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LATVIJAS KuLTūRA, IZGLīTīBA, ZINāTNE
IV SēJuMA PRIEKšVāRdS

Tautu un cilvēku izaugsmes rādītāji ir kultūra un izglītība. Vārds kultūra cē-
lies no latīņu val. cultura un nozīmē ‘apstrādāšana, kultivēšana, izglītošana’. Kultūru 
raksturo cilvēku intelektuālo un morālo spēju attīstība, kas balstās uz izglītību un  
audzināšanu. 

Par kultūru sauc arī zināšanu, prasmju un simbolu kopumu, kas raksturīgs kādam 
vēsturiskam laikmetam. Kultūru tikpat labi var interpretēt kā vēsturiski mainīgu cil-
vēcības formu, eksistences veidu un pasaules uzskatu kopumu. Tā īstenojas noteiktās 
mentalitātes formās, arhetipos, simbolos, mītos un racionālās interesēs. Cilvēciskajā 
pasaulē praktiski nav tādas jomas, kurai nevarētu pievienot vārdu kultūra, piemēram, 
ģērbšanās kultūra, saziņas kultūra utt. Taču šāda veida kultūras norišu uzskaitījums ir 
aprakstošs un ļoti izvērsts. Kultūra plašā nozīmē pilda uz zināšanām, ticību un vērtībām 
balstītas cilvēku darbības rezultātu apkopotājas lomu. šādā skatījumā vēsture sakļaujas 
ar kultūras vēsturi. 

Jēdziens kultūra izdevuma “Latvieši un Latvija” IV sējumā, kurā tiek raksturota 
izglītības un zinātnes rašanās un attīstība Latvijā, lielā mērā tiek lietots šā vārda plašā 
nozīmē kā kultūridentitātes tapšanas un zināšanu uzkrāšanās process.

šā apjomīgā darba pirmais, otrais un trešais sējums ir veltīts latviešu etnoģenēzei, 
vēsturei, Latvijas valsts tapšanai un attīstībai, atspoguļojot latviešu tautas izaugsmi par 
modernu nāciju. Savukārt ceturtais sējums veltīts izglītībai, zinātnei un kultūrai, tāpēc 
šā sējuma rakstos, kuros autori pievēršas literatūrai, mūzikai, mākslai, kino, arhitek tūrai 
u.tml., nojēgums kultūra tiek lietots vārda šaurākā nozīmē – kā literatūru un mākslu 
raksturojošas norises. šajā sējumā kultūras un izglītības procesi iespēju robežās nošķirti 
no etnoģenēzes, folkloras, etniskās simbolikas, ekonomiskās, politiskās, sociālās darbī-
bas un pamatā attiecināti uz literatūru, mākslu, mūziku, arhitektūru, sportu.

Sējuma mērķis ir parādīt Latvijas kultūras, izglītības un zinātnes tapšanas gaitu 
vēsturiskā griezumā, nonākot līdz šodienas situācijas analīzei, iezīmējot izcilu kultūras 
personību devumu, galvenās tendences, tradīcijas un stilus. 

Kultūra attiecas uz pieredžu, vērtību, laika un telpas tvērumu, reliģisko ticējumu, 
zinātnisko atziņu tapšanu un pārmaiņām. Nav vienas vienīgas un “tīras” latviskās kul-
tūras, jo kultūra top atvērtībā pret ārējām ietekmēm, tās transformējot un aprobējot 
savā reģionā. Latviskais kultūru mijiedarbībā ir savijies ar vācisko, krievisko, zviedrisko, 
polisko utt., tāpat kā izcilie latvju tautas dēli un meitas ir spējuši ietekmēt norises cit-
tautu kultūrās. šajā sējumā publicētie raksti parāda Latvijas kultūras multidimensiālo 
iedabu. 
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Imanuels Kants, kura filosofiskie darbi sekmēja moderno sabiedrību tapšanu 
Eiropā, kultūru saistīja ar iziešanu no stāvokļa, kurā prāts netiek vadīts brīvi. Kants 
raksta: “Apgaismība ir iziešana no nepilngadības, kurā cilvēks atrodas pats savas vainas 
dēļ. Nepilngadība ir nespēja lietot savu sapratni bez cita vadības.”1 

Kā liecina šajā sējumā publicētie raksti, Latvijas kultūras un izglītības attīstība ir 
gājusi šo apgaismības iedibināto ceļu uz saprāta brīvu un atbildīgu lietojumu, lai kļūtu 
pilngadīga. To apstiprina Latvijas valsts dibināšana 1918. gadā un tās saistība ar augst-
skolu, mākslas iestāžu, literatūras, mūzikas attīstību, kā arī Latvijas valsts atjaunošana 
1991. gadā, rūpējoties par modernu kultūrpolitiku un izglītības sistēmu. Lai gan ir 
bijuši un joprojām pastāv dažādi šķēršļi un neveiksmes, kopumā jāatzīst, ka Latvija 
un latvieši ir virzījušies uz izaugsmi un sabiedrības modernizāciju Eiropas kontekstā. 
Padomju laiks Latvijā, kas aizritēja marksistiski-ļeņiniskās ideoloģijas un PSRS kultūr-
politikas stingrā ietekmē, nav šā sējuma uzmanības centrā. šo periodu aplūkosim vien 
tikai tik daudz, cik vēlamies atsegt kultūras, izglītības un zinātnes pārmaiņu procesus.

Kopš 20. gadsimta 90. gadiem Latvijas nacionālās kultūras un izglītības vērtības 
ir cieši saistītas ar kopējām Eiropas Savienības pamatvērtībām, uz kurām balstās sa-
prātīga, uz brīvu cilvēku vērsta saimniekošanas forma, demokrātiska politiskā iekārta, 
efektīvākas valsts pārvaldes un kvalitatīvākas izglītības sistēmas meklējumi. uzmanības 
centrā ir arī zinātnes pārveide no tās funkcionēšanas lielā valstī (kāda tehnoloģiski mi-
litārā ziņā bija PSRS) uz zinātni mazā valstī (Latvijas Republika) un centieniem 21. gad-
simtā atrast veiksmīgāku starptautiskās zinātniskās sadarbības modeli (Dr. habil. chem., 
Dr. h. c. hist. J. Stradiņš).

Sējuma pirmie raksti (Dr. phil. E. Buceniece, Dr. phil. S. Krūmiņa-Koņkova kopā 
ar A. Misāni, Dr. habil. phil. M. Kūle, Dr. paed. A. Krūze un Dr. paed. A. Zigmunde, 
Dr. habil. chem., Dr. h. c. hist. J. Stradiņš) raksturo modernitātes tapšanas procesus 
kultūrā, izglītībā un zinātnē. šīs norises atspoguļo ideju vēsture Latvijā kā intelektuālo 
identitāšu tapšana, reliģiskās dzīves pārmaiņas, latvisko un eiropeisko vērtību saska-
ņas meklējumi, modernas izglītības sistēmas izveide, augstākās izglītības un zinātnes 
attīstība, iekļaujoties ES intelektuālajā telpā. Sējuma autori vēlas parādīt procesus to 
kopējā pozitīvā attīstības gaitā, neuzskatot, ka rakstos galvenā vieta būtu bijusi jāvelta 
noliedzoši nihilistiskai kritikai, kas nereti iezīmējas mūsdienu Latvijas kultūrtelpā. 

Pozitīvais paliek, noliedzošais, savureiz dodot dumpīgu triecienu tradicionāli 
stagnatīvajam, sniedz attīstības stimulus, taču tā dziļākā jēga ir plastiski ieausties 
kultūras attīstības kopējā procesā un virzībā uz zinošu, izglītotu un morālu cilvēku 
brīvā, demokrātiskā un sociāli atbildīgā Latvijas valstī. Kultūras, izglītības un zināt-
nes attīstība Latvijā 21. gadsimtā, kā parādīts izdevumā, raksturo nacionālās kultūras 
atvērtību paplašinātai kultūru komunikācijai un nodrošina pieejamību pasaules 
kultūras un zinātnes piedāvājumam, reizē saglabājot latvisko identitāti globalizācijas  
procesos.

Tieši dažādās kultūras jomas ir spilgtākās latviskās identitātes izpausmes, kas ap-
liecina, ka arī skaitliski samērā nelielā tauta spējusi radīt paliekamas kultūras vērtības, 
ar tām apliecinot sevi arī Eiropas telpā, turklāt rakstos par latviskā izpausmēm dažā-

1 Kants I. Kas ir apgaismība? Rīga: Zvaigzne ABC, 2005, 15. lpp. 
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dās kultūras nozarēs allaž ņemta vērā sasaiste ar norisēm Eiropas kultūrā, jo latviešu 
literatūra, māksla, mūzika, arhitektūra, vokālā un dejas kultūra utt. jau kopš saviem 
pirmsākumiem attīstījās ciešā kontaktā ar cittautu, īpaši vācu, attiecīgajām nozarēm. 

Pirms Latvijā sāka veidoties rakstniecības pamati un tapa pirmās teātra izrādes, tās 
kultūras telpu piepildīja vācu literātu publicētie darbi un Rīgā skatītājus priecēja augsta 
līmeņa vācu teātris, kurā notika gan lugu, gan arī operu izrādes un par diriģentu divas 
sezonas strādāja izcilais komponists Rihards Vāgners. Savukārt latviešu literāti, pirmos 
soļus rakstniecībā sperot, talkā ņēma vācbaltiešu rakstnieku liktos pamatus, tāpēc šajā 
sējumā Dr. philol. Māra Grudule samērā plaši aplūkojusi vācbaltiešu literātu ieguldī-
jumu latviskās literatūras tapšanā; latviešu literatūras pirmos soļus analizējis Dr. philol. 
Pauls daija. Grāmatā iekļauts arī Dr. hist. Leo dribina un Mg. art. Jura Goldmaņa  
ieskats par mazākumtautību radīto kultūru.

Ar latviešu literatūras nākamo attīstības posmu līdz pat mūsdienām savos rakstos 
iepazīstina Dr. philol. Ieva Kalniņa un Dr. philol. Eva Eglāja-Kristsone, ņemot vērā, ka 
latviešu rakstniecība visādā ziņā ir viena no spēcīgākajām nacionālās identitātes izpaus-
mēm un tā radījusi tēlus un motīvus, kam bijusi spēja transformēties citos jaunrades 
veidos – gan mūzikā, gan teātrī, kas savā tapšanā un pirmajos soļos gājis savdabīgu 
ceļu. Vairākās Eiropas zemēs, piemēram, Grieķijā un Itālijā, teātra māksla uzaugusi tieši 
no folkloras tradīcijām, taču Latvijā tas noritēja citādi – kaut arī pie mums atsevišķi 
teātra elementi saskatāmi jau folkloras tradīcijās. Teātris Latvijā savos pirmsākumos 
daudz mācījās no Eiropas teātriem, pirmām kārtām no vācu teātra. Savā turpmākajā 
gaitā latviešu teātris gāja patstāvīgu ceļu, protams, liekot lietā krievu teātra reformatoru 
K. Staņislavska un J. Vahtangova radītos principus un turpinot mācīties no cittautu 
teātru pieredzes. Tādējādi teātris varēja sasniegt augstu māksliniecisko līmeni, ko 
noteica izcilo, bet tajā pašā laikā visai atšķirīgo personību A. Mierlauka, A. Amtmaņa-
Briedīša, E. Smiļģa darbības virzība, un latviešu teātra savdabība ietekmēja gan psi-
holoģiskā reālisma, gan izteikta skatuviskā teatrālisma virzienā tapušās izrādes. Par to  
Dr. habil. philol. Viktora Hausmaņa rakstā.

Samērā brīvu un patstāvīgu ceļu gāja latviešu mūzika, un tās attīstības ceļu grāmatā 
aplūkojuši vairāki autori. Vispirms tas ir Dr. art. Arnolds Klotiņš, kura rakstā analizēta 
latviešu mūzikas virzība no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Taču mūsu tautas saliedē-
šanā, latviskā lepnuma audzināšanā un kopšanā jau kopš 19. gadsimta otrās puses izcila 
nozīme allaž ir bijusi dziesmu svētkiem, un par tiem stāsta Dr. art. Ilma Grauzdiņa. 
dziesmu svētki raisīja gandarījuma jūtas par mūsu kultūras vērtībām un vienotības 
spēju. Latviešu mūziķi – komponisti un izpildītāji – guvuši atzinību gan Eiropā, gan 
ASV, kur augsti tiek novērtēts diriģentu Marisa Jansona un Andra Nelsona, vijolnieces 
Baibas Skrides, pianista Vestarda šimkus, dziedātāju Elīnas Garančas, Kristīnes opo-
lais, Maijas Kovaļevskas, Egila Siliņa, Aleksandra Antoņenko talants un meistarība, kas 
spodrina arī Latvijas tēlu pasaulē. Par Latvijas mūziķu ceļiem pasaulē – Mg. art. daigas 
Mazvērsītes rakstā. 

Vēlāk nekā literatūra, teātra māksla un mūzika Latvijā attīstījās kinomāksla, kas pir-
mos soļus spēra 20. gadsimta 20. gados un pirmo uzplaukumu piedzīvoja tikai 30. gadu 
beigās, kad nepieredzētu popularitāti iemantoja pēc V. Lāča romāna “Zvejnieka dēls” 
motīviem veidotā tāda paša nosaukuma filma. Taču, par spīti ideoloģiskajiem spaidiem, 
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latviešu kinomāksla savu izaugsmi piedzīvoja padomju okupācijas gados, kad pieauga 
filmu ražošanas vēriens, un, kā to apliecina kinozinātniece Dr. art. Inga Pērkone, radās 
vairākas kvalitatīvas, augsti mākslinieciskas filmas. diemžēl starptautiskās izplatīšanas 
grūtības un finansiālā atbalsta trūkums jūtami ietekmējis filmu tapšanas iespējas atjau-
notajā neatkarīgajā Latvijā, kur nacionālā kino attīstība ir kļuvusi problemātiska.

Par latviešu kinomākslas likteņiem kaismīgi vēsta LZA goda loceklis Jānis Streičs. 
Viņa rakstā savijas kinorežisora personiskās zināšanas un klātbūtnes efekts kinofilmu 
tapšanas norisēs ar vēlmi restaurēt izcilu kinorežisoru un lielu personību – Pāvela Ar-
manda, Leonīda Leimaņa un Rolanda Kalniņa – devumu. Raksta mērķis ir atdot godu 
mūsu klasiskā kino pamatlicējiem, kā arī mēģināt noskaidrot tos dažādos faktorus, kas 
veicinājuši, J. Streiča vārdiem runājot, šā mākslas brīnuma rašanos un attīstību mūsu 
valstī.

Tēlotājas mākslas attīstības procesiem Latvijā izsekojusi Dr. art. Elita Grosmane un 
Dr. habil. art. Eduards Kļaviņš, bet arhitektūru analizējis ievērojamais arhitektūras vēs-
turnieks un teorētiķis Dr. habil. arch. profesors Jānis Krastiņš. Tieši arhitektūra vairāk 
nekā citi mākslas veidi Latvijā iet roku rokā ar Eiropā valdošajām tradīcijām un māk slas 
virzieniem. Sākotnēji Rīgas arhitektūras stilu un veidolu noteica vācu arhitektūra, un 
latviešu arhitektūra iederas Eiropas tradīcijās, tāpēc Latvijā piedzīvoja uzplaukumu jū-
gendstila virziens arhitektūrā un Rīga pamatoti tiek uzskatīta par jūgendstila metropoli. 
Vēlākajos gados latviešu arhitektūrā vairāk iezīmējas nacionālā savdabība. 

Sarežģīts periods latviešu mākslas attīstībā bija padomju okupācijas gadi un tā-
laika stingrais ideoloģiskais diktāts, kad gan teātra mākslā, gan kino un literatūrā tika 
uzspiesti sociālistiskā reālisma un padomju patriotisma principi. Tomēr arī šādā sa-
režģītā situācijā latviešu mākslā atklājās jaunas, pat negaidītas tendences, un literatūrā, 
teātrī, kā arī citās kultūras jomās nereti zemtekstā parādījās valdošās sistēmas kritika. 
Gan teātrī (V. Hausmanis), gan literatūrā tapa darbi, kas iemantoja milzīgu popularitāti, 
katrā sezonā tapa iestudējumi, uz kuriem bija grūti iegādāties biļetes; arī grāmatas tika 
izpirktas ātri, lai gan to metieni bija visai lieli. 

Vairāku mākslas veidu attīstībā pavērsienu iezīmēja plašā emigrācija otrā pasaules 
kara beigās, kad uz ārzemēm devās daudzi izcili rakstnieki, mūziķi, aktieri, režisori un 
citi kultūras darbinieki, inteliģence, līdz ar to neatkarīgajā Latvijā un vācu laikā kop-
tās tradīcijas attīstījās trimdas kultūrā. Trimdā radās nozīmīgi literāri darbi, dažādās 
trimdas zemēs izveidojās un ilgstoši darbojās profesionālas vai pusprofesionālas teātra 
kopas, ko vadīja ievērojami latviešu skatuves mākslinieki. Visu latviešu mākslas veidu 
pārstāvju darbība trimdā nodrošināja latviešu kultūras, valodas un latviskuma tradīciju 
saglabāšanu un izkopšanu. Trimdas apstākļos radīti daudzu izcilu rakstnieku – Anšlava 
Eglīša, Mārtiņa Zīverta, Veronikas Strēlertes, Gunara Janovska, Zentas Mauriņas u.c. – 
nozīmīgi literārie darbi. Tapa arī nozīmīgi teātra iestudējumi, kas apliecināja latviešu 
skatuves mākslas izaugsmi. šiem trimdā notiekošajiem procesiem rūpīgi izsekojusi 
Dr. philol. I. daukste-Silasproģe. 

Sējumā ietverts arī Dr. philol. V. Zandera ieskats par latviešu grāmatniecības vēsturi 
un Dr. hist. I. Lipšas raksts par latviešu seksualitātes izpausmēm kultūrā. Par latviešu 
sportistu sasniegumiem, kas apliecinājuši latviskās varēšanas dimensiju fiziskās kultū-
ras jomā, raksta pazīstamais sporta žurnālists I. ošiņš.
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šajā sējumā ietvertie pētījumi atsedz latviešus kultūras dzīves daudzšķaut ņai nībā 
un pārvērtībās. Latviskās kultūras tapšana un nostiprināšanās tiek saistīta ar mazā-
kumtautību devumu, un šī ir principiāla metodoloģiska pieeja – norišu aplūkojums 
starpkultūru dialoga kopsakarībās. Apzinoties, ka nav iespējams vienā sējumā ietvert 
visu informāciju par daudzveidīgo kultūras, izglītības un zinātnes vēsturi, tomēr būtu 
bijis interesanti palūkoties uz kultūru arī vēl caur citām garīgās dzīves izpausmēm, pie-
mēram, atklājot sievietes lomu kultūras vērtību radīšanā, ielūkoties mūsdienu latviešu 
literatūras spraigajā tagadnē, pievērsties kontrkultūras parādībām Latvijā un dažādām 
opozicionārām grupām, kuru pastāvēšana ir raksturīga mūsdienu plurālistiskās kultū-
ras situācijai, u.c. 

Pamatojoties uz filosofu, vēsturnieku, literatūras un mākslas zinātnieku pētīju-
miem, esam centušies rast atbildi uz vairākiem jautājumiem: “Kā veidojas Latvijas 
kultūras un izglītības attīstības procesi, un kas tos nosaka?”, “Kas veido kultūras un 
izglītības dzinējspēkus?”, “Kādas vērtības tikušas apliecinātas kultūras attīstībā?”, “Kas ir 
pats svarīgākais, kas gadsimtu gaitā, latviešiem veidojoties par nāciju un nodibinot savu 
valsti 1918. gadā un 1990. gadā to atjaunojot, noticis izglītībā, literatūrā, teātra mākslā, 
tēlotājmākslā, mūzikā, kinomākslā, arhitektūrā, sportā?” 

Ceram, ka krājums veicinās Latvijas un latviešu identitātes dziļāku izpratni un 
kopšanu izpausmēs, kas balstās uz kultūras un izglītības procesiem. Jādomā, ka sējums 
veicinās arī Letonikas kā pētniecības nozares turpmāku pastāvēšanu Latvijā un starp-
tautiskā mērogā, lai pasaulei vēstītu par latviešu tautas kultūras bagātībām, dotu iespēju 
rast saprašanos starp pasaules tautām un veicinātu savstarpēju bagātināšanos.

Sējuma mērķauditorija ir visi lasītāji, kas interesējas par latviešiem un Latviju kultū-
ras norišu skatījumā, vēlas iepazīt šo norišu galvenās attīstības tendences un personības. 
Sējumā sniegtās atziņas ir aprobētas zinātniskos pētījumos, kas veikti Latvijas Zinātņu 
akadēmijā, Latvijas universitātēs un citās augstskolās, valsts pētījumu pro grammā “Na-
cionālā identitāte” un “Letonika”. Sējumā publicētos zinātniskos rakstus var izmantot 
mācību procesa pilnveidei skolās, studiju procesā augstskolās, mūžizglītībā, kā arī 
ierosmei veikt pētījumus par tematiem, kurus sējuma ierobežotā apjoma dēļ nav bijis 
iespējams atspoguļot plašāk.

IV sējuma redaktori:  Viktors Hausmanis, 
  Maija Kūle

LATVIJAS KuLTūRA, IZGLīTīBA, ZINāTNE.   IV sējuma priekšvārds



Ella Buceniece

IdEJu VēSTuRE LATVIJā uN INTELEKTuāLāS 
IdENTITāTES VEIdošANāS

Izmantojot moderno ideju vēstures pētniecības metodi, rakstā izsekota intelektuālās identitātes 
veidošanās Latvijā saistībā ar ideju vēsturi. Ideju vēstures pieeju 20. gs. sākumā aizsāka ASV vēs-
turnieks A. o. Lavdžojs, vēlāk tai pievērsās M. Fuko, J. Hābermāss un Rīgā dzimušais izcilais britu 
domātājs J. Berlins. Arī paša Berlina idejas šodien ir kļuvušas par izpētes priekšmetu Latvijā.
Ideju vēsturi Latvijā veido gan vācbaltiešu, gan latviešu autori, kuru nozīme latviešu kultūrā tiek 
vērtēta atšķirīgi. Intelektuālās identitātes veidošanās ir cieši saistīta ar racionalitātes struktūras 
un filozofijas iedibināšanos – par pirmo filozofisko domātāju Latvijā ir atzīstams G. F. Stenders 
(18. gs.). Intelektuālās identitātes struktūra tiek atklāta caur subjektīvās (humanitārās) un objektīvās 
(zinātniskās) kultūras samēru un attiecībām ideju vēsturē. Būtiska nozīme intelektuālās identitātes 
veidošanā ir bijusi arī latviešu literatūrai. Rakstā ir ieskicēta un vērtēta arī akadēmiskās filozofijas 
tradīcija Latvijā.

The paper focuses on the formation of intellectual identity in Latvia associated with the history 
of ideas, by using the modern method of studying the history of ideas. At the beginning of 20th 
century, the history of ideas approach was formed by the uS historian A. o. Lovejoy, and later by 
M. Foucault, J. Habermas and by Riga-born famous British thinker I. Berlin. 
In Latvia the history of ideas was formed both by Baltic German and also Latvian authors, however, 
their significance in Latvian culture is differently estimated. The formation of intellectual identity is 
closely connected with the origination of rationality structure and philosophy – G. F. Stender (18th 
century) has been recognised as the first philosophical thinker in Latvia. The structure of intel-
lectual identity is disclosed through subjective (humanitarian) and objective (scientific) balance and 
relations in the history of ideas. A significant role in the formation of intellectual identity belongs 
to Latvian literature. The paper also touches upon and evaluates the academic philosophy tradition 
in Latvia.

Atslēgvārdi: idejas, ideju vēsture Latvijā, intelektuālā identitāte, apgaismība, racionalitāte, Latvijas 
akadēmiskā filozofija, latviešu kultūra, I. Kants un Latvija, fenomenoloģija Latvijā.

Keywords: ideas, history of ideas in Latvia, intellectual identity, enlightenment, rationality, Latvian 
academic philosophy, Latvian culture, I. Kant and Latvia, phenomenology in Latvia.
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Idejas un ideju pētniecība

Kā plejādes saista zvaigznes, tā idejas saista  
priekšmetus.

Valters Benjamins

Ideja – Platona jaunradītais, visietilpīgākais, visabstraktākais, visvairāk zināmais 
un vienlaikus visgrūtāk saprotamais jēdziens un koncepts, kas aptver viņa metafiziku, 
ētiku, natūrfilozofiju, kosmoloģiju, epistemioloģiju un mitoloģiju. Ar ideju aizsākas 
būtības (ousia, substantia) pamatojums, būtiskā nošķiršana no nebūtiskā: piemēram, 
dialogā “Parmenīds” lielais domātājs Parmenīds vaicā Sokratam: vai tādām lietām kā 
mats, dubļi, netīrumi un citai tāda veida nejaucībai var atzīt piemītošu, atsevišķi ek-
sistējošu ideju. uz to Sokrats atbild noliedzoši, sakot, ka šīs lietas ir tikai tādas, kādas 
mēs tās redzam, tām neatbilst nekāda ideja. un šī ir ļoti būtiska atziņa, iespējams, pati 
būtiskākā filozofijas atziņa, proti: nejaucības, ļaunums pastāv, bet tam neatbilst ideja, 
tam nav ontoloģiska pamatojuma. Būtiskā un nebūtiskā atšķiršanas darbu veic prāts 
(logoss), piesakot savu kreativitātes spēju pasaules sakārtošanā, spēju, kura paliks bū-
tiski neapšaubīta faktiski līdz Kantam. 

Imanuels Kants, pievēršoties idejām (“Tīrā prāta kritikas” Transcendentālās dia-
lektikas pirmās daļas sākumā), sāk ar paša jēdziena ideja satura un jau esošās nozīmes 
noskaidrošanu, lai izlemtu: saglabāt šo jēdzienu vai veidot jaunu, citu. Protams, Kants 
pievēršas Platonam, atklājot Platona radītā koncepta ideja lauku un nozīmes, un atzīst, 
ka šā koncepta izvērsumam jauns jēdziens nav jāveido, bet jāpārveido un jāpapildina 
jau esošais. 

Kants Platona lasījumā īpaši akcentē to, kas iezīmē paša Kanta būtiskos pavērsienus, 
proti, visu to, kas ir praktisks, tas ir, kas dibinās brīvībā un cilvēku kopdzīves likum došanā. 
Kants arī savā veidā apstiprina Platona ideju ideju – kaut arī idejām (ideāliem) nevar 
piedēvēt objektīvu realitāti (eksistenci), tās tomēr tāpēc nav uzskatāmas par ilūzijām.1 

Taču Kantam – atšķirībā no Platona – idejas ir prāta jēdzieni, kurus uzdod pats 
prāts, un tātad idejas ir tās, pateicoties kurām tiek iezīmēts transcendentālā lauks, ko 
nespēj aizsniegt nekāda pieredze, taču bez kurām pieredze būtu vien pretrunīgs jūklis 
un mānīgs sapņojums. Zīmīgi, ka Kantam tieši idejas ir tās, kas liek prātam šaubīties 
nevis vairs par lietu būtiskuma eksistences veidu, bet gan par paša prāta spēju pietu-
voties idejām, kaut arī Kantam – atšķirībā no Platona – idejas nemīt īpašā norobežotā 
sfērā, bet ir no lietām visvairāk attālinātie poli. Piemēram, Žils delēzs raksturo Kantu 
kā dižās transcendentālās jomas atklājēju, taču tādu, kurš pēta nevis citu pasauli, bet 
gan mūsu pašu pasaules virsotnes un pazemes.

Idejas ir “es domāju” korelāti, objekti, ar kuriem tiek korelētas visas trīs domāšanas 
sintētiskās spējas (tīrās spriešanas spēja, praktiskās morālās izvēles spēja un patikas jeb 
iekārotspēja). Prātu par ideju eksistenci pārliecina paraloģismi, antinomijas, un idejas 
kļūst par prāta problēmu laukiem, radot “pārdomas domāšanā”. Tāpēc arī paša prāta 
ideāls paliek prātam vienmēr kā pirmā problēma, kā uzdevums, kas risināms pirms 

1 Sk.: Kants I. Tīrā prāta kritika. No vācu val. tulkojis R. Kūlis. Rīga: Zinātne, 2011, 347. lpp.
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citiem. Noteikta ideālisma deva ir prāta ontoloģijas nosacī-
jums, ideja ir prātam, ne lietām.

Arī G. V. F. Hēgelim ideja, absolūtā gara ideja un tās ma-
nifestācija ir visas īstenības un attīstības patiesais mērķis.

Ideju vēstures pieeja ir cita, atšķirīga no Platona un arī 
Kanta pieejas, jo tā nemeklē ekskluzīvu idejas definīciju, bet 
piedāvā apspriest ideju mainīgo dabu un kultūras kontekstu 
procesuālo iedabu, parādot gan ideju līdzāspastāvēšanu, gan 
to cīņu un ideju korupciju, sabojāšanos, pievēršoties gan 
vēsturiskajām diskontinuitātēm, gan valodiskajiem kontek-
stiem u.c.

Ideju vēstures pieeju 20. gs. pirmajā pusē aizsāka ASV 
filozofs un vēsturnieks Artūrs onkens Lavdžojs (darbā “dižā 
esamības ķēde: idejas vēstures izpēte”, 1936), vēlāk tai pievēr-
sās filozofi Mišels Fuko, Jirgens Hābermāss un Rīgā dzimušais 
izcilais britu domātājs Jesaja Berlins. Berlina darbs “Četras 
esejas par brīvību” tulkots arī latviski (2000), un priekšvārdu 
tam rakstījis Jānis Vējš, viens no nopietnākajiem Berlina 

filozofijas speciālistiem Latvijā, un viņš akcentē gan Berlina kā analītiķa un valodas 
filozofa, gan arī kā ideju vēsturnieka pieejas. J. Vējš atsedz Berlina ideju pētniecības iz-
pratni – proti, pagātnes gara darbinieku paustās domas, viņu izteikumi, argumentācija 
un secinājumi kļūst par idejām (ideju vēstures nozīmē) tikai tad, ja pētījumu autors spēj 
parādīt šo domu nozīmīgumu tagadnes situācijai. un vēl – lai nošķirtu idejas kā atse-
višķas vienības, lai padarītu tās par ideju vēstures faktiem, ir nepieciešama filozofiska 
pieeja. Berlina paša aktualitāti mūsdienās nodrošina arī viņa ideju plurālisma tēze. 

J. Berlins, lai arī dzimis rīdzinieks, tomēr tikai pēdējo desmit piecpadsmit gadu 
laikā kļuvis pazīstams Latvijas akadēmiskajā vidē. 1998. un 1999. gadā viņa deviņdes-
mitgades sakarā Rīgā noritēja starptautiska konference un tika atklāta piemiņas plāksne 
pie nama Alberta ielā, kur aizritēja nākamā profesora pirmie dzīves gadi, bet Lu Sociālo 
zinātņu fakultātē izveidota J. Berlina auditorija. Savukārt simtgades vēriens 2009. gadā 
izraisīja plašu rezonansi akadēmiskajās aprindās.

šajā periodā plašsaziņas līdzekļu pārvaldītajā publiskajā telpā parādījušās vairākos 
desmitos skaitāmas dažādu līmeņu publikācijas, tādējādi nodrošinot minimālo infor-
matīvo piesātinājumu Berlina kā pasaules līmeņa domātāja atpazīstamībai. Tajā pašā 
laikā šķiet, ka akadēmiskās pētniecības aspektā – Berlina savdabīgās kulturoloģiskās 
prātniecības paņēmienu analīzes un izpratnes apgūšanas ziņā – lielā domātāja “mā-
jupceļš” vēl joprojām nav pietiekami iestaigāts. Vēl joprojām paveras plašas iespējas 
ideju vēstures un ar to saistīto sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības izvēršanai, 
izmantojot Berlina veidoto metodoloģisko un metodisko instrumentu klāstu.2

Ideju vēsture ir diahroniskas, bet vienlaikus arī sinhronas studijas par nozīmīgu 
ideju rašanos, to mijiedarbību un izpausmes formām. Ideju vēsture ir humanitāro 

2 Vējš J. Jesaja Berlins – ideju vēsturnieks, filozofs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 65. sēj., 5./6. nr., 
2011, 53.–67. lpp.

1. att. “Esmu Jesaja Berlins un esmu 
dzimis Rīgā,” – tā 20. gadsimta 
70. gados kādu studentu oksfordā ar 
sevi iepazīstinājis filozofs. 1988. gads. 
D. Elliott foto
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pētījumu metodoloģija, kas sniedz filozofisku 
pamatojumu kādai idejai.

Ideju vēstures pieeja sākotnēji aizsākās ana-
lītiskajā tradīcijā, un tāpēc tā ir viena no domi-
nējošām pieejām ASV un Skandināvijas valstīs, 
kur tiek dibināti ideju vēstures centri, institūti 
u.c. pētniecības struktūras. 1940. gadā sāka iz-
nākt žurnāls Journal of the History of Ideas, un 
tā pirmajā numurā A. o. Lavdžojs atzina, ka pa-
saulē nav priecīgāka ceļojuma kā ceļojums ideju 
valstībā.

Nedaudz atšķirīga ir ideju pētniecība vācva-
lodīgajā tradīcijā. Ideju pētniecība Vācijā attīstījās 
kā savdabīgs gara vēstures turpinājums, un šo 
pieeju aizsāka Frīdrihs Meineke – viņš secināja, 
ka lingvistiskā pavērsiena rezultātā tradicionālā 
ideju vēsture tiek atstāta novārtā. Tāpēc aizvien 
lielāka uzmanība tika pievērsta jēdzienu vēstures 
izziņai, ideju sociālvēsturei u.tml. Kopš 2007. gada C. H. Beck izdevniecība publicē 
ideju vēsturei veltītu žurnālu Die Zeitschrift für Ideengeschichte. 

Ideju iedabas skaidrojums tiek meklēts vairākos aspektos. Kas ir idejas: pārbaudīts 
garīgo koncentrātu pārneses veids, kompakti datu izgulsnējumu konteineri – krātuves, 
bet varbūt antropoloģisko dzīļu struktūru funkcijas? Kā izskaidrot idejas sociālo un 
kultūras darbības varu? Kas ir to autori un nesēji?

Ideju vēsture ir uz problēmām orientēta filozofijas vēstures daļa, un mūsdienās tā 
ir ļoti nozīmīga filozofijas vēstures struktūra. Filozofiski ideātiskais (no idea) pašno-
jēgums arī ir vēsturisks fakts, kas ir priekšmets un cēlonis pats sev. Ideju vēsture ir 
intelektuālās vēstures būtiskākais elements, savukārt pati intelektuālā vēsture ir visai 
neparasta disciplīna, tā ir eklektiska metodēs un tēmās un pretojas vienai visaptverošai 
definīcijai. Ideju vēsture ir intelektuālās vēstures koncentrāts; tā ir disciplīna, kas skata 
liela mēroga konceptus, daļēji saistītus ar idejas platonisko, ārpuslaicisko izpratni. Sa-
vukārt intelektuālā vēsture ir plašāka un metodes ziņā arī jaunāka disciplīna. Faktiski 
tajā ir ietilpināms viss, ko radījis cilvēka prāts. Intelektuālā vēsture nenorobežojas no 
idejas vēsturiskajām, institucionālajām, sociālajām, kultūras un lingvistikas iesaistēm 
un tās transformācijām, bet intelektuālā  vēsture un ideju vēsture nav strikti nošķiramas 
un ir savstarpēji aizstājamas.

Arī Latvijā, izmantojot šeit minēto metodoloģiju, ir iespējams gan atzīt ideju vēs-
tures esamību, gan arī veikt tās sistēmisku pētniecību, kuras rezultāti jau ir apkopoti 
vairākās grāmatās, piemēram: “Ideju vēsture Latvijā (no pirmsākumiem līdz XIX gs. 
90. gadiem): antoloģija” (Rīga: Zvaigzne, 1995) un “Ideju vēsture Latvijā (Jaunā strāva – 
20. gs. sākums): antoloģija, 1.–2. daļa (Rīga: RaKa, 2005–2006). Vairāki ideju vēstures 
aspekti (galvenokārt saistīti ar dabaszinātnisko ideju pētniecību) ir rodami J. Stradiņa 
fundamentālajā grāmatā “Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā” (Rīga: Latvijas vēstu-
res institūta apgāds, 2009) u.c.

2. att. Piemiņas plāksne pie ēkas Rīgā, Alberta 
ielā 2a. šajā mājā dzimis un bērnību aizvadījis  
izcilais 20. gadsimta domātājs Jesaja Berlins.  
2009. gads. Alma Pater foto
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Idejas un identitāte 

Jēdzieniem ideja un identitāte ir kopīga sakne, kaut gan ideja ir grieķu cilmes, bet 
identitāte – latīņu cilmes vārds. Arī identitātei ir ideja, proti, forma, eidoss, būtība. šī 
saikne starp ideju un identitāti ir ieraugāma jau pirmajā nozīmīgajā rakstiskajā tek-
stā, kas uzrāda latviskās identitātes apziņas sākotnes un vienlaikus pasaules izpratnes 
zīmes, proti, Livonijas Indriķa hronikā (13. gs.). Hronikas teksta nozīme ir saistāma 
ne tikai ar latviskās identitātes ideju, ar stāstu par latviešu ciltīm, to attiecībām vai 
autora etnisko piederību (par ko pētnieku starpā nav vienprātības un kas faktoloģiski 
izsmeļoši ir aprādīta vēsturnieka ē. Mugurēviča priekšvārdā Livonijas Indriķa hronikas 
1993. gada izdevumam), bet gan ar latvieša kā viduslaiku cilvēka pasaules redzējumu 
un domāšanas formām, par pirmo saskarsmi un reakcijām ar citādo, proti, kristietības 
ticības sistēmu, tās vēstures izpratni. “dievišķā providence, atcerēdamās Rahabu un 
Bābeli, t.i., nomaldījušos pagānus, mūsu, jaunajos laikos ar savu mīlestības uguni šādi 
atmodinājusi (izcēlums mans. – E. B.) elku pielūdzējus līvus no elkdievības un grēku 
miega,” – lasām hronikā.3 Indriķa hronikas saturs liecina ne tikai par tās piederību pie 
teoloģiskās vai vēsturiskās literatūras, tā sniedz plašu ieskatu latīniskajā kultūrā vispār 
ar tās bruņnieciskās galma kultūras elementiem – piedzīvojumiem, dēku noskaņām, arī 
martiroloģijas ainām u.tml.

Ideju liecības par vēlākās kristietības tradīcijas reformāciju un tās “komunikāciju” 
ar latviešiem 17. gadsimtā sniedz P. Einhorna un H. Samsona luteriskās ortodoksijas 
mācības, kurās agrīnās kristietības duālās idejas par pasaules nošķīrumu dieva un 
velna valstībā pārtop uzskatos par burvjiem un raganām jeb savdabīgā demonoloģijas 
zinātnē. Kā atzinis vēsturnieks R. Vipers, ideja par cilvēku sakariem ar dēmoniem, ar 
velnu un viņa kalpiem nav saistīta ar tautas māņticību vai pagāniskās maģijas atdzim-
šanu. šāda identitāte gan tiek pierakstīta latviešiem (atcerēsimies filmu “Vella kalpi”), 
taču demonoloģija zināmā mērā ir tālaika zinātnes produkts, literāro un universitātes 
aprindu produkts. Taču vēsturnieka un teologa P. Einhorna latviešu demonoloģizācija 
vienlaikus sniedz arī interesantu antropoloģisku informāciju par latviešiem, tāpēc Ein-
hornu var atzīt par antropoloģijas ideju aizsācēju Latvijā.

Renesanse ir iezīmīga kultūras vēsturē ar savu augsto stilu, izteiksmi vispārākajā 
pakāpē – visgudrākais, vislabākais utt. šis augstais stils – kā atzīst A. Spekke –, kad to 
pārņēma mazāk izglītoti prāti vai valdnieki (bieži tas arī sakrīt), radīja kvazizinātniskas 
teorijas. šai laikmetā pavisam nopietni diskutēja par etimoloģiju, un arī P. Einhorns no-
pietni piemin “teoriju” par latviešu (kuršu) izcelšanos no senajiem ebrejiem, par Letten 
atvasinājumu no letzten (pēdējie), Esten (igauņi) no ersten (pirmie), respektīvi, pēc abu 
tautu hronoloģiskās ienākšanas Livonijā.4

Augsto renesanses humānisma stilu tīrā veidā, bez kvazizinātniskiem secinā-
jumiem turpina arī Rīgas un Vidzemes humānisti – daniels Hermans, Salomons 
Frencelis, Rotgers Pistorijs, dāvids Hilhens, Burkards Valdiss, Bazilijs Plīnijs. Andrejs 
Johansons atzīst, ka Rīgas humānistiskā literatūra bieži minēta goda vietā Baltijas jūras  

3 Indriķa hronika. Rīga: Zinātne, 1993, 47. lpp.
4 Spekke A. P. Einhorna raksti par latviešiem. Senatne un Māksla, Nr. 4, 1937, 118. lpp.
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piekrastes dažādo centru vidū (Lībeka, Kēnigsberga jeb Karalauči, Stokholma u.c.).5 
Humānistu nozīmīgākais veikums ir Rīgas identitātes spilgta iezīmēšana, kas izjūtama 
Bazilija Plīnija poēmā Slavas dziesma Rīgai (1595). Kopš tā laika Rīga kļūst par īpašu, it 
kā neatkarīgu un tomēr latviešu un Latvijas identitāti reprezentējošu zīmolu. Var sacīt, 
ka Rīga veidoja vīziju par latviešiem, pirms vēl latvieši un viņu pašu idejas sāka ienākt 
Rīgā 19. gs. beigās, kā to izvērsti aprāda Augusts deglavs savā divsējumu kultūrvēstu-
riskajā romānā “Rīga”. Tautībā neidentificēts un nenosaukts, tomēr B. Plīnija poēmā 
klātesošs ir arī krāšņs zemnieka tēls, kas nevar nebūt latvietis, jo zemnieks nozīmē 
piesaisti savai zemei, zemnieks nekad nevar būt ienācējs:

“Zemnieks, apkrāvies ar putnu medību laupījumu,
Skaļā balsī uzsauc ārējā (daugavas) tirgū
Irbes, strazdus, pīles un barotus gaiļus,
Tos izliek (pārdošanai), kā arī gulbjus un uzmanīgās dzērves,
Netrūkst tur arī pērļu vistu, cīruļu, baložu
un citu putnu, kas kairina mūsu muti.”6 

18. gadsimts, apgaismes laikmets pats sevi sauca par filozofisko (G. Merķelis). 
Apgaismes gadsimtā noformējās parādība, ko saucam par Rietumu kultūru. Tās kon-
stituēšanās norisa universālo centienu gultnē, nevis norobežošanās laukā. Apgaismotāji 
pievērsa uzmanību cilvēka dabai un par tās noteicēju uzskatīja prātu, racionalitāti (sa-
prātīgā, prātīgā cilvēka daba). Brīvas personības apziņa, ko manifestējusi jau renesanse, 
apgaismotāju interpretācijā ieguva vispārības atribūtu. Apgaismotāju uzmanības lokā 
bija cilvēku kopdzīves jautājumi, vislabākās sabiedrības izveides plāni, kas atbilstu 
cilvēka dabai. Filozofus un dzejniekus nodarbināja “cilvēku dzimuma audzināšana” 
(G. E. Lesings, J. G. Herders), tēma par laikmeta pašattaisnojumu vēstures priekšā jeb 
progresa ideja (Ž. Ž. Ruso, J. G. Herders, I. Kants), jautājumi par nacionālo raksturu 
(J. G. Fihte), par visas cilvēces harmonisku sadzīvi.  Apgaismes universālie centieni 
aptvēra ne tikai ģeogrāfisko Eiropu, tā orientējās arī uz Austrumiem: uz Tuvajiem 
Austrumiem vedināja G. E. Lesings ar savu “Nātanu gudro”; F. šillera “Turandota” at-
gādināja par Ķīnu; J. G. Hāmanis “stāstījumā par Mecembalu” lūkojās uz Ausmas zemi; 
J. V. Gēte “sēdēja uz Rietumu – Austrumu dīvāna”. šajā laikā radās jēdzieni liberālisms, 
diplomātija, t.i., racionāla politika, kosmopolītisms u.c. Kosmopolītisms sākotnēji nozī-
mēja cilvēka kulturālās esības universālismu, nevis viņa politisko ievirzi. Filozofiskie 
termini, kuru veidošanu bija aizsākuši jau T. Hobss, R. dekarts, G. V. Leibnics, dž. Loks, 
turpināja diferencēties. Jēdzieni racionālists, monists, ideālists, plurālists, duālisms, 
egoisms ir jaunlaiku veidojums. uz Latviju pārnāca gan franču antiklerikālās ievirzes 
(Ž. Ž. Ruso) idejas, ko Latvijā pauda K. F. Snells, H. J. Jannaus un it īpaši G. Merķelis, 

5 Johansons A. Latviešu literatūra: no viduslaikiem līdz 1940. g. Stokholma: Trīs zvaigznes, 1953, 23. lpp.
6 A. Spekkes tulkojums; L. Brieža atdzejojumā pirmais vārds ir “laucinieks”. Sk.: Plīnijs B. Slavenās Rīgas 

pilsētas, Livonijas metropoles cildinājums. No latīņu val. tulkojis A. Spekke. Ideju vēsture Latvijā: no pirm-
sākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem: antoloģija. Sast. un zin. red. E. Buceniece, Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 
52. lpp.; Bazilija Plīnija Slavas dziesma Rīgai, 1595. No latīņu val. atdzejojis L Briedis. [Rīga]: Latvijas Kultūras 
fonds; Jumava, 1997, 110. lpp. 
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gan vācu apgaismes idejas (K. Volfs), kas tiecās saprasties ar luterisko baznīcu – tas vis-
spilgtāk redzams Vecā Stendera ide jās. Apgaismes laikmets bija arī zinātņu akadēmiju, 
zinātnieku savienību un intensīvu zinātnisko kontaktu dibināšanas laiks.

18. gadsimta beigās tika dibināta arī pirmā augstākā līmeņa mācību iestāde Lat-
vijas teritorijā – Jelgavas Pētera akadēmija (1775). Par Rīgas un Jelgavas (Mītavas) 
garīgajiem kontak tiem ar Prūsiju, galvenokārt Kē nigsbergu, F. Paulsens rak stīja, ka šajā 
laikā Prūsija līdz Vislas apgabala pievienošanai Polijas pirmās dalīšanas laikā bija vācu 
sala tālajos austrumos. Attiecības ar Austrumbaltijas novadu bija ciešākas un tuvākas 
nekā ar Rietumiem; turklāt kurzemnieki un livonieši veidoja ievērojamu Kēnigsbergā 
studējošās jaunatnes daļu. Arī Jelgavas Pētera akadēmija bija pilnībā piemērota laik-
metīgu zināšanu ieguvei, jo tās izveidotāji profesori bija Eiropā pazīstami zinātnieki – 
J. G. Zulcers, J. M. G. Bēzeke, J. J. Ferbers un citi. Pētera akadēmijā izglītību ieguva arī 
daži latviešu tautības pārstāvji (Rīgā dzimušais Karls otto Pauls Krūze (1863), Vents-
pilī dzimušais Karls Ignācijs Klevezāls (1841) u.c.). Tiesa, akadēmiķis J. Stradiņš savā  
ievadā Vecā Stendera darba “Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas” 1988. gada 
izdevumam, apcerot arī Jelgavas Pētera akadēmijas nozīmi latviešu kultūras vēsturē, to 
nosaucis par vēja ziedu.

Apgaismes ideja par cilvēka un tautas dabiskajām tiesībām guvusi daudzvei-
dīgas izpausmes arī Latvijā: J. G. Herders parādīja tautas dabiskās poēzijas, tautas-
dziesmu pašvērtību un tādējādi nostādīja latviešu tautu ar tās folkloras pūru līdzās 
citām Eiropas kultūrtautām; G. Merķelis, atdzīvinot latviešu tautas senatni, pievērsa 
uzmanību tās tagadnei; V. K. Frībe, H. J. Jannaus, K. F. Snells, J. G. Eizens vēsturiski 
socioloģiskā aspektā apcerēja latviešu tiesisko, proti, beztiesisko stāvokli; J. M. Lencs, 
K. G. Elferfelds apliecināja cilvēka prāta un dabisko jūtu brīvas izpausmes dzejā un  
drāmā.

3. att. Ideju vēsture Latvijā: antoloģija
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Jāuzsver latviešu vēsturnieka Edgara dunsdorfa viedoklis, ka “apgaismības idejas 
latviešus 18. gadsimtā nesasniedza”.7 Vienlaikus viņš atzina, ka apgaismes parādība ir 
ietilpināma Latvijas vēstures aplūkojumā, ja pētījums aptver ne tikai latviešu tautas, bet 
Latvijas zemes vēsturi. Var pievienoties arī Alekseja Apīņa viedoklim, ka apgaisme Latvijā 
18. gadsimtā nenoformējās kustībā – te var runāt tikai par idejām un to ietekmēm. Savu-
kārt par apgaismes nesējiem – G. F. Stenderu, M. štobi, J. Maciļeviču un G. Manteifelu – 
var droši sacīt, ka viņi ir ierakstāmi ne vien Latvijas zemes, bet arī latviešu tautas vēsturē: 
ar viņiem aizsākās latviešu valodas rakstītā laicīgā literatūra, viņi sāka izdot pirmo žur-
nālu latviešu valodā. M. štobe nodibināja “Latvisku Gada Grāmatu” (1797–1798), un seš-
desmit gadus vēlāk G. Manteifels līdzīgu izdevumu deva latgaliešu kultūrai – runa ir par 
“Inflantijas laikagrāmatu” jeb kalendāru (“Infļantu zemes laika grõmotas aba kalendera”, 
1862–1871). “Latviskas Gada Grāmatas” apmēram tūkstoš abonentiem un lasītājiem 
bija ļauts uztvert īpato kultūras nozīmi latviešu gara dzīvē: kalendāros tika izklāstītas  
“ziņas no pasaules, dabas un sētas”, kas strukturētas, sekojot gadskārtu maiņai, vislabāk 
atbilda latviskās uztveres mentālajam tipam, bet kalendārās laika skaitīšanas maiņa 
ir spējusi pat raisīt nemierus rīdzinieku vidū (1584.–1589. gada Kalendāra nemieri).

18. gadsimtā izcila nozīme Vidzemes latviešu garīgajā dzīvē bija hernhūtismam jeb 
brāļu draudžu kustībai, kas idejiski reprezentēja vienu no vācu piētisma atzariem. Hernhū-
tisms ir spilgts apliecinājums tam, kā reliģiskajā atmodā, kas izpaudās ne vien reliģijas, 
ētikas, izglītības, bet arī sabiedriskajā jomā, savienojās apgaismes universālie centieni ar 
lokālo pašapziņu. “Saskaņā ar Hernhūtes mācību,” raksta A. Johansons, “kas pretendēja 
uz universālismu Jēzus vārdā, Vidzemes brāļi gan novērsās no nacionālajām tradīcijām, 
tomēr savā dziesmā kā palīgu piesauca ne pasaules vai cilvēces, bet latvju Pestītāju.”8

Gara vēstures evolūcija Latvijā uzrāda noturīgu interesi par vācu klasisko ideā-
lismu: to apliecina I. Kanta darbu pirmizdevumi Latvijā, Jelgavas Pētera akadēmijas 
profesora G. d. Hartmaņa sarakste ar I. Kantu, kantiskās terminoloģijas iestrāde 
M. štobes tekstos, I. Kanta “Loģikas” sakārtojums, ko veica G. B. Ješe, kantisma kritis-
kās, nedogmatiskās refleksijas uzturēšana un tālākattīstība G. B. Ješes, K. G. Elferfelda 
un J. G. Hāmaņa darbos, arī jaunlatviešu sacerējumos (kantietis Ješe bija K. Biezbārža 
skolotājs, A. Kronvalda uzskatus rosināja J. G. Fihtes darbi utt.).

Tautas atmodas laika darbinieku jeb jaunlatviešu uznāciens 19. gs. vidū ir uzlū-
kojams par pagrieziena punktu Latvijas gara vēsturē, jo viņi pamatoja latviešu tautas 
kulturālo vienotību, veidojot kultūrnāciju. Vispirmām kārtām jaunlatvieši panāca, ka 
latvieši, kas līdz tam tika aplūkoti nevis kā tauta, bet gan kā noteikta novada iedzīvotāji 
(atsevišķu cilšu apzīmējumam hronikās; novadu apzīmējumam humānistu, reformācijas 
un apgaismes laikā – livonieši, inflantieši, kurzemnieki; par žēlsirdīgu jūtu objektiem – 
ganiņiem, dzimtļaudīm, arājiem), tika atzīti par savas zemes un vēstures subjektiem. 
K. Valdemārs, K. Barons, J. Alunāns, F. Brīvzemnieks, K. Biezbārdis, A. Spāģis, A. Kron-
valds turpināja apgaismes laikmeta idejas un apgaismes gadsimta mantojumu “ņemt 
savās rokās”. Jaunlatviešu kustību atšķirībā no apgaismes ideju izpausmēm 18. gadsimtā 
patiešām var uzskatīt par apgaismes kustību. Nav šaubu, ka jaunlatviešus iespaidoja  

7 dunsdorfs E. Latvijas vēsture, 1700–1800. [Stokholma]: daugava, 1973, 576. lpp.
8 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1700–1800. [Stokholma]: daugava, 1975, 288. lpp.

Ella Buceniece    IdEJu VēSTuRE LATVIJā uN INTELEKTuāLāS IdENTITāTES VEIdošANāS



20 LATVIEšI uN LATVIJA   IV sējums   LATVIJAS KuLTūRA, IZGLīTīBA, ZINāTNE

tālaika Vakareiropas politiskie notikumi – 1848. gada revolūcijas uzbangojumi, jaunākie 
idejiskie strāvojumi – romantiskās Sturm und Drang (“Vētras un dziņas”) gara kustības 
noskaņas, arī krievu slavofilu tautiskie centieni. Iemeslu vārda “jaunlatvietis” radīšanai 
bija devis Juris Alunāns, tulkojot latviešu valodā H. Heines dzejoli “Loreleja”. Mācītājs 
Gustavs Braže, apspriezdams J. Alunāna dzejoļu krājumu “dziesmiņas” (1856), nosauca 
Alunānu par jaunlatvieti, jo arī Heini vācieši bija iesaukuši par jaunvācieti – zobgalības 
un viņa pretišķības veclaiku garam dēļ..

“Pēterburgas Avīzes” – jaunlatviešu idejiskā tribīne un to humoristiskais pielikums 
“Zobu Gals” bija kaut kas jauns salīdzinājumā ar tolaik pastāvošajiem laikrakstiem 
“Latviešu Avīzes” un “Mājas Viesis”, kas gāja vācu muižniecības pavadā. “Pēterburgas 
Avīzes” rakstīja par parlamentārismu Anglijā, par valstu republikānisko iekārtu, par 
cilvēku tiesisko vienlīdzību, par tehniskiem jautājumiem, dabaszinībām, attīstības teo-
riju, arī par vēsturi, psiholoģiju; atdzejoja Heini, Gēti, Moru u.c. Atšķirībā no roman-
tiķiem, kuri savus ideālus meklēja pagājībā vai ienesa nākamībā, jaunlatvieši īstenoja 
savas atskārtas kā tagadnes uzdevumus (pagājību kā pilnīgas esības formu apdziedāja 
Pumpurs un Auseklis, nākamība kā apziņas mods latviešu gara dzīvē ienāca līdz ar 
Raini un Aspaziju). Vēsturiskā pašapziņa sākas ar gara kontinuitātes, pēctecības apziņu, 
ar “pateicības parāda” kārtošanu. “Te nu mums vērā jātur, ka no senāku laiku sprūdām 
ārā kļuvuši ne viscaur pašu spēkiem, ne caur paša cīnīšanos un uzvarēšanu, bet pie 
šīs pirmās izkūņošanās no senāku laiku slodzēm mums daži krietni vīri, dažādu tautu 
dēli, palīgā nākuši ar savu laicīgu un garīgu kapitālu. Tiem mēs vispirms esam sirsnīgu 
pateicību parādā,” rakstīja A. Kronvalds.9 

otrais tagadnes uzdevums jaunlatviešu izpratnē – tautas gara mantojuma savāk-
šana un kopā likšana. Zīmīgi, ka atmodas laika darbinieki apzinājās tautu ne vien kā 
etnogrāfisku un politisku vienību, bet arī kā ideālu kopību. Jaunlatvieši runāja par “ko-
pības prātu” (A. Kronvalds), un tas neapšaubāmi ir kultūras un civilizācijas universālais 
nosacījums. “Kopības prāta” jēdziens satur vairākas semantiskas nozīmes. Pirmkārt, tā 
ir tautas vienotības apziņa: “Lokālpatriotisma jeb vietīga patriotisma vietā vajag iestāties 
dabiskam patriotismam. Tādēļ cilšu samaņas vietā jāieaudzina tautas samaņa. Tad zinās 
kurzemnieks, vidzemnieks, vitebskietis, leitis u.t.p., ka mēs esam visi kopā latvieši.”10 
otrkārt, kopības apziņa ir sintētiskā filozofiskā prāta piekopšana, gara jauda domāt par 
sevi universālās esamības lokos. Arī jaunlatviešu aizsākto filozofiskās terminoloģijas 
izveidi, domājams, vadīja atskārta, ka filozofiskā apziņa ir tautas pieraksts vēsturē un 
cilvēcē.

19. gadsimta beigās, apgaismības ievirzēm radikalizējoties un universalizējoties, 
Latvijā ienāca jaunas idejas, Jaunās strāvas kustība (izvērstākā skatījumā Jaunā strāva 
jeb modernitātes idejas nav saistāmas tikai ar vienu pašu Jaunās strāvas kustību, bet 
ar plašākiem domas pavērsieniem gan objektivitātes, gan subjektivitātes virzienā). Arī 
Latvijā modernitāte piesaka sevi kā agrāk nebijusi universālisma tendence, kas skata 
attīstību “trejos lokos – sevī, tautā, cilvēcē”, ko spilgti piesaka Aspazija savā drāmā, dzejā 
un dzīvē. Aspazijas iezīmētos modernā laika “trejus lokus” Rainis izvērš un paplašina, 

  9 Kronvalds A. Tagadnei. Rīga: Liesma, 1987, 295. lpp.
10 Turpat, 39. lpp.
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pievienojot tiem vēl vienu – Visuma, kosmisko dimensiju. Visumu, kosmosu Rainis nav 
domājis naturālā nozīmē, tomēr tā ir savveida atgriešanās pie dabiskās, tradicionālās 
pasaules, tikai dekonstruētā veidā. Rainis drāmā, dzejā un teorētiskajos rakstos risina 
uzdevumu – atrast un veicināt sasaisti starp patību, tautu un cilvēci, lai ikkatrs viens, 
refleksīvi tapdams pats, nostiprinātos arī cilvēcē (“Tu izej cilvēci un sauli gūt!”).

Indivīda saikni ar sabiedrību jau kopš apgaismības uzsver sociocentriskā strāva, kas 
pauž atziņu, ka cilvēks veidojas par cilvēku tikai sabiedrībā, kas ir līguma, vienošanās 
racionāls konstrukts. Liberāla sabiedrība, kas nodrošina indivīda brīvību un vērtību, 
vienlaikus paredz zināmu egotisma pārvarēšanu, lai varētu pastāvēt kopība. Sabiedrī-
bas, racionalitātes un pozitīvo solidaritātes jūtu uzsvērumu pār individuāli subjektīvo 
atzīst filozofiskā pozitīvisma (kas bija pamatā socioloģijas kā zinātnes izveidei 19. gs. 
vidū) virziens. 19. un 20. gs. mijā eiropeiskā pozitīvisma ievirze ir plaši pārstāvēta arī 
Latvijā un izpaužas gan sociālajās teorijās (Pauls dauge, Jānis Asars, Vilhelms ost-
valds), gan filozofijā (Kārlis Veinbergs), gan literatūrzinātnē (Teodors Zeiferts, Antons 
Birkerts), bet jo īpaši – atsevišķu pozitīvisma konceptu izmantošanā, piemēram, “cil-
vēces” koncepts Raiņa daiļradē, “cilvēces reliģijas” ideja, ko modificētā veidā pārņēma 
marksisms, u.c. Marksisms, priekšplānā izvirzot šķiru cīņu, mazināja indivīda un viņa 
gara radošo jomu nozīmi un relatīvo patstāvību, kā arī ar savu revolūcijas teoriju šķēla 
gan sabiedrību, gan veidoja pārrāvumu starp dabu un sabiedrību, jo nepieņēma evolū-
cijas, pakāpe niskas attīstības ideju, kas ir pozitīvisma pamatpremisa.

Vienlīdz svarīga nozīme jauno laiku struktūras izveidē bija arī filozofiskā roman-
tisma strāvai, kas guva izpausmi galvenokārt literatūrā, mākslā un mūzikā. Romantisms 
nebija sociāli pasīvs, tas papildināja bezpersoniskās sociālās teorijas ar subjektivitātes 
idejām, akcentējot gan dabas dievišķo izpausmi, gan individuālā un mainīgā mūžību. 
Filozofiskā antropoloģija un estētika ar cilvēka kā radoši imaginatīvas patības izvēr-
sumu ir romantisma konceptuālais kredo. Romantisma tematiskā gradācija ietvēra gan 
universālā individualizēšanu un tā sasaisti ar mūžību (Jānis Poruks, Fricis Bārda, Kārlis 
Skalbe), gan subjekta apziņas un radīšanas “dzelmes”, ļaujot smelt “iz sevis paša”, vedot 
pie “apziņas neapzināto” (Fallijs), meklējot “latvju renesansi” visprimitīvākajos un tātad 
arī dziļākajos kultūras pamatos (Viktors Eglītis), – un viņi visi kopā apliecināja indivīda 
brīvību caur radīšanu.

šajā laikā radās arī liberālkonservatīvas idejas, ko pārstāvēja mācītājs, rakstnieks un 
politiskais darbinieks Andrievs Niedra, mācītājs, pedagogs un publicists Vilis olavs, ju-
rists, žurnālists un politiķis Fricis Veinbergs, kuri piedāvāja sabiedrības iekārtošanas re-
formu projektus. V. olavs praktiski īstenoja vairākas ekonomiskas reformas, vien laikus 
parādot ekonomisko, sociālo un nacionālo panākumu saikni ar ētikas normu ievēro-
šanu (gandrīz vai latviešu Bendžamins Franklins!). Savdabīgu “stereoskopisku” skatu 
uz latviešu modernās saimnieciskās un garīgās dzīves attīstību piedāvāja A. Niedra, 
mēģinādams šķetināt neviennozīmīgās latviešu un vācbaltiešu attiecības. A. Niedra 
parādīja, ka modernitātē tautas likteņi lielā mērā vispirms izšķiras indivīda apziņā. Ar 
A. Niedru “pirmo reizi latviešu rakstniecībā parādījās inteliģenta tips” (Andrejs upīts), 
turklāt tāds, kas pārstāv nevis humanitāro, bet inženiertehnisko jomu. Industrijas (no  
latīņu val. industria – rosība, darbība) un zinātnes attīstību Latvijā veicināja Rīgas 
Politehnikums, kur mācījās gan Vilis olavs, gan Jānis Poruks, Jānis Asars u.c., kur  
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pasaules slavu Rīgai kaldināja tā mācībspēki – nākamais Nobela prēmijas laureāts 
(1909) Vilhelms ostvalds un arī citi ievērojami dabaszinātnieki, kā Pauls Valdens un 
Mečislavs Centneršvērs, rosinot jaunu zinātnes un filozofijas ideju, piemēram, pragma-
tisma un enerģētisma, ienākšanu Latvijas intelektuālajā telpā. Akadēmiskā humanitārā 
zinātne šajā laikā nebija dominējošā, jo tās attīstībai trūka institucionālas bāzes. Tikai 
daži Krievijā un Vācijā studējošie bija ieguvuši akadēmisko grādu filozofijā (Pēteris 
Zālīte, Kārlis Balodis), teoloģijā (V. Sanders) un filoloģijā (Eduards Kurcs).

Ideju vēsture un latviešu intelektuālais leksikons:  
avoti, literatūra, jēdzieni

Bet kas mūs lielus padara, tas ir mūsu gaišais prāts,
Kad mēs to cilājam..

