozitīvais varonis – proletariāts; tā 
sabiedrotais – zemniecība; simpatizētāji un dalībnieki – amatnieki, darba zemniecība, 
progresīvā inteliģence, pretinieks – cara patvaldība un vācu baroni, ienaidnieks – 
latviešu buržuāzija.100 šā stāsta pamatietvars un lomu dalījums nemainījās līdz padomju 
okupācijas beigām. taču tas pieļāva šajā ietvarā ievietot vietējos notikumus un pozitīvo 
varoņu lomās tik daudzus Latvijas cilvēkus. tālab arī padomju stāstu par Piekto gadu 
veidošana bija ļoti radoša. turklāt ļoti svarīgs ir vēl viens moments: piektgadnieki, lai 
gan bija pozitīvi padomju varoņi, viņi okupāciju, karu, staļiniskās represijas piedzīvojušu 
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skatījumā bija daudz simpātiskāki nekā pārējie padomju pozitīvie varoņi – komunisti, 
partijas un valsts vadoņi, Padomju armija, čekisti u.c. padomju okupācijas un represiju 
tiešie realizētāji. turklāt piektgadnieku paaudzes liktenis sabalsojās ar pēckara paaudzes 
likteni, kuras pieredzē tāpat būtiska vieta bija varmācībai, varas netaisnībai, represijām, 
liegtai atmiņai un nepieciešamībai ar to visu samierināties.

1955. un nākamie gadi
Piektā gada iekļaušana publiskajā kolektīvajā atmiņā un tā pieminēšanas rituālu veidošana 
ļoti spēji risinājās 1955. gadā – Piektā gada 50. gadadienā. Līdz tam laikam šis notikums 
pastāvēja vien deklaratīvā līmenī ideoloģizētajos vēstures un padomju propagandas 
tekstos. 1955. gads bija arī savdabīgs laiks Psrs pastāvēšanā, – staļinisma un Hruščova 
“atkušņa” starpslieksnis, pārmaiņu sajūtu un gaidu brīdis.

Piektā gada atmiņas un pieminēšanas formēšana tolaik bija arī ideoloģiski drošs 
pasākums. šo drošību pastiprināja PskP Ck marksa-engelsa-ļeņina-staļina institūta 
izveidotais dokuments “krievijas pirmās revolūcijas piecdesmit gadi (tēzes)”. tajā ne tikai 
kārtējo reizi atgādināti V. ļeņina vārdi, ka “bez 1905. gada ģenerālmēģinājuma 1917. 
gada Oktobra revolūcija nebūtu bijusi iespējama” un tas, ka šī ir “Krievijas revolūcija”, 
izklāstīts šī notikuma padomju vēstures koncepts un doti ideoloģiski pareizi norišu un 
pagātnes aktoru vērtējumi, bet arī uzsvērts, ka PskP un padomju cilvēku uzdevums ir 
savas revolucionārās pagātnes atcerēšanās. šajās tēzēs teikts: “Visos atbrīvošanās 
cīņas un sociālistiskās celtniecības posmos Komunistiskā partija svēti glabāja un vairoja 
mūsu zemes tautu revolucionārās tradīcijas. Ar iedvesmojošiem mūsu tautas varonīgās 
cīņas piemēriem, ar marksisma-ļeņinisma ideju palīdzību partija audzina darbaļaudis 
kvēla padomju patriotisma, proletāriskā internacionālisma garā, bezgalīgā uzticībā 
komunisma lietai. Tās nesaudzīgi cīnās pret kapitālisma paliekām cilvēku apziņā, 
attīsta un izkopj padomju tautas cildenās revolucionārās īpašības, ceļ sociālistiskās 
sabiedrības darbaļaužu apzinīgumu.

Ar pamatotu lepnumu padomju cilvēki atskatās uz noietā ceļa diženajiem rezultātiem. 
Mūsu Dzimtene droši iet uz priekšu kā progresa, demokrātijas un sociālisma balsts visai 
pasaulei.

Revolūcijas lieta, par kuru pirms pusgadsimta izvērsās Krievijas tautu pirmā 
varonīgā kauja, tagad ir neizmērojami izaugusi un nostiprinājusies. To spilgti apliecina 
demokrātijas un sociālisma nometnes izveidošanās un nostiprināšanās, nometnes, 
kuras avangardā iet Padomju Savienība.”101

PskP Ck marksa-engelsa-ļeņina-staļina institūta 1905. gada revolūcijas tēzes ne 
tikai rosināja atzīmēt tās jubileju, bet arī iezīmēja revīziju Psrs un PskP vēsturē, kas 
balstījās j. staļina redakcijā rakstītajā Vk(b)P vēstures īsajā kursā. apjomīgajās tēzēs 
tikai vienreiz parādījās j. staļina izteikums (par proletariāta lomu), tajās tika runāts 
par k. marksa un F. engelsa mācības lielo nozīmi, V. ļeņina pienesumu sociālistiskās 
revolūcijas teorijai. 1905. gada revolūcijas vadoņa loma tika piešķirta tikai un vienīgi 
V. ļeņinam. tēzes signalizēja, ka vairs nepastāv staļiniskais vēstures redzējums, ir 
sākusies jauna radīšana. tās arī nepārprotami dēvēja 1905. gadu par padomju iekārtas 
radīšanas sākumpunktu, no kura ir sācies ceļš uz vispasaules “komunisma uzvaru”. 
1905. gada revolūcija tobrīd ievadīja padomju laika skaitīšanu.

atmiņas neskaidrība, kas aizsākās līdz ar j. staļina nāvi un pārmaiņām padomju 
valsts un komunistiskās partijas augšējos ešelonos, būtiski ietekmēja Piektā gada 
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Piektgadnieku – Hermaņa krūziņa, indriķa Bāra, 
margaritas un kriša mīlbertu, kristiāna treimaņa, 
kā arī e. krūmiņa, j. zariņa, e. rubeņa, j. sproģa 
un j. rutkovska – portretu galerija žurnālā 
“zvaigzne” 1955. gadā.
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“no padomju valdības tagad saņemu vecuma 
pensiju. Bet, kaut gan man ir jau 75 gadi, jūtos 
spirgts un vesels, lai ar savu darbu veicinātu 
mūsu rūpnīcas uzplaukumu – strādāju par 
elektroremontu ceha vecāko meistaru. Bieži 
saņemu prēmijas. Pagājušā gada vasarā man 
izsniedza bezmaksas ceļa zīmi uz atpūtas 
namu,” 1955. gadā saka jānis rakovskis.
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pieminēšanu – ļāva to izvērst vēl nepieredzētā apmērā un izkārtot padomju vēstures 
augšējā olimpā. 20. gs. 50. gadu vidum laika ziņā tuvāki pagātnes posmi un varoņi tika 
nobīdīti atceres krēslas zonā, līdz jaunā varas elite skaidri un nepārprotami definēs un 
publiskos attieksmi pret staļinismu.

1955. gads pārtapa par pagātnes atceres un pieminēšanas viegla noreibuma gadu. 
1905. gada liecību vākšanā, svinīgo pieminēšanas pasākumu rīkošanā, rituālu veidošanā 
un ceremoniju organizēšanā iesaistījās vai ikkatra organizācija un iestāde. ne tikai 
padomju ideoloģiju producējošās un uzturošās komunistiskās partijas un komjaunatnes 
komitejas un masu mediji, bet arī rūpniecības, lauksaimniecības, transporta uzņēmumi, 
visu līmeņu un profilu mācību iestādes un kultūras institūcijas.

1955. gadā republikānisko un rajonu laikrakstu slejas visa gada ilgumā ir piesātinātas 
ar ziņām (pārsvarā īsām) par 1905. gada revolucionāru godināšanām, atmiņu vakariem, 
lekcijām, referātiem, tematiskām izstādēm un ekskursijām. tās notiek it visur. šie 
pasākumi pamatā noritēja staļinisma periodā iedibinātajā pamatrituāla formātā – 
svinīgajā sapulcē, ko ievada partijas darbinieka vai lektora referāts, tad vārds tiek dots 
revolūcijas dalībniekiem (galvenokārt novadniekiem), kam sekoja viņu sumināšana un 
apdāvināšana (tika pasniegti ziedi, piemiņas albumi, skolēnu darinātas veltes). Pasākumu 
noslēdza mākslinieku uzstāšanās vai pašdarbnieku koncerts. 

Publiskajā telpā ienāca jauns vēstures varoņu tips – veci vīri, kuri jaunībā bija 
nostājušies pret carismu. tie pārsvarā bija vienkārši cilvēki, smaga darba, pārdzīvojumu 
un gadu skaidri redzamām pēdām sejās un stāvos. Viņi krasi atšķīrās no 20. un 30. 
gados Latvijas medijos vērojamā piektgadnieka tēla – enerģiska, skaļa, labi, kaut arī 
demokrātiski ģērbta sociāldemokrāta vai cienījama valsts, sabiedriskā un kultūras 
darbinieka vidējos gados.

Žurnālā “zvaigzne” tiek publicēta fotogrāfa Žaņa Legzdiņa piektgadnieku portretu 
galerija. ir skaidri redzams, ka fotogrāfs centies viņiem piešķirt svarīgumu, respektabilitāti 
un pārticību. Vecie vīri tiek rādīti kā darbīgi, moži, ieinteresēti visā notiekošajā. Viņi 
pozē gan ar darbarīkiem rokās savās darba vietās, gan turot rokā grāmatas un preses 
izdevumus, gan runājot pa telefonu. Piektgadniekiem mugurā ir vai nu darba tērps (balts 
halāts vai darba kombinezons), vai uzvalks un kaklasaite. Fonā redzama labiekārtota 
telpa, kurā ir grāmatplaukti, galda lampas un radio.

zīmīgi ir tas, ka piektgadniekiem pašiem padomju medijos vārds tiek dots ārkārtīgi 
reti. Viņu patiesās atmiņas ir palikušas vienīgi stāstīšanas brīdī, medijos un atmiņu 
grāmatās tās nonāca filtrētā veidā. Piektgadnieku vārdā runā komunistiskās partijas 
institūciju darbinieki, vēsturnieki un žurnālisti. Preses izdevumi ir piesātināti ar rakstiem 
par atsevišķiem notikumiem, dažādu sociālo grupu darbību, sadarbību ar krievu 
revolucionāriem u.c. Padomju profesionālie stāstnieki tos bija iesaiņojuši socreālismā 
un varēja pasniegt publikai.102 jevgeņijs dobrenko raksta, ka socreālisms ir mašīna, kas 
padomju realitāti pārveidoja sociālismā.103 arī pagātne sociālistiskā reālisma ietvarā 
pārformējās par Padomju savienības tapšanas teiku. Piektais gads līdzinājās trešā tēva-
dēla pirmajam eksāmenam ceļā uz princeses roku un karaļvalsti.

Piektā gada piemiņai veltītajās publikācijās visai maz runāts par to, kas ir noticis ar 
piektgadniekiem pašiem viņu pārējā dzīves laikā. Piektgadnieku dzīves ielogotas padomju 
pareizo cilvēku biogrāfijās un padomju iekārtas laika skaitīšanas grafikā. tas noteica, 
ka šiem cilvēkiem pēc smagām cīņām un darba komunisma celtniecībā 1955. gadā ir 
pienācis laiks baudīt padomju iekārtas augļus. Piemēram, agrākās rūpnīcas “Fēnikss” 
un toreizējās rīgas Vagonu rūpnīcas strādnieks jānis rakovskis stāstīja: “No padomju 
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valdības tagad saņemu vecuma pensiju. Bet, kaut gan man ir jau 75 gadi, jūtos spirgts 
un vesels, lai ar savu darbu veicinātu mūsu rūpnīcas uzplaukumu – strādāju par 
elektroremontu ceha vecāko meistaru. Bieži saņemu prēmijas. Pagājušajā gada vasarā 
man izsniedza bezmaksas ceļa zīmi uz atpūtas namu.

Viss tas, saprotams, ir parastas lietas mūsu sociālistiskajā valstī, kurā mēs 
dzīvojam, kurā dzīvo mani bērni, kurā piedzimuši un aug mani mazbērni. Gribētos tikai, 
lai mūsu jaunā paaudze zinātu un atcerētos, kā pirms piecdesmit gadiem smagās, bet 
neizmirstamās cīņās likti pamati tās brīvajai un laimīgajai dzīvei.”104

Par rūjienieti robertu šneideru žurnālists alberts Paegle rakstīja: “Arvien retāk un 
retāk sastopam pirmās republikas cīņas veterānu. No vairāk nekā pustūkstoš vīru lielās, 
slavenās Latvijas ziemeļu nostūra kaujinieciskās vienības dalībniekiem Rūjienā vairs 
sastopam tikai vienu – Robertu Šneideru. Viņa mūža labākie gadi pagājuši cietumos 
un trimdā, viņš piedzīvojis buržuāzisko nacionālistu nicināšanu, vajāšanu un spaidus. 
Tomēr būdams ciets, sīksts un izturīgs kā ozols, viņš tagad ir viens no reti sastopamiem 
1905. gada revolucionārajiem kaujiniekiem, kam laimējies redzēt piepildāmies 
sociālisma dižās, cildenās idejas. Un kaut gan sirmā brīvības cīnītāja plecos gulstas jau 
astotais gadu desmits, viņš ir možs, aktīvs sabiedriskais darbinieks – Rūjienas pilsētas 
darbaļaužu deputātu padomes deputāts un Tautas tiesas piesēdētājs.

Šogad, kad padomju tauta plaši atzīmē Krievijas pirmās revolūcijas atceres 
piecdesmito gadu, Roberts Šneiders bieži satiekas ar jaunatni – skolniekiem, 
komjauniešiem un lauku darbu mehanizatoriem. Viņš tiem stāsta par 1905. gada 
revolucionārajām cīņām, kas māca pirmajā vietā allaž stādīt darbaļaužu kopējās 
intereses, kopējos mērķus.”105

Piektgadnieku statusu padomju vēstures pozitīvo aktoru lomās nostiprināja 
apbalvošana ar prestižiem tālaika Psrs apbalvojumiem. ar Psrs augstākās padomes 
1956. gada 26. marta dekrētu “sakarā ar 1905.–1907. gada Krievijas pirmās revolūcijas 
piecdesmit gadiem un aktīvu piedalīšanos revolucionārajā kustībā” ļeņina ordeni 
piešķīra 20 un darba sarkanā karoga ordeni 75 latviešu piektgadniekiem. Latvijas Psr 
augstākās padomes Prezidijs 1956. gada 30. martā pieņēma lēmumu ar goda rakstiem 
apbalvot 156 padomju Latvijas piektgadniekus.106

Padomju varoņu statusa publiska piešķiršana bojāgājušajiem piektgadniekiem notika, 
viņu mirstīgās atliekas pārapbedot padomju brāļu kapos. tā, 1959. gada 25. oktobrī tukumā 
svinīgi atklāja jaunus brāļu kapus, kuros guldīja desmit piektgadniekus, kas līdz tam 
atdusējās dažādas vietās apkārtnes ciemos, 1918. un 1919. gadā bojāgājušos lieliniekus 
un no igaunijas pārvestās Otrā pasaules kara sākumā 1. latviešu strēlnieku pulka kritušo 
karavīru mirstīgās atliekas. Žurnāliste Vera kacēna par to dienu rakstīja: “Pelēks, raudošs 
rīts ... Tukumnieki nāk atvadīties, nāk parādīt pēdējo godu tiem, kas gāja un mira par 
tautu. Kultūras nama zālē klusi skan sēru melodijas. Klāt ir arī dažu kritušo piederīgie. 
Bet to, kas nāk atvadīties, ir ļoti daudz – gan jauni, gan veci. Droši vien viņu vidū ir arī 
tādi, kas šai pašā zālē 1905. gada sapulcēs pirmo reizi dzirdēja aicinājumu stāties 
cīnītāju pulkā. Blakus telpās paziņas satikušies pārcilā atmiņas – par 1905. gadu, par 
1919. gadu, bet vairums, protams, par Tēvijas karu.”107 atvadu un pieminēšanas rituāls 
ietvēra tam laikam tipiskos elementus – jauniešu, veco revolucionāru un Lielā tēvijas 
kara veterānu goda sardzi; sēru melodijas, gājienu cauri visai pilsētai; LkP tukuma rajona 
komitejas sekretāra Valdmaņa, veco revolucionāru padomes locekles augustes kapmanes, 
dzejnieka andreja Baloža un citu teiktās runas; atvadu salūtu. V. kacēna stāsta: “Sēru 
mītiņu noslēdz Internacionāle – kvēlā revolūcijas himna, kas nebrīves gados sauca cīņā 
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pret naidīgo pretvaru. Tagad mums tā atgādina, lai neaizmirstam, ka brīves karavīru 
asinīm tika slacīts ceļš uz tāli, kurā atausa brīves rīts.”108

Protams, cilvēku mirstīgo atlieku iekļaušana padomju Latvijas politikā un ideoloģijā 
nebija nekas ārkārtējs. tā tika darīts gan senajā grieķijā, gan īpaši intensīvi 19. un 20. 
gs. eiropā, gan arī dienvidāfrikā, Latīņamerikā, āzijā un citviet; arī iemesli un motivācija 
cilvēku pārapbedīšanai ir visdažādākā. analizējot sakrālo vietu veidošanu austrumeiropas 
sociālistiskajās valstīs, katerīna Verderija (Verdery) raksta, ka nacionālisms ir sava veida 
senu radinieku saimes, radniecības pa vīriešu līniju sistēma, kurā nacionālie varoņi pilda 
ģints vecajo lomu, ideoloģija. nācija līdzinās dižciltīgo radurakstiem. Padomju ideoloģija 
pārmantoja šo nacionālisma skatījumu un piešķīra attiecīgiem senču apbedījumiem 
svarīgu lomu idejiskās radniecības un pēctecības priekšstatu radīšanā un kultivācijā.109 
Piektgadnieku kapi pārtapa par visu padomju Latvijas varoņu panteona pamatu, padomju 
ideoloģiskajā konstrukcijā tie bija visu padomju iekārtā dzīvojošo īsto tēvtēvu kapenes. 
20. gs. 50. gados gan tā bija vairāk iztēlotā realitāte. dzīvē tas bija visai grūti uzreiz 
izdarāms. Latvijā sākās piektgadnieku kapu apzināšana un reģistrēšana, un nākamajās 
desmitgadēs tos arī sakārtoja, bieži uz tiem uzstādot arī piemiņas plāksnes vai 
pieminekļus.

