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Priekšvārds

Pirmais pasaules karš kardināli mainīja cilvēku psiholoģiju un 

dzīvesveidu.

Sabiedrība no jauna uzelpoja brīvības un eiforijas garā. Mainījās 

sieviešu stāvoklis – ieguva plašākas tiesības, mainījās arī modes 

tendences.

Parādījās jaunas iezīmes kultūrā – džezs, sirreālisms, iracionālisms, 

funkcionālisms, kino, radio un sports.

Džezs ir mūzikas žanrs, kas 20. gadsimta sākumā izveidojās ASV 

Dienvidu štatu afroamerikāņu kopienās, saplūstot afrikāņu un 

eiropiešu mūzikas elementiem.
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Priekšvārds

Sirreālisms (no franču val.: „pārreālisms” jeb „virsreālisms”) ir

modernistiskās mākslas virziens, kas aptver literatūru, glezniecību,

tēlniecību, kino. Sirreālisma mākslinieki nodarbojās ar gara pasauli,

kas atrodas līdzās ierastajai realitātei.

Iracionālisms – 19. gs. sākumā radies filozofijas virziens, kas,

pretēji racionālismam, par noteicošajiem cilvēka dzīvē un izziņā

uzskata iracionālos elementus, intuīciju, jūtas, instinktus, atklāsmi

u.tml. Iracionālisma atziņas pauž dzīves filozofija un

eksistenciālisms.

Funkcionālisms – arhitektūras pamatprincips, kas atzīst celtnes

atbilstību tajā notiekošajiem darba un sadzīves procesiem („formu

nosaka funkcija”).
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Priekšvārds

Kino pirmsākumi ir meklējami „kustīgajās bildēs”. 19. gadsimta

sākumā tika veikti pirmie eksperimenti, cenšoties iegūt kustības

ilūziju ar vairāku secīgu attēlu ātras nomaiņas palīdzību.

Pirmais kino dzima 1895. gadā, kad brāļi Limjēri pirmajā pasaules

kinoteātrī „Salon Indien”, kurš atradās Parīzē, peļņas gūšanas

nolūkos sāka prezentēt 10 filmiņas, no kurām neviena nepārsniedza

50 sekundes.

Pirmā sižetiskā filma – „Ceļojums uz mēnesi” – tika uzņemta 1902.

gadā. Pirmo skaņas filma tika uzņemta 1927.gadā.

https://www.youtube.com/watch?v=BNLZntSdyKE
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Priekšvārds

Radio kļuva par nozīmīgu izklaides un informācijas avotu.

1920. gadā ASV sāka raidīt pirmās komerciālās radiostacijas, kas

bija paredzētas plašam klausītāju lokam. Eiropā pirmais šāds

raidītājs bija BBC (Londona, 1922. gads). Latvijā radio sāka raidīt

1925. gadā no Rīgas (tagadējās Radio ielas).

Tika dibināti sporta klubi, organizētas vasaras un ziemas olimpiskās

spēles. Par populārākiem sporta veidiem kļuva vieglatlētika, futbols,

basketbols, volejbols, teniss, bokss.

Mainījās arī Eiropas finanšu tirgus, pirms kara bija 14 dažādas

valūtas, bet pēc kara – 27 valūtas.
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Svarīgākās pārmaiņas pēc kara

Mazinājās spēku samērs starp valstīm.

Karš būtiski pasliktināja iedzīvotāju materiālo stāvokli un valstu 

tautsaimniecību.

Krievijā bija nodibinājusies padomju vara.

Mainījās situācija kolonijās, kļūstot ekonomiski patstāvīgām.

Eiropā izveidojās jaunas valstis.

Valstu attīstības galvenie virzieni…

1) Par populāru un pieņemamu kļuva revolucionārais virziens, 

kas, izņemot Krieviju, beidzās neveiksmīgi.

2) Reformu un pārmaiņu virziens stabilās valstīs, kur bija senas 

demokrātijas tradīcijas.

3) Citās valstīs raksturīgs bija autoritārais režīms, kas izpaudās arī 

kā galējs radikālisms.
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ASV 20.-30. gados

Ekonomiskā un politiskā kontekstā Pirmais pasaules karš

veicināja ASV izaugsmi un attīstību.