G. F. Stenders

Lai arī modernā filozofiskā ideju pētniecības metode Latvijā nostabilizējās tikai 
20. gadsimta nogalē, kad tika publicēti apceru un antoloģiju “Ideju vēsture Latvijā” trīs 
sējumi, tomēr tās konceptuālie aizmetņi un atsevišķi pētījumi radās jau krietni senāk. 
Ideju vēsture saistībā ar intelektuālās tradīcijas veidošanos pirmām kārtām ir skatāma 
kopsakarā ar individuālisma kā filozofiskas pozīcijas iedibināšanos. Eiropā tas ir sais-
tāms ar prātu, racionalitāti, subjektivitāti, kritisko refleksiju, ar Renē dekarta vārdu un 
viņa nu jau aksiomātisko un vienlaikus allaž no jauna pārdomājamo formulu – cogito, 
ergo sum (domāju, tātad esmu), kas nav slēdziens, bet sākotnējs domāšanas nosacījums. 
Proti, idejai vienmēr ir autors (kaut arī ideja nav atvedināma tikai uz vienu autoru) tādā 
pašā nozīmē, kā nav sabiedriskās domas, ir tikai individuālo domātāju doma: “domas 
ir privāta lieta. Sabiedrību interesē tikai spriedumi. Tā vai nu ir tiesājoša, vai tās vispār 
nav. Tomēr tieši tā ir sabiedriskās domas jēga, kuru veido prese: padarīt sabiedrību ne-
spējīgu spriest, iedvest tai bezatbildīgu, neinformētu attieksmi.”11 

Līdzīgu atziņu par individuālās spriestspējas nozīmi kultūrā un sabiedrībā 
1932. gadā pauž arī Pauls Jurevičs izdevuma “Latvieši” rakstā “Filosofiskā doma latviešu 
garīgā dzīvē”,12 ieskicējot latviešu gara specifiku saistībā ar pirmo pārskatu par latviešu 
filozofijas vēsturi un saistot filozofijas un abstraktās domāšanas negaro vēsturi ar vēlīno 
individuālisma dzimšanu: “Tiešām, neviena tauta, ne latvju, ne arī kāda cita, nerada 
nekādu filosofiju, jo to spēj tikai indivīdi.”13 šo Jureviča rakstu var uzskatīt par vienu no 
pamatīgākajām un konceptuālākajām apcerēm par latviešu gara un intelektuālās iden-
titātes veidošanos, īpatnībām un izpausmēm kultūrā – gan rakstniecībā, gan filozofijā.

Lai arī P. Jurevičs filozofijas dzimšanu Latvijā saista ar individuālisma filozofisko 
iestādni, viņš sāk ar to, ka uzrāda latviešu individuālo domātāju refleksiju saikni arī 
ar “priekšindividuālo laikmetu” un tā “anonīmajām gara mantām”, tas ir, latviešu  

11 Benjamins V. Iluminācijas. Rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2005, 394. lpp.
12 Jurevičs P. Filosofiskā doma latviešu garīgā dzīvē. Latvieši, 2. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 1932, 327.–344. lpp.
13 Turpat, 329. lpp.
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folkloru. Kā būtiskākās priekšindividuālā laikmeta latviešu gara iezīmes autors atzīst 
pirmām kārtām tieksmi uz individuālismu (kā norobežošanos, nevis filozofisku po-
zīciju) un nesabiedriskumu. Tas ir bijis saistīts 1) ar to, ka latvieši vienmēr ir bijuši 
zemkopju tauta, kas veidojusi attiecības galvenokārt ar dabu, nevis līdzcilvēkiem; 2) ar 
latvieša zobgalību, kas īpaši izpaužoties apdziedamās dziesmās (manuprāt, P. Jurevičs 
ir atradis precīzu vārdu latviešu humora izpratnei – zobgalība, kas nav ne ironija kā 
intelektuālāka attieksme, ne apsmiešana kā nievājoša pozīcija). Kā trešo latviešu gara 
iezīmi autors min romantisko ievirzi, tas ir, motivēt darbību un domāšanu jūtās, “va-
dīties no afektīvi apdvestām idejām un, ieslēdzoties sevī, reizē ar to tiekties pēc intī-
mas vienības ar kādu plašāku realitātes sfairu”.14 Autors arī secina, ka šī vienību jeb 
vienotību meklējošā emocionālā dispozīcija vienlaikus saistās ar prasību “pēc skaidras 
un loģiskas domāšanas, ar ko tā atšķiras no slāviem ar viņu tieksmēm pēc tumšas misti-
kas”. šis latviešu jūtīgums izpaužoties ne tikai tautasdziesmu saturā, bet arī to formā ar 
raksturīgajiem deminutīviem, kas pauž nevis jēdzienu loģisko saturu, bet gan afektīvi 
subjektīvo attieksmi pret lietām. Kā “intelektuālistīgas tautas” piemēru autors piesauc 
frančus, kuru valodai gandrīz pilnīgi pietrūkstot deminutīvu. Filozofiskās refleksijas 
piemērus anonīmajā kultūrā Jurevičs ņem no latviešu teikām, parādot, ka tajās ir fiksē-
tas tādas modernās filozofijas tēmas kā “laika relativitāte, tā dažādie ritmi un konden-
sācijas, kā arī mūžības bezlaicīgais raksturs, ētisko normu uzstādījumi, kas ir izteikti 
ar lielu optimismu un gaišu ticību, ka labais uzvarēs ļauno. Vienlaikus autors pamatoti 
piebilst, ka folklorā kodētā tūkstošgadīgā tautas gudrība nav raksturīga latviešiem 
vien, tātad tai ir arī viscilvēciska ideātiska dimensija. Lai arī autors šīs tipiskās īpatnī-
bas saista ar priekšindividuālo laikmetu, viņš vienlaikus atzīst, ka šo vispārīgo afektīvi 
subjektīvi romantisko domas ievirzi “ar sevišķu patikšanu” turpina arī mūsu indi-
viduālie domātāji, tā iezīmējot vienu būtisku mūsu intelektuālās tradīcijas veidošanās  
savdabību. 

otra šīs tradīcijas iezīme ir saistīta jau ar vēsturisko periodu, un šī iezīme lielā 
mērā bija saistīta ar “baznīcas autoritātes noteiktajām kristīgās reliģijas dogmām”. Tām 
P. Jurevičs nepiešķir īpašu individualizējošu statusu, jo, viņaprāt, “tās jau ir principiāli 
universālas, neizteic un negrib izteikt nekā īpatnēja nacionāla, nemaz nerunājot par 
to, ka tās ir tikai diezgan vaļīgā sakarā ar filosofiju”.15 Kopumā P. Jureviča viedoklis ir 
akceptējams, izņemot hernhūtisma vērtējumu, jo tajā jau ir rodami autora akceptētā 
individuālisma aizmetņi. Taču kristīgās reliģijas dogmu ietekme latviešu kultūrā allaž 
ir bijusi visai noturīga, tāpēc krietna didaktikas deva un reliģisko ideju īpatsvars rak-
sturo arī moderno mūsdienu Latvijas sabiedrību un kultūru (vismaz ārējās reprezen- 
tācijās).

Savā pārskatā P. Jurevičs sniedz arī nelielus latviešu domātāju portretus un nosauc 
filozofiskās tēmas, kuras viņi ir risinājuši. Latviešu individuālā gara izpausmes aizsāku-
mus autors saista ar diviem vīriem, kuri, viņaprāt, iezīmē arī divas ievirzes, proti, runa 
ir par Krišjāni Valdemāru kā pragmatisku reālpolitiķi un “kreisā novirziena” aizsācēju 
(P. Jurevičs min K. Valdemāra spārnoto izteicienu, ka “latviešiem vajag vispirms trīs 

14 Jurevičs P. Filosofiskā doma latviešu garīgā dzīvē, 328. lpp.
15 Turpat, 330. lpp.

Ella Buceniece    IdEJu VēSTuRE LATVIJā uN INTELEKTuāLāS IdENTITāTES VEIdošANāS



24 LATVIEšI uN LATVIJA   IV sējums   LATVIJAS KuLTūRA, IZGLīTīBA, ZINāTNE

lietu: naudas, naudas un atkal naudas”) un Kronvaldu Ati kā tautisko romantiķi un filo-
zofiskā individuālisma aizsācēju, kurš iestājās par “indivīda garīgās dzīves atbrīvošanu 
no tradīcijas valgiem”,16 kurš īpaši akcentēja tautiskās pašapziņas modināšanu, nacio-
nālā gara un nacionālo vērtību izkopšanu. šī pretruna starp divām ievirzēm, manuprāt, 
joprojām ir viena no latviskā gara īpatnībām, proti, spraigums starp ikdienas dzīves 
prakticismu un piezemētību (arī kā tuvību zemei), no vienas puses, un romantismu, 
zināmu sentimentālismu un ideālismu savā pašizpratnē un vīzijās, kā arī publiskajās 
reprezentācijās, no otras puses.

19. gs. astoņdesmito gadu otrajā pusē tapa jauns latviešu pašapziņas virziens – Jau-
nās strāvas ideoloģija un kustība, kurā, kā atzīmējis P. Jurevičs, “teorētiskās domas loma 
ir sevišķi liela”.17 Taču tās oriģinalitāti autors nav ieraudzījis un neuzrāda, viņš arī atzīst, 
ka tā vairāk ir bijusi praktiskās cīņas līdzeklis, un ap 1905. gadu tas guvis lielu atbalstu 
revolucionāri noskaņotā jaunatnē. Var vien piebilst, ka Jaunās strāvas marksisma un 
1905. gada notikumu pozitīvā nozīme tomēr ir saskatāma un tā ir saistāma ar nenolie-
dzamu kritiskās apziņas atmodu un sociālo aktivitāti, kurai gan pietrūka individuālis-
tiskās refleksijas.

Kā refleksīvās individuāli romantiskās strāvas pārstāvjus Jurevičs vispirms apcer 
dzejniekus un rakstniekus – Jāni Poruku, Raini, Frici Bārdu, Andrievu Niedru; tad 
pievēršas tiem rakstniekiem un publicistiem, kuriem “filozofiskā refleksija vairāk iz-
paužas patstāvīgos apcerējumos”, – Miķelim Valteram, Ernestam Arnim-Runcim. Tiek 
nosaukti un dažos teikumos raksturoti arī citi literāti: Viktors Eglītis, Edvards Virza, 
Rihards Rudzītis, Kārlis Skalbe, Jānis Akuraters, Anna Brigadere.

Nākamo būtisko pavērsienu latviešu intelektuālajā un garīgajā dzīvē Jurevičs saista 
ar Latvijas universitātes nodibināšanu, kad ar zinātni sāk nodarboties sistemātiski, tas 
ir, pašas zinātnes dēļ. Autors sniedz visai precīzus īsus raksturojumus par pirmajiem 
profesionālajiem latviešu filozofiem – Jēkabu osi, Pēteri Zālīti, Paulu dāli, Paulu Ju-
reviču, Teodoru Celmu, arī Mildu Paļeviču, Jūliju Studentu, Aleksandru daugi, Jāni 
Kauliņu, Rūdolfu Jirgenu.

P. Jureviča sniegtajā pārskatā ir raksturoti arī divi teoloģijas profesori – Volde-
mārs Maldonis un Kārlis Kundziņš, kā arī eksakto zinātņu profesori – Mārtiņš Zīle 
un Aleksandrs Janeks. Kā redzams, latviešu intelektuālo identitāti tās pirmsākumos 
jau tīri kvantitatīvi raksturo romantiskās un subjektīvās ievirzes pārsvars pār objektīvi 
racionālo.

Ir jāatzīmē arī paša Jureviča pieejas specifiskais konceptuālais modelis – viņš lat-
viešu garīgo dzīvi saista tikai ar etnisko latvietību, neiekļaujot tajā nevienu baltvācu 
pārstāvi vai cittauti, bez kuriem Latvijas intelektuālā vēsture vienkārši ir nesaprotama 
un neizskaidrojama – lai minam J. G. Herderu, G. Merķeli. Netiek minēts arī filozofijas 
profesors, vācietis Valters Frosts, kas darbojās Lu sākumposmā. šāda pieeja, manuprāt, 
nepamatoti saīsina un vienkāršo Latvijas intelektuālo vēsturi. Filozofiskās domas aiz-
sākumu Jurevičs saista ar G. F. Stenderu jeb Veco Stenderu, un šāda pieeja ir pilnībā 
akceptējama, jo Stendera veikums ir atzīstams par būtisku šķirtni latviešu kultūrā, kas 

16 Jurevičs P. Filosofiskā doma latviešu garīgā dzīvē, 332. lpp.
17 Turpat, 331. lpp.
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novelk robežu starp ikdienišķu “gudrības mīlestību” un logosu, ra-
cionalitāti kā transcendentālā kritiskā prāta pamošanos. šo domu 
par Stendera nozīmi allaž savās lekcijās uzsvēra filozofijas profesors 
Pēteris Laizāns, tā ir apliecināta arī akadēmiķa Jāņa Stradiņa esejā 
“Augstas gudrības grāmata latviešu kultūras vēsturē”, kas ievietota 
Vecā Stendera darba 1988. gada izdevumā. Robežšķirtni Vecais 
Stenders iezīmē arī semantiski, pirmoreiz ieviešot “augstās” gudrības 
(nevis tikai sadzīviski praktiskās gudrības) jēdzienu, ko nosacīti var 
atzīt par Kanta “tīrā prāta” nojēguma latviešu līdzinieku. “Augstas 
gudrības grāmatu” J. Stradiņš nosaucis par “enciklopēdiju zemnie-
kiem” un ar šo ievirzi saista tās unikalitāti, jo laikā, kad Francijā 
iznāk d. didro vadībā tapusī enciklopēdija, nekur citur “zemnieku 
enciklopēdija” nav izdota. Grāmata pirmoreiz stāsta latviešiem arī 
par filozofiju – tai veltīta vesela nodaļa (XXIV).

Savukārt nedaudz agrāk tapušā, bet šai pašai tēmai veltī-
tajā 1929. gada rakstā P. Jurevičs dod vispārīgu, pat līdz šodienai 
paradigmatisku latviešu intelektuālās identitātes un kultūras 
raksturojumu: “Mūsu latvisko kultūras dzīvi raksturo tas, ka pie 
mums tiek izdota un tiek lasīta gandrīz vienīgi tikai daiļliteratūra. 
Zinātniskās grāmatas – ja atskaita mācību grāmatas – gandrīz nemaz netiek izdo-
tas, jo tās neatmaksājas tādēļ, ka nav lasītāju. Mūsu sabiedrības garīga dzīve ir tātad 
vienpusīgi orientēta uz daiļliteratūras pusi, un līdz ar to visai mūsu garīgajai kultūrai 
piemīt kāds īpatnējs, “belletristisks” tonis.. Mēs ātri piesavināmies citu tautu radītas 
gara mantas un tā bieži vien esam vāciskāki par vāciešiem un krieviskāki par krieviem.. 
“Belletristiskās” kultūras īpatnības – ka lielākā sabiedrisko darbinieku daļa nespēj būt  
objektīvi.”18

Latvisko kultūru mēdz raksturot arī kā poētisko kultūru, kā ētiski praktisko at-
tiecību un dzīvesziņas kultūru pretstatā logosa, racionalitātes kultūrai. Tam ir vairāki 
iemesli un pamatojumi: pirmām kārtām latviešu nācijas vēlīnais konsolidācijas process, 
kas notiek tikai 19. gs. vidū saistībā ar jaunlatviešu darbību. Līdz šim laikam latviešu 
paš izpratni un pašapziņu ir veidojusi mitoloģija un folklora kā kolektīvā mutvārdu 
jaunrade, kas iedibina tradīciju un tālāk funkcionē kā tradīcija. Folklorā ir rodamas ar-
hetipiskas pasaules un cilvēku kopdzīves izpratnes struktūras, kas satur būtiskus pasau-
les izpratnes elementus, bet nesniedz teorētiski racionālu un vēsturisku pamatojumu. 
“Tautas atmiņa ir nevēsturiska; tā nespēj iemūžināt to, kas ir individuāls un pārejošs, un 
saglabā tikai personu un notikumu tipisko nozīmi, t.i., mītu,” raksta Roberts Mūks.19 

Kā vēl vienu poētiskās kultūras dominances iemeslu var minēt mūsdienās fiksēto 
atziņu, ka mazām nācijām vispārīgu uzskatu un ideju veidotāja galvenokārt ir literatūra, 
nevis filozofija. 

Interesantu skatījumu par latviešu modernās mākslas un kultūras veidošanos un 
tās īpatnumu piedāvā mūsdienu amerikāņu mākslas vēsturnieks Stīvens Mansbahs 

18 Jurevičs P. Belletristiskā un zinātniskā kultūra. [Rīga], 1929.
19 Mūks R. Mīts un iztēle. Rīga: Karogs, 1991, 33. lpp.

4. att. 1988. gada izdevums
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pētījumā “Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890–1939” 
(Cambridge university Press, 1999). šajā darbā Merilendas universitātes profesors 
izseko abstrakcijas filozofiskajai ģenēzei minētajā laika posmā, tas ir, klasiskā moder-
nisma periodā un iezīmētajā teritorijā. Kā norāda autors intervijā žurnālam “Rīgas 
Laiks”, “abstrakcionismam bija filozofiskie centieni redzēt pasauli kā skaidru, racionālu 
un universālu attiecību modeli”.20 Autors atgādina kādu Latvijas akadēmiskajā un pub-
licistiskajā telpā jau pamatotu un akceptētu atziņu: “Tās lomas, ko rietumvalstīs pildīja 
ekonomisti, politiķi un citi, nebija pieejamas Austrumos, līdz ar to kultūra kļuva par 
dominējošo izpausmes veidu un tajā konsolidējas viss, kas tika saprasts ar nacionālo 
raksturu un nacionālajām interesēm.”21 otrajā atziņā autors fiksē interesantu konstatē-
jumu: tā kā austrumeiropiešiem dominējošā “līnija” vienmēr tika uzspiesta no ārpuses, 
kā pretinde tam tika kultivēta stilu dažādība un, kā var secināt no autora sacītā, arī 
stilu un pat vispārīgu principu un ieviržu sajaukums. Abstrakcionisms ir abstrakta 
ideja, racionāla konstrukcija, varētu arī sacīt – universāls “tīrais prāts”. Tomēr Latvijā, 
kā atzīst autors, notika interesanta saspēle starp moderno un etnisko (kā piemērs tiek 
minēts Romana Sutas porcelāna šķīvji, kas 1925. gadā tikuši godalgoti Parīzē), un 
modernais jeb abstraktais arī citu mākslinieku darbos neizpaudās tīrā veidā, jo jeb-
kura abstrakcija mijas ar figurālismu.22 Manuprāt, tā ir raksturīga latviešu kultūras 
atšķirības zīme, kas izpaužas ne tikai mākslā, bet arī citās kultūras formās, tostarp 
literatūrā un filozofijā, proti, stilu (akadēmiskā un populārā) un pat pamatprincipu un 
pamatieviržu sajaukums, ko var skaidrot ar kultūras pieprasījumu skaidrot akadēmiski  
sarežģīto.

Lai arī šī latviešu kultūras beletristikas un figurālisma iezīme joprojām saglabājas, 
tomēr laika gaitā notiek pievēršanās kultūras otra spārna jeb objektīvās, zinātniskās 
kultūras attīstībai. Tā P. Jurevičs jau pārskatā “Filozofija, psiholoģija un pedagoģija”, kas 
publicēts izdevumā “Zinātne tēvzemei, 1918–1938” (Rīga: Latvijas universitāte, 1938), 
līdzās literatūrfilozofijai un akadēmiskajai filozofijai apskata arī objektīvās jeb dabas 
filozofijas problēmas medicīnas profesora Mārtiņa Zīles, ķīmijas profesoru Aleksandra 
Janeka un Jūlija Auškāpa, kā arī Miķeļa Bruža darbos.

P. Jurevičs savulaik (1932) ir publicējis arī vairākus rakstus, kas veltīti “industriālās 
kultūras problēmām”.

Arī akadēmisko filozofu – T. Celma, P. dāles, J. Studenta, F. Garā un M. Paļevi-
čas – darbos būtisku vietu sāk ieņemt atziņas teorijas, ne vairs tikai dzīves filozofijas 
nostādnes. P. Jurevičs gan nenošķir pozitīvisma analītiskās tradīcijas tēmas, tomēr arī 
to aizmetņi ir rodami jau 20. gs. 20.–30. gados – fundamentālākais darbs šajā laukā 

20 Mansbahs S. Iestidzis Baltijā: Ievas Lešinskas saruna ar Stīvenu Mansbahu. Rīgas Laiks, 2011, aprīlis, 53. lpp.
21 Turpat, 54. lpp.
22 “Pieņemsim, Polloks – viņš iziet cauri attēlojuma periodam, bet tad sasniedz briedumu un abstrakciju un 

vairs neskatās atpakaļ. šāda viendimensionāla attīstība Austrumos vienkārši nenotiek – un nav iemesla tai 
notikt.. Tas uzskatāmi redzams kaut vai jūsu jaunajā muzejā Elizabetes ielā: vienas nedēļas laikā gan Beļcova, 
gan Suta rada darbus, kas ir figurāli, un citus, kas ir abstrakti. un publika to norija bez grūtībām. Turpretim 
Mondriāns, Gropiuss un citi Rietumu paradigmātiskie mākslinieki nosodītu savus Austrumu kolēģus par 
disciplīnas trūkumu – pašdisciplīnas un uzticības trūkumu noteikta stila tēlojumam. Mani interesē tieši sīs 
atšķirības.” Turpat, 54. lpp.
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ir P. dāles pētījums par empiriokritiķi R. Avenāriusu,23 jāatzīmē arī vairāki nopietni 
raksti, kas pieder rakstnieka un domātāja, autodidakta E. Arņa spalvai un veltīti loģikas 
problēmām izziņas teorijā.24 

Zinātnes un objektīvisma ievirzi balsta sociālās filozofijas nostādnes, kuras sāk 
skaidrot sabiedrības struktūru un tās attīstības likumsakarības – lai minam Lu pro-
fesora V. Frosta rakstus par vācu socioloģijas pamatlicēju G. Zimmelu, domāt un dar-
boties rosinošo P. Birkerta grāmatu “Zocioloģija” (I daļa, 1921), kurā socioloģija tiek 
definēta kā “vispārēja zinātne par sabiedrību un zociāliem procesiem (sabiedriskām 
rosībām)”. Tās ir arī Jaunās strāvas teorētiķu un sociālo demokrātu sabiedriskās rosī-
bas modernās valsts, nācijas un kultūras izpratnes veidošanā, kas sabiedrību aplūko 
kā objektīvu dabiski vēsturisku procesu, kam pamatā ir objektīvas likumības. Lai sa-
biedrība pastāvētu, ir nepieciešama zināma deva vienprātības – šo domu ir pamatojis 
E. dirkems, viens no socioloģijas aizsācējiem, un vienprātības pamatā ir loģika, kuras 
likumi ir objektīvi. Tāpēc objektīvistiskā tradīcija, ko pirmām kārtām pārstāv un veido 
zinātne, ir demokrātijas un līdztiesības nosacījums: bez zināmas objektivitātes devas 
moderna, demokrātiska valsts nevar pastāvēt. Tāda bija arī Kārļa ulmaņa vīzija – vei-
dot vēsturi “nacionālisma un objektivitātes garā”, kuru samēru pašam idejas autoram 
tomēr neizdevās noturēt, un tas izvērsās gan par viņa personisko drāmu, gan daļēji bija 
par iemeslu valsts traģēdijai. 

Jautājums par zinātniskās racionalitātes esamību un izpausmes formām latviešu 
kultūrā ir problēmiski aktualizēts E. Bucenieces rakstā “Vai racionalitāte ir latviskā gara 
jauda?”.25 Autore tajā ieskicējusi racionālistiskās ievirzes konceptuālās un semantis-
kās zīmes latviešu kultūrā, rakstnieku, dzejnieku, filozofu literārajos un teorētiskajos 
apcerējumos, un šīs zīmes ir – skaidrība, noskaidrojums, saules gaisma, prāts, apziņa, 
pašība (Kaspars Biezbārdis), patība (Rainis, Imants Ziedonis, Zenta Mauriņa), citiem 
vārdiem, pašapziņa, cilvēce, dabas jeb physis apjēgsmes veidi panteisma un panen-
teisma formā u.c. Zīmīgs ir arī pirmā latviešu sērijveida populārzinātnisko rakstu 
krājuma nosaukums “Sēta, daba, pasaule”, ko 1859.–1860. gadā izdeva dzejnieks, 
Tērbatas latviešu pulciņa teorētiķis Juris Alunāns (liktenis viņam bija lēmis vien 
32 dzīves gadus!), – J. Alunāns sagatavoja trīs sējumus, bet 1873. gadā ceturto sējumu 
apkopoja A. Kronvalds. Kā redzams, nosaukums aptver trīs esamības un eksistences 
telpiskos un pašizpratnes lokus, sākot ar lokālo (sētu) – bet neaprobežojoties tikai ar 
to – un ietverot arī universālā dimensiju, ko pieprasa “dabas un pasaules” racionāla  
apjēgsme.

īpaša vieta tā sauktās objektīvās kultūras jeb dabaszinātnisko ideju un to autoru vie-
tas un nozīmes atklāsmei pasaules izpratnes, intelektuālās identitātes, kā arī to saiknes 
aprādīšanai ar latviešu kultūru un latviešu pašapziņu, ir Jāņa Stradiņa fundamentālajiem  

23 dāle P. Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sistēma: R. Avenariusa psicholoģiski-filozofiskie uzskati un viņu kri-
tika. Rīga: Latvijas Augstskolas Valodnieciski-filozofiskā fak., 1921.

24 Arnis E. Cilvēks meklē patiesību: septiņi apcerējumi par domas uzvarām un maldiem, Rīga: Valters un Rapa, 
1939 (sk. apceres “Loģisms un psiholoģisms izziņas teorijā” un “Ideju likteņi”).

25 Buceniece E. Saprāts nav ilūzija: rietumu filozofija modernisma situācijā. Rīga: Pētergailis, 1999,  
164.–170. lpp.

Ella Buceniece    IdEJu VēSTuRE LATVIJā uN INTELEKTuāLāS IdENTITāTES VEIdošANāS



28 LATVIEšI uN LATVIJA   IV sējums   LATVIJAS KuLTūRA, IZGLīTīBA, ZINāTNE

kultūrvēsturiskajiem darbiem par Latvijas zinātniekiem 
un zinātņu vēsturi,26 par zinātņu un augstākās izglītības 
sākotni Latvijā27, kas zinātnieku veikumu un idejas ap-
lūko plašā intelektuālā, kultūrvēsturiskā un pat praktiski 
sadzīviskā izvērsumā, savienojot universāli abstrakto 
skatījumu ar konkrēto un individuāli personisko, un tas 
autora darbiem piešķir īpašu šarmu, bet interesentiem 
sniedz lasītbaudu.

Bez jau minētajiem, protams, ir vēl citi vispārinoša 
satura darbi, kas iezīmē atsevišķas idejas un to nesējus. 
Apgaismotāju idejas un darbību Latvijas teritorijā, 
18. gadsimta Vidzemē jau minētajā enciklopēdiskajā iz-
devumā “Latvieši” raksturo Roberts Vipers. Viņš apskata 
galvenokārt baltvācu autoru – J. G. Eizena, E. J. Meka – 
tiesiskās idejas, kuras rosinājis latviešu beztiesiskais 
stāvoklis, faktiski – viņu atrašanās ārpus sociālās struk-
tūras. 

Par pirmo mēģinājumu tematizēt ideju lauku liecina 
bibliogrāfa un žurnālista āronu Matīsa apkopojums 
darbā “Bāka. Kultūrvēsturiska un idejiska antoloģija” 
(1923). šajā darbā autors ir tematiski sistematizējis 
idejas, ne tikai latviešu autoru, bet galvenokārt “nesen 
pagājušu un jaunāku laiku un tautu ievērojamu vīru, 

zinātnieku, prātnieku, mākslinieku u.c. domu graudus un spriedumus par dažādiem 
politiskiem, sabiedriskiem, mākslas un ētikas jautājumiem”. Ievadā autors ir pamatojis 
arī ideju pētniecības jēgu un nozīmi: “.. mudināt lasītājus uz nemitīgu prāta cilāšanu 
un gaišākas atziņas un labāku domu un jūtu modināšanu, sevišķi uzsverot to, ka no 
pārspīlētā materiālisma mums jāpiegriežas vairāk piemirstai dziļākai garīgai, idejiskai 
pusei – visādam gara, dvēseles un dzīves krietnumam.” Autors ir nodalījis 35 šķirkļus, 
piemēram, Cilvēks, Tauta un tautība, Valoda, Latvija un latvieši, Zinātne – filosofija, 
dzimumi – dzimta, daba – zemniecība, Patiesība u.c.

Lai arī minētais izdevums ir populāras ievirzes un no akadēmiskā darba stan-
dartiem visai patāls, tomēr izvēlētās idejas un domu fragmenti savā laikā ir būtiski 
paplašinājuši skatījuma leņķi un lietu attiecību izpratni, un tajos ir vērts ieklausīties 
arī mūsdienās. Lūk, daži autora izvēlētie fragmenti no 8. sadaļas “Zinātne – filozofija”: 
“Nenoliecības jeb intolerances lielā apkarotāja nav humanitāte, bet gan zinātne” (Bokls); 
“Tikai tikumīgas tautas rada zinātni” (Renāns) u.tml.

Viena no pirmajām vispārīga rakstura apcerēm par intelektuālās tradīcijas vei-
došanos Latvijā ir Antona Birkerta darbs “Latviešu inteliģence savās cīņās un gaitās” 
(1927). Autors ir viens no pirmajiem ideju pētniecības pieejas aizsācējiem – viņš ap-

26 Stradiņš J. Lielā zinātnes pasaule un mēs. Rīga: Zinātne, 1980; Stradiņš J. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni. 
Rīga: Zinātne, 1982; u.c.

27 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009.

5. att. Antons Birkerts. “Latviešu inteliģence 
savās cīņās un gaitās” (1927)
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skata pamatā liek nevis etnisko, tautības principu, bet gan skata attīstību caur ideju 
evolūciju, tādējādi sniedzot sintētisku latviešu kultūras un gara raksturojumu. Inteli-
ģences jēdziens tiek saprasts ļoti plaši, iekļaujot tajā visus tos izglītotos cilvēkus, kas 
bijuši saistīti ar latviešu apdzīvoto teritoriju un vēlāk – ar Latviju un veicinājuši tās 
tiesību, pašapziņas un kultūras apjēgsmi un attīstību. šajā darbā ir atrodami precīzi 
zinātniski formulējumi, jēdzieni, atsauces uz avotiem un literatūru, kas ļauj to kvalificēt 
kā akadēmisku pētījumu. No vācbaltiešu autoriem ir izraudzīti tie, kuri veicinājuši lat-
viešu tautas tiesisko un kultūras pašapziņu. īpašu vietu A. Birkerts ir ierādījis Vecajam 
Stenderam, visai plaši un analītiski apcerot viņa apgaismotās reliģijas, dabas filozofijas, 
sociālās un ētiskās idejas un argumentēti raksturojot Stenderu kā vienu no monumen-
tālākajām personībām mūsu kultūrā.

Intelektuālās identitātes noteiksme neapšaubāmi ir saistīta ar intelektuāļu jeb 
inteliģences kā specifiska sabiedrības slāņa vēsturisko veidošanos. šī procesa pirmo 
posmu saistībā ar jaunlatviešiem un divām šīs kustības ievirzēm – kreisi pragma-
tisko un romantiski individuālo, kā jau tika teikts, iezīmēja P. Jurevičs. Kustības otrā 
posma – 19. gs. 80.–90. gadu – skaidrojumu sniedz līdz šim maz izvērtētais Ernests 
Arnis (Runcis).28 Viņš ir pirmais, kurš ar rakstu “Ideju likteņi” “tīrā” veidā aizsāk ideju 
pētniecības pieeju, īpašu uzmanību veltot “tautas sabiedriskās ideoloģijas” un izziņas 
teorijas un loģikas idejām.

Latviešu inteliģences tālākveidi 19. gs. 80.–90. gados un tās pievēršanos marksisma 
idejām E. Arnis skaidro kā savdabīgu paradoksu, ko viņš nosauc par “gājputnu sin-
dromu”: jaunie inteliģenti bija no lauku sētas izmestie “saimnieku jaunākie dēli”, kas 
meklēja piemešanos birojos, sīko ierēdņu vietās (augstākajās vietās jau sēdēja vācu 
un krievu inteliģence), skolotāju amatos un citur. Veidojās pirmais paradokss: starp 
tradicionālo tēva sētas dzīves autoritāro struktūru un uzskatu brīvību, ko piedāvā brīva 
intelektuāļa noteiksme. otrais: “autoritāri noskaņotā, materiālu labklājību alkstošā 
lauku gājputna” cīņa par savu vietu sakrita ar rūpniecības strādnieku cīņu par cilvēcīgā-
kiem darba apstākļiem: “Te nu sākas tipiski latviskais: pēc savas dabas un intīmākajiem 
dzīves uzskatiem konservatīvais lauku inteliģents kļuva revolucionārās strādnieku 
kustības vadonis.”29 Tas esot viens no raksturīgākajiem, kļūmīgām sekām bagātākajiem 
mūsu vēstures paradoksiem. un vēl: “Jaunākajam saimniekdēlam pašam nekāda no-
teikta dzīves uzskata un nākotnes plānu nebija. Savas dzīves un morāles izpratnē viņš 
bija nihilists. (To ļoti vaļsirdīgi attēlojis A. Niedra.) Tas ir kondotjēra tips, kas prak-
tiskā dzīvē gatavs pakalpojumiem, bet idejiski – patapinājumiem.”30 Lai arī E. Arnis 
šo inteliģences posmu atzīst par “tautas attīstības atlūzušo zaru”, bet tautas pozitīvo 
attīstību saista ar “latvju politiskā nacionālisma” ideoloģiju, ko aizsāk Miķelis Valters, 
Ernests Rolavs, Jānis Akuraters un Apsesdēls (Augusts Apsīts), tomēr nevar neredzēt, 
ka šis periods un šāda domāšana ir atstājusi dziļu nospiedumu indivīda un latviešu 
tautas mentalitātē, un arī kondotjēra (algotņa) iezīmes latviešu inteliģences vaibstos ir  

28 Vienīgais pētījums par E. Arni ir A. Skurbes raksts “Ernests Arnis un viņa liktenīgās tiesas prāvas”. Sk.: Ka-
rogs, Nr. 2, 1997, 182.–203. lpp.

29 Arnis E. Cilvēks meklē patiesību, 5. lpp.
30 Turpat, 9. lpp.
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samanāmas līdz pat mūsdienām, visai bieži kļūstot pat dominējošas. Tāpat inteliģences 
kodā ir ierakstīta zināma nosliece un ilgas pēc autoritātes un pakļaušanās ietekmēm, 
kas, kā redzējām, ir vēsturiski nosacīts fenomens, kurš ik pa brīdim uzplaiksnī no 
jauna. Tas viss neveicina, bet gan kavē kvalitatīvā individuālisma attīstību jeb spēju “būt 
pašam”, domāt kritiski, jo tas ir pragmatiski neērti un neizdevīgi, un nošķīrums starp 
pragmatisko un ideālo, idejai atbilstīgo inteliģences domāšanā ne vienmēr tiek veikts un  
apzināts.

To, kā Latvijas vēsturi un arī intelektuālo identitāti ir veidojušas rurālās un ur-
bānās dimensijas attiecības, kā notikusi etnolingvistiskā un kultūras diferenciācija, 
publiskā un privātā diskursa pārmaiņas vēstures gaitā u.c. modernos un starptautiski 
konvertējamos jēdzienos, aprāda arī mūsdienu latviešu-amerikāņu zinātnieks vēstur-
nieks Andrejs Plakans darbā “The Latvians. A Short History, 1995”. Ideju vēstures un 
intelektuālās identitātes aspektā īpaši vērā ņemamas, manuprāt, ir Plakana akcentētās 
metodoloģiskās nostādnes par būtisko rurālā un urbānā dimensiju attiecību Latvijas 
un latviešu pašnoteikšanās un pašizpratnes tapšanā, par didaktikas un klerikālisma 
klātbūtni vācbaltiešu liberāļu tekstos, par ticības sistēmām un hernhūtisma rokrakstu, 
manuskriptu īpašo nozīmi individuālisma, pašizglītības un neautoritāra garīguma iezī-
mēšanā, par jaunlatviešu lomu, mainot publiskā un privātā jēdzienu nozīmi attiecībā 
uz latviešiem un latviešu kārtu, par brāļu Kaudzīšu romānu “Mērnieku laiki”, kas aizsāk 
vēl vienu individuālisma pašrefleksijas formu – sociālo paškriticismu, par kultūras 
un intelektuālo dzīvi laika posmā starp abiem pasaules kariem, tās galveno noteiksmi 
autors pamatoti saista ar Raiņa un Aspazijas vārdiem. Saistībā tikai ar literatūru un 
ideoloģiski shematiskāka ir iezīmēta latviešu kultūra pēc otrā pasaules kara, taču kā 
nozīmīgi latviešu kultūras tradīcijas veidotāji ir piepulcināti tālaika trimdas autori – 
Zenta Mauriņa, Mārtiņš Zīverts, Anšlavs Eglītis u.c., kas nu jau arī Latvijā ir kļuvis  
pašsaprotami.

Nozīmīgi enciklopēdiska rakstura avoti par latviešu gara vēsturi un intelektuālo 
tradīciju ir integrālās latviešu rakstniecības un literatūras vēstures: Teodora Zeiferta 
“Latviešu rakstniecības vēsture” trīs daļās (Rīga, 1927, 1934; 1. un 2. daļas atkārtots 
izdevums 1993. gadā), ko jaunākā izdevuma redaktors ir pamatoti nodēvējis par diž-
darbu. Autors ir aptvēris, sistematizējis un objektīvisma un estētisma pieejā apcerējis 
visas gara izpausmes – sākot no Livonijas hronikām: burtniecību, pirmsnacionālo un 
nacionālo rakstniecību, avīžniecību, teātri un drāmu, arī zinātni.

“Latviešu literatūras vēsture” sešos sējumos (Rīga, 1936–1937; virsredaktors L. Bēr-
ziņš) ir kolektīvs darbs, ko sarakstījuši daudzi autori, savu jomu speciālisti, un tas dar-
bam piešķir polifonisku skanējumu.

darbs, ko mūsdienās plaši izmanto ne tikai literāti, bet arī citu jomu pētnieki, ir 
“Latviešu rakstniecība biogrāfijās” (Rīga, 1992; atbildīgais redaktors V. Hausmanis; 
2003. gada papildinātais un pārstrādātais izdevums A. Rožkalnes redakcijā). Te var 
atrast ziņas arī par ārpus Latvijas mītošajiem (trimdas) literātiem un arī filozofiem.
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Intelektuālais leksikons 

Interesantu ainu rāda jēdzienu struktūranalīze, izsekojot tiem Konstantīna Karuļa 
divsējumu pētījumā “Latviešu etimoloģijas vārdnīca” (par pirmo mēģinājumu šajā jomā 
var uzskatīt Jura Alunāna vārdnīciņu “Izskaidrošana no kādiem svešiem vārdiem”, sk. 
“Pēterburgas Avīžu” pielikumā 1862. g.). Meklējot jēdzienu ideja, identitāte, intelekts, 
prāts, apziņa, racionalitāte, patiesība, indivīds, filozofija, objektivitāte, subjektivitāte 
skaidrojumu un etimoloģiju, atklājas savdabīga, objektīva (nosacīti) intelektuālās 
tradīcijas semantiskā struktūra. Vārds ideja vārdnīcā nav atrodams, iespējams, tādēļ, 
ka tas ir svešvārds, bet, visticamāk, tādēļ, ka nav ticis lietots kā aizguvums no citām 
valodām līdzīgi daudziem citiem vārdiem, kuri tomēr tikuši pārņemti, jo ir bijusi va-
jadzība apzīmēšanai. Zīmīgi, ka vārdnīcā “I” burts sākas ar šķirkli “īdēt” (atpazīstam 
sevi?). Nav atrodami arī vārdi identitāte, indivīds un intelekts. Jēdziens tiek skaidrots 
kā atvasinājums no jēga, kas savukārt esot cēlies no grieķu hēbē (jaunības spēks, vī-
rišķība, jaunība). Tās pašas cilmes esot verbs jēgt – ‘saprast, prast’, no kā A. Kronvalds 
izveido vārdu sajēgums, F. Brīvzemnieks – sajēdziens, bet 19. gs. 70. gados tiek atva-
sināts vārds sajēga (no vācu val. Begriff, Vorstellung, arī Idee). Jēdziena patiesība nav, 
taču ir tam pietuvinātais patiesi, kas ir pāradresēts uz vārdu tiesa, no lietuviešu tiesā, kā 
‘patiesība, taisnība’. Prāts – 18. gadsimtā G. F. Stenders norādīja uz tā plašo lietojumu: 
prāts, izpratne, saprāts, griba, daba (raksturs), jēga, patika, uzmanība, kāre, nodoms, 
oma, sirdsapziņa, juteklis. Kā redzams, jēdzienam prāts 18. un pat 19. gadsimtā ir bijusi 
sinkrētiska nozīme un tas ir aptvēris visas sajūtu un apziņas izpausmes. Vārdu apziņa 
saistībā ar zināšanām sāka lietot A. Kronvalds 19. gs. beigās, un tikai 20. gs. 20. gados to 
akceptēja par filozofijas terminu.

Vācbaltiešu autoru tekstos jēdzienu diferenciācija ir rodama, un tā visumā ir at-
bilstīga Eiropas tradīcijai, taču latviešu valodā intelektuālais leksikons un profesionālā 
terminoloģija sāk veidoties tikai 20. gadsimta sākumā līdz ar akadēmiskās profesionālās 
filozofijas un zinātnes veidošanos. šis jēdzienrades process intensīvi turpinās mūsdie-
nās līdz ar strauji pieaugošo filozofisko publikāciju klāstu Lu Filozofijas un socioloģijas 
institūtā (dibināts 1981. gadā kā Latvijas PSR ZA Filozofijas un tiesību institūts, pašrei-
zējais nosaukums kopš 1991. gada) un Lu Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas 
nodaļā (dibināta 1966. gadā), līdz ar filozofijas un zinātnes klasikas un mūsdienu autoru 
tulkojumu skaitu gan sērijā “Avots” (“Pagātnes domātāju darbi”), sērijā “Cilvēks un sa-
biedrība” (pēdējā tika izdota Centrāleiropas universitātes projekta ietvaros), izdevnie-
cības “Liepnieks&Rītups” publicētajiem bilingvālajiem Epikūra, Augustīna, R. dekarta, 
d. Hjūma, L. Vitgenšteina izdevumiem, Latvijas Laikmetīgā mākslas centra aprūpē 
tapušajiem mūsdienu filozofu darbu tulkojumiem, kā arī atsevišķu darbu un fragmentu 
tulkojumiem periodiskajos izdevumos “Kentaurs”, “Rīgas Laiks” u.c. Par padziļinātu 
pieeju filozofiskās terminoloģijas jautājumiem liecina arī Z. Ikeres grāmata “Translating 
English Philosophical Terminology into Latvian: A Semantic Approach” (daugavpils 
universitāte, 2010), kurā sistematizēts un analizēts filozofijas terminu lietojums latviešu 
valodā.

Ella Buceniece    IdEJu VēSTuRE LATVIJā uN INTELEKTuāLāS IdENTITāTES VEIdošANāS



32 LATVIEšI uN LATVIJA   IV sējums   LATVIJAS KuLTūRA, IZGLīTīBA, ZINāTNE

Akadēmiskās filozofijas tradīcija Latvijā

Filozofija kā ļoti abstrakta kultūras pašapziņas forma ir vēlīnākais auglis tautas 
attīstībā, un tā saistīta ar kritiskās apziņas atmodu no “dogmatiskās snaudas”: filozo-
fiskā apziņa ir tautas pieraksts vēsturē un cilvēcē. Latvijā par šāda pieraksta vietu kļuva 
1919. gadā dibinātā Latvijas universitāte (pirms tam – Latvijas Augstskola) un tās Filo-
loģijas un filozofijas fakultāte, kuras veidotājs bija Maskavā izglītību guvušais filozofs 
Pauls dāle un Jēnā doktora grādu ieguvušais Pēteris Zālīte. No Tērbatas (Voroņežas, 
uz kurieni bija evakuējies) tika aicināts Jēkabs osis, kurš tomēr fiziski nepiedalījās filo-
zofijas tradīcijas veidošanā Latvijā (miris 1920. g.). Vēlāk fakultātes darbā iesaistījās 
Teodors Celms (studējis Maskavas universitātē, doktora grādu ieguvis Freiburgā), no 
Vācijas tika aicināts Valters Frosts. Kā redzams, filozofi nāca no dažādām tradīcijām, 
pārstāvēja dažādas ievirzes, dažādas pieredzes, cenšoties tās attīstīt arī Latvijas situācijā. 
Intelektuāla rosība ir vērojama arī citās Lu fakultātēs (sk. Zinātne tēvzemei divdesmit 
gados, 1918–1938. Rīga: Lu, 1938), un intelektuālās radiācijas viļņi izstarojās arī ārpus 
universitātes – 1923. gadā tapa T. Celma privātā filozofijas studija, kurā tika studēti 
I. Kanta un E. Huserla darbi un kurā iesaistījās plašs kultūras cilvēku loks, tostarp 
vēlāk starptautiski pazīstamā rakstniece, esejiste un kultūrfilozofe Zenta Mauriņa. “šī 
nodarbība ar teorētisko filozofiju radīja pretmetu sīkajai, pretrunīgajai, haotiskajai ik-
dienai,” – tā filozofiskās teorijas nozīmi precīzi novērtēja Z. Mauriņa.31

Nozīmīga vieta Latvijas intelektuālajā telpā bija arī privātajai vācu augstskolai – 
Herdera institūtam un īpaši tā filozofijas mācībspēkam Kurtam štafenhāgenam, kura 
atziņas savā laikā neguva ietekmi valodas barjeras dēļ (tāpat kā institūta aktivitātes 
kopumā), bet kuras ieguvušas aktualitāti mūsdienās sakarā ar valstsnācijas, dzimtenes 
un citu kopības formu fenomenoloģisko izpratni.

Teorētisku ievirzi šajā laikā kultivēja daudzi zinātnieki, domātāji, literāti (šā posma 
ideju panorāma tiks prezentēta un vērtēta topošā darba “Ideju vēsture Latvijā. Anto-
loģija” 4. grāmatā, taču par Latvijas filozofiskās tradīcijas raksturīgajiem profiliem, 

31 Mauriņa Z. Iedrīkstēties ir skaisti. – Mauriņa Z. Raksti, 2. sēj. Rīga: daugava, 1997, 179. lpp.

6. att. Latvijas universitātes Filoloģijas 
un filozofijas fakultātes pasniedzēji.  
1. rindā no kreisās: Aleksandrs dauge, 
Kārlis Balodis, Jēkabs Velme, Jēkabs 
Lautenbahs-Jūsmiņš, Kārlis Straubergs, 
Augusts Tentelis, Ernests Felsbergs, 
Pēteris šmits, Ludis Bērziņš. 2. rindā: 
Arnolds Spekke, Juris Plāķis, Ernests 
Blese, Pauls Jurevičs, Maksis Nusber-
gers, Pauls dāle, Rūdolfs Jirgens, Pēteris 
Zālīte, Francis Balodis, Jānis Kauliņš. 
Ap 1926. gadu. V. Rīdzenieka foto 
(oriģināls Lu Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa nodaļā, LABR R9324 – 16)
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kas iezīmējas jau pirmsākumos un paliek noturīgi līdz pat mūsdienām, var atzīt, 
pirmkārt, pievēršanos I. Kanta filozofijai un, otrkārt, E. Huserla fenomenoloģijas  
pētniecību. 

Skaidrojumu tam, kāpēc tika izraudzīti tieši šie virzieni, nevajag kauzāli pamatot 
(kontekstuāli un faktoloģiski to gan var meklēt), bet var un vajag pamatot tā refleksīvo 
acīmredzamību. Interese par Kantu varētu būt saistīta ne tikai ar viņa “tīrā “prāta” kri-
tikas transcendentālo projektu, bet galvenokārt ar tīrā prāta praktisko jeb ētisko pakār-
totību, suspensiju, jo jau kopš dainām, kad vēl kopdzīvi nenoteica racionālās tiesības 
un likumi, latvieši vadījās pēc dabiski intuitīvajiem ētikas likumiem. Arī profesionālos 
filozofus – P. Zālīti, P. dāli – savu tēmu izvēlē saistīja nevis Kanta izziņas teorija, bet gan 
šā domātāja ētikas un viņa dzīves ētikas tēmas.

Turpinājumā nedaudz vairāk par katru no šīm ievirzēm. Kanta vārds Baltijā pirmo-
reiz ieskanējās jau 18. gadsimtā, tiesa, apgaismības racionālistisko ideju kontekstā – lai 
atceramies Jelgavas Pētera akadēmijas filozofijas profesora G. d. Hartmana saraksti ar 
Kantu, ar Rīgas domskolas rektoru J. G. Linderu, ar J. G. Herderu viņa Rīgas periodā. 
Iespējams, ka Kanta vārdu kāds ir dzirdējis sakarā ar viņa izcelsmi, jo Kanta vectēvs 
Hanss Kants dzīvoja Mēmelē (Klaipēdā) un bija sedlinieks, bet vecvectēvs Rihards 
Kants 17. gs. vidū – krodzinieks Mēmeles apvidū. Taču Kanta vārdu Rīgā, Jelgavā un 
Liepājā (un otrādi, šos nosaukumus darot zināmus Eiropā) teju vai iegravē izdevējs 
J. F. Hartknohs, 1763. gadā sākot publicēt Kanta darbus. Hartknoha apgādā Rīgā un Lie-
pājā iznāca visu triju Kanta “kritiku” pirmizdevumi vācu valodā: “Tīrā prāta kritika” – 
1781. gadā, “Praktiskā prāta kritika” – 1788. gadā, “Spriestspējas kritika” – 1793. gadā 
Liepājā (titullapā ierakstīts – Berlīne un Liepāja).

uz Kanta “prāta kritikām” kritiski atsaucās arī ar Latviju saistītie domātāji – gan 
J. G. Herders “Tīra prāta kritikas metakritikā”, gan J. G. Hāmanis “Tīrā prāta pūrisma 
metakritikā”.

Nākamais Kanta recepcijas vilnis aizsākās ar Pēteri Zālīti un viņa Jēnas universitātē 
aizstāvēto darbu “Kanta mācības par gribas brīvību izklāsts un kritika ar vēsturisku 
atskatu uz brīvības problēmu” (1893, pirmoreiz latviski iztulkots 2008. gadā, tulkojusi 
I. Cera) filozofijas doktora grāda iegūšanai. Kanta pētniecībai bija pievērsies arī profe-
sors Pauls dāle, grāmatas “Lielas personības” 2. daļā publicēdams apceri par Kantu, ko 
1936. gadā AS “Valters un Rapa” publicēja atsevišķā izdevumā. P. dāle, balstīdamies 
vācu literatūras avotos, pamatīgi aprakstījis Kanta dzīvi, personību, īsi, bet būtiski rak-
sturodams arī Kanta mācību, tādējādi ļaujot ieraudzīt, ka Kanta dzīve ir bijusi iemiesota 
viņa filozofija.

Vispārīgu un sistēmisku Kanta filozofijas izklāstu sniedz Andra Rubeņa grāmata 
“Imanuels Kants” (2006). Kanta filozofiju mūsdienu kontekstā skatījis Ansis Zunde 
grāmatā “Melnās figūras: Kants, ārendte, Lakāns”. dažādus Kanta filozofijas aspektus 
savā promocijas darbā iztirzājuši arī jaunākās paaudzes filozofi.

Līdzās Kanta ideju pētniecībai ne mazāk svarīgs kultūruzdevums ir bijis Kanta 
darbu latviskojums, lai tos varētu studēt ne tikai profesionāļi. Kanta darbu tulkojumus 
uzsāka Atis Rolavs, taču dzīves laikā viņš pats izdeva tikai “Tīrā prāta kritiku” (1931), 
pārējie tulkojumi palika rokrakstos.
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Kanta darbu tulkošana no jauna 
atsākās tikai atjaunotās republikas 
laikā – Rihards Kūlis pārtulkojis “Pro-
logomenus” un “Praktiskā prāta kri-
tiku” (2006), “Spriestspējas kritiku” 
(2000), “Tīrā prāta kritiku” (2011), 
bet Igors šuvajevs – antropoloģiskās 
ievir zes darbus kopizdevumā “Kas ir 
apgaismība?” (2005).

otrs raksturīgais Latvijas filozo-
fiskās tradīcijas profils iezīmējās jau 
akadēmiskās filozofijas pirmsākumos 
un bija saistīts ar fenomenoloģijas 
studijām. Kāpēc tieši fenomenoloģija? 
Pirmkārt, šī jaunā virziena pamatlicējs 
Edmunds Huserls 20. gadsimta pir-
majās desmitgadēs atradās filozofiskās 
radošās domas centrā ne tikai Vācijā, 
bet arī Eiropā un pasaulē. Pie viņa 
stažēties uz Freiburgas universitāti 
devās pētnieki no daudzām zemēm, arī 

latvieši T. Celms un P. dāle, jo tā bija reta iespēja apgūt un izprast jaunas idejas no paša  
autora. 

otrkārt, fenomenoloģijas vilkme bija saistīta ar pašu fenomenoloģisko filozofijas 
izpratni – tās atslēgvārdi bija: “filozofija kā stingra zinātne” un “atgriezties pie pašām 
lietām”. 

šāds uzstādījums ļāva pārvarēt duālismu starp subjektīvo un objektīvo nostādni, 
starp patiesību mūžīgo iedabu un to refleksijas apziņā laicisko iedabu, starp ideālismu 
un reālismu, starp garu un ķermeni, jo no vērotāja novietojuma, viņa apkārtnes mainās 
arī patiesības leņķis u.c. Fenomenoloģiskā refleksija, veicot stingru apziņas fenomenu, 
aprakstu jeb deskripciju, ļauj pamatot subjektivitātes objektivitāti. Savienot subjektīvo 
skatījumu ar zinātniskās objektivitātes precizitāti nozīmēja arī pārvarēt divas pretējas 
un šķietami nesavietojamas domāšanas ievirzes latviešu tradīcijā, kuras P. Jurevičs atzī-
mēja jau kopš jaunlatviešu laikiem. T. Celms par fenomenoloģiju rakstīja otro doktora 
darbu “Huserla fenomenoloģiskais ideālisms”(1923), vēlāk tas publicēts grāmatā “Der 
Phänomenologische Idealismus Husserls” (1928), bet vēl pēc dažiem gadiem šis darbs 
tika iztulkots arī spāņu valodā (1931). Fenomenoloģijā jau tās tapšanas gaitā veidojās 
vairākas skolas – Minhenes-Getingenes un Freiburgas skola. T. Celms vairāk pieslē-
jās pirmajai un no tās pozīcijām kritizēja E. Huserlu par ideālismu: “Savā 1928. gada 
monogrāfijā, atzīstot Huserla ceļu par pārāk spirituālistisku, Celms tuvojas Minhenes- 
Getingenes reālistiskās fenomenoloģijas skolai..”32 Celms arī vēl pat pirms Huserla  

32 Kūle M., Muižniece L., Vēgners u. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: Lu FSI, 2009, 259. lpp.

7. att. “Pēteris Zālīte: kan-
tiskais ideālisms un laicīgie 
ideāli”. Sast. I. Cera. Rīga: Lu 
FSI, 2008

8. att. Kūle M., Muižniece L., 
Vēgners u. “Teodors Celms: 
fenomenoloģiskie meklējumi”. 
Rīga: Lu FSI, 2009
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dzīvespasaules koncepta ieviesa dzīves apkārtnes nojēgumu, un 
tas viss ļauj kvalificēt latviešu filozofu kā nopietnu fenomenolo-
ģiskās kustības dalībnieku, to apliecina arī viņa darbu izdevums 
vācu valodā “Der Phänomenologische Idealismus Husserls und 
andere Schriften, 1928–1943” (1993; izdošanai sakārtojis J. Ro-
zenvalds).

Pauls dāle, kura doktora darbs bija veltīts pozitīvistiskā 
empiriokriticisma filozofijai, turpmākajā zinātniskajā darbībā 
pievērsies arī psiholoģijas kā zinātnes iedibināšanai un tās pa-
matojumā izmantoja arī fenomenoloģijas metodi. P. dāli var 
atzīt par fenomenoloģiskās psiholoģijas (kurai pamatus licis 
Francs Brentano) aizsācēju Latvijā.

Latviešu filozofu uzmanību ir saistījusi arī modernā in-
tuitīvisma filozofija, kuras aizsācējs bija franču filozofs Anrī 
Bergsons un kurai Latvijā pirmais pievērsās Pauls Jurevičs.  
Savukārt P. Jureviča pētniece Ieva Lapinska, skaidrojot Bergsona 
jauno konceptu ilgstamība, ir norādījusi uz tā atšķirību no kla-
siskās intuīcijas izpratnes, kas Bergsona koncepciju vienlaikus 
vieno ar fenomenoloģisko pieeju: “Bergsons apgalvo, ka intuī-
cijas objekts – ilgšana – ir tiešais dotums, taču vienlaikus ir arī 
savdabīgi organizēta realitāte.”33 

Intuitīvisma pieeju estētikas problēmu noskaidrošanā ir izmantojusi arī Milda Pa-
lēviča.

Visi minētie autori tieši vai pa apvedceļiem bruģē fenomenoloģiski ievirzītas “filo-
zofijas kā stingras zinātnes” pamatu un uz tās nostiprina intelektuāli kritisko tradīciju, 
kas cenšas līdzsvarot subjektīvi objektīvā pretējības.

Akadēmiskās filozofijas sākumos līdzās šai zinātniski ievirzītajai strāvai, pastāv arī 
plaša un vairāk izplūdusi tā dēvētā dzīves un kultūrfilozofijas strāva, kurā bez filozofiem 
ieplūst arī citu jomu pārstāvji, īpaši literāti, kas reflektē gan kultūras dzīves viscilvēcīgās 
un eksistenciālās problēmas, gan nacionālās dzīves problēmas, kuru risinājums visai 
bieži, piemēram, P. Jureviča gadījumā, pat saplūst.

Nozīmīgākais filozofiskais devums šajā ievirzē (arī starptautiski atzītais) ir saistāms 
ar esejistes un rakstnieces Z. Mauriņas un filozofa, parapsihologa K. Raudives tandēmu 
un viņu darbu recepciju Vācijā.

Bet šā sākumperioda intelektuālajai tradīcijai, ko veido filozofija, vēl aizvien ir 
raksturīgi tas, ko Stīvens Mansbahs sacījis par latviešu modernajiem māksliniekiem, 
proti, nespēja noturēties akadēmisma un zinātniskuma profilā, jo attīstības gaitā aiz-
vien notiek pāreja uz populāru rakstības veidu, kas neprasa stingrus, arī avotos balstītus 
argumentus (jo pat nosauktajiem zinātniskās ievirzes pārstāvjiem akadēmisko darbu ir 
mazāk nekā populāro). Tas mazina gan spriedumu drošību, gan neļauj nostiprināties 
objektivitātei kā savstarpējo un sociālo attiecību bāzei. Izskaidrojums ir meklējams 

33 Lapinska I. Paula Jureviča intuitīvisma filozofija. Filosofiskās idejas Latvijā. Eiropas vērtības un latviskā iden-
titāte. Rīga: Lu FSI, 2008, 101. lpp.

9. att. Veltījums profesoram Pēterim 
Laizānam. Rīga: Zinātne, 2004
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tālaika vēl plānajā zinātnisko darbinieku kā lasītāju un akadēmiskās literatūras izman-
totāju kārtā.

Iesākusies un nostiprinājusies filozofiskā tradīcija tika mehāniski pārrauta kara un 
pēckara laikā, kad teju vai visi filozofi bija spiesti doties trimdā vai, palikuši Latvijā, 
tika kvalificēti kā “buržuāziskie ideologi”, kuriem bija liegta domu izpausmes brīvība 
un ideju izpausmes forma tika paģērēta kā ideoloģija. Notika studiju un pētniecības 
pārkārtošana, lai marksisma-ļeņinisma ideoloģiju mehāniski ieceltu par vienīgo pa-
saules izpratnes formu. šādā zīmē aizritēja pirmās pēckara desmitgades. 1966. gadā, 
laikā, kad vara bija pārliecināta par marksisma iesakņošanos un ar nodomu stiprināt 
“zinātnisko” pieeju, LVu Juridiskajā fakultātē34 tika nodibināta Filozofijas nodaļa 
(idejas iniciators un īstenotājs bija toreizējais LVu rektors Valentīns šteinbergs 
(1950–1989; šeit un turpmāk minētajiem pasniedzējiem iekavās norādīti darba gadi 
universitātē). Par pasniedzējiem sāka strādāt profesors Ernsts Karpovics (1954–1976), 
spilgta personība ar “buržuāziska” profesora manierēm, labs vācu klasiskās filozofijas 
pārzinātājs, kurš marksistisko dialektiku pasniedza, izmantojot Hēgeļa pieeju. Ideo-
loģijā grūti iekļaujamo loģikas zinātni kultivēja Jurijs Vedins (1956–1985), ļaudams 
saprast, ka loģikas likumi ir objektīvi un tie nepakļaujas ideoloģiju patvaļai. Filozofijas 
vēsturi, Latvijas ideju vēsturi un vēlāk arī vācu klasisko filozofiju docēja erudītais, to-
lerantais, studentu mīlētais Pēteris Laizāns (1956–1999), saukts par “staigājošo enci- 
klopēdiju”.

Brīvdomības gars strāvoja no Viļņa Zariņa (1967–1993) lekcijām vācu klasiskajā 
filo zofijā, bet vienlaikus šī brīvdomība bija savienota ar viņa prasību pēc precīzām avotu 
studijām un avotu lasīšanas oriģinālvalodā.

oksana Vilnīte (1952–2000), spoža lektore, iepazīstināja ar Rietumu filozofiju (to-
laik tā tika saukta par buržuāzisko filozofiju) un reliģijas vēsturi; viņas lekcijas iedves-
moja un pievērsa mūsdienu Rietumu filozofijas pētniecībai daudzus studentus, kuri 
vēlāk kļuva par filozofijas doktoriem atjaunotajā Latvijas valstī. Saskatīt problēmas un 
dilemmas nepārtraukti mudināja ētikas pasniedzējs Augusts Milts (1971–2000), bieži 
domas daudznozīmību un domāšanas paradoksus izsakot aforismos. Helēna Celma 
(1969–2009), aizrautīga un enerģētiska pasniedzēja, pavēra estētikas un mākslas filo-
zofijas domājamos laukus. 

šie filozofi veidoja un uzturēja akadēmisko, zinātnisko tradīciju spiedīgas ideolo-
ģijas apstākļos un izaudzināja nākamo filozofu paaudzi, kas ar savu zinātnisko darbību 
nodrošināja filozofijas atgriešanos Latvijā un tās iekļaušanos Rietumu filozofijas gultnē, 
atjaunoja pārrauto saikni ar latviešu filozofiskās tradīcijas sākumu un šodien veido 
filozofisko dzīvi Latvijā.

Pēc neatkarības atjaunošanas strauji pieauga akadēmisko filozofisko publikāciju 
skaits un kvalitāte un to sekmēja vairāki faktori: pirmkārt, Filozofijas un socioloģijas 
institūta izveide uz LZA Filozofijas un tiesību institūta bāzes, tas ļāva talantīgākajiem 
Filozofijas nodaļas absolventiem turpināt zinātniski pētniecisko darbību, un, otrkārt, 
demokrātiskas valsts pastāvēšana globālisma situācijā, kas ļāva sadarboties ar kolē-

34 Pēc neilga laika, universitātes struktūrvienībām transformējoties, Filozofijas nodaļa tika pievienota Vēstures 
fakultātei.
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ģiem pasaulē, piedaloties konferencēs un publicējot rakstus starptautiskos zinātniskos  
izdevumos.

20. gs. 80. gados par vienu no pētniecības pamattēmām filozofijā kļuva fenomeno-
loģija, kurai pievērsās un doktora grādu aizstāvēja vairāki jaunie pētnieki – M. Kūle, 
M. Rubene, E. Buceniece, A. Rubenis, R. Kūlis, J. Rozenvalds, vēlāk arī E. Freiberga, 
R. Bičevskis, V. Vēvere. Latvijas fenomenologi regulāri sadarbojas ar Pasaules Feno-
menoloģijas pētniecības institūtu ASV un profesori A. T. Timeņecku, ar Kluwer (tagad 
Springer) izdevniecību Nīderlandē, publicē rakstus Analecta Husserliana sērijā, ir pie-
dalījušies Pasaules filozofu kongresos Bostonā, Stambulā, Seulā, Atēnās.

Līdzās fenomenoloģijai ir izveidojušies arī citi spēcīgi pētniecības virzieni: reliģiski 
filozofisko ideju un mūsdienu reliģisko kustību izpēte, kuru attīsta S. Krūmiņa-Koņkova, 
N. Gills, A. Misāne, M. Grīnfelde, A. Rītups u.c.; ideju un filozofijas vēsture Latvijā, ko 
pēta E. Buceniece, A. Priedīte-Kleinhofa, S. Kovaļčuka, I. Cera, S. Lasmane, Z. Lapiņa, 
M. Vecvagars u.c.; analītiskās filozofijas ievirze, ko pārstāv J. N. Vējš, J. Taurens, J. šķil-
ters, A. Svece, I. ījabs u.c.; ētikas teorija, ko attīsta S. Lasmane, V. Sīle, G. Brāzma; psiho-
analīzes un dzīves mākslas filozofija, ko izstrādā I. šuvajevs; akadēmiskā feministika, ko 
aizsākusi A. Cimdiņa, V. Zelče, M. Kūle, E. Buceniece u.c., tiek attīstīti arī citi virzieni.