Piektgadnieku un citu padomju varoņu piemiņu iekļāva arī Latvijā ļoti populāro 
kapusvētku (kas ir arī ģimeņu tuvu un tālu locekļu pulcēšanās pasākums) civilajā 
ceremonijā. Viens no pozitīvajiem piemēriem bija Liepājas rajona kalētu ciemā notikušie 
kapusvētki. tur mirušo atceres dienā “no skolas uz kapiem, kolhoza “Uzvara” orķestra 
pavadīti, gājienā devās skolēni, skolotāji, kolhoza “Uzvara” ļaudis un Kalētu ciema aktīvs. 
Gājiena dalībnieki nesa vainagus un ziedus. Kapos, speciāli ar paaugstinājumu korim un 
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tukuma brāļu kapi 1959. gada 25. oktobrī. attēla paraksts žurnālā “zvaigzne” vēsta: “Brāļu kapos 
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Daudziem jau sirmas galvas, bet 1905. gada leģendārās cīņas vēl spilgtā atmiņā.” 
Zvaigzne, 1959, 23, 27. lpp.
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Piektgadnieku pārapbedīšana 
jaunizveidotajos tukuma brāļu kapos 
1959. gada 25. oktobrī. 
Zvaigzne. 1959,  23, 27. lpp.

tribīnei iekārtotajā laukumā, mirušo atcerei veltītu runu teica kolhoza “Nākotne” partijas 
pirmorganizācijas sekretārs biedrs Barčs. Kad pieminēja pēdējā gadā mirušos, orķestris 
spēlēja sēru melodijas. Pēc tam vairākas dziesmas, starp tām Ozoliņa “Dzimtā zeme, 
dārgā”, latviešu tautas dziesmu “Saulīt’ tecēj tecēdama” u.c. nodziedāja padomju 
saimniecības “Vaiņode” koris. Skolnieces nodeklamēja vairākus piemērotus dzejoļus, 
fragmentus no Plūdoņa “Rekviēma”. Pēc tam nolika vainagus uz 1905. gadā un 1919. 
gadā kritušo revolucionāro cīnītāju kapiem, uz bandītu nogalinātā komsorga, Kalētu 
skolas ilggadējā skolotāja un citiem kapiem. Kolhoza “Uzvara” vīru kvartets dziedāja sēru 
dziesmas. Tad biedrs Barčs uzaicināja klātesošos apmeklēt tuvinieku kapus un nolikt uz 
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Pieminekļa 1905. gadam atklāšana rīgā 
daugavmalā 1959. gada 21. jūlijā. 
Revolucionāro cīņu vietas Padomju Latvijā. 
rīga: Liesma, 1967.

tiem vainagus un ziedus.”110 Lai gan padomju varas funkcionāri ieguldīja daudz pūļu 
t.s. padomju sadzīves tradīciju iedibināšanā, tomēr iesakņot cilvēku prātos un emocijās 
kapusvētkus padomju formātā nebija iespējams. tiem bija cita pamatmisija – savējo 
atcere, kurus mērīja ar radniecības, draudzības, kaimiņbūšanas, novadniecības saikni. 
arī “padomju varoņi” šajās mirušo atceres dienās vispirms bija tikai kāda radinieki, 
kaimiņi, draugi, skolotāji.

1955. gadā, veidojot 1905. gada atceres pasākumus, nācās iedibināt arī vēl citas 
jaunas pieminēšanas tradīcijas. Problēma bija tā, ka Latvijas topogrāfijā bija padomju 
memoriālo vietu deficīts. nebija pastāvošās varas akceptēto pieminekļu. tālab padomju 
memoriālajā kultūrā tika iekļauti 20.–30. gados uzstādītie 1905. gada upuriem veltītie 
pieminekļi, par spīti tam, ka to veidotāji (sociāldemokrāti, demokrātiskās Latvijas lokālo 
kopienu līderi) šai varai idejiski nebija pieņemami. šo pieminekļu attēli kā publisko 
pieminēšanas vietu paraugi 1955. gadā tika publicēti arī žurnālā “zvaigzne”. 

Piektā gada pieminekļu uzstādīšana bija svarīga 50. gadu padomju memoriālās 
politikas sastāvdaļa. tika izsludināti pieminekļu konkursi par tiesībām veidot Piektā gada 
pieminekļus prestižajās vietās. Uzbūvēja arī tālaika pirmos pieminekļus – jelgavā, iecavā, 
kuldīgā u.c. tie sociālistiskā reālisma manierē tēloja stereotipiski heroizētus cīnītājus 
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talsu soda priede. 
Zvaigzne, 1955, 24.

tipizētās darbībās – nesot karogus, pārcilvēciski varonīgi šķiroties no dzīves. Padomju 
ideoloģijas prasībām atbilstoši veidotais vēstījums šajos pieminekļos nepiedāvāja 
pieminēšanā iekļaut sēras un nožēlu par zaudējumiem. 

Latvijas Psr 50. gadu vidus Piektā gada lielmonumentu veidošanas projekts noslēdzās 
vien 70. gados. tā ietvaros nozīmīgākie – pieminekļi rīgā daugavmalā un matīsa kapos 
(kur piektgadnieku piemiņa pieplusējās citu par sociālisma ideju bojāgājušajo atcerei) un 
Piektā gada memoriālais ansamblis 1905. gada parkā grīziņkalnā.

katra pieminekļa atklāšana tika ietverta kādā nozīmīgā padomju rituālceremonijā. 
matīsa kapu pieminekli atklāja 1959. gada novembrī, atzīmējot Oktobra revolūcijas 
gadadienu, daugavmalas pieminekli 1959. gada 21. jūlijā – dienā, kas Latvijas Psr tika 
svinēta padomju varas atjaunošanas diena (t.s. tautas saeima 1940. gada 21. jūlijā 
pieņēma lēmumu par padomju varas nodibināšanos un “brīvprātīgu” iestāšanos Psrs). 
1905. gada upuru pieminekļa uzstādīšana oficiālajā diskursā tika dēvēta par dāvanu 
Latvijas Psr 29. dzimšanas dienā. 

Pieminekļu atklāšanā pieminēšana notika standartizētā padomju rituālceremoniju 
formātā. Vara demonstrēja to, ka ir saimniece ne tikai pār šiem pieminekļi, bet arī pār 
pagātnes pieminēšanu un atmiņu. to liecina ikviens šo vērienīgo pasākumu scenārijs. tā, 

49

Pieminekļu atklāšanā 
pieminēšana notika 
standartizētā padomju 
rituālceremoniju formātā. 
Vara demonstrēja to, ka 
ir saimniece ne tikai pār 
šiem pieminekļi, bet arī pār 
pagātnes pieminēšanu un 
atmiņu



Piektā gada Pieminēšana

50

daugavmalas pieminekļa atklāšanas mītiņā vispirms runāja rīgas pilsētas darbaļaužu 
deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs e. Baumanis. tad Latvijas Psr ministru 
padomes priekšsēdētājs V. Lācis, skanot himnām, nolaida apsegu. savukārt Latvijas 
komunistiskās partijas rīgas pilsētas komitejas pirmais sekretārs a. straujums savā 
runā, kā ziņoja prese, “1905. gada varoņdarbus saista ar mūsu dienu lielajiem plāniem”. 
mītiņā tika dots vārds arī 13. janvāra notikumu dalībniekam k. treimanim, rūpnīcas “VeF” 
un elektrospuldžu rūpnīcas pārstāvjiem. Laikrakstos lasāms, ka “simtiem rīdzinieku bija 
pulcējušies, lai godinātu savu varoņu piemiņu. Ar ziediem rokās atnāca sirmie triju 
revolūciju dalībnieki, jaunatne, kas svēti glabā savu tēvu revolucionāro mantojumu”.111 

Vienīgi pēdējo no 50. gadu vidū uzsāktās Piektā gada lielmonumentu programmas 
pieminekļiem – grīziņkalna ansambli (ar gandrīz 20 gadu kavēšanos) atklāja 1905. gada 
piemiņas dienās (13. janvāra notikumu atcerē) 1975. gada 24. janvārī. tomēr ar norādi, 
ka tā ir velte gaidāmajai Oktobra revolūcijas 70. gadadienai. Pēc preses ziņām, atklāšanas 
ceremonija notika oficiālā mītiņa formātā. galveno runu pie jaunā memoriālā ansambļa 
teica Latvijas komunistiskās partijas rīgas komitejas pirmais sekretārs ē. auškaps.112 
Visi šie valstiskie piemiņas pasākumi formēja t.s. padomju nacionālo pieminēšanas 
praksi, monopolizējot vēsturi un ignorējot sociālo grupu kolektīvo atmiņu.

tās pastāvēšana spilgti izpaudās lokālajā kultūrā un pilsētās, ciemos un skolās 
organizētajos reģionālajos piemiņas pasākumos. memoriāla (turklāt ideoloģiski svarīga) 
statusu ieguva ainavas objekti – koki, pauguri, akmeņi – un pilsētu un ciemu ēkas un 

Litenes soda ozols un piemiņas plāksne soda ekspedīcijas 
nošautajiem piektgadniekiem,
ziemelis, s. (atb. red.). Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas 
grāmata. 1. sēj. 3. d. rīga: avots, 1983. 80. lpp.

Lazdonas soda priede, pie kuras nogalināja piektgadnieku 
kārli Bebri, un piemiņas plāksne. 
ziemelis, s. (atb. red.). Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas 
grāmata. 1. sēj. 3. d. rīga: avots, 1983. 59. lpp.
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alsungas parkā uzstādītā piemiņas plāksne soda 
ekspedīcijas nogalinātajiem piektgadniekiem. 
Zvaigzne, 1959, 16. 

soda ekspedīcijas nogalinātā zlēku skolotāja reiņa Ozola 
stādītais ozols un piemiņas plāksne. 
ziemelis, s. (atb. red.). Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas 
grāmata. 1. sēj. 3. d. rīga: avots, 1983. 172. lpp.

ielas, kas saistījās ar Piektā gada notikumiem. atmiņa par tiem tika glabāta lokālajā 
līmenī, bieži vien mutvārdos. 1955. gadā aizsākās 1905. gada un piektgadnieku vārda 
piešķiršana ielām un parkiem, skolām, pionieru vienībām un pulciņiem, piemiņas plākšņu 
novietošana pie atmiņu nesošām celtnēm. Plaši izvērtās arī dabas objektu izcelšana. ap 
soda priedēm, ozoliem, liepām u.c. uzlika sētiņas un piestiprināja plāksni ar notikuma 
aprakstu. sākotnēji tās bija koka, darinātas vienkāršiem līdzekļiem, nereti skolu 
darbmācības stundās. Par Latvijas ainavas daļu kļuva nomaļās vietās un mežu biezokņos 
iežogoti un iezīmēti koki. 

arī pieminēšanas pasākumi pie ainavas objektiem visai krasi atšķīrās no oficiālā 
standarta. tie visbiežāk notika skolu pionieru organizāciju ikgadējo rudens pārgājienu un 
apkārtnes sakopšanas talku ietvaros. Cilvēki, kas pulcējās pie ainavu objektiem, pārsvarā 
tērpās atbilstīgi pārgājienam vai darbam; iztrūka arī citi obligātie simboli – himna, karogi 
u.c. šie piemiņas pasākumi savijās ar izklaidi – spēlēm, ugunskuriem, pusdienošanu, 
orientēšanās sacensībām. 

aplūkojot Piektā gada pieminēšanu 1955. gadā, jāakcentē vēl viens svarīgs jubilejas 
gada aspekts. Proti, piektgadnieku uzdevums bija arī publiska uzticības padomju 
iekārtai apliecināšana un šīs stafetes nodošana. tas veidoja priekšstatu par šīs iekārtas 
likumību un pastāvēšanas pamatotību, – vectēvi bija cīnījušies par savu mazbērnu laimi. 
Laikrakstos un žurnālos publicētās fotogrāfijas demonstrēja paaudžu vienotību, dzīves 
un mērķu kopību. Piektgadnieku dzīvju konstrukcija saskaņā ar padomiskajiem kanoniem 
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radīja padomju cilvēku mūža laika vektoru, – no apspiestības, grūtas dzīves un cīņas līdz 
laimei sociālismā un gaišai nākotnei, turklāt jauniešu un bērnu ideoloģiskais pienākums 
pret piektgadniekiem bija kļūt vēl laimīgākiem nekā viņi, protams, tagad dzīvojot un 
strādājot savā “padomju dzimtenē”.

stāsti par revolūciju kļuva par iedarbīgu skolu jaunatnes audzināšanas ideoloģisko 
instrumentu. Presē, it īpaši “skolotāju avīzē” plaši tika atspoguļots skolu ideoloģiskais 
darbs, padomju tradīciju un rituālu iedzīvināšana ikdienā. Piemēram, rīgas 28. 
septiņgadīgās skolas direktors a. jansons uzsvēra, ka viņa vadītās skolas “skolotāju 
saime neatlaidīgi strādā, lai pilnveidotu skolēnu komunistisko audzināšanu un celtu 
apzinīgo disciplīnu”. skolā plaši atzīmēta 1905. gada revolūcijas 50. gadadiena (arī 
saistībā ar ļeņina 85. dzimšanas dienu), tai tika veltīti vairāki pasākumi. Piemēram, 
notika sanāksme “1905. gada revolūcija”, bet pionieru pulciņi izzināja atsevišķas 
tēmas, gatavoja uzskates līdzekļus, sarīkoja ekskursijas, tikās ar revolūcijas dalībnieku 
timermani. a. jansons norāda, ka revolucionāra godināšana “izraisīja bērnos lielu 
emocionālu pārdzīvojumu”. skolas direktors, rezumējot vēsturei veltīto sarīkojumu nozīmi, 
stāstīja: “Šādi plānveidīgi organizēti masu pasākumi sekmēja padomju patriotisma 
jūtu audzināšanu skolēnos. Labākie skolēni stājās komjauniešu rindās. Vēstures un 
Konstitūcijas stundās audzēkņu zināšanas kļuva daudz dziļākas. Pieauga izlasīto 
grāmatu skaits. Citkārt nedisciplinētajiem skolēniem šajos masu pasākumos ne reizi 
nebija jāatgādina par uzvedību, nereti viņu acīs atmirdzēja asaras, atceroties kritušos 
varoņus; viņu sejās varēja lasīt vēlēšanos tiem līdzināties.”113

Piektā gada piecdesmitgades atceres laikā pirmo reizi tika izvērsta tā liecību vākšana 
un pētniecība visā Latvijā. sākās novadpētniecības uzplaukuma vilnis, kas bija samērā 
spēcīgs līdz pat 70. gadiem. 1955. gadā tika organizēts skolu novadpētniecības konkurss 
“izpēti dzimto novadu”. tajā atzinību guva vairāk nekā 100 skolu. tā, “skolotāju avīze”  
gada sākumā publicēja aicinājumu skolām vākt materiālus. skolēnus mudināja meklēt 
dokumentālās liecības, intervēt 1905. gada dalībniekus un aculieciniekus, kā arī nodot 
muzejos pagrīdes tipogrāfijas mašīnas, sarkanos karogus, hektografētās lapiņas, ieročus. 
toreizējais Latvijas Psr Centrālā Valsts vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā 
darbā Heinrihs strods norādīja, ka “līdz šim nebija organizēta šo materiālu sistemātiska 
vākšana visas republikas teritorijā”. Viņš novadpētniekiem sniedza arī praktiskus padomus: 
“Meklējot sprāgstvielu izgatavotājus, jāpievēršas arī tā laika aptieku darbiniekiem, jo 
tieši pēdējie diezgan bieži bija dinamīta un citu stipru sprāgstvielu gatavotāji. Lietišķie 
materiāli – kā apbruņojums, rīcības komiteju zīmogi, karogi – bieži vēl līdz mūsdienām 
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Piektgadnieks r. kazaks kopā ar rīgas 45. septiņgadīgās 
skolas skolēniem. 1955. gada janvāris. 
Skolotāju Avīze. 1955. 27. janv.

“aizputes kara” dalībnieks, 83 gadus vecais pensionētais 
skolotājs j. Folmanis stāsta atmiņas “ekskursantiem”. 
Zvaigzne, 1955, 20.

Piektā gada piemineklis iecavā. atklāts 1955. gada novembrī. 
Skolotāju Avīze. 1955. 10. nov.

glabājas ēku bēniņos, zem māju grīdām, starp durvju pildiņiem, kā arī ierakti zemē, kur tie 
bija paslēpti no soda ekspedīcijām.”114

H. strods arī rosināja Latvijas vēstures skolotājus visās klasēs un vēstures pulciņos 
uzdot skolēniem mājas darbu “ko man vecāki (tēvs, māte) stāstīja par 1905.–1907. gada 
revolūciju mūsu apkārtnē”. tādējādi būtu iespējams iegūt bagātīgu materiālu “republikas 
mērogā”. novadpētniecības akcija Latvijā bija ļoti sekmīga. 1955. un nākamajos gados 
vai ikkatrā ciemā un skolā tika novietoti stendi ar piektgadnieku – vietējo iedzīvotāju 
fotogrāfijām un piemiņas lietām. novadpētniecības kustību nedrīkst vērtēt vienīgi kā 
ideoloģizētu komunistiskās audzināšanas pasākumu, tai bija arī svarīgi pedagoģiskie 
rezultāti. Piektā gada vietējo notikumu izpēte lika uzņemties iniciatīvu un atbildību, kā arī 
darboties. Uzņēmība un ierosme bija vajadzīgas tālaika Latvijas sabiedrībā, jo tik tikko 
pārdzīvotais pēckara staļinisko represiju laiks šīs īpašības bija galēji noplicinājis. novada 
izzināšana, kas ietvēra formālas un neformālas sarunas ar cilvēkiem, kuriem bija milzīga 
dzīves pieredze, dažādus spēles elementus – pārgājienus, vakarēšanu pie ugunskura, 
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ekskursijas –, tālaika skolēnu dzīvei piešķīra krāšņumu, – tā bija epizodiska (un tādēļ 
atmiņā jo paliekošāka) izraušanās no pelēcīgās padomju ikdienas. tā arī veidoja jauniešu 
attiecības ar savu vietējo vidi un sakņojumu tajā. Pieminēšanas pasākumi audzināja 
cieņu pret kapiem, apziņu, ka to vietām ir jābūt sakoptām. tālaika skolēnu individuālajā 
identitātē īpašu nozīmi ieguva lokālā dimensija. 