Eiropa bija parādā ASV ap 11 miljardiem dolāru. ASV ražoja vairāk

rūpniecības preču nekā visa Eiropa.

Pie varas esošie republikāņi un ASV prezidents Kelvins Kūlidžus

sludināja, ka biznesam jābūt par galveno amerikāņu

nodarbošanos un valstī nevajadzētu tajā iejaukties.

Cēlās vispārējais dzīves līmenis, mazinājās streiku skaits. Pirmo

reizi sievietes varēja piedalīties ASV prezidenta vēlēšanās

(1920).

Paralēli atdzima kukluksklana darbība.
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ASV 20.-30. gados

Kukluksklans jeb saīsināti - KKK baltadādino amerikāņu nelegāla

organizācija, kura izveidojās ASV dienvidu štatos. Par savu

darbības mērķi tā ir izvirzījusi aizsargāt un sekmēt balto

amerikāņu intereses, izmantojot vardarbību un iebiedēšanu.

1920.gada 1.janvārī ASV valdība izdod „sauso likumu”, kas faktiski

tikai veicināja nelegāla alkohola tirgu un nostiprināja itāliešu

izcelsmes mafiju.

1923.gada 29.oktobrī sākās Lielā ekonomiskā krīze.

24.oktobrī – „melnā ceturtdiena” – notika visstraujākais akcijas cenu

kritums.

Krīzes potenciālie cēloņi:

1. spekulācijas ar biržu akcijām;

2. noteiktie augstie muitas tarifi ASV, kas liedza citām valstīm 

tirgoties;

3. zemais pieprasījums un pirktspēja.
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ASV 20.-30. gados

Krīzei sekoja inflācija, uzņēmumu un banku bankroti, bezdarbs, 

depresija un nabadzība.

Lai mazinātu negācijas, demokrāti F.D.Rūzvelta vadībā izstrādāja

reformas programmu „Jaunais kurss” ekonomikas

stabilizēšanai:

1. tika izveidota Federālā rezervju sistēma, kura regulēja naudas

daudzumu valstī;

2. tika apdrošināti iedzīvotāju noguldījumi un uzņēmējdarbības

kapitāls;

3. darba devējiem bija jāslēdz kolektīvie darba līgumi ar

arodbiedrībām;

4. valdība organizēja sabiedriskos darbus bezdarbniekiem;

5. tika piešķirti sociālie pabalsti bezdarbniekiem, invalīdiem,

bērniem, maksāja vecuma pensijas;

6. 1938.gadā valsts noteica minimālo algu, maksimālo darba

ilgumu, aizliedza bērnu darbu.



Page  11

Lielbritānija 20.-30. gados

Pirmais pasaules karš smagi iedragāja Lielbritānijas pozīcijas, valsts 

iekšpolitikā aktualizējās Īrijas neatkarības jautājums.

1921.gadā Lielbritānija atzina Īrijas brīvvalsti, kas 1937.gadā kļuva 

par Īrijas Republiku.

Pārmaiņas piedzīvo arī Lielbritānijas politiskā dzīve:

1. vēlēšanu tiesības ieguva visi vīrieši no 21 gada vecuma un 

sievietes no 30 gadiem;

2. lielāku nozīmi ieguva Leiboristu (strādnieku) partija;

3. pozīcijas saglabāja arī Toriju jeb Konservatīvā partija.
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Francija 20.-30. gados

Francija bija gan karā zaudējusi, gan uzvarējusi. 

Francija ieguva no Vācijas Elzasu un Lotringu apgabalus, kā arī 

reparācijas. Tomēr infrastruktūra reģionos bija panīkusi.

Neraugoties uz faktu, ka laikā no 1919. līdz 1939.gadam Francijā 

bija 41 valdības, tās politiskā sistēma bija pietiekami stabila.

Pēc ekonomiskās krīzes Francijā burtiski atdzima radikāļu 

grupējumi.
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Francija 20.-30. gados

1934.gadā franču fašisti mēģina izdarīt valsts apvērsumu, kas 

neizdevās.

Vēlāk franču sociālisti un komunisti izveidoja Tautas Fronti, kas 

1936.gadā ieguva lielu mandātu skaitu parlamenta vēlēšanās.