Filozofisko un publisko dzīvi veido arī žurnālu “Kentaurs” (red. L. Briedis) un 
“Rīgas Laiks” (red. u. Tīrons) intelektuālā publicistika, kā arī akadēmisko filozofu raksti 
dienas presē un elektroniskajos medijos.

Mūsdienās akadēmiskā filozofiskā tradīcija ir ceļā uz ieviržu vienpusības pārva-
rēšanu, tā ir sasniegusi zināmu briedumu un kļuvusi par objektīvi nozīmīgu Latvijas 
zinātnes un kultūras komponenti, kā arī par nopietnu un atpazīstamu starptautiskās 
akadēmiskās kopienas locekli, kas kopīgi risina mūsdienu cilvēka, sabiedrības un civi-
lizācijas problēmas. 

Secinājumi

Intelektuālā identitāte veidojas intelektuālās vēstures un ideju vēstures gaitā. Inte-
lektuālā vēsture kā “laikmeta gara destilācija”, līdzīgi kā ideju vēsture, tiek rekonstruēta 
ar filozofisko argumentu palīdzību, tāpēc tā lielā mērā līdzinās filozofijai un tās vēsturei.

Intelektuālās tradīcijas veidošanos Latvijā var izsekot, skatot to saistībā ar ideju 
vēsturi, jo tā ne tikai atklāj faktus kā datus, bet uzrāda veidu, kā fakti un notikumi ir 
tikuši saprasti – arī idejas ir vēsturiski fakti, kas piedalās vēstures veidošanā. Intelektuā-
lās identitātes fakti ir tie, kas ļauj izsekot racionalitātes struktūras, kritiskās refleksijas, 
subjektivitātes un individuālisma kā filozofiskas pozīcijas izpausmēm. Idejām ir gan 
autori, gan to nesēji, taču vienlaikus tās kļūst par tautas kopīpašumu, lai kāda būtu 
šo ideju nesēju tautība. Intelektuālā identitāte Latvijā ir senāka nekā nacionālā identi-
tāte, jo to ir veidojuši arī citu tautību intelektuāļi; nacionālā identitāte ir pašu latviešu  
ideja.

Jēdzieniem ideja un identitāte ir kopīga sakne, kaut gan ideja ir grieķu cilmes, bet 
identitāte – latīņu cilmes vārds. Arī identitātei ir ideja, tas ir, forma, eidoss, būtība. šī 
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saikne starp ideju un identitāti ir ieraugāma, pievēršoties jau pirmajam nozīmīgajam 
rakstiskajam tekstam, kas uzrāda latviskās esamības sākotni caur vēstures izpratni, 
proti, Indriķa hronikai (13. gs.). Visā vēsturiskā perioda garumā no 13. līdz 18. gad-
simtam latviešu portretus zīmē cittautieši, galvenokārt vācbaltieši, taču arī portreti ļauj 
ieskatīt oriģinālu. Tā renesanses humānista Bazilija Plīnija poēmā par Rīgu tiek tēlots 
krāšņs zemnieks, kura tautība gan nav minēta, bet zemnieks vienmēr ir vietējais, viņš 
nekad nav ienācējs.

Filozofiskā doma ir būtiskākā intelektuālās identitātes izpausme. Tās aizsākums 
Latvijas ideju vēsturē ir saistāms ar apgaismības laikmetu un G. F. Stenderu jeb Veco 
Stenderu. Tieši viņš iezīmējis būtisku šķirtni latviešu kultūrā, novelkot robežu starp 
ikdienišķu “gudrības mīlestību” un “augsto gudrību” – logosu, racionalitāti kā kritiskā 
prāta pamošanos. Vecais Stenders savā “Augstas gudrības grāmatā no pasaules un 
dabas” pirmoreiz latviešiem latviski stāsta par filozofiju – grāmatā tai ir veltīta īpaša 
nodaļa.

Intelektuālā identitāte jaunā kvalitātē sāk veidoties līdz ar Latvijas valsts un Lu 
nodibināšanos, ar sistemātisku un sistēmisku pievērstību teorētiskajai iestādnei. Teo-
rētisko iestādni šajā laikā kultivē daudzi zinātnieki, domātāji, literāti, taču par Latvijas 
filozofiskās tradīcijas raksturīgajiem profiliem, kas iezīmējas jau pirmsākumos un 
paliek noturīgi līdz pat mūsdienām, var atzīt pievērstību I. Kanta filozofijai un E. Hu-
serla fenomenoloģijas pētniecību dažādās tās mūsdienu variācijās. šodien akadēmiskā 
filozofiskā tradīcija ir pārvarējusi ieviržu vienpusību, sasniegusi briedumu un ir kļuvusi 
par objektīvi nozīmīgu Latvijas zinātnes un kultūras komponenti, kā arī par nopietnu 
un atpazīstamu starptautiskās akadēmiskās kopienas locekli, kas kopīgi risina mūsdienu 
cilvēka, sabiedrības un civilizācijas problēmas.
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situācijā)” (1999) un “Pauls dāle: dievs un “filozofa lieta”” (2013) autore un trīs-
sējumu izdevuma “Ideju vēsture Latvijā: antoloģija” (1995, 2005, 2006) atbildīgā 
redaktore, sastādītāja un nodaļu autore; publicējusi vairāk nekā 70 rakstu par 
fenomenoloģijas, ideju vēstures, sociālās filozofijas, feminisma tēmām, no tiem 
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RELIģIJAS uN GARīGāS KuSTīBAS LATVIJā

Raksts piedāvā vēsturisku skatījumu uz reliģiskajām institūcijām un iedzīvotāju reliģiozitāti Latvijā 
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Autores aplūko atsevišķus šīs vēstures mezglu punktus, 
lielākās reliģijas, nozīmīgākos faktus un personības, sniedzot arī Latvijas reliģisko procesu vērtē-
jumu un prognozes. 

The paper offers a historical perspective of religious institutions and popular religiosity in Latvia 
from the earliest times till the present. The authors discuss particular nodal points of the above 
history, greater religions, the most important events and focal personalities and bring forward their 
conclusions and prognoses concerning religious processes in Latvia.
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*

Latvijas reliģiskajai dzīvei vienmēr bijusi raksturīga dažādu reliģisko pieredžu un 
iespaidu līdzāspastāvēšana. Tas padara tās vēsturi īpaši interesantu, bet sarežģī arī pēt-
nieku uzdevumu mēģināt to atspoguļot visā pilnībā. Latvijas reliģisko dzīvi ietekmējuši 
vairāki būtiski faktori. Pirmkārt, Latvijas iedzīvotājiem lielākajā viņu vēstures daļā nav 
bijis iespējams savu reliģisko dzīvi noteikt pašiem. Tas attiecas gan uz to regulējošo 
likumdošanu un institūciju veidošanu, gan uz citām publisko reliģisko prakšu formām, 
kas tika piemērotas atbilstoši vietējās sabiedrības vajadzībām un interesēm. otrkārt, 
vairāku reliģiju parādīšanos Latvijas teritorijā noteica migrācija. Piemēram, tādā ceļā 
Latvijā parādījās jūdaisms, vecticība un islāms, tādā ceļā turpina ienākt arī jaunas reli-
ģijas. Tāpat savu iespaidu uz reliģisko situāciju atstājuši vairāki emigrācijas viļņi, pie-
mēram, baptistu izceļošana uz Brazīliju 20. gs. sākumā vai Latvijas iedzīvotāju došanās 
bēgļu gaitās pēc otrā pasaules kara un ekonomiskā emigrācija mūsdienās. Treškārt, 
iespaidu uz reliģisko dzīvi vienmēr atstāj intelektuālie faktori, un Latvija šajā ziņā nav 
izņēmums. Piemēram, apgaismības idejas 18. un turpmākajos gadsimtos ir īpaši ietek-
mējušas protestantisma attīstību gan teoloģijā, gan baznīcu sociālajās aktivitātēs. Te 
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jānorāda kaut vai uz baznīcu izglītības politiku. Modernitātei piemītoša ir ticība lineārā 
progresa idejai, kas 20. gs. sākumā izpaužas gan teoloģijā, gan sabiedrībā valdošā pārlie-
cībā par iespēju piederēt tikai pie vienas nācijas, kultūras vai reliģijas. Mūsdienu post-
modernitātes iezīmes savukārt atrodamas galēji subjektīvajās pasludinājuma formās 
neopentakostu draudzēs, Jaunā laikmeta kustībā un kopējā sabiedrības patērnieciskā 
attieksmē pret reliģiju. Tāpat Latvijas reliģisko dzīvi ietekmējuši globalizācijas procesi, 
postkoloniālā gaisotne un citi aspekti. 

Jāievēro arī tas, ka līdz reformācijai Latvijas vēsturē reliģiju un kultūru nav iespē-
jams nodalīt kā atsevišķi aplūkojamus un analizējamus fenomenus. Tāpat arī “reliģiskā 
identitāte” nav viennozīmīgi identificējama ar reliģiozitāti un garīgumu. Pat cilvēks, 
kurš aktīvi nepraktizē nevienu reliģiju, nevar izvairīties no piederības pie konkrētas 
reliģijas kultūras telpas. šādā ziņā divas būtiskās reliģiskās ietekmes Latvijā nāk no 
kristietības un no latviešu tradicionālās kultūras un reliģijas.

šajā nelielajā apskatā nebūs iespējams izsmeļoši un detalizēti iztirzāt visu Latvijas 
reliģisko vēsturi tās daudzveidībā, tāpēc aplūkosim tikai atsevišķus šīs vēstures mezglu 
punktus un nozīmīgākos faktus. dažviet autores piedāvājušas arī alternatīvu Latvijas 
reliģisko procesu skatījumu. Iespēju robežās mēģināts ieskicēt reliģiskās dzīves cilvē-
cisko seju, kas Latvijas baznīcu vēsturēs bieži pamesta novārtā. 

*
Latvijas baznīcu vēstures1 nereti sākas ar ekskursu t.s. senlatviešu reliģijā, taču 

jāievēro, ka daudzi “senlatviešu ticējumi” radušies kristīgās baznīcas klātbūtnē un, ļoti 
iespējams, arī ietekmē. Latviešu mitoloģija patlaban, galvenokārt pateicoties Haralda 
Biezā darbam, ir salīdzinoši labi izpētīta. Galvenais pētniecības avots šeit ir latviešu 
tautasdziesmas/dainas, kas satur bagātīgas mitoloģiskas norādes, taču strukturēta mi-
toloģiskā aina vienmēr ir rekonstrukcijas rezultāts. Latviešu folkloras lielākais kopums 
ir pierakstīts 19. gadsimtā, un tās datēšana ir problemātiska. Reliģiskā un mitoloģiskā 
ziņā latviešu folklora ir sinkrētiska. Tāpat mītu nevar identificēt ar ticējumiem un/vai 
ticību. Skopās rakstīto avotu ziņas, kuras turklāt atstājuši neobjektīvi vērtētāji, un ar-
heoloģiskie izrakumi sniedz tikai atsevišķas norādes šajā jautājumā. Visticamāk, tā bija 
agrāra reliģija, kur būtiski bija nodrošināt dabas un astrālo procesu stabilu cikliskumu 
un lauku un mājlopu auglību, kā arī aizsargāt tos pret dabas un sociāliem kaitējumiem. 
Reliģiskās prakses kalpoja arī vēl kādam būtiskam nolūkam – nodrošināt cilvēkam labu 
(t.i., iespējami ilgu, veselīgu, mierīgu, pārtikušu un labā ģimenē) dzīvi savā dzimtā, labu 
nāvi un pēcnāves dzīvi.

1 Sk., piem.: Adamovičs L. Latvijas baznīcas vēsture. [Mineapolisa:] Sējējs, 1961, 35. lpp.; Strods H. Latvijas 
katoļu baznīcas vēsture, 1075.–1995. Rīga, 1996.
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Latvijas teritorijas iekļaušanās kristīgās civilizācijas/kultūras telpā.  
Senlatvijas kristianizācija
 
Kristianizācija jebkurā zemē ir ilgstošs process, kurā var saskatīt divus posmus. 

Pirmais – bieži vien ar kristianizāciju nepamatoti saprot šo pirmo posmu vien – iesā-
kas ar misionāru aktivitātēm kādā teritorijā un noslēdzas ar politiskās elites kristīša-
nos, parasti publisku, un/vai reliģiskā centra nodibināšanu.2 otrais posms – kris-
tianizācijas “klusais stāsts” ir plašāka tautas masu ieaugšana kristietībā, vērtību un 
kultūras paradigmu maiņa. šis posms ir vienmēr ilgstošs, bieži mokošs un reizēm 
vardarbīgs. Kad tas noslēdzies Latvijā un vai tas vispār noslēdzies, ir ļoti sarežģīts  
jautājums.3

Kristīgās misijas teorija kristīgajā baznīcā tika izstrādāta tikai 7. gadsimtā. Apmē-
ram līdz 9. gadsimtam misijas darbs tika izvērsts tikai tajās Eiropas zemēs, kas bija 
bijušas Romas impērijas sastāvā, tādēļ to var uzskatīt par iekšmisiju – tā tiecās vairāk 
atgriezt ticībā nekā pievērst tai, izņēmums bija tikai atsevišķi misionāri, piemēram, 
īrijā. 

šķiet ticams, ka kristīgās misijas Latvijas teritorijā sākotnēji sekoja Ziemeļeiropas 
misijas modelim,4 un baznīcas mērķis nebija zemju vienlaidu kristianizācija. Sākot-
nējais misijas plāns Ziemeļeiropā bija reliģisko atbalsta punktu – atsevišķu klosteru 
un “tirgotāju baznīcu” veidošana, galvenokārt lai palīdzētu kristīgajiem tirgotājiem 
viņu reliģiskajās vajadzībās, kā arī lai mācītu vietējo iedzīvotāju pārstāvjus, kas varētu 
turpmāk darboties kā tulki vai starpnieki kristiešu koloniju un vietējo iedzīvotāju 
starpā. Garīdznieki, būdami sava laika izglītotākie cilvēki, palīdzēja tirgotājiem arī kā 
rakstveži, grāmatveži u.tml. praktiskos uzdevumos. daži no vietējiem iedzīvotājiem 
pieņēma kristietību brīvprātīgi, taču kristianizācija nebija ne masveidīga, ne plān - 
veidīga.

Pirmā senlatviešu iepazīšanās ar Kristus vēsti notikusi 11. gadsimtā un saistīta 
ar dāņu misionāru darbību Kurzemē,5 kur, pēc Brēmenes ādama hronikas ziņām, ap 
1070. gadu tikusi uzcelta neliela baznīca – tās pēdas joprojām nav atrastas. Skopas arhīvu 
ziņas vēsta, ka skandināvu misijas aktivitātes Kurzemē turpinājušās arī 12. gadsimtā.6

2 Viduslaikos misijas darbs bija vērsts nevis uz indivīdu vai to grupu, bet gan uz gentes – cilti vai tautu, t.i., uz 
etniski politisku vienību kopumā, kuru pārstāvēja valdnieks. Ja kristījusies bija politiskā elite, tad – kā pie-
ņēma Romā – tas ļāva visu novadu uzskatīt par kristīgu zemi neatkarīgi no kristiešu skaita tajā un iedzīvotāju 
individuālās reliģiozitātes rakstura. 

3 Ludvigs Adamovičs uzskatīja, ka kristietība galīgi iesakņojusies latviešu apziņā tikai 19. gs. otrajā ceturksnī; 
sk.: Adamovičs L. Latvijas baznīcas vēsture, 35. lpp.

4 Par to sk.: Sawyer B., Sawyer P., Wood I. (eds.). The Christianization of Scandinavia. Alingsås: Viktoria 
Bokförlag, 1987; Addison J. Th. Medieval Missionary: A Study of the Conversion of Northern Europe AD 500 to 
1300. Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2009.

5 Vairāk sk.: Spekke A. Brēmenes ādamu lasot ar latviešu tautas vēsturnieka acīm. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, Nr. 1, 1937; Anderson E. Early danish missionaries in the Baltic countries. Gli Inizi del cristianesimo 
in Livonia-Lettonia: Atti del colloquio internazionale di storia ecclesiastica, in occasione dell’VIII centenario 
della chiesa in Livonia (1186–1986). Roma, 24–25 giugno 1986. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 
1989, pp. 245–276.

6 Turpat; sk. arī: Arbusow L. Frühgeschichte Lettlands. Riga: E. Bruhns, 1933.
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Kopš 988. gada, kad kristietību pieņēma Krievzemes 
kņazs Vladimirs, no Polockas, kur bija tuvākā bīskapa ka-
tedra, arī kaimiņu teritorijās sāka izplatīties pareizticība.7 
12. gs. pirmajā pusē pareizticīgās baznīcas esot bijušas Jer-
sikā un Koknesē. Kā vēsta Indriķa hronika, tā paša gadsimta 
beigās pareizticību pieņēma Jersikas valdnieks Visvaldis.8 
Pareizticības ietekmē no krievu valodas veidojušies vairāki 
latviešu vārdi, kas apzīmē galvenokārt kristīgus jēdzienus, 
piemēram, baznīca, gavēnis, grēks, klanīties, svētki, svēts u.c. 
Tomēr līdz ar Rietumu krustnešu garīgās un politiskās ietek-
mes palielināšanos plašāka pareizticības izplatīšanās iespēja 
zuda. Viens no senākajiem jēdziena “latvietis” lietojumiem 
atrodams t.s. “Jersikas Evaņģēlijā” (1270), kura pārrakstītājs 
parakstījies kā pareizticīgs “Georgijs, mācītāja, skolota lat-
vieša dēls no Gorodiščes”.

Sludinātāji no Vācijas ieradās daugavas grīvā ap 
1182. gadu kopā ar Lībekas tirgotājiem. Kanoniķa Meinarda 
un Teoderiha, vēlākā Igaunijas bīskapa, darba raksturs, ja 
uzmanīgi lasām Indriķa hroniku, bija visai tipisks ziemeļaus-
trumu Eiropai. Sākotnēji viņi bija tirgotāju mācītāji. Meinards 
darbojās tikai daugavas baseinā, kas bija galvenā pārvieto-

šanās un tirdzniecības artērija, bet viņš nedevās dziļāk iekšzemē. Savukārt Teoderiha 
darbības laukā bija otrs svarīgais ūdensceļš – Gauja. 

Pie daugavas Meinards nopirka zemi baznīcas un pils celtniecībai, viņam bija 
panākumi sludināšanā, bet neviens vēstures avots neliecina, ka Meinards, tāpat kā 
skandināvu misionāri pirms viņa, būtu tiecies pēc vienlaidu kristianizācijas visā taga-
dējā Latvijas teritorijā. 1184. gadā Ikšķilē tika uzcelta neliela baznīca – pirmā mūra ēka 
Baltijas zemēs. 1186. gadā Brēmenē Meinardu konsekrēja par Ikšķiles bīskapu.9 12. gs. 
80. gadu beigās un 90. gadu sākumā Latvijas teritorijā bija trīs kristiešu draudzes – 
Ikšķilē, Salaspilī un Turaidā.

Pirmie kristīgās baznīcas institucionalizētās klātbūtnes gadi pagāja salīdzinoši 
mierīgi, tomēr drīz nobrieda konflikti. daudzi jaunkristītie lībieši no ticības atkrita. 
1191. gadā Turaidas lībieši mēģināja Teoderihu upurēt, tāpat 1195. vai 1196. gadā at-
klā jās nodoms nogalināt arī Meinardu. šie notikumi deva viņam un viņa pēcnācējam 
bīskapam Bertoldam iemeslu raudzīties uz lībiešiem kā uz cilti, kas no ticības atkritusi 
un jāatgriež, ja vajadzīgs, ar varu. Indriķa hronikas II grāmata, kas veltīta Bertolda 
dar bībai, ir gandrīz tikai konfliktu vēsture. Tas pats sakāms par laiku, kad kristianizā-
cijas procesu vadīja politiski ambiciozais bīskaps Alberts (1199–1229). Visa tagadējās 
Latvijas teritorija tika pakļauta un formāli kristianizēta līdz 1290. gadam, bet jāpiekrīt 

7 Plašāk sk.: šterns I. Pareizticība Senlatvijā. Latvijas Vēsture, Nr. 5, 1996, 70.–72. lpp.
8 Iespējams, ka pareizticībai pievērsās arī Tālivaldis ar saviem bērniem Tālavā un Kokneses valdnieks Vetseke. 

Vēsturnieku domas par to gan dalās; sk.: šterns I. Tālavas Tālivalža ticība. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 
Nr. 2, 2000, 24.–31. lpp.

9 Meinarda episkopātu 1188. gadā apstiprināja pāvests Klements III.

1. att. Bīskapa Meinarda attēls uz viņa 
kapa plāksnes Rīgas domā, 14. gs. 
2. puse (Tildes datorenciklopēdija 
“Latvijas vēsture”)
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I. šternam, ka iedzīvotāji, lai arī bija kristīti, lielākoties vēl nebija kristieši. Taču jāievēro 
arī, ka kristianizācijas garīgie aspekti ir izpelnījušies daudz mazāku autoru uzmanību 
gan vēstures avotos (Indriķa un Atskaņu hronikas), gan vēstures literatūrā, krietni de-
talizētāk aprakstītas politiskās un militārās norises. 

Livonijas periods

14. un 15. gadsimtu Livonijā var raksturot kā laiku, kurā risinās nepārtrauktas 
cīņas starp Vācu ordeni, Rīgas arhibīskapu un pilsētu. Jau 1215. gadā 4. Laterāna 
koncilā tika pieņemti lēmumi, kas noteica, ka priesteriem ir jāzina tās valodas, 
kurās runā viņu apkalpotajās draudzēs, un ka evaņģēlijs ir jāsludina viņiem sapro-
tamā veidā, tomēr šie lēmumi faktiski nedarbojās. Vietējo iedzīvotāju garīgā aprūpe 
notika tikai tur, kur to veica dominikāņu un franciskāņu mūki. Situācija straujāk 
mainījās 15. gadsimtā, kad Rīgā ieradās jaunais arhibīskaps Johans VI Ambundi 
(1418–1424) un 1422. gadā  Valkas landtāgs pieņēma likumu par Konstances kon-
cila (1414–1418) reformu lēmumu ieviešanu Livonijā. Atbilstoši šiem lēmumiem 
tika noteikts, ka sprediķi ir jānotur “tautas valodā”; visiem vietējiem iedzīvotājiem 
ik svētdienu ir jāapmeklē baznīca, bet draudžu prāvestu uzdevums ir visiem iemā-
cīt lūgšanas, Ticības apliecību, baušļus, kā arī to, kā jāizturas grēksūdzē un Svētajā  
Komūnijā. 

Johana VI Ambundi reformas turpināja arī viņa sekotājs arhibīskaps Henings šar-
penbergs (1424–1448), kura vadībā Rīgas provinces sinode 1428. gadā izstrādāja īpašus 
statūtus, kuru mērķis bija pacelt draudžu reliģisko un morālo garu. Vairāki statūtu 
punkti norādīja uz priesteriem obligātu vietējās valodas pārvaldīšanu. Tāpat, mēģinot 
ierobežot tautas turēšanos pie pirmskristīgām tradīcijām, statūtu 47. punkts noteica: 
katru gadu noteiktās svētdienās no katoļu draudzēm ekskomunicējami visi, kas pieķerti 
nodarbojamies ar “māņticīgām izrīcībām”. Sinode aizliedza arī Livonijas zemnieku vidū 
izplatīto dieva tiesu – pārbaudi ar dzelzi un ūdeni. 

īsi pirms reformācijas pēc arhibīskapa Jaspera Lindes (1509–1524; viņš daudz da-
rīja, lai uzlabotu tieši lauku priesteru izglītošanu) ierosmes tika izveidots seminārs lat-
viešu un igauņu garīdznieku sagatavošanai. Tāpat turpināja darbu vēl 1211. gadā katoļu 
garīdznieku sagatavošanai dibinātā doma skola, kurā skolu trūkuma dēļ tika uzņemti 
arī tādi studenti, kas vēlējās iegūt vispārīgo izglītību, lai sagatavotos studijām citur.10

Reformācija. Reliģiskās dažādības nostiprināšanās

Livonija bija viena no pirmajām teritorijām ārpus Vācijas, kuru jau aptuveni 
1521. gadā aizsniedza luteriskās reformācijas idejas, taču sākotnēji tās izplatījās tikai 
Rīgā, kur to aktīvākais sludinātājs bija izkrāvēju brālības kapelāns Andreass Knopkens, 

10 Pēc reformācijas uzvaras Livonijā doma skola tika pārveidota par luterāņu skolu, bet 1631. gadā, t.s. zviedru 
Vidzemes laikā, to pārveidoja par Rīgas akadēmisko ģimnāziju.
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kā arī Silvestrs Tegetmeijers un Johans Lomillers, kurš Rīgas rātes uzdevumā sarakstījās 
ar Mārtiņu Luteru. A. Knopkens kļuva par pirmo luterāņu mācītāju Rīgā un 1522. gadā 
vadīja teoloģisku disputu Pētera baznīcā par 24 tēzēm, kas skāra būtiskus baznīcas dzī-
ves prakses un pasludināšanas jautājumus. 1524. gadā Rīgā notika svētbilžu grautiņi un 
Jēkaba baznīcā Nikolaja Ramma vadībā nodibinājās pirmā latviešu luterāņu draudze. 
Ticības brīvība Rīgā tika pasludināta 1525. gadā. Visā Livonijas teritorijā tas prasīja vēl 
trīsdesmit gadus. 1554. gadā Valmieras landtāgs arī visā Livonijas teritorijā pasludināja 
ticības brīvību.

Gan reformācija, gan kontrreformācija atstāja būtiskas sekas latviešu izglītībā. 
Reformācija radīja nepieciešamību pēc garīgas literatūras tautas valodā un līdz ar 
to – būtisku impulsu latviešu pareizrakstības veidošanai un leksikas papildināšanai. 
Latviešu literārā valoda radās reliģisku tekstu tulkojumos 16. gadsimtā galvenokārt 
liturģiskām vajadzībām, savukārt garīgā rakstniecība uzplauka 17. gadsimtā. Pirmo 
sacerējumu latviešu etnogrāfijā “Historia Lettica. Das is die Beschreibung der ler Let-
tische Nation” 1649. gadā uzrakstīja garīdznieks – Kurzemes superintendents Pauls 
Einhorns.

Reformācijas iespaidā pastiprinājās arī kontrreformācijas tendences. Kad 
1582. gadā nodibināja katoļu Cēsu bīskapiju, Rīgā katoļiem atdeva Sv. Jēkaba un Mari-
jas Magdalēnas baznīcas, un pilsētā ieradās pirmie Jēzus biedrības misionāri (jezuīti), 
kuru kolēģija izvietojās bijušajā Marijas Magdalēnas klosterī. Viņi izveidoja skolu, kuru 
vadīja Viļņas kolēģijas rektors Peters (Pēteris) Skarga un Johans (Jānis) Vincerijs, kurš 
brīvi pārvaldīja latviešu valodu un darbojās vienīgi latviešu vidū.11 Kalendāra nemieru 
laikā 1587. gada rudenī rīdzinieki jezuītus padzina, un tie patvērās Jelgavā. Rīgā jezuīti 
atgriezās tikai 1591. gada pavasarī. 1603. gadā jezuīti paplašināja savu misijas lauku 
un tēvs Teknons no Cēsīm pirmoreiz devās misijā uz Latgali. Jau 1583. gadā, kad Rīgā 
dibināt vietējo Jēzus biedrības kolēģiju ieradās jezuītu provinciāls Pāvils Kampans, viņš 
lūdza Rīgas rāti atļaut dibināt universitāti, taču tas neizdevās, un tikai 1619. gadā, kad 
jezuīti sāka darboties Vidzemē, Cēsīs tika atvērta jezuītu ģimnāzija. 1628. gadā jezuīti 
apmetās daugavpilī, tur arī tika nodibināta pirmā jezuītu skola Latgalē.12 1617. gadā 
ticības brīvība tika dota katoļiem Kurzemes hercogistē. Jezuīti devās arī uz turieni, un 
ap 1672. gadu skolu nodibināja Jēzus biedrības Jelgavas rezidencē. 1660. gadā jezuīti 
nodibināja savu rezidenci Skaistkalnē, kur 1725. gadā atvēra arī skolu. 1691. gadā jezuīti 
nodibināja skolu Ilūkstē.13 Skolu audzēkņi piederēja pie dažādām kārtām, un mācības 
bija bezmaksas.

Par vecāko grāmatu latviešu valodā, kas saglabājusies līdz mūsdienām, tiek uz-
skatīts Tērbatā dibinātā jezuītu tulkotāju semināra kolektīvi sagatavotais Sv. Pētera 
Kanīzija “Catechismus Catholicorum”, kas izdots 1585. gadā Viļņā. Vēlāk katoļu grā-
matu tulkošanu latviešu valodā turpina jezuītu tēvs Georgs (Juris) Elgers, pēc tautī-
bas, iespējams, latvietis, kurš darbojies Cēsīs un daugavpilī. Viļņā 1683. gadā jau pēc  

11 Latvijas vēstures avoti Jezuītu ordeņa archīvos. Sakārt. J. Kleijntjenss. Rīga: Latvju grāmata, 1941, x lpp. (Latvi-
jas vēstures avoti, 3. sēj., 2. d.).

12 Trufanovs V. F. Jēzus biedrības darbība izglītības veicināšanā Latvijas teritorijā (16. gs. beigās – 19. gs. sā-
kumā). Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2001, 25. lpp.

13 Turpat. 
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G. Elgera nāves iznāk viņa sagatavotā poļu-latīņu-latviešu vārdnīca. Par nozīmīgāko no 
latgaliski rak stītajām grāmatām tiek uzskatīta “Evangelia toto anno” (“Evaņģēliji visam 
gadam”), kura iespiesta Viļņā 1753. gadā un par kuras tulkotāju uzskata Jāni Lukaševiču – 
jezuītu tēvu, misionāru Varakļānos un Preiļos. Visbeidzot 1805. gadā Jēzus biedrības 
Polockas tipogrāfijā izdota jezuītu tēva Mihaila Rota sarakstītā grāmata “Vyssa moceiba 
katolizska”, kas tiek uzskatīta par augstāko tālaika sasniegumu latgaliešu valodas skaid-
rības ziņā. Jezuīti ir devuši nozīmīgu ieguldījumu katolicisma nostiprināšanā, latviešu 
zemnieku reliģiozitātes izpratnē, un viņu relācijas ir nenovērtējams reliģiskās vēstures  
avots. 

Kristīgās baznīcas jaunajos laikos 

18. gs. 30. gados Vidzemē aizsākās Latvijas brāļu draudzes kustība, kas veicināja 
latviešu garīgo atmodu un ievadīja arī latviešu nacionālās pašapziņas atmodu. Tās  
ietekmē veidojās jaunas latviešu saskarsmes un sociālās organizēšanās formas.14 

Latvijas brāļu draudzes kustība vēsturiski un teoloģiski ir saistīta ar Bohēmijas 
brāļu draudzi jeb Hernhūtes unitāti, kuras dibinātājs ir Kristiāns dāvids. 1727. gadā 

14 Ceipe G. Latvijas Brāļu draudzes vēsture, 1918–1940. Rīga: Lu Akadēmiskais apgāds, 2010, 8. lpp. 

2. att. Mārtiņa Lutera vēstule rīdziniekiem 1540. gadā (no Lu AB 
krājuma)

3. att. Evangelia toto anno (no Lu AB 
krājuma)
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par tās vadītāju kļuva Ludvigs Nikolauss fon Cincendorfs, kam bija personiski sakari 
ar vairākiem luterāņu mācītājiem Vidzemē. Būtiskas brāļu draudzes ticības dzīves  
pamatlietas ir īpaši uzsvērta grēkapziņa, specifiska attieksme pret Jēzu Kristu kā Pes-
tītāju (dieva Jēru), ticība Jēzus Kristus reālai klātesamībai un emocionāli spēcīgi ar 
dievu veidotu personisku attiecību pieredzējumi, kurus bieži pavadījušas arī dažādas 
vīzijas, īpaši kustības aizsākumos.

Brāļu draudzēm raksturīgā piētisma ietekme skaidri parādās Vidzemē, kur par 
piētisma centru pamazām veidojās Valmiera, īpaši kopš 1713. gada, kad tur sāka kalpot 
mācītājs Kristiāns Gotholds Neihauzens. Pateicoties Valmiermuižas īpašnieces Mag-
dalēnas Elizabetes fon Hallartes15 atbalstam, Neihauzens 1725. gadā nodibināja pirmo 
muižas jeb zemnieku skolu. Tāpat par zemnieku izglītošanu rūpējās ungurmuižā,  
ērģemē, Palsmanē un Rankā. 

Būtisks pavērsiens latviešu garīgajā dzīvē iezīmējas 1729. gadā, kad pēc Krimuldas 
mācītāja Johana Justa Grīnera lūguma Vidzemē ieradās trīs Hernhūtes brāļi, viņu vidū 
arī Kristiāns dāvids, kurš vēlāk rakstīja uz Hernhūti: “Mācītājiem še nav lielas nozīmes, 
viņi nevar neko daudz pavēlēt, nedz aizliegt. [..] Palīdzēt te varētu darbinieki, kas dar-
botos brīvā apustuļu kārtā (kā amatnieki un skolotāji vienā reizē).”16 1736. gadā, kad 
Cincendorfs apmeklēja Rīgu, Valmieru un Rēveli un pats pārliecinājās “par zemnieku 
vājo atziņas stāvokli un dziļo nezināšanu dievišķās lietās”,17 seši Hernhūtes vecbrāļi 
uzsāka savu misijas darbu Valmiermuižā.

Vecbrāļu ieviestajos mājas dievkalpojumos latvieši pamazām apguva evaņģēlija 
vēsti. Pirmie reliģisko atmodu piedzīvoja Valmiermuižas kalpotāji, kuri pamazām paši 
sāka sludināt un skaidrot Bībeli. 1738. gadā Valmiermuižā nodibināja skolotāju semi-
nāru, kur sāka mācīties astoņi audzēkņi. Luteriskās baznīcas vizitācijas komisija atzinīgi 
novērtēja semināra darbu, un jau 1740. gadā Valmieras skolotāju seminārā mācījās 
100 audzēkņu. 1741. gadā Valmierā uzcēla tā dēvēto Jērakalnu, kas kļuva par Vidzemes 
draudžu centru. 1742. gada janvārī tur noturēta pirmā latviešu draudzes diena – brāļu 
draudzes galvenie svētki. Ievērojamākie šo gadu brāļu draudzes kustības darbinieki 
latvieši bija Ķīša Pēteris un šķestera Pēteris. 

1743. gadā ķeizariene Elizabete izdeva rīkojumu “aizliegt vidzemniekiem, lai viņi 
būtu, kas būdami, turēties pie hernhūtiešu mācības”,18 un aizsākās tā sauktais “klusais 
gājiens”, kas ilga līdz pat 1770. gadam, kad Vidzemes virskonsistorijas superintendenta 
pienākumus sāka pildīt Jākobs Lange, kura attieksme pret hernhūtiešiem bija uzsvērti 
neitrāla. “Klusā gājiena” laikā latviešu draudzēs, kas darbojās jau bez Hernhūtes brāļu 
klātbūtnes, izveidojās sava pašpārvaldes sistēma un īpatna, latviešu mentalitātei tuvāka 
garīgā tradīcija. Vislielākā uzplaukuma laiks Vidzemes draudzēm sākās 1817. gadā, 
kad ķeizars Aleksandrs I pēc sava Hernhūtes apmeklējuma piešķīra Hernhūtes brāļiem 
Baltijā īpašas privilēģijas: 1818. gadā Vidzemes draudzēs bija 9797 brāļi un māsas.19 
Tomēr jau 30. gados atsākās centieni pakļaut brāļu draudzi stingrai luteriskās baznīcas 

15 M. E. fon Hallarte Valmiermuižu savā īpašumā ieguva 1725. gadā.
16 Adamovičs L. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos. Rīga, 1932, 55. lpp.
17 Sk. turpat, 56. lpp.
18 Turpat, 64. lpp.
19 Turpat, 75.–79. lpp.
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vadībai,20 arī pašās Vidzemes draudzēs nostiprinājās ideja 
par sakramentālo vienotību ar luterticīgajiem. 1852. gadā 
Vācijas Brāļu draudzes sinode nolēma, ka latviešu hernhū-
tiešiem jāpakļaujas Vidzemes luteriskajai baznīcai vai 
jāpārtrauc sava darbība.21 

Ap 1863.–1864. gadu sākās brāļu draudzes veido-
šanās Kurzemē. Pirmā ierosme no Vidzemes izveidot 
draudzi parādījās jau 1740. gadā, taču toreizējā Kurze-
mes virskonsistorijas superintendenta Aleksandra Grē-
vena autoritātes dēļ visi mēģinājumi cieta neveiksmi. 
1863. gadā sapulci Papē noturējis Miķelis Bukālis, prūšu 
izcelsmes misionārs no Vācijas.22 Bukālis un pēc tam 
viņa audzēknis Hermanis Klabis sludināja un iedibi-
nāja draudzes Rucavā, Nīcā, Pērkonē un arī Liepājā, kur  
1872. gadā tiek iesvētīta saiešanu zāle. 1880. gadā Liepājā uzcēla saiešanu namu. 
1886. gadā tur noorganizēts pirmais draudzes koris un nodibināta arī svētdienas  
skola.23 

Hernhūtiešu atmoda jeb reliģiskā entuziasma kustība neskāra visu luterisko baz-
nīcu. Kopā ar tā galveno teoloģisko avotu piētismu hernhūtisms bija tikai viens no 
trim strāvojumiem, kas valdīja luterāņu vidē jaunajos laikos. Vispirms te minama lu-
teriskā ortodoksā pieeja baznīcas mācībai, kuras ietekmīgākie pārstāvji bija jau mums 
zināmais Pauls Einhorns, Hermanis Samsons un latviešu rakstības “vecās ortogrāfijas”  
izveidotājs Georgs Mancelis. šajā laikā dzīvojušas arī citas nozīmīgas personības: Bī-
beles fragmentu tulkotājs Jānis (Johans) Reiters, kā arī daudzu garīgo dziesmu autors 
Kristofors Fīrekers.24 Luteriskā ortodoksija bija luteriskās baznīcas oficiālā teoloģija, 
īpaši 17. gadsimtā, un tās būtība bija stingra turēšanās pie luteriskajiem apliecības rak-
stiem – “Vienprātības grāmatas” teoloģijas. P. Einhorns un H. Samsons bija arī galvenie 
tā saukto raganu prāvu ideologi Latvijā. Raganu un burvju tiesāšana bija izplatīta gal-
venokārt luteriskajos novados laikā no 1559. gada līdz 1721. gadam, apogeju sasniedzot 
17. gadsimta pirmajā pusē Vidzemē. 

20 1840. gadā Vidzemes luteriskās baznīcas Valkas sinode nolēma, ka mācītājiem jākontrolē brāļu draudžu 
darbība. 

21 Ceipe G. Latvijas Brāļu draudzes vēsture,1918–1940, 311. lpp. 
22 Grietens E. Par Brāļu draudzi Kurzemē. Brāļu Draudzes Vārds (Liepāja), Nr. 4, 1934, 59.–60. lpp.
23 1922. gada 14. martā Iekšlietu ministrijā un 6. septembrī Liepājas apgabaltiesā reģistrēti Kurzemes Brāļu 

draudzes statūti. Savukārt Vidzemes Brāļu draudzes 1924. gada 25. aprīlī ieguva nosaukumu “Latvijas 
Evaņģēliskā Brāļu sadraudzības biedrība”. 1933. gadā tika izstrādāti Noteikumi par Latvijas Evaņģēlisko 
Brāļu draudzi, saskaņā ar kuriem Latvijas Brāļu draudze iegūtu patstāvīgas konfesijas statusu. Vidzemes 
draudzes, negribēdamas šķirties no luteriskās baznīcas, šos noteikumus noprotestēja, un jaundibinātā 
Brāļu draudzes savienībā ietilpa galvenokārt Kurzemes draudzes, kuras sevi uzskatīja par patstāvīgu 
brīvbaznīcu ar pašpārvaldītiem sakramentiem. Savukārt saskaņā ar Likumu par reliģiskām apvienībām 
un to savienībām, kas stājās spēkā 1934. gada 21. decembrī, Vidzemes Brāļu draudzes kļuva par reliģisku 
apvienību “Latvijas Evaņģēliskā Brāļu draudze”, kura luteriskās baznīcas virsvadībā darbojās līdz pat  
1940. gadam. 

24 Plašāk sk.: Luteriskā ortodoksija. Ideju vēsture Latvijā. Sast. E. Buceniece. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 
59.–97. lpp.

4. att. Riņģu brāļu draudzes saieša-
nas nams Smiltenes novadā, celts 
1879. gadā. Vitolda Mašnovska foto
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Luteriskās ortodoksijas dominance izzuda 18. gad-
simtā, kad no divdesmitajiem gadiem luteriskajā baznīcā 
tai pretstāvēja piētisms, kas kļuva populārs gan draudžu 
ganu vidū, gan arī to atbalstīja baznīcas vadītāji, piemē-
ram, superintendenti J. B. Fišers Vidzemē un J. Baumanis 
Kurzemē. Piētisms, ko bieži raksturo kā “sirds reliģiju”, 
akcentēja reliģiskā pārdzīvojuma lomu un aicināja drau-
džu locekļus uz tikumisku dzīvi. Paralēli baznīcā plauka 
arī protestantiskais racionālisms, īpaši 18. gadsimta ot-
rajā pusē. Racionālisti, piemēram, šā virziena spilgtākais 
pārstāvis Karls Gotlībs Zontāgs, sludināja luterismu, 
kas būtu saprotams un pieņemams ar prātu un vairotu 
gudrību un morāli, kā arī centās uzlabot draudžu locekļu  
sadzīvi.

Tādējādi luterāņu draudžu locekļiem bija iespējas 
piedzīvot visai dažādus teoloģiskos iespaidus, taču gan 
baznīcu vizitāciju protokoli, gan pašu garīdznieku spre-
diķi atklāj, ka kristīgās kultūras slānis tautā joprojām 
palika plāns, bet tautas reliģiozitāte, īpaši ārpus hernhū-
tiešu novadiem – joprojām sinkrētiska, kombinējot aiz-
guvumus no baznīcas mācības un latviešu tradicionālās  
kultūras.

1831. gadā Krimuldas draudzē notiek pirmie zināmie 
“kapsētas svētki”, un 19. gs. 60. gados kapu svētku tradī-

cija, topot par vienu no būtiskajām tautas reliģiozitātes un ģimenes saišu stiprināša-
nas izpausmēm, jau ir izplatījusies visā Vidzemē, vēlāk aizsniedzot arī citus Latvijas  
novadus.

Tikmēr būtiskas izmaiņas notiek Romas katoļu baznīcā: kad saskaņā ar 1773. gadā 
izdoto pāvesta Klementa XIV bullu oficiāli tiek likvidēts jezuītu ordenis, Krievijas vald-
nieces Katrīnas II aizliegums publicēt šo bullu ļauj jezuītiem netraucēti darboties visā 
Krievijas teritorijā līdz pat 1819. gadam.25 Nikolaja I rīkojumi jau būtiski ierobežoja 
katoļu darbību: Latgalē tika slēgts dominikāņu klosteris Pasienē un bernardiešu klos-
teris Viļānos. 

Pēc poļu nemieriem 1863. gadā ar Aleksandra II rīkojumu slēdza vai atdeva pa-
reizticīgajiem daudzas katoļu baznīcas, no 1865. gada tika aizliegts iespiest grāmatas 
latīņu burtiem. Tāpat bija aizliegts celt jaunas baznīcas un kapelas un mācīt katehismu 
bērniem; bija aizliegta jebkāda katoļu garīdznieku pulcēšanās un biedrību dibināšana. 
Varas iestādes stingri kontrolēja mācību iestāžu darbību. drukas aizliegums tika atcelts 
1904. gadā, bet pēc 1905. gada revolūcijas cars Nikolajs II parakstīja manifestu, kas 
atcēla arī citus ierobežojumus.

25 Jezuītu izraidīšana notika tikai Aleksandra I valdīšanas laikā – vispirms tos izraidīja no Pēterburgas, pēc tam 
jau no visas Krievijas.

5. att. Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu 
baznīca 20. gs. sākumā (foto no letonika.lv)
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Mainījās arī Pareizticīgā baznīca. Pēc neražas 1841. gadā zemnieki aizvien aktī-
vāk meklēja iespēju izceļot uz zemkopībai labvēlīgākām vietām. Pēc sarunām ar Rīgas 
bīskapu Irinarhu (Popovu), kurš stājās amatā 1836. gadā, latviešu vidū aug pārliecība, 
ka atļauja izceļot uz Krievijas iekšējām guberņām pirmām kārtām tiks dota tiem, kuri 
pieņems “cara ticību”, un latvieši masveidā sāk pāriet pareizticībā. Pēc Pareizticīgās 
baznīcas sinodes ziņām, 1843. gadā, jau Rīgas un Mītavas (Jelgavas) bīskapa Filareta 
(Gumiļevska) kalpošanas laikā, Vidzemē un Kurzemē bija 17 pareizticīgo baznīcas ar 
15 583 draudžu locekļiem. 1845. gada 25. aprīļa Nikolaja I valdības rīkojums atļāva 
latviešus kristīt, respektīvi, pāriešana varēja notikt bez represijām. Cars deva arī rīko-
jumu pārtulkot latviešu un igauņu valodā lūgšanu grāmatu, īsu katehismu un Jāņa 
Zeltamutes Liturģiju. Vienā pašā 1845. gadā pareizticībai pievienojās 14 088 Baltijas 
guberņu zemnieki.26

Pāriešanas kustībai bija savi varoņi, viņu vidū kādreizējais Madlienas brāļu drau-
dzes kustības vadītājs un Rīgas brāļu draudzes sludinātājs dāvids Balodis, ar kuru 
kopā 1845. gada 27. februārī pareizticībā pārgāja vairāk nekā 100 Rīgas hernhūtiešu. 
1846. gada 11. februārī Balodi iesvētīja par pilntiesīgu pareizticīgās baznīcas priesteri 
un nosūtīja uz Ļaudonu, kur viņš palika līdz savai nāvei 1861. gadā. Jau pirmajā viņa 

26 Гаврилин А. Очерки истории Рижской eпархии: 19 век. Рига: Филокалия, 1999, c. 159.

6. att. Jaunās Limbažu pareizticīgās baznīcas iesvētīšana, 1903. gads (Limbažu muzeja arhīvs, 
LžNM20153)
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kalpošanas gadā tur pareizticībā pārgāja 3849, bet 1847. gadā – 2568 luterticīgie, un 
Ļaudona kļuva par Vidzemes pareizticības centru.

1847. gadā Rīgā atvēra pareizticīgo latviešu un igauņu Garīgo skolu, 1851. gadā tās 
vietā sāka darboties Rīgas Garīgais seminārs. Jānorāda, ka īpaša Rīgas eparhijas vadības 
uzmanība tika veltīta pareizticīgo garīgo tekstu tulkošanai latviešu un igauņu valodā, 
un 1902. gadā tika izveidota īpaša tulkošanas komisija.27

17. gs. beigās Kurzemes hercogistē un Latgalē parādījās pirmās vecticībnieku 
apmetnes. Netālu no dinaburgas (daugavpils) Liģinišķu ciemā tika uzcelts pirmais 
vecticībnieku dievnams. 18. gs. beigās–19. gs. sākumā Latvijas teritorijā ieceļojušo 
vecticībnieku draudžu lielākā daļa piederēja pie pomoriešu virziena. 1760. gadā ar Fjo-
dora Samanska svētību tika likti pamati toreiz koka dievnamam Rīgā. Kopš 1833. gada 
šo dievnamu sauc baznīcas aizgādņa tirgotāja A. Grebenščikova vārdā. Pie baznīcas 
darbojusies nespējnieku patversme, bērnu patversme, skola, bibliotēka, dziedāšanas un 
krievu senatnes pētnieku pulciņi. 

19. gadsimta vidū Latvijā ienāca baptistu sludinātāji, un pirmās zināmās baptistu 
kristības notika 1861. gadā Zīras upē Kurzemē – kristīja 72 cilvēkus. šajā pašā gadā tika 
dibinātas pirmās latviešu baptistu draudzes Sakā, užavā un Ventspilī. 

 

Nekristīgās reliģiskās kopienas

Latvijas teritorijā pirmie ebreji, galvenokārt ienācēji no Vācijas, parādījās 14. gad-
simtā Jelgavā. 16. gs. otrajā pusē, paplašinoties saimnieciskajiem sakariem, sākās ebreju 
apmetņu veidošanās Kurzemes un Zemgales hercogistē. 18. gadsimtā 1,5% Latvijas 
iedzīvotāju bija ebreji. šeit darbojās dažādi jūdaisma strāvojumi: no haskalas28 līdz vai-
rākiem hasīdisma virzieniem un mitnagediem.29 Rīgā 1767. gadā kādā namā ierīkota 
pirmā sinagoga, bet pirmo sinagogas ēku uzcēla 1780. gadā. No 19. gs. pirmās puses 
ir arī senākās ziņas par islāmticīgo parādīšanos Latvijā. Pirmā musulmaņu draudze 
dibināta 1902.gadā Rīgā.30 

18. un 19. gs. mijā Latvijā vācu romantisma iespaidā veidojās interese arī par Aus-
trumu reliģijām. 19. gs. vidū Latvijas presē regulāri tika publicētas informatīva rakstura 
ziņas par kristīgo misiju darbu citās zemēs, bet gadsimta beigās jau parādījās arī apraksti 
par Austrumu garīgajām tradīcijām, piemēram, laikrakstā “Mājas Viesis” 1897. gadā 
publicēti Pētera šmita raksti par Ķīnu. Rīgas salonos izplatās arī ziņas par Teozofijas 
biedrības dibinātājas Helēnas Blavatskas darbu “Slepenā doktrīna”, kura 1. sējums angļu 
valodā nācis klajā 1888. gadā. 20. gadsimta sākumā ar Austrumu reliģiski filozofiskajām 
idejām aizrāvušies dzejnieki Fricis Bārda un Rainis. 1908. gadā Augusts deglavs pār-
tulko Blavatskas tuvākā līdzgaitnieka Henrija S. olkota sastādīto “Budistu katķismu”. 

27 LVVA, 7416. f., 1. apr., 29. l., l., 2. lp.
28 Haskalah – apgaismības kustība jūdaismā 18.–19. gs. Eiropā. 
29 Mitnagdim – hasīdu oponenti. Virziens izveidojās 18. gadsimtā Lietuvā (Viļņā). 
30 Latviešu muslima e-lapa. Pieejams: http://www.islammuslim.lv/muslims/Latvija/Latvija.htm (skatīts 

18.08.2013.).
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Vēl intensīvāka iepazīšanās ar Austrumu reliģiju idejām norisinās pēc neatkarīgās valsts 
izveidošanās. Latviešu inteliģences garīgo meklējumu centrā bija interese par konkrētas 
personības pilnveidošanās iespējām. Piemēram, Annas Rūmanes-Ķeniņas salonā rakst-
nieki J. Veselis, J. Akuraters, R. Rudzītis, kā arī citi rakstnieki un mākslinieki diskutēja 
par indiešu filozofiju, īpaši par budismu un tajā laikā modē nākušajām Nikolaja Rēriha 
idejām, kuru ietekmē 1920. gadā izveidojās pulciņš “Meistara loža”. Tajā apvienojās 
cilvēki, kas interesējās par Austrumu mācībām un teozofiju.

Reliģiskā dzīve Latvijas Republikas laikā

Visas valdības, kas 1918.–1920. gadā pastāvēja Latvijas teritorijā, realizēja vai vēlē-
jās realizēt reliģisko organizāciju un valsts distancēšanās politiku. 

Viens no pirmajiem dekrētiem, ko pieņēma P. Stučkas valdība, bija 1919. gada 
20. februāra “dekrēts par baznīcas šķiršanu no valsts un skolas šķiršanu no baznīcas”,31 
kas aizliedza reliģijas mācīšanu visās valsts un privātajās vispārizglītojošajās skolās; 
reliģiskajām organizācijām tika atņemts juridiskās personas statuss un visi īpašumi.32 
Latvijas Tautas padome, kuras svinīgajā sēdē tika proklamēta neatkarīgā Latvijas Repub-
lika un tās izveidotā Kārļa ulmaņa Pagaidu valdība, izvēlējās par reliģijas jautājumiem 
neizteikties vispār. Latvijas Republikas proklamēšanas aktā 1918. gada 18. novembrī arī 
netika teiktas lūgšanas, izņemot “dievs, svētī Latviju!” nodziedāšanu. Latvijas Repub-
lika 1918. gadā tika dibināta kā sekulāra valsts. 

Visu pirmās Latvijas Republikas laiku valsts un reliģisko organizāciju attiecības 
pa lika konceptuāli neskaidras. Pagaidu (un arī vēlākajām Latvijas valdībām) nācās pie-
ņemt praktiskus lēmumus jautājumā par reliģiskajām organizācijām, piemēram, reli-
ģijas lietas pārraugošo iestāžu izveidi.33 

Saeimas Publisko tiesību komisijā tika iesniegti divi valsts un baznīcas šķiršanas 
likumprojekti.34 Abi netika pieņemti. Pirmā projekta (1923) autors bija deputāts Pauls 
šīmanis. 1924. gadā jauns, nedaudz liberālāks likumprojekts tapa Iekšlietu ministrijā. 
Projekti paredzēja valsts institūciju neiejaukšanos baznīcu lietās un garantētas tiesības 
uz reliģiskā kulta prakses un reliģijas pasludināšanas brīvību, dievkalpojuma telpu at-
brīvošanu no aplikšanas ar nodokļiem un īpašumu neaizskaramību. Lai gan Latvijas 
Republikas valdības un likumdevēji līdz pat 1934. gadam nebija labvēlīgi baznīcām, tie 
tomēr nespēja valsts un baznīcas šķirtību noformēt tiesiski. 

20. gadsimta 20. un 30. gados Latvijas reliģiskās kopienas pieredzēja ievērojamu re-
liģiozitātes rādītāju kritumu. šis process bija aizsācies jau pirms Pirmā pasaules kara. To 
apliecina arī draudžu oficiālā statistika. Tas radīja nopietnas bažas garīdzniecībā, vismaz 

31 Latvijas Sociālistiskās Padomju Republikas Dekrētu un Rīkojumu Krājums, Nr. 1. Rīga, 1919, 93.–94. lpp.
32 Turpat, 94.–95. lpp.
33 LVVA, 1370. f., 1. apr., 1. l.
34 Interesanti atzīmēt, ka A. Niedras valdības izglītības ministrs bija bijis luterāņu mācītājs Jūlijs Kupčs – vis-

dedzīgākais valsts un baznīcas šķiršanas idejas aizstāvis laikabiedru vidū. 1916.–1917. gadā viņš bija publicējis 
trīs brošūras par šo tēmu. Tādēļ iespējams, ka A. Niedras valdība tomēr mēģinātu juridiski nostiprināt Jūlija 
Kupča deklarētos principus.
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katoļu un luterāņu draudzēs, kuru locekļu lielāko daļu veidoja tieši latviešu tautības 
iedzīvotāji.35 Ir pamats apšaubīt viedokli, ka Latvijas iedzīvotāju privātās sekularizācijas 
procesos vainojami padomju oficiālā ateisma gadi un baznīcu vajāšanas padomju oku-
pācijas laikā. Par to, ka vismaz daļa Latvijas sabiedrības bija sekulāra jau sen pirms tam, 
liecina 30. gadu otrās puses kristīgā periodika, kur vērojams īpaši luterāņu draudžu 
ganu satraukums, ka “ar mūsu ticības dzīvi vairs nav normāli”.36 Edgars Rumba rakstīja: 
“draudzēs valda remdenība un vāji tikumi. Tas ir Kristus cietējas miesas negods, zaimi 
un spļāvieni Viņa vaigā.”37  Savukārt Rīgas Lutera draudzes mācītājs Jānis Birģelis Lat-
vijas sabiedrību dēvēja par “draudzi ārpus baznīcas”.38 Tautas skaitīšanas gan uzrādīja 
ļoti augstus baznīcas līdzdalības rādītājus, taču tie atspoguļoja tikai iedzīvotāju reliģisko 
identitāti, nevis aktīvu reliģijas praktizēšanu.

Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma valdības iejaukšanās reliģisko organizāciju 
dzīvē kļuva atklāta. īpaši tas skāra Evaņģēliski luterisko baznīcu, kura gan iesaistījās 
ulmaņa personības kulta veidošanā, gan piedzīvoja “latviskošanas tendences”.

Katoļu baznīcu pasargāja 1922. gadā noslēgtais Konkordāts starp Svēto Krēslu un 
Latvijas valdību, kas spēcīgi ierobežoja valsts iespējas iejaukties Katoļu baznīcas iekšē-
jos jautājumos Latvijā. šajā laikā Katoļu baznīcu vadīja arhibīskaps Antonijs Springo-
vičs. 1923. gadā valsts katoļiem atdeva Sv. Jēkaba baznīcu. 1937. gadā pāvests Pijs XI 
nodibināja Liepājas diecēzi un par tās bīskapu iecēla Antonu urbšu. Savukārt Antonijs 
Springovičs kļuva par metropolītu. Katoļu baznīca Latvijā atjaunoja gan garīgo izglītības 
iestāžu, gan klosteru darbību. 1920. gadā Aglonā nodibinātais Rīgas diecēzes garīgais 

35 Sk.: Balevics Z. Katolicisms Latvijas sociālpolitiskajā vēsturē. Rīga: Zinātne, 1978, 67.–69. lpp.; Plāte N. Zalves 
draudzes dievgaldnieku statistika. Svētdienas Rīts, Nr. 33, 1940, 264. lpp.

36 Turpat.
37 Rumba E. Kristus un draudze. Ceļš, Nr. 3, 1937, 149. lpp.
38 Birģelis J. Ko baznīca gaida no draudzes locekļiem. Rīga,1940.

7. att. Bīskaps K. Irbe 
Latvijas Evaņģēliski lute-
riskās baznīcas mācītāju 
vidū (LELB arhīvs) 
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seminārs 1924. gadā pārcēlās uz Rīgu un kļuva par Rīgas arhi-
diecēzes garīgo semināru. Aglonā veiksmīgi turpināja darboties 
katoļu ģimnāzija zēniem. 1937. gadā semināru pievienoja Latvi-
jas universitātei kā Romas katoļu teoloģijas fakultāti. 1928. gadā 
Jaun aglonā sāka darboties sieviešu ģimnāzija, kuras izveidošanā 
un darbībā lieli nopelni bija tās direktoriem Nikodemam Ran-
cānam un Aloizam Brokam. Kad 1938. gadā pie Sv. Franciska 
baznīcas nodibināja kolēģiju, Rīgā atgriezās jezuīti.39 

drīz pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas būtiskas pār-
maiņas piedzīvoja Latvijas Pareizticīgā baznīca.40 Tās pirmais 
koncils, kas sanāca 1920. gada februārī Rīgā, nolēma, ka visām 
pareizticīgo draudzēm jāapvienojas autonomā baznīcā, un par 
Rīgas un visas Latvijas arhibīskapu 1921. gada aprīlī tika ievē lēts 
toreizējais Penzas arhibīskaps Jānis (Jānis Pommers). 1926. gada 
8. oktobrī tika panākta “Noteikumu par pareizticīgo baznīcas 
stāvokli Latvijā” pieņemšana, un ar šo dokumentu Pareizticīgā 
baznīca Latvijā ieguva autonomiju administratīvās, izglītības un 
ekonomiskās lietās. Pēc K. ulmaņa apvērsuma arī Pareizticīgā 
baznīca Latvijā nespēja izsargāties no valsts diktāta. Tās pāreja 
no Maskavas patriarhāta jurisdikcijas uz Konstantinopoles patriarhātu bija lielā mērā 
valsts iespaida rezultāts.

1934. gada 12. jūnija izglītības likums noteica obligātu ticības mācības ieviešanu 
vispārizglītojošās skolās. 1939. gada beigās K. ulmaņa valdība bija gandrīz pabeigusi 
likumprojekta “Likums par baznīcām” izstrādāšanu, kam bija jāregulē Evaņģēliski lute-
riskās, Pareizticīgās, Baptistu un Metodistu konfesiju darbība. Konfesijām bija paredzēts 
sešu mēnešu laikā izstrādāt jaunus statūtus. Ar šo likumu tika iecerēts paplašināt valsts 
iespējas vēl vairāk iejaukties Baznīcas iekšējās lietās. Bīskapiem, baznīcu augstākajām 
pārvaldes institūcijām bija jābūt apstiprinātām ar prezidenta rīkojumu, bet Iekšlietu 
ministrijai un Garīgo lietu pārvaldei tika paredzētas plašas pilnvaras konfesiju adminis-
tratīvajās un pārvaldes lietās.41 PSRS okupācija šos nodomus pārtrauca.

20. gadsimta sākumā Latvijā parādījās arī vairākas jaunas reliģiskas organizā-
cijas. Piemēram, Rīgā ieradās pirmie Jehovas liecinieku42 sludinātāji: 1926. gada 
jūlijā Sargtorņa Bībeles un traktātu savienība ASV nosūtīja uz Latviju savu pārstāvi, 
Anglijas pavalstnieku R. Teiloru. 1933. gada 14. martā Jehovas liecinieki reģistrē-
jās Rīgas Apgabaltiesas reģistrācijas nodaļā kā “Internacionālā Bībeles pētnieku  
biedrība”.

39 Jēzus biedrību atjaunoja pāvests Pijs VII 1814. gada 7. augustā.
40 Plašāk sk.: Sidjakov J. The orthodox Church of Latvia in the 1920s. Religion and Political Change in Europe: 

Past and Present. Ed. A. Cimdina. Pisa: Edizioni Plus/università di Pisa, 2003. 
41 LVVA, 1370. f., 1. apr., 2311. l., 10. lp. 
42 Vēlīnā protestantisma reliģiskā kustība, kas radusies 19. gs. otrajā pusē. Pamatojoties uz Bībeli, Jehovas 

liecinieki noliedz kristīgās dogmas par Svēto Trīsvienību, dvēseles nemirstību, elli u.c. Viņi neatzīst Ziemas-
svētkus, Lieldienas, Vasarsvētkus, valsts simbolu – karoga un himnas godināšanu, noraida militāro dienestu, 
nepiedalās politiskajā dzīvē un ir pret donoru asiņu pārliešanu.

8. att. Arhibīskaps Sv. Jānis  
(Pommers) (foto no eleison.lv) 
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Vēl pirms Pirmā pasaules kara Latvijā parādījās pirmie Vasarsvētku jeb pentakostu 
kustības43 piekritēji. Viens no pentakostu ideju popularizētājiem bija baptistu mācītājs 
Viljams Fetlers. Pentakostu draudzes Latvijā radās, kad 1927. gadā sāka sludināt no 
ASV atbraukušais džeimss Grēviņš, kurš izveidoja misijas biedrību.44 

Savdabīga vieta bija latviešu pirmskristīgās reliģijas atjaunojumam Ernesta Brastiņa 
vadībā jeb dievturībai. Tā noformējās 20. gadu beigās. dievturībai bija neliels aktīvo 
sekotāju skaits, taču tai simpatizēja plašākas inteliģences aprindas.45

Latviešu inteliģentu aprindās aizvien vairāk pieauga interese arī par Austrumu reli-
ģiskajām idejām. 1930. gadā tika nodibināta Latvijas Rēriha biedrība, par kuras pirmo 
vadītāju kļuva ārsts Fēlikss Lūkins. Biedrība izdeva Nikolaja Rēriha grāmatas, tika likti 
pamati Nikolaja un Svjatoslava Rērihu gleznu muzejam, kuru oficiāli atklāja 1937. gadā. 
Pēc F. Lūkina nāves 1934. gadā biedrības vadību uzņēmās rakstnieks Rihards Rudzītis. 
Viņš paplašināja biedrības izdevniecības “uguns” darbību. 1934. gadā tika reģistrēts 
“Jogas zinātņu centrs Latvijā”, kas no 1939. gada līdz 1940. gada rudenim darbojās ar 
nosaukumu “Jogas biedrība”. Aktīvākais jogas kustības veicinātājs Latvijā bija Harijs 
dīkmanis. 

Pazīstamākais budisma mācības izplatītājs Latvijā 20. gs. 1. pusē bija Kārlis Teni-
sons (Vahindra). 1923. gadā viņš ieradās Rīgā, un tajā pašā gadā 13. dalailama viņam 
piešķīra Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sangharadžas (budisma kopienas vadītāja)  
titulu. 1924. gada 15. augustā K. Tenisons atklāja templi Pārdaugavā, Baložu ielā 8, bet 
1925. gadā izdeva grāmatu “Ko Budas priesteris Tennisons grib dot latviešu tautai?”. 

43 šis protestantisma virziens izveidojies 20. gs. sākumā ASV un tā teoloģijā tiek akcentēta galvenokārt dieva 
tieša un redzama darbība cilvēkā un kristīgajā draudzē, un tā realizējas caur Svētā Gara dāvanām. šī kristietī-
bas novirziena piekritējus dažkārt sauc par piecdesmitniekiem, jo Vasarsvētkus, kad Kristus mācekļi saņēma 
Svētā Gara dāvanas, svin 50. dienā pēc Lieldienām.