Piektā gada pieminēšana ienāca arī citos izklaides pasākumos – tūrismā un 
ekskursijās, kas 50. gados kļuva par iecienītu brīvā laika pavadīšanas veidu.115 1955. gadā 
žurnāls “zvaigzne” publicēja ilustrētu aprakstu par t.s. paraugekskursiju pa “1905. gada 
cīņu vietām” Lejaskurzemē. tā vēstīja par Piektā gada notikumu vietu (smēdes, kurā kalti 
ieroči; kroga, kurā turēti apcietinātie; soda vietu un kapsētu) un muzeju apmeklējumiem, 
piektgadnieku un muzejnieku stāstījumiem ekskursanti aplūkoja arī dabas objektus un 
tālaika uzņēmumus (Padures izmēģinājumu staciju).116 1905. gada tematika kopš 50. 
gadiem plaši tika iekļauta it visos Latvijas tūrisma ceļvežos. norādes par tālaika piemiņas 
vietām varēja atrast gan novada ceļvežos , gan specializētajos, piemēram, “revolucionāro 
cīņu vietas padomju Latvijā”, kā arī “Pa Vidzemes jūrmalu”, “Pa Latgales ezeriem un 
upēm” un līdzīgos.117 Piemēram, autotūrisma maršrutu izdevumā par mazsalacu lasāma 
rindkopa: “Pilsētā ir neliela tekstilfabrika un pienotava. Aiz kapiem Aurupītes krastos 
atrodas 1905. gadā nošauto revolucionāru kaps. Tas atgādina trauksmainās 1905. gada 
vasaras dienas, kad visā Ziemeļvidzemē notika asiņainas cīņas ar cara žandarmiem 
un vietējiem baroniem.”118 stāstot ekskursantiem par Bauskas rajona kolhoza “Liepupe” 
ievērojamām vietām, aplūkojamu objektu virknējumā ir 1905. gada soda vieta pie vecā 
kaļķa cepļa; dīvaina veida priede, kurā pakārts senlaiku teiksmains stiprinieks un laupītājs 
Biezais, un mežotnes būvmateriālu kombināts.119 Pateicoties tūrisma pārgājieniem un 
ekskursijām, Piektā gada pieminēšana bija visai intensīva. turklāt izklaides ietvaros 
mazinājās arī padomju varas ideoloģiskais spiedogs, kas lika uz notikumiem raudzīties 
tikai no tai vēlamā skatpunkta. Piektā gada pieminēšana tādējādi iegūlās arī kolektīvajā 
atmiņā.

20. gs. 50. gados Latvijas publiskajā telpā Piektais gads bija kļuvis par padomju 
ideoloģijas un memoriālās kultūras daļu. tā pieminēšana galvenokārt bija ideoloģisks 
instruments. sociālistiskā reālisma pētnieks j. dobrenko ironizē, ka arī padomju sabiedrību 
ir iespējams nodēvēt par patērniecības sabiedrību, proti, par ideoloģijas patērniecības 
sabiedrību.120 tādējādi Piektā gada pieminēšanai var piešķirt vienas no 20. gs. 50. gadu 
vidus ejošākās ideoloģiskā patēriņa preces titulu.

Lielā tēvijas kara ēnā
20. gs. 60. gados par padomju memoriālās un pieminēšanas kultūras galveno 

elementu kļuva Lielais tēvijas karš. tam, kā jau minēju, tika veltīts visvairāk jaunuzstādīto 
pieminekļu, oficiālo pagodinājumu, piemiņas pasākumu, vēstures literatūras, filmu, 
televīzijas raidījumu utt. šā kara jēdziens vienādojās ar simbolu “Uzvara”. tai tika piešķirta 
visas padomju vēstures kopš Oktobra revolūcijas galvenā jēga. Uzvara bija padomju 
valsts vainagojums.121 Lielā mērā šo padomju memoriālās un pieminēšanas kultūras 
akcentu maiņu noteica tas, ka 60. gados jau kļuva skaidrs, ka realitātē Psrs un PskP 
līderu un ideologu izlolotā padomju gaišā nākotne komunisma veidolā nav sasniedzama 
pat ilgtermiņā. tālab lineārā padomju laika skaitīšanas koncepcija – no 1905. gada līdz 
komunismam – sāka zaudēt efektivitāti.
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turklāt sakritības dēļ 1905. gada apaļās jubilejas vienādojās ar uzvaras Lielajā tēvijas 
karā 1945. gadā svinēšanas gadiem. 1965. gadā, kad tika atzīmēta Uzvaras 20. gadadiena 
un Piektā gada 60. gadskārta, absolūta prioritāte publiskajā telpā ir pirmajai. svinot uzvaras 
jubileju, prese rakstīja: “Šodien paiet divdesmit gadu kopš atskanēja pēdējā kauju zalve, 
paiet divdesmit gadu kopš padomju karavīrs, karavīrs uzvarētājs, karavīrs varonis, 
uzrakstīja uz reihstāga sienas: “Mēs uzvarējām!”, noslaucīja kara sviedrus un, atbrīvoto 
tautu gaviļu sveikts, pārāva kājas ceļam mājup, lai stātos pie arkla un virpas.

Apritējuši divdesmit gadu. Vēl nebijušā plaukumā uzziedējusi Padomju zeme, 
partijas vadībā vēl nepieredzētas uzvaras izcīnītas darba un zinātnes frontēs ne vien 
uz Zemes, bet arī Kosmosā. Un jau Lielā Tēvijas kara cīnītāji, lielā Oktobra veterānu 
mazdēli, stāv mūsu Dzimtenes robežu sardzē, brīdinādami ikvienu, kas met alkatīgus 
skatienus uz mūsu pusi: “Mēs esam darba tauta, mēs esam miera tauta, bet mēs 
protam cīnīties, lai nosargātu savas zemes Brīvību un Laimi.””122

jaunajā padomju laika līnijā galvenais atskaites punkts bija uzvara. tajā padomju 
iekārtas dibināšanas jēga bija Padomju savienības kā valsts, kas piedalās karā un tajā 
uzvar, izveide. Oktobra revolūcijai vairs nevajadzēja priekšvēsturi (par spīti V. ļeņina 
izteicienam par 1905. gadu – šī revolūcijas “ģenerālmēģinājuma”). “Lielais Oktobris” 
pats kļuva par Uzvaras priekšvēsturi, par tās “ģenerālmēģinājumu”. jaunā padomju laika 
skaitīšanā pagātne bija nepārprotama, taču rītdiena iezīmējās visai neskaidra. tālas 
nākotnes mērķis, protams, bija komunisms. tagadnē un tuvākajā nākotnē Psrs bija un 
palika militāra lielvalsts, ar kuras absolūto uzvaru 20. gs. lielākajā karā bija jārēķinās 
visai pasaulei, jārespektē un jāciena tās pašreizējais spēks un vēsturiskie nopelni. šī 
jaunā laika skaitīšana ieguva cilindrveidu: Uzvara bija centrs, ap kuru riņķoja gan padomju 
pagātne, gan tagadne un nākotne, gan arī Psrs starptautiskais statuss.

tā, 1965. gada 18. jūlijā LkP Ck pirmais sekretārs arvīds Pelše Padomju Latvijas 
25. gadadienai veltītajā referātā, atskatoties uz padomju varas vēsturiskajām saknēm, 
Piekto gadu vairs vispār nepieminēja. Latviešu galvenais vēsturiskais pienesums bija 
dalība Lielajā tēvijas karā. a. Pelše uzsvēra: “Lielā Tēvijas kara gados latviešu karavīri 
ar savām cīņām pierādīja latviešu tautas kvēlo mīlestību pret lielo Padomju Dzimteni, 
uzticību Komunistiskajai partijai, gatavību nest jebkādus upurus uzvaras labā.”123 tas 
nenozīmēja atteikšanos no Piektā gada padomju vēstures stāstos un pieminēšanas; 
vienīgi veltījumi šai tēmai ieguva otršķirību. 

Līdzīgi Uzvaras suminājumi turpinājās no gada gadā un īpašu pacēlumu piedzīvoja 
gados, kas noslēdzas ar skaitli “5”. taču nevar teikt, ka šie svētki atkārtojās. gluži otrādi, 
ar katru desmitgadi pieņēmās spēkā, tika radīti jauni kolektīvie (piemēram, pilsētas 
varones) un individuālie varoņi, pagodinājumi, svinēšanas un pieminēšanas formas un 
nozīmju akcenti. 1975. gadā – Uzvaras 30. gadadienā – preses ievadrakstos skaidrots: 
“No trīs gadu desmita attāluma aizvien spilgtāk un dižāk visas pasaules priekšā nostājas 
padomju tautas un tās Bruņoto Spēku varoņdarbs, kuri Komunistiskās partijas vadībā 
deva graujošu triecienu hitleriskajai Vācijai un militāristiskajai Japānai, aizstāvēja 
sociālistiskās tēvzemes brīvību un neatkarību, paveica dižu atbrīvošanas misiju un 
godam izpildīja savu internacionālistisko pienākumu. [..] Lielās Uzvaras galvenā 
kaldinātāja bija padomju tauta. Tā paveica varoņdarbu, kuram līdzīgu nebija pazinusi 
vēsture. Ienaidnieka iebrukuma priekšā visas padomju tautas vēl ciešāk sakļāvās ap 
Komunistisko partiju.”124 20. gs. 70. gados oficiālajā vēstures diskursā tika nostiprināts 
uzskats par Uzvaru – notikumu, ar kuru pasaules vēsturē nespēj līdzināties itin nekas. tas 
nozīmēja, ka distance starp šo galveno notikumu un Piekto gadu (un arī citiem svarīgiem 
pagātnes notikumiem) vēl vairāk palielinājās un pēdējā (un pēdējo) nozīme saruka. 
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1905. gada atcere beidzamo virsotni Latvijas Psr piedzīvoja 1967. gadā, kad 
padomju kalendārā bija Oktobra revolūcijas 50. gadadiena. tās bija grandiozas valsts 
svinības, kuru gatavošana bija uzsākta jau vairākus gadus iepriekš. turklāt 1967. gadā 
Uzvaras Lielajā tēvijas karā kā vissvarīgākā pagātnes notikuma diskurss vēl bija jauns 
un atradās formēšanās stadijā. tālab togad tas uz laiku ļāva priekšplānā nokļūt Oktobra 
revolūcijas svinībām.  

Latvijā šo svētku svinēšanā iezīmējās arī savas īpatnības. Oktobra revolūcija bija 
risinājusies tālu no Latvijas, turklāt tās tiešo dalībnieku vidū latviešu bija visai maz 
(latviešu strēlnieki krievijas politikā aktīvi iesaistījās nedaudz vēlāk). 1905. gada jau 
ierastā sasaiste ar 1917. gadu ļāva to ietvert daudzajos togad notiekošajos piemiņas 
pasākumos. ikdienā tas nozīmēja, ka arī Piektā gada atceres vietu sakopšanai un 
piemiņas zīmju uzstādīšanai tika veltīta lielāka uzmanība. apdzīvoto vietu centros 
uzstādīja arī Oktobra revolūcijas piecdesmitgadei veltītus pieminekļus (piemēram, ar 
uzrakstu “1917–1967”). Lokālā kontekstā tie mēdza asociēties ar Piekto gadu, jo tas bija 
vienīgais notikums Latvijas teritorijā, kas patiesi pelnījis revolūcijas vārdu. 

1967. gadā aktivizējās arī skolu pionieru novadpētniecības darbs, tika rīkoti pārgājieni 
un ekskursijas pa 1905. gada vietām, notika pasākumi ar devīzi: “Tēvu slavu dzīvē tālāk 
nesam, savas dzimtās zemes pionieri esam”, kas ietvēra Piektā gada pieminēšanu.125 
atšķirībā no iepriekšējās desmitgades skolās vairs neviesojās piektgadnieki, jo viņu 
paaudze jau gandrīz visa bija aizgājusi mūžībā. Pieminēšanā izpalika nepastarpinātās 
dzīvās atmiņas un tās nesēju klātbūtne. taču sākās jauns posms – skolās un citur 
notiekošajos pasākumos piektgadnieku vietā stājās viņu bērni un skolēni. Viņi uzturēja šī 
pagātnes notikuma piesaisti konkrētajai vietai un lokālajām kopienām. arī šie pagātnes 
stāstītāji bija savējie, vietējie, kas stāstīja savējo, vietējo vēsturi, – reizumis to stingri turot 
padomju rāmējumā, reizumis arī no tā atsakoties. 20. gs. 60. un 70. gadu mijā Piektais 
gads, zaudējot nozīmi Psrs oficiālajā vēstures diskursā un pieminēšanā, savu vietu 
(vismaz vēl pagaidām) saglabāja lokālajā vēsturē, kolektīvajā atmiņā un pieminēšanā.

tomēr arī Latvijas publiskajā telpā aizvien lielāku vietu ieguva Lielā tēvijas kara 
pieminēšana. Visos valsts svētkos pie šim notikumam veltītajiem pieminekļiem un padomju 
brāļu kapos notika mītiņi un atceres pasākumi. tika organizēti kara dalībnieku salidojumi, 
tikšanās ar jauniešiem un skolēniem, ekskursijas pa Lielā tēvijas kara vietām, iekārtotas 
Varoņu slavas istabas, rīkotas kara spēles “kāvi”. skolās uzsāka sarkano izlūku kustību, 
kuras uzdevums bija vākt liecības par kara notikumiem un to dalībniekiem. Pionieru 
vienību vidū notika sacensība par labāko izlūku godu.126 Lielā tēvijas kara pieminēšana 
kļuva par obligātu katras skolas darba sastāvdaļu, te nepastāvēja izvēle. 

savukārt Piektā gada atcerei un pārgājieniem un ekskursijām uz tālaika notikumu 
vietām nepiemita obligāts raksturs. šie pasākumi palika vietējo – skolotāju, pionieru 
vadītāju, ciemu un pilsētu izpildkomiteju – ziņā. tālab vairs nevar runāt par Piektā gada 
publisko atmiņas vienotību un vienādību. Latvijā bija daudz vietu, kur godināja savus 
piektgadniekus un skolēnu ikgadējo pārgājienu “Pretim zelta rudenim” maršrutā ietvēra 
Piektā gada vietas un pieminēšanu, bet bija arī tādas, kas tā atcerei veltīja minimālu 
uzmanību vai pilnībā atstāja bez ievērības. Piemēram, atsevišķos rajonu muzejos 
materiālu vākšana par Piektā gada norisēm aprāvās jau 1976. gadā pēc pieticīgajām šā 
notikuma 70. gadadienas svinībām. Piektā gada pieminēšanas praksi lielā mērā ietekmēja 
pilsētu, ciemu, skolu, kolhozu u.c. institūciju vadītāju un neformālo līderu attieksme pret 
šī notikuma nozīmi un pagātnes tradīcijām. daudzās Latvijas vietās tieši 70. un 80. gados 
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Oktobra revolūcijas 50. gadadienai veltītā pieminekļa atklāšana kurmenes ciemā 1967. gadā. Pie-
minekli atklāj izpildu komitejas priešsēdētājs P. sams, pasākumā piedalās kurmenes astoņgadīgās 
skolas un bērnu nama audzēkņi, kā arī ciema ļaudis. Vietējā diskursā šis piemineklis nozīmēja 
Piektā gada piemiņas vietu, nevis velti Oktobra revolūcijai. Kurmenes pagasta bibliotēkas krājums.
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uzstādīja nelielus, bet mākslinieciski augstvērtīgus un vietējā ainavā iederīgus Piektā 
gada piemiņas akmeņus, pieminekļus un plāksnes. tie kalpoja par lokālās kopienas 
vērtības, īpašuma un atšķirības no citiem (līdzīgajiem) zīmēm un vairoja šo konkrēto vietu 
un cilvēku simbolisko kapitālu. 

turklāt 70. un 80. gados sava dabiskā mūža galam tuvojās vai to piedzīvoja daudzi 
Piektā gada pieminēšanas dabas objekti, īpaši koki. daudzviet tiem līdzās vai to vietās 
tika novietoti piemiņas akmeņi ar informatīviem uzrakstiem, kas atmiņu spēj saglabāt 
daudz ilgāk. šo akmeņu uzstādīšana piešķīra Piektā gada pieminēšanai papildu laika 
vektoru. Bojāgājušo koku vietā iestādīja jaunus vai pat veselas alejas un birzis. Latvijas 
ainava ieguva vēl vienu zīmīgu vaibstu – vienkāršus pieminekļus cilvēku dzīvībai tās 
zaudēšanas vietās. 

individuālā pieminēšana, kas jau izveidojās tūlīt pēc Piektā gada notikumiem un 
guva turpinājumu nākamajās desmitgadēs, joprojām pastāvēja. Pastāvēja sava veida 
tradīcija vai paradums, ejot garām Piektā gada piemiņas akmenim vai piektgadnieka 
atdusas vietai, nolikt kādu ziedu, notraukt pērnās lapas un nolūzušos koku zarus. tā 
vecāki un skolas audzināja vairākas latviešu paaudzes. Piemēram, rakstniece Lūcija 
Ķuzāne stāsta vērojumus 20. gs. 70. gados zalves kapos pie soda ekspedīcijas nošautā 
skolotāja un dzejnieka j. dievkociņa kapa: “Garām ejot, šinī vietā apstājas vēl trīs – vīrs, 
sieva un pusaudzis dēls. Viņi noliek uz kapa gaišsārtas gladiolas. Tad nāk kāda sieviete 
pusmūža gados un nes asteres. “Kāpēc jūs visi nākat šurp ar puķēm? Vai jums te 
guļ tuvs radinieks?” Kāpēc citi nāk, to sieviete nezina. Bet pati viņa kopš bērnības tā 
audzināta. Nelaiķe māte allaž teikusi: “Meit, kapu svētkos neaizmirsti nolikt ziediņu 
Jūlijam Dievkociņam! Viņš bija mūsu skolotājs un tika nošauts.””127 kapu kopšana ir 
latviešu kultūrvēsturiska tradīcija, tā rada cilvēku, iepriekšējo paaudžu un vietas saiknes 
noturību, laika un telpas kārtības un miera sajūtu. 