Paspilgtinājās antisemītisma draudi, kopumā valsts diktēja 

noteikumus, kas, protams, nepatika vairumam iedzīvotājiem – tie 

nejutās droši.
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Padomju valsts un PSRS izveide

Pēc Lielās Oktobra 

revolūcijas –

faktiskā valsts 

apvērsuma 

1917.gada oktobrī 

un pilsoņu kara 

(1918-1921) tika 

nacionalizētas

bankas, rūpnīcas, 

uzņēmumi, 

sabiedrības 

kopējie īpašumi.
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Padomju valsts un PSRS izveide

Jāatzīmē, ka Februāra revolūcija bija daļa no plāna, kuru īstenoja

galvenokārt Vācija, lai izslēgtu Krieviju no Pirmā pasaules kara un

vājinātu tās ekonomiku, veicot valsts apvērsumu.

Krievijai neizdevīgi noslēgtais Brestas līgums ar Vāciju ir lielisks

pierādījums tam.

Laukos realizēja pārtikas repartīciju, t.i., zemniekiem atņem lielāko

daļu labību.

Šādu Padomju valsts realizēto politiku sauca par kara komunisma

politiku.
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Padomju valsts un PSRS izveide

V.Ļeņins Krievijā pasludināja proletariāta diktatūru. Šī „strādnieku”

vara balstījās uz militāru spēku, spēcīgām represīvām iestādēm

tādam kā 1917.gada decembrī izveidotā Čeka (Valsts Ārkārtējā

Komisija), vēlāk NKVD un KGB.

Čeka iznīcināja lielāko daļu inteliģences, bija baiļu iemiesojums un

īstenoja sarkano teroru.

Jau 20.gadu sākumā tika izveidotas koncentrācijas nometnes,

padomju vara enerģiski vērsās pret pareizticīgo baznīcu,

atņemtas baznīcas zemes, iznīcināti īpašumi.

Reliģija tiek pasludināta par „Opiju tautām” un ateisms kļūst par

valsts politikas daļu.
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Padomju valsts un PSRS izveide

1919.gadā KK(b)P 8.kongress 

pasludināja, ka komunistu 

mērķis ir uzcelt sociālismu.
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Padomju valsts un PSRS izveide

1921.gadā būtiski mainījās padomju ekonomiskā politika. Tika 

pasludināta Jaunā ekonomiskā politika (neps). 

Neps paredzēja, ka:

1. pārtikas repartīciju aizstāj ar pārtikas nodokli;

2. daļa uzņēmumu tiek atdoti privātīpašniekiem;

3. tiek veicināta mazo un vidējo uzņēmumu attīstība.

Rezultātā cilvēki bija ieinteresēti vairāk strādāt. Nepa īstenošanas 

laikā ekonomiskie rādītāji uzlabojās. Nepa politika bija īslaicīga, 

jo 1928.gadā (J.Staļina laikā) no tās atteicās.

1921.gadā notika komunistiskās partijas rindu tīrīšana. Partija 

saauga ar valsti un veidoja valsti.
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Padomju valsts un PSRS izveide

Padomju Krievijas likteni nenoteica Tautas komisāru padomē, bet 

gan boļševiku partijas Centrālajā Komitejā un tās ietvaros 

izveidotajā Politbirojā.

Parādās jauns partejiskais kultūras virziens, kas atspoguļoja valsts 

ideoloģiju visās tās sfērās – proletkults.

1922.gadā decembrī tika nodibināta Padomju Sociālistisko 

Republiku Savienība (PSRS).

Sākotnēji PSRS ietilpa četras republikas: Padomju Krievija, Padomju 

Ukraina, Padomju Baltkrievija un Padomju Aizkaukāza Federācija 

(Gruzija, Armēnija, un Azerbaidžāna).
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PSRS (1922 – 1939)
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Padomju valsts un PSRS izveide

Formāli PSRS bija pasludināta par brīvprātīgu un vienlīdzīgu 

republiku savienību, kur katrai valstij bija sava konstitūcija.

Aptuvenie aprēķini rāda, ka katrā Ļeņina valdīšanas gadā tika 

nogalināti 3 miljonu cilvēku, piemēram, 1921.gadā bada nāvē 

nomira ap 4 miljoniem cilvēku.
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Staļinisms

1924.gada 21.janvārī  nomira V.U.Ļeņins. Ar valsts lietām Ļeņins 

nenodarbojās kopš 1922.gada beigām, jo bija smagi slims.