44 Plašāk sk.: Tēraudkalns V. Jaunā reliģiozitāte 20. gadsimta Latvijā: Vasarsvētku kustība. Rīga: N. I. M. S., 2003. 
45 Vairāk sk.: Misāne A. dievturība Latvijas reliģisko un politisko ideju vēsturē. Reliģiski-filozofiski raksti, X. 

Rīga: Lu Filozofijas un socioloģijas institūts, 2005, 101.–117. lpp.

9. att. Ernests Brastiņš dievturu pasākumā 
(LVVA, 5459. f., 1. apr., 16. l.)

10. att. Budistu Jaungada sagaidīšana 1925. gadā 
Baložu ielā 8 (Andra Tomašūna fotoarhīvs)
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Laikā no 1928. līdz 1930. gadam Tenisons izdeva vēl divas grāmatas, kurās aktīvi slu-
dināja Panbaltijas valsts ideju.46 1930. gadā Tenisons47 kopā ar savu mācekli Frīdrihu 
Lustigu Latviju pameta. 

Reliģiskā dzīve okupāciju laikā

Reliģiskās dzīves attīstību Latvijā pārtrauca padomju okupācija 1940. gada 17. jū-
nijā. 

1940. gada 25. augustā tika pieņemta LPSR Konstitūcija, kuras 96. pants dekla-
rēja: “Lai nodrošinātu pilsoņiem apziņas brīvību, Baznīca Latvijas PSR ir atdalīta no 
valsts un skola – no Baznīcas. Brīvība piekopt reliģiskus kultus, kā arī pretreliģijas 
propagandas brīvība atzīta visiem pilsoņiem.” Kaut arī šis pants garantēja zināmu ticī-
bas brīvību, ticīgo iespējas realizēt šo brīvību tika būtiski ierobežotas. Jau 1940. gada 
30. jūlijā ar atbilstošu rīkojumu no skolu mācību programmām tika izsvītrota ticības 
mācība. Atsaucoties uz 1940. gada 5. augusta Ministru kabineta rīkojumu, ar Lu rek-
tora pavēli likvidēja Lu Teoloģijas fakultāti. drīz pēc tam slēdza visas privātās garīga 
rakstura mācību iestādes un likvidēja visus reliģiskos preses izdevumus. Tāpat likvidēja 
visas reliģiskās un garīgās organizācijas un biedrības. 1941. gada martā Latvijas PSR 
Tautas komisāru padome pieņēma lēmumu Nr. 420 “Par kulta rakstura lūgšanu ēku 
uzskaiti un novērtēšanu Latvijas PSR teritorijā”. Lēmums noteica, ka līdz 1941. gada 
1. maijam kulta ēkas un visvērtīgākos kulta priekšmetus vajadzēja ņemt uzskaitē kā 

46 “Nākotnes Pan-Baltija” un “Es un mani sekotāji ticam” (izdotas laikā no 1928. līdz 1930. gadam). 
47 Pēc nāves (1962. gadā) K. Tenisonu pasludināja par bodhisatvu.

11. att. Viļakas 
katoļu draudze, 
1940. gads 
(dzintara dvinska 
arhīvs)
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tautas mantu. uzskaitē esošās kulta ēkas un 
priekšmetus nodeva draudzēm lietošanā uz 
savstarpēja līguma pamata. Tas nozīmēja, ka 
reliģiskajām organizācijām faktiski to īpašumus  
atsavināja.

Arī vācu okupācijas laikā baznīcu darbība 
tika būtiski ierobežota. Piemēram, Romas katoļu 
metropolīts Antonijs Springovičs savās relācijās 
Vatikānam laikā no 1941. gada septembra līdz 
1943. gada septembrim ziņoja, ka baznīcām netiek 
atdoti to īpašumi, katoļu preses izdevumi neiznāk, 
garīgās izglītības iestādes nedarbojas, Latgalē 
daudzas baznīcas mēnešiem bijušas slēgtas, bet 
priesteri, kas tomēr atļāvušies noturēt svētdienas 
dievkalpojumus, tikuši apcietināti. 1942. gada 
12. decembra ziņojumā pieminēts tā paša gada 
19. jūnijā izdotais likums, kas paredz reliģisko or-
ganizāciju lielāku brīvību, taču patiesībā darbojas 
pilnīgi pretēji, jo ignorē kā katoļu, tā luteriskās 
baznīcas vēsturisko nozīmi un vietu Latvijā un at-
tiecina uz tām tos pašus reģistrācijas noteikumus, 
kas “tiek piemēroti sektu reģistrācijai”.48 daži 
garīdznieki un draudžu locekļi iesaistījās ebreju 
glābšanā, riskējot ar savu dzīvību. Tā 1943. gadā 
apcietināja un iznīcināja Aloizu Broku, vienu no 
sava laika izcilākajiem katoļu garīdzniekiem.49

No 1944. gada Latvijā sāka darboties Reliģijas 
kultu lietu pilnvarotais, kura pienākumos ietilpa 

kontaktu uzturēšana starp PSRS valdību un reliģisko organizāciju centriem, valsts insti-
tūciju informēšana par reliģisko organizāciju aktivitātēm. Viņš bija arī tiesīgs lemt par 
lūgšanu namu atvēršanu vai slēgšanu un citiem jautājumiem.50 Padomju laikā ticīgajiem 
bija aizliegts veikt jebkādus rituālus ārpus baznīcas telpām, organizēt sanāksmes, kā arī 
reliģijas mācības pulciņus, svētceļojumus utt. Arī dievkalpojumus varēja noturēt tikai 
tie garīdznieki, kas bija saņēmuši atļauju. Par noteikumu neievērošanu bija paredzēts 
cietumsods. Turpmāk ne tikai grāmatām, bet pat Baznīcu dziesmu lapiņu iespiešanai 
vajadzēja valsts institūciju īpašu atļauju. 

Par spīti minētajiem ierobežojumiem un tam, ka kara un dažādu represiju rezultātā 
garīdznieku skaits Latvijā bija samazinājies vairāk nekā uz pusi, baznīcas tika atjauno-

48 Cakuls J. (apkop.). Latvijas Romas Katoļu baznīcas vēstures materiāli, XX gadsimts. Rīga: Rīgas Metropolijas 
kūrija, 2001, 161. lpp. 

49 Vairāk sk.: Latkovskis L. Aglona: A History of the Church and Monastery. Rēzekne: Publishing House of the 
Latgalian Culture Centre, 2005. 

50 Par to vairāk sk.: Talonens J. Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijas PSR 1945. gadā. Latvijas Luterānis, Nr. 10, 
2005, 19.–21. lpp.; Nr. 11, 21.–24. lpp.

12. att. Sv. Pētera baznīcas drupas 1942. gadā 
(Andra Tomašūna fotoarhīvs) 
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tas un vairums no tām turpināja darboties. Tā otrā pasaules kara beigās no pirmskara 
198 katoļu priesteriem Latvijā bija palikuši apmēram 152.51 Pateicoties arhibīskapa 
Juliāna Vaivoda diplomāta spējām, tika atjaunota garīgā semināra darbība un nostip-
rinātas draudzes. Slēdzot dažādus kompromisus, arī citiem lielāko kristīgo konfesiju 
vadītājiem izdevās saglabāt savas draudzes un nodrošināt būtiskāko reliģisko rituālu  
veikšanu. 

Reliģiskā dzīve pēc neatkarības atjaunošanas.  
Mūsdienu reliģiozitāte 

Jau 1990. gada 11. septembrī LR Augstākā padome pieņēma likumu “Par reliģis-
kajām organizācijām” un pasludināja par spēkā neesošu LPSR AP Prezidija 1976. gada 
28. oktobra “dekrētu par nolikuma par reliģiskajām organizācijām Latvijas Padomju 
Sociālistiskajā Republikā apstiprināšanu”. Iespējams, ka tik ātru rīcību noteica tas, ka 
atjaunotajā Latvijas Republikā kristīgajām baznīcām bija daudz labāka slava un lielāka 
popularitāte sabiedrībā nekā 1918. gadā, lai gan reliģiskajās organizācijās bija iesaistīti 
ievērojami mazāk cilvēku. Visas Latvijas lielākās baznīcas bija principiāli iestājušās par 

51 Cakuls J. (apkop.). Latvijas Romas Katoļu baznīcas vēstures materiāli: XX gadsimts, 167. lpp. 

13. att. dievkalpojums pirms Tautas frontes dibināšanas kongresa 1988. gadā. 
ulda Brieža foto 
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Latvijas neatkarību, vairākiem ievērojamiem garīdzniekiem bija būtiska loma Latvijas 
Tautas frontes (LTF) darbā. LTF dibināšanas kongresa dienaskārtībā 1988. gada 9. ok-
tobrī bija dievkalpojums Rīgas domā, kas tolaik vēl bija koncertzāles statusā, un LTF 
Programmas ētikas sadaļā bija vairāki paragrāfi, kas tieši skāra reliģijas jautājumus.52 
1990. gada “Likumā par reliģiskajām organizācijām” daudzējādā ziņā ir saglabāts LTF 
Programmas gars. 

Likumam bija raksturīga vēlme paredzēt reliģiskajām organizācijām plašas tiesības 
tieši tajās sfērās, kur tās padomju laikā bija liegtas, – uzņēmējdarbībā, izglītībā, bruņo-
tajos spēkos, veselības aprūpes un sociālajos dienestos, kā arī ieslodzījuma vietā, tas 
ir, ārpus dievnama sienām. Likuma 7. pants paredzēja atsavināto īpašumu atdošanu 
re liģiskajām organizācijām. Tomēr valsts saglabāja visplašākās iespējas kontrolēt un 
regulēt reliģisko organizāciju dzīvi. 

Pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gada augustā tika atjaunotas arī diplomātiskās 
attiecības starp Vatikānu un Latviju. Latvijas Republika un Svētais Krēsls respektēja 
1922. gadā noslēgto Konkordātu, bet, ņemot vērā, ka nacionālajā, vēsturiskajā un 
starptautiskajā līmenī bija notikušas pārmaiņas, atzina, ka Konkordāts ir aizstājams 
ar jaunu starptautisku līgumu.53 Ratifikācija un protokolu apmaiņa notika 2002. gada 
25. oktobrī.54 Viens no iemesliem, kādēļ jauna Konkordāta noslēgšana prasīja tik ilgu 
laiku, bija citu Latvijas reliģisko organizāciju iebildumi, kurām šķita, ka Konkordāts 
nostāda tās salīdzinoši nelabvēlīgākā situācijā. dažu gadu gaitā tika aktualizēta vis-
pirms valsts līgumu slēgšana ar kopumā vēl septiņām reliģiskajām organizācijām, un 
vēlāk, 2007. un 2008. gadā, tika pieņemti atsevišķi reliģisko organizāciju likumi.55 
šie likumi sakārtoja valsts attiecības ar konkrētām reliģiskām organizācijām, taču 
arī nostiprināja to privileģēto stāvokli, īpaši jaunu draudžu reģistrācijas sfērā. Var 
secināt, ka Latvijas Republikas likumdošana garantē reliģijas brīvību, bet ne reliģiju  
vienlīdzību.

Valsts un baznīcas nošķiršana konstitucionālā līmenī demokrātijas apstākļos 
Latvijā ir salīdzinoši jauna. Satversmes 8. nodaļa “Cilvēka pamattiesības”, kas satur arī 

52 LTF atzina reliģisko organizāciju nozīmi sabiedrības tikumības veicināšanā un vērtību nostiprināšanā, ticīgo 
cilvēku un reliģisko organizāciju tiesiskā statusa noteikšanu un garantēšanu, aicināja atteikties no obligātās 
ateisma mācīšanas, bet paredzēt iespēju skolā brīvprātīgi apgūt ticības mācību, pārskatīt PSRS laika likum-
došanu reliģijas jautājumos, “vajadzības gadījumā” atdot atņemtos draudžu īpašumus, piešķirt raidlaiku 
reliģiskiem raidījumiem un izdot vienu ekumēnisku laikrakstu, kā arī izdot Bībeli masu metienā latviešu  
valodā.

53 Maldups A. Tas ir solis mūsu sabiedrības garīguma sakārtošanā un celšanā. Latvijas Vēstnesis, Nr. 158, 2002, 
31. okt.

54 Vizulis I. Latvijas – Vatikāna diplomātiskas attiecības. Rīga: Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija, 2003, 
108. lpp. 

55 Sk.: 2007. gada 17. maija Latvijas Baptistu draudžu Savienības likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 86, 
2007, 30. maijs; 2007. gada 17. maija Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums: LR likums. Latvijas 
Vēstnesis, Nr. 91, 2007, 7. jūn.; 2007. gada 31. maija Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums: LR likums. Latvijas 
Vēstnesis, Nr. 98, 2007, 20. jūn.; 2007. gada 12. jūnija Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības 
likums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 93, 2007, 12. jūn.; 2007. gada 12. jūnija Latvijas Vecticībnieku Po-
moras Baznīcas likums: LR likums. Turpat; 2008. gada 13. novembra Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums: 
LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 188, 2008, 3. dec.; 2008. gada 3. decembra Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas likums: LR likums. Turpat.
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99. pantu, tika iekļauta Satversmē tikai 1999. gada grozījumu rezultātā. Līdz tam šis 
princips bija minēts LR Konstitucionālajā likumā “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pie-
nākumi” (10.12.1991.). Tā 35. pants noteica valsts atdalīšanu no baznīcas, garantēja re-
liģiskās pārliecības brīvību, noteica tās iespējamo ierobežojumu apmērus (sabiedriskās 
drošības un kārtības garantēšana, veselības, morāles un citu cilvēku tiesību un brīvību 
aizsardzība), noteica reliģiskās biedrošanās, sludināšanas un kulta brīvību, kā arī to, ka 
reliģiskā pārliecība neatbrīvo no pienākumiem pret valsti. 

Būtiski ievērot, ka pēc neatkarības atjaunošanas nav bijis iespējams iegūt pārlie-
cinošus datus par kopējo reliģisko draudžu locekļu skaitu. Normatīvie akti noteic, ka 
reliģiskajām organizācijām katru gadu jāiesniedz Tieslietu ministrijai (TM) šie dati, 
tomēr tie netiek pārbaudīti. Ieskatoties TM ikgadējos pārskatos, secināms, ka iesniegtie 
dati neatspoguļo reālo situāciju.56 Savukārt socioloģiskās aptaujās ievērojams skaits – 
aptuveni 2/3 – Latvijas iedzīvotāju identificē sevi kā piederīgus kādai reliģijai, bet 
piederību konkrētai reliģiskai organizācijai un regulāru dievkalpojumu apmeklējumu 
aptaujās atzīst ievērojami mazāk cilvēku. Tas liecina, ka reliģiskā identitāte, līdzīgi kā 
pirmskara Latvijā, nav identificējama ar reliģijas praktizēšanu. Iedzīvotāju reliģiozitāte 
arī joprojām bieži vien ir selektīva, subjektīva un sinkrētiska, praksē apvienojot dažādu 
reliģiju doktrināri nesavienojamus iespaidus. Sludinātā reliģija un subjektīvā reliģija 
ir dažādas lietas. Līdzīgi kā citās Rietumu kultūras valstīs, arī Latvijā ir pamats runāt 
par t.s. virtuoso reliģiozitāti, kad aktīvi praktizējošo iedzīvotāju skaits ir neliels, bet zi-
nāmā reliģisko ideju iespaidā atrodas un atsevišķus rituālus (kristības, iesvēti, laulības 
baznīcā, reliģisku apbedīšanu u.c.) izvēlas veikt daudz lielāks ļaužu skaits. uzticēšanās 
Baznīcai ir liela, Baznīcas reitingi sabiedrībā ir augsti, taču tie uzrāda stabilu tendenci 
samazināties.57

šobrīd Latvijā darbojas piecas mācību iestādes, kur akreditētās mācību programmās 
iespējams iegūt augstāko izglītību teoloģijā un reliģiju zinātnē: Latvijas universitātes 
Teoloģijas fakultāte, kura formāli nav saistīta ar vienu konkrētu baznīcu (1990), Latvijas 
Kristīgā akadēmija (1993), kas saistīta ar Latvijas Pareizticīgo baznīcu, Laterāna Ponti-
fikālās universitātes filiāles – Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts (1992/2000) un 
Rīgas Teoloģijas institūts (1999), kā arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Lutera 
akadēmija (1997). No 1992. gada darbojas arī Latvijas Baptistu draudžu savienības 
Teoloģiskais (vēlāk – Teoloģijas) seminārs, kas 2006. gadā pārtapa par Kristīgās vadības 
koledžu (KVK). 1994. gadā tika atjaunota arī Latvijas Pareizticīgās baznīcas Garīgā 
semināra darbība. Kopš 2006. gada pastāv vecticībnieku Grebenščikova garīgā skola. 

Lielākās un arī sociāli ietekmīgākās reliģiskās organizācijas Latvijā ir Latvijas 
Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB), Romas katoļu baznīca un Latvijas Pareizticīgā 
baznīca, kurām ir visplašākais draudžu tīkls visā valstī. Tās veic aktīvu izglītības un 
sociālo/diakonijas darbu. šo un citu Latvijas vēsturisko baznīcu starpā izveidojusies 
laba ekumēniskā sadarbība. 

56 Piemēram, LELB 2002. gadā uzrādīja 37  984 locekļus, savukārt 2003. gadā – 556 000 (TM dati). Tik lielas 
locekļu skaita svārstības nav iespējamas viena gada laikā.

57 Sk. Eurobarometrs 62. Sabiedriskā doma Eiropas Savienībā. Rudens 2004. Pieejams tiešsaistē: http://ec. 
europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb62/eb62_latvia_nat.pdf (skatīts 05.03.2012.). 
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LELB var raksturot kā “tautas baznīcu”, kas apvieno locekļus ar dažādu ticības  
intensitāti un arī visai dažādiem teoloģiskiem uzskatiem. No tiem var atzīmēt četrus  
galvenos virzienus – katolisko, kas simpatizē Romas katoļu baznīcas mācībai un pārņē-
musi atsevišķus prakses elementus (dievkalpojumu kārtību, svētceļojumus, intensīvus 
gavēņus, svaidīšanu ar eļļu u.c.), luteriski ortodokso/ortoprakso, piētisko un harismā-
tisko. Minētajām atšķirībām saasinoties, 1997. gadā no LELB izstājās mācītāja Ilāra 
Plūmes apkalpotās Ķekavas un Bulduru draudzes, kas kopā ar vairākām vēlāk jauniz-
veidotām luteriski ortodoksām t.s. Augsburgas ticības apliecības draudzēm izveidoja 
formāli nereģistrēto Konfesionāli luterisko baznīcu. 2002. gadā no LELB izslēdza haris-
mātiski noskaņoto Liepājas Sv. Annas draudzes mācītāju Agri Iesalnieku, kuram sekoja 
daļa draudzes. LELB izpelnījusies plašu kritiku, galvenokārt sekulārajā “ārpusbaznīcas” 
sabiedrības daļā ar lēmumu pārtraukt sieviešu ordināciju Jāņa Vanaga episkopāta laikā. 
Tas arī apgrūtina sadarbību ar Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu ārpus Latvijas, taču 
šim lēmumam bija plašs atbalsts pašā baznīcā. LELB arī piedzīvojusi nozīmīgas struk-
turāli administratīvas reformas, ieviešot vairākas diecēzes (ar bīskapiem) un paplaši-
not baznīcas pārvaldi, blakus konsistorijai izveidojot arī kapitulu.58 Pie LELB pieder 
arī lielākā protestantu draudze Latvijā – Rīgas Lutera draudze, kurā ir 4000 draudzes  
locekļu.

Garīgo pacēlumu ne tikai katoļticīgajos, bet visā Latvijas sabiedrībā rosināja Romas 
pāvesta Jāņa Pāvila II vizīte Latvijā 1993. gada 8.–9. septembrī – sabiedrība šajā no-
tikumā saskatīja arī simbolisku apstiprinājumu Latvijas neatkarības atjaunotnes ne-
atgriezeniskumam. 2000. gada 14. aprīlī ir uzsākts katoļu bīskapa Boļeslava Sloskāna 
beatifikācijas process Beļģijā, kur viņš kalpoja no 1946. gada, un 2004. gada 20. decem-
brī ar pāvesta Jāņa Pāvila II dekrētu tika atzīta viņa tikumu varonība un novērtēta viņa 
dzīves izcilība. 

No 2010. gada augusta Rīgas Romas katoļu Metropoliju, kurā ir 247 draudzes, vada 
arhibīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Iepriekšējā metropolīta – kardināla Jāņa 
Pujata – episkopāta būtiska iezīme bija jaunu katoļu baznīcu celtniecība.

1992. gada decembrī notika pareizticīgo Vislatvijas koncils, kurā tika pasludināta 
autonomā Latvijas Pareizticīgā baznīca un pieņemti Statūti, kuri atbilst 1936. gada 
Statūtiem. Koncilā tika ievēlēta Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinode un par Latvijas 
Pareizticīgās baznīcas metropolītu izvirzīts un apstiprināts bīskaps Aleksandrs. Par no-
zīmīgu notikumu pareizticīgo draudžu dzīvē var uzskatīt Latvijas Pareizticīgās baznīcas 
Rīgas un visas Latvijas arhibīskapa Jāņa (Pommera) kanonizāciju. 

Lai izveidotu oficiālu vienojošu centru, 1989. gadā 39 vecticībnieku draudžu pār-
stāvji nodibināja Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas centrālo padomi. 2004. gadā 
vecticībnieku draudzes Latvijā apvienoja 7635 cilvēkus. 2006. gadā daugavpilī notika 
Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas kongress, kurā bija pārstāvētas 46 draudzes. 
Tajā apstiprināja Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas statūtu jauno redakciju, sa-
glabājot iepriekšējo organizācijas nosaukumu. Lielākā vecticībnieku draudze pasaulē 
ir Rīgas Grebenščikova vecticībnieku draudze, kurā apvienojušies aptuveni 20 tūkstoši 

58 Sk. Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mājaslapu: www.lelb.lv
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vecticībnieku. Latvijā darbojas arī vecticībnieku biedrība, kas izdod žurnālu “Pomo-
ras Vēstnesis” (krievu val.). Mūsdienās Latvijas vecticībnieki cenšas apzināt savas 
identitātes vēsturiskās saknes un risina citus jautājumus, kas skar vecticības turpmāku  
pastāvēšanu.

Pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas atjaunojas daudzu padomju laikā 
likvidēto reliģisko un garīgo organizāciju un biedrību darbība. 1988. gadā atsāka dar-
boties Latvijas Rēriha biedrība un tās izdevniecība “uguns” (tagad izdevniecība “Sirds 
gaisma”). No jauna tiek izdoti Rērihu un citu autoru darbi par budismu un citām Indijas 
reliģijām, kā arī R. Rudzīša darbi un to tulkojumi krievu valodā. 

14. att. Pāvesta Jāņa Pāvila II tikšanās ar Latvijas tradi-
cionālo kristīgo konfesiju vadītājiem Rīgā 1993. gada 
septembrī. Māra dedziņa foto (pirmpublicējums  
kristīgajā avīzē “Solis”) 

15. att. Godināmais bīskaps Boļeslavs Sloskāns (Romas 
katoļu baznīcas Rīgas kūrijas arhīvs)
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Budistu kopienas mūsdienu 
Latvijā atjaunojušās bez sa-
sais tes ar pirmskara tradīciju. 
1989. ga dā, vēl padomju laikā, 
ar nosaukumu “Latvijas budistu 
kopiena” tika reģistrēta pirmā 
bu distu kopiena Latvijā, kas 
saistīta ar dzogčena mācību. 
1991. gadā kopiena pārreģistrēta 
ar nosaukumu “Padmalinga”. 
Kopš tā laika kopiena turpina 
attīstīties, un tajā ir vairāk nekā  
70 biedru. dimanta ceļa budisma 
“Karma Kagju skolas centrs” 
Rīgā izveidojās 1997. gadā. Paš-
laik šīs skolas budistu grupa 
darbojas arī daugavpilī. Latvijā 
darbojas arī budistu kopiena 
“drikung Kagju dharmacakras 
centrs”. 2000. gadā Tibetas bu-

disma novirzienu centru “Ganden” dibinājis Nepālā dzīvojošais garīgais skolotājs uldis 
Balodis. 2005. gada 5. maijā nodibināta Teravādas budisma biedrība, apvienojot ilgga-
dējus domubiedrus, kuri jau no 1997. gada organizēja meditāciju seminārus Rīgā un 
citviet Latvijā. Kopš 2008. gada Baltezerā pastāv Tibetas dziedniecības un jogas centrs.

20. un 21. gadsimta mijā Latvijā uzplaukumu piedzīvojusi arī jogas kustība. uz 
latviešu sabiedrības daļu orientējas apmēram 40 dažādi centri un skolas. Lielākoties 
šiem centriem raksturīga praktiska ievirze, un šajā ziņā mūsdienās jogas kustība atbilst 
reliģijas socioloģijā aprakstītajiem klientu kultiem – tie veido noteiktus sociālos tīklus 
savu pakalpojumu piedāvāšanai un tajos attiecības starp noteiktās organizācijas vadī-
tāju un sekotājiem ir līdzīgas attiecībām starp ārstu un pacientu. Praktiskās ievirzes 
dēļ jogu mūsdienās grūti nosaukt par filozofisku vai – vēl jo vairāk – reliģisku mā-
cību. 1979. gadā Latvijā sāk darboties pirmie Starptautiskās Krišnas apziņas biedrības 
sekotāji, taču oficiāli biedrības draudze Rīgā reģistrēta tikai 1989. gadā. Kopš tā laika 
reģistrētas draudzes arī Jūrmalā, daugavpilī, Liepājā, Rēzeknē, Salaspilī, Aconē un vēl 
vairākas draudzes Rīgā. Biedrībai Latvijā ir viens templis, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa 
Barona ielā 56, kur darbojas arī veģetāro ēdienu restorāns “Rāma” un žēlsirdības mi-
sija “dzīvības ēdiens” ar filiālēm Liepājā un daugavpilī, kas nodarbojas ar bezmaksas 
ēdiena izdalīšanu trūcīgajiem. 20 gadu laikā izdalīto pusdienu skaits jau pārsniedzis 
2,5 miljonus. Biedrība regulāri rīko vēdiskās filozofijas lekciju kursus. 

Līdz ar neatkarīgās valsts atjaunošanos, demokrātijas attīstību un sazināšanās  
iespēju paplašināšanos Latvijā ienāk un arī veidojas jaunas reliģijas un garīgas kustības, 
kuru parādīšanās ne vienmēr tiek uztverta viennozīmīgi. 

1992. gada vasarā Latvijā ieradās pirmie četri Pēdējo dienu Svēto (PdS) Jēzus Kristus  
baznīcas misionāri. Ir ziņas, ka šīs baznīcas mācību Latvijā 20. gadsimta sākumā Rīgā 

16. att. Budistu templis Baltezerā, iekšskats 
(Agitas Misānes fotoarhīvs)
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17. att. Pikets pret mājlopu rituālo kaušanu pie Saeimas. 
Agitas Misānes foto

vācu valodā sludināja Miša Mar-
kovs, taču viņa sludināšana nebija 
ilga un vēlākā periodā līdzīgs 
mi sijas darbs nav atkārtojies. 
Pirmā PdS baznīcas draudze di-
bināta Rīgā 1993. gada 30. maijā. 
1994. gada beigās PdS baznīcai 
Latvijā jau bija 109, 1997. gadā – 
245, 2000. gadā – aptuveni 500, bet 
2007. gadā – vairāk nekā 820 aktīvu 
piekritēju, kuri apvienojušies septi-
ņās draudzēs, no kurām četras at-
rodas Rīgā, bet pa vienai draudzei 
ir Liepājā, Jelgavā un daugavpilī. 

Latvijā atkal aktīvi darbojas arī 
Jehovas liecinieki. Pēc neatkarības 
atjaunošanas pirmās Jehovas lie-
cinieku (JL) draudzes (divas Rīgā 
un viena Jelgavā) tika reģistrētas 
1998. gadā. 2007. gadā darbojās 
39 JL draudzes (no tām reģistrētas – 14 draudzes), bija 16 JL Valstības zāles (jeb sapulču 
zāles). Ir izveidota un 2011. gada decembrī reģistrēta JL draudžu savienība. JL izdod 
žurnālu “Sargtornis Sludina Jehovas Valstību”. 2011. gada jūlijā daugavpils stadionā 
notikušais JL kongress pulcēja vairāk nekā 2000 šīs reliģijas piekritēju. 

Mūsdienās aktīvi darbojas arī pentakostu draudzes. Pēc otrā pasaules kara daļa 
pentakostu pievienojās baptistiem, citi devās pagrīdē. oficiāli reģistrēt atsevišķas penta-
kostu draudzes valsts vara atļāva tikai 70. gados Rīgā un Jelgavā. Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas pentakostiem radās iespēja legalizēt savu darbību. 90. gadu sākumā parādījās 
arī tādas Vasarsvētku kustības grupas, kuru locekļi palika savās denominācijās un kon-
fesijās, piemēram, katoļu laju apvienība “Effata” u.c.  20. gs. 80. gadu beigās Latvijā sāka 
veidoties jauna tipa pentakostu draudzes – harismātiskās kristīgās draudzes. 1989. gadā 
Rīgā Alekseja Ļedjajeva vadībā izveidojas harismātiskā draudze “Jaunā paaudze”, kura 
mūsdienās sevi sauc par baznīcu “Jaunā paaudze”. 1990. gadā reģistrēta draudze “Prieka 
vēsts” – tā pirms reģistrācijas jau bija kādu laiku darbojusies baptistu mācītāja Arņa Sīļa 
vadībā. Latvijā ir arī citas līdzīgas draudzes.

Secinājumi

Reliģiskā situācija mūsdienu Latvijā liecina: līdzīgi kā visā pasaulē, arī šeit blakus 
aizvien jaunu reliģisko ideju, organizāciju un garīgo kustību straujai ienākšanai sabied-
rības dzīvē pastāv virzība atgriezties pie vienas reliģijas, kas spētu apvienot nāciju un 
valsti. šī virzība parādās kā diskusijās par reliģijas lomu pilsoniskās sabiedrības attīstībā 
Latvijā, tā debatēs par kristietības vietu Eiropas attīstībā turpmāk. 

Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Agita Misāne    RELIģIJAS uN GARīGāS KuSTīBAS LATVIJā
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Līdzīgi kā citviet pasaulē, arī Lat-
vijā var novērot dinamiskas reliģiskā 
spektra pārmaiņas, tomēr reliģiskā 
identitāte, kas vienmēr bijusi nozī-
mīga Latvijas iedzīvotāju dzīvē, būs 
tāda arī nākotnē, tikai mainīsies tās 
iedaba. Reliģiozitāte kļūs privātāka 
un subjektīvāka, cilvēkam pašam 
veidojot tās satvaru un saturu. 
Reliģiskās organizācijas saglabās 
savu lomu sociālajā, politiskajā un 
kultūras dzīvē, taču tās nebūs domi-
nējošās sabiedrībā. Jaunas pasludinā-
šanas prakses formas parādīsies arī 
vēsturiskajās baznīcās. Piemēram, 
aizvien lielāku vietu ieņems virtuālas 
reliģiskās un garīgās kopības. Glo-
balizācijas un migrācijas rezultātā 
papildināsies reliģiju spektrs un 

to sekotāju statistiskais īpatsvars un demogrāfiskais sastāvs, tāpēc jo lielāka nozīme 
būs starpreliģiskam dialogam un iecietībai pret citādi domājošiem un citas ticības  
piekritējiem.

Par autorēm 

Solveiga Krūmiņa-Koņkova (dz. 1960) – Dr. phil., Lu Filozofijas un socioloģijas 
institūta vadošā pētniece. Vairāk nekā desmit gadus pēta reliģisko dzīvi Latvijā. 
Publicējusi rakstus par reliģisko situāciju Latvijā akadēmiskos izdevumos Latvijā, 
ASV, Lielbritānijā, Vācijā un Čehijā.

Agita Misāne (dz. 1965) – Lu Sociālo un politisko pētījumu institūta pētniece, 
Lu Sociālo zinātņu fakultātes lektore. Zinātniskās intereses, publikācijas un pe-
dagoģiskais darbs saistās ar reliģiju vēsturi Latvijā, reliģijas socioloģiju, latviešu 
un skandināvu tradicionālo kultūru.

18. att. Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīca Rīgas 
pilsētvidē, 2005. gads. d. Meļķa foto
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Raksts veltīts Latvijas un latviešu orientācijai uz Eiropu un šo procesu raksturojošām vērtībām 
gadsimtu gaitā līdz pat mūsdienām. Pētījuma metodoloģisko pamatu veido aksioloģija kā skatījuma 
veids uz vērtībām. Aplūkots jautājums par Latvijas dabas un ģeopolitiskajām vērtībām, par kristie-
tības nozīmi, sociālajām un kultūras vērtībām, to apliecinājumu jaunlatviešu kustībā, modernitātes 
veidošanās procesos Latvijā, padomju laikā un pēc LR neatkarības atjaunošanas. Pievērsta uzmanība 
arī socioloģisko pētījumu atziņām par eiropeizāciju un Eiropas mūsdienu vērtībām. Secinājumos 
atzīts, ka Latvijas un latviešu mūsdienu orientācija līdz ar valstiskās neatkarības atjaunošanu ne-
atgriežami ir pavērsta eiropeisko vērtību un demokratizācijas virzienā, un to nostiprina Latvijas 
Republikas iestāšanās Eiropas Savienībā. 

The paper is devoted to orientation of Latvia’s independent state and Latvian people to European 
values over the centuries until today. The methodological basis of the investigation includes axio-
logy as a study of values and valuation. The paper discusses Latvia’s natural and geo-political values, 
the meaning of Christianity in the development of the European civilization, implementation of 
Christian values in Latvia, 20th century social and cultural values, formation of modernity in Latvia, 
value orientations during the Soviet time and after Latvia regained independence in 1990. The paper 
deals with conclusions of sociological surveys on the process of Europeanization recognizing that 
Latvia’s state orientation to European values, democratization and Europeanization is an irreversible 
process and is politically consolidated with Latvia’s accession to the European union.

Atslēgvārdi: vērtība, vērtību sistēmas, Zeme, daba un Jūra kā latviskas vērtības, kristīgās vērtības, 
so ciālās vērtības, kultūras vērtības, brīvība, eiropeizācija.

Keywords: value, values’ systems, Land, Nature, and Sea as Latvian values, Christian values, social 
values, cultural values, freedom, Europeization. 

Vērtību izpratne aksioloģijā: kur meklēt vērtības Latvijā

Skatījums uz Eiropas kultūras un sociālajām vērtībām Latvijā nozīmē mek-
lēt būtiskākās orientācijas latviešu tautas, nācijas, Latvijas sabiedrības tapšanas 
gaitā līdz pat mūsdienām. Kā sacījusi Vaira Vīķe-Freiberga: “Latviešiem ir gaŗa 
tautiskās eksistences vēsture, bet ļoti īss tautiskās apziņas posms.”1 Līdz ar to  

1 Vīķe-Freiberga V. Pret straumi. Montreal: Helios, 1993, 56. lpp. 
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reflektēts2 vērtību pozicionēšanas laiks arī nav garš. Pētījumi par Latvijas vērtībām (lie-
tojot terminu vērtības) ir sastopami galvenokārt pēdējā laikā, īpaši saistībā ar Eiro pas 
un globālo vērtību socioloģiskajām aptaujām, vērtību kartēšanu (mapping) un mūs-
dienu Latvijas stratēģisko dokumentu3 un nozaru politikas dokumentu izstrādi. Vērtību 
izpausmes saskatāmas arī vēsturiskos dokumentos, literāros darbos, politiskos manifes-
tos, likumdošanā, filosofiskos traktātos, mākslas darbos, dzīvesstāstos, rīcību modeļos 
u.c. Pētot vērtības, jāatzīst, ka nav vienkāršu avotu, kuros būtu uzrakstīts: tādas, lūk, 
šajā posmā ir mūsu vērtības, izņemot gadījumus, kad vērtību pozicionēšana kļūst par 
valstiskas ideoloģijas sastāvdaļu.

Par Latvijas vērtībām zinātniskus rakstus publicējuši Ivars ījabs4, Tālis Tisenkopfs5, 
Aivars Tabuns, Maija Kūle6, Elga Freiberga7, Igors šuvajevs8, Māra Kiope9, dagmāra 
Beitnere10 u.c. 

Vērtības ir lietu un procesu raksturojumi, kuriem ir nozīme cilvēku dzīvē. Vērtību 
teorijas attīsta zinātņu nozare aksioloģija. Tajā ir dažādas skolas, gan sākot ar vērtību ab-
solūtuma atzīšanu, gan beidzot ar subjektīvistiskiem virzieniem, ka vērtības pastāv tikai 
novērtēšanas procesā. Tās kā īpašu fenomenu ir aprakstījis vācu filosofs Makss šēlers 
un Rīgā dzimušais vācu filosofs Nikolajs Hartmanis.11 Pēc M. šēlera domām, vērtībām 
pašām sevī ir dota hierarhija, kas nav tieši atkarīga no vērtību nesējiem un vērtētājiem.12 

2 Filosofiski “reflektēts” nozīmē apzināts, pārdomāts un saprasts. Vērtībām var sekot nereflektētā veidā, t.i., bez 
iedziļināšanās sekojot valdošajām tendencēm un tradīcijām, līdz ar to apliecinot pieņemtās sociālās un kultū-
ras vērtības. Refleksija nozīmē, ka sabiedrībā parādās intelektuāļi, kas pārdomā jautājumus, kādām vērtībām 
un kāpēc tiek sekots. Refleksija mēdz būt saistīta ar kritisku pieeju. 

3 Jāmin “Latvija 2030” jeb Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, ko 2011. gadā apstipri-
nāja Saeima. Stratēģijas 41. paragrāfā minētas tādas vērtības ka radošums, zināšanas, atvērtība jaunajam un 
tiekšanās uz izcilību, kas vairo ikviena cilvēka un Latvijas kopējo cilvēkkapitāla vērtību. Savukārt, kā teikts 
dokumentā, jaunrade, tolerance, sadarbība un līdzdalība veicina sabiedrības saliedētību, drošību un kultūras 
daudzveidību. šis dokuments gan nav ieguvis politiķu un sabiedrības lielu atsaucību, jo nākamajā svarīgajā 
stratēģiskajā dokumentā, kas pieņemts 2012. gadā, proti, “Nacionālās attīstības plāns Latvija – 2020” tas ne-
tiek izmantots kā valsts attīstības vadmotīvs.

4 Politoloģijas aspektā vērtību pētījumus veikuši Lu docētāji I. ījabs, T. Tisenkopfs un citi Lu Sociālo zinātņu 
fakultātes mācībspēki. Sk.: ījabs I. Eiropas nākotne: vērtību perspektīva. Paper presented at the International 
Conference “uncertain Transformations – New domestic and International Challenges”. Rīga: Lu Akadē-
miskais apgāds, 2007; ozoliņa Ž. (zin. red.). Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni: rakstu krājums. 
Rīga: Zinātne, 2007. Pieejams arī: http://www.president.lv/images/modules/items/PdF/item_1279_SAK_Lat-
vijas_skat_uz_ES_nakotni.pdf (skatīts 12.07.2013.) u.c. 

5 Tisenkopfs T. Uzburtā vieta: eseju krājums. Rīga: Neputns, 2006, 268 lpp.; ISSP pētījumi par nacionālo iden-
titāti un vērtībām.

6 Kūle M. Eirodzīve: formas, principi, izjūtas. [Rīga]: Lu FSI, 2006; Kūle M. (zin. red.). Kristīgās vērtības un 
mo dernitātes izaicinājums. Rīga: Lu FSI, 2005. 

7 Freiberga E. European values and Latvian identity. National Identity and Vision of Europe: Annals of the 
European Academy of Sciences and Arts, Vol. 28, No. 9, 2000, p. 37.

8 šuvajevs I. Laika raksturojums: Vērtību un identitātes meklējumos. Rīga: Lu FSI, 2012, 304 lpp.
9 Kiope M. Religious experience in Latvia today: value contextualization. Humanities and Social Sciences. Lat-

via. Vol. 2 (48), 2006, pp. 104–122.
10 Beitnere d. Mēs, zemnieku tauta? Pašreference latviešu kultūras paradigmā. Rīga: Lu FSI, 2012, 256 lpp.
11 Hartmann N. das Wertproblem in der Philosophie der Gegenwart. – Hartmann N. Kleinere Schriften, Bd. 3: 

Vom Neukantismus zur Ontologie. Berlin: Walter de Gruyter, 1958.
12 Vērtību ontoloģija izvērsta darbā Scheler M. Das Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Halle, 

1921. 
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Andris Rubenis, balstoties uz M. šēlera mācību, atzīst, ka “vērtības ir attiecību starp 
būtībām paveids, uz kura pamatojas jābūtības nepieciešamība [..] Kaut arī vērtības pa-
mato reālo jābūtību, pašas vērtības vienlaicīgi ir jābūtības nesējas.”13 šim uzskatam var 
pievienoties. 

Vērtības veidojas privātās un publiskās sfēras mijiedarbībā. Pastāv gan individu-
ālās vērtības konkrētu cilvēku dzīvē, gan kolektīvās, sabiedrības vērtības, kas radušās 
ilgstošā laika periodā. Vērtības nevar konstruēt, tīšuprāt izgudrot, tām piemīt patstā-
vība un neatkarība no kādu sociālo grupu vai indivīdu iegribām. Tas vērtības atšķir 
no interesēm. Vērtības savā ziņā ir kultūrvēsturiski dotas, objektīvas,14 jo balstās uz 
noteiktu laikmeta ievirzi, tiek apzīmētas ar sabiedriskajā domā saprotamiem jēdzie-
niem, tās rezonē ar kultūrvēsturiskās paradigmas “garu” vai, citiem vārdiem, ir tas, kas 
veido šā “gara” būtību.

Vērtības ir jānošķir no derīgām lietām, labumiem, utilitārām vajadzībām utt., jo 
tikai un vienīgi noderīgums, labums nevar kalpot par dzīves orientācijas dziļāko pa-
matu.15 Vērtības palīdz cilvēkiem veidot identitātes,16 tās kalpo par references bāzi, 
attaisnojot vai noliedzot kādas darbības, mērķus, ieceres. Nereti vērtības tiek ieslēptas 
ideoloģijās un, izmantojot despotisku propagandu, cilvēkiem liek tām pakļauties.17 

Taču despotisms gara sfērā nespēj vērtībintuīciju ilgstoši noturēt važās, cilvēces 
attīstība ved pie pārmaiņām vērtību hierarhijās. Latvijas iekļaušanās Eiropas Savienības 
(ES) sastāvā ir liecība šādām pārmaiņām, un arī 21. gadsimtā Latvijai nākas turpināt 
pārmaiņu ceļu un pievienoties modernajām politiskajām un sociālajām vērtībām, rū-
pējoties par nacionālo vērtību attīstību un saglabāšanu. 

Vērtības teorētiskā aspektā pēta filosofija, sabiedrības dzīvē vērtību praktisko 
iemie sošanos analizē socioloģija. Arī vēstures un politoloģijas pētījumos18 neiztikt bez 
vērtību klātbūtnes, jo tās parāda vēsturisko tendenču saistību ar sabiedrības pārveides 
mērķtiecību. 

Vērtību skatījums saistās ar individualizējošo metodi,19 redzot Latviju un latviešus 
kā konkrētās, unikālās vēsturiskās pieredzes nesējus, kā mikrovēsturi kopējā lielajā 
Eiropas makrovēsturē, kuras ģenerālās līnijas nebūt ne vienmēr sakrīt (nav paralēlas) 

13 Rubenis A. Ētika XX gadsimtā: teorētiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, 174. lpp.
14 G. V. F. Hēgeļa objektīvā gara nozīmē, t.i., nav tieši atkarīgas no indivīda jeb subjekta vēlmēm un personiska-

jām iecerēm. 
15 21. gadsimta patērētājsabiedrībā, kas strauji sākusi attīstīties Latvijā, pragmatiskā labuma meklējumi aizstāj 

un nostumj malā garīgo vērtību apliecinājumus. Patērētājsabiedrības kritiku no dzīves formu un vērtību vie-
dokļa sk.: Kūle M. Eirodzīve: formas, principi, izjūtas; Consumerism in Latvia: Trends and Alternatives. Rīga: 
Lu Akadēmiskais apgāds, 2006.

16 No 2009. līdz 2013. gadam Latvijas zinātnieki izstrādāja valsts pētījumu programmu “Nacionālā identitāte”, 
kuras ietvaros analizēja identitāšu tapšanas aspektus, arī vērtību aspektu. Sk. pārskatu: http://www.nacionala-
identitate.lv/ (skatīts 12.07.2013.).

17 Pakļaušanas mehānismu padomju laikā Latvijā un manipulācijas ar vērtībām analizējusi vēstures doktore 
daina Bleiere grāmatā Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR. Rīga: Lu Akadēmiskais apgāds, 2012, 
158 lpp. 

18 Sk. 5. atsauci.
19 Individualizējošo metodi kā īpašu pieejas veidu vēsturiskajai konkrētībai, lai to nenomāktu vēstures ģene-

ralizējošais skatījums, 20. gs. sākumā izstrādāja neokantisms. Tā nozīmē pirmām kārtām respektēt unikāli 
konkrēto, nepazaudēt tā vaibstus vēstures universālajās shēmās. 

Maija Kūle    EIRoPAS VēRTīBAS LATVIJā
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ar Latvijas ģeopolitisko un iedzīvotāju vēsturi. Tāpēc priekšroka nav sinhronajam ska-
tījumam, bet diahronajam, ņemot vērā dzīves formu un vērtību sistēmu mainīgumu un 
daudzveidību.20 

Eiropas vērtības vienkāršoti var iedalīt kultūras, sociālajās un politiskajās vērtībās.21 
Laikā, kad nepastāvēja Latvijas valsts, t.i., pirms 1918. gada, metodoloģiski grūti atdalīt 
latviešu tiekšanos uz politiskajām un atsevišķi sociālajām vērtībām, jo tautas izaugsme 
par nāciju nozīmēja kopīgu vērtību skatījumu: brīvība, izglītība, valoda, nacionālā 
pašapziņa, labklājība, drošība. Līdz pat valsts dibināšanai vērtības, kas virzīja latviešu 
tautas attīstību, plašā mērogā var raksturot kā kultūras vērtības, no kurām izaug gan so-
ciālās vērtības – taisnīgums, tiesiskums, sociālā brīvība, gan vēlāk politiskās vērtības, 
kas pirmām kārtām nozīmēja nacionālās pašnoteikšanās tiesības – dibināt savu valsti 
kā politisku un starptautiski atzītu vērtību. 

Jautājums par sociālām un kultūras vērtībām ir plašāks nekā vērtību jautājums 
individuālā līmenī, kaut arī tie viens no otra nav atraujami. Cilvēkiem izdzīvošanas dēļ 
ir nepieciešama pārtika, mājoklis, veselības aizsardzība un ārstēšana, drošība un garīgās 
attīstības iespējas. Raugoties uz Latvijas vēsturi līdz pat dzimtbūšanas atcelšanai, var 
secināt, ka pamatvērtību jeb izdzīvošanas līmeņa vērtību nodrošinājums latviešiem un 
citām tagadējās Latvijas teritorijā dzīvojošajām tautībām, kas nepiederēja pie ekono-
miski nodrošinātās šķiras, bija zemā līmenī.22 Līdz ar to tieši elementāro izdzīvošanas 
un sociālās drošības vērtību izvirzīšana priekšplānā ir bijusi viena no vēstures vadlīni-
jām, tostarp gan Kauguru nemieros, gan 1905. gada nemieros. 

Grūtā latviešu zemnieku dzīve, eksistences apdraudētība gadsimtu gaitā radīja 
skarbas attiecības, viensētu norobežotību, likteņa izciešanu vienatnē. Latviešu karavīru 
likteņi, vēstures gaitā viņiem vairākkārt atrodoties pretējās frontes pusēs, pat karojot 
brālim pret brāli, lauza latviešu spējas izjust savu tautu idejiskā vienotībā. Arī padomju 
laiks šķēla un dalīja cilvēkus, etniskās minoritātes, sociālās grupas, kam dot privilē-
ģijas, kam atņemt izdzīvošanas materiālās vērtības, ar drošības dienestu (čekas) var-
darbību apdraudot saskarsmes vērtības un noliedzot garīgo attīstību reliģisko vērtību  
dimensijās. 

Zīmīgi, ka pēc otrā pasaules kara pieņemtajā ANo Vispārējā cilvēktiesību dek-
larācijā (1948) par pamatvērtībām minētas visas tās vērtības, kas nodrošina cilvēka 

20 Vācu vēsturnieks Volfgangs Reinhards grāmatā Lebensformen Europas. Eine historische Kulturanthropologie 
(München: Verlag C. H. Beck, 2004) lielu uzmanību pievērsis metodoloģiskajiem jautājumiem (39.–43. lpp.), 
kā daudzveidīgajā Eiropas vēsturē aprakstīt dažādu tautu un valstu dzīvesformu līdzības un atšķirības, lai 
izveidotu kopēju Eiropas dzīvesformu modeļus. Viņa pieeja var būt nozīmīga, meklējot vērtību sistēmas 
dažādos laikmetos, tostarp arī  Latvijā. 

21 Pastāv dažādi vērtību klasifikācijas modeļi, pazīstamākie no tiem ir M. šēlera un ā. Maslova izveidotie. Te 
jāņem vērā, ka šis iedalījums balstās uz konceptuālām filosofiskām nostādnēm, kas nošķir politisko sfēru kā 
valstisko dimensiju no sociālās sfēras kā sabiedrisko norišu vietas. Turklāt to dara, lietojot jēdzienu kultūra 
šaurā nozīmē – kā tādu, kas attiecas uz izglītības, mākslas, reliģiskās dzīves sfēru. Taču jēdzieni sociālais, 
politiskais, kultūras nereti pārklājas. 

22 Spilgtas ir Krišjāņa Barona atmiņas: “Vācu kungi toreiz varbūt viegli varējuši latviešus pārvācot. Viņi to ne-
darīja, un ne aiz kādas humanitātes, latvju tautas saudzības. Kā valdošai šķirai tiem vajag kalpu. Tas labāk 
panākams ar cittautiešiem, kurus dēvēja par zemāku cilvēku sugu, sevi cildinot par augstāku. Vācieši gribēja 
Baltijā joprojām paturēt kungu lomu. Bez tās tiem draudēja panīkšana. Sevišķi tie pretojās latviešu augstākai 
izglītošanai ģimnāzijā un universitātē.” Barons K. Atmiņas. Rīga: Jumava, 2005, 46. lpp.
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dzīvību. Cilvēktiesības balstošās vērtības meklējamas gan reliģiskās nostādnēs, gan 
eiropeiskajā racionalitātē, gan I. Kanta izstrādātajā autoteliskajā ētikas principā (cilvēks 
ir mērķis, nevis līdzeklis). Blakus dzīvībai kā būtiska vērtība tiek minēta brīvība un 
cieņa. Ne tikai pie individuālām, bet arī pie sociāli nozīmīgām vērtībām pieder cilvēka 
dzīvība, brīvība, privātīpašums, tiesiskums, kritikas un stagnācijas pārvarēšanas iespē-
jamība (attaisnojams dumpis), ja šīs vērtības netiek nodrošinātas. 

Par eiropeisko vērtību izpratnes plašumu liecina Eiropas vērtību atlants,23 ko vairā-
kos laidienos sagatavojis starptautisks zinātnieku kolektīvs. Starp vērtībām tiek minētas 
demokrātija, brīvība, cieņa, solidaritāte, taisnīgums, darbs, laime, ģimene u.c. Tiek ap-
rakstītas vērtības, kuras atzīst ne tikai Rietumeiropā, bet arī Turcijā, Portugālē, ukrainā, 
Gruzijā un citviet, protams, arī Baltijas valstīs. Tādējādi ar eiropeiskajām vērtībām 
saprot ne tikai Rietumu pasaules vērtības, bet gan plašākā mērogā – vērtības, kuras 
savā izcelsmē balstās Senajā Grieķijā, kuras tikušas iemiesotas Eiropas subkontinentā 
viduslaiku, renesanses, apgaismības, klasikas un modernitātes laikā līdz pat mūsdienām 
un kurām ir sekojusi virkne pasaules reģionu un tautu, un kuras mūsdienu pasaulē 
saistāmas ar brīvības, cilvēktiesību un cieņas apliecinājumu. šai vērtību grupai pieskai-
tāmas arī vispārcilvēciskās vērtības, kā, piemēram, tiekšanās pēc laimes, kas raksturīga 
cilvēciskām būtnēm kā tādām.24 

Jautājums par Eiropas vērtībām Latvijā galvenokārt ir saistīts ar
Latvijas dabu, ģeogrāfisko piederību, no kuras izriet ģeopolitiskās ievirzes;a) 
latviskās kultūras un identitātes vērtībām kā eiropeiskām vērtībām;b) 
kristietību Latvijā un kristīgajām vērtībām kā Eiropas civilizācijas pamatu;c) 
apgaismības un humānisma vērtību iemiesošanos Latvijā un latviešu dzīves d) 
praksēs;
19. gs. nacionālo kultūru, valodu attīstību, kas nenozīmēja latviešu tautas sav-e) 
rupināšanos, bet gan iekļaušanos tālaika Eiropas garīgajā nacionālromantiskajā 
pacēlumā;
Latvijas valsts kā nācijas politiskās vērtības radīšanu 20. gs. sākumā un atjauno-f) 
šanu 20. gs. beigās;
pretestību Latvijas okupācijas režīmiem 20. gadsimtā, apliecinot tautas pašno-g) 
teikšanās tiesības un individuālo brīvību kā vērtības;
racionālisma, zinātnes un tiesiskuma vērtību kopšanu;h) 
eiropeizācijas, solidaritātes, cilvēktiesību un tolerances vērtību apliecinājumu i) 
Latvijā 21. gadsimtā.

23 Eiropas vērtību atlants līdz šim izdots divreiz: pirmoreiz tas publicēts 2005. gadā, otrreiz ar jauniem mate-
riāliem – 2011. gadā: Halman L., Sieben I., and Zunder M. van. Atlas of European Values: Trends and Tradi-
tions at the Turn of the Century. Leiden: Brill. Pieejams arī: http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/home.
php?lang=en (skatīts 12.07.2013.).

24 šajā gadījumā nav svarīga laimes filosofiskā izpratne, kas kultūru daudzveidībā var atšķirties, bet gan tiecība 
uz labu dzīvi. 
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Vērtību pretrunas un sabiedrības attīstības gaita

Vēsturē ir saskatāmi vērtību un interešu konflikti, ja kādas vērtības ir sākušas nove-
cot, ir atsvešinātas no sabiedrības virzības, kurā intereses (ekonomiskās, ģeopolitiskās, 
politisko līderu, valstiskās u.c.) un/vai cita – jauna – veida vērtības iznāk priekšplānā. 
Par vērtībām interesējās un rakstīja pirmskara perioda Latvijas filosofi, viņu vidū Pauls 
Jurevičs. Viņš īpaši uzsvēra vērtību pretrunas un mainīgumu. Analizējot dzīvi Latvijā 
20. gadsimta 30. gados, P. Jurevičs saskatīja daudzas vērtību antinomijas, to skaitā arī 
starp indivīdu un sabiedrību. Filosofs raksta: “Kopš renesanses visa jaunlaiku kultūra 
ir likusi akcentu uz indivīdu un mēs esam ieauguši tā vērtības apziņā. [..] Bet, lūk, otra 
tēze: individs pats par sevi ir vājš, tā mūžs ir īss, tas ir pilnīgi nespējīgs ne tikai viens 
uz savu roku orientēties pasaulē, bet pat pastāvēt tanī. [..] Ir gŗūti tāpēc noraidīt arī 
sabiedriskuma tēzi.”25 

Pretruna starp indivīdu un sabiedrību nav nekas jauns un pārsteidzošs, tikai Latvi-
jai raksturīgs. Savā ziņā tā ir kultūrvēsturisks process, kas agrāk vai vēlāk skar visas pa-
saules tautas. Citiem vārdiem to var raksturot kā brīva, saprātīga un atbildīga indivīda 
izdalīšanos ārā no kopienas, lai, kā raksta vācu filosofs Imanuels Kants, “domātu pats!”. 
Taču šī vērtību pretruna, ko, no vienas puses, stimulē apgaismības vērtības, liberālisma 
pozīcija, kas atzīst brīvu un pašpietiekamu indivīdu, kura darbība rezultējas “brīvā” 
kapitālistiskā tirgus sistēmā, no otras puses, var vest pie kopienas vērtību nonivilēšanas, 
salta egoisma un nacionālo saišu izjukšanas. Par šādu pavērsienu 21. gs. sākumā uztrau-
cas zinātnieki, arī Melburnas Katoļu universitātes profesors Jānis ozoliņš, atzīstot, ka 
“Latviju saēd patmīlīgs individuālisms”. Viņš rekomendē pievērsties komunitārismam, 
kas atbalsta kopienas vērtību.26

P. Jurevičs Latvijas vēsturē (viņa pārdomas skar laiku līdz 30. gadiem) saskata vēr-
tību pretrunas arī starp humānismu un ideālismu, liberālismu un sociālismu, demokrā-
tismu un autoritārismu, nacionālismu un kosmopolītismu, mieru un cīņu, sievišķīgo 
un vīrišķīgo. Trāpīgs ir viņa formulējums par latviešu un Latvijas mūžīgo atrašanos 
krustcelēs.27 

Vērtību orientācija, no vienas puses, būdama rietumnieciska (ar to saprotot klasiskā 
liberālisma, racionālisma un sekulārās apgaismības iemiesošanos vērtību sistēmā), no 
otrās puses, tika konfrontēta ar neracionālo un juteklisko. P. Jurevičs te saskata aus-
trumu un rietumu pretstatu simboliskā nozīmē. “No austrumiem mums nāk tālumu 
un plašumu ilgas, mazcieņa pret niecīgo indivīdu un tā prātu, instinktīvs respekts pret 
“hordu”, pret visumu, pret likteni, tieksmes uz elementāro, dziņveidīgo, jūtīgo – no rie-

25 Jurevičs P. Modernā intelligence vērtību pretrunās. Daugava, Nr. 7, 1934, 632. lpp. 
26 ozoliņš J. T. Latvijas nākotne krīzes laikos: vai ir kaut kas, uz ko cerēt? Modernitātes veidošanās Latvijā filoso-

fiskajā un ideju vēstures skatījumā: idejas un teorijas. Zin. red. M. Kūle. Rīga: Lu FSI, 2012, 52. lpp. 
27 Apzīmējumu “krustceles” lieto daudzi humanitārie un sociālie zinātnieki, piem., daina Bleiere: “Latvija gad-

simtiem ilgi ir atradusies krustcelēs”, sk.: Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR, 151. lpp.; Pauls Jurevičs: 
“Mūsu zemē krustojas tendences..”, cit. no: Modernā intelligence vērtību pretrunās, 636. lpp. Nereti dzeja, 
mūzika, dziesmu vārdi trāpīgi noformulē  vērtību izjūtas. Ieklausieties Z. Liepiņa un M. Zālītes rokoperas 
“Lāčplēsis” dziesmā: “uz krustcelēm mazs bērniņš rotaļājas, / Kā laiks tam smiltis tek caur pirkstiem / Latvju 
zeme vaļā stāv.”
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tumiem turpretim: respekts pret cilvēka personu un visu, ko tas rada, intellektuālisms, 
individuālisms, brīvības tieksmes. Abas šīs pretējās tendences ir laidušas saknes mūsu 
dabā jau kopš seniem laikiem, un mēs nespējam vienkārši izraut un iznīcināt vienu no 
tām.”28

Vērtību antinomijas saistās ar šķīrumu: savējais/svešais. Tā, piemēram, vērtību 
konflikti spilgti iezīmējās jaunlatviešu nostādnēs par nacionālās kultūras uzplauksmes 
vērtībām, kā arī vācu muižniecības un cara patvaldības stagnatīvajās nostādnēs 
ekonomiskajos un politiskajos jautājumos. Iestāšanās par latviešu valodu, dzeja, lite-
ratūra, jaunvārdu darināšana, tautsaimniecības teorijas bija saistītas ar vērtībapziņas 
intuīciju, ka tās ir tautiski savējās vērtības, ko izsaka jaunlatvieši kā izcilās personības, 
bet vēlāk tās jau guva atsaucību plašākos tautas slāņos. Jaunlatviešu kustībā iezīmējās 
būtisks spriegums starp vietējās jeb lokālās latviešu kultūras vērtību aizstāvjiem, kuri 
tās interpretēja kā pašpietiekamas, un to inteliģences daļu, kas aizstāvēja svešo kultūru 
ietekmi un kas latvisko kultūras pašpietiekamību šķietami apdraudēja. Svešais kļuva 
par sinonīmu naidīgajam, kas jāatgrūž. Vēsturiski tas parādās saistībā ar negatīvu vērtē-
jumu vācbaltiešu, krievu, poļu u.c. kultūras mantojumam Latvijā vai tā ignorēšanu. Arī 
mūsdienu attieksmē pret Eiropas Savienību saskatāms līdzīgs motīvs: “Brisele uzspiež 
mums svešas lietas!”

Kopumā Latvijas vēsturē tautai ir nācies dzīvot divējādā ritmā: 1) eiropeiskajā at-
tīstībā, kuru angļu konservatīvais filosofs Edmunds Bērks aprakstīja kā pašpietiekamas 
individualitātes izdalīšanos ārā no kopienas, tiecoties uz atbildīgu brīvību, un 2) “aus-
trumnieciskajā”, ko raksturo kopienas prevalēšana pār indivīdu tradīciju, politiskās 
sistēmas vai revolucionāras idejas vārdā. 

Mūsdienu attīstītajās Eiropas valstīs prioritātes pārvirzās no ekonomiska progresa 
kā pašmērķa uz arvien pieaugošu uzsvaru uz cilvēka brīvu pašrealizāciju, labklājību un 
dzīves kvalitāti. Rietumeiropā, noslēdzot industrializācijas etapu un kļūstot par sabied-
rību, kas balstīta uz zināšanām, notiek vērtību pārvirze no izdzīvošanas vērtībām uz 
brīvas individualitātes pašizpausmes vērtībām. Eiropas vērtības mūsdienās vairs nepie-
der tikai pašam Eiropas reģionam – tās strauji pārņem citu pasaules reģionu sabiedrības 
un valstis, sekmējot cilvēktiesības, demokrātiju, brīvību un labklājību. 

Būtisku akcentu Latvijas orientācijā uz eiropeiskajām vērtībām deva Latvijas valsts 
dibināšana 1918. gadā. Ne jau pats politiskais akts te ir nozīmīgākais, bet gan Latvi-
jas tālaika drosmīgo vīru pārliecība, ka latviešu tauta ir nobriedusi par nāciju, kurai 
pienākas savs valstiskums kā vērtība. 1918. gadā Latvijas tauta iestājās par Rietumu 
tipa demokrātiju, pamatvērtības nostiprināja Satversmē, kultūrā un izglītībā sākās ap-
gaismības un nacionālo vērtību apliecinājums. Taču 1934. gada 15. maija politiskais 
apvērsums vērtību orientāciju novirzīja uz citu pusi – prom no demokrātijas, pārejot uz 
autoritārismu, uz vadoņa kultu un ģēnija cildināšanu. Jāatzīst, ka tādas bija starpkaru 
Eiropas noskaņas, kas bija jaušamas ne tikai Latvijā.

Konfliktējošas vērtības atainoja PSRS sabrukuma periods un Tautas frontes kustī-
bas laiks kopš 1988. gada līdz Latvijas valstiskuma reālai atjaunošanai 1991. gadā. Kon-
fliktēja PSRS sociālisma perioda deklarētās vērtības un Latvijas iedzīvotāju vairākuma 

28 Jurevičs P. Modernā intelligence vērtību pretrunās, 636. lpp. 
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alkas pēc brīvības, neatkarīgas valsts, Rietumu tipa labklājības 
kā nākotnes vērtībām.29 80. gadu beigās visā Austrumu un Cen-
trālajā Eiropā šis vērtību pārmaiņu gars nozīmēja atbrīvošanās 
kustību no sociālistiskā režīma, padomju totalitārās iekārtas, un 
attīstību virzīja pamatvērtība “brīvība”. 

Trešajā atmodā Tautas frontes simboliskais aicinājums – Brī-
vību! – 80. gadu beigās nozīmēja jābūtību-ideālu, vērtību bez ļoti 
konkrētiem pragmatiskiem un politiskiem apsvērumiem, kā īsti 
to panākt. Brīvība savā ideālformā bija augstākā vērtība,30 kas 
tolaik virzīja politisko procesu, tā atspoguļojās mūzikā, mākslā, 
teoloģiskos un filosofiskos disputos, sadzīves sarunās utt.31 dar-
bības scenāriji izkristalizējās, svārstoties starp neticību panākt 
vēlamo brīvību un dažu politiķu vēlmi parakstīt jauno, Mihaila 
Gorbačova iecerēto PSRS Līgumu. Ja tas būtu izdarīts, Latvijas 
vēsture būtu pagriezusies uz pavisam citu vērtību sistēmu, nekā 
tā ir 21. gadsimtā Eiropas Savienības sastāvā. 