Piektā gada individuālo pieminēšanu ietekmēja demogrāfiskie procesi. Pēc Otrā 
pasaules kara būtiski mainījās iedzīvotāju sastāvs. karš, emigrācija, represijas un 
pārcelšanās uz pilsētām noteica to, ka mazinājās ģimeņu skaits, kas paaudžu paaudzēm 
dzīvoja vienviet. 20. gs. 70. gados turpinājās laucinieku migrācija uz pilsētu, cilvēki 
no atpalikušākiem kolhoziem un ciemiem devās uz pārtikušākiem. mainoties vietējās 
atmiņas glabātājiem, mainījās arī pati lokālā atmiņa, attieksme pret piemiņas vietām un 
pieminēšanas praksi. ienācējiem bija jāintegrējas savas jaunās dzīvesvietas un kopienas 
kolektīvajā atmiņā un jāapgūst pieminēšanas tradīcija, taču tas vienmēr nenotika.

20. gs. 70. un 80. gadi bija stagnācijas posms Psrs pastāvēšanā, – to raksturoja 
saimnieciskās attīstības zemie tempi, pārtikas un plaša patēriņa preču deficīts 
u.c. cilvēka ikdienu apgrūtinošas parādības. Lai notušētu un aizsegtu nopietnās 
ekonomiskās un sociālās problēmas, ar vēl lielāku sparu darbojās padomju ideoloģijas 
mašinērija. tā konstruēja un rosīgi tiražēja padomju virsrealitāti – stāstu par laimīgāko 
zemi ar laimīgākajiem cilvēkiem un dižāko vēstures mantojumu. savukārt sabiedrības 
dzīvesveidā iesakņojās dubulmorāle. Cilvēki publiskajā telpā pauda pastāvošo iekārtu un 
kārtību slavinošu viedokli, bet mājās, draugu, savējo vidū citu – esošās iekārtas kritisku 
un nievājošu attieksmi. dubultība caurauda visu tālaika padomju ikdienu. Uzticēšanās, 
vienotība savējo lokā pieauga, bet indivīdu attiecībās ar valsti tā izzuda. Padomju cilvēki 
it kā iesaistījās savdabīgā spēlē, kurā tika radīta tautas un varas vienotības, uzticības 
komunisma ideāliem, padomju panākumu un darba uzvaru ilūzija. Pastāvēja arī īpaša 
leksika, ko veidoja klišejiski iekārtu slavinoši izteikumi un frāzes. ideoloģisko struktūru 
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soda ekspedīcijas nošautā kurmenes skolotāja klimenta Puzaro pieminēšana kurmenes Cepurnieku 
kapos – pionieru tikšanās ar k. Puzaro meitu annu zaļmežu, ziedu nolikšana un piemiņas dziesma 
skolēnu izpildījumā. 20. gs. 60. gadi. Kurmenes pagasta bibliotēkas krājums.

aktīvi kultivētie padomju varu slavinošie pasākumi un mediētā realitāte sabiedrībā tika 
uztverta ar lielu vienaldzību vai ironiju.128

tas atstāja ietekmi arī uz visu t.s. revolucionāro notikumu pieminēšanu. to atceres 
pasākumi virknējās cits pēc cita un savā formā bija tik līdzīgi. Padomju iekārta neveicināja 
radošu pieeju pagātnes atcerei; tā bija ideoloģiski reglamentēta. ērtāk bija ieslīgt rutīnā 
un tiražēt ideoloģiskajam standartam atbilstošas pieminēšanas. tā, Piektā gada atceres 



simtgade

prakse skaidrota Latvijas Psr tradīciju gadagrāmatā: “Te [Komjaunatnes krastmalā] katru 
gadu notiek studentu un Kirova rajona darbaļaužu tradicionālais mītiņš, veltīts 1905. 
gada cīnītāju piemiņai. Strādnieki un studējošā jaunatne ierodas iepriekšējo paaudžu 
cīņu vietā, lai kopīgi atcerētos to dienu notikumus, apliecinātu savu uzticību revolūcijas 
karogam. Mītiņu atklāj institūta vai Kirova rajona partijas komitejas sekretārs. Vārdu 
dod vecajiem revolucionāriem – tās paaudzes pārstāvjiem, kuri tieši saņēma kaujas 
stafeti no 1905. gada cīnītāju rokām un aiznesa to tālāk – 1917. gada revolūcijā. Mītiņā 
runā Komunistiskās partijas vadošie darbinieki, komjaunatnes pārstāvji. Runātāju kvēlie 
vārdi iededz visu sirdīs dziļu apņēmību labāk strādāt, mācīties un vēlēšanos sekot 
iepriekšējo paaudžu varoņdarbiem.”129 šo pasākumu uzdevums bija padomju patriotisma 
audzināšana. stagnācijas gados stagnēja arī šie procesi. Cilvēku piedalīšanās mītiņos 
ieguva obligātas dežūras raksturu. Valdošā dubultmorāle noteica to, ka savējo vidū visas 
padomju atļautās pieminēšanas ieguva negatīvu diskursu.

daudz labāk savējo kultūrā iekļāvās zemteksti un dubultnozīmes. Pagātnes smeldze 
strāvoja no aleksandra Čaka dzejas, pat no staļinisma laikā tapušās. raimonda Paula un 
jāņa Petera dziesmas “manai dzimtenei” (1973) kāpinājuma rindas: “Vēl nāks Piektais 
gads, / asins lietus līs, / un visaugstākās / priedes nolauzīs” ietvēra ne vien pagātnes 
aprakstu, bet arī nākotnes konotāciju. alberta Bela romāns “saucēja balss” (1972) 
un pēc tā uzņemtā filma “Uzbrukums slepenpolicijai” (1974)130, vēstot par latviešu 
kaujinieku uzbrukumu slepenpolicijai 1906. gada janvārī, rosināja domāt par indivīda 
attiecībām ar totalitāru varu un vilkt paralēles ar tālaika dzīvi Padomju savienībā. Piektā 
gada pieminēšanā ienāca jauna forma (kas gan nebija pārāk izplatīta) – tikai savējiem 
saprotamo zemtekstu lasījums.

Lai gan Piektā gada piemiņas vietas tūrisma un ekskursiju ceļvežos tika iekļautas 
līdz pat Latvijas Psr pastāvēšanas beigām,131 to pieminēšana kļuva arī par šo atpūtas 
un izglītības pasākumu formālu daļu. Savējos neinteresēja oficiāli akceptēto tūrisma 
ceļvežu maršruti un objekti, viņi meklēja tajos nenosauktos, tādus, – kas bija netīkami un 
ideoloģiski nepieņemami pastāvošajai varai.

Piektais gads, tāpat kā visi padomju vēstures stāsti, pārsvarā eksistēja vien tālaika 
mediētajā realitātē, kas bija ļoti tāla no ikdienas realitātes un kolektīvās atmiņas. 
Padomju plašsaziņas līdzekļi godprātīgi pildīja savus ideoloģiskos uzdevumus. arī 1905. 
gada jubileju reizēs publicēja virkni tām veltītu rakstu, iepazīstināja ar tālaika varoņiem, 
apliecināja, ka padomju cilvēki ir uzticīgi revolūcijas ideāliem, tādējādi pildot pieminēšanas 
funkciju.132 Piemēram, 1975. gadā žurnāls “zīlīte” jaunā gada apsveikumā uzrunāja savu 
auditoriju – pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnus: “Kad Kremļa kuranti 31. 
decembra naktī nozvana divpadsmit, mēs cits citam novēlam: Laimīgu Jauno – 1975. 
gadu! [..] 1975. gada janvārī mēs atzīmēsim 1905. gada revolūcijas 70. gadadienu. 
pirms 70 gadiem mūsu vecvectēvi piedalījās 1905. gada revolūcijā, grāva vācu baronu 
pilis, dedzināja viņu muižas, pilsētās sacēlās strādnieki, rīkoja nemierus, dumpjus, 
gribēja gāzt cara varu. Taču tobrīd viņu spēki vēl bija par vājiem, revolūciju nežēlīgi 
apspieda, cīnītājus šāva un kāra, slodzīja cietumos, sūtīja trimdā uz tālo Sibīriju, bet 
brīvības liesmu nevarēja noslāpēt neviens. Pēc divpadsmit gadiem uzliesmoja Oktobra 
sociālistiskā revolūcija. Strādnieki kļuva par savas valsts noteicējiem.

Par revolūciju jums pastāstīs skolotāji un vecāki, pastāstīs pionieru vadītāja, par 
to jūs paši izlasīsiet grāmatās. Vai nebūtu jauki, ja janvārī jūsu oktobrēnu zvaigznīte 
uzmeklētu vecos revolucionārus un apsveiktu viņus šajā lielajā dienā.”133

revolucionārās romantikas piestrāvoti, sižetiski spraigi stāsti spēja piesaistīt 
skolēnu uzmanību un radīt emocionālu un līdzcietīgu attieksmi pret pagātnes, arī 
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Deviņsimti piektais,
Tautas dusmu triektais,
Dragātais un liektais
      Gads.

Es, tevi atceroties,
Kā smilga drebu viss,
Jo redzu – toreiz modies
Bij beidzot latvietis.

Kūp viņa zeme liesa
Kā kauls un īdzīgs vārds,
Bet tā ir viņa tiesa,
Tāpat kā sirds un miesa,
Kā šūpulis un sārts.

Deviņsimti piektais,
Slavētais un liegtais,
Cauri sirdīm triektais
       Gads.

Cita kunga nava:
Šī ir zeme tava,
Lāsts un mūža slava.
     Gads.

A. Čaks. 1905. gads (1944/1946)
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Piemiņas akmens atklāšana 
eķengrāves tautas miličiem jēkabpils 
rajonā 1976. gadā raiņa dzejas dienās. 
runā dzejnieks Laimonis Vāczemnieks. 
millere, m. (atb. red.). Latvijas 
revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 
1. sēj. 2. d. rīga: avots, 1980. 277. lpp.

Piektgadniekiem veltītā pieminekļa 
atklāšana Lielvārdes kapos. Pa 
kreisi kolhoza “Lāčplēsis” leģendārais 
priekšsēdētājs edgars kauliņš. 
ziemelis, s. (atb. red.). Latvijas 
revolucionāro cīnītāju piemiņas grāmata. 
1. sēj. 3. d. rīga: avots, 1983. 43. lpp.

padomju varoņiem. taču, bērniem izejot jau no skolu sienām, padomju realitāte tūlīt 
pārmāca padomju ideoloģijas radīto pasaules ainu, dubultmorāles normatīvs veica tās 
pārvērtējumu. Piektais gads un citi pagātnes notikumi pastāvēja mediētajā padomju 
realitātē, bet aizvien vairāk attālinājās no kolektīvās atmiņas un pieminēšana zaudēja 
cilvēcisko un dvēselisko iedabu. 

tās un citas stagnācijas laika iezīmes atainojās arī Piektā gada pēdējā padomju 
jubilejas reizē – 1985. gadā. tas bija arī Uzvaras 40. jubilejas gads. kā raksta mediju 
pētnieks jānis Buholcs, šim notikumam Latvijas Psr presē ir veltīta daudz lielāka 
uzmanība. Presē ir arī publikācijas par 1905. gadu (to gan salīdzinoši nav pārāk daudz); 
tajās visās tiek runāts par sociālisma idejas varenību, atgādināts par revolucionāro cīņu, 

Piektais gads un citi pagātnes 
notikumi pastāvēja mediētajā 
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zaudēja cilvēcisko un 
dvēselisko iedabu
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kas noveda pie 1917. gada un padomju iekārtas Latvijā, un tās lielo nozīmi. j. Buholcs arī 
uzsver, ka 1985. gada laikrakstos un žurnālos vērojami brūkošās padomju valsts ideologu 
centieni reanimēt visu vēsturisko notikumu nozīmi, arī 1905. gada 80 gadu jubileju, lai 
krāšņie stāsti par padomju pagātni maskētu padomju iekārtas krīzi realitātē. PskP Ck 
lēmumā “Par krievijas 1905.–1907. gada revolūcijas 80. gadskārtu” tika aicināts to plaši 
atzīmēt “kā ievērojamu notikumu partijas un mūsu zemes, pasaules un komunistiskās, 
strādnieku un nacionālās atbrīvošanās kustības vēsturē” un aktivizēt politisko un 
organizatorisko darbu.134 

Vērtējot šo atceri ar šodienas redzējumu, jāatzīst, ka 1985. gadā padomju mediētajā 
telpā Piektā gada pieminēšanai lietotas vienīgi klišejiskas, ideoloģiski caurstrāvotas frāzes 
stingajā padomju publiskajā valodā un tiek tiražēti Psrs vēstures grāmatās jau nemainīgi 
vairākas desmitgades paustie vērtējumi utt. no tiem, piemēram, sastāv arī žurnālā 
“zvaigzne” publicētā vēsturnieku saruna pie apaļā galda. tās pamatuzstādījums: “Mēs 
varam būt lepni, ka kopš 1905. gada cīņām Krievijas revolūcijā aktīvi piedalījās Latvijas 
strādniecība, Latvijas darba tauta. Varam atsaukties uz V. I. Ļeņina vārdiem, ka latviešu 
sociāldemokrāti, latviešu strādnieki gāja 1905. gada revolūcijas pirmajās rindās, ka viņi 
cīņai pacēla arī zemniecību. Tātad Latvijas darba tautas devums Viskrievijas revolūcijā ir 
nozīmīgs jau no tām tālajām dienām.”135 šī nostādne Piektā gada pieminēšanai diskursīvi 
liedza patstāvību. ne šim notikumam, ne Latvijai un latviešiem (tad un toreiz) pašiem par 
sevi Padomju savienībā (arī tās beigu posmā) nebija nekādas vērtības, tā tika piešķirta 
vien padomju iekārtas un krievijas kontekstā. Piektā gada jubilejai arī trūka novitātes 
elementu, nebija nekā tāda, kas piesaistītu uzmanību, aizrautu un modinātu interesi. 

atskatoties uz Piektā gada pieminēšanu Latvijas Psr 70. un 80. gados, jāuzteic 
vēl viena memoriālā prakse, – tika radīta “Latvijas revolucionāro cīnītāju piemiņas 
grāmata” – apjomīgs un informatīvi bagāts izdevums, kura vērtība ir reģistrētie vai 
ikkatrā Latvijas vietā dzīvojušie piektgadnieki un stāsti par viņu likteņiem. grāmata ir 
tapusi padomju vēstures ielogā un kodā, tomēr tajā apkopotās ziņas to pārvērš par īpašu 
tālaika “atmiņu vietu” ar nezūdošu vērtību. 

atšķirībā no 20. gs. 50. gadiem, kad Piektais gads tomēr bija pieprasīta ideoloģiskā 
prece un tam bija sava vieta kolektīvajā atmiņā, padomju okupācijas laika pēdējās 
desmitgadēs jeb stagnācijas periodā tā pieminēšana līdzinājās padomju rūpnīcās 
saražotajam brāķim vai nekam nederīgajām un nelietojamajām lietām (piemēram, fabrikas 
“1. maijs” ražotajām neglītajām, neērtajām un kājas pēdu deformējošajām, berzošajām 
un ūdeni caurlaidošajām kurpēm), kas padomju deficīta laikmetā vientuļi gulēja veikalu 
plauktos un nebija vajadzīgas. dubultmorāles uzplaukuma laikā Piektā gada pieminēšana 
kļuva lieka un kolektīvajai atmiņai pat traucējoša. Lielā mērā zuda tās savējība.

neskaidrības laikmets
1988. gadā Padomju savienībā realizētajā perestroikas (pārkārtošanās) kursā sākās 

jauns posms – glasnostj (atklātība). tā ietvaros notika dominējošā padomju vēstures 
diskursa daļēja dekonstrukcija, revīzija un atjaunošana. Varas nolūks bija ar vēstures 
palīdzību piešķirt padomju sistēmai dzīvotspēju, pārtraukt dubultmorāles pastāvēšanu 
un iedzīvotājos atraisīt perestroiku atbalstošu iniciatīvu. taču šis padomju varas elites 
nodoms nerealizējās. Vēsture glasnostj rāmējumā pilnībā diskreditēja sociālisma sistēmu, 
katrs jauns staļinisma un citos Psrs vēstures posmos veiktais noziegums cilvēkos radīja 
absolūtu vilšanos padomju valstī. Vēsturnieks martins malia (Malia) uzsvēra, ka divu 
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gadu laikā glasnostj iznīcināja septiņdesmit gadu ideoloģisko darbu. katra jauna ziņa par 
padomju varas noziegumiem, katrs agrāk nedzirdēts stāsts par tās nežēlību un cietsirdību 
iznīcināja sabiedrības uzticības varai atliekas, radīja vilšanos padomju iekārtā un nožēlu 
par savu dzīvi šajā valstī. Vara sasniedza pretēju efektu cerētajam: pagātnes noziegumu 
un traģēdiju atklājumi nemobilizēja iedzīvotājus iesaistīties perestroikas plānotajā 
valsts atjaunotnē, gluži otrādi – rosināja sociālisma iekārtas un tās ideālu savējo lokā 
tik populārās izsmiešanas nonākšanu publiskajā telpā. ja padomju valstij nebija jēgas 
pagātnē, tad tās nebija arī ne tagadnē un nākotnē. ideoloģiski radītais režīms gāja bijā, 
tiklīdz zuda tā pamatu pamats – ideoloģija. iznīcinot vēsturi, kas radīja un uzturēja 
Padomju savienības un komunistiskās partijas varas leģitimitāti, veidojās viens no 
izšķirošajiem padomju sistēmas bojā ejas motīviem.136 