Pēc nāves, kad viņa ķermenis tika iebalzamēts un ievietots 

mauzolejā Sarkanajā laukumā publiskai apskatei, aktualizējās 

jautājums par jauno PSRS līderi.

Par potenciālajiem valsts vadītājiem tika minēti Staļins, Trockis, 

Zinovjevs, Kameņevs, Buharins, Pjatakovs.

Sīvākie konkurenti bija Josifs Džugašvilli Staļins (1879-1953) un 

Ļevs Trockis (1879-1940).

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vDXcGv2ysK4sMM&tbnid=JPV69qBL_1YAHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.delfi.lv/news/world/other/lenina-mauzoleju-sledz-mumijas-profilaksei.d?id=37037727&ei=nwBIUrGiG4jk4QShgoHIDg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFAEGa6tYABCDTLGjWTrUQDtb-6Mw&ust=1380536814199104
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vDXcGv2ysK4sMM&tbnid=JPV69qBL_1YAHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.delfi.lv/news/world/other/lenina-mauzoleju-sledz-mumijas-profilaksei.d?id=37037727&ei=nwBIUrGiG4jk4QShgoHIDg&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFAEGa6tYABCDTLGjWTrUQDtb-6Mw&ust=1380536814199104
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j30nvtjkJG1VSM&tbnid=bdf7rC6fKLeRUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://varjag-2007.dreamwidth.org/tag/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE&ei=0QBIUuaZGOOp4gT2ioHwBA&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFMhLPemtNDojHzZmE2xfY00T50CA&ust=1380536899705993
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=j30nvtjkJG1VSM&tbnid=bdf7rC6fKLeRUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://varjag-2007.dreamwidth.org/tag/%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE&ei=0QBIUuaZGOOp4gT2ioHwBA&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNFMhLPemtNDojHzZmE2xfY00T50CA&ust=1380536899705993
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hx4U-2nt13EseM&tbnid=W5TYN2NEBUjkrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lv.wikipedia.org/wiki/Josifs_Sta%C4%BCins&ei=CwFIUoCIFsSK4ATgpoFY&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNF7H0L2rmT3HHsBzBdBDtMX1u8RaA&ust=1380536960952833
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hx4U-2nt13EseM&tbnid=W5TYN2NEBUjkrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lv.wikipedia.org/wiki/Josifs_Sta%C4%BCins&ei=CwFIUoCIFsSK4ATgpoFY&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNF7H0L2rmT3HHsBzBdBDtMX1u8RaA&ust=1380536960952833
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Staļinisms

Staļins 1922.gadā bija jau partijas ģenerālsekretārs, Politbiroja

loceklis, Orgbiroja vadītājs, Nacionālo lietu komisārs, Strādnieku

un zemnieku inspekcijas vadītājs.

Trockis bija Sarkanās Armijas veidotājs, ar viņa vārdu saistījās

uzvara Pilsoņu karā, ārvalstu intervences (ārvalstu atbalsts cīņā

pret boļševikiem Pilsoņu karā) sagraušana. Trockis bija ārlietu

komisārs un nostājies pret Krievijai pazemojošo Brestas miera

līgumu.

Abi bija diametrāli pretēji, tomēr Staļins izrādījās politiski viltīgāks un

1927.gadā panāca, ka Trocki izslēdza no partijas, divus gadus

vēlāk, izsūta no PSRS, un 1940.gadā Čeka atrada viņu Meksikā

un nogalināja.
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Staļinisms

Staļins pakāpeniski nostiprināja savas pozīcijas partijā, 

izrēķinājās ar visiem nedraugiem un iecēla sev lojālākus 

cilvēkus vadošos amatos.

Ar laiku Ļeņins tika 

glorificēts un izveidots 

Ļeņina kults, kam 

līdzās pastāvēja Staļina 

personības kults.
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Staļinisms

Staļina (tāpat kā Ļeņina) biogrāfija ir mīklaina, apdzejota un pienesta 

tautai pareizā komunistu mērcē.

20.gadu beigās Staļins izdod rīkojumu sākt forsētu visas valsts 

industrializāciju, lai veicinātu militāro izaugsmi.