Kopš Latvijas uzņemšanas Eiropas Savienībā 2004. gadā 
diemžēl par antinomiskām sabiedriskajā domā veidojas ES propo-
nētās vērtības un nacionālās, lokālās vērtības, kas nereti konkrētu 

iemeslu dēļ tiek šauri politizētas.32 Eiroskeptiķu paustās šaubas par Latvijas dalības Eiro-
pas Savienībā lietderību tēlaini atspoguļotas, piemēram, plakātu mākslas meistara Jura 
dimitera darbos (1. att.; plakāts tapis, reaģējot uz Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā).

Būdams asprātīgs konceptuālajā ziņā, trāpīgs mākslinieciskajā izpildījumā, plakāts 
atspoguļo šaubas: kāpēc Latvijai būtu jānonāk ES “gaļasmašīnā”, kur, domājams, tā zau-
dētu savu nacionālo identitāti. Mākslinieka skatījums skaudri izsaka tēlainu attieksmi, 
kas parādās 20. gadsimta beigu un 21. gs. sākuma pretestībā – būt “pret” ES, kurā tiek 
saskatītas galvenokārt ekonomiski finansiālās attiecības.33 Taču Latvijas valsts un visu 
valdības koalīciju kopš 1991. gada oficiāli proponētās vērtības ir “par” eiropeizāciju.

29 detalizētāk sk.: Baltijas brīvības ceļš. Sast. J. škapars. Rīga: Zelta grauds, 2005. 
30 Brīvība kā sociāla un kultūras vērtība Eiropas filosofijā tika apjausta jau kopš renesanses, taču konceptuālā 

ziņā to nostiprināja vācu klasiskā filosofija – I. Kants, J. Fihte, G. V. F. Hēgelis. Nenoliedzami svarīga loma 
kultūras vērtību izpratnē bija, piemēram, I. Kanta mācībai par brīvo gribu, cieņu un pienākumu. I. Kants 
darbā “Praktiskā prāta kritika” raksta: “un sakarā ar pozitīvo vērtību, ko mums ļauj izjust pienākuma likuma 
pildīšana, šis likums, pateicoties cieņai pret mums pašiem, tagad rod vieglāku ceļu (Eingang) uz mūsu brīvības 
apziņu.” Cit. no: Kants I. Praktiskā prāta kritika. No vācu val. tulk. R. Kūlis. Rīga: Zvaigzne, 1988, 179. lpp. 

31 Jāatceras, piemēram, 1991. gada unikālā konference “Gars dara dzīvu!”, kuras moto bija apliecināt garīgās un 
brīvības vērtības. 

32 Latvijas sabiedrības attieksmi pret Eiropas Savienību regulāri pēta Eurobarometer un vietējās socioloģiskās 
firmas, pētījumi atspoguļoti interneta lapā: http://www.es.gov.lv/eiropa-isuma/publikacijas/sabiedriskas- 
domas-petijumi (skatīts 12.07.2013.); par to vairāk šā raksta pēdējā sadaļā. 

33 Juris dimiters izvēlējies pozīciju protestēt pret Latvijas līdzdalību Eiropas Savienībā, iespējams, pirmām 
kārtām domājot par valstiskās suverenitātes zaudēšanu. Taču sakarā ar to, ka mūsdienās Eiropas Savienības 
nostādnes lielā mērā ir balstītas uz eiropeiskajām vērtībām, kas  izsaka racionālo garu, instrumentālo prātu, 
demokrātisko pārvaldes formu un toleranto komunikācijas modeli, vēršanās pret ES savā ziņā ir arī vēršanās 
pret kopējām eiropeiskajām vērtībām mūsdienās. 

1. att. Juris dimiters. 
“Laipni aicināti Eiropā!”
(http://www.dimiters.lv/)
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Jau minētais filosofs P. Jurevičs 20. gs. 30. gados izteica domu, ka no viņa aprak-
stītajiem diviem galvenajiem vērtību orientācijas veidiem – uz plašumu un uz dzi-
ļumu – latvieši ir spējīgāki vairāk orientēties uz plašumu, daba esot devusi mums 
tendenci aptvert daudzas vērtības, turklāt, iespējams, tieši tendence uz plašumu ir 
galvenā jaunradīšanas momenta nesēja, un tāpēc mums nebūtu vēl sevišķa iemesla sevi 
nožēlot.34 

P. Jureviča pārspriedumi nav pierādīti ne sociālantropoloģiski, ne socioloģiski, tie 
ir filosofiski esejistiski atzinumi. Viņaprāt, latvieši esot ieraudzījuši daudzas vērtības, 
bet nespēj tās visas realizēt, jo viena daļa ir pretrunā ar citām. Vērtību antinomijas, kas 
pastāv vēl joprojām, apliecina filosofa asredzīgumu.

Kā apvienot tieksmi uz daudzveidības atzīšanu, plašumu (to mūsdienās vēl vairāk 
stimulē globalizācija) ar ekskluzivitāti, vērtību noturību, globālo ar lokālo, nacionālo 
ar kosmopolītisko? Tas ir mūsdienu sabiedrību centrālais aksioloģiskais jautājums, kas 
tieši attiecas arī uz Latviju 21. gadsimtā.

Latvijas daba kā vērtība: zeme un jūra

Cilvēku attieksmē pret dabu veidojas īpašas vērtības, kas ietekmē sadzīvi, kultūru, 
lauksaimniecību, ekonomiku kopumā. daba Eiropā nav cilvēka dzīvībai naidīga. Eiropā 
nav nepārredzamu tuksnešu, nav milzu kalnu grēdu, kas norobežotu vienu tautu no 
citas, veicinātu izolacionismu. Pat Alpi tādi nav, kaut senajos karagājienos tos pārvarēja 
ar cilvēciskiem upuriem, tomēr eiropieši ir gatavi tos pārvarēt.35 “Eiropas daba neiedveš 
cilvēkam izbailes, nedz arī aizvilina viņa fantāziju misticismā. Tāpēc eiropiešu garīgā 
kultūra, kas izaugusi Eiropas dabas mērenās dažādībās, piegriezusi vairāk vērības dabas 
daiļumam, harmonijai un cēloņu izpratnei, nekā iztēlei par dabas noslēpumaino varu.”36 

Eiropā viss ir sasniedzams – pat ejot kājām, kā to darīja svētceļnieki. Latviešu in-
teresei par ceļošanu piemērs ir brāļi Kaudzītes, kas devās aplūkot Eiropu. Brāļi kājām 
apceļojuši Igauniju, Somiju, Krieviju, Vāciju, Austriju, šveici, Holandi, Beļģiju, Franciju 
un Itāliju. 

Tomēr latvieši ir nometnieki, ne klejotāju tauta. Latviešu ģeogrāfiskā un klimatiskā 
piederība kā fizisku un metafizisku vērtību pagātnē izvirzīja Zemi.37 Zeme vajadzīga gan 
kā iztikas avota pamats, gan kā savas vietas – piederības noteiksme, gan psiholoģiskā 
nozīmē – kā stabilitātes un drošības rādītājs, viensētas daļa. Iekopta zeme dod ražu, 
nodrošina eksistenci, tajā stādītos augļkokus un citas materiālās vērtības var atstāt nā-
kamajām paaudzēm utt. Patriarhālajām sabiedrībām Eiropā Zeme vienmēr ir bijusi vēr-
tība. Taču latviskajā izjūtā blakām Zemes saimnieciskajai vērtībai spēcīgi izskan Zeme 
kā ilgošanās apvārsnis, estētiskā vērtība. Tas skaisti attēlots daudzu latviešu klasisko 
mākslinieku ainavās, arī Anša Artuma gleznotajā skatā uz rudzu lauku un apvārsni.

34 Jurevičs P. Modernā intelligence vērtību pretrunās, 637. lpp. 
35 Mūsdienās tuneļu garuma un skaita ziņā Alpi ieņem vienu no pirmajām vietām pasaulē. Alpi tiek pārvarēti 

nevis “no augšas”, bet “caur apakšu”, kas raksturo tehnoloģiju nozīmīgumu Eiropas attīstībā. 
36 Eiropa. Latviešu konversācijas vārdnīca, 4. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1929–1930, 6914. sl.
37 Lai apzīmētu Zemi kā metafizisku, ne tikai fizisku vērtību, lietoju lielo sākumburtu.
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Ļoti patētiski par Zemi raksta Jānis Poruks stāstā “Brūklenāju vaiņags”: “Mana tēvu 
zeme! ak, es gribētu krist ceļos uz tevis, ietverties dziļi, dziļi tevī savām rokām, izplēst 
gabalus iz tevis un spiest tos pie savas krūts, tik ļoti es tevi mīlu!”38 Tautasdziesmas 
apdzied Zemi gan kā dzīvības devējiņu, gan kā pēcnāves vietu, kurā atgulties mūžīgā 
dusā.

Ekonomiskā un sociālā nozīmē gan cīņa par dzimt būšanas atcelšanu 19. gadsimtā, 
gan Latvijas Repub li kas brīv valsts zemes reforma bija vērsta uz šo tik būtisko vēr tību – 
Zemi! Brīva un tautsaimnieciski noderīga rīkošanās ar zemi. 20. gadsimta beigās, kad 
PSRS pastāvošā kolhozu sistēma jau bija attālinājusi latviešus no zemes, sabiedrisko 
centru un ciematu būvniecība padomju ideoloģijas ietvaros bija aizvedusi zemniekus 
projām no viensētām, cerot izveidot lauksaimnieciski urbāno vidi, vērtība Zeme sāk 
aiziet tālākajā plānā. Nesaimnieciskums, kas raksturīgs lielākajā daļā pēc 1991. g. at-
gūto zemes platību, tās aizaugšana ar krūmiem, cīņa ar Eiropas Komisiju par taisnī-
giem zemes platību maksājumiem – tas viss parāda, kā ir mainījusies attieksme pret 
šo vērtību. No fenomena ar lielo burtu, kā vārdā latvieši savulaik atdeva pat dzīvību, 
tehnoloģiju un modernitātes laikā Zeme ir pārvērtusies par vērtību pielikumu – zemi, 
nevis vairs par pašu vērtību, dzīvesdarbības apliecinājumu un labklājības vairošanas 
avotu. Modernā Eiropa, uzskatot patriarhālo iekārtu un tās vērtības par noietu etapu, 
apliecina zemes vērtību vien kā rekreācijas, estetizētu ainavu un daudz mazākā mē-
rogā – kā lauku zemi. 

Atšķirībā no Zemes daudz abstraktāks fenomens – daba – joprojām savu vērtību 
saglabā un, iespējams, 21. gadsimtā iegūs arvien lielāku nozīmi. Latvju dainas apdzied 
dabu tās konkrētībā – laukus, mežus, pļavas, liepas, ozolus, jūru, mākoņus, sarkanās 

38 Poruks J. Stāsti. Rīga: J. Kadiļa apgāds, 1943, 259. lpp. 

2. att. Ansis Artums. “Vakars” 
(Tukuma muzeja kolekcija)



75

magonītes... Cilvēka dzīve norit dabā, un 
attieksme pret dabu ir cieņpilna, saudzē-
joša: “.. caur sidraba birzi gāju, ne zariņa 
nenolauzu!” daba kā spēks, sargājama 
vērtība parādās romantisma literatūrā un 
mākslā, filosofiskajās idejās ar dabas vēr-
tības apzināšanos sabalsojas panteisms un 
panenteisms. dzejnieks Knuts Skujenieks 
raksta: “Mēs allaž daudzinām to mīlestību 
uz dabu, uz katru sīku vai lielu, dzīvu vai 
nedzīvu radību, to gaišumu un laipnību, 
kas nāk no mūsu tautasdziesmām.”39 

Kopš 20. gs. otrās puses ekoloģiskās 
krīzes apstākļos dabai kā vērtībai tiek 
pievērsta vēl lielāka uzmanība. Nacionā-
las nozīmes parki Latvijā, melnie stārķi, 
naktsvijoles un citas sargājamas lietas pie-
vērš uzmanību dabas unikalitātei. Sarkanā 
grāmata, likumdošanas un normatīvo 
aktu kopas apliecina – Latvijas dabā ir 
sargājamas vērtības. daba ir arī viena no 
mūsdienu Eiropas pamatvērtībām.

Ir vēl viena dabas vērtība, kas saistībā ar Latviju ir aktuāla, – tā ir jūra. Latvijas atra-
šanās pie Baltijas jūras ir noteikusi tādu dzīvesdarbības veidu, ka zvejniecība dod iztiku 
un sniedz izjūtas par piederību zvejnieku krastam. Jūra ir gan robeža, gan atvērtība 
citām pasaulēm. Latvija ir – zeme pie Baltijas jūras gan ģeogrāfiski, gan ģeopolitiski. 
Rimants Ziedonis uzskata: “Tieši saistībā ar jūru ir meklējami spožākie akcenti mūsu  
vēsturē.”40

Latviešu dziesmas par jūru gan nav tik smeldzīgas kā portugāļu fado, taču savs sen-
timents un mīlestība pret ūdeņiem tajās nepārprotami ir. Jūra ir barotāja, darba devēja 
zvejniekam un viņa ģimenei. Tautasdziesma vēsta:

Kas kaitēja nedzīvot
Lielas jūras maliņā:
Cik jūriņa viļņus meta,
Tik izmeta sudrabiņu.41

Taču jūra ir arī tālais apvārsnis, aiz kura atrodas nezināmā pasaule – kā dullajam 
daukam. Jūra var būt arī traģiska, baismu pilna, nāves nesēja – kā Rūdolfa Blaumaņa 
“Nāves ēnā”.

39 Skujenieks K. Paša austs krekls. Rīga: Liesma, 1987, 217. lpp. 
40 Ziedonis R. Jūras zemē Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, [2009], 6. lpp. 
41 Liepu laipa: tautasdziesmu izlase. Rīga: Zinātne, 1990, 63. lpp. (Z 968, 1908).

3. att. Eduards Kalniņš. “Latvijas zvejnieki Atlantijā”, 1957 
(Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcija)
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Līcis savienojas ar Baltijas jūru, tā savukārt ar Atlantijas okeānu, kas gan dod lielus 
lomus, bet vienlaikus apdraud ar saviem baisajiem plašumiem un vētrām. Marīnists 
Eduards Kalniņš lieliski ir pratis attēlot jūras vērtību un spēku. 

Hanzas savienības pastāvēšana no 13. līdz 17. gadsimtam parādīja, ka tirdzniecības 
sakaru nostiprināšanā būtiska loma bija Baltijas jūras reģiona pilsētām un to saistībai 
ar Vāciju.42 Gadsimtu gaitā ostas Rīgā, Liepājā, Ventspilī deva savu artavu kuģniecībā 
un saimnieciskos darījumos, sekmēja Hanzas savienības uzplaukumu, vilināja Krievijas 
carus “cirst logu uz Eiropu”.

Jūra daudzām tautām ir identifikācijas pamats, jo tā ir devusi iespēju veikt pasaules 
apceļojumus, iegūt jaunas teritorijas un materiālās vērtības. Ne velti kolonizatoru gad-
simti sākās ar jūras ceļojumiem un cilvēku tikumu vērtēšanu saistībā ar drosmi jūras 
ceļojumos. Jūra kā atvērtā pasaule, kas ļauj doties nezināmā tālumā, kā to darīja Vasko 
da Gama, Kristofors Kolumbs u.c., latviešiem viņu zemā sociālā stāvokļa dēļ bija salīdzi-
noši mazāk saistoša, izņemot Kurzemes hercoga Jēkaba laikus, kad kurzemnieki lepojās 
ar vienu no labākajām flotēm Eiropā.43 Jūrnieki veica ceļojumus uz Eiropu, Ameriku, 
āfriku, Indiju, iespējams, pat līdz Austrālijai un ieguva dažas nelielas kolonijas. Tomēr 
Kurzemes hercogistes kuģniecības panākumi nebija ilgi, tie drīzāk bija izņēmums nekā 
kopējā likumsakarība. 

Pat vēl skaudrāk nekā Zemes vērtīgums arī jūras vērtīgums zūd 20. gadsimta bei-
gās, kad Latvijā līdz ar neoliberālā jeb “džungļu” kapitālisma iestāšanos tiek iztirgota 
Latvijas flote un nabadzībā novesta piekrastes zvejniecība. Strīdi ar Lietuvu par jūras 
robežu 20. gs. 90. gados, pārdzīvojumi par ES noteiktajām zvejniecības kvotām, zvejas 
kuģu sagriešana, saņemot kompensācijas,44 Baltijas jūras ekoloģiskās katastrofas draudi 
arvien vairāk attālina no Jūras kā vērtības, padarot to par izmantojamo jūru. 

20. gadsimts nebija labvēlīgs pie Baltijas jūras esošo valstu savienības nostiprinā-
šanai, lai gan Latvijas politiskie līderi, tostarp arī Z. A. Meierovics u.c., pielika vērā 
ņemamas pūles radīt Baltijas valstu savienību. Arī pēc PSRS sabrukuma, izveidojoties 
neatkarīgām Baltijas valstīm, cieša Baltijas jūras valstu savienība nav vērojama, tik vien 
kā Baltijas asambleja līdzīgi kā Ziemeļu padome, valstu līgumattiecības dažādās dar-
bības sfērās... Bet nav ģeopolitiskas, ap jūru centrētas spēcīgas savienības. Taču britu  
autors Alans Palmers pozitīvi novērtē Baltijas jūras valstīs notiekošos politiskos pro-
cesus Eiropas skatījumā: “Baltija, kurā valda iekšējs miers, dod Eiropai izredzes uz 
vienotību un izpratni.”45

42 Baltic Sea Academy. Zināšanas par vēsturi. Pieejams: http://www.baltic-sea-academy.net/documents/history_
let.pdf (skatīts 12.07.2013.). Pētījumā atsegta Baltijas jūras reģiona ekonomiskā un politiskā loma vēsturiskā 
skatījumā. 

43 Hercoga Jēkaba flotes kuģiem tika doti vārdi, kam bija raksturīgs metaforisks skatījums uz garīgajām vēr-
tībām, piemēram, Cerība, Patstāvība, Uzticība, Taupība, tiesa, bija arī sadzīviskāki burinieku nosaukumi – 
Trīs siļķes u.tml. Kurzemē darbojās sešas kuģu būvētavas, 17. gadsimtā Ventspils kuģu būvētavā (to atklāja 
1638. gadā) uzbūvēja aptuveni 120 burinieku, kuģu būvētavas pieņēma pasūtījumus no Anglijas, Francijas, 
uzbūvējot ārzemniekiem apmēram 30 burinieku.

44 Vīksne I. Zvejniecības risks – zūd profesija. Neatkarīgā Rīta Avīze, 2011, 26. okt., 4.–5. lpp. Autors citē Latvijas 
Zivjrūpnieku asociācijas prezidentu d. šmitu, kurš apgalvo, ka, pastāvot pašreizējai politikai, lielākais Latvijas 
risks ir zvejnieka profesijas zaudēšana. 

45 Palmers A. Baltijas jūras valstu un tautu vēsture. Rīga: Atēna, 2007, 439. lpp. 
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Kristietība kā viena no Eiropas pamatvērtībām Latvijā

Risinot jautājumu par kristietību Latvijā, daudz kas ir atkarīgs no tā, vai par to 
spriež pie konfesionālas ticības piederošs, sekulāri domājošs vai mitoloģijai un latviska-
jam pagānismam uzticīgs domātājs. Balstoties uz zinātnisku objektivitāti, nepieciešams 
saskatīt kristietības daudzdimensionālo iedabu un kristietības nozīmi Eiropas civilizā-
cijas izveidē.46 

Par vispāratzītu patiesību ir kļuvis Eiropas kultūras un civilizācijas pamatvērtību 
uzskaitījums: sengrieķu filosofija, romiešu tiesības, kristietība. Tikai Eiropa radīja 
renesansi un apgaismību kā kultūras un dzīves stila īpašus fenomenus, Eiropā ar ne-
pieredzētu vērienu attīstījās dabaszinātnes un tehnoloģijas. Eiropas filosofija mācīja 
atšķirt materiālo no garīgā, radīja valsts un sabiedriskā līguma filosofiju, liberālismu un 
konservatīvismu, sociālismu un brīvā tirgus ideju. Lielais vairums šo ideju ir balstītas 
uz prāta (ratio) atzīšanu par dominējošo faktoru sabiedrības un indivīda dzīvē. 

Sengrieķu filosofija iedibināja cieņu pret logos (vārdu, jēgu, likumu, domu) un 
universālisma principu, romiešu tiesības parādīja veidu, kā formalizēt sabiedrību. Kris-
tietības nostādnes sniedz orientāciju uz plašu vērtību spektru, kur centrā ir Absolūts, 
cilvēka dievišķā iedaba, svētums, iedzimtais grēcīgums un grēku nožēlošana, žēlsirdība, 
gribas kontrole, atbildība, ticības kopība u.c. Kristietība iedibina vērtību hierarhiju 
“augšup”, kas saistīta ar ideju par vienu dievu kā Augstāko Labumu. 

Kristietības mijiedarbība ar Senlatvijas teritorijā dzīvojošo cilšu dzīves pieredzi un 
pagānisko ticību nebija vienkārša. Ja vadās no plaši pieņemtajām vēsturiskajām atzi-
ņām, kristieši atnāca uz Latvijas seno teritoriju ar uguni un zobenu, piespieda baltu 
ciltis kristīties, uzspieda ticību un sagrāva seno mitoloģisko dzīves izjūtu. Sociālās un 
ekonomiskās apspiestības dēļ latviešos ilgstoši pastāvēja aizspriedumi pret kristīgo baz-
nīcu. Mācītāji regulāri nostājās kungu pusē. Tas radīja saprotamus aizspriedumus pret 
baznīcu un diskreditēja kristīgo ticību.47 Teologs L. Adamovičs vardarbīgās kristietības 
uzspiešanas izpausmes raksturo kā cīņu varas un bagātības dēļ.48

Tāpēc par spīti kristietībai tautas pagāniskā dzīvesziņa ir pastāvējusi zemdegās līdz 
pat 21. gadsimtam, padarot šo reģionu par unikālu visas Eiropas vēsturē.49 

Kā rāda vēsture, Latvijā, sākot ar piētismu un brāļu draudzēm 18. gadsimtā, var 
saskatīt latviešu ieaugšanu kristietībā. Latvijas vēsturē nozīmīgs moments bija E. Glika 
veiktais Bībeles latviskojums.50 “Bībele ieguva jaunu funkciju – kļuva par tikumisku 

46 Par reliģiju vēsturi Latvijā vairāk sk. šajā sējumā publicēto S. Krūmiņas-Koņkovas un A. Misānes rakstu. 
47 Adamovičs L. Latvieši un evaņģēliskā baznīca. Latvieši: XX gadsimta 20.–30. gadu autoru rakstu krājums. 

Rīga: V. Belokoņa izdevniecība, 2003, 178. lpp.
48 Adamovičs L. Kristieši un katoļu baznīca. Turpat, 136. lpp. 
49 Izvērstu skaidrojumu latviskās identitātes tapšanai devusi A. Priedīte-Kleinhofa rakstā “Latvian identity and 

European identity: dispute, coexistence or interaction?” (National Identity and Vision of Europe. Annals of 
the European Academy of Sciences and Arts, Vol. 28, No. 9, 2000, pp. 41–57). 

50 L. Bērziņš rakstīja: “Glika darbs latviešu tautu ieveda kristīgās kultūras pasaulē, iezīmēja izšķirošu soli sevis 
apzināšanā par vienotu veselumu, taču nevis etnolingvistiskā un kultūrvēsturiskā haosā, bet gan ciešā un 
organizētā “kristīto” tautu kopībā ceļā uz civilizētību un apgaismību. Pati Bībeles tulkojuma valoda tika iek-
šēji kristianizēta un pavēra iespēju pievienoties [..] esošajām kultūras vērtībām.” Cit. no: Latviešu literatūras 
vēsture, 1. sēj. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 39.–40. lpp. 
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etalonu sistēmu.”51 No 19. gs. otrās puses vērā ņemams faktors bija akadēmiski izglī-
totie latviešu teologi, kuri bija mācījušies galvenokārt Tērbatas universitātē. Izglītība 
ļāva viņiem iepazīties ar Eiropas filosofiskām un teoloģiskām atziņām un nest tās uz 
Latviju.52

Padomju laika ateistiskā ideoloģija pārtrauca jebkuru oficiāli iespējamo kris-
tīgo vērtību apliecinājumu. Tā norobežoja iedzīvotājus no kontaktiem ar ārzemēm,  
sašaurināja līdz minimumam reliģisko izglītību, tādējādi vairojot neziņu un neizpratni 
par kristietību. Kristīgo vērtību atjaunotne sparīgi pieņēmās spēkā 20. gs. 90. gados līdz 
ar neatkarīgās Latvijas valsts atjaunošanu. Tomēr šai aizrautībai reizēm nebija patiesa 
ticības spēka, dažkārt reliģiskajā atmodā bija vairāk opozicionārisma padomju varai un 
brīvdomības alku nekā kristīgo vērtību dziļa apliecinājuma.

Filosofs Konstantīns Raudive nepārprotami atzīst: “Eiropas dvēsele ir liberāli 
kristīgā dvēsele, un vienīgi šai dvēselei ir izšķīrēja vara par mūsu nākotni [..] Kristīgās 
kultūras nihilisti ir Eiropas kaprači un nāves vēstneši.”53 Kristīgais cilvēks nevar tā vien-
kārši iziet ārpus reliģiskās vides, kurā viņš ir ieaudzis gadsimtu kultūrā. Taču kristīgās 
patiesības nav saistīgas tiem, kas atrodas ārpus šīs reliģijas un kultūras vides. Tāpēc tās 
tiešā veidā neattiecas uz visu sabiedrību, sekulāro izglītību un laicīgo morāli. 

Kaut arī pastāvēja aizspriedumi pret kristīgo baznīcu, kristietības klātbūtne Latvi-
jas teritorijā nozīmēja iešanu līdzi Eiropas kopējam attīstības garam. Kristietībai šādā 
nozīmē ir daudzas dimensijas: būtiska ir spēja savienot prātu ar ticību un tādējādi sti-
mulēt racionalitātes attīstību, protestantisma nestā modernizācija, stimulējot nacionālo 
valodu un kapitālisma individuālā riska kultūras attīstību. 

Jautājums par kristīgo vērtību nozīmi mūsdienu Eiropā saasinājās Eiropas Savie-
nības (ES) Konstitucionālā līguma izstrādes gaitā (izstrāde sākās 2002. gadā, taču, kā 
zināms, šo līgumu referendumos noraidīja Nīderlandes un Francijas pilsoņi). Priekš-
plānā tika izvirzītas četras vērtības: demokrātija, cilvēktiesības, cilvēka cieņa un cieņa 
pret likumu. diskusijas par kristietības kā vērtību pamata atzīšanu beidzās ar to, ka 
Konstitūcijā tās netika pieminētas. Iespējams, ka vēlmi neminēt kristietību ir radījušas 
pārdomas par iespējamo Turcijas uzņemšanu ES sastāvā. Taču tādā gadījumā jāatzīst, 
ka ES ideologu pieeja vērtību izpratnei ir pārāk politizēta un pragmatiski šaura. 

Patlaban nozīmīgākās Eiropas vērtības ir demokrātija, cilvēktiesības un solidaritāte, 
dzimumu līdztiesība, brīvība, reliģiskā tolerance, demokrātiski ievēlēta politiskā vara, 
likums, zinātne, sociālā modernizācija, tirgus ekonomika un kultūru plurālisms. Viena 
no lielākajām Eiropas vērtībām ir brīvība. Tā ir pārveidojusi tautu un indivīdu likteņus, 
liekot saprast, ka tikai brīvs indivīds ir radošs un pašpietiekams. Pie brīvībām pieder 
arī reliģiskās ticības brīvība, kā arī sekulārais pasaules uzskats, turklāt Eiropas valstīs 
baznīca ir atdalīta no valsts.

51 Latviešu literatūras vēsture, 1. sēj., 39. lpp. 
52 Adamovičs L. Latvieši un evaņģēliskā baznīca, 178. lpp.; Adamovičs L. Kristieši un katoļu baznīca, 136. lpp.; 

sk. arī: Cit. no: Gills N. Reliģiski filosofisko ideju vēsture Latvijā. Kristīgās vērtības un modernitātes izaicinā-
jums. Rīga: FSI, 2005, 93. lpp. 

53 Raudive K. Kristīgā Eiropa un tās garīgās realitātes. – Raudive K. Laikmeta atjaunotāji. [Bruklina:] Grāmatu 
draugs, 1976, 183. lpp. 
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Igaunijas eksprezidents Lenarts Meri savulaik konstatēja un viņam var piekrist: 
“Mēs redzam, ka Eiropas saite ar kristietības mantojumu kļūst arvien vājāka. Eiropieši 
ir turīgāki, un viņiem ir vairāk brīvā laika nekā jebkad vēsturē, taču viņi ir arī zaudējuši 
kaut ko, kas vienmēr ir bijis ļoti svarīgs, – viņi ir zaudējuši vajadzību palikt saistītiem 
ar Romas Rietumu kristietības tradīciju, kas definēja un, pēc manām domām, definē 
Eiropu vēl šodien.”54 Tādējādi jautājums par kristīgo vērtību nozīmi Latvijas un Eiropas 
nākotnē paliek atklāts. 

Nacionālās vērtības Latvijā Eiropas kontekstā

Ja kristietību var uzskatīt par Eiropas civilizācijas pasaulvēsturisko pamatu, tad 
vēsturiskā attīstība rāda, ka līdz ar jaunajiem laikiem sāka nostiprināties sekulārās 
un nacionālās vērtības. Par reflektētu, publiskajā telpā iedibinātu pavērsienu uz eiro-
peiskajām vērtībām, ko veic paši latviešu tautas pārstāvji, var uzskatīt jaunlatviešu 
kustību un tai sekojošās sociālās kustības, kā arī literatūras un mākslas attīstību un 
saiknes nostiprināšanu ar Rietumeiropu. Nacionālās identitātes meklējumi nāca no 
eiropeiskā Herdera-Humbolta gara, no 19. gs. vācu romantisma ietekmes, taču lat-
viešiem šo ietekmi pagrūti bija sasaistīt ar vāciešiem, jo tautas apziņā tie bija vistuvāk 
saskatāmie apspiedēji. Līdz ar to veidojās īpaša situācija, kad jaunās eiropeiskā tipa 
vērtības mēģināja apliecināt orientācijā uz progresīvo Krieviju. Apliecinot latviešu 
valodas nozīmīgumu, nācās atbrīvoties no vāciskās ietekmes, taču tāda pati pretestība 
tolaik netika vērsta pret krievisko.55 Tā, piemēram, ar Maskavu ir saistīti gan Bībeles 
latviskotājs Ernsts Gliks, gan Fricis Veinbergs, Andrejs Spekke, Andrejs Krastkalns, 
Janis Jansons (Brauns) u.c. Maskavas universitāti beiguši Latvijas Republikas Valsts 
prezidenti Jānis Čakste un Gustavs Zemgals. Maskavā strādāja rakstnieki Kārlis  
Skalbe, Jānis Akuraters, Antons un Pēteris Birkerti u.c. Jānis Stradiņš savu pētījumu 
par zinātnes un augstskolu sākotni Latvijā raksturo ar tēzi: “Eiropa Latvijā un Latvija 
Eiropā”, uzsverot ciešo saistību ar Krieviju, īpaši Pēterburgas Ķeizarisko zinātņu aka-
dēmiju.56 Līdz ar to Latvijas saistība ar Pēterburgu, Maskavu u.c. jāvērtē arī kā 19. gs. 
beigu – 20. gs. sākuma ekonomiskās attīstības, kultūras, izglītības un zinātnes nodro- 
šinājums. 57

Savukārt tuvoties Rietumeiropas idejām Latvijā palīdzēja 18. gs. apgaismotāji. Kā 
notikums jāatzīmē Academia Petrina dibināšana Jelgavā, J. M. G. Bēzekes, J. G. Zulcera,  

54 Meri L. Politiskais testaments. Rīga: Baltijas bibliotēka, 2009, 206. lpp. 
55 Saikne ar Krievijas zinātni, kultūru, izglītību, kas iemiesoja Eiropas civilizācijas attīstības vērtības, Krievi-

jas universitāšu, pirmām kārtām Pēterburgas universitātes izglītojošā darbība, krievu valodas, literatūras 
apguve, provinciālisma pārvarēšana Latvijas vēsturē ir nenoliedzama un grūti būtu tikai politisku iemeslu 
dēļ apšaubīt tās vērtīgumu. V. Vīķe-Freiberga raksta: “.. krievu kultūras pienesums Latvijas vispārējā kul-
tūras ainavā ir tikpat pievilcīgs un vērtīgs kā jebkurš cits, un pamatoti jāuzskata, ka tas Latvijas kultūras 
dzīvi atsevišķās jomās tikai bagātina.” Sk.: Vīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga: Karogs, 2010,  
110. lpp.

56 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Zinātne, 2009, 12. lpp. 
57 šalda V. Latvieši Maskavā. 19. gs. beigas – 1917. g. Latvijas Arhīvi, Nr. 4, 2000, 93.–129. lpp. Pieejams arī: http://

www.arhivi.lv/sitedata/ZuRNALS/zurnalu_raksti/93-129-VESTuRE-SaldaLatvies.pdf (skatīts 10.10.2013.).
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G. d. Hartmaņa u.c. darbība. Visā intelektuālajā Eiropā no-
zīmīgs notikums ir bijusi I. Kanta darbu “Tīrā prāta kritika” 
(1781, Rīgā), “Praktiskā prāta kritika” (1788, Rīgā), “Spriest-
spējas kritika” (1793, Liepājā) izdošana J. F. Hartknoha izdev-
niecībā. Imanuela Kanta trīs Kritikas mūsdienās uzskata par 
vienām no nozīmīgākajām Eiropas grāmatām, tādēļ Rīgas 
eiropeiskums 18. gadsimtā jau ar Kanta gadījumu vien šodien 
ir labi pamatojams.58

Rīga nav nomaļa province, bet gan attīstīta vācu garīgās 
un grāmatnieciskās aprites telpa. Jānis Stradiņš raksta, ka jau 
18. gadsimtā Rīga un Latvija ietilpa Eiropas vai vismaz Ziemeļ-
eiropas zinātniskajā telpā.59

Jāpiemin arī vācu filosofs J. G. Herders, kurš piecus gadus 
(1764–1769) pavadīja Rīgā un nonāca pie atziņām par vēstures 
filosofiju un mazo tautu mutvārdu daiļrades nozīmīgumu. Tieši 
pievēršanās jaunām provincēm deva domātājam dzīvinošo 
spēku ieraudzīt nenovērtēto. J. G. Herders izprot nacionālo kā 
intimitāti.60 Tādēļ ar nacionālo saistītās vērtības nav jāuztver 
kā agresīvas, pārākumu pār citām tautām apliecinošas vērtības, 
tajās nav izredzētības sindroma, bet iekšējās dzīvespasaules un 
pašvērtīguma noskaidrošana.

Apgaismības un nacionālo vērtību sludināšana Latvijā 
un starp latviešiem tolaik nebija nekas neparasts. uz nacio-
nālo vērtību apzināšanos 19. gs. vidū Somijā aicināja filosofs, 

somu tautas gara izteicējs J. V. Snelmans, viņa sekotājs T. Reins,61 Igaunijā Noor-Eesti 
grupa, H. fon Keizerlings darīja to pašu – aicināja pievērsties tautas pašapziņas cel-
šanai, nacionālās valodas attīstībai, virzībai uz tautas pašnoteikšanos politiskā ziņā.

Pavērsiens, kas aizsākās 19. gadsimta vidū Latvijā, bija tieši latviešu kultūras un 
valodas attīstība, tajās meklējot identitātes pamatu. Tas latviešiem nozīmēja pārvarēt 
nenozīmīga kalpa stāvokli un sevi apliecināt kā latviešu tautu, laika gaitā izaugot par 
nāciju. Valoda kā vērtība veidoja visu citu nacionālo vērtību pamatu. Viena no 19. gad-
simta baltiešu inteliģences kopējām pamatprasībām bija nacionālo valodu nozīmes 
palielināšana. Citādi latviešiem, sevi apliecinot, nācās pārvācoties vai pārkrievoties. 
J. Stradiņš raksta: “.. vācbaltieši 19. gs. vidū domāja, ka latvieši nav nācija, bet nacio-

58 Par latviskās domas integrāciju ar Eiropas intelektuālajām vērtībām  liecina filosofu aktivitātes, tulkojot 
I. Kanta darbus. Viņa “Tīrā prāta kritiku” 1931. gadā latviski izdod A. Rolavs (citi viņa veiktie tulkojumi 
guļ manuskriptos), kopš 20. gadsimta 80. gadiem I. Kantu mūsdienu latviešu valodā tulko Rihards Kūlis – 
2011. gadā iznāca jaunais “Tīrā prāta kritikas” tulkojums. Tulkojumus, kuros atainojas nozīmīgas eiropeiskas 
vērtības, publicē arī Igors šuvajevs un citi. I. Kanta, E. Huserla, M. Heidegera, Z. Freida, L. Vitgenšteina u.c. 
autoru sarežģīto tekstu aprobācija latviešu kultūrā liecina par šīs kultūras nepārprotamo eiropeiskumu un 
latviešu valodas attīstībai piemītošo radošo raksturu.

59 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 20. lpp. 
60 Turpat, 186. lpp. 
61 Niiniluoto I. Philosophy in Finland: international currents and national cultural debates. Philosophy World-

wide, vol. 2, ed. by M. Kule. FISP, 2007, pp. 32–35.

4. att. Rīgā J. F. Hartknoha 
iz dev niecībā izdotā I. Kanta 
darba “Tīrā prāta kritika” 
(1781) titullapa
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nalitātes kopa (crumb), ko var iden-
tificēt tikai etniskā, nevis politiskā 
nozīmē. Ja latvietis vēlējās panāku-
mus, tad vajadzēja vai nu pieņemt 
krievu valodu kā pamatvalodu, vai 
arī konvertēties par vācieti.”62

Vācu kultūras klātbūtne, ciktāl 
tā bija pozitīva kristīgo vēr tību ap-
lie cināšanā, apgaismības un roman-
tisma noskaņu atnešanā uz Latviju, 
tuvināja rietumnieciskajām vērtī-
bām. Vēsturnieks Inesis Feldmanis 
pārstāv viedokli, ka vācu kultūras 
klāt būtne iene sa eiropeiskas attīstī-
bas elpu. Grāmatā par vācbaltiešiem 
viņš raksta: “Tagad daudzi Latvijas 
vēs turnieki saskata viņos ne vien 
lat viešu tautas apspiedējus, bet arī 
kul tūras un civilizācijas nesējus. 
Līdz 20. gadsimtam vācbaltiešu 
iz cel smes muižnieki, pilsētnieki, 
mā cītāji, ārsti, aptiekāri, skolotāji, 
tir goņi un amatnieki radīja Latvijā 
Eiropas līmeņa kultūrvidi, kurā cen-
tās iekļauties un integrēties arī dau-
dzi latvieši. Arī starpkaru perio dā 
vācbaltieši bija tā reālā saikne, kas 
vienoja Latviju ar Rietumeiropu.”63

Tāpat var runāt par dāņu, zviedru kultūras klātbūtnes eiropeisko efektu. 
Piederība pie Krievijas impērijas, cara režīma spaidi, vēlāk arī marksisma ideoloģijas 

ietekme uz latviešu inteliģenci pavērsa skatienus uz nerietumnieciskajām nostādnēm, 
jo ilgstošā atrašanās Krievijas impērijā, latviešu zemnieku apspiestais stāvoklis gadsim-
tiem ilgi nedeva iespēju tautai apliecināt rietumnieciskās vērtības plašākā kontekstā, 
vien tikai savas dzīves veidošanā. No vācu muižniecības un protestantiskās baznīcas 
pārstāvju pienesuma latviešus šķīra zemais sociālais stāvoklis, valodas barjeras, latviešu 
zemnieku uzskatīšana par “bezkultūras tautu”.

dilemma, kas latvietim veidojās, atrodoties starp divām kultūras valodām – vācu 
un krievu, atainota Riharda Zariņa plakātā (1900), kas aicina uz kultūras pasākumu. 
Latviešu valodas gan te nav.

62 Stradiņš J. 75 years of independence of Latvia: retrospect and problems. Return to Europe? [1993 lecture 
at Helsinki]. Dialogue Between Christianity and Secularism in Latvia. Annals of the European Academy of 
Sciences and Arts. Vol. 15, No. 6, 1995. 

63 Feldmanis I. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939–1941). Rīga: Lu Akadēmiskais apgāds, 2012, 7. lpp.

5. att. Riharda Zariņa veidotais plakāts Ceļojošo mākslas izstāžu 
biedrības izstādei, 1900 (Latvijas Nacionālās bibliotēkas plakātu 
kolekcija)
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Taču jau kopš jaunlatviešu laikiem iezīmējās stingra tendence: attīstīt latviešu va-
lodu un palielināt tās nozīmi sabiedriskajā dzīvē, politikā, tieslietās un izglītībā. Tās 
idejiskais pamats bija sekot V. fon Humbolta nostādnēm, ka tauta ir valoda un valoda 
ir tauta. Valoda netika uzskatīta par izteiksmes līdzekli, bet gan par tautas dvēseli, prāta 
vairotāju un pašapziņas veidotāju, tātad par ļoti svarīgu vērtību. Citiem vārdiem sakot, 
valoda bija un ir nacionāla vērtība. Taču valodu kopība tika uzskatīta arī par eiropeisku  
vērtību.64

Latvieši ar studijām ārzemēs, tulkojumiem un Eiropas zinātnisko, tehnoloģisko un 
urbanizācijas ideju apguves starpniecību iepazina Rietumeiropas kultūras, literāro, na-
cionālās valodas attīstības pieredzi, aprobējot tālaika valdošās idejiskās strāvas. Interese 
par savas tautas pagātni, cilvēka cieņa kā vērtība, atvērtība cittautu kultūrām nozīmēja 
tuvināšanos Eiropai jeb latviskuma eiropeizāciju. Latvieši, kas studēja Pēterburgas, Tēr-
batas, Maskavas universitātēs, kā arī Vācijā, atnesa uz Latviju eiropeisko garu, izteiktu 
Rietumeiropas progresīvajā domā, kas izpaudās apgaismotāju Ž. Ž. Ruso, Voltēra, filo-
sofijas dižgara I. Kanta mācībā. Eiropā tas bija laiks, kad vispārcilvēciskais saplūda ar 
lokālo, etniski un nacionāli specifisko.

V. Vīķe-Freiberga trāpīgi raksturo jaunlatviešu laiku kā nokavētā panākšanu. Viņa 
raksta: “Latviešiem bija nepieciešams īsā laikposmā iziet cauri dažādu attīstības fāžu 
virknei, dažos gadu desmitos pārejot no arhaiskas, tradicionālas zemkopju kultūras uz 
industriālās revolūcijas veidoto tālaika kultūru, lai gan citām tautām šis process bija 
vilcies daudz ilgāk. [..] Tātad bija jāizveido kultūra, kas būtu reizē īpatnēji latviska 
un eiropeiski starptautiska, kas veidotu sintēzi starp tradicionāliem un moderniem 
elementiem.”65 Viena latviešu inteliģences daļa cenšas veidot nacionālu tautas baznīcu, 
citi nodarbojas ar senču pagānisma atjaunošanu literatūrā, mākslā, filosofijā. Vēl citi iet 
kopā ar Rietumeiropas zinātniski pozitīvistiskajiem un materiālistiskajiem strāvojumiem. 

Latviešiem bija vairākas iespējas – pārvācoties, noraidot savu latvisko identitāti, 
pie vienoties marksisma ideoloģijai, kas noraidīja tautiskos centienus un virzīja uz in-
ter nacionālismu, vai kļūt par tautībniekiem, cerot latviskumu sasaistīt ar materiālo pro-
gresu. Latvieši, kā liecina vēsture, devās pa visiem šiem “trijiem ceļiem”. 

Modernitātes vērtības Latvijā un padomju laiks

19. gadsimta beigās Eiropā aizsākas straujš vērtību pārmaiņu laiks. Nostiprinās 
dzīves forma “uz priekšu”, kas atšķirībā no dzīves sakārtojuma vērtību hierarhijā 
“augšup” akcentē panākumus, ieguvumus, progresu utt.66 Idejisko pārdomu loks kopš 
19. gs. beigām ir plašs – no marksistiski šķiriskās valsts izpratnes līdz aicinājumiem 
veidot saprātīgu nacionālo kapitālismu. Tās ir pilnīgi atšķirīgas vērtību orientācijas. 
No vienas puses, boļševisms kā slāviski austrumnieciskās dzīves formas izpausme,67 

64 To apliecina arī mūsdienu Eiropas Savienība, tulkojot dokumentus visu 28 valstu nacionālajās valodās. 
65 Vīķe-Freiberga V. Kultūra un latvietība, 34. lpp. 
66 Par trim būtiskākajām dzīves formām Eiropā un ar tām saistītajām vērtībām sk.: Kūle M. Eirodzīve: formas, 

principi, izjūtas.
67 Kaut marksisma mācība radās Rietumeiropā – Vācijā, tās praktiskā realizācija notika Krievijā.
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kurā indivīds nav pašpietiekama vērtība, bet prevalē kopienas diktatoriskas vadības 
(Ļeņina tēze par proletariāta diktatūru) realizēta revolucionāra vardarbība, kas vēlāk 
noformējas totalitārā sabiedrības pārvaldē. No otras puses, kapitālisms ar brīvo tirgu, 
šķiru nevienlīdzību, pēckara atjaunotni, bet 20. gs. 30. gados jau ar nacionālistiskās 
ideoloģijas vērtību noteiksmi. 

19. gs. beigās latviešu tautas pašapziņas veidošanā svarīgu nozīmi sāk iegūt sociālās 
un šķiriskās atbrīvošanās tēmas. Romantizēto “tautas garu” pārmāc apsvērumi par 
praktisku politisku cīņu, revolucionāru vardarbību. Atsevišķa cilvēka dzīvības vērtība 
sarūk, bet palielinās šķiriskās ideoloģijas loma. Notikumu gaitu diktē ne vairs cilvēka 
apgaismotais prāts, bet gan revolucionārais izaicinājums un Pirmā pasaules kara laika 
vērtību haoss.

Pirmais pasaules karš un 1917. gada politiskais apvērsums Krievijā daļu latviešu 
sāk pārvērst par “pasaules pilsoņiem”. Būdami iesaistīti gan boļševiku organizētajā 
apvērsumā un Krievijas Pilsoņu karā, gan līdzdarbojoties Staļina laika represīvajā 
apa rātā un paši ciešot no tā, daudzi latvieši pieredz, ko nozīmē būt par skrūvīti tota-
litārās varas mašīnā. šķietamā ideālisma klātbūtne komunisma mācībā ir aizmiglojusi 
latviešu – boļševiku sekotāju – vērtību orientācijā eiropeiskās vērtības, kas balstītas uz 
humānismu un demokrātiju. Nacionālo vērtību intimitāti sāk nomākt internacionāli 
dumpīgais gars, boļševisma iespaids uz latviešu prātiem, došanās Krievijas virzienā, 
cerība uz revolūciju kā emancipācijas izpausmi. 

Politiskās ideoloģijas veidošanā un vērtību izpratnē 19. gs. beigās liela loma ir Jau-
najai strāvai. Jaunstrāvnieku vidū ir talantīgi rakstnieki, piemēram, Rainis. Par Raini 
mēdz teikt, ka viņš esot bijis viseiropeiskākais latvietis Latvijā. Mūsdienu sociāldemo-
krāts E. Baldzēns raksta: “Rainis ir eiropiskā virsotne Latvijā un latviskā gara virsotne 
Eiropā.”68 Savā ziņā viņam var piekrist. Rainis savā gara lielumā ir svārstīgs, radoši 
daudzveidīgs. 

Sekojot boļševiku ideoloģijai, parādās lozungs “brīva Latvija brīvā Krievijā”. Tas 
sašūpo Latvijas orientāciju, padara vērtību izvēli politiskā ziņā slāviski austrumnie-
ciskāku. Kaut gan tās vērtības, ko literārajā daiļradē vēlas Rainis, faktiski ir rietum-
nieciskas, pirmām kārtām tā ir personības brīvība un radošums. Raiņa aizrautība ar 
J. V. Gētes Faustu, kas izsaka Rietumu klasisko vērtību problemātiku un savā ziņā ir to 
kvintesence, tāpat kā aizrautība ar Frīdriha Nīčes visu vērtību pārvērtēšanu, atklāj lielo 
dzejnieku kā dziļākajā būtībā Eiropas cilvēku. To pašu var teikt par viņa dzīvesbiedri 
Aspaziju. Ideja par Latvijas rietumniecisko orientāciju attīstas kopš valsts dibināšanas 
1918. gadā. 1925. gadā Rainis savā runā Saeimā atzīmē: “Mums vajag, lai visa tautas 
attīstība ietu kopībā uz Eiropas Savienotajām valstīm, jo šinīs Eiropas Savienotās valstīs 
liela vieta piekritīs taisni mazajām demokrātiskajām valstīm un tautām.”69 

Neņemot vērā militāru uzbrukumu, grūtības ar valsts atzīšanu, nākamie gadu 
desmiti stimulē apbrīnojamu pacēlumu Latvijas attīstībā. Pēc pasaules krīzes sākas 
ekonomikas uzplaukums, tiek nodrošināta latviešu valodas attīstība, Rietumeiropā 
ievērību gūst sasniegumi glezniecībā, mūzikā, filosofijā, literatūrā, arhitektūrā un jaunu 

68 Baldzēns E. Tautas un valsts vīrs. Rainis. Personība un demokrātija. Rīga: N.I.M.S., 2005, 23. lpp. 
69 Turpat, 26. lpp. 
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tehnoloģiju radīšanā.70 Tas ir viennozīmīgi pasludināts eiropeizācijas ceļš, ko vēl vairāk 
paspilgtina iestāšanās Tautu Savienībā, sekmīga sadarbība ar Angliju eksporta jomās, ar 
Vāciju – izglītības, kultūras jomās u.c. 

Viens no konsekventākajiem eiropeisko vērtību apliecinātājiem un Latvijas valsts 
ievirzes uz Eiropu nostiprinātājiem ir ārlietu ministrs Z. A. Meierovics. Vērtību  
orientācijā raksturīga ir 1918. gadā notikusī viņa saruna ar lordu Balfūru, Lielbritānijas 
tālaika ārlietu ministru, par Latvijas valsts atzīšanu: “Krievijai nav bijušas uz Latviju 
jebkādas citas kā tikai iekarošanas tiesības. šīs tiesības tagad ir zaudētas, un latviešu 
jautājums ir tagad starptautisks jautājums. Ne rases, ne nacionālas, ne kulturālas, ne 
reliģiskas, ne sabiedriskas saites latviešus nesaista ar Krieviju un slāviem (izcēlums 
mans. – M. K.).71 Turpinot domu, Z. A. Meierovics atzīst arī vācu tiesību neesamību  
uz Latviju.

Latvijas tiekšanās uz Eiropu atspoguļojas 1922. gadā pieņemtajā Satversmē, kur 
uzsvērta suverēna tautas vara un pārstāvniecība, demokrātijas idejas. Par demokrātis-
kām vērtībām eiropeiskā izpratnē iestājas Jānis Čakste – Latvijas Republikas pirmais 
prezidents, kurš, Jāņa Stradiņa vārdiem runājot,72  “bija pilsonisks demokrāts ar dziļu 
kristīgo vērtību apziņu”.73 Par demokrātiskām vērtībām iestājās daudzi, tostarp po-
litiķi un kultūras darbinieki Miķelis Valters, Zigfrīds Anna Meierovics, Rainis, Pauls 
Kalniņš, Klāra Kalniņa, Pauls šīmanis, Mordehajs Nuroks, Meletijs Kaļistratovs, Jāzeps  
Ran cāns u.c.74

Jāuzsver Paula šīmaņa – Saeimas deputāta, Latvijas vācu minoritātes vadītāja 20. gs. 
20.–30. gados – interese par eiropeiskajām vērtībām.75 

Viņš brīdināja no nacionālo vērtību pāraugšanas nacionālistiskajās, kas nedod 
iespēju izvairīties no arvien jauniem konfliktiem Eiropā. šīmanim ar viņa asredzību 
izrādījās taisnība: politisks nacionālisms nav Eiropas vērtība, bet gan strupceļš, kas 
savu neveiksmi pierādīja otrajā pasaules karā. Tādēļ mūsdienu Eiropā uz nacionālajām 
vērtībām raugās piesardzīgi: tad, ja tām ir risks kļūt par radikālām nacionālistiskām 
vērtībām un tikt realizētām netolerantā valsts politikā, Eiropas Savienībā tiek teikts “nē”. 

70 Fotokamera Minox, zemūdeņu būve, lidmašīnas, VEF veiksmīgā tehnoloģiskā attīstība, hidroelektrostaciju 
būve, jaunās Rīgas apbūve un citi panākumi ierindoja Latviju Eiropas attīstīto valstu vidū. 

71 Meierovics Z. A. Sarunas ar lordu Balfūru atreferējums. ūdris J. Zigfrīda Meierovica trīs Annas. Rīga: Jumava, 
2007, 81. lpp. Latviešu Nacionālā padome lūdz neatdot Latviju Krievijai pēc pilnīgas uzvaras par Vāciju. 

72 dimants A. Par demokrātiju un Latvijas tautas vienprātību. Jānis Čakste. Personība un demokrātija. Rīga: 
N.I.M.S., 2005, 12. lpp.

73 Pēc J. Čakstes ierosinājuma latvieši 1883. gadā Maskavā nodibināja studentu biedrību Austrums. Tā atainoja 
jaunlatviešu ievirzi uz “Austrumiem”, taču uzdevumi bija plašāki. Biedrība apliecināja attīstības ideju: no 
tautiskās kultūras apziņas pāriet uz nacionālo valsti, kuras pamatvērtības ir demokrātija un tiesībās balstīts 
valstiskums.

74 detalizētāk sk.: Personība un demokrātija. Rīga: N.I.M.S., 2005.
75 “Mūsdienu Eiropā (rakstīts 1937. gadā. – M. K.) mums pirmām kārtām jāizšķir divi politiski strāvojumi ar 

dažādiem galīgajiem mērķiem: viens tiecas uz uzplaukumu savā atsevišķajā valstī, kura jāved pie varas; otra 
plašākais redzesloks ietver Rietumu kultūras vērtības, kurām jārod dabiska un patstāvīga mājvieta organiski 
vienotā Eiropā. Par trešo virzienu, kas uz atsevišķo valstu un rietumu kultūras drupām grib veidot pasaules 
revolūcijas tēlu, mēs šeit nerunāsim. Eiropai tas ir pilnīgi svešs un Rietumu cilvēku apziņā nespēj iesakņoties.” 
šīmans P. Eiropas problēma. Rīga: Vaga, 1999, 89.–90. lpp.
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Taču mazo tautu kultūras nacionālisms, to var precizēt arī ar jēdzieniem – nacionālās 
identitātes stiprināšana –, tiek sekmēts, jo tas dod garantu valodu, kultūru, personību 
attīstībai.

Par latviešu tuvību eiropeiskajam garam iestājās arī rakstniece Zenta Mauriņa. 
Viņas literārie darbi veido tiltu starp latvisko kultūru un Eiropu.76 Mauriņu mēdz rak-
sturot kā latviešu balsi Eiropā. Rakstniece ir humānistiskās kultūras klasisko vērtību 
aizstāve, kas nepiemirsa arī rūpi par latviskās identitātes kopšanu. Latviešu pasaules 
skatījums, ko rakstniece atklāj savās esejās, sakņojas tādās vērtībās kā darbs, pieķerša-
nās zemei, miers, spīts un daiļums. Mauriņu vada ideja dažādu kultūru vērtības uz-
tvert kā vienas kopīgas cilvēces kultūras sastāvdaļas. Tādēļ viņas skatījumā gan ziemeļu 
tautu, gan krievu, vācu, itāliešu un daudzu citu tautu rakstnieki ir kļuvuši latviešiem 
tuvi un saprotami. 

daļa Latvijas intelektuāļu 20. gs. 20. un 30. gados mēģināja balstīt attīstību uz lokā-
lajām vērtībām, latviešu tautas “iekšpasauli”, neatverot to ārpasaulei. Tas nebija saprā-
tīgs solis – norobežoties no eiropeiskā gara, taču jāatzīst, ka tālaika Eiropas valstīm šāda 
lokalizācija bija raksturīga, par to tās samaksāja ar otro pasaules karu, nespējot noturēt 
kopā Eiropas apvienību kopēju interešu trūkuma dēļ. 

Ja 20. gs. 30. gados Latvijas politiskajās aprindās nebūtu bijusi aizraušanās ar 
vadonības ideju un netiktu pārtrauktas demokrātiskas tradīcijas, tad šo laika posmu 
vien nozīmīgi varētu nodēvēt par ietekmīgāko latviešu un salīdzinoši visas Baltijas 
tautu pašapziņas un eiropeiskas vērtību sistēmas veidošanā. Taču jāatzīst, ka vadonības 
ideoloģija neradās pašu mājās, tā atnāca šurp no tālaika Rietumeiropas garīgās dzīves 
noskaņām, no kurām situācijā, kad Baltijas valstis tik ļoti tiecās līdzināties eiropeiska-
jam, laikam nebija iespējams izvairīties.

Eiropeisko vērtību trūkums padomju laika Latvijā, Trešā atmoda  
un mūsdienu Latvija

Padomju okupācijas laikā komunistiskā elite visiem spēkiem centās apkarot Baltijas 
tautu pašapziņu, kas saistījās ar neatkarīgu domāšanu, brīvības alkām, cilvēku perso-
nisko uzskatu respektēšanu. Baltijas tautu nacionālās valodas tika pieļautas sadzīvē, 
taču visās nopietnākajās nišās – politikā, tieslietās, zinātnē, starptautiskajās attiecībās 
u.c. – tās ļoti lielā mērā tika aizstātas ar krievu valodu. Līdz ar to valodas pastāvēšana 
bija ap draudēta, jo valodas lietojums tikai sadzīvē un kultūras priekšnesumos neno-
drošina tās pilnvērtīgu eksistenci. Lai arī padomju totalitārisms cilvēkos iedzina bailes 
un mazvērtības izjūtu, tomēr, kopumā ņemot, cilvēki apjauta pārmaiņas, kas notika 
modernajā pasaulē: 60. gados Latvijā sāka darboties TV, milzu metienos iznāca hu-
mānistiski ievir zītā latviešu literatūra, radās disidentiskas kustības un savi nacionālie 
varoņi. Tieši cilvēku iespējas izglītoties un pilnveidot sevi kļuva par pamatu Trešajai 
atmodai un tās nevardarbīgajai formai.

76 Eiropa, Latvija – kultūru dialogs. Zentai Mauriņai – 100. Rīga: Nordik, 1998. 
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Trešā atmoda 80. gadu beigās visai latviešu tautai saprotamā veidā sākās gan ar Lat-
vijas dabas kā vērtības aizsargāšanu (pret PSRS iecerēto daugavas hidroelektrostaciju 
kaskādi) un latviešu valodas statusa atjaunošanu. Pārmaiņas nāca ar trim pamatvērtī-
bām: mūsu Daba, mūsu Brīvība un mūsu Valoda.77

Tieši Baltijas atmodas laika kustību spēja savienot tiekšanos uz Eiropas kultūrā iz-
lolotajām filosofiskā liberālisma vērtībām78 – cilvēktiesībām, brīvību, labklājību, brīvo 
tirgu un solidaritāti savienībā ar nacionālās atbrīvošanās idejām – deva to līdzsvaru, kas 
politiskajā cīņā nepieļāva nacionālisma vardarbīgas ideoloģijas veidošanos vai anarhis-
tisku populismu.79

Lai gan ir jūtams svarīgu vispārcilvēcisku vērtību trūkums pēc Latvijas neatka-
rības atjaunošanas, arī darba tikuma zudums, tomēr ir jāuzsver arī vērtību attīstības 
iespējas.80 Krīzes apstākļos ir aizsākusies diskusija par radikālā liberālisma vērtību iz-
viršanu egoismā, alkatībā un sociālo vērtību diskreditācijā un degradācijā. Egoistiskais 
individuālisms patlaban ļoti apdraud Eiropas kultūru, arī Eiropas izglītības sistēmu 
kopumā. Eiropā ir nostiprinājušās postmateriālās vērtības – orientācija uz dzīves 
kvalitāti, pašrealizāciju, grupu darbu, tīklojumiem, interesi par atšķirīgām kultū-
rām, ceļošanu. Taču būtu laiks iedibināt un no jauna akcentēt “mēs” trajektoriju, 
kas raksturo kopesamības dziļāko jēgu un kopienas vērtības. Mūsdienu Latvijā par 
būtiskām jāuzskata cilvēktiesību nodrošināšana, jo tās tiesiskā veidā apliecina cilvēka 
dzīves pamatvērtības. Tāpat plašāk jāieaudzina un LR likumos jāiestrādā tolerances 
ideja kā 21. gs. Eiropas pamatvērtība. 

Socioloģija par Eiropas vērtībām Latvijā un  
eiropeizāciju 

Savas nozares gaismā uz vērtībām kā uz mainīgu un vēsturiski noteiktu feno-
menu skatās sociologi un sociālie teorētiķi.81 Salīdzinošie starptautiskie pētījumi 
World Values Survey, European Values Study, Eurobarometer ļauj spriest par vērtību 
orientāciju mūsdienu Latvijā. Tiek ieviests termins eiropeizācija kā komplekss skatī-

77 Kūle M. Sociālo un kultūras vērtību transformācijas pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. 1990. gada 4. maija 
Latvijas neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti: Rakstu krājums. Rīga: Lu Akadēmis-
kais apgāds, 2011, 227.–245. lpp. 

78 detalizētāk sk.: Kūle M. Brīvības kā vērtības izpratne Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā. Latvijas valsts 
neatkarība: ideja un realizācija. Rīga: Zinātne, 2010, 51.–61. lpp. 

79 Kūle M. 4. maijs šodienas skatījumā: ieguvumi un zaudējumi. 4. maijs: Rakstu, atmiņu un dokumentu krā-
jums par Neatkarības deklarāciju. Rīga: Lu žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 19.–26. lpp.

80 Pēc toreizējā reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra A. štokenberga pasūtījuma vairāki zinātnieki, 
to skaitā T. Tisenkopfs un sabiedriskie aktīvisti Ž. Jaunzeme-Grende un R. Baumanis izstrādāja Latvijas Re-
publikas vērtību platformu nākotnei, taču to neizdevās pieņemt kā valstisku dokumentu. Vairāk sk.: Cilvēks – 
sabiedrība – valsts – 2030: uz vērtībām balstīta ilgtspējīga attīstība Latvijā: Vīzijas grupas darba ziņojums. 
2007. gada septembris. Pieejams: http://www.riebinuvidusskola.lv/upload/cilveks_sabiedriba_valsts_2030.
pdf (skatīts 11.11.2013.).

81 Eurobarometer socioloģiskos pētījumus veikusi prof. B. Zepas vadītā sociologu grupa, Eiropas vērtību pētī-
jumā piedalījās socioloģes I. Koroļeva, R. Rungule, I. Trapenciere u.c. 
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juma veids uz Latvijas valsts iekļaušanos Eiropas Savienības struktūrās, stratēģijās un  
vērtībās.82

Amerikāņu politologs un sociologs, globālā pētnieciskā projekta (World Values 
Survey) iniciators un direktors Ronalds Ingleharts kopā ar kolēģiem kopš 1981. gada 
ir veicis vērtību pētījumus daudzās pasaules valstīs, šo socioloģisko pētījumu rezultātā 
ir izveidota Ingleharta–Velcela kultūras karte,83 kas parāda dažādu valstu piederību 
pie noteiktām vērtību kopām, ņemot vērā gan reliģisko orientāciju, gan politisko 
pagātni, gan tagadnes noskaņas. Latvijā veikts “vērtību audits”, kurā izmantota Cul-
tural Transformation Tools (CTT) metodoloģija84; arī šajā pētījumā piedalās Latvijas  
zinātnieki.

Ingleharta–Velcela kultūras kartē Latvija figurē kā valsts ar postkomunistisku 
vērtību sistēmu.85 Savukārt Somija raksturota kā protestantiskā Eiropa, bet Lietuvas 
gadījumā pieminētas arī katoliskās Eiropas vērtības. Kartes nozīme ir atgādināt pasau-
les tautu vēsturi un reliģiskās orientācijas, taču tā nedod tik skaidru ainu, kāda atklājas 
vietējās socioloģiskajās aptaujās. 