20. gs. 80. gadu beigās risinājās pagātnes vērtību pārdefinēšana: padomju režīma 
baltais pārtapa melnajā, pozitīvais negatīvajā. tas bija vēstures apvērsums, agrākās 
svētlietas sekularizējās. zaudējot sakrālumu, tās kļuva nicināmas, nevajadzīgas un 
iznīcināmas. rolans Barts (Barthes), vērtējot vēstures diskursa nozīmi, atzina, ka “relikviju 
profanācija faktiski ir pašas realitātes iznīcināšana, ko rada atskārta, ka realitāte ir tikai 
nozīme, kuru var arī atcelt, ja to prasa vēsture ..”.137 Viņš arī norāda, ka mūsu civilizācijai 
piemīt tieksme pēc realitātes efekta un apgalvojumam – “tas un/vai tā bija” – ir milzīga 
ietekme. ejot bojā padomju vēstures stāstam un varoņiem, lielāku nozīmi ieguva kolektīvā 
atmiņa, kas balstījās “tas un/vai tā bija” patiesībā un tās meklējumos.

arī Piektais gads un tā varoņi, kas ierindojās padomju iekārtas pozitīvi vērtēto tēmu 
un tēlu saimē, vēstures apvērsuma gaitā gluži automātiski nonāca negatīvo, nicināmo 
un aizmirstamo vidū. 20. gs. 80. un 90. gadu mijā kolektīvajā atmiņā dominēja Latvijas 
pirmās brīvvalsts un padomju režīma upuru pieminēšana. tās pasākumi bija vērienīgi, 
aptvēra visu valsti un saliedēja latviešu kopienu. Piektais gads šajā kontekstā bija tik 
nesvarīgs, lieks un tāls tālaika aktualitātei – Latvijas valsts atjaunotnei. aizmirstības 
mijkrēsli Piektais gads pabija līdz pat jaunā gadsimta sākumam. jāteic, ka Latvijā tīšuprāt 
un apzināti Piektā gada piemiņas zīmes netika postītas. tās vienkārši gāja bojā. Vairākas  
aizauga, dažkārt tika pakļautas vandālismam, ēku, ielu u.c. rekonstrukcijas laikā noņemtas 
un “aizmirstas” novietot atpakaļ. Citas neievērotas, vientuļas un nemanāmas joprojām 
bija/ir tur, kur tās pastāvēja desmitiem gadu.

skarbāks bija dabas objektu – piemiņas koku – liktenis. tiem piestiprinātas vai 
tuvumā esošās koka un metāla plāksnes nereti vienkārši nozuda (nokrita, apgāzās, 
satrunēja, tika aiznestas u.tml.), tādējādi šie īpašie koki saplūda ar pārējiem, ar mežu 
un kļuva neidentificējami. savukārt migrācija, paaudžu nomaiņa samazināja to vietējo 
cilvēku loku (piemēram, 50.–70. gadu lauku skolu skolēnu), kas zināja šo koku atrašanās 
vietu, nozīmi un prata pastāstīt stāstu par to lomu Piektajā gada. Pēdējā desmitgadē plaši 
norisošajā mežu izciršanā no lielajiem ceļiem patālāk esošās piemiņas priedes, egles u.c. 
kokus dažkārt nogāza kopā ar pārējiem. tādējādi šīs tautas kolektīvajā atmiņā ilgi lolotās 
pieminēšanas vietas, zaudējot aktuālo nozīmi, ieguva izcirtuma veidolu.

Piektā gada izzušanu no kolektīvās atmiņas un zemo prestižu atspoguļo arī 20. gs. 90. 
gadu un 21. gs. sākuma izziņas un pagātnei veltītā literatūra. manuprāt, spilgtāko piemēru 
vidū ir informatīvi ļoti vērtīgās Latvijas pilsētu un pagastu enciklopēdijas. Piektais gads ir 
jūtami izzudis no pagastu vēstures stāsta, tam tiek veltītas paskopas rindas, turklāt tās 
diskursīvi ir visai neskaidras. atsevišķi pagasti (arī mans dzimtais kurmenes pagasts) 
ir vispār zaudējuši savu Piektā gada stāstu un tālaika lokālos varoņus un/vai upurus. 
arī enciklopēdijā ietvertajā bagātīgajā ilustratīvajā materiālā Piektā gada piemiņas vietas 
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izpaliek.138 Faktiski gandrīz pilnībā Piektā gada pieminēšanas vietas ir izzudušas no tūrisma 
maršrutiem. novadu, apdzīvotu vietu ceļvežos un kartēs, attēlu albumos Piektais gads tiek 
minēts ārkārtīgi reti un pārsvarā garāmejot. galvenokārt tas notiek, stāstot par muižām un 
pilīm. Piektais gads ir to labklājības raksturlielums, muižu un piļu popularizētājiem šķiet 
svarīgi norādīt, ka tā vai cita pils 1905. gadā ir vai nav nodedzināta. 

Piļu postīšanas vērtējums ir viens no neatbildētajiem jautājumiem. atbildes uz to 
mēdz būt polāras. Pēdējos gados aizvien vairāk iezīmējas šīs piektgadnieku darbības 
nosodījums. tā tiek traktēta kā kultūras vērtību iznīcināšana, izglītības trūkums un 
pārspīlēta vardarbība. šo attieksmes maiņu nosaka baltvācu vēsturiskā statusa prestiža 
straujais kāpums kopš 20. gs. 80. gadu beigām. Vērtējot šīs sociālās grupas lomu, 
pēdējās desmitgadēs akcentēts tiek viņu pienesums Baltijas kultūrā un kultūrtelpā un 
aizmirstībai nodota baltvācu dižciltīgo privilēģiju sistēma, kas būtiski kavēja latviešu 
emancipāciju un novada modernizāciju, un bija viens no visnozīmīgākajiem Piektā gada 
cēloņiem. 

turklāt patērniecības kultūras straujais uzplaukums Latvijā ir vairojis materiālo lietu, 
arī greznu un dārgu celtņu vērti. tie ir labklājības simboli, daudzu cilvēku dzīves mērķis. 
tādēļ jebkura bagātību nerespektējoša un postoša darbība patērniecības diskursā pelna 
nosodījumu. Piektgadnieki tādējādi pārtop par vienkāršiem noziedzniekiem, kuru tālaika 
sociālajā un politiskajā situācijā sakņotās darbības motivācijas un likteņa analīze ir lieka 
un nevajadzīga, bet viņu rīcība vien nopeļama. jautājums: kam latviešu kolektīvajā atmiņā 
ir augstāka vērtība – baltvācu pilīm vai latviešu revolucionāriem “latviešu revolūcijā” un to 
pieminēšanai, – nav atbildēts.139 kolektīvā atbilde arī uz to, iespējams, nav nepieciešama. 
izšķiršanās pieder lielākām un mazākām sociālajām grupām un indivīdiem.

jāatzīst, ka atmodas laikā un atjaunotās Latvijas republikas pirmajā desmitgadē 
nebija motivācijas un nepieciešamības rīkot Piektā gada pieminēšanu. to noteica padomju 
vēstures apvērsumā notikušā balto un melno lomu dalījuma maiņa un Piektā gada 
Latvijā neskaidrais diskurss. Bez tam publiskā telpa un kalendārs jau tā bija piesātināts 
ar padomju režīma un Otrā pasaules upuru atceri un pieminēšanas pasākumiem. 
emocionāliem un tik vajadzīgiem.

2005. gads tā vai citādi pagāja Piektā gada pieminēšanas zīmē. tā simtgade lika 
(pat uzspieda) sociālajām grupām un indivīdiem uzsākt vai neuzsākt savu attiecību ar 
Piekto gadu skaidrošanu un no mūsdienu skatpunkta veidot tā pagātnes un vēstures vietu 
kolektīvajā atmiņā un pieminēšanu. 

Latvijas republikas kultūras ministrija bija izstrādājusi 1905. gada atzīmēšanas 
pasākumu programmu, kas ietvēra gan starptautiska, gan vietēja līmeņa izstādes, 
konferences, lekcijas, lasījumus, teātra izrādes un citus pasākumus. tika skaidri 
formulēti arī sasniedzamie mērķi: (1) 1905. gada zinātniska izvērtēšana; (2) tālaika 
pieredzes analīzes iekļaušana eiropas kontekstā, kas ir svarīgi Latvijai kā eiropas 
savienības dalībvalstij; (3) plašas Latvijas sabiedrības iesaistīšana 1905. gada atcerē un 
piemiņas vietu sakopšana; (4) intereses par 1905. gadu radīšana skolu jaunatnes vidū un 
novadpētniecības aktivizēšana. 1905. gada simtgades atzīmēšanas programma bija visai 
bagātīga un daudzveidīga, tā paredzēja pasākumu norisi gan rīgā, gan novados.140

simtgades ietvaros tika radītas vairākas kultūrvērtības, to vidū Latvijas Universitātes 
sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas studiju nodaļas zinātnisko rakstu “agora” 4. 
laidiens “Laikplaisa: Piektais gads”, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta 
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izstādes “1905” Latvijas nacionālajā vēstures muzejā atklātne.

izdotā grāmata “1905. gads Latvijā: 100. Pētījumi un starptautiskas konferences 
materiāli, 2005. gada 11.–12. janvāris, rīgā”, ilgas apines monogrāfija “1905.–1907. 
gada revolūcija Latvijā un latviešu sociāldemokrāti”, Ģirta nagaiņa trīs sēriju videofilma 
“Latvija, mosties!”, Latvijas nacionālās bibliotēkas un Latvijas muzeju veidotās izstādes, 
arī 2007. gadā iznākusī Veltas strazdiņas grāmata “Ķekava. Laiki un likteņi. 1905” u.c. 
Latvijas intelektuāļu aprindās Piektā gada pašnozīme netiek apšaubīta, lai gan dažādi 
vērtēta. taču tā pieminēšanas nepieciešamība un jēga netiek aktualizēta. Filozofe un 
kultūrpētniece skaidrīte Lasmane atzīst: “Kopīgas ievirzes uz Piektā gada vērtējumu 21. 
gadsimta sākumā it kā nepastāv. Simtgades svinību programma un raksti vairāk liecina 
par pienākumu un obligātajām nodevām, kuras oficiāli uzticētas galvenokārt Kultūras 
ministrijai un tās rīkotajiem piemiņas pasākumiem, iesaistot pārsvarā muzejus. Par 
piemiņas norisēm skolās grūti spriest informācijas trūkuma dēļ, bet arī pati informācijas 
neesamība uzskatāma par nozīmīgu distancētas attieksmes faktu.”141 Piektais 
gads Latvijas vēstures stāstos diskursīvi sāk līdzināties vēstījumiem par daudziem 
citiem senākiem, bet arī savulaik svarīgiem notikumiem – Livonijas karam, kalendāra 
nemieriem, Poļu–zviedru karam, 17. gs. Vidzemes zemnieku nemieriem u.c. zināšanas 
par tiem pastāv, bet emocionāla saikne ar tagadni un šā laika cilvēkiem ir satrūkusi un 
īpaši to pieminēšanas pasākumi ir reti un fragmentāri. 

attieksmē pret Piekto gadu ir pārāk daudz neatbildēto: “kāpēc?” mediju pētniece 
inta Brikše, analizējot tam veltītās publikācijas 2005. gada Latvijas presē, norāda, ka 
“komunikācijas problēma, vēstot un diskutējot par Piekto gadu Latvijā, bija simt 
gadu seniem notikumiem piešķirt “piemērotus interpretācijas ietvarus” un apzināt to 
“jēgpilnās kategorijās”. Piektā gada rāmējums 2005. gadā bija kontekstuāla ideoloģijas 
un zināšanu problēma, jo rāmējumus nosaka un ierobežo sociālais un politiskais 
konteksts, kurā nozīme tiek radīta, bet mediji un publika ir vienas un tās pašas kultūras 
daļa, un līdz ar to – pieder pie viena un tā paša kultūras rāmējuma”.142 simtgade bija 
tā, kas lika žurnālistiem vēstīt par Piekto gadu, meklēt piemērotāko veidu, kā atspoguļot 
gan vēstures, gan tā pieminēšanas notikumus. Pieeju spektrs bija plašs – Piektais gads 
tika ielikts izklaides pasākumu un tekstu formātā, par to tika runāts kā par politisku 
notikumu, kā par traģiku utt.143 daudzveidība, dažādība un nenoteiktība radīja Piektā 
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gada vērtības neskaidrību. neveidojās arī plaša komunikācija par šo pagātnes posmu un 
tā nozīmi šodienā, kas varētu piedāvāt kaut dažus noteiktības uzsvarus.

neskaidrība spilgti atainojās arī 2005. gadā rīkotajos piemiņas pasākumos, kuros 
piedalījās Latvijas valsts augstas amatpersonas. galvenais no tiem notika 13. janvārī rīgā 
pie daugavmalas pieminekļa. šās dienas pievakarē ziedus pie tā nolika Valsts Prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga, Polijas bijušais prezidents Lehs Valensa un LsdsP pārstāvji.144 savā 
uzrunā V. Vīķe-Freiberga sacīja: “Mēs stāvam vietā, kur pirms 100 gadiem atskanēja 
saucēja balss pēc brīvības. Šis sauciens daudziem no tiem, kas pirms 100 gadiem stāvēja 
šajā vietā, maksāja dzīvību. Un šajā vietā, kas slacīta ar viņu asinīm, iezīmējās viens no 
vēstures ceļa stabiem, te cauri gadu desmitiem un simtiem ir atskanējušas balsis pēc 
brīvības, pēc taisnības un vienlīdzības.”145 Viņa atzina, ka mēs vēl neesam “īstenojuši to 
ideālu, kādu mēs vēlētos demokrātisku valsti”. Prezidente novēlēja: “Gādāsim arī mēs, 
lai 100 gadus pēc mums, kad raudzīsimies atpakaļ uz šo dienu, ļaudis varētu teikt: jā, 
arī tas bija ceļa stabs, un tas bija brīdis, kad pavērās jauna vēstures lapa, un šeit tauta 
atkal pagāja soli uz priekšu.”146 šis pasākums sēja Piektā gada piederības neskaidrību. 
kam tas pieder: vai LsdsP, kas uzņēmās ziedu nolikšanas rīkotāja lomu?; vai Latvijas 
intelektuālajai un reprezentācijas elitei, ko pārstāvēja prezidente un profesore Vaira 
Vīķe–Freiberga?; vai starptautiskajai atbrīvošanās kustībai, cīņai pret komunismu, kuras 
simbols ir kustības “solidaritāte” līderis Lehs Valensa, vienlaikus arī Polijas – zemes, kurā 
1905. gadā notika sava revolūcija? Pasākumā un tā mediētajā veidolā iztrūka tauta un/vai 
latvieši, radot jautājumu: vai viņi ir piederīgi Piektajam gadam un tā pieminēšanai? 

neskaidrība attieksmē pret Piekto gadu pastāv arī lokālā līmenī. tas uzskatāmi 
atspoguļojās mūsu projekta “zīmes. mēs. Piektais gads” īstenošanas gaitā. studenti, 
apzinot Piektā gada pieminēšanas vietas un to lomu lokālajās kopienās, iztaujāja daudzus 
vietējos ļaudis – pašvaldību darbiniekus, muzejniekus, skolotājus, arī garāmgājējus. 
Vairumā gadījumu neizdevās rast skaidru un motivētu atbildi, kāda bija Piektā gada jēga 
novadā un kādi pieminēšanas pasākumi būtu iederīgi vietējā sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē? 