Lielākos darbus izpildīja piespiedu kārtā ieslodzītie – uzceltas 

simtiem rūpnīcu, galvenokārt militārām vajadzībām.
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Staļinisms

1928.gadā tika pieņemts pirmais piecgades plāns. Padomju valsts sāka

noteikt cik daudz preču ir jāsaražo, kas to veiks un kam tas būs

vajadzīgs.

Pirmais plāns paredzēja izveidot no PSRS industriāli attīstītāko valsti.

Būtiskākais bija kvantitāte nevis kvalitāte.

30.gadu pirmajā pusē komunistiskā partija sāka piespiedu reformas laukos

– kolektivizācija.

1928.gadā sāka dibināt kolhozus. Turīgākie zemnieki tika pasludināti par

kulakiem. Zemnieku īpašumi tika atsavināti un iekļauti kopējā īpašumā,

t.i., valsts paspārnē.

Faktiski PSRS nebija īstu kulaku, kuri izmantotu algotu darba spēku.

„Kulaku kā šķiras iznīcināšana” vairāk bija kā iebiedēšanas un

attaisnojošais faktors.
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Staļinisms

1928.gada jūnijā bija nodibināti 33 000 kolhozu, kuros bija iesaistīti 417

000 zemnieku. Pēc gada bija 57 000 kolhozu ar 1 miljonu zemnieku.

Kolektivizācijas rezultātā bada nāvē nomira ap 6 miljoniem cilvēku.

1938.gadā tika īstenotas plašas represijas un tīrīšana, arestējot ap 1,5

milj. cilvēku.

PSRS darbības un ideoloģijas pamats bija sociālisms.

Sociālisms ir sabiedriskā iekārta, kurā ekonomika kalpo sociālo

attiecību attīstībai sabiedrībā un kur valsts/sabiedrības politika ir

vērsta uz sociālo attiecību pilnveidošanu un sociālās nevienlīdzības

novēršanu, panāktu taisnīgu (atbilstoši ieguldījumam) labumu sadali

starp kapitālu un darbu, kas iespējams, palielinot valsts regulējošo

lomu un varbūt valsts īpašuma daļu.
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Fašisms

Fašisma dzimtene ir Itālija, tas bija politisks virziens, kurš 

pārstāvēja imperiālistiskās buržuāzijas šovinistisko, agresīvo 

aprindu intereses.

Fašismam raksturīgs bija:

1. agresīvs nacionālisms;

2. vardarbība;

3. vadoņa kults; 

4. neierobežota (totāla) valsts vara;

5. agresīva (uzbrūkoša) ārpolitika;

6. neiecietība un pretinieku fiziskā iznīcināšana.

Itālijā bija daudz neatrisinātu problēmu pēc Pirmā pasaules kara. 

Fašisti uzskatīja, ka valsts attīstību var nodrošināt tikai stiprs 

vadonis (duče, fīreris).
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Fašisms

Fašisma popularitāti veicināja padomju Krievijas ietekmes 

pieaugums, komunistiskās un strādnieku kustības aktivizēšanās.

Fašisms bija īstajā laikā un vietā, to atbalstīja sīkburžuāzija. Fašistu 

partijā 1922.gada sākumā bija 300 000 cilvēku.

Visaktīvākais fašistu līderis bija Benito Musolīni (1883-1945), kas 

sāka rīkoties arvien agresīvāk un 1922. gada 28.oktobrī sarīkoja 

„gājienu uz Romu”.

Faktiski tas bija ambiciozs gājiens, kuru varēja apspiest, bet karalis  

Viktors Emanuels III piedāvāja Musolīni premjerministra posteni.

1926.gadā Musolīni iznīcināja opozīciju partijas, tās aizliedzot, un 

ieviesa stingru cenzūru.
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Fašisms

1928.gadā fašistu partijas augstākais orgāns Lielā padome

pārņēma valsts funkcijas.

Musolīni bija premjerministrs, fašistu partijas vadītājs, militarizētās 

organizācijas vadītājs un piešķīra sev vadoņa (Duce) titulu.

Fašisti sludināja, ka izveidos korporatīvo valsti, kur nebūtu šķiru 

cīņas un iestātos sociālais miers.

Tika izvirzīts mērķis par Itālijas ekonomisko neatkarību. Tomēr 

valdībai neizdevās panākt, ka valsts saražo sev pārtiku pati.