Pētījumā, kas veltīts Latvijas pētnieku priekšstatiem par ES nākotni, atsevišķs 
raksts veltīts vērtību dimensijai.86 Tajā autors nošķir 1) politiskās vērtības – pilsonība, 
tiesiskums, politiskais plurālisms, tad pārstāvniecība, parlamentārisms un atklātība, 
arī nacionālisms – un skepse pret to, kā arī valsts šķirtība no baznīcas; 2) sociālās 
vērtības – labklājība, tolerance, individuālisms, konkurence, brīvais laiks; 3) kultū-
ras vērtības – kristietība, apgaismība, iekšējība,87 ironija, vēsturiskums. daļa no tām 
ir tipiskas mūsdienu Eiropas vērtības (politiskais plurālisms, tolerance kā citādības 
pieņemšana, sekulārisms, iekšējība), citas – kā ironija – pauž postmodernā laikmeta  
iezīmes.88 

82 Par eiropeizāciju izdots rakstu krājums “Latvija eiropeizācijas krustceļos” (Rīga: Lu Akadēmiskais apgāds, 
2005), kurā aplūkoti konkrēti LR un ES attiecību jautājumi, mazāk pievēršoties Eiropas idejām, vērtībām un 
filosofijai (ja eiropeizāciju saprot kā ES normu pārņemšanu nacionālajās valstīs). Autori atzīmē, ka politikas 
zinātnieks Klaudio Radaelli ieviesis arī plašāku skatījumu uz eiropeizāciju, kas mūsdienās nozīmē Eiropas 
kopīguma meklējumus, tātad arī ideju, vērtību aspektus. Eiropeizācija tiek atšķirta no ESizācijas, kas nozīmē 
mijiedarbības tieši Eiropas Savienības iekšienē. 

83 Inglehart-Welzel Cultural Map of the World. Pieejams: www.worldvaluessurvey.com (skatīts 12.07.2013.). 
Latvija šajā kartē pozicionēta līdzīgi Lietuvai, Slovākijai, Čehijai u.c. postkomunistiskām valstīm.

84 Par Cultural Transformation Tools (CTT) metodoloģiju sk.: Bareta vērtību centra mājaslapā, pieejams: http://
www.valuescentre.com/products__services/?sec=cultural_transformation_tools_(ctt) (skatīts 12.07.2013.); 
sk. arī darba ziņojumu Cilvēks – sabiedrība – valsts – 2030 (sk. 80. atsaucē).

85 uzskatīt Latviju 21. gadsimtā (precīzāk, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā) par postkomunistisku 
valsti nav perspektīvi – būtu jāņem vērā ne tikai valsts eiropeiskā orientācija, bet arī atdzimušā katolicisma, 
protestantisma un pareizticības iespaids uz vērtību sistēmu. Latvijā vērojams moderno vērtību plurālisms, ne 
tikai pagātnes reminiscences postkomunisma garā. 

86 ījabs I. Eiropas integrācijas vērtību dimensija. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni: Rakstu krā-
jums. Zin. red. Ž. ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2007, 15.–42. lpp. Pieejams arī: http://www.president.lv/images/
modules/items/PdF/item_1279_SAK_Latvijas_skat_uz_ES_nakotni.pdf (skatīts 12.07.2013.).

87 Ar iekšējību tiek saprasts priekšstats par cilvēka iekšējās dzīves vērtību, viņa autentiskumu, introspekciju; 
turpat, 37.–38. lpp.

88 Tā kā literatūrā vērtību iedalījums ir dažāds, šo piedāvājumu uzskatām par vienu no modeļiem, bet ne vie-
nīgo. 
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2008. gada starptautiskā pētījuma kopsavilkumā89 tika izvēlēti noteikti vērtību nodi 
(kopas): ģimene, darbs, reliģija, politika, tostarp pilsoniskās sabiedrības aktivitātes un 
atbalsts demokrātijai, sabiedrības vērtības – tolerance un solidaritāte, kā arī ar labklā-
jību un dzīves kvalitāti saistītās vērtības. 

Kā redzams, tur no redzesloka ir pazudušas kultūras un politiskās vērtības, kas 
saviļņoja Eiropu – īpaši Austrumeiropu – 20. gadsimta 80. gadu beigās un 90. gadu 
sākumā, proti, brīvība, individualitāte, atvērtība, emancipācija, kriticisms, radošums. 
Toties vairāk tiek diskutēts par labklājības sabiedrību veidojošām vērtībām – darbu, 
sociālām kopības formām, toleranci pret citādību un demokrātiju.90

Latvijas sabiedrības ierindošanai postpadomju vērtību laukā, kā darīts Ingleharta– 
Velcela kartē, ir zināms pamats. Padomju ideoloģija dibinājās uz varas koncentrāciju, 
kuras ideoloģiskā bāze – marksisms – neatspoguļoja realitātē pastāvošās sociālās vērtības, 
bet rādīja tās dubultskatījumā – gan kā vēlamās, gan kā šķietamās. dubultspēle vērtību 
ziņā tiek turpināta arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad politiskos un valstiski 
nozīmīgos, stratēģiskos dokumentos tiek rādīta ideālistiski pozitīva aina, bet realitātē 
darbojas pavisam cits vērtību kopums. Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas sākās 
laiks, kurā ne mazums vardarbības pret cilvēkiem tiek realizēts ar egoisma, liekulības un 
naudas varu. Kapitālisma sabiedrības veidošanā Latvijā intervijās nereti izskan apgalvo-
jums, ka mūsdienās galvenā vērtība ir nauda (vai dažādi tās sinonīmi: peļņa, ekonomis-
kais izdevīgums u. tml.).91 Brīvība kā vērtība valsts uzplauksmes labā un cilvēku perso-
niskās attīstības sakarā vēl nav ieguvusi savu apliecinājumu, tā varēs uzplaukt tikai tad, 
kad rimsies modernitātes laika kultivētais politiskais, tiesiskais un ekonomiskais cinisms.

Latvijas tauta un tās politiskie līderi eiropeisko attīstības ceļu sekmīgi izvēlējās jau 
1918. gadā, dibinot neatkarīgu, rietumniecisku valsti, kurā paredzēja iespējas apliecināt na-
cionālās vērtības. Eiropeisko dimensiju Latvijas politiķi atkal apliecināja 1990. gada 4. maija 
deklarācijā, 1991. gada 21. augustā, atjaunojot valstisko neatkarību, un 2004. gadā, Latvijas 
valstij iekļaujoties Eiropas Savienībā. Eiropeiskās vērtības tika nostiprinātas LR Satversmē 
1922. gadā, un pēc valsts atjaunošanas būtiska loma ir bijusi Satversmes papildināšanai 
ar Cilvēktiesību sadaļu, kuras pamatā ir liberālismā un apgaismībā izkoptās vērtības.92

89 Eiropas vērtību pētījumus par 2008. g. publicē GESIS data archive for the social sciences, Reports 2010/57. 
Pieejams: http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/data-and-downloads (skatīts 12.07.2013.).

90 ījabs I. Eiropas integrācijas vērtību dimensija. Sk. arī: Krause u. The Atlas of European Value Project: map-
ping the values of Europeans for educational purposes. European Journal for Geography, Vol. 3, No. 2, 2012, 
pp. 54–71. Pieejams arī: http://www.eurogeographyjournal.eu/articles/Paper%20EJG%20-%20Atlas%20
of%20European%20Values%202%20-%20Fontys%20Tilburg%20NL%20-%20Krause_FINAL.pdf (skatīts 
12.07.2013.).

91 Par naudas kā maiņas vērtības universālo lomu citu vērtību izspiešanā sk.: Kūle M. Eirodzīve: formas, principi, 
izjūtas, 3.1.4. nodaļa, 193.–208. lpp. 

92 Satversmes atsevišķi paragrāfi skaidri parāda vērtību attieksmi, piemēram, VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības 
(Nodaļa 15.10.1998. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 06.11.1998.) apliecina dzīvību kā vērtību, brīvību, per-
sonības privātumu, cieņas neaizskaršanu, kultūras un ētisko savdabību u.c. Sk. Satversmes pantus: 93. Ikviena 
tiesības uz dzīvību aizsargā likums; 94. Ikvienam ir tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību. Nevienam 
nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu; 95. Valsts aizsargā cilvēka godu un 
cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu ne-
drīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka cieņu pazemojošam sodam; 114. Personām, kuras pieder pie mazākum-
tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību; 115. Valsts aizsargā ikviena 
tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.
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Norobežošanās no pasaules attīstības procesiem, politiski agresīvs nacionālisms, 
tolerances trūkums, vardarbības kultivēšana un citas kaites, kas var rasties plurālistiskā 
un klasiskās vērtības relativizējošā sabiedrībā, tikai atgrūdīs Latviju no eiropeiskā gara. 
Tādēļ būtiski ir saprast, ka gadsimtiem ilgā attīstība Latviju patlaban ir novietojusi 
labākajā no iespējamām mūsdienu vērtību sistēmām – demokrātiskā, uz zināšanu sa-
biedrību virzošā, izglītību veicinošā vērtību sistēmā – Eiropā.

Secinājumi

Latvijas teritorijā notiekošie vēsturiskie procesi un tautas attīstība gadsimtu gaitā ir 
parādījusi tiekšanos uz eiropeiskajām vērtībām. Latvija un latvieši pieder pie Eiropas, 
tajā allaž ir bijuši un nav tajā jāatgriežas, jo vērtību sistēma, kas balstās uz kristietību kā 
eiropeiskās civilizācijas pamatu, apgaismību, romantisko nacionālismu, tautu pašno-
teikšanos, brīvību, eiropeiskajām liberālisma vērtībām, apliecina piederību pie Eiropas 
tautām un nācijām. Latvijas valsts dibināšana 1918. gadā un neatkarības atjaunošana 
1991. gadā skaidri definēja Latvijas ģeopolitisko un aksioloģisko piederību pie Eiropas. 
To nostiprināja Latvijas valsts iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā, akceptējot un 
kopjot modernās eiropeiskās vērtības šodien un nākotnē. 
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Pedagoģijas vēsture ir nozīmīga Latvijas kultūrvēstures sastāvdaļa, kuras izpēte palīdz pagātnes 
pieredzi izmantot mūsdienu izglītības problemātikas izpratnei un izvērtējumam, kā arī jaunu ideju 
ģenerēšanai izglītības laukā. Latvijas pedagoģijas vēstures pētniecībai ir bagātas tradīcijas un nozī-
mīgi rezultāti, kas izmantoti šī raksta tapšanā, kura mērķis ir atklāt izglītības attīstību Latvijā dažādu 
vēsturisku laikmetu kontekstā. 

The history of pedagogy is an important part of Latvian cultural history and its research helps to use 
the past experience in order to understand and evaluate the current problems of the education and 
it helps to generate new ideas in the field of pedagogy. Studies of the history of pedagogy has rich 
traditions in Latvia and has gained essential results having been used in writing this article, to trace 
and explain the development of education in Latvia in the context of different centuries.
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Latvieši – savas tēvzemes izglītības vēstures pētnieki

Pirmais apcerējums par pedagoģijas vēsturi atrodams 1876. gadā izdotajā rakstu 
krājumā “Paidagoģiska gadagrāmata”.1 Tā autors – pagastskolas skolotājs, dzej-
nieks, folkloras krājējs Pēteris Siliņš – aicina latviešus vākt ziņas par pagātnes un 
tagadnes Baltijas “raibajām skolām”, kā arī mācīt pedagoģijas vēsturi skolotāju semi- 
nāros. 

Pirmais latviešu skolu vēstures materiālus latviešu valodā publicēja skolotājs un 
publicists Jānis Kriškāns.2 Viņa pārskats “Skolas un izglītība” iepazīstina ar Vidzemes 
un Kurzemes laukskolu vēsturi kopš to pirmsākumiem plašā kultūrvēsturiskā kontek-
stā, apkopojot ziņas par skolu ēku celtniecību, skolu bibliotēkām, skolēnu un skolotāju 
skaitu, skolu uzturēšanas izdevumiem, skolotāju atalgojumu u.c. 

1 Siliņš P. Par paidagoģikas vēsturi. Paidagoģiska gadagrāmata, 1876. Pēterburga, 1876, 25.–32. lpp.
2 Kriškāns J. Latvieši. Skolas un izglītība. Konversācijas vārdnīca, 2. sēj. Rīga, 1908, 2199.–2255. sl.
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J. Kriškāna aizsāktais darbs turpinājās neatkarīgajā Latvijā. Viņa savāktos avotus 
izmantoja izglītības darbinieks Andrejs Vičs, kas pētījis latviešu skolu vēsturi Vidzemē 
un Kurzemē no 1700. līdz 1915. gadam.3 A. Vičs J. Kriškāna materiālus papildināja ar 
baznīcas un administratīvo iestāžu dokumentāciju, izpētīja arhīvu dokumentus Latvijā 
un Igaunijā. Piecos sējumos aprakstīta skolu un skolotāju semināru veidošanās un 
darbība, tajos atrodams bagātīgs materiāls par vācu muižniecības un Krievijas valdī-
bas realizēto izglītības politiku Baltijā, kā arī statistika par skolu, skolotāju, skolēnu, 
lasītpratēju skaitu. Skolu vēsturi pētījuši arī skolotājs un politiķis Kārlis dēķens,4 bib-
liotekārs un publicists Jānis Straubergs,5 Lu profesors Jānis Kauliņš,6 skolotājs Krists 
obšteins,7 daugavpils Skolotāju institūta direktore Valerija Seile.8 

Apkopojot pedagoģijas vēsturnieku veikumu Latvijas valsts neatkarības gados 
(1918–1940), var nošķirt šādu pētījumu tematiku: 

skolotāju izglītības vēsture (īpaši – skolotāju semināru darbība),•	 9

akadēmiskās (augstskolu, īpaši – Latvijas universitātes) izglītības vēsture,•	 10 
tautas pedagoģija,•	 11

pedagoģiskās domas vēsture.•	 12

Raksti par šiem jautājumiem, kā arī par izglītību dažādos Latvijas reģionos un 
latviešu pedagogiem tika regulāri publicēti plašajā 20. gs. 20.–30. gadu pedagoģiskajā 
presē. 

Padomju varas gados Latvijā (1940–1941; 1945–1991) pedagoģijas vēstures 
jomā darbojās galvenokārt ZA Vēstures institūta un Izglītības ministrijas Skolu/
Pedagoģijas zinātniskās pētniecības institūta (1952–1990) pētnieki, kā arī augstskolu 
docētāji. Pirmoreiz pedagoģijas vēsturei pievērsās profesionāli, akadēmiski izglītoti 
vēsturnieki. Taču viņu darbību ierobežoja padomju varas diktētā vēstures ideoloģizā-
cija, ierobežotā pētniecības metodoloģija, kā arī intelektuālā izolācija no pedagoģijas 
vēstures strāvojumiem Rietumos. Turpinājās Latvijas skolu un pedagoģiskās domas 

3 Vičs A. Latviešu skolu vēsture, 1.–5. grām. Rīga: R.L.B. derīgu grām. nodaļas izd., 1923–1940 (1.–2. grāmatas 
pārpubl.: Iz latviešu skolu vēstures. (Vidzeme no 1700. līdz 1800. g.). Rīga: Zvaigzne, 1992, 239 lpp.; Vičs A. 
Latviešu skolu vēsture. Rīga: Zvaigzne, 1994, 349 lpp.).

4 dēķens K. Rokas grāmata pedagoģijā. Rīga: Izglītības kooperatīvs “Kultūras Balss”, 1919, 5.–82. lpp.
5 Straubergs J. Pirmais rīkojums par skolu ierīkošanu Vidzemē 1686. gada jūlijā: manuskripts. – Latvijas Nacio-

nālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvs (turpmāk – LVVA), 1632. f., 2. apr., 1323. 1., 1. lp.
6 Kauliņš J. Latviešu skola. Latvieši: rakstu krājums, 2. sēj. Rīga: Valters un Rapa, 1932, 286.–298. lpp.
7 obšteins K. Paidagoģijas vēsture, I–IV. Rīga: Valters un Rapa, 1929–1932.
8 Seiļs V. Paidagogikas vēsture, I daļa. daugavpils: V. Lōča izd-ba, 1943, 87 lpp.
9 Valsts centrālais paidagoģiskais institūts, 1925–1930. Jelgava, 1931, 231 lpp.; Bērziņš L. Tautskolas līdumnieki 

Kurzemē. Rīga: Izglītības ministrija, 1933, 196 lpp.; Rinkužs K. Jānis Cimze. Rīga, 1938, 196 lpp.; Baltijas skolo-
tāju seminārs: 1870–1919. Rīga: Bij. Baltijas skolotāju semināra audzēkņu un skolotāju b-ba, 1940, 599 lpp.; u.c.

10 Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939. I–II daļa. [Rīga]: Lu, 1939. Par pirmajiem studentiem lat-
viešiem ziņas sk.: Birkerts A. Latviešu intelliģence savās cīņās un gaitās. Rīga: A. Raņķa grām. tirgotavas apg., 
1927; u.c. 

11 Piem., Austrums ģ. Tautas senās godu un audzināšanas tradīcijas. Rīga: Literatūra, 1939, 203 lpp. (pārpubli-
cēta 1993. gadā).

12 Piemēram, grāmatā Tautas audzināšana: pedagoģiski-sabiedrisku rakstu krāj., 2: Vecie un jaunie ceļi (sakop. 
A. Vičs. Rīga: Latvijas Nacionālo skolotāju centrs, 1924) ievietoti raksti par J. F. Herbartu,  Ž. Ž. Ruso, 
J. H. Pestalociju.
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vēstures pētniecība. Tai veltīti Latvijas Valsts universitātes (LVu) docentes Mildas 
drīzules13, vēsturnieka, daugavpils Pedagoģiskā institūta (dPI) docenta Arvīda Sal-
miņa14, vēsturnieku Jāņa Ruberta15, Vladimira ūsiņa16 u.c. darbi, kuri tomēr kritiski 
jāizvērtē kā padomju laika pētījumi. Tāpēc rakstā izmantoti pirmavoti no LVVA un 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas (turpmāk – RGRN)  
fondiem.

Latvijas pedagoģijas vēstures pētniecība pēc otrā pasaules kara noritēja arī latviešu 
trimdinieku kopienā rietumvalstīs. Ņujorkā darbus par latviešu skolu vēsturi publicēja 
skolotājs, bijušais Izglītības ministrijas Statistikas biroja vadītājs Jānis Kronlins. darbā 
“Latvijas skolas”17 ietverta pirmā latviešu skolu vēsturnieka J. Kriškāna publikācija, 
kā arī ziņas par trimdas latviešu skolām. Izglītība 18. gadsimtā aprakstīta kultūrvēs-
turnieka Andreja Johansona grāmatā “Latvijas kultūras vēsture. 1710–1800”.18 Skolu 
jautājumiem pievērsušies arī Arveds švābe un ādolfs šilde.

Pedagoģijas vēsturei daudz publikāciju veltīts Zviedrijā iznākušajā žurnālā “Trim-
das Skola”,19 kurā publicētas skolotāju atmiņas par skolām, skolotāju semināriem, kā arī 
apraksti par ievērojamiem latviešu pedagogiem.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā pedagoģijas vēstures pētniecība 
norit augstskolās, skolās un muzejos. Avotos balstītus pētījumus par izglītību 19. gad-
simtā veikusi vēsturniece Vija daukšte, izglītības politiku pētījusi Irēna Saleniece, 
baznīcas lomu izglītībā analizējuši vēsturnieks Heinrihs Strods, teologs Jānis Cakuls, 
kultūrvēsturnieks Jānis Broks. 

Latvijas pedagoģijas vēsturnieki atkal pievērsās pasaules pedagoģijas manto-
juma izpētei. 1999. gadā iznāca Leonarda Žukova grāmata “Pedagoģijas vēsture”20, 
2005. gadā – Ivetas Ķesteres grāmata “Pedagoģijas vēsture: skola, skolotājs, skolēns”21, 
kurā aprakstītas Latvijā līdz šim mazāk pētītas tēmas – skolu vēstures pētniecības me-
todoloģija, skolotāja tēla vēsture, bērnības vēsture.

Latvijas neatkarības gados publicētas trīs monogrāfijas,22 kurās aplūkota pedagoģi-
jas attīstība Latvijā no pirmsākumiem līdz 1940. gadam. 

13 drīzule M. Latvijas skolu vēsture: (lekciju konspekti), 1. daļa. Rīga: LVu, 1967, 100 lpp.
14 Salmiņš A. Latvijas skolu izveidošanās un attīstība feodālisma posmā: māc. līdz. pedagoģisko augstskolu stu-

dentiem. Rīga: [LVu], 1980, 111 lpp.; Salmiņš A., Lozda J. Latviešu skola kapitālisma intensīvas attīstības un 
proletariāta veidošanās laikā: māc. līdz. Rīga: LVu, 1982, 115 lpp.

15 Ruberts J. Vidzemes un Kurzemes tautskolas XIX gs. 80.–90. gados. Rīga: Zinātne, 1973, 90 lpp.; Ruberts J. 
Tautas izglītības rītausmā: zemnieku skolu sākumi Latvijā (XVII gs.–XIX gs. pirmā puse). Rīga: Zinātne, 1978, 
99 lpp.

16 ūsiņš V. K. Dēķena pedagoģiskie uzskati. Rīga: Zvaigzne, 1975, 165 lpp.; ūsiņš V. Leons Paegle un pedagoģija. 
Rīga: Zvaigzne, 1983, 108 lpp.

17 Latvijas skolas, 1. sēj.: Tautskolu vēsture: no 13. gadsimta līdz 1905. gadam / J. Kriškāns; red. J. Kronlins; 
2. sēj.: Baltās un nebaltās dienās: no 1906. g. līdz jaunākajiem laikiem / J. Kronlins. [Aijovas Veiverlija]: Latvju 
grāmata, 1972–1973.

18 Johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800. [Stokholma]: daugava, 1975, 646 lpp.
19 Žurnāls “Trimdas Skola” Anša Kurmja redakcijā iznāca no 1954. līdz 1964. gadam. 
20 Žukovs L. Pedagoģijas vēsture: pamatkurss. Rīga: RaKa, 1999, 303 lpp. 
21 Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: skola, skolotājs, skolēns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005, 181 lpp.
22 Staris A., ūsiņš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. Rīga: RaKa, 2007, 318 lpp.; Izglī-

tības un pedagoģijas zinātnes attīstība Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Rīga: Zinātne, 2000, 306 lpp.; Staris A., 
ūsiņš V., Žukovs L. Skolas un izglītība Latvijā, 1900–1920. Rīga: RaKa, 2000, 155 lpp.
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Latvijā tiek pētītas vairākas pedagoģijas vēstures tēmas, kuras var uzskatīt par tra-
dicionālām – jau vairākās vēsturnieku paaudzēs pētītām un pārmantotām.

Skolu vēsture. Latvijas skolu vēstures pētniecības tradīcijas turpinājis un pa-
pildinājis Alfrēds Staris. Pētījumu rezultātus viņš iestrādājis 22. atsaucē minētajās 
trīs monogrāfijās, kā arī publikācijās presē, enciklopēdijās, pedagoģiskās domas an-
toloģijās. A. Stara grāmatā par izglītības vēsturi Rīgā no viduslaikiem līdz 1944. ga-
dam23 aprakstīta daļa mācību iestāžu, kas darbojušās Rīgā. Avotos balstītas ziņas par 
Latvijas skolu vēsturi publicētas Heinriha Stroda grāmatā par katoļu baznīcas vēsturi 
Latvijā24 un autoru kolektīva darbā “Latvija 19. gadsimtā”25. Skolu vēsturei veltīts  
krājums “Rīgas domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā” (2011),26 kurā pārskatīti 
gan tradicionālie skolu vēstures avoti, gan atsegts jauns skatījums uz pirmo skolu  
Baltijā. 

Skolotāja profesijas vēsture. Leonards Žukovs un Anna Kopeloviča, izmantojot 
daudzveidīgu avotu materiālu, pētījuši skolotāja profesijas vēsturi Latvijā, rezultāti 
apkopoti zinātniskās publikācijās un monogrāfijās.27 Latvijā skolotāju izglītības 
vēsturei veltīti arī atsevišķi rakstu krājumi28 un skolotāju institūtu absolventu publi- 
kācijas.29

Pedagoģiskās domas vēsture. Jāņa Anspaka plašajā pētījumā “Pedagoģijas idejas 
Latvijā”30 pasaules kultūras kontekstā analizētas pedagogu, psihologu, sabiedrisko dar-
binieku, literātu idejas pedagoģijā. Pedagoģijas saikni ar pasaules pedagoģisko domu 
atklāj Alīdas Zigmundes pētījumi par Johanu Heinrihu Pestalociju31 un reformpeda-
gogu Hugo Gaudigu.32 Autoru kolektīvi (J. Anspaks, A. Krūze, I. Ķestere, A. Staris, 
V. ūsiņš, L. Žukovs u.c.) regulāri ir veidojuši pedagoģiskās domas antoloģijas.33 Aīdas 
Krūzes zinātniskajā redakcijā izdoti 13 rakstu krājumi “Laikmets un personība”,34 kuros 
sniegts ieskats ievērojamu pedagogu dzīvesdarbībā. Latvijā pētītas reformpedagoģijas 

23 Staris A. Skolas un izglītība Rīgā: no sendienām līdz 1944. gadam. Lielvārde: Lielvārds, 2000, 205 lpp..
24 Strods H. Latvijas katoļu baznīcas vēsture, 1075.–1995. Rīga: 1996, 386 lpp.. 
25 Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. Atb. red. J. Bērziņš. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000,  

575 lpp. 
26 Krūze A., Ķestere I., Zigmunde A. (sast.). Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Baltijā. Rīga: RaKa, 2011, 

276 lpp.
27 Žukovs L., Kopeloviča A. Skolotāju izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā. Rīga: RaKa, 1997; Kopeloviča A., 

Žukovs L. Skolotāju izglītība Latvijā, 1940–2000. Rīga: RaKa, 2004, 223 lpp.
28 Skolotāju izglītība Latvijā. Rīga: RaKa, 2001, 173 lpp.; Rīgas pedagoģisko skolu vēsture dokumentos un atmiņās. 

Rīga: Izglītības soļi, 2002, 119 lpp.
29 Anspaks A. Cēsu skolotāju institūts mūsu atmiņās. Cēsis, 2000, 267 lpp.; Rēzeknes Valsts skolotāju institūts, 

1925–1944. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 1998, 354 lpp.
30 Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā. Rīga: RaKa, 2003, 476 lpp.
31 Zigmunde A. Johans Heinrihs Pestalocijs un Latvija. Rīga: RTu, 2010, 124 lpp.; Zigmunde A. Die Beziehungen 

Johann Heinrich Pestalozzis zu Lettland. Riga: RTu Verlag, 2010, 141 S.
32 Zigmunde A. Hugo Gaudig. Riga: RTu Verlag, 2010, 139 S.
33 Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam. Rīga: Zvaigzne, 1991, 230 lpp.; Pedagoģiskā doma Latvijā no 

1890. g. līdz 1940. g. Rīga: Zvaigzne, 1994, 239 lpp.; Pedagoģiskā doma Latvijā no 1940. gada līdz mūsu die-
nām. Rīga: PuSE, 1998, 324 lpp.; Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma, 1944–1990. Rīga: RaKa, 2004, 
333 lpp.

34 Krūze A. (zin. red.). Laikmets un personība: rakstu krājums, I–XIV. Rīga: RaKa, 2000–2013.
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teorijas35, latviešu skolotāju – literātu,36 kā arī J. Grestes,37 J. A. Studenta,38 tāpat arī  
J. A. Komenska,39 J. H. Pestalocija40 u.c. pedagoģiskās idejas.

Citi pedagoģijas vēstures jautājumi. Latvijā vienmēr aktuāla bijusi tautas peda-
goģijas pētniecība, kurā kā avots tiek izmantota bagātīgā latviešu folklora. Arī mūs-
dienās darbu pie šīs tēmas turpina Jānis Rudzītis.41 Mācību grāmatas no dažādiem 
aspektiem izvērtējuši filologi, ābeču sastādītāji un augstskolu mācībspēki: Antonija 
Karule,42 Juris Cibuļs,43 Marija Lāce.44 Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra 
pētniece Marina Krupņikova pētījusi, kā mācību grāmatās atspoguļota multikulturālā 
Latvija un tās loma integrācijas procesos;45 publikācijās atziņas par mācību grāmatām 
pauduši pedagoģijas vēsturnieki Alfrēds Staris, Vladimirs ūsiņš, Elita Stikute, litera-
tūrzinātniece Māra Grudule. Atsevišķi darbi veltīti fiziskās audzināšanas vēsturei,46 
latviešu literatūras didaktikas attīstībai un īpašajai literatūras skolotāja misijai,47 
hernhūtiešu brāļu draudžu ietekmei latviešu izglītībā,48 bērnu ar speciālām vajadzībām 
aprūpes un izglītības vēsturei,49 izglītības politikai.50 Rakstu krājumā “Pedagoģijas 
vēsture: 15 jautājumi”51 pedagoģijas vēsturnieki (A. Zigmunde, S. Mārsone, I. Ķestere, 
B. Kaļķe u.c.) ietvēruši jaunākos pētījumus pedagoģijas vēstures historiogrāfijā, skolo-
tāja profesijas vēsturē, pedagoģijas kā studiju priekšmeta un zinātnes attīstībā un citās 
jomās. Latvijas universitātē izstrādāti vairāki promocijas darbi pedagoģijas vēsturē, 
piemēram, Jeļenas Vediščevas pētījums par mazākumtautību izglītību Latvijā 20. gs. 
20.–30. gados un Aijas Ingrīdas ābens darbs par autoritārisma ietekmi uz Latvijas 
vēstures mācīšanu. Taču jāatzīst, ka joprojām Latvijā vēsturiskā aspektā plašākus pētī-
jumus gaida tādas tēmas kā pirmsskolas izglītība, mūžizglītība, dzimumu izglītība un  
audzināšana u.c.52

35 Beļickis I. Izglītības alternatīvās teorijas. Rīga: RaKa, 2001, 203 lpp.
36 Kaļķe B. Latviešu skolotāji – rakstnieki (1900–1940). Rīga: RaKa, 2001, 219 lpp.
37 Personība: Jānim Grestem – 120. Rīga, 1996, 90 lpp.
38 Jūlijs Aleksandrs Students: dzīve un darbi: rakstu krājums. Rīga: RaKa, 1998, 103 lpp.
39 Anspaks J. Jans Amoss  Komenskis: dzīves ceļš un pedagoģiskā jaunrade. Rīga: Lu, 1992, 57 lpp.; Zusāne A.  

J. A. Komenska idejas Latvijā. Rīga: RaKa, 2000, 142 lpp.
40 Pestalocijs J. H. Darbu izlase. Rīga: Lu, 1996, 140 lpp.
41 Rudzītis J. Latviešu tautas pedagoģija. Rīga: RaKa, 2006, 157 lpp.
42 Karule A. Ābeces mācības metodika: eksperimentāls metodiskais līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997; Karule A. 

Ābece 1. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, 110 lpp.
43 Cibuļs J. Latgaliešu ābeces, 1768–2008. Rīga: Zinātne, 2009, 169 lpp. 
44 Lāce M. Latviešu mācību grāmatas (1585–1917). Rīga: [LVu], 1968, 67 lpp.
45 Krupņikova M. Daudzveidība Latvijas mācību grāmatās. Rīga: Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju 

centrs, 2004, 96 lpp.
46 upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga: RaKa, 2000, 161 lpp. 
47 Stikute E. Latviešu literatūras didaktika. Rīga: RaKa, 2011, 281 lpp. 
48 Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts) jeb hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā 

Rīga: N.I.M.S., 2000, 317 lpp.
49 Kravalis J. Latvijas speciālās skolas: 1840–1996. Rīga: Mācību grāmata, 1997, 143 lpp.; Zigmunde A. Nedzir-

dīgo izglītība Latvijā no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: RTu, 2011, 155 lpp.
50 Saleniece I. Latvijas Republikas skolu politika: 1918–1934. daugavpils: Saule, 2002, 191 lpp.
51 Krūze A., Ķestere I. (sast.). Pedagoģijas vēsture: 15 jautājumi. Rīga: RaKa, 2010, 298 lpp.
52 Par sieviešu izglītību un attieksmi pret to ieskats rodams darbā: Zelče V. Nezināmā. Latvijas sievietes 19. gad-

simta otrajā pusē. Rīga: Latvijas arhīvistu b-ba, 2002, 298 lpp.
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Lai veicinātu Latvijas pedagoģijas vēstures izpratni pasaules kontekstā un pētniecī-
bas metodoloģijas attīstību, pedagoģijas vēsturnieki sadarbojas ar kolēģiem citās Eiro-
pas valstīs, galvenokārt Vācijā un Beļģijā, viņu pētījumu rezultāti ir publicēti ārzemēs.53 
Kopš 1999. gada Latvijas pedagoģijas vēsturnieku darbība noris arī Baltijas Pedagoģijas 
vēsturnieku asociācijas ietvaros. Kopīgā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas pedagoģijas 
vēsturnieku projekta rezultāti publicēti 2009. un 2013. gadā,54 darbs izglītības un peda-
goģijas zinātnes pētniecībā turpinās. 

Izglītības aizsākumi viduslaikos

Viduslaiku Eiropā (Reimsā, Ķelnē, Ljēžā u.c.) mācību iestādes tika veidotas pie 
klosteriem un katedrālēm. šāda mācību iestāde tika nodibināta arī Rīgā, lai sagatavotu 
garīdzniekus kristīgās ticības sludināšanai vācu krustnešu pakļauto cilšu vidū. Vēstur-
nieki uzskata, ka Rīgas domskola dibināta 1211. gadā, kad uzsākta doma baznīcas celt-
niecība. Sākotnēji skolā gatavoja katoļu garīdzniekus un izglītoja nākamos ierēdņus, kā 
arī studentus Eiropas augstskolām. domskolā mācījās no Eiropas atbraukušo iekarotāju 
pēcnācēji, vēlāk vācu tirgotāju, amatnieku, namnieku un citu turīgu kārtu ļaužu bērni. 

Attīstoties tirdzniecībai, pilsētu izaugsmei un sakariem ar citām Eiropas zemēm, 
radās nepieciešamība pēc laicīgās izglītības, tāpēc Rīgā veidojās laicīgas mācību iestā-
des. 1353. gadā tika nodibināta Pētera skola, kurā izglītību ieguva turīgu pilsētnieku 
dēli. Pilsētas skolu mācību saturu noteica baznīca, taču līdzās reliģiskām zināšanām 
un latīņu valodai tajās mācīja arī aritmētiku, dabaszinības un ģeogrāfiju. Turīgo kārtu 
jaunavas skolojās sieviešu klosteros, no kuriem senākais ir 1255. gadā Rīgā dibinātais 
cisterciešu jeb Marijas Magdalēnas klosteris. Tur meitenes līdzās reliģiskajai izglītībai 
ieguva arī prasmes dziedāšanā, mūzikā, uzvedībā un citās jomās.

Viduslaikos skolotāja pienākumus pildīja garīdznieki, reliģisko ordeņu mūki un 
mūķenes.

53 Krūze A. Aspekte zur Internationalisierung der Lehrerbildung in Lettland. – Krūze A., Mortag I., Schulz d. 
(Hg.). Globalisierung der Wirtschaft – Internationalisierung der Lehrerbildung. Leipziger universitätsverlag, 
2006, S. 39–43; Krūze A., Zigmunde A. die Bedeutung Johann Gottfried Herders für die Entwicklung der 
Pädagogik Lettlands. – Schulz d., Krūze A., Lippke W. (Hg.). Lehrerbildung in Europa – Lehrerbildung für 
Europa. Leipziger universitätsverlag, 2005, S. 125–136; Krūze A., Ķestere I. Zur Entwicklung der Sozial-
pädagogik in der zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts in Lettland. – Krūze A., Schulz d., 
Wolffersdorf Ch. von (Hg.). Gefährdete Jugendliche: Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland.  
Leipziger universitätsverlag, 2008, S. 59–71; Zigmunde A. die Ideen von Friedrich Ludwig Jahn in Lett-
land. – Krūze A., Mortag I., Schulz d. (Hg.). Globalisierung der Wirtschaft-Internationalisierung der Leh-
rerbildung. Leipziger universitätsverlag, 2006, S. 191–199; Zigmunde A. Wilhelm ostwald und die erste 
Hochschule in Riga. – Hörner W., Krūze A., Schulz d. (Hg.). Große europäische Pädagogen. Leipziger 
universitätsverlag, 2004, S. 139–150; Ķestere I., ozola I. Pedagogy: a discipline under diverse appellations. 
Baltic Journal of European Studies, Vol. 1, No. 1 (9), 2011, pp. 306–321; Ķestere I., Rubene Z. Volkskundliche 
Überlieferungen und Volkserziehung: Beispiele aus der lettischen Kultur. – Gerdenitsch C., Hopfner J. (Hg.). 
Erziehung und Bildung in ländlichen Regionen-Rural Education. Frankfurt am Main; Berlin: Peter Lang, 2011,  
S. 201–217.

54 Krūze A., Ķestere I., Sirk V., Tijūnėlienė o. (eds.). History of Education and Pedagogical Thought in the Baltic 
Countries up to 1940: An Overview. Rīga: RaKa, 2009, 416 p.; Ķestere I., Krūze A. (eds.). History of Pedagogy 
and Educational Sciences in the Baltic Countries from 1940 to 1990: An Overview. Rīga: RaKa, 2013, 288 p.
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Livonijas pamatiedzīvotājiem, latviešu un igauņu priekštečiem, mācību iestādes 
viduslaikos nebija pieejamas. Ja kāds arī skolās iekļuva, viņš pārvērtās par mankurtu – 
piespiedu kārtā no savas tautas atsvešināto.55 Kā raksta J. Kriškāns, par vienīgo latviešu 
ieguvumu katoļu laikos jāatzīst pātaru iemācīšana svešā valodā, parasti ar “iekalšanas 
metodi”.56 Par latviešu izglītības pirmsākumiem var uzskatīt dzīves gudrību un pedago-
ģisko ideālu saglabāšanu un nodošanu no paaudzes paaudzē, izmantojot folkloru. Tādā 
veidā tika krāts un saglabāts nākamībai tautas pedagoģiskais potenciāls.

Izglītība pēc katoļu baznīcas reformācijas. 16.–17. gadsimts

Reformācijas kustība, ko 1517. gadā aizsāka Mārtiņš Luters, pielika punktu Eiropas 
reliģiskajai vienotībai, katoļu baznīcas dominancei izglītībā un skolai kā vienīgi aug-
stāko kārtu privilēģijai. Prasība pēc reliģisko rituālu norises dzimtajā valodā rosināja 
skolu veidošanos arī zemāku kārtu bērniem, bet šī skolu ekspansija savukārt aktualizēja 
skolotāju sagatavošanas nepieciešamību. 

16. gs. otrajā pusē latviešu zēni apguva garīgās dziesmas baznīcu koros, un do-
mājams, ka viens no pirmajiem koriem darbojies pie Jēkaba baznīcas Rīgā. Līdz ar 
to, kā uzskata A. Staris, par latviešu skolu pirmsākumiem var uzskatīt zēnu kori, kur 
latviešu valodā tika apgūtas gan garīgās dziesmas, gan lasīšana ķestera vadībā.57 Par 
latviešu zēnu mācīšanu dziedāt un lasīt ķesteri atalgojumu nesaņēma, izņemot niecīgus 
un epizodiskus vecāku ziedojumus. Tikai pēc 1664. gada, kad Rīgas rātes pārstāvji un 
sholarhi58 pārbaudīja latviešu skolu darbību, ķesteri sāka saņemt atlīdzību un latviešu 
skolas atzina par mācību iestādēm.

Pēc reformācijas sākās skolu veidošanās arī zemnieku bērniem. 17. gs. sākumā daži 
Vidzemes mācītāji ierīkoja savās draudzēs skolas, taču jau 1634. gadā tika ziņots, ka 
zemnieki bērnus šajās skolās nesūtot.59 17. gadsimtā Vidzemē bija atvērtas lauku skolas 
āraišos (1680), Piņķos (1681), Katlakalnā (1682), Vietalvā (1683) un citur, bet, kā uz-
skata J. Straubergs, izglītības līmeņa ziņā tās nevarēja līdzināties Ernsta Glika – Baltijas 
vācu mācītāja, izglītības entuziasta un J. A. Komenska ideju piekritēja – 1683. gadā 
dibinātajām skolām Alūksnē, Apukalnā (opekalnā) un Zeltiņos. E. Gliks pamatoti 
uzskatīja, ka izglītība ir varens ierocis luterānisma izplatīšanai: “Cik bēdīgi šeit stāv ar 
nevāciešu ticību, tas vairāk ir apraudams, nekā aprakstāms. Starp desmitiem viens māk 
tēvreizi un starp simtiem viens to mazumiņu, ko viņi mēdz skaitīt no 5 katķisma galvas 
gabaliem. Tādēļ baznīca un altāris stāv tukši, tāpēc ka nav patikšanas ne pie tā vārda, ne 
pie tā sakramenta. Pret šādu postu var ko līdzēt vienīgi caur skolām.”60 Lai mazinātu šo 
“postu”, E. Gliks sagatavoja skolām arī dažus desmitus skolotāju no latviešu zemnieku 
vidus. 

55 Staris A. Skolas un izglītība Rīgā: no sendienām līdz 1944. gadam, 7.–8. lpp. 
56 Latvijas skolas. 1. sēj.: Tautskolu vēsture: no 13. gadsimta līdz 1905. gadam, 25. lpp.
57 Staris A. Skolas un izglītība Rīgā, 28.–31. lpp. 
58 Sholarhs – viduslaiku mācību iestāžu pārraugs vai inspektors.
59 Straubergs J. Pirmais rīkojums par skolu ierīkošanu Vidzemē 1686. gada jūlijā: manuskripts. 
60 Bērziņš L. Ernsts Gliks: darba mūžs un mūža darbs. Rīga: Latvijas ev.-lut. baznīcas virsvalde, 1935, 21. lpp.
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Likuma spēku skolu dibināšanai deva zviedru valdības 1687. gada lēmums katrā 
Vidzemes draudzē atvērt skolu un Zviedrijas karaļa Kārļa XI 1694. gada 30. septembra 
pavēle, ka ¼ arkla zemes jānodod draudzes skolas un skolotāja rīcībā.61 Taču šis lēmums 
dzīvē pilnībā nerealizējās Ziemeļu kara (1700–1721) dēļ. Līdz 1710. gadam Vidzemē 
darbojās 68 draudzes skolas, kas tika dibinātas latviešu zemnieku bērnu skološanai 
latviski.62 Taču latviešu zemnieki neizrādīja lielu interesi par skolām un bērnus turp 
nevēlējās sūtīt, jo skolās bija slikti apstākļi, neprasmīgi skolotāji, bērni bija nepieciešami 
mājas darbos, nebija naudas skolas apģērbam un maizei, ko dot līdzi. Mācības sākās 
pēc svarīgāko lauku darbu apdarīšanas un beidzās pirms to uzsākšanas. Turklāt latviešu 
tradīcija bija izglītot bērnus mājās.

Par pirmajām mācību grāmatām kalpoja latviešu valodā iespiestās grāmatas – “Enc-
hiridion” (“Mazais katķisms jeb kristīgā audzināšana parastajiem mācītājiem un spredi-
ķotājiem, arī mājastēviem u.c.”, 1586), Georga Manceļa luterāņu baznīcas rokasgrāmata 
“Latviešu ceļvedis” (1631), viņa sastādītā pirmā vācu-latviešu vārdnīca “Lettus” (1638) 
un gandrīz 200 gadus par lasāmo grāmatu tika izmantota G. Manceļa “Ilgi gaidītā lat-
viešu sprediķu grāmata” (1654), kā arī E. Glika veidotā latviešu ābece (17. gs. otrā puse). 
Arī Bībele, ko E. Gliks pirmo reizi pilnā apjomā iztulkoja latviešu valodā (1685–1691), 
uzskatāma par mācību grāmatu, jo zemniekiem tā bija “ne tikai reliģiskās atklāsmes, bet 
arī vēstures un filozofijas (ētikas) zināšanu avots”.63 Grāmatas bija dārgas, un vienkāršo 
zemnieku mājās to nebija, tāpēc kā mācību līdzekļi tika izmantoti arī mācītāja Nikolaja 
Ramma pirmie reliģiskie teksti latviešu valodā, kas izplatījās rokrakstos.64 

Augstāka tipa skolas ar latviešu mācību valodu Latvijas teritorijā nepastāvēja, un, 
ja arī kāds no latviešiem ieguva augstāku izglītību, tas savu tautību mainīja. Par pirmo 
latviešu izcelsmes augstskolas absolventu tiek uzskatīts Jānis Reiters, kurš mācījās Rīgas 
domskolā un studēja Tērbatā.65

Reformācijas kustībai kā atbilde sekoja kontrreformācija, kuras mērķis bija aizsar-
gāt “īsteno” ticību, Romas pāvesta autoritāti un varu. Jezuītu ordenis, kas 1534. gadā šo 
mērķu vārdā tika izveidots Parīzē, radīja īpašu skolu tipu – jezuītu kolēģijas, kurām bija 
svarīga nozīme turpmākajā, sevišķi vidējās pakāpes, izglītības attīstībā Eiropā. Jezuītu 
mācību iestādes darbojās arī Latvijas teritorijā: Latgalē 17. gs. 20. gadu beigās tika at-
vērta jezuītu skola daugavpilī – trīsklasīga mācību iestāde, no 1631. gada – piecklasīga, 
kas gatavoja amatpersonas vietējām vajadzībām un misionārus darbam novadā. Skolā 
apguva ticības mācību, latīņu valodu, aritmētikas un ģeogrāfijas pamatus.66 daugavpils 
jezuītu skola ilgu laiku bija vienīgā mācību iestāde Latgalē. Taču arī ārpus formālajām 
izglītības institūcijām jezuīti pulcēja vietējos iedzīvotājus, mācīja viņiem katķismu un 
gatavoja pirmajai grēksūdzei, šo misiju veicot arī turpmākajos gadsimtos.

61 Guleke J. H. Geschichte des livländischen Volksschulwesens. Lüneburg: Institut Nordostdeutsches Kulturwerk, 
1997, S. 37.

62 Salmiņš A. Latviešu skolu izveidošanās un attīstība feodālisma posmā, 22. lpp.
63 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 149. lpp.
64 Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīca un mācītāji. Rīga: Elpa, 2008, 13. lpp. 
65 āķīte Z. Jānis Reiters kā iespējami pirmais latviešu izcelsmes domskolas absolvents. Rīgas Domskola un izglī-

tības pirmsākumi Baltijā. Rīga: RaKa, 2011, 91. lpp.
66 Staris A., ūsiņš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam, 66. lpp.

Aīda Krūze, Alīda Zigmunde    IZGLīTīBAS uN PEdAGoģISKāS doMAS ATTīSTīBA LATVIJā



98 LATVIEšI uN LATVIJA   IV sējums   LATVIJAS KuLTūRA, IZGLīTīBA, ZINāTNE

Izglītība apgaismības laikmetā. 18. gadsimts

Apgaismības idejas, kā arī zinātnes un tehnikas attīstība 18. gadsimtā veicināja lai-
cīgu skolu un vidējo izglītības iestāžu veidošanos. Taču augsto ideālu ietekme uz skolas 
praksi nereti tiek pārspīlēta – zemākās pakāpes skolās, īpaši laukos, pārmaiņas bija maz 
jūtamas.

Toties pilsētās izglītības laukā valdīja rosība. Rīgā darbojās domskolas mantiniece 
klasiskā ģimnāzija, 1675. gadā dibinātais licejs un pilsētas skolas; Bauskā, Jelgavā, Kul-
dīgā, Liepājā – latīņu skolas. Jelgavā 1775. gadā tika nodibināta Academia Petrina, kas 
mācību programmas ziņā līdzinājās augstskolai un formāli 109 dienas (1800–1801) arī 
darbojās kā Jelgavas universitāte.67 

Latviešu izglītības vēsturei nozīmīgs ir fakts, ka 1789. gadā Rīgā dibinātajā jūrskolā 
(navigācijas skola) mācījās arī latvieši.

Pēc Ziemeļu kara laukos skolas atjaunoja lēni, tām nebija piemērotu telpu un sko-
lotāju. Baznīcu vizitāciju ziņojumi liecina, ka stāvoklis skolās ir visai drūms. Piemēram, 
1735.–1736. gadā no visām 77 Vidzemes latviešu draudzes skolām 26 bijušas bez sko-
lēniem, piecās bijis vairāk nekā 20 skolēnu, bet pārējās pa lielākajai daļai četri, trīs un 
divi skolēni.68 

Vidzemes konsistorijas 1739. gada lēmums paredzēja, ka visiem zemnieku bērniem 
vecumā no 7 līdz 12 gadiem vai nu jāapmeklē skola, vai jāmācās mājās ar noteikumu, ka 
divas nedēļas pirms Lieldienām viņi jāpārklaušina vietējam mācītājam un, ja tas kon-
statē, ka zināšanas nav pietiekamas, tad bērnam jādodas uz skolu. Kā izglītību veicinošs 
faktors jāmin 18. gs. vidū ieviestais aizliegums laulāties tiem, kuri neprot lasīt. Tā kā 
katrs jaunietis gribēja tikt konfirmēts, lai būtu pilntiesīgs draudzes loceklis un varētu 
stāties laulībā, tika apgūti ticības mācības pamati, un te līdzēja skola.69 

Vidzemes landtāgs 1765. gadā pieņēma lēmumu, ka muižās nepieciešams ierīkot 
skolas zemnieku bērniem un tās jāapmeklē tiem, kuru vecāki nevar nodrošināt lasīša-
nas un katķisma apgūšanu mājmācībā. Skolā mācījās no Mārtiņiem līdz Lieldienām. Tā 
kā muižnieki neizrādīja īpašu interesi par šādu skolu dibināšanu, ar atsaucīgu mācītāju 
un vecāku gādību latviešu zemnieku bērni lasītprasmi apguva galvenokārt mājmācībā. 
Zemnieki joprojām bērnus skolā sūtīja nelabprāt, piemēram, 1766. gadā Liepupē uz-
celtajā skolas ēkā skolēnu neesot bijis, jo tie mācījušies mājās. J. Kauliņš secina, ka ap 
80% latviešu lasītpratēju bija mācījušies savu vecāku vai piederīgo vadībā, bet ne skolā. 
šo apgalvojumu apstiprina statistikas dati: 1788.–1789. gadā Allažos skolā mācījušies 
62 bērni, bet mājmācībā – 579, Burtniekos skolu apmeklējis 21 bērns, bet mājmācībā 
zinības apguvuši 1079 bērni.70 Mācītājiem skola bija jāpārbauda reizi četrās nedēļās,71 
un mājās mācītie bērni bija jāved uz pārklaušināšanu pie mācītāja. Tas attiecās gan uz 
meitenēm, gan zēniem.

67 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 293. lpp.
68 Kauliņš J. Latviešu skola. Latvieši: rakstu krājums, II sēj. Rīga: Valters un Rapa, 1932, 287. lpp.
69 Staris A., ūsiņš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam, 78.–79. lpp.
70 Kauliņš J. Latviešu skola, 288. lpp.
71 Guleke J. H. Geschichte des livländischen Volksschulwesens, S. 38.
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Kurzemē atšķirībā no Vidzemes draudzes skolu nebija, bet 18. gs. 40. gados tur 
sāka darboties muižas skolas.72 Tajās mācības notika ziemā, un skolēni apguva ticības 
mācību, lasīšanu un rēķināšanu. Mācītājs Hermanis Frīdrihs dullo 1774. gadā nodi-
bināja pirmo latviešu skolu Kabilē un pats sagatavoja tai skolotājus.73 To uzskatīja par 
labāko latviešu skolu Kurzemē.

Vācu publicists H. šaudins 1937. gadā rakstīja, ka latviešu tautas izglītību cēlusi 
muižniecība un baznīca,74 ko latviešu skolu pētnieki apstrīd.75 Taču jāatzīst, ka Vidze-
mes un Kurzemes draudzēs, kurās muižnieki atzina izglītības nozīmi, skolu dibināšanai 
un ierīkošanai tika ziedota gan nauda, gan entuziasms. L. Žukovs min, ka ēvelē 18. gs. 
30. gados darbojās mācītāja Jākoba Langes izveidots privāts skolotāju seminārs.76 
1779. gadā, pateicoties mācītāja Johana Karla Bernevica rūpēm, dibināta skola Jaun-
virkā, skolas ierīkotas Priekulē, Vārnavā un pēc mācītāja Stendera ieteikuma – Sunāk-
stē. Stendera iedvesmots, kāds Gricgales muižnieks 1783. gadā ziedoja naudu latviešu 
skolas celtniecībai.77 Jāatzīst gan, ka cittautiešu dibinātajās latviešu skolās nevaldīja 
latvisks gars, tāpēc  J. Kauliņš uzskata, ka  nelatviešu radītās skolas 17., 18. un pa daļai 
vēl 19. gadsimtā nav uzskatāmas par patiesi latviskām skolām.78 

Vidzemē 18. gadsimtā uzlabojumus daļas latviešu zemnieku izglītībā ienesa slu-
dinātāji no Vāczemes – hernhūtieši, kuru ideju aizrautie muižnieki dibināja skolas un 

72 daukšte V. Latviešu tautskolas veidošanās. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. Atb. red. J. Bērziņš, Rīga: Lat-
vijas vēstures institūta apgāds, 2000, 264. lpp.

73 Kallmeyer Th. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands. Riga: R. von Grothuß, 1910, S. 326.
74 Schaudinn H. Deutsche Bildungsarbeit am lettischen Volkstum des 18. Jahrhunderts. München: E. Reinhardt 

Verlag, 1937, S. 56–84.
75 Staris A., ūsiņš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam, 124. lpp.
76 Žukovs L. Teacher training in the 18th c. History of education and pedagogical thought in the Baltic countries 

up to 1940: an overview. Riga: RaKa, 2009, p. 217.
77 Grudule M. Zemnieku jeb tautas apgaismība Latvijā – jaunlatviešu kustības avots. Meklējumi un atradumi: 

rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2005, 10. lpp.
78 Kauliņš J. Latviešu skola, 286. lpp.

1. att. Academia Petrina  
(Jelgavas Akadēmiskā ģimnāzija)  
ap 1906.–1908. gadu. Pastkarte  
(no ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un 
mākslas muzeja krājuma)
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Valmiermuižā pat mācību iestādi skolotājiem. šis pirmais skolotāju 
seminārs Krievijas impērijā sāka darboties 1738. gada augustā. To 
izveidoja hernhūtiete Magdalēna Elizabete fon Hallarte.79 Semi-
nārā mācīja katķismu, rakstīt, lasīt un boksterēt, dziedāt pēc notīm, 
diskutēt.80 Par skolotājiem tika sagatavoti apmēram 120 latviešu 
jaunekļi, kas pēc viena līdz pusotra gada ilgām mācībām sāka sko-
lotāja gaitas Vidzemē, daži arī Kurzemē. 1743. gadā semināru slē-
dza, jo hernhūtiešu darbību aizliedza, un tikai pēc vairākiem gadu 
desmitiem kustība atjaunojās. 18. gs. beigās hernhūtiešu darbības 
ietekmē rakstīt un lasīt pratēju īpatsvars (aptuveni 63%) Vidzemē 
bija visaugstākais Krievijā.81 

Latgalē tautas izglītošanā lieli nopelni bija katoļu garīdznie-
cībai, par izglītību turpināja rūpēties jezuīti. Vairākas skolas tika 
nodibinātas lielākajās draudzēs – Aglonā, Krāslavā, Rēzeknē.82 
Jezuīts Mihaels Rots dagdas un Kaunatas apkaimē staigāja no 
sādžas uz sādžu, pulcināja ap sevi ļaudis, arī bērnus, mācīja vi-
ņiem lasīt, rakstīt un dziedāt, skaidroja ar dziesmām katehismu, 
izmantojot katoļu misionāra Franča Ksavjēra metodiku.83 Re-
zultātā dagdas apkārtnes ļaudis bijuši izglītotākie Latgalē. do-
mājams arī, ka jezuīts Rots ir pirmās zināmās ābeces (lementara) 
autors Latgalē. Tā izdota 1768. gadā Viļņā, Jezuītu akadēmijas  
spiestuvē.84 

Krāslavā 1789. gadā sāka darboties žēlsirdības klostera māsas, 
kas uzņēmās meiteņu skolas un pansijas vadību. Līdzās muižnieku un pilsētnieku mei-
tām tur lasīšanas un rakstīšanas māku, kā arī iemaņas sieviešu rokdarbos apguva zem-
nieku meitas. Minētā skola-pansija darbojās līdz 1843. gadam.85

1757. gadā sāka darboties Krāslavas Garīgais seminārs, ko L. Leikuma uzskata 
par pirmo augstskolu Latvijas teritorijā.86 Neapšaubot, ka tā bija augstāka tipa mācību 
iestāde nekā ģimnāzija, tomēr jāatzīst, ka šis viedoklis nav plaši izplatīts un tam būtu 
nepieciešama spēcīga argumentācija. Garīgā semināra audzēkņi mācījās poļu valodā 

79  Philipp G. Die Wirksamkeit der Herrnhuter Brüdergemeine unter den Esten und Letten zur Zeit der Bauernbe-
freiung. Köln-Wien: Böhlau Verlag, 1974, S. 152–153.

80 Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts) jeb hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture Latvijā, 
54. lpp.

81 Staris A., ūsiņš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam, 78. lpp.
82 Cakuls J. Latvijas Romas katoļu baznīcas vēstures materiāli: XX gadsimts. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 

2001, 45. lpp.
83 Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos. Sakārt. J. Kleijntjenss. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 

1940, III, 450. lpp. (Latvijas vēstures avoti, 3. sēj.); Skuja V. Miķelis Rots. – LVVA 1632. f., 2. apr., 1493. l., 
65. lp.; Broks J. Katoļu baznīcas loma Latgales izglītības laukā. Acta Lettgalica, 8. Rēzekne: Latgales kultūras 
centra izd-ba, 1993, 73.–74. lpp.

84 Cibuļs J. Latgaliešu ābeces, 1768–2008, 27. lpp.
85 Broks J. Katolicisms Latvijā 800 gados: 1186–1986: vēsturisks atskats. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 2002, 

230. lpp.
86 Leikuma L. Pirmā augstskola Latvijā – Krāslavā. Konference “Krāslavas garīgais seminārs – pirmā augstskola 

Latvijā”. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izd-ba, 2007, 3. lpp.

2. att. G. F. Stenders. “Jauna 
ABC un lasīšanas mācība”. 
Jelgava, 1782 (titullapas kopija 
no Lu Akadēmiskās bibliotēkas 
krājuma)
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četrus gadus, bet, intensīvi mācoties, bija iespējams to pabeigt trīs gados. Pastiprināti 
tika mācīta latīņu valoda un apgūta arī latviešu valoda. 

Lasītprasmes apguvē tika izmantoti Gotharda Frīdriha Stendera darbi “Jauna ABC 
un lasīšanas mācība” (1782) – pirmā laicīgā lasāmā grāmata ar “norādījumiem skol-
meistariem”, “Bildu ābice” (1787) – pirmā ilustrētā ābece (24 attēli) ar laicīgu saturu. 
šajās grāmatās jau vērojama autora izpratne par dažiem didaktikas pamatprincipiem, 
piemēram, uzskatāmību, “no vieglākā uz grūtāko”, kā arī priekšstats par mācību audzi-
nošo nozīmi un citiem. Kā secinājuši vēsturnieki, G. F. Stenders ar savām grāmatām 
iedibināja ne tikai zinātniski populāro literāro latviešu valodu, bet arī pedagoģisko 
literatūru.87 

18. gs. otrajā pusē tika sacerēti, tulkoti un lokalizēti didaktiski stāstiņi, pasakas, 
fabulas, dzejoļi un dziesmas, nāca klajā ceļojumu apraksti, populārzinātniska literatūra, 
ko izmantoja lasītprasmes apguvei un ko var pieskaitīt tautas izglītības līdzekļiem.88 
Izglītības jautājumiem pievērsās pirmais žurnāls latviešu valodā “Latviska Gada Grā-
mata” (1797–1798).

Izglītība nacionālās atmodas laikmetā.  
19. gadsimts

Vispārējs izglītības situācijas raksturojums. 19. gs. gaitā aizvien pieauga un no-
stiprinājās valsts nozīme izglītības jomā, kas sekmēja centralizētas izglītības sistēmas 
veidošanos. Vairākās Eiropas valstīs tika noteikta obligāta pamatskolas izglītība, bet pil-
sētu augšana un industrializācija rosināja jaunu skolu tipu veidošanos. Taču joprojām 
spēcīgas bija mājmācības tradīcijas. Līdzekļu, piemērotu telpu, skolotāju un mācību 
grāmatu trūkums raksturo izglītību Latvijas teritorijā 19. gs. pirmajā pusē,89 tomēr eko-
nomikas attīstība un latviešu nacionālās pašapziņas pieaugums pakāpeniski uzlaboja 
situāciju, īpaši Kurzemē un Vidzemē.

Kad 1802. gadā tika nodibināta Krievijas Tautas izglītības (apgaismošanas) mi-
nistrija, kas uzņēmās izglītības institūciju kontroli, bezmaksas pamatizglītība kļuva 
obligāta arī Latvijas teritorijā, kas šajā laikā atradās Krievijas sastāvā. Izglītības attīstību 
veicināja arī dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē 1817. gadā, Vidzemē 1819. gadā un 
Latgalē 1861. gadā. Zemnieku brīvlaišanas likumos Kurzemes guberņā tika paredzēts, 
ka katram pagastam jānodibina un jāuztur viena pagastskola uz 1000 iedzīvotājiem. 
Vidzemes lauku pagastos pagastskola bija jāatver uz 500 vīriešu dvēselēm, bet uz 2000 
vīriešiem jādibina augstākas pakāpes izglītības iestāde – draudzes skola. Tādējādi 
Kurzemē un Vidzemē pastāvēja gan pagastskolas ar trīsgadīgu mācību programmu 
(dēvētas par vienklasīgajām, jo visi bērni mācījās vienā telpā), gan draudzes skolas. Pēc 
1828. gada tika dibinātas arī pareizticīgo draudzes skolas (Kalsnavā, ērgļos u.c.), kas 

87 dribins L. Vācieši Latvijā. Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. Sast. L. dribins. Rīga: Lu Filozofijas 
un socioloģijas inst., 2007, 147. lpp.

88 Grudule M. Zemnieku jeb tautas apgaismība Latvijā – jaunlatviešu kustības avots, 13. lpp.
89 ulmann K. Ch. Was sollen und was können lettische Volksschulen? Riga: Müller, 1825, S. 49–50. 
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radās pēc latviešu pāriešanas pareizticībā 19. gs. 30.–40. gados sakarā ar protestu pret 
vācisko luterāņu baznīcu un baumām, ka pareizticīgajiem Krievijā piešķirs zemi un 
dažādas privilēģijas. 

Pilsētās kā pamatizglītības pakāpe darbojās elementārskolas, parasti ar vācu 
mācību valodu. Mācības tajās bija par maksu un ilga divus vai trīs gadus. 1804. gadā 
izdeva Rīgas elementārskolu noteikumus un 1846. gadā apstiprināja Rīgas elemen-
tārskolām vienotu mācību plānu, paredzot mācīt lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, 
krievu valodu, Bībeles stāstus, katķismu, reliģisku dziesmu dziedāšanu.90 Gadsimta 
2. pusē stundu sarakstu papildināja ģeogrāfija, vēsture un dabaszinības. Meite-
nēm mācīja rokdarbus, un to parasti darīja skolotāja sieva. 19. gs. 80. gados notika 
elementārskolu apvienošana, tika celtas speciālas skolu ēkas, bet mācību ilgu mu 
pagarināja līdz četriem gadiem. Pilsētu elementārskolās mācījās gan zēni, gan  
meitenes. 

19. gadsimtā turpināja darboties ģimnāzijas Rīgā un Jelgavā, bet gadsimta beigās 
strauji auga privāto ģimnāziju un reālskolu skaits. ģimnāziju lingvistiskais raksturs 
deva iespējas studēt universitātēs, bet tehniskajās augstskolās bija nepieciešamas zināša-
nas matemātikā un dabaszinātnēs, tāpēc 1861. gadā Rīgas 1. apriņķa skolu reorganizēja 
par Rīgas Reālģimnāziju. Tā deva ģimnāzistiem tiesības iestāties 1862. gadā dibinātajā 
Rīgas Politehnikumā.91

Latgalē 19. gs. pirmajos divos gadu desmitos nebija valsts uzturētu mācību iestā žu, 
lielākā nozīme tautas izglītībā bija katoļu klosteru un baznīcu skolām. darbojās 
arī dažas skolas zemnieku bērniem ar latviešu mācību valodu. Aglonā, daugavpilī, 
Krāslavā, Rušonā un Viļānos darbojās klostera skolas; Aglonā, daugavpilī, Freimaņos, 
Krāslavā un Rēzeknē – draudzes skolas. 

Latgalei bija raksturīgi ceļojošie skolotāji, galvenokārt sievietes, kas mācīja latviešu 
zemnieku dēliem un meitām lasīt latviešu valodā.92 Tam bija liela kultūrvēsturiska no-
zīme. Poļu muižnieki un garīdzniecība 19. gs. sākumā vēl nepakļāvās Krievijas vēlmei 
rusificēt izglītību, taču pēc jezuītu izraidīšanas no Latgales situācija mainījās. 