Viens no iemesliem bija padomju ideoloģijas spiedogs, Latvijas Piektā gada kā 
Oktobra revolūcijas “ģenerālmēģinājuma” definējums, kas nav zudis no to cilvēku 
atmiņas, kuri izglītību ieguva padomju okupācijas laikā. Piemēram, rundāles pagasta 
padomes un Bauskas rajona domes priekšsēdētājs a. Okmanis 2005. gadā sacīja: 
“Manuprāt, šie svētki cilvēku atmiņās ir palikuši pārlieku “sarkani”, jo to lielā nozīme 
tika nemitīgi uzsvērta padomju laikos.” tādēļ nekādi pasākumi (piemiņas vietu 
sakārtošana, apzināšana un piemiņas plākšņu uzstādīšana netiek plānota).147 saldus 
domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis dīriņš, skaidrojot, kāpēc no ēkas noņemta piemiņas 
plāksne piektgadnieku izveidotajai lazaretei, atminējās, ka līdz ar nacionālisma uzplūdiem 
90. gadu sākumā piemiņas plākšņu noņemšanu nevajadzēja saskaņot ar pilsētas galveno 
arhitektu.148 saldū noņemta arī plāksne ēkai, kur bijis revolūcijas kaujas štābs. 2005. gadā 
jautājot, vai saldus pilsētas dome nedomā atjaunot piemiņas uzrakstus, kas kādreiz bijuši 
pie ēkām, saldus rajona galvenā kultūras pieminekļu aizsardzības inspektore atbildēja: 
“Nē, jo negribam mākslīgi veidot pilsētas vēsturi. Taču, ja pilsētas iedzīvotāji izteiktu 
šādu vēlēšanos un ja agrākā piemiņas vieta tiktu rūpīgi vēsturiski izpētīta, pierādot, 
ka tai ir vēsturiski svarīga nozīme, tad varam domāt par plākšņu novietošanu atpakaļ. 
Iepriekš gan tāda prakse nekad nav notikusi.”149 madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja speciālists indulis zvirgzdiņš prognozēja: “Domāju, ka 1905. gads vēl pēc simts 
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zalves pamatskolas skolotāja ilga Cera un komunikācijas zinātnes doktorante solvita denisa zalvē, 
kur apbedīts soda ekspedīcijas nošautais dzejnieks un skolotājs jūlijs dievkociņš.  
2006. gada rudens. 

gadiem būs piemirsts vairāk. Akmeņi noteikti stāvēs. Iespējams, tie tiks pārvietoti, kaut 
vai jaunu ceļu būvēšanas iespaidā. Grūti paredzēt cilvēku attieksmi – būs vai nebūs 
piemiņas vietas appļautas.”150

Uzdodot jautājumus garāmgājējiem Piektā gada piemiņas vietu tuvumā, pat ļoti bieži 
skanēja atbilde, ka viņi nezina, kas tas par pieminekli, plāksne, ēka vai laukums, kas tur 
(un visā pilsētā vai pagastā) notika 1905. gadā un vai tālaika norisēm bija nozīme. 2005. 
gadā grūtības nereti radīja arī pieminēšanas vietu atrašana, kultūrainavā tās pakāpeniski 
zūd. šķiet, ka 21. gadsimta sākumā Piektais gads jau pakāpeniski atdod savu pēdējo 
atmiņas un pieminēšanas bastionu – Latvijas laukus un reģionālās pilsētas.

jautājumi par Piekto gadu un tā pieminēšanu arī 2005. gadā palika neatbildēti. skaidras 
atbildes nav arī tagad. tā netika rasta arī projekta “zīmes. mēs. Piektais gads” īstenošanas 
laikā. iespējams, ka mūslaiku pragmatisms Piekto gadu padarīs par ideoloģijas daļu, 
sakrālu templi, atrakciju parku, iekļaus izklaides un tūrisma industrijā, pārvērtīs aizraujošā 
vai garlaicīgi klišejiskā mediētajā vēsturē utt. Bet varbūt – arī nē. iespēju versiju šobrīd ir 
daudz. tieši tā, kā tam arī jābūt mūslaiku vispasaules pieminēšanas laikmetā?

Šķiet, ka 21. gadsimta 
sākumā Piektais gads jau 
pakāpeniski atdod savu pēdējo 
atmiņas un pieminēšanas 
bastionu – Latvijas laukus un 
reģionālās pilsētas



 ***  ***
“Viņš tur gulēja aiz ciema pakalna malā, šis pelēkais akmens. Liels kā siena tupesis, 
nosūnojis, norepējis. Viņam visapkārt brūna sūna, siliņi zilajiem ziediņiem, retie 
panīkušie kadiķīši, pa starpām daži zāļu kušķi un lejā tumšūdens dīķis.

Aiz viņa kalnā redzams stūris no dzeltena smilšu vaļņa un daži nobāluši koka krustu 
gali, kā arī lielais melnais krusts pašā kapu vidū. 

Sāņus no viņa gar čiksta abām pusēm stiepjas ciema purvainās ganības līdz pat 
mežam. Taisni pretim aiz dīķa ir dažādi žogu līkumi, un tad pats ciems – liels, raibu ēku 
puduris ar lubu un zaļām sūnām apaugušiem salmu jumtiem.

Akmenim otros sānos aizstiepjas no ciema ceļš gar mežu un magazīnas klēti, uz 
muižu un baznīcu.

Daudz šis pelēkais akmens pieredzējis savā sirmajā mūžā. Kamēr vien viņš 
atminējās, siliņi bija turpat viņam visapkārt raisījuši savus zilos pumpuriņus, ziedējuši 
līdz pat vēlam rudenim, nobiruši un palikuši zem sniega. Ziedu laikā bija nākušas 
bitītes, meklējušas pa ziediņiem medu. Dūkušas un aizlaidušās. Kadiķīši bija radušies, 
auguši, zaļojuši, nodzeltējuši un nobiruši, stumburiņi nokaltuši un sapuvuši un citi atkal 
gadījušies tai vietā.

Un viss tas noticis tik neskaitāmas reizes viņa akmens mūžā. [..]”
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Parkā pie Ainažu K. Valdemāra pamatskolas 1961. gada 6. novembrī uzstādīts piemiņas akmens 
1906. gada 4. janvārī soda ekspedīcijas nogalinātajiem ainažniekiem. Piemineklis likts viņu 
nošaušanas vietā pie soda priedēm. Nošauto piemiņai iestādīta ozolu gatve.
Piemineklis un tā apkaime ir sakārtota un sakopta, par to rūpējas Ainažu pilsētas dome.

Sandra Kuka



ANNAS

Annasmuiža, kas piederēja Emilam Mauro de sankti Gajevskim, tika nodedzināta 1905. gada 
decembrī. 
Ir saglabājusies Annasmuižas pārvaldnieka māja, klēts un parks. Aiz muižas klēts mežā ir t.s. Suņa 
kaps. Teika stāsta, ka tajā apbedīts nežēlīgs muižkungs. 

Inta Brikše, Raita Bārbala foto
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AUCE

Pie ēkas, kurā darbojās Vecauces rīcības komiteja, ir piemiņas plāksne. Tagad šajā namā ir veikali 
un interneta kafejnīca.
Nodedzināto grāfiem fon Mēdemiem piederošo muižu atjaunoja 1907. gadā. Soda ekspedīcijas 
nogalinātie aucenieki atdusas Lāčkalna vecajos kapos, Sniķierkalna un citās apkaimes kapsētās.

Anda Riekstiņa
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BALDONE

1905. gadā Baldonē darbojās rīcības komiteja. 1906. gada 27. aprīlī, it kā vedot uz Jelgavu, Vilku 
priedītēs pie Iecavas nošāva Baldones rīcības komitejas priekšsēdētāju 22 gadus veco Jāni Rēju. 
Viņu apbedīja Baldones kapos 30. aprīlī. Bērēs piedalījās ap 1500 cilvēku, policijas mēģinājumi 
viņus izklīdināt bija nesekmīgi. 2005. gadā J. Rējas kapa vietu neizdevās atrast. Baldones kapos 
apglabāts arī soda ekspedīcijas nošautais 25 gadus vecais kalējs Mārtiņš Bērziņš.

Inga Zaķe
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BALVI

Balvu muižas ēkā 1905. gadā uzturējās soda ekspedīcija, tās pagrabs kļuva par apcietināto apkaimes 
ļaužu cietumu. Pils tuvumā notika arī cilvēku pēršana. Kopš 1930. gada muižas ēkā darbojas skola.
Vecajā tirgus laukumā (tagadējā skvērā) 1905. gada pavasarī notika sadursme starp dragūniem 
un vietējiem iedzīvotājiem. Tagad te atrodas bērnu rotaļu laukums un strūklaka “Ūdensroze”, kas 
naktīs tiek izgaismota. Šī ir populārākā satikšanās vieta Balvos.

Klinta Ločmele
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BAUSKA
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BAUSKA

Bauskā pie ēkas Plūdoņa ielā 54 ir piemiņas plāksne atslēdzniekam Leonardam Rašmanim. Soda 
ekspedīcija šajā namā ieradās, kad Rašmaņu ģimene pusdienoja. Zaldāti izveda vīrieti pagalmā, 
ģimenes acu priekšā nošāva un turpat atstāja. 
Pie šīs ēkas ir arī piemiņas plāksne: “Klaudz zābaku zoles, vaid cilvēku simts ... Ik diena kā atmiņa, 
ko neaizmirst sirds.” Tajā padomju okupācijas laikā atradās represiju iestāžu (NKVD, VDK u.c.)  
Bauskas apriņķa/rajona nodaļa, kur daudziem baušķeniekiem laupīja dzimteni, brīvību un dzīvību. 
Pēc 17. oktobra manifesta Bauskas tirgus laukumā un pilsdrupās notika tautas sapulces, poli-
tiski mītiņi, tika svinēta pirmo demokrātisko brīvību piešķiršana. Mūsdienās šajās vietās atrodas 
kultūras, tirdzniecības, finanšu u.c. iestādes, notiek kultūras pasākumi un rit pilsētas saimnieciskā 
dzīve.

Ikars Kubliņš
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BOSTONA

Bostona vēsturiski ir nozīmīgākais latviešu emigrācijas centrs ASV. Tur nonāca arī daudzi latvieši, 
kuri, bēgot no represijām, pameta dzimteni pēc Piektā gada notikumiem.
Bostonas luterāņu Trimdas draudzes namā atrodas Amerikas Latviešu tautiskās savienības un 
organizācijas “Daugavas Vanagi” bibliotēkas, kuru krājumos ir liecības arī par emigrējušajiem 
piektgadniekiem.

Vita Zelče
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CĒSIS

Cēsīs Piektā gada norises saistās ar ievērojamā latviešu grāmatizdevēja Jāņa Ozola vārdu. Viņu 
soda ekspedīcija nošāva 1906. gada 20. janvārī Lauciņu un Valmieras ceļa krustojumā pie telefona 
staba. J. Ozols apglabāts Cēsīs Brūža (Bērzaines) kapos 23. janvārī. 1931. gadā viņam atklāts 
piemineklis (tēlnieks B. Dzenis). J. Ozola uzņēmumā tolaik strādāja arī grāmatizdevējs Jānis Roze. 
Pēc J. Ozola nāves viņš vadīja grāmatveikalu un izdevniecību. Pie nama, kurā tie atradās, ir plāksne 
J. Rozem. Soda ekspedīcijas nošautajiem cēsiniekiem piemiņas vieta izveidota Rucku parkā. 

Jānis Buholcs, Māra Buholca foto
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DAUGAVPILS

Daugavpils cietumā (tautā saukts “Baltais gulbis”) tika ieslodzīti soda ekspedīciju arestētie piekt-
gadnieki. Pie tā tika rīkoti arī mītiņi. Cietums joprojām funkcionē, tajā sodi izcieš tie, kuriem pie-
spriesta īstermiņa brīvības atņemšana. 
Vienības (Aleksandra) laukumā 1905. gada 19. oktobrī notika plašs mītiņš. Mūsdienās uz šī lau-
kuma cilvēki pulcējas, sagaidot Jauno gadu, svin Ziemassvētkus, 18. novembri un citus svētkus, 
vēro svētku salūtu. Ziemassvētkos uz tā tiek novietota egle. Ikdienā šis laukums ir tukšs, vasarā pa 
to brauc skrituļslidotāji un vizinās riteņbraucēji. 
Uz Lāčplēša (Oficieru) ielas 1905. gada 10. decembrī mītiņa laikā notika bumbas sprādziens, 
nogalināts viens strādnieks un ievainoti vēl sešpadsmit strādnieki. Tagad šī iela ir viens no pilsētas 
izklaides, iepirkšanās un satiksmes centriem. 
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DAUGAVPILS

Uz Raiņa (Muižnieku) ielas 1905. gadā notika vairākas demonstrācijas, arī 19. marta bērnu gājiens. 
Tajā piedalījās pāris simti 10–11 gadu veci, nabadzīgi ģērbti strādnieku bērni. Viņi nesa karogam 
līdzīgu pie mieta piesietu sarkanu lakatu, dziedāja tālaika protesta dziesmas un Marseljēzu. Tagad 
Raiņa iela atrodas Daugavpils klusajā centrā. 
Uz Saules (Pēterburgas) ielas bērnu gājiens tika apturēts un izklīdināts. Šī iela mūsdienās ir viena 
no dzīvākās satiksmes līnijām, uz tās atrodas vairākas skolas un kultūras iestādes.
A. Pumpura skvērs (Vecais bulvāris) 1905. gadā bija cilvēku pulcēšanās un politisko diskusiju vieta. 
Mūsdienās šis parks ieguvis nosaukumu “šķīvītis”, jo strūklaka, kas atrodas tā centrālajā daļā, ļoti 
atgādina šķīvīti, kurā sēž kaila meitene. Skvērs ir populāra jauniešu tikšanās vieta. 

Laura Veličko
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DUNDAGA

1965. gadā Dundagā atklāja piemiņas akmeni 1905. gada no-
tikumos bojāgājušo un soda ekspedīciju nogalināto piemiņai. 
1971. gadā bijušo muižas saimniecības ēku vietā iekārtoja 
laukumu, kurā novietoja piemiņas akmeņus. Bija izveidoju-
sies tradīcija, ka Dundagas vidusskolas skolēni 1. septembrī 
pulcējas svinīgajā līnijā, lai godinātu novadnieku piemiņu un 
noliktu ziedus.

1905. gada 6. martā Dundagā notika baznīcu demonstrācija un liels mītiņš. Cilvēki, kas tajā bija 
pulcējušies, ir iemūžināti fotogrāfijā, kas ir viena no visspilgtākajām kultūras atmiņām par Piekto 
gadu.

Aija Legzdiņa
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ELKŠŅI

Elkšņos 1989. gadā uzstādīts piemiņas akmens 1905. gada leģendārajam kaujiniekam Jānim Lute-
ram (Bobim). Šeit agrāk atradās mājas, kurās viņš bija dzimis. 
J. Lutera vecāki bija kalpi, vēlāk – strādnieki Rīgas fabrikās. J. Luters mācījies Valmieras skolotāju 
seminārā, no kura viņu izslēdza par aizraušanos ar sociālistu idejām. J. Luters ir viens no LSDSP 
dibinātājiem, lielisks aģitators, labs publicists. 1905. gadā organizējis pretvalstiskus mītiņus un 
streikus Liepājā, uzstājies daudzās tautas sapulcēs un baznīcu demonstrācijās Kurzemē. Laika-
biedri J. Luteru dēvē par izcilu “konspiratoru”, jo viņš spēja pat visriskantākajās situācijās publiski 
veidot lojāla pavalstnieka tēlu. 
J. Lutera vārds saistās arī ar tālaika kaujinieku akcijām. Lai viņu atbrīvotu no apcietinājuma, kau-
jinieku grupa 1906. gada 17. (30.) janvārī veica sekmīgu uzbrukumu Rīgas slepenpolicijai. J. Luters 
piedalījies arī uzbrukumā Rīgas Centrālcietumam un Krievijas Valsts bankas Helsingforsas (Hel-
sinku) nodaļai.
Kopš 1907. gada dzīvojis nelegāli dažādās Krievijas pilsētās. Pēc Pirmā pasaules kara un lielinieku 
nākšanas pie varas palicis Krievijā. Nošauts 1938. gadā staļinisko represiju laikā.

Līga Mūrniece
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HELSINKI

1905. gadā Somijā notika daudzas pret Krievijas 
impēriju vērstas akcijas. 1906. gadā tā kļuva par 
daudzu bēgļu pirmo patvēruma vietu, no kuras viņi 
tālāk devās uz citām Eiropas valstīm un ASV. 
1906. gada 13. (26.) februārī latviešu sociāl-
demokrātu kaujinieku grupa (25–30 cilvēku) veica 
uzbrukumu Krievijas Valsts bankas Helsingforsas 
(Helsinku) nodaļai. Tās nolūks bija sarūpēt līdzekļus 
ieroču iegādei un partijas tālākajai darbībai. Uzbru-
kums bija sekmīgs. Kaujinieki ieguva 175 463,68 
rubļus un 459 markas. Sadursmē tika nogalināts 
bankas sargs un ievainots kontrolieris. 
Dažas dienas pēc uzbrukuma policija arestēja 
kaujiniekus brāļus Čokes, Kristiānu Treimani 
un Pēteri Saliņu, viņiem tika piespriests bargs 
sods – 10–15 gadi katorgā. J. Čokem piesprie-
da mūža ieslodzījumu.

Agrākās Krievijas Valsts bankas nodaļas ēka atro-
das Helsinku centrā. Gadu gaitā mājvieta tur ir bi-
jusi pilsētas dzīvē svarīgām iestādēm un ārvalstu 
vēstniecībām.

Marta Cerava
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GĀRSENE 

1989. gadā Gārsenē pie pils ēkas atklāts tēlnieces Vijas Dzintares veidotais piemineklis agroķīmiķim 
Latvijas Universitātes un vēlāk Lauksaimniecības akadēmijas mācībspēkam un profesoram Pēterim 
Kulitānam. Viņš dzimis 1878. gada 13. aprīlī Gārsenes pagastā. Piektā gada notikumu laikā studējis 
ķīmiju Rīgas Politehniskajā institūtā, uzstājies tautas sapulcēs Gārsenē, Neretā un Prodē un aģitējis 
pret pastāvošo iekārtu.
Pēc Latvijas Republikas dibināšanas veidojis zinātnieka un pasniedzēja karjeru. Pētījis Latvijas 
augšņu ķīmisko sastāvu un tā uzlabošanu. Miris 1951. gada 6. novembrī Rīgā.

Andris Saulītis
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IECAVA

1955. gada novembrī Oktobra revolūcijas gadadienai veltītā pasākumā Iecavas centrā atklāts 1905. 
gada notikumu 50. gadadienai veltīts piemineklis. Tā autors tēlnieks Leonīds Kristovskis.
Iecavas apkaimes kapos atdusas soda ekspedīciju nogalinātie piektgadnieki. Tā, Činču māju saimnieks 
Jēkabs Lamze bija rīcības komitejas loceklis un kasieris, viņš tika nošauts pie savām mājām. 
1972. gadā Iecavā Vilku priedītēs pie dzelzceļa pārbrauktuves baldonieša Jāņa Rējas nošaušanas 
vietā uzstādīts piemiņas akmens.

Ikars Kubliņš, Inga Zaķe
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JELGAVA

1955. gadā Jelgavā 1905. gada kapos, atzīmējot Piektā gada notikumu 50. gadadienu, tika uzstādīts 
piemineklis. Tā autore tēlniece Ella Leimane.