Tika nodibinātas 22 korporācijas, kuras pārstāvēja un uzraudzīja 

svarīgākās nozares valstī. Valsts ekonomisko pamatu veidoja 

privātīpašums.

Būtiskākais segments bija militarizētās rūpniecības attīstība.
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Fašisms

Itālijas ārpolitikas svarīgākie virzieni:

1. Vatikāna atzīšana par neatkarīgu valsti;

2. Musolīni centās nostiprināt pozīcijas Vidusjūras reģionā, 

paplašinot savu kara floti;

3. Itālija centās nostiprināties Etiopijā un 1936.gadā ar Francijas 

atbalstu to iekaroja;

4. Itālija sāka atbalstīt (30.gadu vidū) citas fašistiskās valstis, 

piemēram, sadarbība ar Vāciju – „tērauda pakts” par 

savstarpējās palīdzības sniegšanu kara gadījumā;

5. Itālija bija viena no pirmajām valstīm, kas 1924.gadā atzina 

PSRS un uzturēja ciešas ekonomiskās attiecības.
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Itālijas ārpolitika
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Veimāras Republika un nacisms

Situācija pēc Pirmā pasaules kara bija visai sarežģīta – sagrauta 

ekonomika, PSRS centieni īstenot revolūciju Vācijā (neizdevās) 

un smagie Versaļas miera līguma nosacījumi.

1919.gadā Nacionāla sapulce Veimārā izstrādāja Vācijas konstitūciju 

(visdemokrātiskāko tam laikam), liekot pamatus jaunajai valstij –

Veimāras Republikai.

Jaunā konstitūcija paredzēja lielāko varu nodot parlamentam jeb 

Reihstāgam, kas veidojās uz daudzpartiju sistēmas un tika 

izveidots ietekmīgs valsts prezidenta amats. Savukārt valdību 

vadīja kanclers.

Reihstāgā sākotnēji visvairāk deputātu bija no sociāldemokrātiskās 

partijas.
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Vācija pēc Versaļas līguma
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Veimāras Republika un nacisms

Tomēr valsts ekonomika bija sliktā stāvoklī (inflācija, bezdarbs,

reparācijas), auga sociālā spriedze un neapmierinātība. Šo

situāciju prasmīgi izmantoja kreisie radikāļi.

Uz negatīvā sociālā fona pieauga antisemītisma izpausmes.

Vācieši apsūdzēja ebrejus visās nelaimēs.

Ar situāciju nebija apmierināti arī labējie spēki: nacionālisti,

militāristi, lielo zemju īpašnieki un rūpnieki. 1920.gada 3.martā

viņi mēģināja veikt valsts apvērsumu „Kappa pučs”, taču tas

neizdevās.

Uz šī fona dzima vācu fašisms jeb nacisms, kuru propagandēja arī

1919.gadā izveidojusies Vācu strādnieku partija, par kuras biedru

kļuva Ādolfs Hitlers (1889-1945).
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Veimāras Republika un nacisms

1920.gadā partija pārtop par Nacionāli sociālistisko vācu 

strādnieku partiju (NSVSP) jeb nacistu partiju ar savu militāro 

formējumu „triecienieki” – SA (Strum Abteilung) ar lozungu: „ticēt, 

pakļauties, cīnīties!”

1923.gadā NSVSP līdzīgi kā Itālijā mēģināja organizēt apvērsumu –

„Minhenes alus pučs”, kas cieta neveiksmi un vairākus nacistus 

(t.sk. A.Hiltleru) apcietina.

Cietumā Hitlers saraksta traktātu (politiskie uzskati), kas vēlāk 

kalpoja par ideoloģijas pamatu nacistiskajā Vācijā – „Mana cīņa”

(Mein kampf).

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IYj4uJ1CzC2JXM&tbnid=5qK44YrNfSqopM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf&ei=lAFIUop2hMrgBP6XgcAO&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNEjVgyDYDeQ9TjoT7YP0Ydk6MRuSQ&ust=1380537090628111
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IYj4uJ1CzC2JXM&tbnid=5qK44YrNfSqopM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Mein_Kampf&ei=lAFIUop2hMrgBP6XgcAO&bvm=bv.53217764,d.bGE&psig=AFQjCNEjVgyDYDeQ9TjoT7YP0Ydk6MRuSQ&ust=1380537090628111
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Veimāras Republika un nacisms

Pēc apcietinājuma nacisti maina savu taktiku un legālā veidā 

(1932.g ar 37.3% atbalstu) iegūst uzvaru Reihstāgā, izmantojot 

aktīvu propagandu visos reģionos un sabiedrības slāņos.