1824. gadā visas Latgales skolas iekļāva Pēterburgas, vēlāk Baltkrievijas mācību 
apgabalā un visus priekšmetus mācīja krievu valodā. 1831. gadā Krievijas impērijas 
komisijas izstrādātie priekšlikumi Rietumu guberņu jautājumos noteica, ka Romas ka-
toļu garīdzniecībai aizliegts nodarboties ar jaunatnes audzināšanu mājās, un likvidēja 
garīgās skolas pie klosteriem, to vietā izveidojot laicīgas skolas ar krievu mācību va-
lodu.93 Tā tika mazināta katoļu baznīcas loma Latgales jauniešu skološanā, ko dažādas 
garīgās organizācijas līdz tam bija veicinājušas.94 Valdības centieni tuvināt iedzīvotājus 
Krievijai un aizliegums lietot latīņu burtus (1865–1904) nacionālo izglītību faktiski 
likvidēja95 un veicināja Latgales atpalicību izglītības jomā.

90 Staris A. Skolas un izglītība Rīgā: no sendienām līdz 1944. gadam, 66. lpp.
91 Zigmunde A. Pirmās skolas saistība ar pirmo augstskolu Rīgā. Rīgas Domskola un izglītības pirmsākumi Bal-

tijā. Rīga: RaKa, 2011, 70. lpp.
92 Staris A., ūsiņš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam, 157. lpp.
93 Strods H. Latvijas katoļu baznīcas vēsture: 1075.–1995., 200. lpp.
94 Ķaune N. Garīgās dzīves veidošanās Latgalē. – LVVA 1632. f., 2. apr., 1621. l., 1.–2. lp. 
95 Broks J. Katolicisms Latvijā 800 gados, 236. lpp.
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1866. gadā Latgalē darbojās 28 tautskolas, kurās mācījās 801 skolēns, to vidū 
48 meitenes. Skolās strādāja 35 skolotāji.96 Pirmajā Viskrievijas tautas skaitīšanā 
1897. gadā tika konstatēts, ka Latgalē ir tikai 48,5% lasītpratēju, savukārt Kurzemē to 
bija 70,4%, Vidzemē – 77,7%, Rīgā – 83%.97 V. daukšte norāda, ka augsta lasītprasmes 
līmeņa sasniegšanā Vidzemē un Kurzemē liela nozīme bija gan dzimtbūšanas atcelša-
nai, gan likumdošanai – 1865. gada 4. jūnijā tika pieņemts likums par pagastskolām, 
kas bija viens no nozīmīgākajiem Vidzemes tautskolu lietās, un 1866. gadā tika pie-
ņemts pagastu pašpārvaldes likums, kas ieviesa noteiktību pagastskolu finansēšanā un 
to pārvaldē iesaistīja pagasta sabiedrību. Pieauga pagastskolu skaits un 70. gadu sākumā 
Vidzemē tās apmeklēja apmēram trešā daļa skolas vecuma bērnu.98

19. gs. vidū pieaugot latviešu nacionālajiem centieniem, vācu muižniecība saprata, 
ka izglītību kā nozīmīgu masu ietekmes sfēru nedrīkst atstāt pašplūsmei. 19. gs. 60. gados 
tika izdots rīkojums visās draudzes skolās mācīt vācu valodā, arī skolas lietvedība un 
sarakste tika atļauta tikai vāciski. Privātskolās mācību valodu noteica to uzturētājs.

Taču Latvijas teritorija bija Krievijas impērijas sastāvdaļa, un vācu muižniecības 
centieniem tika dots pretspars – ar 1887. gadā pieņemto likumu par Baltijas guberņu 
skolām sākās izglītības sistēmas rusifikācija. dažās skolās audzēkņiem tika aizliegts pat 
starpbrīžos sarunāties latviešu valodā. Līdzšinējās vācu un latviešu valodas vietā skolās 
ieviesa krievu mācību valodu. Privātskolas sākumā drīkstēja šo prasību neievērot. Skolu 
kontroli uzticēja valdības ieceltiem skolu inspektoriem, kas vietējo iedzīvotāju valodu 
neprata. Skolu beidzot, noslēguma eksāmeni bija jākārto krievu valodā, šo noteikumu 
atcēla tikai 1906. gadā.99

Lai gan skolu politika latviešiem bija nelabvēlīga, 19. gs. beigās latviešu skaits ne 
tikai pamatskolās, bet arī ģimnāzijās un reālskolās ar katru gadu pieauga. Piemēram, 
1897. gadā Rīgas pilsētas ģimnāzijā no 512 skolēniem 51 bija latvietis, bet 1899. gadā no 
535 audzēkņiem latviešu bija 62.100 

19. gs. otrajā pusē sāka darboties latviešu dibinātās privātās mācību iestādes: Talsos 
K. Mīlenbaha piecklasīgā proģimnāzija (1880–1889), Vecaucē – K. Koša elementārskola 
(1895–1905) un citas.101 Viena no pirmajām latvietēm, skolu dibinātājām sievietēm ir 
Natālija draudziņa – 1887. gadā viņa atvēra meiteņu pamatskolu Jelgavā, bet 1895. gadā 
darbu sāka N. draudziņas ģimnāzija Rīgā.102 Sāka darboties arī latviešu organizāciju 
dibinātās skolas – Rīgas Latviešu biedrības Reiņa skola, Rīgas Latviešu labdarības bied-
rības meiteņu skola, kā arī 1869. gadā dibinātā Rīgas Latviešu labdarības biedrības Kat-
rīnas bērnu patversme, kas, pēc bērnudārzu darbības pētniecesVinetas Jonītes domām, 
ir pirmā šāda tipa bērnu iestāde, kuras telpas pielāgotas tieši šādām vajadzībām.103

96 Anspaks J. Estētiskās kultūras veidošanās Latgalē. Acta Latgalica, 9. daugavpils: Latgolas pētnīceibas inst. 
izd-ba, 1997, 311. lpp.

97 Pedagoģiskā doma Latvijā līdz 1890. gadam. Rīga: Zvaigzne, 1991, 13. lpp.
98 daukšte V. Latviešu tautskolu veidošanās, 284. lpp.
99 Staris A., ūsiņš V. Izglītības un pedagoģijas ideju attīstība Latvijā līdz 1900. gadam, 284. lpp.
100 Rusmane E. Pirmā skola. Rīga: Avots, 1989, 24. lpp.
101 Skolotāja Friča Cirķeļa personāllieta. – LVVA 1632. f., 1. apr., 3795. l.; Skolotāja Kārļa Koša autobiogrāfija, 

1909. g. – LVVA 2792. f., 1. apr., 7. l., 53. lpp. 
102 Skolotājas Natālijas draudziņas personāllieta. – LVVA 1632. f., 1. apr., 4604. l.
103 Jonīte V. Mazo bērnu aprūpes un audzināšanas iestāžu pirmsākumi Rīgā. Rīga, 2011, 53. lpp.
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Rīgā darbojās vairākas vāciešu dibinātas jūrskolas, bet, pateicoties Krišjānim Val-
demāram, 1864. gadā tika atvērta pirmā jūrskola Ainažos.104 Sekoja jūrskolu dibinā-
šana ģipkā-dundagā, Ventspilī, užavā un citur. Latviešu jaunekļu vidū jūrskolas bija 
populāras, un ir jāatzīst to nozīmīgums latviešu izglītības attīstībā. 19. gadsimtā tika 
nodibinātas arī pirmās mūzikas skolas.

Izglītība bērniem ar speciālām vajadzībām. Kurzemē un Vidzemē sāka darboties 
privātpersonu vai organizāciju dibinātas mācību iestādes bērniem ar speciālām vaja-
dzībām. 1809. gadā Karls Augusts Jakobi nodibināja pirmo privātskolu nedzirdīgiem 
bērniem. Tā atradās Rīgā, taču pastāvēja neilgi, mācību valoda bija vācu. Arī 1839. gadā 
dibinātajā Rīgas Literāri praktiskās pilsoņu apvienības kurlmēmo skolā mācību valoda 
bija vācu, un tikai 1870. gadā darbību sāka Jelgavas kurlmēmo skola ar latviešu mācību 
valodu.105 1875. gadā izveidotā Valmieras kurlmēmo skolā mācības notika latviski, un 
tajā līdz pat 20. gs. otrajai pusei mācījās galvenokārt latvieši. Minētajās trīs skolās mācī-
jās tikai daļa no nedzirdīgajiem bērniem, un skolēnu skaits auga lēni. Mācības bija par 
maksu, bet  trūcīgo ģimeņu atvases skolojās uz sabiedrības rēķina. Skolotāji nedzirdīgo 
skolām sākumā tika meklēti Vācijā un šveicē, bet 19. gs. otrajā pusē tos sāka sagatavot 
pie nedzirdīgo skolām Rīgā un citur. 

1854. gadā nedzirdīgo skolotājs Frīdrihs Placs atvēra Rīgā iestādi bērniem ar garī-
gās attīstības traucējumiem (“Iestādi idiotiem”), kuru pēc F. Placa nāves vadīja viņa at-
raitne. šo iestādi laika gaitā pārveidoja par pansionātu epileptiķiem un plānprātīgajiem. 
Tā bija pirmā šāda veida iestāde visā Krievijā.106 Vācu mājskolotāja Ida Valentinoviča 
un Reimersa acu klīnikas direktors Karls Valdhauers 1872. gadā āgenskalnā nodibināja 
skolu neredzīgiem bērniem. Tā 1877. gadā tika reorganizēta par institūtu un 1884. gadā 
pārcelta uz Strazdumuižu (Juglā), kur darbojas joprojām.107 

Skolotāju sagatavošana. Skolotāju sagatavošanā aktīvi iesaistījās pret latviešiem 
labvēlīgi noskaņotie vācbaltiešu mācītāji. Te jāmin muižniecības uzturētās skolotāju 
sagatavošanas mācību iestādes ar vācu mācību valodu, kurās mācījās latvieši – Cīra-
vas-dzērves skola (1833–1843, sagatavoti vismaz 25 skolotāji), Vidzemes (Jāņa Cim-
zes) Skolotāju seminārs (1839–1890, absolvējuši 479 audzēkņi, ap 100 semināristu 
no igauņu apdzīvotajiem apgabaliem) un Irlavas Skolotāju seminārs (1840–1900, 
absolvējuši 853 audzēkņi). īpaši jāuzsver latviešu tautskolotāju skolotāja, pirmā Vid-
zemes semināra direktora Jāņa Cimzes aktīvā darbība vairāk nekā 40 gadu garumā 
(1839–1881) un semināra absolventu nopelni latviešu kordziedāšanas tradīciju vei-
došanā, kā arī latviešu un igauņu nacionālās pašapziņas sekmēšanā.108 darbojās arī 
valsts finansētas skolotāju izglītības iestādes ar krievu mācību valodu – Baltijas Sko-
lotāju seminārs (1870–1919),Valkas-Valmieras (1894–1919) un Ilūkstes (1910–1915)  

104 Zandbergs A. Atmiņas par Krišjāni Valdemāru. Rīga: Krišjāņa Valdemāra biedrība, 1928, 80. lpp.
105 Kravalis J. Latvijas speciālās skolas: 1840–1996. Rīga: Mācību grāmata, 1997, 9. lpp.
106 Zamskis H. Speciālās pedagoģijas vēsture. Rīga: RaKa, 2007, 213. lpp.
107 Andersons J. Neredzīgo audzināšanas jautājums Latvijā: manuskripts, 1937. g. – LVVA 1632. f., 2. apr., 

1388. l. 
108 Peterson C., Bach J., Inselberg E. Das ritterschaftliche Parochiallehrer-Seminar in Walk, seine Lehrer und 

Zöglinge: 1839–1890. Riga: Jonck & Poliewsky, 1898, 269 S.
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semināri.109 1871. gadā tika atvērts Valkas pagastskolotāju seminārs. Garīdznieku un 
skolotāju sagatavošanai latviešu un igauņu pareizticīgo draudzēm 1847. gadā Rīgā 
atvēra garīgo skolu, kas 1850. gadā tika pārveidota par Pareizticīgo garīgo semināru. 
Latviešu valoda semināros bija tikai viens no mācību priekšmetiem.

“Nolikums par sieviešu ģimnāzijām” (1870) paredzēja astotās – pedagoģiskās – kla-
ses atvēršanu. Tas veicināja sieviešu pievēršanos skolotāja profesijai.

19. gs. 90. gadu vidū pēc Izglītības ministrijas lēmuma Baltijā pie ministrijas skolām 
bija jāatver pedagoģiskās klases. Tādas tika izveidotas Vietalvā un Kuldīgā.

Pētījumi Rīgas Politehnikuma (1862–1896) un Rīgas Politehniskā institūta  
(1896–1919) vēsturē atklāj līdz šim neapzinātu lappusi arī skolotāju izglītībā: Ķī-
mijas tehniskās nodaļas mērķis 19. gs. 60. un 70. gados bija sagatavot skolotājus 
dabaszinātnēs,110 kā arī speciālo mācību priekšmetu skolotājus arodskolām. Tādējādi 
var secināt, ka jau 19. gs. otrajā pusē Rīgā tika sagatavoti skolotāji ar augstāko izglītību, 
jo Rīgas Politehnikums kopš tā darbības sākuma bija augstskola.

Mācību grāmatas. Kā liecina pētījumi, 19. gadsimtā populāras bijušas šādas mācību 
grāmatas: Karla Kristiāna ulmaņa “Rēķināšanas mācība” (1831), “Kādas ziņas par to, 
ko pie debess redzam” (1837), Paula Emīla šaca “Pirmā lasīšanas grāmata” (1844), Gus-
tava Manteifela “Rēkinōšonas pamōceišona, cik zemnīku ļaudim vajaga” (1863), Jura 
dauges “Zvaigžņu jeb debess mācība, skolām par labu sarakstīta” (1865), Jāņa Ilstera 
“Botānika tautas skolām un pašmācībai” (1883). Nozīmīga bija Andreja Spāģa vairāk-
kārt izdotā lasāmā grāmata “Bērnu prieks” (1844), jo novecojušās burtošanas metodes 
vietā tika ieviesta skaņu metode. Kā daudzas novitātes izglītībā, arī šī nāca no Vācijas. 
Latgalē lasīšanai tikušas izmantotas dažādas grāmatas krievu valodā, bet latviešu valodā 
mājmācībā kā galvenais mācību līdzeklis tika izmantota lūgšanu grāmata.111

Pedagoģiskā prese. Pieaugot interesei par izglītību un skolotāju sagatavošanu, 
attīstījās pedagoģiskā publicistika, kurā skolotāji un citi interesenti varēja apmainīties 
domām un dalīties pieredzē. 19. gs. sākumā vācu valodā iznāca viens no pirmajiem 
pedagoģiskajiem žurnāliem Baltijā “Livländische Schulblätter” (1810–1815), ko izdeva 
pedagogs un teologs, Vidzemes guberņas skolu direktors Johans Augusts Albānuss. īsu 
brīdi iznāca arī “Schulmänische Zeitschrift” (1816).

Pirmajam laikrakstam latviešu valodā “Latviešu Avīzes” (Jelgava, 1822–1915) bija 
pielikumi “Baznīcas un skolas ziņas”, “Baznīca un skola”. 19. gs. 70. gados pie žurnāla 
“Baltijas Zemkopis” iznāca pielikums “Skola”. Rakstus par izglītības jautājumiem 
publicēja arī citi latviešu preses izdevumi: “Pēterburgas Avīzes” (1862–1865), “Baltijas 
Vēstnesis” (1869–1906), “Balss” (1878–1907), “dienas Lapa” (1886–1897), mēnešraksts 
“Austrums” (1885–1906), par izglītību rakstīja Baltijas vācu pedagoģiskā prese.

Pedagoģiskās domas attīstība. Jaunlatviešu kustība, latviskas tautskolas izveide, 
latviešu skolotāju sagatavošana veicināja pāreju no atsevišķām progresīvām idejām 

109 Baltijas Skolotāju seminārs: 1870–1919; ozoliņš K. Valkas-Valmieras skolotāju seminārs, 1894–1919. Rīga: 
A. Gulbis, 1936, 156 lpp.; Vičs A. Pirmā skolotāju semināra nodibināšana Kurzemē. Izglītības Ministrijas 
Mēnešraksts, Nr. 10, 1921, 1021.–1031. lpp. 

110 Programm der Polytechnischen Schule für das Studienjahr 1868/69. Riga: Livl. Gouv. Typographie, 1868, 
S. 18.

111 Broks J. Katolicisms Latvijā 800 gados, 238.–239. lpp.
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uz sistēmisku teorētisko atziņu kopumu, kas raksturo pedagoģijas zinātnes teorētisko 
pamatu veidošanos. Nozīmīgi pedagoģiskās domas attīstībā bija literātu un pedagogu 
izdotie pedagoģisko rakstu krājumi. Ar Pētera Siliņa gādību 1879. gadā iznāca “Paida-
goģisks padomnieks”, bet 1894. gadā Jāņa Purapuķes vadībā tika iespiests “Baltijas sko-
lotājs: pedagoģisku rakstu krājums”.112 Ausekļa sastādītā “Paidagoģiskā gadagrāmata’’ 
(1876) bija pirmais latviešu darbs ar teorētiskām nostādnēm, “kā skolēni audzināmi 
krietnā garā’’, kā audzināšanā izmantot latviešu tautasdziesmas, kā veicināt “domu, 
jūtu un gribas’’ attīstību.113 detalizētāko pedagoģijas problēmu pamatojumu rodam 
Ata Kronvalda darbos. Viņš daudz darījis pedagoģijas terminoloģijas izveidē; atklājis 
audzināšanas likumsakarības (audzināšana kā personības attīstības līdzeklis, saikne 
starp skolu un sabiedrību, ģimenes nozīme audzināšanā, tēvzemes mīlestības audzinā-
šanas līdzekļi); izveidojis tautskolas darba saturu un mācību metodiku (ne velti Matīss 
Kaudzīte nodēvējis Kronvaldu par “metodes mākslinieku”); pamatojis prasības bērna 
dabas pētīšanai, viņa spēju attīstībai, individualitātes ievērošanai; izvirzījis prasības sko-
lotājam, kura darbs ir “svarīgs, spēcīgs un sekmīgs”, jo “skolotājam jāstrādā pie aktuālo 
tautas vajadzību piepildīšanas”.114

Izglītības demokratizācijas centieni. 1900–1940

Izglītība Latvijas teritorijā 20. gs. sākumā. 19. un 20. gs. mijā bija pieaugusi gan 
latviešu vēlme pēc izglītības, gan arī viņu iespēja to iegūt. Pēc valdības noteikumiem, 
Kurzemes un Vidzemes guberņās visiem luterticīgajiem vecumā no 10 līdz 13 gadiem 
bija obligāti jāapmeklē kāda no mācību iestādēm, kur viņi mācījās lasīt, rakstīt un rēķi-
nāt. Izplatītākās bija bezmaksas pagastskolas, kas veidoja ap 70% skolu skaita.115 Pilsētu 
elementārskolās un, protams, arī augstāka tipa skolās par mācībām bija jāmaksā, bet 
arī tajās mācījās aizvien vairāk latviešu bērnu: 1906. gada 1. pusgadā Rīgas pilsētas ele-
mentārskolās 48,03% skolēnu bija latvieši, Rīgas pilsētas ģimnāzijā – 18,43%, bet Rīgas 
pilsētas reālskolā – 28,28%.116

Latgalē gadsimta sākumā bija atļauta tikai pareizticīgo draudžu skolu darbība, un 
no luterāņu un katoļu skolām tolaik darbojās tikai no katras pa vienai. Pamatskolu 
skaits 20. gs. pirmajā gadu desmitā šajā novadā pieauga gandrīz piecas reizes, un to 
kopskaits bija 352.117 Latgales īpatnība bija tā, ka pastāvēja neoficiālas katoļu baznīcas 
mājmācības skolas, kurās darbojās uzņēmīgākās un izglītotākās Latgales sievietes un 
baznīcas kalpotāji. Skolas attāluma dēļ no dzimtajām mājām, kā arī trūkuma dēļ ne visi 
bērni varēja apmeklēt skolu. 

112 Siliņš P. Paidagoģisks padomnieks: vecākiem un skolotājiem latvju valodā. Rīga: P. Siliņš, 1879, 104 lpp.; Baltijas 
skolotājs: paidagoģisku rakstu krājums. Izd. J. Purapuķe. Rīga: M. Jakobsons, 1894, 95 lpp.

113 Auseklis. Kopoti raksti. Rīga: A. Gulbis, 1923, 448.–466. lpp.
114 Kronvalds A. Kopoti raksti, 1.–2. sēj. A. Gobas sakārt. Rīga: Valters un Rapa, 1936–1937.
115 Bleiere d., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture: 20. gadsimts. 2., papild. izd. Rīga: 

Jumava, 2005, 81. lpp.
116 T-m. die Konfessionen und Nationalitäten in den städtischen Schulen Rigas im 1. Halbjahr 1906. Rigasche 

Zeitung, Nr. 6, 1907, S. 1.
117 Bleiere d., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture: 20. gadsimts, 81. lpp.
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Latvieši ne tikai aktīvi skolojās, bet 
uzņēmīgākie arī paši ķērās pie mācību 
iestāžu dibināšanas. Privātās elementār-
skolas, ģimnāzijas, reālskolas, pamatsko-
las darbojās ne tikai Rīgā, bet arī citviet 
Latvijā. Gadsimta sākumā tika dibinātas 
privātas tirdzniecības skolas – L. Bēr-
ziņš nodibināja skolu Jēkabpilī (1906), 
J. Kalniņš – Rēzeknē (1907), K. deiders – 
Limbažos (1913), A. Ķeniņš (1904) un 
ģ. odiņš (1907) – Rīgā u.c., kuras dar-
bību turpināja Latvijas valstī. Privātskolu 
skaits 20. gs. 20. gados sāka samazināties, 
jo bija pietiekami daudz valsts skolu, bet 
vairākas pazīstamas latviešu ģimnāzijas 
(M. Beķeres, N. draudziņas, P. dzeņa, 
M. Milleres) darbojās līdz pat to slēgšanai 
1940. gadā.

Rusifikācijas politika izglītībā turpi-
nājās, pēc 1905. gada revolūcijas tā gan 
nedaudz atslāba, bet tad atkal pieņēmās 
spēkā. Tomēr bija arī izņēmumi – piemē-
ram, 1908. gada februārī dr. ādama Bu-
tula dibinātās Latviešu izglītības biedrības 
11 privātskolās skolēni mācījās latviešu 
valodā.118 Arī Valmieras Latviešu skolu 
biedrības elementārskolā pirms Pirmā pa-
saules kara mācības notikušas latviešu va-
lodā.119 Nikodems Rancāns 1907. gadā no-
dibināja draudzes skolu Rēzeknē ar latga-
liešu mācību valodu. daļa mācību iestāžu, 
ignorējot priekšrakstus, izsniedza liecības un skolu beigšanas apliecības latviešu valodā.

Pirms Pirmā pasaules kara Latvijas teritorijā 2038 mācību iestādēs mācījās 170 000 
audzēkņu (1913).120 īpaši iespaidīgs bija sieviešu ģimnāziju skaits – 1913. gadā to 
bija 40, bet vīriešu ģimnāziju – tikai 13; audzēkņu skaits (11 520) sieviešu ģimnāzijās 
2,5 reizes pārsniedza skolnieku skaitu vīriešu ģimnāzijās.121 šī situācija izskaidrojama 
ar labklājības pieaugumu, sieviešu izglītības prestiža celšanos, emancipācijas kustību, kā 
arī ar to, ka jaunekļiem bija pieejamas arī cita veida vidējās izglītības iestādes. Jāpiebilst, 
ka sieviešu ģimnāziju absolventēm nebija tiesību iestāties Krievijas augstskolās.

118 šilde ā. Valstsvīri un demokrāti. Rīga: Eraksti, 2007, 65. lpp.
119 Baltijas Skolotāju seminārs: 1870–1919, 395.–396. lpp.
120 švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: daugava, 1958, 704.–705. lpp.
121 Bleiere d., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture: 20. gadsimts, 82. lpp.

3. att. Rīgas Latviešu labdarības biedrības četrklasīgās  
meiteņu skolas diploms, kas 1901. gada 2. jūnijā izdots  
olgai Redbergai (LVVA, 1632. f., 1. apr., 1251. l., 7. lp.).
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Kara laikā lielākā daļa skolu tika evakuētas uz Krieviju, daļa pārtrauca darbību 
Latvijā vai arī darbojās ar pārtraukumiem. Krievijā latviešu koloniju (bēgļu) skolās līdz 
20. gadu sākumam strādāja daudzi latviešu pedagogi. Par latviešu bēgļu skolām rūpējās 
bēgļu apgādāšanas komitejas ar Centrālkomiteju Petrogradā. Neilgā laikā latviešu bēr-
niem tika atvērtas aptuveni 100 skolas un uz Tatjanas komitejas122 rēķina Krievijā tika 
skoloti ap 25 000 bērnu.123 Bēgļu skolām bija īpašs statuss, un tās darbojās, pamatojo-
ties uz 1914. gada 1. jūlija privātskolu likumu, skolas uzturētājs noteica mācību valodu 
un programmu. Tādā veidā latviešiem bija iespēja mācīties dzimtajā valodā, apgūstot 
krievu valodu kā atsevišķu priekšmetu, un tikai ticības mācība, Krievijas vēsture, ģeo-
grāfija bija jāmācas krieviski.

Izglītība neatkarīgajā Latvijā (1918–1940). Nodibinoties Latvijas valstij, aktuali-
zējās jautājums par nacionālas valsts izglītības sistēmas izveidi. 1919. gada 8. decembrī 
tika pieņemts likums par Latvijas izglītības iestādēm, nākamajos gados pieņēma vēl vai-
rākus likumus un to papildinājumus, kā arī labojumus. Katra jauna iniciatīva izglītības 
jomā izraisīja strīdus un diskusijas, jo, kā atzīst I. Saleniece, līdz ar Latvijas Republikas 
nodibināšanu un daudzpartiju sistēmas izveidošanos uzplauka uzskatu dažādība skolu 
politikā.124 

Izglītības likums noteica vispārēju obligātu sešgadīgu izglītību bērniem vecumā 
no 8 līdz 14 gadiem, paredzot mācības pirmskolā no 7 gadiem. Valsts valodā varēja 
apgūt pamatizglītību, arodizglītību un arī augstāko izglītību. Pamatskolas izglītība bija 
bezmaksas, bet par mācībām vidusskolās (ģimnāzijās) bija jāmaksā. Vairumu skolu 
uzturēja pilsētu un lauku pašvaldības, un skolas bija pakļautas Izglītības ministrijai. Par 

122 Centrālais bēgļu reģistrācijas birojs pie Viņas Ķeizariskās Augstības lielkņazes Tatjanas Nikolajevnas, Krievi-
jas imperatora Nikolaja II meitas.

123 Latvijas Skolotāju Savienība, 1917.–1927. Sast. K. dēķens. Rīga: Latvijas skolotāju savienība, 1927, 13. lpp.
124 Saleniece I. Latvijas Republikas skolu politika: 1918–1934, 16. lpp.

4. att. Vingrošanas stunda 
Jelgavas Valsts kurlmēmo 
skolā. 20. gs. 20. gadi 
(no Lu Akadēmiskās  
bibliotēkas krājuma)
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valsts skolām kļuva speciālās skolas. Skola bija atdalīta no 
baznīcas, tāpēc ticības mācība kā mācību priekšmets nebija 
obligāta. 

1919. gada 8. decembra “Likumā par mazākuma tau-
tību skolu iekārtu Latvijā” tika definētas mazākumtautībām 
piešķirtās tiesības izglītībā un kultūrā.125 Vispārēja mazā-
kumtautību izglītības pārraudzība bija uzdota Izglītības 
ministrijai. Visās Latvijas pamatskolās, to skaitā arī mazā-
kumtautību pamatskolās, bija noteikti trīs obligātie mācību 
priekšmeti: latviešu valoda, Latvijas vēsture un Latvijas ģeo-
grāfija. Mazākumtautību skolās Latvijas vēsturi un Latvijas 
ģeogrāfiju mācīja latviešu valodā.

Visā Latvijā strauji pieauga skolu skaits. 1919./20. mā-
cību gadā darbojās 1053 latviešu skolas, bet 1937./38. mā-
cību gadā gandrīz uz pusi vairāk – 1506. 20. gadu sākumā 
daudzas skolas bija sliktā stāvoklī un atradās nepiemērotās 
telpās, tāpēc tika remontētas vecās un celtas jaunas skolu 
ēkas. No 1934. gada 15. maija līdz 1937. gada janvārim tika 
uzceltas 86 jaunas skolas un pārbūvētas 88 skolas.126

Sevišķu uzmanību jaunām skolām pievērsa Latgalē, un 
šis reģions izglītības ziņā drīz vien sasniedza tikpat augstu  
līmeni kā Vidzeme un Kurzeme. Latgale bija rusifikācijā īpaši 
cietis novads, tāpēc viens no skolu uzdevumiem bija strādāt 
“nacionāli-latviskā virzienā”, mācīt valsts valodu, kam sko-
lotāji veltīja īpašas pūles. Piemēram, Reiņu latviešu četrklasīgās pamatskolas skolotājs 
Pēteris Junga sagādāja skolai bezmaksas mācību grāmatas un 1923./24. mācību gadā 
organizēja valsts valodas kursus arī pieaugušajiem, kurus apmeklēja 30–40 klausītāju.127

20. gados aktuāla problēma bija skolas apmeklētība, jo ne visi vecāki izprata izglītī-
bas nozīmi un arī finansiālā situācija, sevišķi laukos, joprojām nebija spoža. Piemēram, 
1930. gadā ārpus skolām palikušo deviņus gadus veco bērnu kopskaits bija 5258, bet 
1935. gadā vecumā starp 6 un 20 gadiem 198 818 bija tādi, kas neapmeklēja skolu.128 

Būtiskas pārmaiņas, īpaši mazākumtautību izglītībā, notika pēc 1934. gada 15. maija 
apvērsuma, kad pieņēma “Likumu par tautas izglītību”.129 Tajā bija noteikts, ka valstī 
pastāv viengadīga pirmskola, sešgadīga pamatskola un piecgadīga ģimnāzija. Bērniem 
no jauktajām ģimenēm, kurās viens no vecākiem bija latvietis, turpmāk bija jāmācās 
latviešu skolā. Līdz 1934. gadam mazākumtautību pārstāvji izvēlējās pamatskolu pēc 
mācībvalodas principa, turpretī no 1934./35. mācību gada to varēja izvēlēties tikai pēc 
nacionālās piederības, dodot priekšroku latviešu skolām. šis likums panāca skolēnu  

125 Likums par mazākuma tautību skolu iekārtu. 1919. g. 8. decembris. Valdības Vēstnesis, Nr. 89, 1919, 18. dec. 
126 Brēmanis G. Latvijas skola. Universitas, Nr. 15, 1938, 414.–415. lpp.
127 Ludzas apriņķa I iecirkņa pamatskolu inspektora o. Svennes sniegtais skolotāja Pētera Jungas raksturojums, 

1924. g. – LVVA 1632. f., 1. apr., 8802. l., 11. lp.  
128 Salnītis V. (sast.) Latvijas kultūras statistika: 1918.–1937. g. Rīga: Valsts Statistiskā pārvalde, 1938, 89. lpp.
129 Likums par tautas izglītību. 1934. g. 12. jūlijs. Valdības Vēstnesis, Nr. 156, 1934, 17. jūl. 

5. att. Skolu celtniecībai veltītās grā-
matas titullapa ar 1935. gadā uzcelto 
Rīgas pilsētas 46. pamatskolas (no 
1952. gada – Rīgas 34. vidusskolas) ēku 
priekšplānā (Skolu celtniecība Latvijā no 
1934. g. 15. maija līdz 1936. g. beigām. 
[Rīga]: Skolu departaments, 1937)
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sastāva viendabīgumu mazākumtautību skolās, izvirzīja vienotas prasības pamatizglītī-
bas un audzināšanas darba saturam. Latviešu skolās arvien vairāk sāka mācīties cittau-
tieši – 1924./25. māc. gadā to bija tikai 3,92%, bet 1937./38. māc. gadā – jau 10,23%.130 

 Skolēni darbojās skautu vienībās un gaidu pulciņos, interesi par lauksaimniecību 
veicināja arī 1929. gadā dibinātā ārpusskolas organizācija “Mazpulki”.

Kā liecina dati par 1937./38. mācību gadu, skolā bija jāmācās sešas dienas un brīva 
bija tikai svētdiena (izņemot ebreju skolas, kurās brīva bija sestdiena). Mācības visu 
tipu skolās sākās 9. septembrī, bet lauku pamatskolās – 1. oktobrī.131 Visās skolās tika 
ieviesta trīsreizēja skolēnu veselības pārbaude. 

1937./38. mācību gadā Izglītības ministrijas skolu departaments pieņēma lēmumu 
par šķirtu mācību zēniem un meitenēm arodskolās un ģimnāzijās, jo katram dzimu-
mam esot savs uzdevums: zēniem jāsagatavojas tēvijas sarga uzdevumam, bet meite-
nēm – mātes pienākumiem.132 

Jau 19. gadsimtā skolās pastāvēja sekmju vērtēšana piecu ballu sistēmā. Bija pie-
ļauts arī vērtējums 1½, 2½, 3½, 4½, par augstāko vērtējumu pieņemot 5. divdesmitā 
gadsimta 20.–30. gados vērtēšanā bija iespēja pie atzīmēm pielikt “mīnusu” vai “plusu”.

1921. gadā Izglītības ministrija izsūtīja skolām priekšlikumu ieviest skolēniem 
vienveidīgu apģērbu, galvenokārt cepures, taču ne katrs varēja to atļauties, tāpēc dažās 
skolās pedagoģiskā padome šādu priekšlikumu noraidīja.133 Vēlākajos gados daļā skolu 
tika izmantotas formas cepures, daļā – formas tērpi. Piemēram, Franču licejā forma bija 
obligāta.134 

Visās Latvijas skolās mācību procesā un arī ārpusstundu nodarbībās liela uzma-
nība tika veltīta jaunatnes tikumiskajai un patriotiskajai audzināšanai. Nozīmīga vieta 
skolu darbā tika ierādīta pretalkohola propagandai. Patriotisko audzināšanu sekmēja 
pilsoniskās audzināšanas stundas, valsts svētku svinēšanas tradīcijas, skolas simbolikas 
ieviešana, dzimtās zemes apceļošanas sekmēšana. 30. gadu 2. pusē kā īpašs simbols 
tika ieviests skolas karogs. Karogā ierakstīja skolas devīzi – parasti par devīzi izvēlējās 
kāda latviešu tautas darbinieka vai Valsts prezidenta Kārļa ulmaņa teicienu, tajā bieži 
bija sastopami vārdi Latvija, Tēvzeme u.tml. Karoga iesvētīšana parasti notika svinīgos 
apstākļos, dažreiz ceremonijā piedalījās arī valsts amatpersonas. Prezidents K. ulma-
nis, kas jaunībā pats bija strādājis par skolotāju, bieži apciemoja skolas. 1935. gada 
28. janvārī viņš nāca klajā ar aicinājumu katram atbalstīt savu pirmo skolu, ziedojot tai 
grāmatas, mūzikas instrumentus, mākslas darbus un visu citu, kas nepieciešams mā-
cību procesā. Tā aizsākās draudzīgā aicinājuma kustība, un tās ietvaros skolas saņēma 
ap 2 miljoniem grāmatu, arī gleznas un mūzikas instrumentus.135 Lai gan K. ulmaņa 
autoritārais režīms nav vērtējams viennozīmīgi, prezidents neapšaubāmi atbalstīja un 
veicināja Latvijas tautas izglītības centienus.

130 Kronlins J. (sast.). Latvijas skolas 1937./38. mācības gadā. Rīga: Skolu departamenta izd-ba, 1938, 156. lpp.
131 Ziņas par 1937./38. mācību gada sākumu. – LVVA 6637. f., 1. apr., 147. l., 244. lp. 
132 Zēni un meitenes mācīsies atsevišķi. Latvijas Kareivis, Nr. 100, 1937, 1. lpp.
133 I Valsts vidusskolas Rīgā pedagoģiskās padomes sēdes protokols 1921. g. 1.VI. – LVVA, 2872. f., 2. apr., 

4143. l., 9. lp. 
134 Franču licejs: 1921–1940. Sast. J. Leimanis. Rīga: Kabata, 1991–1993, 75. lpp.
135 Bērziņš A. Kārlis Ulmanis: cilvēks un valstsvīrs. Bruklina: Grāmatu draugs, 1973, 264. lpp.
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Kopš 1919. gada latviešu skolas darbojās arī kaimiņvalstīs – Igaunijā un Lietuvā. 
1934./35. mācību gadā Igaunijā darbojās četras latviešu skolas (Valkā, Moisakilā, Ļičņi-
kovā, Lugos) un latviešu klases, kur mācījās 211 skolēni.136 Lietuvā 1935. gada decem-
brī darbojās 11 latviešu skolas, bet trīs skolās bija latviešu klases – kopā tika aptverti 
465 skolēni. diemžēl vairums šo skolu atradās nepiemērotās telpās, trūka kvalificētu 
skolotāju, mācību grāmatu.137 

Kopš 20. gs. 20. gadiem daudz latviešu skolu darbojās Krievijā. Tās bija pirmmācī-
bas skolas, pamatskolas, vidusskolas, bet 30. gados arī divas nodaļas pie tehnikumiem – 
Latviešu pedagoģiskais tehnikums Ļeņingradā un Latgaļu pedagoģiskais tehnikums 
Krasnojarskas apgabala Ačinskā. 30. gadu 2. pusē daudzi latviešu skolotāji cieta staļi-
niskajās represijās, tika slēgtas arī mācību iestādes.138

Arodizglītība. Latvijas Republikā starpkaru periodā darbojās gan valsts, gan 
privātās komercskolas, tehnikumi, lauksaimniecības u.c. skolas, kas lielākoties nebija 
Izglītības ministrijas pārziņā. 

īpaši nozīmīgas bija lauksaimniecības skolas, jo šī nozare atradās Latvijas saim-
nieciskās dzīves pamatā. darbojās divgadīgās lauksaimniecības, dārzkopības, lop-
kopības, mājturības, laukstrādnieku, mežsaimniecības skolas. Kurzemē un Vidzemē 
zemākās lauksaimniecības skolas darbojās jau 19. gadsimtā un to dibināšana turpinājās 
arī 20. gadsimtā. Latgalē 1912. gadā tika nodibināta pirmā zemkopības skola Greiš-
kānos. Laikā no 1920. līdz 1940. gadam divgadīgās lauksaimniecības skolas absolvēja  
5131 cilvēks.139

Finanšu ministrijai bija pakļauta Valsts K. Valdemāra jūrskola Rīgā, Tautas labklā-
jības ministrijai – žēlsirdīgo māsu un vecmāšu skolas.

Skolotāja profesija. Skolotāji arvien ir iesaistījušies sabiedrībai svarīgu problēmu 
risināšanā, tādēļ viņu līdzdalība 20. gs. sākumā notiekošajos demokratizācijas procesos 
ir likumsakarīga. Vidzemes un Kurzemes tautskolotāju I kongress, kas notika Rīgā 
1905. gada 10.–14. novembrī un pulcināja ap 1000 skolotāju un 500 citu dalībnieku, 
pieprasīja ieviest skolās latviešu mācību valodu un īstenot citus demokrātiskus pārkār-
tojumus. 

Tautskolotāji iesaistījās 1905. gada revolucionārajos notikumos, un par tiešu vai 
netiešu revolucionāru atbalstu desmitiem skolotāju nācās emigrēt, atstāt darbu. daļa 
no revolūcijā iesaistītajiem pedagogiem tika izsūtīti uz Krieviju, citi devās uz šveici, 
uz Ameriku, daļu arestēja, vēl citi nomira, izciešot sodu katorgā Krievijā, vai tika no-
šauti.140 1905. gadā pirms tautskolotāju kongresa tika izdota Jāņa Asara rediģētā brošūra 
“Mūsu tautskola”. Tajā bija iekļauta viņa vadībā izstrādātā jaunā skolu programma, kas 
bija iepriekšējo skolotāju konferenču (1904–1905) darba rezultāts un paredzēja mācības 
dzimtajā valodā, izglītības satura tuvināšanu jaunākajiem zinātnes, tehnikas un mākslas 

136 Pārskati par latviešu skolām Igaunijā, 1934.–1938. – LVVA, 6637. f., 1. apr., 187. l. 
137 ozoliņš K. Lietuvas skolas. Latvijas Skola, Nr. 2, 1940. 
138 Vīksna dz. Latviešu kultūras un izglītības iestādes Padomju Savienībā 20.–30. gados. Rīga: Zinātne, 1972, 

131.–132. lpp.
139 Vilciņš T. Skolu jaunatne nacionālajā cīņā. Rīga: LVA, 1997, 55. lpp.
140 Baltijas Skolotāju seminārs, 1870–1919; Birkerts P. 1905. g. revolūcijā cietušie Latvijas skolotāji. Rīga, 1927, 

222 lpp.
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sasniegumiem, skolas darba organizācijas formu un metožu iespēju izmantošanu sko-
lēnu garīgās patstāvības un intelektuālās aktivitātes attīstībai.141

daudzi tautskolotāji jau pirms revolūcijas bija iestājušies sociāldemokrātiskajā 
partijā, 1903. gadā sociāldemokrātu vadībā nodibinājās skolotāju pulciņš pie Jonatāna 
biedrības skolas Rīgā, bet 1904. gadā – Pārdaugavas Labdarības biedrības skolā.142 
Skolotāji, inteliģences vairākums, pagastos aktivizēja latviešus ne tikai mācībām, bet 
arī rosināja darboties biedrībās, koros, teātros, iesaistīties politiskās norisēs un vēlējās 
demokratizēt mācību procesu, uzlabot skolotāju darba un skolēnu mācību apstākļus.143 
Izglītības jautājumu risināšanā tika piedzīvota nepieredzēta tautskolotāju aktivitāte. 
Laikmetīgas skolas radīšana un samilzušo problēmu risināšana bija Latvijas skolotāju 
biedrības (1907–1911) uzmanības lokā, un šie jautājumi guva atbalsi tās izdotajā žur-
nālā “Izglītība” (1909–1911). šajā laikā iznāca arī Skolu muzeju biedrības žurnāls “Skola 
un Māja” (1914).

20. gs. sākumā skolotājus sagatavoja Baltijas skolotāju seminārs, Valmieras skolotāju 
seminārs, Jelgavā darbojās vācu skolotāju seminārs, bet krievu skolotāju seminārs tika 
nodibināts Ilūkstē (1911. gadā to pārcēla uz daugavpili). N. draudziņas, Lomonosova, 
V. Maldoņa un citās sieviešu ģimnāzijās pastāvēja 8. (pedagoģiskā) klase. Tāda bija 
arī Vietalvas un Kuldīgas ministrijas skolās. Skolotāju sagatavošanai tika rīkoti dažādi 
kursi. Piemēram, 1913. gadā dažādi skolotāju kursi notika Bulduros, Irlavā, Jelgavā, 
Lazdonā, Liepājā, Priekuļos.144

Arī pēc Latvijas valsts nodibināšanas bija vērojams skolotāju trūkums, tādēļ darbo-
jās dažādi kursi. 1922. gadā vispārizglītojošās vidusskolās atvēra pedagoģiskās klases, 
kas gada laikā sagatavoja pamatskolu skolotājus. Vēlāk, kad skolotāju institūti daugav-
pilī, Jelgavā, Rēzeknē, Rīgā un vēlāk arī Cēsīs (no 1938) sagatavoja pietiekami daudz 
skolotāju, atrast brīvas štata vietas bija visai problemātiski. 

Vidējo mācību iestāžu skolotājus gatavoja Lu Pedagoģijas nodaļa, Latvijas Mākslas 
akadēmija, Latvijas Konservatorija, Latvijas Tautas universitātes Fiziskās audzināšanas 
institūts, Angļu valodas institūts un Franču institūts. Pastāvēja arī iespēja individuāli 
kārtot eksāmenus pie Izglītības ministrijas un iegūt skolotāja tiesības. 

Ticības mācības skolotājus sagatavoja attiecīgo konfesiju mācību iestādes, bet māj-
turības un rokdarbu – Kaucmindes mājturības seminārs, Rīgas Valsts daiļamatniecības 
skola u.c. Speciālo skolu skolotājiem tika organizēti speciāli kursi, un daudzi izglītību 
papildināja ārzemēs. 

Sievietes arvien biežāk izvēlējās skolotāja profesiju – tā nodrošināja sabiedrības 
akceptētu karjeru un veiksmīgu sociālo mobilitāti. Sievietes labprāt tika pieņemtas 
darbā par skolotājām, jo viņām varēja maksāt mazāku algu. 1924./25. māc. gadā 62,56% 
no ģimnāziju skolotāju kopskaita bija vīrieši, bet 1937./38. māc. gadā viņu īpatsvars 

141 Anspaks J. Pedagoģijas idejas Latvijā, 137. lpp.
142 Ruberts J. Latvijas skolotāji un skolu jaunatne 1905. gada revolūcijā. Rīga: Zinātne, 1965, 45. lpp.
143 Kaļķe B. Latvijas tautskolotāji 1905. gada revolūcijā. Starptautiska konference “Informācija, revolūcija, reakcija: 

1905–2005”. Rīga: LNB, 2005, 83.–84. lpp.
144 Zvirgzdiņš I. Skolotāju kursi Lazdonā 1913. gada vasarā.  Zinātņu vēsture un muzejniecība. Rīga: Lu Akadē-

miskais apgāds, 2011, 221.–222. lpp. (Latvijas universitātes raksti, 763. sēj.).
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sa mazinājās līdz 56,58%.145 Sie-
vietes nereti kļuva par mācību 
iestāžu vadītājām, piemēram, 
daugavpils Skolotāju institūtu 
17 gadus (1923–1940) vadīja 
sieviete – Latgales pedagoģe un 
bibliogrāfe, sabiedriskā darbi-
niece V. Seile. 

Skolotāju izglītības vēsturē 
paliekoši ierakstīts Lu profesora, 
Rīgas Skolotāju institūta direk-
tora Luda Bērziņa vārds.  Izcilā 
latviešu folklorista, pedagoga, 
teologa, literatūrzinātnieka, 
valodnieka, dzejnieka, mācību 
grāmatu autora L. Bērziņa va-
dībā no 1922. līdz 1934. gadam 
tika sagatavots gandrīz tūkstotis 
skolotāju.146 

 Pedagogu darbs tika augstu novērtēts – vairāki simti no viņiem tika apbalvoti ar 
augstāko valsts civilo apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni, citu valstu ordeņiem un 
medaļām, ap 60 pedagogu par līdzdalību Latvijas Brīvības cīņās, valsts dibināšanas 
sekmēšanu saņēma Lāčplēša Kara ordeni.147 

Pedagoģijas zinātnes attīstība. Sākot no 20. gs. 20. gadiem, vērojami centieni 
attīstīt savu nacionālo pedagoģiju. Latvijā ienāca reformpedagoģijas idejas, kuras 
pārstāvji H. Gaudigs, T. Lits148 un citi viesojās Latvijā ar lekcijām un paraugstundām. 
Apliecinājums tam, ka skolotāji un izglītības darbinieki pievērsās reformpedagoģijas 
idejām, bija skolotāju mēģinātāju kustība (1923–1934), kuras organizētāja bija Lat-
vijas Skolotāju savienība. šīs kustības piekritēji centās apzināt jaunākos sasniegumus 
pasaulē, tos pārbaudīt un ieviest praksē atbilstoši vietējiem apstākļiem un nacionālās 
audzināšanas tradīcijām. Skolotāju mēģinātāju darbību sevišķi atbalstīja tālaika iz-
glītības ministrs Rainis. Reformpedagoģijā nozīmīgas idejas teorētiski pamatoja un 
popularizēja Kārlis dēķens, Krists obšteins, Jūlijs Aleksandrs Students. šīs kustības 
aizsācējs Jānis Greste veidoja mācību kabinetus, iekārtoja muzejus, plaši izman-
toja uzskates līdzekļus u.c. Viens no populārākajiem reformpedagoģijas virzieniem 
Latvijā bija darba skola, tam pievērsās arī Lu docents, Jelgavas Skolotāju institūta  

145 Latvijas skolas 1937./38. mācības gadā. Sast. J. Kronlins. Rīga: Skolu departaments, 1938, 167. lpp.
146 Atmiņu gaismā: Rīgas Skolotāju institūts (1922. g.–1938. g.) un Cēsu Valsts skolotāju institūts (1938. g.–1940. g.). 

Kalamazū: RSI un CVSI audzēkņu puduris, 1990, 41. lpp.
147 Skolotāju personāllietas. – LVVA, 1632. f., 1. apr., 76., 102., 506., 653., 885.1.; Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri. 

Rīga: LVVA, 1995, 616 lpp. 
148 Zigmunde A. der Besuch von Theodor Litt anlässlich der deutsch-Baltischen Lehrertage in Riga im Jahre 

1926 und 1933. – Gutjahr-Löser P., Schulz d., Wollersheim H.-W. (Hg.). Theodor-Litt-Jahrbuch 2010/7. Leip-
zig: Leipziger universitätsverlag, 2010, S. 285–292.

6. att. Skolotājs Jānis Greste (vidū) ar skolēniem pēc darba dārzā. 
20. gs. 30. gadi (no Lu Pedagoģijas muzeja krājuma)
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direktors Eduards Pētersons, bet Leons Taivāns savu un kolēģu pieredzi apkopoja rakstu 
krājumā.149 

Reformpedagoģijas mērķis bija izveidot “jauno skolu”, kuras būtība pretstatā “veca-
jai skolai”, kurā valdīja mehāniska iekalšana, zināšanu atrautība no reālās dzīves, stingri 
reglamentētas attiecības starp skolotājiem un skolēniem,150 bija – būt atvērtai visam 
jaunajam, eksperimentālajam ar akcentu uz pašu skolēnu darbību un viņu harmoniskas 
attīstības veicināšanu. Jaunākos teorijas un prakses jautājumus izglītībā un audzināšanā 
atspoguļoja latviešu pedagoģiskā prese – žurnāli “Audzinātājs”, “ārpusskolas Izglītība”, 
“Mūsu Nākotne”, “Izglītības Ministrijas Mēnešraksts”, rakstu krājumi, kā arī Latvijā 
iznākošā vācu, krievu un baltkrievu pedagoģiskā prese. Notika skolotāju konferences, 
pedagoģiskās nedēļas, stundu hospitēšana, vairāki desmiti skolotāju piedalījās dažādos 
starptautiskos kongresos. Skolu bibliotēkās bija pieejama gan latviešu, gan ārzemju 
pedagoģiskā literatūra. Izglītības politiku un pedagoģisko domu šajā periodā būtiski 
ietekmēja skolotāju konsolidēšanās profesionālās organizācijās, no kurām starpkaru 
periodā lielākās bija Latvijas Skolotāju savienība (1917–1934) un Latvijas Nacionālo 
skolotāju savienība (1923–1939).

Pedagoģijas zinātnes attīstībā liela nozīme bija Lu profesoriem – Aleksandram 
daugem, Paulam Jurevičam, Jānim Kauliņam, kā arī docentam Eduardam Pētersonam, 
kas 1940. gadā aizstāvēja Latvijā pirmo doktora disertāciju pedagoģijā “Pestalocija per-
sonība un viņa pedagoģiskās idejas”,151 otras pedagoģijā aizstāvētās doktora disertācijas 
“Miesas uzbūve un psihiskās īpatnības” (1943) autore ir Milda Liepiņa.

Izglītība okupāciju un totalitārisma periodā. 1940–1991

Izglītība divu okupāciju laikā: 1940–1944. Jauns radikāls pavērsiens izglītībā un 
pedagoģiskajā domā sākās pēc padomju okupācijas. Lai gan oficiāli tikai 1940. gada 
5. augustā Latvija tika iekļauta Padomju Savienībā, lēmumus attiecībā uz skolotājiem 
Maskavā sāka pieņemt jau jūlijā. Mācību programmas tika piemērotas Padomju Sa-
vienībā pastāvošajām. Tika slēgtas visas privātās un garīgās mācību iestādes, skolotāju 
semināri, no mācību programmām svītroja ticības mācību, ieviesa PSRS vēsturi un ģeo-
grāfiju, krievu valoda kļuva par obligātu mācību priekšmetu. Līdz ar padomju armiju 
Latvijā ieradās krievu tautības bērni, kuri ieguva izglītību dzimtajā valodā.

Jau 1940. gada 2. un 3. septembrī Rīgā notika skolotāju kongress, Izglītības tautas ko-
misariāts steigā rīkoja skolotāju sagatavošanas kursus, iekļaujot to programmā padomju 
pedagoģiju un psiholoģiju, sabiedriski politisko audzināšanu. Skolotājs H. B. šterns 
vēlāk atzina, ka “kursos iegūtās zināšanas metodiskajā ziņā bija ļoti trūcīgas”.152

149 Jaunus ceļus meklējot: paidagoģisku rakstu krājums. Red. L. Taivans. Rīga: Rīgas pils. 5. īpatnējā (mēģinājumu) 
pamatskola, 1935, 167. lpp. 

150 Ķestere I. Pedagoģijas vēsture: skola, skolotājs, skolēns, 76. lpp.
151 LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa – A 296, Ņ. un A. ģērmaņu fonds, N 78. Pētersons E. Pestalocija per-

sonība un viņa pedagoģiskās idejas. Lu Filoloģijas un filozofijas fakultātei iesniegtā disertācija pedagoģikas 
doktora grāda iegūšanai. Jelgava, 1939, 112 lpp.

152 Skolotāja Hugo Bruno šterna personāllieta. – LVVA, 1632. f., 1. apr., 21 255. l.
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Būtiskas laikmeta liecības sniedz skolu pedagoģisko padomju sēžu protokoli, 
no kuriem uzzinām, ka, piemēram, Taurkalnes pagasta Mežvidu nepilnā vidusskola 
1940. gada rudenī rīkoja sociālistisko sacensību starp skolēniem, svinēja līdz tam 
nepazīstamus svētkus – Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadienu, Padomju 
armijas dienu un citus. 1940./41. māc. gada beigās tika atzīts, ka mācību darbs cietis no 
programmu un mācību grāmatu trūkuma, kā arī “traucējumiem” skolotāju sastāvā.153 
Valmieras Valsts kurlmēmo skolā 1940./41. māc. gadā, sagaidot svētkus, telpas tika 
rotātas ar padomju simboliku: Latvijas PSR karogu, sarkanām lentēm, padomju valsts 
vadītāju portretiem.154

Skolās darbojās oktobrēnu, pionieru un komjauniešu organizācijas, bet skolotājus 
aicināja stāties komunistiskajā partijā. Pārtrūka pedagogu sadarbība ar kolēģiem Eiropā 
un ASV.

Sākās represijas. 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju kopā ar vecākiem tika izsūtīti 
simtiem skolēnu, arī 71 skolotājs.155 

1941. gada vasarā līdz ar vācu okupāciju atkal tika mainīta izglītības politika. Lai 
gan izglītības sistēmā tika lietota latviešu valoda, lielu nozīmi ieguva vācu valoda, kas 
bija vienīgā svešvaloda. Tika slēgtas ebreju skolas, to skolēni un skolotāji nometināti 
geto, vēlāk okupācijas vara viņus iznīcināja. Vairākas skolas bija cietušas jau kara-
darbības pirmajās dienās, dažās skolās izvietojās vācu armijas daļas, un skolu darbs 
tika izjaukts.156 Padomju laikā izdotās grāmatas aizliedza lietot, bet līdz 1940. gadam 
lietotās kā ideoloģiski kaitīgas drīkstēja izmantot mācību procesā tikai ar īpašu at-
ļauju.157 Mācību plānos atjaunoja ticības mācību. Vasarā 14 gadu vecumu sasniegušiem 
skolēniem bija obligāti jāstrādā lauku darbos, lai nepietrūktu pārtikas vācu armijai. 
daļu skolotāju vīriešu mobilizēja vācu armijā. Skolotāju sagatavošana turpinājās uni-
versitātē, darbojās Rēzeknes un Jelgavas skolotāju institūti, tika organizēti skolotāju  
sagatavošanas kursi. 

Izglītība padomju totalitārisma periodā. 1944–1991. 1940./41. māc. gadā sāktos 
izglītības pārkārtojumus padomju vara atjaunoja 1944. gada rudenī, bet daļā Kurzemes 
tikai 1945. gadā. Atkārtojās 1940./41. māc. gada notikumi – skolās pastiprināti mācīja 
krievu valodu, atlaida skolotājus, dažus desmitus apcietināja, veicināja sadarbību ar 
krievu pedagogiem, nodibināja jaunas mācību iestādes – partijas skolas, karaskolas u.c. 
Skolās sāka strādāt no Padomju Savienības iesūtītie komunistiski noskaņotie latvieši un 
cittautieši. daļa latviešu skolotāju otrā pasaules kara beigās devās trimdā, lai izvairītos 
no padomju varas represijām. daudzi skolotāji un skolēni 1949. gada martā tika izsūtīti 
uz Sibīriju – no Rīgas vien 256 skolēni un studenti.158 dažās skolās tika organizētas 

153 Mežvidu nepilnās vidusskolas pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, 1940./41. – LVVA, 1800. f., 1. apr., 
82. l. 

154 Valmieras Valsts kurlmēmo skolas pedagoģiskās padomes sēžu protokoli, 1940./41. – LVVA, 6864. f., 1. apr., 
1. l.

155 Bleiere d., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture: 20. gadsimts, 234. lpp.
156 Turpat, 286.–287. lpp.
157 Žukovs L., Kopeloviča A. Skolotāju izglītība Latvijā 1941.–1944. gados. Pedagoģiskā izglītība Baltijā: Baltijas 

valstu pedagoģijas vēsturnieku simpozija materiāli. Rīga: RaKa, 1999, 34. lpp.
158 Bleiere d., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture: 20. gadsimts, 309. lpp.
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skolēnu pretošanās grupas (Bauskā, Gulbenē u.c.), kuru dalībniekiem piesprieda apcie-
tinājumu, izsūtot uz Krieviju, vai augstāko soda mēru – nošaušanu.159

Skolēni nelabprāt stājās pionieru un komjauniešu organizācijās, skolotāji – komu-
nistiskajā partijā. 50. gadu 2. pusē padomju jaunatnes organizācijas skolās vēl nebija 
kļuvušas par masveida organizācijām, jo vairumam latviešu bija negatīva attieksme 
pret kompartiju160. Skolēnus stimulēja stāties oktobrēnos, pionieros un komjaunatnē. 
Labākos pionierus sūtīja uz Vissavienības nometni “Arteks” Krimā, atbalstīja dažādus 
šo organizāciju pasākumus.161

Beidzoties karam, latviešu bēgļi nonāca galvenokārt filtrācijas nometnēs Vācijā un 
tur sāka organizēt latviešu skolas (Eslingenā, Pinebergā u.c.). 1946./47. māc. gadā Vāci-
jas rietumu zonās darbojās 242 audzināšanas un mācību iestādes, kurās tika audzināti 
vai mācīti 15 520 bērni un jaunieši no Latvijas.162 dažas iestādes darbojās visai īsu laiku, 
bet detmoldā dibinātā latviešu skola vēlāk pārcēlās uz Augustdorfu, 1957. gadā – uz 
Minsteri un kļuva pazīstama kā Minsteres Latviešu ģimnāzija, kas līdz tās likvidēšanai 
1998. gadā bija vienīgā pilna laika akreditēta latviešu skola ārpus Latvijas, un tajā mā-
cījās latvieši no dažādām pasaules valstīm. Skolas palīdzēja jaunatnē saglabāt latvisko 
garu un tradīcijas. 

Padomju Latvijā pēc PSRS parauga un vienotām mācību programmām darbojās 
pamatskolas, vidusskolas, speciālās skolas un vakarskolas (pēdējās bija domātas gal-
venokārt strādājošiem jauniešiem), no 1956. gada arī internātskolas. 1944. gadā par 
obligātu kļuva septiņgadīgā skola, kuru 1958. gadā nomainīja obligātā astoņgadīgā 
skola. 20. gs. 60. gados sākās pāreja uz obligātu vispārēju vidējo izglītību, kas skolās ar 
latviešu mācību valodu bija 11 klases, bet ar krievu mācību valodu – 10 klases. Pastāvēja 
daudzas arodskolas, kur varēja apgūt kādu amatu, un arodvidusskolas, kur jaunieši līdz 
ar amatu ieguva vidējo izglītību. Amata apguvei organizēja praksi ražošanas uzņēmu-
mos, fabrikās, kolhozos u.c. 60. gados sākās intensīva jaunu lielu skolu (1000 un vairāk 
skolēniem) celtniecība. 

Skolēni valkāja skolas formu – sākumā tā bija tumša kleita ar baltu un melnu 
priekš autu, vēlāk kleitas vietā meitenēm ieviesa svārkus, žaketi un blūzi, zēniem bija 
jāvalkā tumšs uzvalks.

Skolotāju sagatavošana. 1946. gadā pie dažām vidusskolām sāka darboties pe-
dagoģiskās klases pamatskolas skolotāju sagatavošanai, un tās pastāvēja vēl 80. gados. 
5.–7. klases skolotājus gatavoja skolotāju institūtos, kuros uzņēma audzēkņus ar pamat-
skolas izglītību. Institūti atradās lielākajās pilsētās – Cēsīs, daugavpilī, Liepājā, Rīgā. 
Sakarā ar pāreju uz vispārējo vidējo izglītību un prasību pēc pedagogiem ar augstāko 
izglītību, uz skolotāju institūtu bāzes tika dibināti pedagoģiskie institūti – 1952. gadā 

159 ābelnieks R., urtāns A. Nacionālā pretošanās kustība un padomju okupācijas represīvo iestāžu pretdarbība 
Bauskas apriņķī/rajonā (1944. gads – 50. gadu vidus). Okupētā Latvija, 1940–1990: Latvijas Vēsturnieku 
komisijas 2005. gada pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 377. lpp. (Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti, 19. sēj.).

160 Bleiere d., Butulis I., Feldmanis I., Stranga A., Zunda A. Latvijas vēsture: 20. gadsimts, 310. lpp. 
161 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola. Liepāja: Liepājas 5. vsk., 2008, 77. lpp.
162 Staris A. Latviešu skolas un izglītība Rietumu trimdā. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma  

(1944–1990). Rīga: RaKa, 2004, 11. lpp.



117

daugavpils Pedagoģiskais institūts un 1954. gadā – Liepājas Pedagoģiskais institūts. 
Fizkultūras skolotājus sagatavoja Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūts, rasēšanas 
un zīmēšanas skolotājus – LPSR Valsts mākslas akadēmija, mūzikas pedagogus – 
Latvijas Valsts konservatorija. Latvijas Valsts universitātē skolotāju sagatavošana no-
tika fakultātēs, iesaistot Pedagoģijas (1944–1948), vēlāk Pedagoģijas un psiholoģijas 
katedru (1948–1996). 1983. gadā universitātē nodibināja Pedagoģijas fakultāti, kurā 
sagatavoja skolotājus atsevišķos mācību priekšmetos. dažās specialitātēs skolotāja 
izglītību (surdopedagogs, logopēds u.c.) varēja iegūt tikai citās PSRS republikās. Tālāk-
izglītības kursus organizēja Republikāniskais Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts  
(1944–1990).

Jau pirmajos pēckara gados notika konferences gan Latvijā, gan citās savienotajās 
republikās, kas iepazīstināja skolotājus ar padomju pedagoģijas nostādnēm. 1957. gada 
martā notika I Padomju Latvijas skolotāju kongress, 1961. gadā – II kongress,163 kam 
sekoja III (1968), IV (1978) un V (1987) Latvijas skolotāju kongress.

Mācību grāmatas sākumā tulkoja no krievu valodas, bet vēlāk, izdodot tās latviešu 
valodā, par paraugu izmantoja PSRS mācību grāmatas. Skolās ar latviešu mācību va-
lodu izmantoja grāmatas latviešu valodā, bet skolās ar krievu mācību valodu – krievu  
valodā. 

Padomju periods ilga pusgadsimtu, un tajā tautas izglītībai tika atvēlēti lieli līdzekļi. 
šo centienu galvenais mērķis bija komunistisko vērtību ieaudzināšana jaunatnes apziņā. 
Tālaika mācību un audzināšanas process nav viennozīmīgi vērtējams, un nevar noliegt 
daudzu pedagogu godprātīgu darbu. Tomēr kopumā, kā atzinis A. Staris, padomju laikā 
valdīja “unificēta mācību un audzināšanas sistēma, kā arī gandrīz neslēpta jaunatnes 
pārkrievošanas tendence”.164

Pedagoģijas zinātne. Padomju periodā zinātnei bija raksturīga atsvešinātība no 
nacionālās pedagoģiskās domas un pedagoģijas zinātnes sasniegumiem pasaulē, iero-
bežoti kontakti ar ārvalstu zinātniekiem. Taču pētījumu problemātika un pētnieciskā 
darbība bija atkarīga ne vien no oficiālajām nostādnēm, bet arī no pētnieka personiskās 
pozīcijas, attieksmes un atbildības par izvēlēto tematu un rezultātiem. Galvenie pētī-
jumu virzieni pedagoģijā no 1945. līdz 1990. gadam bija pedagoģijas vēsture, tautas 
pedagoģija, audzināšanas teorija un dažādi audzināšanas virzieni, jaunatnes organi-
zāciju darbība, vispārīgā didaktika, skolvadība, pirmsskolas pedagoģija, pedagoģiskā 
psiholoģija, audzināšana ģimenē, skolotāja personība un pedagoģiskā darbība, skolēnu 
profesionālā orientācija. Padomju periodā iegūto zinātnisko grādu nostrifikācijas pro-
cesā (1992–1993) tika atzīts, ka vairākumā darbu risināti didaktikas un audzināšanas 
teorijas jautājumi, kuriem pedagoģijas zinātnes aspektā ir gan zinātniska, gan praktiska 
nozīme.