Mārtiņš Kaprāns, Antras Ratkevičas foto
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KOKNESE

1906. gada 27. decembrī Koknesē pie Bilstiņiem Mūku kalna pakājē “bēgot” nošāva leģendāro 
kaujinieku Ferdinandu Grīniņu un strādnieku Oto Sniķeri. 1932. gadā LSDSP Bilstiņu kapos viņu 
atdusas vietā uzstādīja pieminekli.
Koknesē pie Lodziņu mājām soda ekspedīcijas 1906. gada 13. janvārī nošāva koknesiešus Jāni 
Skudru un Kārli Ziediņu un odzienieti Sapranovski. Šajā vietā tika uzstādīta piemiņas siena. Tā nav 
saglabājusies, par šo vietu liecina vien ozols.
Ūsiņu kapos, kas atrodas tagadējā Bormaņu pagastā, apglabāti vairāki Kokneses Spīķeru ataugās 
soda ekspedīciju nogalinātie piektgadnieki. 2005. gadā kapi bija nolaisti, daļa pieminekļu – 
sagāzušies, piektgadnieku atdusas vietas nebija iespējams atrast.
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KOKNESE

1906. gada 18. janvārī Kokneses Spīķeru ataugās tika nošauti septiņi koknesieši, kuri piedalījās 
dragūnu atbruņošanā pie Kokneses un Rembates kroga un citos notikumos. Piemiņas akmens atro-
das netālu no dzelzceļa pārbrauktuves. 2005. gadā piemiņas vieta bija aizaugusi, pelēkām pērnā 
gada lapām klāta. Kokneses vecajā mācītājmuižā tika apcietināts 18 gadus vecais Piektā gada 
notikumu dalībnieks kalps Pēteris Peņģerots. Viņu nošāva pie apses mācītājmuižas gatvē.
Koknesē Daugavas krastā pie Zīles kroga nošāva četrus uzbrukuma Kokneses muižai un Lielvārdes 
notikumu dalībniekus. Pēc Daugavas appludināšanas un Pļaviņu HES uzcelšanas šī vieta atrodas 
zem ūdens.

Zane Pabērza
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KULDĪGA

Kuldīgā 20. gs. 50. gados sagrautās apbūves vietā ir izveidots 1905. gada parks. 1956. gadā tajā 
uzstādīts tēlnieču Līvijas Rezevskas un Lejas Novožeņecas veidotais 1905. gada piemineklis.  Agrāk 
pie bijušā Baltijas skolotāju semināra ēkas bija plāksne, kurā iekalti soda ekspedīciju nogalināto 
semināra audzēkņu un absolventu vārdi. Tagad plāksnes vairs nav. 

Ilze Meirupska, Elīna Irbe
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KURMENE

Pie Kurmenes skolas vecās ēkas atrodas 1967. gadā uzstādītā piemiņas plāksne skolotājam Kli-
mentam Puzaro. 1966. gadā viņa vārdā tika nosaukta Kurmenes astoņgadīgās skolas pionieru 
vienība. Atmiņas stāsta, ka K. Puzaro bija labs skolotājs, viņš skolā izveidoja bibliotēku, iestādīja 
ābeļdārzu. 1906. gadā K. Puzaro apcietināja un kopā ar zemnieku Juri Kaļķi nošāva “bēgot”. 
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KURMENE

1967. gadā, atzīmējot Oktobra revolūcijas 50. gadadienu, Kurmenes pagasta centrā, līdzās skolai un 
pagastnamam, tika uzcelts piemineklis visiem, kas bija atbalstījuši vai cīnījušies par padomju varu, 
vai to biogrāfijas varēja pielāgot šāda cīnītāja statusam. Piemineklī iegravēti gadskaitļi: “1917–
1967”. Vēlāk piemineklis ir papildināts ar plāksni. Vietējo iedzīvotāju priekšstatos šis piemineklis 
vairāk saistījās ar piektgadnieku atceri, jo savulaik bija tradīcija 1. septembrī godināt skolotāja K. Puzaro 
piemiņu un nolikt ziedus pie šī pieminekļa. 1967. gadā arī Cepurnieku kapos, kas atrodas apmēram 
5 km no Kurmenes centra Skaistkalnes virzienā, sakārtoja K. Puzaro atdusas vietu. Par ciema pa-
domes un vietējo iedzīvotāju līdzekļiem tika uzlikts kapa piemineklis.

Vita Zelče
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KURSĪŠI

Kursīšos soda ekspedīcija Grīvaišu birzī nošāva rīcības komitejas locekļus 19 gadus veco Bruzi-
las muižas dārznieku Kārli Ašmani, 39 gadus veco muižas mežsargu Čundi, 43 gadus veco gald-
nieku Miķeli Miltu. Viņus apglabāja Bruzilas kapos. 1940. gadā viņu mirstīgās atliekas pārapbedīja 
Kursīšu kapos.

Kintija Bulava
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LAZDONA

Lazdonā pie Lazdonas ezera 1983. gada 4. novembrī atklāja piemiņas akmeni piektgadniekam 
Kārlim Bebrim (1885–1906). Šajā vietā 1906. gada 27. augustā viņu nošāva. Pirms piemiņas 
akmeņa uzstādīšanas priede, pie kuras tika nošauts K. Bebris, bija iežogota un pie tās atradās 
plāksne.

Ilvars Koscinkevičs
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LEJASCIEMS

1979. gadā Lejasciema Tautas deputātu padomes izpildkomiteja uzsāka piemiņas vietas 
iekārtošanu 1905. gada parkā. Tika izveidots memoriāls. Mūsdienās zeme, uz kuras tas atrodas, 
ir privātīpašumā. 2005. gadā piemiņas vieta – izdemolēta, nekopta, burti un skaitļi no plāksnes 
norauti un apkārtne aizaugusi.

Lejasciemā 1906. gada 7. janvārī soda ekspedīcija nošāva Latupju māju saimnieku Ernestu Brūmani 
(1882–1906). Tagad piemiņas priede E. Brūmanim atrodas Lejasciema pagasta Lejasmuižā VAS 
“Latvijas Meži” apsaimniekotajā teritorijā. Priedei ir piestiprināts koka krusts un piemiņas zīme 
Ernestam Brūmanim, uz tās ir rakstīts viņa vārds, uzvārds, kā arī dzimšanas un miršanas gads.

Zane Gargažina
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LIELVĀRDE

Lielvārdē 1960. gadā “Lielvārdes kaujas” vietā uzstādīts tēlnieka Aleksandra Gailīša veidotais 
piemineklis.
Lielvārdes kapos atrodas piemineklis soda ekspedīciju nogalinātajiem un “bēgot” nošautajiem 
lielvārdniekiem.

Renārs Erts
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LIEPĀJA

Liepājas pilsētas kartējumā ir vairālas ielas, kuru nosaukumos ietverta Piektā gada pieminēšana. To 
vidū ir Jēkaba Dubelšteina iela un 1905. gada iela.
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LIEPĀJA

Liepājā 1905. gadā notika streiki, demonstrācijas, mītiņi, sadursmes ar policiju un karaspēka 
vienībām. Šajos notikumos aktīvi piedalījās Bekera drāšu fabrikas (tagad – „Metalurga”) strādnieki, 
tika nodibināta strādnieku padome.
1905. gada 20. augustā Liepājas iedzīvotāji, izvadot mobilizētos rezervistus Krievijas–Japānas 
karā, sarīkoja protesta mītiņu pie dzelzceļa stacijas. Tā laikā izraisījās sadursme starp pavadītājiem 
un karaspēku, tajā bija ap 60 ievainoto, vairāki cilvēki gāja bojā.

Laura Krampe
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LIEZĒRE

Liezērē netālu no pagasta padomes ēkas atrodas piemiņas akmens piektgadniekiem Jānim Birn-
baumam (1882–1906) un Jānim Barinskim (1882–1906). Tas uzstādīts 20. gs. 80. gadu sākumā, 
pirms tam šajā vietā atradās uz četrstūra betona pamatnes nostiprināta marmora plāksne. J. Birn-
baums un J. Barinskis apbedīti Liezēres kapsētā.

Ilvars Koscinkevičs
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LIMBAŽI

Limbažos 1961. gadā vietā, kur 1906. gada 13. janvārī dragūni nošāva skolotāju Artūru Bahmani 
(1886–1906), ir uzstādīts piemineklis.  Viņš bija labs orators. A. Bahmaņa teiktās runas pēc 17. 
oktobra manifesta izskanēja gan Limbažos, gan apkaimes pilsētās un pagastos. 
A. Bahmanis atdusas savas dzimtas kapos Limbažu pilsētas kapsētā.

Limbažu Tīla fabrikas ēku veidols gadsimta laikā ir maz mainījies. 1905. gada 23. oktobrī fabrikā 
notika protesta sapulce pret rezervistu mobilizāciju Krievijas–Japānas karam. To izgaiņājot, tika 
nogalināts strādnieks Jēkabs Līdaka. Viņa bēres 26. oktobrī pārauga visas Tīla fabrikas streikā.

Ilze Garoza
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LITENE

Litenē 1906. gada 19. janvārī pie ozola soda ekspedīcija nogalināja „Priednieku” māju saimnieku 
Andreju Pilmani, rīcības komitejas locekli Oto Šmuķinu, laukstrādnieku Oto Žēģeli un „Ozolu” māju 
saimnieku Augustu Kauķi. Pie ozola novietots piemiņas akmens. Pirms tam pie tā atradās koka 
plāksne un ap ozolu bija uzstādīta sētiņa. 
1905. gadā nodedzināja Litenes muižu. Mūsdienās šajā ēkā ir skola.

Aija Pupila, Gata Bogdanova foto

107



MADONA

Madonā pie loka ceļa atrodas piemiņas akmens piektgadniekiem Lazdonā dzimušajam galdniekam 
Kārlim Sermonim (1877–1906) un Meirānu pagasta zemniekam Rūdolfam Erelim. Šajā vietā – Smeceres 
silā – 1906. gada 3. februārī soda ekspedīcija viņus, piesietus pie priedes, nošāva. K. Sermoņa 
kapavieta atrodas Lisekalna kapos netālu no Madonas, R. Erelis apglabāts Ļaudonas lapos.

Ilvars Koscinkevičs
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NĪGRANDE

Nīgrandē netālu no ozola, kurā tika pakārti vietējie Piektā gada dalībnieki, tika uzstādīta piemiņas 
plāksne ar uzrakstu: “Tev, par padomju varu kritušais nīgrandniek! 1905–1945”. 
1906. gada 27. janvārī soda ekspedīcija barbariski nogalināja Nīgrandes muižas kalpu Kārli Rozi. 
Viņa līķi pakāra ozolā pie Rožu dzirnavām par „biedināšanu” citiem. Janvārī Nīgrandē nogalināja arī 
Jostiņu un Krastiņu; 1907. gada janvārī nošāva Ēvaldu Iesalnieku.

Kintija Bulava
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NĪTAURE

Nītaures kapos atrodas piektgadnieku piemineklis. 1905. gada oktobra notikumu laikā nogalināja 
Jāni Ābramsonu un Kārli Liepiņu, viņu bērēs pulcējās ļoti daudz cilvēku un tās noslēdzās ar mītiņu. 
1906. gadā soda ekspedīcija Nītaurē nošāva vairākus cilvēkus, kuri atdusas vietējā kapsētā.

Inta Brikše
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PAMPĀĻI

Pampāļu centrā ir uzstādīts piemineklis ar uzrakstu “Par piemiņu 1905., 1919., 1922. 
gadā buržuāziski reakcionārās varas nogalinātajiem revolūcijas kustības dalībniekiem – 
pampāļniekiem”. Tajā iegravēti arī cilvēku vārdi. Viņu vidū piektgadnieki Kristaps Herbsts, Ints Jānis 
Ķūlis, Matīss Šlangenbergs, Oskars Aukstsproģis, Žanis Meļķerts un Oskars Valds. Viņi apglabāti 
Pirtsgaru kapos. 2005. gadā, staigājot pa kapiem, viņu kopiņas nebija iespējams atrast.

Kintija Bulava
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REMTE 

Remtē soda ekspedīcijas par soda vietām bija izraudzījušās pagasta namu un Remtes muižu. Pie 
tās smēdes tika nogalināti vairāki vietējie iedzīvotāji, kas piedalījās Piektā gada notikumos. Viņi tika 
apbedīti Ciskaiņu kapos. 
Mūsdienās Remtes muižas apkaimē nekas neliecina par Piekto gadu, arī Ciskaiņu kapos nav 
iespējams atrast soda ekspedīciju nogalināto atdusas vietas; iespējams, kapu plāksnes ir 
novecojušas un deformējušās. 

Kintija Bulava
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BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS   RĪGA

Brīvības piemineklis  atklāts 1935. gada 18. novembrī. Piemineklis ir Latvijas brīvības simbols, 
tas vēsta par Latvijas vēsturisko ceļu uz brīvību, par tās iedzīvotāju nozīmīgākajām garīgajām 
vērtībām.
Pieminekļa kreisajā pusē ir cilnis “1905. gads”.
Brīvības piemineklis ir Latvijas Republikas svētku, piemiņas dienu un rituālu norises vieta. Gan 
amatpersonas, gan iedzīvotāji un viesi valsts un savas dzīves svarīgākajos brīžos dodas ziedus 
nolikt tieši pie Brīvības pieminekļa.

Vita Zelče
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RĪGA    DAUGAVMALAS PIEMINEKLIS

1959. gada 21. jūlijā 11. novembra krastmalā (tolaik Komjaunatnes krastmalā) tika atklāts piemi-
neklis 1905. gada cīnītājiem („Asiņainās svētdienas” upuriem). Tā autori – tēlnieks Alberts Terpi-
lovskis un arhitekts Kārlis Plūksne. 
Piemineklis veltīts 1905. gada 13. janvāra demonstrācijas laikā nošauto, ievainoto un Daugavā 
noslīkušo piemiņai.
Par pagātnes notikumiem atgādina arī vecā dzelzs tilta pamatnes. Tieši pie tā risinājās traģiskie 
13. janvāra notikumi.

Kristaps Geistarts
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  13. JANVĀRA IELA    RĪGA

13. janvāra iela savu nosaukumu ir ieguvusi 1930. gadā, kad, atzīmējot 1905. gada 13. janvāra 
demonstrācijas 25. gadadienu, tai tika dots šā Latvijas vēsturē tik zīmīgā datuma vārds. Iela atro-
das tiešā demonstrācijas un daudzu cilvēku bojāejas vietas tuvumā. 
Iela ir izveidojusies 17.–18. gs. pilsētas nocietinājuma vaļņu iekšpusē, daļēji virs aizbērtās Rīgas 
upes gultnes. Tās senākais nosaukums – Kārļa iela. Nacistiskās okupācijas gados 13. janvāra ielu 
pārdēvēja ģenerāļa fon Hutīra vārdā (General von Hutier Strasse).

Kristaps Geistarts, Jānis Buholcs
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RĪGA    1905. GADA PARKS

Grīziņkalna parkā 1905. gada 20. oktobrī notika plašākie mītiņi un tautas svētki pēc 17. oktobra 
manifesta izsludināšanas. Mītiņā piedalījās aptuveni 100 000 cilvēku jeb gandrīz katrs ceturtais 
vai piektais rīdzinieks.
20. gs. 20. gadu beigās tika uzsākta Grīziņkalna parka rekonstrukcija pēc ainavu arhitekta Andreja 
Zeidaka projekta. 1930. gadā to nosauca par 1905. gada parku. Nacistiskās okupācijas laikā parku 
dēvēja par Grīziņkalnu.
1955. gadā pie atbalsta mūra sienas kalna augšējā daļā pretī galvenajām kāpnēm tika piestiprināta 
piemiņas plāksne ar uzrakstu: “Šai parkā Vispārējā oktobra politiskā streika laikā 1905. gadā no-
tika mītiņš, kurā piedalījās simts tūkstoši cilvēku.” 2005. gadā par to vēstīja tikai mūrī palikušie 
caurumi.
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1905. GADA PARKS    RĪGA

1975. gada 24. janvārī pie ieejas parkā atklāja 1905. gada memoriālo ansambli. Tā tēlnieks ir Valdis 
Altbergs, arhitekti – Gunārs Lūsis–Grīnbergs un Liliāna Kraukle, būvnieks – kombināts “Māksla” 
un pasūtītājs – Rīgas pilsētas izpildkomiteja. Ansamblis ir darināts no klintsbluķiem (šūnakmens), 
kas savulaik gulēja Staburaga pakājē.
Mūsdienās parks ir sociāli nelabvēlīga vieta. Tur atrodas arī jauniešu izklaides vietas – skeitparks 
un basketbola laukums. 
1905. gada parku par savu publisko pasākumu un rituālu vietu ir izraudzījušās prokomunistiskās 
partijas, to domubiedri un partneri.

Alise Ķezbere
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RĪGA    LĀČPLĒŠA IELA    DZIRNAVU IELA

Namā Lāčplēša (tolaik Romanova) ielā 25 1905. gadā atradās Jaunais Latviešu teātris. Aspazijas 
“Sidraba šķidrauta” izrādes togad pārtapa politiskā notikumā. Teātra zālē 10.–14. novembrī notika 
Latviešu tautskolotāju kongress, 19.–20. novembrī – Vidzemes un Kurzemes pagastu pārstāvju 
kongress, 14. decembrī – dzelzceļnieku sapulce. Tās laikā telpās ielauzās soda ekspedīcija, kas 
pārmeklēja un izdemolēja ēku un arestēja cilvēkus. Pēc tam ēku aizzīmogoja un Jaunais Latviešu 
teātris tika slēgts.
Pie nama Dzirnavu ielā 3 ir piemiņas plāksne Piektā gada leģendārajam kaujiniekam Ferdinandam 
Grīniņam (1884–1906).