Līdzās SA tika izveidotas nacistu vadoņu apsardzes vienības SS

(Schutzstaffel).

1933.gadā 30.janvārī Vācijas prezidents 

Hindenburgs ieceļ A.Hitleru par

premjerministru jeb kancleru – ceļš uz 

nacistisko režīmu bija pavērts.
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Nacistiskais režīms

Nacisti prasmīgi izmantoja prezidentu, lai ieviestu valstī ārkārtas

stāvokli, ierobežotu vārda brīvību un iznīcinātu politisko

oponentus.

1933.gadā tiek aizliegtas politiskās partijas, izņemot NSVSP. Tiek

izveidotas SS vienības: drošības dienests (SD) un gestapo jeb

slepenpolicija.

1933.gada martā tiek ievēlēts jaunais paklausīgais Reihstāgs, kas

piešķīra Hitleram vēl plašākas pilnvaras un privilēģijas. Hitlers

pasludina, ka Vācijā nodibināts Trešais Reihs (trešā impērija).

Hitlers 1934.gadā tiek vaļā no liekajiem partijas biedriem un 1000

„triecienieku” (SA) virsniekiem – t.s. „garo dunču nakts”.
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Nacistiskais režīms

Tajā pašā gadā Hitlers vienpersoniski apvienoja valsts prezidenta un 

kanclera amatus, pārņēma Vācijas bruņoto spēku virspavēlnieka 

pienākumus un sāka sevi saukt par fīreri.

Tagad partija (Hitlera personā) kontrolēja visu valsti un cilvēka 

dzīves jomas. Tika mainīta izglītības sistēma un radīta jaunā 

kulta un slavināšanas kultūra. Okultisms piedzīvoja savu 

uzplaukumu.

Priekšvēlēšanu solījumi palika forsēto bruņojumu ēnā. Militārie 

izdevumi pieauga - tagad tiem veltīja 58% no valsts izdevumiem. 
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Nacistiskais režīms

Līdztekus valstī bija inflācija, ieviesa darba klausības principu.

1936.gadā tika pasludināts četrgadu plāns, saskaņā pēc kura 

Vācijai bija jābūt gatavai karot. 

Lēnām ekonomika atdzīvojās, un iedzīvotāji vēl vairāk sāka atbalstīt 

nacistus.

NSVSP radīja ilūziju par vācu tautas pārākumu bez jebkāda reālā 

seguma.
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Holokausts

Nacistiskajā Vācijā pastiprinājās ebreju vajāšana, antisemītisms 

kļuva par valsts politiku.

Vācieši uzskatīja sevi par pārāko rasu – āriešiem, kuriem jāvalda 

par citiem. Savukārt ebrejus vainoja pie visām neveiksmēm.

Antisemītisma iedīgļi ir meklējami šovinismā un 

sociāldarvinismā 19.gadsimtā.

Sākot ar 1935.gadu ebrejiem:

1. tika atņemta pilsonība;

2. aizliedza ieņemt valsts amatus;

3. aizliedza nodarboties ar biznesu;

4. aizliedza strādāt vairākās profesijās (ārsti, tiesneši, augstskolu 

pasniedzēji u.c.);

5. nācās piedzīvot publiskus izsūtījumus.
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Holokausts

Ebrejus izmitināja noteiktajos pilsētas rajonos (geto), uz apģērba 

bija jānēsā atšķirības zīme – piecstaru zvaigzne.

1938.gada 10.novembrī nacisti sāka grautiņus – demolēja ebreju 

veikalus, dedzināja sinagogas, nogalināja un piekāva ebrejus uz 

ielām, šie notikumi vēlāk ieguva Kristāla nakts nosaukumu.

Daudzi emigrējuši uz ASV, Lielbritāniju, Latviju un citur, taču ne 

vienmēr minēto valstu valdības bija gatavas uzņemt lielo ebreju 

skaitu.