Andris Saulītis
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CENTRĀLCIETUMS    SLEPENPOLICIJA    RĪGA

1905. gadā Rīgā nozīmīgākās ieslodzījuma un represiju vietas bija Centrālcietums un Slepenpolici-
ja. Kaujinieki tām īstenoja samērā sekmīgus uzbrukumus un atbrīvoja vairākus ieslodzītos. Rīgas 
Centrālcietums tika uzcelts 1902.–1905. gadā, tas bija sava laika modernākais cietums Krievi-
jas impērijā. 1906. gadā cietumā bija ievietoti ap 2000 piektgadnieku. 1905. un 1906. gadā tajā 
nošāva vairāk nekā 200 politisko ieslodzīto. Rīgas slepenpolicija un tās iekšējais cietums Basteja 
bulvārī, kur tika pratināti un spīdzināti arestētie piektgadnieki, tālaika rīdzinieku skatījumā piederēja 
pie drausmīgākajām pilsētas vietām. Tas bija iemantojis apzīmējumu “Rīgas muzejs”. Mūsdienās 
šajā ēkā atrodas Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Rīgas Galvenā policijas 
pārvalde.

Vita Zelče, Kristīne Apse-Krūmiņa
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RĪGA    MATĪSA KAPI
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MATĪSA KAPI    RĪGA

Matīsa kapi ierīkoti 1871. gadā nespējnieku un mazturīgu pilsoņu apbedīšanai. 1905. gadā tur tika 
apbedīti sadursmēs ar policiju un karaspēku bojāgājušie nemiernieki, kuru mājvieta bija šo kapu 
apkaimē. Bērēs nereti piedalījās pat vairāki simti un pat ap tūkstoti cilvēku. 1905. gada beigās un 
nākamajos gados Matīsa kapos pie Rīgas Centrālcietuma sienas nogalināja un apglabāja piektgad-
niekus, kuriem tika piespriests nāvessods par cīņu pret Krievijas impērijas varu. Šajā kapu daļā, kas 
tika dēvēta par “nāves aleju”, ir apbedīti ap 150 notiesāto. Viņu vidū – strādnieki, lauksaimnieki, 
kaujinieku grupu locekļi, rīcības komiteju vadītāji. Pārsvarā tie ir jauni cilvēki.
1959. gada novembrī Matīsa kapos tika atklāts piemineklis revolucionārajiem cīnītājiem. Tas bija 
veltīts visiem bojāgājušajiem revolucionāriem, bet īpaši – 1921. gada naktī no 10. uz 11. jūniju 
nošautajiem deviņiem komunistiem (komunāriem). Memoriālais ansamblis izveidots vietā, kur 
kapu nostūrī tika apbedīti nošautie komunāri. Uz piektgadnieku kapu kopiņām slejas vienveidīgi 
brūna akmens pieminekļi, uz kuriem iegravēti viņu vārdi. Šobrīd uzraksti jau ir padzisuši. Atšķirīgi ir 
pieminekļi Tīlava fabrikas un fabrikas “Fēnikss” strādniekiem. Uz pēdējā ir norāde, ka šo pieminekli 
1957. gadā ir uzstādījuši Rīgas Vagonu rūpnīcas (agrākā “Fēniksa”) strādnieki. Daži pieminekļi 
uzstādīti jau 20. gados. Mūsdienās Matīsa kapu daļa, kas atrodas līdzās Centrālcietumam, atstāj 
pamestības un vienaldzības iespaidu. 2007. gada 14. jūlijā LSDSP rīkoja Matīsa kapu sakopšanas 
talku. 

Vita Zelče, Marita Zitmane
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RĪGA    MATĪSA KAPI
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MASKAVAS PRIEKŠPILSĒTA    RĪGA

1905. gada 22. un 23. oktobrī Maskavas priekšpilsētā notika ebreju grautiņi. Ar rungām, akmeņiem 
un ķieģeļiem bruņojušies cilvēki uzbruka ebreju patversmei un veikaliem un piekāva īpašniekus. 
Uzbrukumi notika Elizabetes, Romanova (tagad Lāčplēša), Mazās Kalnu, Lielās Kalnu, Daugavpils 
un Jaroslavļas ielā. Tika demolēti arī tramvaji, piekauti pasažieri. Nogalināja un ievainoja vairākus 
cilvēkus. Laikraksts “Dienas Lapa” notikušo dēvēja par “mūsu pilsētu apkaunojošu lietu”. Grautiņus 
apturēja latviešu un ebreju sociāldemokrātu kaujinieku vienības. Tie vairs neatkārtojās.

Inta Brikše, Vita Zelče
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RĪGA    VECAIS INDUSTRIĀLAIS RAJONS

1905. gada notikumos bija iesaistījušies Rīgas industriālajā rajonā esošo rūpnīcu strādnieki. 
Īpaši aktīvi bija vagonu rūpnīcas “Fēnikss” strādnieki. Rūpnīcā izgatavoja ieročus, tās strādnieki 
iesaistījās kaujinieku vienībā, kas veica uzbrukumu Centrālcietumam un Slepenpolicijai.
21. gs. daļu no bijušā “Fēniksa” teritorijas ir pārņēmuši uzņēmumi “Elkor” un “Severstaļlat”. 

Kristaps Geistarts
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MEŽA KAPI    RĪGA

Meža kapos 1964. gadā tika izveidota komunistu veterānu apbedījumu aleja. Tās sākumā bija no-
vietota plāksne: “Jūsu cīņa par komunismu mūžam paliks tautas atmiņā.” 
Šajā alejā ir apbedīti arī piektgadnieki, veikti arī agrāk mirušo pārapbedījumi.

Marita Zitmane
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RĪGA    IĻĢUCIEMS

20. gs. sākumā Iļģuciems bija viens no Rīgas industriālajiem rajoniem. 
Svarīga tā satiksmes maģistrāle ir Daugavgrīvas iela, – arī 1905. gadā pa to iļģuciemieši devās uz 
pilsētas centru, lai piedalītos tur notiekošajā. Šajā ielā atradās arī rajona lielākās rūpnīcas – alus 
darītavas “Iļģuciems” un “Tanheizers”, anilīnkrāsu fabrika “Casell & Co” u.c.

Inese Salmiņa

126



“ZIEMEĻBLĀZMA”    RĪGA

1904. gadā Vecmīlgrāvī tika nodibināta pretalkohola biedrība “Ziemeļblāzma”. Tās uzdevums bija 
ar izglītības un kultūras palīdzību izskaust dzeršanas netikumu no cilvēku ikdienas. Par uzņēmēja 
un mecenāta Augusta Dombrovska līdzekļiem tika uzcelts “Ziemeļblāzmas” nams. 1906. gadā soda 
ekspedīcija namu nodedzināja.
Tagadēja ēka ir uzcelta 1913. gadā.

Marita Zitmane
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SALDUS

1905. gada beigās Saldū skolotājs Reinis Rudzītis izveidoja lazareti vietējo kaujinieku vajadzībām. 
Līdz 20. gs. 90. gadu sākumam pie šīs ēkas Rīgas ielā 10A atradās plāksne ar uzrakstu: “1905. 
gadā revolucionāru Sarkanā Krusta sanitārais punkts atradās šinī namā.”
Pie ēkas (tagad J. Rozentāla muzeja) Striķu ielā 22 agrāk atradās plāksne, ka 1905. gadā tur bija 
izvietojies revolucionāru kaujas štābs.

Kintija Bulava
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SIGULDA

Siguldas kapos ir 1931. gada 9. jūlijā uzstādītais piemineklis 1906. gada 14. janvārī soda ekspedīcijas 
nošautajiem vietējās muižas kalpiem Jānim Desainim un Jānim Pālenam un dzelzceļniekam Pēterim 
Cirponim.

Edgars Arnītis, Rolanda Tjarves foto
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SKRĪVERI
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SKRĪVERI

Skrīveros 1905. gadā darbojās rīcības komiteja, notika mītiņi, baznīcas demonstrācijas, bruņotas 
akcijas, tika nodedzināta pils. 1905. gada beigās soda ekspedīcija uzspridzināja Dziedāšanas 
biedrības namu, nodedzināja vairākas mājas, kā arī izrēķinājās ar skrīveriešiem.
Godinot nogalinātā stacijas dežuranta Artura Piegāza piemiņu, pie dzelzceļa stacijas ēkas 
piestiprināta piemiņas plāksne. A. Piegāza vārdā nosaukta arī iela. Skrīveros atrodas arī viņa un 
1905. gada piemiņas akmens.

Zane Pabērza
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STĀMERIENE

Stāmerienē 1905. gadā darbojās rīcības komiteja, notika mītiņi, “baznīcas nemieri”. Pilī bija 
nocietinājušies apkārtējo muižu muižnieki un kazaki to bija pārvērtuši par cietoksni. Pēc lubānieša 
Cālīša apcietināšanas un ieslodzīšanas pilī ap to pulcējās tuvākas un tālākas apkaimes 
iedzīvotāji – vairāki tūkstoši cilvēku – un to aplenca. Uz viņiem tika raidīti šāviņi. Aplencēji 
aizdedzināja linu fabriku, elektromotora novietni, siena šķūni, siernīcu, virsmežziņa māju. Trešajā 
dienā muižnieki un kazaki dūmu aizsegā aizmuka, un vietējie nodedzināja pili. Pēc soda ekspedīciju 
ierašanās 1905. gada 27. decembrī pie nodedzinātās pils mūriem nošāva rīcības komitejas 
priekšsēdētāju “Siljāņu” saimnieku Jāni Gavaru. Pie Stāmerienes pils atrodas viņa piemiņas ak-
mens. 
Stāmerienes pili sāka atjaunot 1906. gadā par Krievijas valdības piešķirtā pabalsta līdzekļiem.

Aija Pupila, Gata Bogdanova foto
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STOPIŅI

Stopiņos šosejas malā 1962. gadā uzstādīts tēlnieka Jāņa Zariņa un arhitekta Jāņa Līcīša darinātais 
granīta piemineklis soda ekspedīcijas nošautajiem trīspadsmit Dobeles, diviem Katlakalna, diviem 
Salaspils un vienpadsmit Stopiņu piektgadniekiem.

Marta Cerava



SVĀRPSTU SILS   

Madonas–Saikavas ceļa malā atrodas piemiņas akmens Svārpstu sila kaujai. Tā notika 1905. gada 
15. jūnijā. Praulienas un Lazdonas kaujinieku vienība uzbruka kazaku vienībai, kas devās no Saika-
vas atpakaļ uz Madonu. Tika nošauts virsnieks, vairākus kazakus ievainoja. 
Nākamajās dienās kazaki savāca papildspēkus un sāka represijas pret vietējiem iedzīvotājiem. 

Ilvars Koscinkevičs
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja arhīva foto 
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TALSI

1905. gada 3.–5. decembrī Talsos notika bruņota sacelšanās, vara pilsētā nonāca LSDSP Talsu 
organizācijas rokās. Pilsētai uzbruka Krievijas armijas vienība ģenerāļa Horunženko vadībā. 
4. decembrī Talsus apšaudīja ar lielgabaliem. Sacelšanās vadība pieņēma Horunženko ultimātu un 
nolika ieročus. Karaspēks ielauzās pilsētā un šāva uz ielās redzamajiem cilvēkiem, logos un namu 
durvīs. Nogalināja ap 20 talsenieku. Liesmās gāja bojā pilsētas centrs (ap 60 ēku). Sākās soda 
ekspedīcijas represijas. 1906. gada augustā tiesāja 44 decembra notikumu dalībniekus, pieciem 
piesprieda nāvessodu. Viņus nošāva pie “Leču” mājām 6. novembrī. 
1981. gadā netālu no šīs vietas atklāts tēlnieces Olitas Nigules piemineklis.
Viens no Piektā gada simboliem bija Talsu soda priede. 20. gs. 20.–30. gados pie tās mītiņus rīkoja 
sociāldemokrāti. Tās pakājē bieži tika nolikti ziedi. Vētra priedi nogāza 2005. gada 8. janvārī.

Zane Lase, Daiņa Kārluvalka un Ulda Balgas foto
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TALSI
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TUKUMS

1905. gada 30. novembrī–2. decembrī Tukumā notika bruņota sacelšanās, varu pārņēma LSDSP 
Tukuma nodaļa. Pilsētai uzbruka Krievijas armijas vienība ģenerāļa Horunženko vadībā. Nemiernieki 
piekāpās. Kaujās gāja bojā apmēram 120 cilvēku. Viņi apglabāti pilsētas un apkaimes kapsētās. 
Tukuma prāvā uz nāvi notiesāja 17 un katorgu piesprieda 45 piektgadniekiem. 
1959. gadā Karātavu kalna austrumu daļā izveidoja brāļu kapus, tur apbedīti Padomju armijas 
karavīri, 1905. un 1919. gadā bojāgājušie. 1985. gadā uzstādīts tēlnieces Lilijas Līces veidotais 
piemineklis “Māte Dzimtene”.

Inese Priedīte
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TURKU

Turku (Abo) katorgas cietumā nonāca latviešu sociāldemokrātu kaujinieki, kurus apcietināja pēc 
uzbrukuma Krievijas Valsts bankas Helsingforsas (Helsinku) nodaļai, – Jāni, Kārli un Gustavu 
Čokes, Kristiānu Treimani un Pēteri Saliņu, viņiem tika piespriests bargs sods – 10–15 gadi 
katorgā. J. Čokem piesprieda mūža ieslodzījumu. Cietuma režīms bija bargs un iedragāja ieslodzīto 
veselību. Brāļi Čokes tika atbrīvoti tikai pēc monarhistiskās Krievijas impērijas sabrukuma.

Marta Cerava
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VECGULBENE

1928. gadā Gulbenes luterāņu draudze pieņēma lēmumu uzcelt pieminekli visiem par Latvijas 
brīvību kritušajiem draudzes locekļiem. Viņu vidū bija 14 piektgadnieki. Piemineklis tika celts par 
ziedojumiem. To atklāja 1929. gada 20. maijā. 1944. gada rudenī pie pieminekļa ierīkoja padomju 
brāļu kapus, saulīti aizstāja ar sarkanu zvaigzni. 1951. gadā Gulbenes brīvības cīnītāju pieminekli 
nojauca. Tā vietā uzstādīja ģipsī veidotu padomju karavīra figūru. 1967. gadā ierīkoja jaunus pa-
domju brāļu kapus Spārītes parkā un karavīru mirstīgās atliekas pārapbedīja. Pieminekļa vieta tika 
pilnībā nolīdzināta. 1989. gadā sākās tā atjaunošana, to veica tēlnieks O. Feldbergs. Tagadējais 
piemineklis ir precīza pirmā pieminekļa kopija. Tam pievienots teksts: “Piemineklis atjaunots par 
Latviju bojā gājušo piemiņai.” To atklāja 1992. gada 10. novembrī.

Aija Pupila, Gata Bogdanova foto
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VECPIEBALGA

1951. gadā Vecpiebalgas vidusskola tika nosaukta par 1905. gada vidusskolu. Pie tās atrodas piemiņas 
plāksne 1905. gada 3. decembra sadursmei ar karaspēku un soda ekspedīcijas nogalinātajam dzej-
niekam Antonam Salumam, kurš savulaik mācījās Vecpiebalgas draudzes skolā.
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VECPIEBALGA

Par 1905. gadu Vecpiebalgā liecina vairākas celtnes. Viena no tām – Labdarības biedrības nams,  
1905. gada 6. augustā tajā notika literārs sarīkojums, kurā piedalījās Rainis un Aspazija. Pie 
ēkas, kurā darbojās rīcības komiteja, ir piemiņas plāksne. Soda ekspedīcija “bēgot” nošāva Pēteri 
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VECPIEBALGA

Ābeltiņu. Viņš tika apbedīts grāvja malā pie Jaunpiebalgas jaunās kapsētas. Pēc vairākiem gadu 
desmitiem izveidoja viņa kapu un uzstādīja piemiņas plāksni. Vecpiebalgas kapos atdusas Antons 
Salums (1883–1906), Eduards Salums (1876–1957) un Andžs Sarmulis (1863–1906). Piemiņas 
vietas izveidotas 1975. gadā. Piemineklis uzstādīts arī A. Saluma nošaušanas vietā.
Vecpiebalgas pils tika nodedzināta 1905. gadā. 
1969. gadā Ineša ezera Siena salā atklāta piemiņas plāksne LSDSP Piebalgas–Ērgļu–Jumurdas 
lauku centra “Imanta” sapulču vietā.

Vija Olte
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VENTSPILS

Ventspilī 1960. gadā uzstādīts tēlnieka Jāņa Zariņa veidotais piemineklis piektgadniekiem. 1905. 
gadā pilsētā notika mītiņi, sadursme ar karaspēku, soda ekspedīciju represijas.
1980. gadā Priežgalu kapos ir uzstādīts piemiņas akmens piektgadniekiem.

Vladimirs Novodvorskis
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VIESĪTE
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VIESĪTE

Viesītē (Eķengrāvē) silā pie Jodeļu kroga, kura ēka ir saglabājusies, 1905. gada 26. novembrī notika 
sadursme ar dragūniem. Spējais uzbrukums lika viņiem bēgt.
Šīs operācijas sagatavošana notika Āžu krogā, kura ēka arī ir saglabājusies.
Uzbrukuma vietā Jodeļu silā 1976. gada 11. septembrī Dzejas dienās novietoja piemiņas akmeni.
Pie Viesītes ezera, vietā, kur 1906. gada 21. janvārī nošauti dzejnieks un skolotājs Jūlijs Dievkociņš, 
zemnieki Pēteris Balodis un Juris Brunovskis, ir uzstādīts piemiņas akmens.

Līga Mūrniece
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ZALVE

1926. gadā Zalves kapukalniņā izglītības biedrība “Ausma” par ziedojumos savāktajiem līdzekļiem 
uzstādīja pieminekli dzejniekam un skolotājam Jūlijam Dievkociņam. 
1905. gada lieciniece ir arī Zalves skolas vecā ēka. Zalves pamatskolā iekārtots novadpētniecības 
muzejs, kas vēsta arī par Piekto gadu.

Līga Mūrniece
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