Genocīds pret ebrejiem tika īstenots arī Otrajā pasaules karā, ar 

1941.gadu ebrejiem bija liegts pamest Vāciju un tās okupētās 

teritorijas.
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Holokausts

Nacisti 1941.gadā izstrādāja programmu, kā sistemātiski iznīcināt 11 

miljonu ebreju, notika plaša fiziskā izrēķināšanās (gāzes 

kameras, nāves nometnes, nošaušana, dedzināšana, 

medicīniskie eksperimenti u.tml.) ar ebreju izcelsmes cilvēkiem –

holokausts.

Pavisam nacistu laikā iznīcināti ap 6 milj. ebreju. Par nepilnvērtīgiem 

tika atzīti arī čigāni (ap 500 000 cilv.). Savukārt garīgi slimos, 

epileptiķus, homoseksuāļus (neatkarīgi no tautības) vienkārši 

nošāva, nosaucot to par „eitanāziju”.
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Uz Otrā pasaules kara robežas

Situācija Eiropa bija draudīga – nacionāli noskaņotas un ambiciozas 

valstis, kuras īstenoja forsēto militārās rūpniecības attīstību. Šo 

valstu ambīcijas agru vai vēlu satiktos.

30.gadi bija labējo vai nacionālistisko diktatūru triumfa laiks, jo 

tikai 12 Eiropas valstīs pastāvēja demokrātiskā pārvalde, 15 

valstīs bija autoritārie un fašistiskie režīmi, bet Padomju 

Savienībā un Vācijā – totalitārisms.

Starptautiskajā arēnā diplomātija bija bezspēcīga, Versaļas miera 

līgums bija neobjektīvs. Līdztekus ambīcijām katrai valstij bija savi 

aizvainojumi.

Tautas Savienība bija neefektīvs veidojums, kam nebija reālā 

darbības mehānisma.
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Uz Otrā pasaules kara robežas

Palielinoties valstu skaitam, pieauga arī valstu ārpolitiskais spektrs.

1934.gadā Vācija izstājās no Tautu Savienības un paziņo par 

apbruņošanas sākumu. 1935.gadā tika ieviesta vispārējā 

karaklausība.

Hitlers atklātā veidā demonstrēja savu varu un pārākumu nācijas 

saliedēšanas aizsegā, bet starptautiskā sabiedrība tikai 

noskatījās, izlikdamās, ka nepamana acīmredzamo.

1936.gada oktobrī Vācija noslēdz savienību ar Itāliju (Berlīnes –

Romas ass), novembrī Vācija ar Japānu noslēdza 

Antikominternes paktu (vēlāk pievienojās arī Itālija), kas 

paredzēja cīņu pret Komunistiskās Internacionāles ietekmi.
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Uz Otrā pasaules kara robežas

1938.gadā Hitlers faktiski iznīcina Austrijas valsti bez jebkādas 

pretošanās. Uz Austrijas anšlusu (pievienošanās) Rietumvalstu 

reakcija bija pasīva.

Lielbritānija bija gatava piekāpties Hitleram vācu zemes 

apvienošanas jautājumā, īstenojot nomierināšanas politiku, kas 

bija nesekmīga.

1938.gadā Hitlers bezkaunīgā kārtā atņēma Čehoslovākijai vislielāko 

vācu apdzīvoto teritoriju Sudetu novadu.

1938.gada 30.septembrī Lielbritānija un Francija vienkārši nodeva 

Čehoslovākiju Sudetas jautājumā, parakstot Minhenes 

vienošanos.
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Uz Otrā pasaules kara robežas

1939.gada martā Vācija okupē atlikušo Čehijas daļu un Slovākija 

tika paziņota par neatkarīgu valsti (ar nacistu atbalstu).

Pēc Austrijas un Čehoslovākijas likvidācijas nacisti sāka realizēt 

spiediena ārpolitiku lietuviešu – poļu jautājumā. 

Nacisti panāk, ka Klaipēda tiek atdota Vācijai un pieprasa daļu no 

Polijas, lai izveidotu koridoru uz Lietuvu. Polija nedomāja 

piekāpties šajā jautājumā.

Lielbritānija un Francija pēc neveiksmīgās ārpolitiskās 

spēlēšanās vai pat auklēšanās ar Vāciju, veicināja Hitlera 

īstenoto agresiju un Otro pasaules karu.
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Veiksmi ieskaites darbā!