Kaut arī disertācijas bija aizstāvētas divās jomās (pedagoģijas teorija un vēsture; 
mācību metodika), pētījumu rezultāti veicināja daudzu pedagoģijas zinātnes virzienu 

163 Skolotāju kongresa apsveikums Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai Komitejai, Latvijas PSR 
Augstākās Padomes Prezidijam un Latvijas PSR Ministru Padomei. Padomju Latvijas Skola, Nr. 1, 1961,  
17. lpp.

164 Staris A. [Priekšvārds]. Rietumu trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944–1990). Rīga: RaKa, 2004, 5. lpp.
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attīstību, kuri mūsdienās iekļauti zinātņu klasifikatorā kā pedagoģijas zinātnes apakš-
nozares.165 Padomju perioda pedagoģiskais mantojums prasa turpmāku izpēti un 
izvērtējumu. 

Secinājumi

Izglītības pirmsākumi Latvijas teritorijā saistās ar Rīgas domskolu, par kuras dibi-
nāšanas laiku pieņemts uzskatīt 1211. gadu. Par latviešu skolu pirmsākumiem liecina 
zēnu kori pie baznīcām 16. gs. otrajā pusē. Līdz 18. gs. mācību saturā dominēja reliģiska 
satura zināšanas, izmaiņas tajā saskatāmas apgaismības laikmetā, taču tikai 19. gad-
simtā sakarā ar dzimtbūšanas atcelšanu, kā arī rūpniecības un dabaszinātņu attīstību 
mācību saturā notika būtiskas pārmaiņas. Pēc Latvijas valsts nodibināšanās 1918. gadā 
tika izveidota vienota izglītības sistēma, nodrošināta obligāta bezmaksas izglītība dzim-
tajā valodā, līdzās latviešu skolām darbojās nacionālo minoritāšu izglītības iestādes. 
Padomju periodā tika veicināta lielo skolu attīstība, realizēta obligātas bezmaksas vidē-
jās izglītības ideja, izveidojās plaša speciālo skolu, kā arī ārpusskolas izglītības sistēma. 
Taču mācību un audzināšanas darba ideoloģizācija neveicināja demokrātiskas skolas 
veidošanos un individualitātes attīstību.

Vēstures avoti liecina, ka līdzās skolu izveidei attīstījusies skolotāja profesija. No 
viņa daudz prasīts, bet labs skolotājs arī cienīts, un viņam bijusi būtiska nozīme Latvijas 
politiskajos un kultūrvēsturiskajos procesos. Pirmos latviešu skolotājus 17. gadsimtā 
sagatavoja E. Gliks, taču daži desmiti skolotāju situāciju būtiski uzlabot nevarēja. Pirmo 
skolotāju semināru 18. gadsimtā Valmiermuižā atvēra M. E. fon Hallarte, un, pateicoties 
hernhūtiešu līdzdalībai skolotāju sagatavošanā, strauji samazinājās analfabētu skaits.

19. gadsimtā Vidzemes un citos skolotāju semināros sagatavotie skolotāji kļuva ne 
vien par bērnu izglītotājiem, bet arī par vietējās kultūrvides veidotājiem. 

Līdzās bērnu audzināšanai, kad skolu vēl nebija, kā arī vēlāk, izglītībai un audzi-
nāšanai institucionalizējoties, attīstījusies pedagoģiskā doma, kas, izaugusi no tautas 
pedagoģijas, kā dēvējam vissenāko audzināšanas pieredzi, daudzu gadsimtu garumā 
veido pedagoģijas zinātnes priekšvēsturi Latvijā, bez kuras nebūtu bijusi iespējama pe-
dagoģijas teorētisko pamatu veidošanās 19. gs. otrajā pusē un pedagoģijas kā zinātnes 
un akadēmiskas disciplīnas izveidošanās 20. gs. 20.–30. gados.

Padomju varas apstākļos pedagoģija kļuva par vienu no ideoloģijas propagandas 
avotiem – pedagoģiskie procesi tika skatīti caur marksisma-ļeņinisma teoriju prizmu, 
likvidējot humanitārās pedagoģijas izpratni.

Pēc neatkarības atgūšanas būtiskas izmaiņas notikušas gan izglītības sistēmā, gan 
pētniecībā, kas veido skolotāju izglītības teorētisko pamatu. Mūsdienu priekšrocība ir 
izglītības un zinātnes internacionalizācija – plašas iespējas mācīties no pasaules piere-
dzes, lai sekmīgi iekļautos Eiropas kopējā izglītības un zinātnes telpā un atklātu tai arī 
savas tradīcijas un vērtības.

165 Latvijas Zinātņu nozaru un apakšnozaru saraksts. Apstiprināts LZP sēdē 1999. gada 16. novembrī (pēdējās 
izmaiņas veiktas 2012. gada 16. augustā). Pieejams: http://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content& 
task=view&id=140&Itemid=88 (skatīts 15.12.2013.).
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Jānis Stradiņš

Augstākā izglītībA lAtvijAs  
vēsturē

līdz 1862. gadam latvijas teritorijā nebija augstākās mācību iestādes, baltijas kopējā universitāte 
bija tērbatas (tartu) universitāte (1632–1710, 1802–1918). kā universitātes iedīglis raksturota 
Academia Petrina jelgavā (kopš 1775). iztirzāts rīgas Politehnikuma (dib. 1862, kopš 1896 rīgas 
Politehniskais institūts) veikums inženierzinātņu, agrārzinātņu, tautsaimniecības speciālistu saga-
tavošanā. Šī pirmā politehniskā augstskola krievijas impērijā veicināja arī latviešu inteliģences tap-
šanu, taču pirmie nacionālās latviešu inteliģences pārstāvji (kopš 1850) galvenokārt studēja tērbatā 
vai krievijas augstskolās. Pavērsiens bija latvijas Augstskolas (universitātes) dibināšana 1919. gadā. 
Analizēta pirmās nacionālās universitātes augšupeja un tās dramatiskās gaitas pēc Otrā pasaules 
kara, augstākās izglītības mūsdienu problēmas. 

Prior to 1862, no institutions of higher education were sited on the territory of present-day latvia, 
the common baltic university was the university of tartu (Dorpat). Academia Petrina (in jel-
gava since 1775) is portrayed as a precursor to a university. The contribution of riga Polytechnic 
(founded in 1862, from 1896 – riga Polytechnic institute) in training engineers, agronomists and 
economy specialists has been analysed. it played a significant role in the creation of latvian intelli-
gentsia, notwithstanding that the initial members of this intelligentsia studied (since 1850) at tartu, 
or elsewhere in russia. Foundation of the university of latvia in 1919 was a historical watershed. 
The article focuses on the rise of this first latvian national university and its dramatic fate after the 
second World War, as well as on contemporary problems of higher education. 

Atslēgvārdi: akadēmiski izglītoti latvieši, tērbatas universitāte, rīgas Politehnikums (rīgas 
Politehniskais institūts), latvijas universitāte, Academia Petrina, studenti, akadēmiskie mācīb- 
spēki.

Keywords: academically educated latvians, tartu (Dorpat, tērbata) university, riga Polytech-
nic (riga Polytechnic institute), university of latvia, Academia Petrina, students, academic  
staff.

Augstākā izglītība latvijā vēsturiski ir veidojusies Eiropas akadēmiskās telpas, šau-
rākā skatījumā – ziemeļaustrumeiropas vai baltijas jūras reģiona ietvaros (iekļaujot 
šajā jēdzienā arī vācijas un krievijas augstskolas, pat tās, kas atstatāk no baltijas jūras). 
līdz 1802. gadam jauni cilvēki (lielākoties gan baltijas vācieši) devās studēt uz ārzemju 
universitātēm, 19. gadsimtā – uz tērbatas un arī iekškrievijas augstskolām. No baltijas 
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plūda nepārtraukta studentu straume uz ārzemēm, risinājās intensīva cilvēku, ideju un 
ietekmju apmaiņa.1

jau kopš 1632. gada, bet it īpaši pēc 1802. gada kopējs akadēmiskās izglītības centrs 
tag. latvijai un igaunijai bija tērbatas universitāte, kur studējuši pirmie akadēmiski iz-
glītotie latvieši. latvijas universitāte (latvijas Augstskola) kā pirmā nacionālā augstskola 
varēja tapt tikai 1919. gadā – pēc latvijas valstiskuma izcīnīšanas. taču jau pirms tam 
rīgā kopš 1862. gada funkcionēja tehniski orientēta augstskola – rīgas Politehnikums 
(rP, kopš 1896 rīgas Politehniskais institūts, rPi), tādēļ 2012. gadā latvijā atzīmējām 
augstākās tehniskās izglītības 150 gadus, bet 2013. gadā – augstākās lauksaimniecis-
kās, inženieru un ķīmijas izglītības 150 gadus (jo attiecīgās nodaļas (fakultātes) reāli 
tika dibinātas 1863. gadā).2 latvijas universitāte (lu) lielā mērā izveidojās uz “vecā” 
rPi bāzes, saņemot no tā mantojumā ēku kompleksu, daudzu fakultāšu akadēmiskos 
spēkus un gaisotni. savukārt no lu 1939. gadā atzarojās jelgavas lauksaimniecības 
akadēmija (tagadējā latvijas lauksaimniecības universitāte, llu), 1950. gadā rīgas 
Medicīnas institūts (vēlāk – latvijas Medicīnas akadēmija, uz kuras bāzes 1998–2002 
izveidojās rīgas stradiņa universitāte). 1958. gadā tika atjaunots rīgas Politehniskais 
institūts (kopš 1990 rīgas tehniskā universitāte). reģionālās Daugavpils un liepājas 
universitātes izveidojās jau 21. gadsimtā no attiecīgajiem pedagoģiskajiem institūtiem 
(attiecīgi – 2001 un 2008). 

Daudzo latvijas teritorijā funkcionējošo augstskolu klāsts tomēr nav atspoguļots 
pilnīgi, vairāk akcentējot tās, kas saistītas ar akadēmisko izglītību (universitāšu dar-
bību), un priekšplānā izvirzot augstākās izglītības alkas latviešu nācijas augšupejā. 
ierobežotā apjoma dēļ nav aplūkotas nacionālajai kultūrai un humanitārajām zinātnēm 
ļoti būtiskās kultūras un mākslas akadēmijas (Mākslas akadēmija, dib. 1919), Mūzikas 
akadēmija (latvijas konservatorija, dib. 1921) un kultūras akadēmija (dib. 1991).

Agrīnie centieni organizēt augstāko izglītību un tērbatas universitāte  
kā baltijai kopēja universitāte

Par augstskolām uzskata akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības un 
zinātnes iestādes, kas sagatavo augstākās kvalifikācijas speciālistus. Augstskolu ka-
tegorijā ierindo universitātes, akadēmijas, institūtus, kā arī koledžas, kas dod pirmā 
līmeņa augstāko izglītību. Eiropas tradīcijā augstāko (akadēmisko) izglītību kopš 12. gs. 

1 Die Universitäten Dorpat/Tartu, Riga und Wilna/Vilnius, 1579–1979: beiträge zu ihrer geschichte und ihrer 
Wirkung im grenzbereich zwischen West und Ost. Hg. von g. v. Pistohlkors, t. Ü. raun, P. kägbein. köln; 
Wien: böhlau verlag, 1987, 404 s.; stradiņš j. Akadēmiskā izglītība baltijā un latvijas universitātes priekš-
vēsture. Latvijas Universitāte – 75. rīga: lu, 1994, 13.–44. lpp.; stradiņš j., Cēbere Dz. zinātne un augstākā 
izglītība rīgā baltijas reģiona (baltijas/zviedrijas) sakaru kontekstā. Latvijas Universitātes Raksti. 653. sēj. 
zinātņu vēsture un muzejniecība. rīga, 2003, 31.–47. lpp.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. 
2. izd. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2012, 639 lpp. Šajā grāmatā, īpaši tās historiogrāfijas daļā, 
apkopots daudz atsauču, tādēļ biežāk dotas norādes uz šo grāmatu.

2 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 1. d. rīgas Politehnikums. rīgas Politehniskais institūts 
1862–1919. rīga: rtu, 2002, 295 lpp.; Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862–1999: enciklopēdija. 
E. bērziņa redakcijā. jelgava: llu, 1999, 373 lpp.
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(boloņas universitāte) saistīja galvenokārt ar universitātēm, kurās bija četras fakultā-
tes (teoloģijas, filozofijas, jurisprudences un medicīnas). līdz ar kapitālisma attīstību 
kopš 18.–19. gs. augstākās izglītības sfērā iesaistīja arī augstāko profesionālo izglītību – 
augstskolu statusu guva tehniskās, lauksaimniecības, meža, mākslas, medicīnas u.tml. 
specializētās augstskolas (akadēmijas). taču augstākā izglītība dažādos laikmetos un 
dažādās valstīs nav definēta viennozīmīgi – augstskolām pieskaitīja arī licejus, koledžas, 
akadēmiskās ģimnāzijas, kuru docētājus titulēja par profesoriem, piemēram, Francijā 
un sevišķi vācijā (Hochschule), kuru tradīcijas īpaši ietekmēja baltiju. 

Pirmās augstskolas rīgā ir dibinātas krietni vēlāk (1862, 1919) nekā universitātes 
citās ziemeļaustrumeiropas reģiona zemēs un pat kaimiņvalstīs. salīdzinājumam mi-
nēsim tuvāko universitāšu dibināšanas gadus: Prāga (1348), krakova (1364), leipciga 
(1409), rostoka (1419), greifsvalde (1465), upsala (1477), kopenhāgena (1479), viten-
berga (1502), kēnigsberga (1544), jēna (1558), viļņa (1579, sākotnēji kā jezuītu aka-
dēmija, 1781 reorganizēta par universitāti, 1832 slēgta, atjaunota 1919), tērbata (1632, 
slēgta 1710, atjaunota 1802), Abo/turku (1640, vēlāk – Helsinkos), lunda (1668), Halle 
(1694), Maskava (1755), Pēterburga (1819), stokholma (1877).3

viduslaiku livonijā nav mēģināts organizēt vietēju universitāti, pat ne ģimnāziju. 
toties kopš 15. gs. gandrīz vai katrā vācijas universitātē bija imatrikulēti livonieši, vis-
vairāk – Prāgā un leipcigā, vēlāk arī rostokā, kas bija ērtāk sasniedzama pa jūras ceļu.4 

universitāšu rašanās baltijā saistāma ar luteriskās reformācijas un katoliskās kon-
trreformācijas konfrontāciju 16.–17. gadsimtā, stingri katolisko viļņas universitāti 
dibināja jezuīti 1579. gadā. rīgas pilsēta kopš 1521. gada sāka pieslieties luterticībai un 
savu protestantisko orientāciju sargāja gan pilsētas iekšējā dzīvē, gan skolās. 1583. gadā 
pāvesta gregora Xiii un Polijas karaļa stefana batorija uzdevumā rīgai tika piedāvāts 
dibināt katolisku universitāti, līdzīgu tai, kāda pastāvēja viļņā. Argumentāciju pret 
šādas universitātes dibināšanu rātes uzdevumā sastādījis sindiks gothards velings, to 
vēlāk savā “Sachsenchronicon” citē rostokas profesors Dāvids Hitrejs. Proti, nevienā vai 
tikai ļoti retā vācijas, itālijas vai Francijas tirdzniecības pilsētā tiekot dibināta univer-
sitāte, taču tādas veidojoties lielo pilsētu tuvumā, kur klusumā un vientulībā studijas 
ir ērtākas, kur nav valdnieku galma, nemitīgas kņadas, tirgošanās, amatniecības un 
ikdienā daudzu un dažādu svešu ārzemnieku un citu šķēršļu, kas brīvo mākslu studijas 
varētu vai nu gluži sagraut, vai traucēt. Arī rostokas rāte un visa pilsēta universitāti 
uzlūkoja kā apgrūtinājumu un piecieta to tikai tādēļ, ka šī universitāte ir ļoti veca. kara-
lim stefanam tiek lūgts “ar viņa Majestātei piemītošo saprātu un ārkārtējo gudrību visu 
galīgi izsvērt, vai šāda universitāte [..] rīgai nebūtu drīzāk apgrūtinoša un kaitīga nekā 
noderīga un tātad pilsētai tā būtu neērta un pavisam bēdīga un kaitīga lieta. tādēļ viņa 
Majestāte tiek lūgta visžēlīgi [rīgu] pasargāt no tās.”5

3 stradiņš j., Cēbere Dz. zinātne un augstākā izglītība rīgā baltijas reģiona (baltijas/zviedrijas) sakaru kontek-
stā, 31.–47. lpp.

4 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 2. nod., 131. lpp.; böthführ H. j. Die Livländer auf 
auswärtigen Universitäten in vergangenen Jahrhunderten. Serie 1, Festschrift der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Russlands zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens am 6. December 
1884. riga: Häcker, 1884, 226 s.; tering A. Eesti, liivi ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798. tartu: 
kirjastus Eesti Ajalooarhiiv, 2008, 831 lk.

5 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 131. lpp.
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rīga noraidīja arī zviedru karaļa kārļa iX 1605. gadā izteikto piedāvājumu “pēc 
pāvestības pilnīgas iznīcināšanas pilsētā dibināt teicamu universitāti (universitati 
insignum)”.6

rīgā gan 1584.–1621. gadā (ar pārtraukumiem) pastāvēja jezuītu kolēģija, kura 
veica misijas darbu livonijas (vidzemes un latgales) rekatolizācijai un deva savu iegul-
dījumu katoļu reliģiskās literatūras tulkošanā un pielāgošanā latviešiem, igauņiem, 
rutēņiem (E. tolgsdorfs, g. Elgers). viļņas universitātes ietekme ne uz rīgu un vid-
zemi, nedz arī uz lietuvai pakļauto kurzemes un zemgales hercogisti nebija kaut cik 
manāma, tā nostiprināja savu ietekmi latgalē un daļēji sēlijā (ilūkstē). 

rīgas pilsēta nevēlējās dibināt savu universitāti, aprobežojoties ar luterisko Dom-
skolu un vēlāk – arī akadēmisko ģimnāziju, kur apmācīja skolniekus, lai tie varētu 
iestāties ārzemju universitātēs. rīgas Domskola tika izveidota tūdaļ pēc reformācijas, 
1528. gadā, un reorganizēta 1594. gadā. rīgas rāte deva stipendijas studijām, galveno-
kārt vitenbergas un rostokas universitātēs, lai sagatavotu pilsētai vajadzīgos luterāņu 
mācītājus, ierēdņus (juristus) un skolotājus.7 

zviedru laiku (1621–1710) pašā sākumā tika slēgta rīgas jezuītu kolēģija. luteriskā 
rīgas akadēmiskā ģimnāzija, ko 1631. gadā nodibināja rīgas rāte ar karaļa gustava ii 
ādolfa akceptu, pastāvēja līdz 1656. gadam, pēc krievu invāzijas darbību vēlreiz atjau-
noja 1678.–1710. gadā. Ģimnāzijā dominēja ortodoksālā luteriskā teoloģija, bet līdz-
tekus arī jurisprudence, matemātika un dabaszinātnes.8 1675. gadā zviedrijas valdība 
rīgā pēc ģenerālsuperintendenta johana Fišera ierosmes izveidoja arī Schola Carolina 
jeb Lyceum Rigensis. licejs turpināja strādāt arī krievu kundzības laikā, 1804. gadā to 
reorganizēja par vidzemes guberņas ģimnāziju.9 

ievērojamākais zviedru devums bija tērbatas universitātes dibināšana 1632. gadā. 
Par godu dibinātājam gustavam ii ādolfam to nosauca par Academia Gustaviana. 
tās četru fakultāšu profesori nāca no vācijas un zviedrijas, studentu vairums – no 
zviedrijas un somijas. gan vietējo muižnieku, gan rīgas pilsoņu attieksme pret zviedru 
dibināto universitāti bija atturīga. vairums rīgas jaunekļu joprojām studēja vācijas vai 
Nīderlandes universitātēs.10 zviedru universitātes pastāvēšanas laikā (1632–1710) no 
1056 tur imatrikulētajiem studentiem 468 nāca no zviedrijas, 107 – no somijas, pārējie 
galvenokārt no baltijas, bija arī 110 ārvalstnieku.11

zviedru valdība pieļāva, ka universitātē varētu studēt arī zemnieku dēli kā zviedrijā, 
taču 17. gs. baltijā tas nebija reāli dzimtbūšanas dēļ.12 tomēr Academia Gustaviana stu-
dējis pirmais zināmais latvietis, kas guvis akadēmisku izglītību, – jānis (johans) reiters,  

 6 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 132. lpp.
 7 tering A. Eesti, liivi ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798. tartu, 2008, lk. 572–580.
 8 schweder g. Die alte Domschule und das daraus hervorgegangene Stadt-Gymnasium zu Riga. riga; Moskau, 

j. Deubner, 1910, 123 s.; Hollander b. Geschichte der Domschule, des späteren Stadtgymnasiums zu Riga. Hg. 
von C. redlich. Hannover; Döhren: Hirschheydt, 1980, 505 s.

 9 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 142.–150. lpp.
10 rauch g. v. Die Universitaet Dorpat und das Eindringen der fruehen Aufklaerung in Livland 1690–1710. Essen: 

Essener verlagsanstalt, 1943. 471 s.; Tartu Ülikooli ajalugu, i: 1632–1798. tallinn: valgus, 1982, 320 lk. 
11 tering A. Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710. tallinn: valgus, 1984, 527 s.
12 stradiņš j., Cēbere Dz. zinātne un augstākā izglītība rīgā baltijas reģiona (baltijas/zviedrijas) sakaru kontek-

stā, 35. lpp.
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rīgas amatnieka dēls. tērbatā viņš mā-
cījies no 1650. gada un 1656. gadā uni-
versitāti beidzis kā mācītājs; viņš bijis arī 
pirmais latviešu ārsts, šķiet, nodarbojies 
vēl ar alķīmiju un devis pirmos bībeles 
tekstu tulkojumu paraugus latviešu va-
lodā. 13 

kad 1656. gadā vidzemē iebruka 
maskaviešu karaspēks, Academia Gus-
taviana darbība bija jāpārtrauc. vēlāk 
apsvēra iespēju pārvietot universitāti uz 
mazāk apdraudētu vietu, piemēram, Pēr-
navu vai rīgu. rīgas variants universitātes 
izvietošanai cilāts gan 1687., gan 1693., 
gan 1703. gadā. Atjaunotās universitātes 
pārcelšanu uz rīgu rosināja vidzemes 
ģenerālsuperintendents johans Fišers, 
izglītots un zinātniski orientēts cilvēks, 
Halles piētistu piekritējs, kurš gādāja par 

zemnieku skolām vidzemē un Ernsta glika bībeles latviešu tulkojumu (1684–1689). 
kopš 1690. gadā atjaunotā Academia Gustavo-Carolina darbojās tērbatā, bet jau 
1699. gadā universitāti pārcēla uz Pērnavu, lai kara gadījumā būtu vieglāk evakuēties. 
1710. gadā ziemeļu kara un mēra dēļ tās darbība tika izbeigta.14

imperators Pēteris i pēc vidzemes pakļaušanas šķita ieinteresēts turpināt tērbatas 
universitātes darbību, jo krievijas impērijā savu universitāšu vēl nebija. universitātes 
atjaunošanas centieni vidzemē 18. gs. laikā atbalsi tomēr neguva, sākumā vietējo muiž-
nieku negatīvās nostājas, vēlāk – arī krievijas imperatoru neieinteresētības dēļ. Maskavas 
universitātes dibināšana (1755) universitāti baltijas guberņās darīja maz aktuālu krievi-
jai. rīgas un vidzemes iedzīvotāji (baltijas vācieši) augstāko izglītību joprojām guva vā-
cijas universitātēs, galvenokārt kēnigsbergā, leipcigā, jēnā, getingenē, daži arī leidenes 
vai upsalas universitātē, par ko detalizēti vēsta igauņu vēsturnieka A. teringa grāmata.15 

Ļoti īpatnēja un zinātniskā ziņā augsti nostādīta bija jelgavas akadēmiskā ģimnā-
zija, ko 1775. gada jūnijā jelgavā dibināja pēdējais kurzemes hercogs Pēteris bīrons, 
tādēļ tā ierasti dēvēta par Pētera akadēmiju – Academia Petrina.16 tās nolikumus un 

13 karulis k. Jānis Reiters un viņa tulkojums. rīga: liesma, 1986, 144 lpp.
14 rauch g. v. Die Universität Dorpat und das Eindringen der frühen Aufklärung in Livland (1690–1710). 
15 tering A. Eesti, liivi ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561–1798. tartu: kirjastus Eesti Ajalooarhiiv, 

2008. 
16 stradiņš j., strods H. Jelgavas Pētera akadēmija: Latvijas pirmās augstskolas likteņgaitas. rīga: zinātne, 1975, 

319 lpp. 2010. gadā pie jelgavas hercogu pils ieejas (kur tagad izvietojas llu) atklāta piemiņas plāksne ar 
norādījumu par jelgavas universitātes dibināšanas aktu 1800. gadā. Pēdējos gados latgales pētnieki īpaši 
uzsver krāslavas garīgo semināru (darbojās no 1757. līdz 1844. gadam ar četrgadīgu mācību kursu poļu 
valodā, kurš gatavoja katoļu priesterus, un to absolvējuši 253 priesteri). Šīs augstskolas devums latgales  
kultūrā un literatūras tapšanā nav noliedzams, 2006. gadā atklāta piemiņas plāksne ar norādi, ka te darboju-
sies pirmā augstskola latvijā (Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca, 1. sēj. rēzekne: rēzeknes Augstskola, 2012,  
318.–321. lpp.).

1. att. Academia Gustaviana ēka tērbatā 1688. gadā. Paula 
fon Esena zīmējums (Tartu Ülikool. Universitas Tartuensis 
1632–1802–2002. tallinn, 2002, 47. lpp.)
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mācību plānus izstrādāja ievērojamais vācu 
zinātnieks johans georgs zulcers. Pētera 
akadēmijā bija divas klases (katrā divgadīgs 
mācību kurss). literatūras klasē mācīja litera-
tūru, matemātiku, ģeogrāfiju, vēsturi, klasiskās 
valodas, zinātņu klasē – fiziku, dabaszinātnes, 
filozofiju, jurisprudenci, teoloģiju. zinātņu 
klases programmu raksturs ļauj nosacīti dēvēt 
akadēmisko ģimnāziju par augstskolu. Šķiet, 
ka hercoga sākotnējais nodoms bijis dibināt 
jelgavā īstu universitāti, taču tādas atvēršanai 
Žečpospolitā (kuras sastāvā tolaik ietilpa arī 
kurzeme) būtu nepieciešams pāvesta akcepts,  
bet viņš nebūtu pieļāvis protestantiskās teo-
lo ģijas fakultātes atvēršanu. Pētera akadēmijā 
mācījās 17–40 audzēkņu (galvenokārt muiž-
nieku un ierēdņu bērni no kurzemes), bija  
9 profesori (tostarp tādi ievērojami zināt-
nieki kā mineralogs j. j. Ferbers, mate-
mātiķis v. beitlers, tiesībzinātnieks un zinātņu vēsturnieks j. M. g. bēzeke, mediķis 
un dabas zinātnieks j. groške), kas veica nozīmīgu pētniecisku darbību, bez tam tur 
strādāja 8 skolotāji. Akadēmijā bija vērtīga bibliotēka (ap 15 tūkstoši grāmatu), pirmā 
astronomiskā observatorija latvijā (1783 to dibināja v. beitlers, un tur strādāja latviešu 
dzimtcilvēka dēls, Academia Petrina absolvents (Nr. 2) Ernsts johans bīnemanis, ko 
var uzskatīt par pirmo latviešu cilmes tehnisko darbinieku). Akadēmijas reputācija 
un ambīcijas bija tik augstas, ka tajā par profesoriem centās piesaistīt j. g. zulceru, 
i. kantu, j. g. Herderu. Akadēmiskā ģimnāzija turpināja darboties arī pēc kurzemes 
pievienošanas krievijas impērijai 1795. gadā (to nosauca par Gymnasium academicum 
Mitaviensis), un katrīnas ii un Pāvila i laikā atkārtoti virmoja nodoms dibināt jelgavā 
universitāti. 1800. gada 25. decembrī imperators Pāvils i deva senātam rīkojumu 
jelgavas akadēmiju pārveidot par universitāti, tika pat nozīmēts tās atklāšanas da-
tums – 1801. gada 29. jūnijs. Pēc Pāvila i noslepkavošanas ar imperatora Aleksandra i 
1801. gada 12. aprīļa rīkojumu tomēr noteica, ka baltijas guberņām domātajai universi-
tātei jāatrodas tērbatā. 1806. gadā bijusī Academia Petrina kļuva par kurzemes guber-
ņas cildeno ģimnāziju (Gymnasium illustre), saglabājot vairākas privilēģijas un profe-
sorus mācībspēku sastāvā. 1837. gadā to pielīdzināja parastai guberņas ģimnāzijai, taču 
neformāli tā saglabāja respektējamas tradīcijas un īpatnības. jelgavas Academia Petrina 
vajadzībām celtajā greznajā ēkā tagad atrodas Ģ. Eliasa jelgavas vēstures un mākslas 
muzejs, un jelgavnieki joprojām lepojas ar augstskolu tradīcijas seniem iedīgļiem  
savā pilsētā.17

Aleksandrs i par universitātes atrašanās vietu atkārtoti noteica tērbatu – jo tur 
jau agrāk pastāvējusi zviedru universitāte. tērbatas, jelgavas un rīgas intelektuālajā  

17 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, iv nod., 251.–308. lpp.

2. att. Academia Petrina ēka jelgavā. severīna jensena 
īstenotā celtnes projekta skice (1775) (Senatne un 
Māksla, Nr. 3, 1937, ielīme) 
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sacensībā uzvarēja tērbata (tirdznieciskā rīga no sacensības izstājās). Šis apstāklis vē-
lāk deva daudz intelektuālu priekšrocību igaunijai.18

1802. gadā dibinātā (atjaunotā) tērbatas universitāte 19. gs. izvērtās par nozī-
mīgu Eiropas augstskolu, kuras unikālā loma baltijas izglītības un sabiedriskās dzīves 
attīstībā nav pārvērtējama. universitātes darbību apgaismības ideju garā sekmēja tās 
pirmais rektors georgs Frīdrihs Parrots, diezgan pazīstams franču izcelsmes fiziķis 
un sabiedrisks darbinieks. tērbatas universitāte guva izņēmuma stāvokli pārējo 
krievijas impērijas universitāšu vidū – universitātes autonomija un ievērojamas 
subsīdijas no impērijas puses ļāva veikt celtniecības darbus, iepirkt modernus instru-
mentus un iekārtas, piesaistīt izcilus ārzemju profesorus. Par tērbatas līmeni liecina,  
piemēram, tas, ka no 1828. līdz 1839. gadam te darbojās Profesoru institūts, kas 
Nikolaja i politiskās reakcijas apstākļos gatavoja mācībspēkus citām krievijas augst- 
skolām.19

Atšķirībā no pārējām krievijas impērijas universitātēm tērbatā docēja vācu valodā, 
bet eksāmenu un disertāciju kārtošana (līdz 19. gs. vidum) notika latīņu valodā. Aug-
stais pētniecības līmenis un savdabīgā intelektuālā gaisotne kļuva par šīs universitātes 
tradīciju, tās loma ziemeļeiropā, īpaši krievijas impērijas modernizācijā, ir nepārvēr-
tējama, tā bija svarīgs eiropeizācijas faktors visam reģionam. tērbatas universitātes 
likteņos vērojama gan savdabības ieturēšana, gan saprātīgi kompromisi ar cara režīmu. 
Dažādos laika posmos par profesoriem un docentiem te bijuši neskaitāmi izcili zināt-
nieki, vairāki no viņiem atzīti par zinātnes klasiķiem. tērbatas universitāte tika rusifi-
cēta (arī pārdēvēta par jurjevas universitāti) 1889.–1993. gadā. 

Dzimtbūšanas atcelšana baltijas guberņās 1816.–1819. gadā pavēra ceļu arī ap-
spiesto pamatnāciju intelektuālajai attīstībai. izcili nozīmīga ir tērbatas universitātes 
loma latviešu un igauņu nacionālās inteliģences tapšanā, nacionālās atmodas rosinā-
šanā, reģiona intelektuālajā un kultūras attīstībā. tērbatas universitāte bija latviešu 
in te liģences šūpulis, latviešu skaits līdz 1918. gadam tajā pat pārsniedza tur studējošo 
igauņu skaitu (galveno studentu kontingentu veidoja baltijas vācieši). No pirmajiem 
latviešiem, kas te studējuši līdz 1850. gadam, minami kaspars biezbārdis un georgs 
(juris) bārs, 50. gados tiem sekoja pārliecinātie jaunlatvieši – krišjānis valdemārs, kriš-
jānis barons, juris Alunāns.20 

18 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, vii nod., 437.–470. lpp.
19 Tartu Ülikooli ajalugu, ii: 1798–1918. tallinn: Eesti raamat, 1982, 430 lk.; Šaurums g. Tērbatas Universitāte, 

1632–1932. rīga: Autora izdevums, 1932, 214 lpp.; vīksna A. Tērbatas Universitāte. rīga: zinātne, 1986, 
192 lpp.; Петухов Е. В. Императорский Юрьевский, бывший Дерптский, университет за 100 лет 
его существования (1802–1902). Юрьев: Тип. К. Маттисена, 1902. t. i. Первый и второй периоды 
(1802–1865): Исторический очерк, 620 с.; Engelhardt r. v. Die deutsche Universität Dorpat in ihrer geistes-
geschichtlichen Bedeutung. reval, 1933, X + 570 s.; bienemann F. Der Dorpater Professor Georg Friedrich 
Parrot und Kaiser Alexander I. reval: F. kluge, 1902, 364 s.; Страдинь Я. Академик Г. Ф. Паррот и его 
деятельность в Риге. Из истории естествознания и техники Прибалтики, т. 1. Рига: Зинатне, 1968, 
c. 105–124; Паина Э. С. Професcорский институт при Тартуском университете и русско-прибалтийские 
научные связи. Из истории естествознания и техники Прибалтики, т. 2. Рига: Зинатне, 1970,  
c. 131–148.

20 stradiņš j. Tartu University in the History of Culture and Science of Latvia. (Aula–lecture, 25th November, 
1997). tartu: tartu university Press, 1998, 30 p. 
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Pēc gustava Šauruma da-
tiem, kurus precizējis Arnis 
vīksna, tērbatas (jurjevas) 
universitātē līdz 1918. gadam 
studējuši 1334 latvieši – vis-
vairāk mediķi, teologi, far-
maceiti, juristi, viņu skaitā 
arī izcilie valodnieki kārlis 
Mīlenbahs un jānis Endzelīns, 
mākslas vēsturnieks, vēlākais 
lu rektors Ernests Felsbergs, 
tautsaimnieks kārlis balodis 
(studējis teoloģiju), mediķi 
Hermanis buduls, jēkabs 
Alksnis, jānis ruberts, Mār-
tiņš zīle, pedagogs un litera-
tūrvēsturnieks ludis bērziņš, 
arheologs Francis balodis un 
daudzi citi. tērbatas universitātē tapa pirmā latviešu studentu korporācija “Lettonia”, 
kurai bija izcila loma latviešu akadēmisko tradīciju veidošanā vai, citiem vārdiem, 
vāciskās buršu dzīves pamatu likšanai latviskā versijā.21 Ar tērbatu saistās arī jaunās 
strāvas tapšana, jo te studējuši Eduards veidenbaums, kārlis kasparsons, Aleksandrs 
Dauge u.c. 

rīgas Politehnikums (rīgas Politehniskais institūts) – pirmā augstskola 
latvijā (1862–1918)

rīgas Politehnikums veidojās kā pirmā “tehniskā universitāte” krievijas impērijā 
(vienlaikus tā bija arī pirmā reāli funkcionējošā augstskola rīgā un latvijā vispār). Ni-
kolaja i militarizētajā impērijā nebūtu vietas šādai progresīvai, uz rietumiem orientētai 
augstskolai, inovāciju un kapitālisma ideju rosinātājai. 1861. gada maijā viņa liberālāk 
noskaņotais pēcnācējs Aleksandrs ii apstiprināja Politehniskās skolas dibināšanu rīgas 
pilsētā.22 

rīgas Politehnikuma dibināšanu inspirēja arī rīgas pilsētas pārvērtības. 19. gs. 
50.–60. gados sākās pilsētas modernizācija. viduslaiku cietokšņa un burukuģu tirdz-
niecības pilsēta pārtapa par modernu tirdzniecības un rūpniecības pilsētu, par ļoti 
nozīmīgu ostu. viens no mezgla punktiem pilsētas modernizācijā bija augstskolas 
dibināšana rīgā, turklāt tieši tehnoloģiski, nevis humanitāri profilētas augstskolas vei-

21 Uzticīgi draugam: Latvijas studējošo slēgtās mūža organizācijas. sast. un koment. aut. v. Ščerbinskis. rīga: 
Prezidiju konvents, 2010, 199 lpp.

22 Об учреждении в г. Риге Политехнического училища. Полное собрание законов Российской империи. 
2-е изд. Спб., 1830–1884. t. 36, отд. 1, No 37016 [1861 г.].

3. att. tērbatas universitāte 1860. gadā (Alma mater Tartuensis. Tartu 
Riiklik Ülikool. 1632–1982. tallinn, 1982, 26. lpp.)
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došana, lai viduslaicīgo baltijas metropoli darītu par eiropeisku pilsētu un vienlaikus 
spētu reformēt arī muižu lauksaimniecību un mežkopību. 

Rigasche Polytechnische Schule kon cepciju izstrādāja tehniskās iz glītības lietpratējs 
profesors traugots samuels Franke no Hannoveres, kurš ieteica rīgā pārņemt vācijas 
un Šveices pieredzi. Par paraugiem izvēlējās slaveno Cīrihes tehnisko augstskolu (Eid-
genössische Technische Hochschule – EtH), kā arī karlsrūes un Hannoveres tehniskās 
augstskolas.23 

1862. gada 2. (14.) oktobrī rīgas Politehnikums sāka darboties. sākotnēji tā nebija 
valsts, bet gan privāta augstskola, kuru uzturēja baltijas muižniecība, pilsētu pārvaldes, 
rīgas birža. tapa krievijas impērijas apstākļiem novatoriska daudznozaru augstskola, 
kura praktiski un zinātniski sagatavoja plaša profila speciālistus, pirmais politehniskais 
institūts krievijas impērijā, pēc kura parauga, vai izmantojot tā pieredzi, vēlāk tikai 
veidoti citi līdzīgi institūti, pat impērijas galvaspilsētā Pēterburgā.24

Mācības sākumā notika vācu valodā. vēlāk saskaņā ar 1896. gada 6. maijā Niko-
laja ii parakstītu nolikumu Politehnikumu oficiāli pārveidoja par rīgas Politehnisko 
institūtu ar studijām krievu valodā, bet pārsvarā ar tiem pašiem līdzšinējiem profeso-
riem – vāciešiem. 

23 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 1. d.; Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des Riga-
schen Polytechnischen Instituts, 1862–1912. riga: Häcker, 1912 (ir arī analogs izdevums krievu valodā); 
Пийола С. Некоторые аспекты становления Рижского политехникума (1857–1865 гг.). Из истории 
естествознания и техники Прибалтики, т. 8. Рига: Зинатне, 1991, c. 47–52.

24 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 1. d.; Макареня А. А., Соболева Е. В. Рижский поли-
технический институт – первенец отечественной высшей школы нового типа. Из истории 
естествознания и техники Прибалтики, т. 8. Рига: Зинатне, 1991, c. 53–61.

4. att. rīgas Poli-
tehnikuma galvenā ēka 
(uzcelta 1869. gadā), 
kopš 1919. gada latvijas 
universitātes galvenā 
(vecā) ēka raiņa (troņ-
mantnieka) bulvārī 19. 
Pēc celtnes autora 
prof. gustava Hilbiga 
oriģinālzīmējuma  
reproducējis  
A. bērmanis (Rigaer 
Almanach, 1869)
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tā kā rīgas Politeh-
nikums bija pirmā augst-
skola latvijas teritorijā, 
augstākās izglītības sā-
kums latvijā bija profe-
sionāla augstskola (in-
ženieru, lauksaimnieku, 
komersantu – tautsaim-
nieku, arhitektu, ķīmiķu 
izglītošana). inženierus un 
citus praktisko profesiju 
pārstāvjus sākumā īsti ne-
pieskaitīja t.s. literātiem, 
akadēmiski izglītotiem 
cilvēkiem un pat mazliet 
nicīgi raksturoja kā “labāk 
izglītotus amatniekus”. 
ta ču jau kopš 1865. gada 
rī gas Politehnikumā pa-
stā vēja arī studentu kor-
po rācijas, kas skaitījās 
aug stākās izglītības atribūts. te tapa arī latviešu studentu korporācijas “selonija” un 
“talavija”, kuras tērbatas “Lettonia” drīz atzina par sev līdzvērtīgām.25

līdzās tērbatas universitātei šī augstskola vienoja krieviju ar rietumeiropu. 
īpaši atzīmējama ķīmiķu (v. Ostvalda, P. valdena, k. ā. bišofa, M. glāzenapa, 
k. blahera) un inženierzinātņu pārstāvju (v. ritera, E. Arnolda u.c.) ietekme uz at-
tiecīgo zinātnes un tehnikas nozaru attīstību pat starptautiskā mērogā. rPi bija 
raksturīgs augstas profesionālās apmācības sistēmas un pētniecības apvienojums, 
cieša studiju, rūpniecības un lauksaimniecības prakses saistība, augsts pedagoģisks  
līmenis.26

sākumā gandrīz visi docētāji bija pieaicināti no ārzemēm, galvenokārt no vācijas, 
Šveices, Austrijas. Pakāpeniski ārzemniekus nomainīja tērbatas universitātes un arī 
pašas rīgas augstskolas absolventi.

izcilākos rezultātus fundamentālajās zinātnēs guvuši ķīmijas zinātnieki, pirmām 
kārtām vilhelms Ostvalds (rP profesors 1881–1887)27 un Pauls valdens (rP un rPi 
docētājs 1885–1919), kuru dēļ rīga 19. un 20. gs. mijā kļuva par ķīmijas pasaulē atzītu 
fizikālās un fizikāli organiskās ķīmijas pētniecības centru.

25 sk.: Uzticīgi draugam: Latvijas studējošo slēgtās mūža organizācijas. sast. un koment. aut. v. Ščerbinskis. rīga: 
Prezidija konvents, 2010.

26 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 1. d.; zigmunde A. Pedagoģiskā darbība Rīgas Politehnikumā un 
Rīgas Politehniskajā institūtā (1862–1919). rīga: raka, 2008, 218 lpp.

27 Ostwald W. Lebenslinien: Eine Selbstbiographie. bd. 1: riga–Dorpat–riga, 1853–1887. berlin: klasing, 1926, 
268 s., bd. 2: leipzig, 1887–1905. berlin: klasing, 1927, 445 s. v. Ostvaldam, vienīgajam latvijas izcelsmes 
Nobela prēmijas laureātam, rīgā 2001. gadā atklāts piemineklis.

5. att. rPi Ķīmijas nodaļas ēka (tag. lu bioloģijas fakultātes ēka), uzcelta 
1901. gadā. rtu Materiālzinātņu un ķīmijas tehnoloģijas fakultātes 
suvenīratklātne (2013)

Jānis Stradiņš  Augstākā izglītībA lAtvijAs vēsturē



130 lAtviEŠi uN lAtvijA   iv sējums   lAtvijAs kultūrA, izglītībA, ziNātNE

v. Ostvalda skolnieks P. valdens rīgā lika pamatu divām ķīmijas apakšnozarēm – 
dinamiskajai stereoķīmijai un neūdens šķīdumu elektroķīmijai. viņš bija arī rPi direk-
tors (rektors) 1902.–1905. un 1917.–1919. gadā – divos augstskolai liktenīgajos laika 
posmos.28

2012. gadā sakarā ar rtu (bij. rP) pastāvēšanas simt piecdesmitgadi, rtu goda 
biedra nosaukums post mortem tika piešķirts vēl diviem izciliem šīs augstskolas  
audzēkņiem – astronautikas teorētiķim un raķešbūves celmlauzim Frīdriham Cande-
ram un elektrotehnikas reformatoram, trīsfāžu strāvas tehnikas izstrādātājam un ievie-
sējam pasaules praksē Mihailam Doļivo-Dobrovoļskim (v. Ostvalds šo nosaukumu 
guva jau 1903. gadā, bet P. valdens 2011. gadā).

28 Walden P. Wege und Herbergen. Mein Leben. Wiesbaden: steiner, 1974, 130 s.; Страдинь Я. П., 
Соловьев Ю. И. Павел Иванович (Пауль) Вальден, 1863–1957. Москва: Наука, 1988, 286 с.; stradiņš j. 
Pauls valdens – latvju tautas pazudušais dēls. – stradiņš j. Trešā atmoda. rīga: zinātne, 1992, 316.–331. lpp. 
Arī P. valdenam rīgā 2003. gadā atklāta impozanta piemiņas zīme.

6. att. rPi goda biedra diploms zviedru zinātniekam Nobela prēmijas laureātam  
svantem Arrēniusam, piešķirts 1912. gadā sakarā ar rPi 50 gadu jubileju  
(no rtu vēstures muzeja krājuma)
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rPi līdz 1918. gadam mācījās ap 2000 
poļu, to īpatsvars dažus gadus sasniedza 
līdz 30% no šajā augstskolā studējošo 
kopskaita, pārsniedzot pat studentu skaitu 
no baltijas. Par docētājiem rPi strādāja 
20 poļu zinātnieki, savukārt dažādos lai-
kos te mācījās nākamie varšavas, krako-
vas, Ļvovas u.c. augstāko mācību iestāžu 
profesori, to skaitā ķīmijas tehnoloģijas 
speciālists ignācijs Moscickis, nākamais 
Polijas valsts prezidents (1926–1939).29

tīri zinātniskajā ziņā rPi 19./20. gs. 
mijā starptautiskajā zinātnes pasaulē re-
prezentēja rīgu spilgtāk, nekā tas noticis 
jebkad rīgas ilgajā vēsturē. Par to jāpatei-
cas ciešiem sakariem ar vācijas, krievijas, 
zviedrijas, Šveices akadēmiskajiem inže-
nierzinību centriem. 

Augstskolu līdz 1919. gadam beiguši 4749 speciālisti, no tiem 271 arhitekts, 647 in-
ženieri, 1108 mehāniķi, 1090 ķīmiķi, 591 agronoms, 1036 komersanti un 6 mērnieki.30 
rīgā studēja jaunieši no visas krievijas impērijas, īpaši pēc Politehnikuma reorganizē-
šanas par rPi. 

studentu tautība statistiskajos datos nav norādīta, taču pēc aptuvenām aplēsēm, 
1882./83. mācību gadā studējošo vidū bija 6,6% latviešu, 1894./95. mācību gadā – 5,3% 
latviešu, un tikai pēc 1905. gada revolūcijas latviešu skaits pieauga līdz 17%.31 latviešu 
nācijai šī institūta pastāvēšana tomēr bija ļoti nozīmīga, jo rīgā bija sava augstskola, 
prāvs skaits latviešu varēja studēt dzimtenē. līdzās tērbatas universitātei rPi kļuva 
par lielāko latviešu inteliģences veidošanās centru; te izglītību guva latviešu inženieri, 
arhitekti, agronomi, mežkopji un ekonomisti, nākamie zinātnieki, bez kuriem vēlākās 
latvijas Augstskolas un pašas valsts izveidošana būtu problemātiska (piemēram, Eižens 
laube, Paulis lejiņš, Pēteris Nomals, konstantīns Pēkšēns, Aleksandrs birznieks, jānis 
bergs, Augusts Ķešāns, Arvīds kalniņš, gustavs vanags, Artūrs krūmiņš, Pauls kun-
dziņš, Nikolajs Malta un neskaitāmi citi). Dažādos laikos “vecajā” rPi mācījušies pazīs-
tamie sabiedriskie darbinieki un vēlākie valstsvīri v. Olavs, z. A. Meierovics, j. Pauļuks, 
H. Celmiņš, j. bisenieks, ā. bļodnieks, s. Paegle, b. Einbergs, v. Munters, admirālis  

29 Рузевич Е., Гросвалд И. Я. Воспитанники Рижского политехнического института (1862–1918), внесшие 
вклад в развитие науки техники в Польше. Из истории естествознания и техники Прибалтики, т. 7. 
Рига: Зинатне, 1984, c. 80–96.

30 Dati no: Rīgas Politehnikums, 1862–1919. Album Academicum (1912.–1919. g.). rīga: latvijas universitātes 
studentu grāmatnīca, 1938, 311. lpp. Šeit nav ieskaitīti tie, kas studējuši rPi, bet beiguši lu, piem., vēlākais 
profesors g. vanags.

31 Пийолс И. Некоторые сведения о контингенте студентов латышской национальности в Рижском 
Политехническом институте в 1862–1910. Из истории естествознания и техники Прибалтики, т. 8. 
Рига: Зинатне, 1991, c. 62–66.

7. att. Astronautikas teorētiķim un raķešbūves pionierim,  
rPi absolventam Frīdriham Canderam veltīta pastmarka  
ar pirmās dienas zīmogu (23.08.2012.)
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t. spāde u.c. Daudzi no bijušajiem rPi audzēkņiem vēlāk kļuva lu profesori, pat rek-
tori (E. laube, Mārtiņš bīmanis, Mārtiņš Prīmanis).32 

1915. gada vasarā, kad rīgu apdraudēja vācu karaspēks, rPi evakuējās uz Maskavu, 
kur turpināja darboties līdz 1918. gada 22. maijam. kara laikā rPi direktora pienāku-
mus atkārtoti uzņēmās P. valdens, kura autoritātei jāpateicas par institūta reevakuāciju 
uz rīgu 1918. gada vasarā.33 Daļa docētāju un materiālo vērtību gan palika Padomju 
krievijā, kur 1918. gada augustā uz rPi bāzes nodibināja ivanovas-vozņesenskas Poli-
tehnisko institūtu. vācu okupācijas laikā 1918. un 1919. gadā rPi darbojās kā baltijas 
tehniskā augstskola (Baltische Technische Hochschule), bet padomju varas laikā (1919) 
uz tā bāzes sāka veidot latvijas Augstskolu. ja 1918. gadā rPi ar tā profesoriem un in-
ventāru nebūtu atgriezies rīgā, nebūtu priekšnoteikumu latvijas universitātes straujai 
izveidošanai 1919. gadā.34

latvieši krievijas augstskolās un latviešu augstskolas  
dibināšanas ideja

lai gan rīgas Politehniskais institūts un tērbatas universitāte bija visnozīmīgākie 
augstākās izglītības centri baltijā un arī latviešu studiju galvenā vieta pirms latvijas ne-
atkarības pasludināšanas, taču minētajās augstskolās stabili dominēja vācbaltieši, kuri 
savā vidē gan labprāt iekļāva kādu izcilu latviešu cilmes zinātnieku (kā ķīmiķi un farma-
ceitu D. H. grindeli,35 ķīmiķi P. valdenu), taču nelabprāt redzēja izvirzāmies nacionāli 
orientētus latviešus. Polemikā starp Ati kronvaldu un liberālo avīzi “Zeitung für Stadt 
und Land” anonīms vācbaltiešu publicists deklarēja, ka mazai tautai nevarot būt tik 
daudz spēka, lai pastāvīgi radītu kultūru, ar ko cienīgi nostāties blakus lielajām, vecajām 
kultūras tautām: “Alojas katrs, kas, būdams augsti mācīts, tomēr saucas par latvieti, jo 
viņš patiesībā jau sen ir pārgājis tās kultūras dzīvē, kas viņu audzinājusi. būt reizē latvie-
tim un reizē izglītotam nav iespējams (ist ein Unding), jo nav īpašas latviešu izglītības.”36 

Pirmā latviešu tautiskā atmoda kopš 19. gs. 50. gadiem lielā mērā risinājās ārpus 
latvijas – tērbatā, vēlāk Pēterburgā un Maskavā. latviešiem jau kopš 19. gs. vidus iedi-
binājās trimdas kultūras tradīcijas, taču šī kultūra bija cieši saistīta ar latviju, izrietēja 
no tās vajadzībām un atbalsojās dzimtenē.37 

Daudzi latviešu jaunekļi studēja gan iekškrievijā, gan arī – mazākā mērā – rie-
tumeiropā (vācijā, Šveicē, Francijā). ievērojamāko vietu studējošo latviešu skaita ziņā 
kopš 19. gs. 90. gadiem ieņēma Pēterburgas augstskolas, tām sekoja Maskava, kā arī 
kijeva, Harkova, Odesa, tomska, kazaņa.38 

32 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 1. d., ii nod.
33 Страдинь Я. П., Соловьев Ю. И. Павел Иванович (Пауль) Вальден, 1863–1957, c. 91–105.
34 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 1. d. 
35 No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem 

Latvijā. sast. un red. j. stradiņš. rīga: Nordik, 1996, 359 lpp.
36 [keuchel g.?]. Nationale bestrebungen. Zeitung für Stadt und Land, 1871, 23. Okt.
37 stradiņš j. zinātne latvijā un latvieši zinātnē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 3/4, 2001, 4.–13. lpp.
38 [Mīlenbahs F.] Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās. jelgava: H. Alunāna drukātava, 1908, 136 lpp.
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baltijas guberņu rusifikācija pēc N. Manaseina revīzijas (1883) pārvilināja latviešu 
studentus uz Pēterburgas augstskolām, kur valdīja liberālāks gars un zinātniskais līmenis 
19. gs. beigās strauji cēlās. Apspriežot jautājumu “kur latviešu jaunekļiem der studēt?”, 
“Dienas lapa” 1887. gadā sludināja: “latviešiem ieteicamas krievu universitātes,”39 šādu 
viedokli jau agrāk bija paudis k. valdemārs. No 1819. līdz 1894. gadam Pēterburgas 
universitātē studējuši 90 latvieši,40 to skaitā arī jānis Pliekšāns (rainis) te beidzis juri-
disko fakultāti 1888. gadā. 

Pēc Friča Mīlenbaha sastādītās uzziņu grāmatas “latvieši un latvietes krievijas 
augstskolās”, līdz 1908. gadam latviešu vidū bija 1171 augstskolas beidzējs (no tiem 
518 tērbatā, 302 rīgā, 166 Pēterburgā, 109 Maskavā) un 663 studenti (379 rīgā, 
136 tērbatā, 77 Pēterburgā, 49 Maskavā).41 No Pēterburgas nākuši ievērojami latviešu 
inženierzinātnieki, mediķi, juristi, ekonomisti u.c. lu pirmajos 10 gados mācībspēku 
vidū no Pēterburgas augstskolām uzskaitāmi vismaz 57 docētāji. savukārt Maskavā 

39 Dienas Lapa, 1887, 10. un 11. jūn.
40 turpat, 1894, 8. febr.
41 [Mīlenbahs F.] Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās, 133. lpp.

8. att. kādreizējo Pēterburgā līdz 1919. gadam studējušo latviešu mediķu pulcēšanās profesora 
Paula stradiņa mājā 1937. gadā. sēž pirmajā rindā no kreisās: privātdocents Pāvils Mucenieks, 
profesors Pēteris sniķers, profesors jēkabs Prīmanis, profesors reinholds sniķers; otrajā rindā: 
medicīnas pulkvežleitnants Eduards Pumpurs (represēts 1941. g.), profesors Miķelis veidemanis, 
Dr. jānis jēgermanis, docents jēkabs romans, docents kristaps rudzītis. Paula stradiņa foto  
(no jāņa stradiņa personiskā arhīva) 
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studēja ievērojami latviešu juristi (to skaitā nākamie valsts prezidenti j. Čakste un 
g. zemgals, arī F. veinbergs, k. kalniņš, A. krastkalns u.c.), pirmais akadēmiski izglī-
totais latviešu vēsturnieks jānis krodznieks un tādi ievērojami vēlākie lu mācībspēki 
kā Arnolds speke, Pauls Dāle, Pauls jurevičs, kārlis straubergs, roberts krimbergs, 
teodors Celms u.c., te tika rīkoti “Maskavas latviešu studentu vakari”, kas deva sākumu 
akadēmiskai vienībai “Austrums” (1883) un korporācijai “Fraternitas Moscoviensis/
Fraternitas Lettica” (1902).42 

krievijas augstskolās pirms latvijas valsts dibināšanas īsāku vai ilgāku laiku do-
cējuši j. ruberts (kijevā), M. zīle (Odesā), j. Endzelīns un r. krimbergs (Harkovā), 
P. Šmits (vladivostokā), F. balodis (Maskavā/saratovā). berlīnē kā profesors darbojies 
ekonomists k. balodis, Šveicē studējis M. valters, vācijā un Asv – k. ulmanis, taču 
ārpus krievijas impērijas studējušo latviešu skaits pirms 1918. gada bija nesalīdzināmi 
mazāks nekā krievijā studējušo.43 

tieši latviešu diasporā izlolota doma par latviskas augstskolas nodibināšanu. jau 
j. Alunāns, studējot Pēterburgas Mežu institūtā, domājis par nākamo latviešu zemko-
pības akadēmiju un tās vajadzībām vācis herbāriju un latviskos augu nosaukumus.44 
Auseklis Pēterburgā izteicis cerību par nākotnes latviešu augstskolu dzejolī “latvju 
augstskolai” (1872?).45 Atšķirībā no čehiem, horvātiem un somiem latviešu nacionālās 
augstskolas ideja cara krievijā nevarēja īstenoties, jo vēl nebija vēsturisko priekšnotei-
kumu (pietiekams akadēmisko mācībspēku un studējošo skaits, zinātniska termino-
loģija latviešu valodā, latviešu ģimnāzijas vai reālskolas esamība, valdošo aprindu at-
balsts). Pat latviešu valodas katedra vai latviešu teoloģijas profesūra tērbatas (jurjevas) 
universitātē līdz 1917. gadam netika nodibināta, kaut arī diskusijas par to vairākkārt 
uzplaiksnīja latviešu presē (bija gan latviešu valodas lektorāts, ko ilgus gadus vadīja jē-
kabs lautenbahs-jūsmiņš). laikraksti gan periodiski informēja latviešu sabiedrību par 
attiecīgo norišu gaitu Austroungārijā, somijā u.c.46 Nacionālās augstskolas ideja kļuva 
reālāka Pirmā pasaules kara laikā, kad bēgļu gaitās tērbatā, Pēterburgā (Petrogradā), 

42 Akadēmiskā vienība “Austrums” 125 gados (1883–2008). sast. A. lerhis. rīga: N.i.M.s., 2011, 991 lpp. izde-
vumā rodams ļoti plašs materiāls par Maskavā studējušiem latviešiem, “Fraternitas Moscoviensis” veidošanos 
un ievērojamām personībām latviešu vēsturē, kas nākuši no šīs vides.

43 stradiņš j. latvijas universitātes trīs avoti un trīs sastāvdaļas. Karogs, Nr. 9, 1989, 120.–128. lpp.; stradiņš j. 
latvijas universitāte – tās saknes, nākotne, nozīme zinātnē. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 32, 1990, 10.–24. lpp.

44 Alunāns ā. Jura Alunāna dzīve. jelgava: l. Neimaņa izdevumā, 1910, 20. lpp.
45 Auseklis. latvju augstskolai. Ausekļa Kopoti raksti. rīga: A. gulbis, 1923, 193. lpp. Nav gluži skaidrs, vai  

Auseklis domājis īstu latviešu universitāti vai tolaik latviešu iecerēto Aleksandra skolu. Šajā laikā latviešu 
aprindās rīgā virmoja ideja par augstāku skolu latviešiem – t.s. Aleksandra skolu, kas būtu dibināma 
par godu 50 gadiem kopš dzimtbūšanas atcelšanas vidzemē un tiktu nosaukta Aleksandra i vārdā. 
rosinātāji bija rīgas latviešu biedrības priekšnieki b. Dīriķis un F. veinbergs, kas 1869. gadā ieteica 
dibināt trīsgadīgu skolu, kur mācītu latviešu valodā zinības kā reālskolā ar augstāko klasi divās noda-
ļās – zemkopības skolu (uz laukiem) vai reālklasi, kas gatavotu pagasta skrīverus, mērniekus, tirgotājus 
u.tml. Šāda skola varētu tikt saistīta ar tolaik darbību sākušo rīgas Politehnikumu, kur funkcionēja lauk-
saimniecības, tirdzniecības, mērniecības nodaļas. Pazīstamais pedagogs A. kronvalds izteica gatavību 
vadīt šo latvisko reālskolu, tai sāka vākt ziedojumus, taču 1876. gadā to pārtrauca krievu-turku kara  
sākšanās dēļ.

46 stradiņš j. latviešu nacionālās augstskolas agrīnās ieceres. Latvijas Universitātes Raksti. 780. sēj. zinātņu 
vēsture un muzejniecība. rīga: lu, 2012, 247.–261. lpp.
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Maskavā pulcējās latviešu inteliģence un sāka veidoties latviešu sabiedriski politiskā 
doma par latvijas autonomiju un vēlāk – valstisku neatkarību. Otrās atmodas centienu 
kontekstā latviešu augstskolas ideju pirmais publiski Maskavas Politehniskajā muzejā 
1916. gadā izteica toreiz vēl jaunais filozofs (psihologs) Pauls Dāle,47 kurš vēlāk kļuva 
par lu koncepcijas galveno ideologu.

tieši “tērbatnieku” un krievijas latviešu – “trimdinieku”, nevis rPi pārstāvju vidū 
dzima doma par latviešu augstskolu tajā pašā laikā, kad organizējās latviešu strēlnieku 
pulki un bēgļu aprūpes komitejas (1915–1917). tas notika gan Maskavā (P. Dāle), gan 
Petrogradā (P. saldavs), gan it īpaši tērbatā. tur sasauktajā latviešu skolotāju un izglītī-
bas darbinieku kongresā (1917. gada 7.–13. jūnijā) darbojās augstskolu sekcija (priekš-
sēdētāji – profesori j. Osis (Oze) un E. Felsbergs, sekretāri k. kundziņš un P. Dāle, visi 
humanitāro zinātņu pārstāvji). Šajā kongresā pirmo reizi konkrēti apsprieda latviešu 
augstskolas projektu, kurai būtu jādarbojas rīgā un jāsastāv no universitātes (ar pie-
cām – teoloģijas, vēstures un filoloģijas, juridiski ekonomiskās, medicīnas un fizikas un 
matemātikas – fakultātēm) un no “politehnikas”.48 

latvijas universitātes (Augstskolas) izveidošana un darbība  
1919.–1944. gadā

kad tautas padomes izveidoto demokrātiskās latvijas republikas valdību 
1919. gada sākumā rīgā nomainīja Maskavā sastādīta padomju valdība un pasludināta 
latvijas sociālistiskā Padomju republika, latviešu akadēmiskā inteliģence tomēr uz-
turēja dzīvu latviešu augstskolas ideju. latvijas universitātei bija divas alternatīvas – 
P. stučkas padomju valdības 1919. gada 8. februārī nodibinātā latvijas Augstskola un 
1919. gada 28. septembrī latvijas republikas atjaunotā augstskola, kas sākotnēji saucās 
latvijas Augstskola,49 svešvalodās – Universitas Latviensis. kopš 1923. gada 23. marta, 
kad latvijas saeima galīgi apstiprināja šīs autonomās augstākās zinātnes un izglītības 
iestādes satversmi, arī latviski to oficiāli sauca par latvijas universitāti.50 

P. stučkas valdība veidoja latvijas Augstskolu uz bijušā rīgas Politehniskā insti-
tūta bāzes, prioritāti ierādot tehniskajām un lauksaimniecības nodaļām, paredzot arī  

47 Dāle P. latviešu augstskola. Dzimtenes Atbalss (Maskava), 1916, Nr. 24, 26. marts; Nr. 25, 30. marts; Nr. 26, 
2. aprīlis.

48 stradiņš j. Akadēmiskā izglītība baltijā un latvijas universitātes priekšvēsture. Latvijas Universitāte – 75. 
rīga: lu, 1994, 35. lpp.; sk. arī: Latviešu izglītības biedrības Augstskolu sekcijas darbība no 1917. līdz 1922. g. 
sast. M. ziemele. rīga, 1924, 64 lpp.

49 Dāle P. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību pirmā (1919./20.) mācības 
gadā. rīga: latvijas Augstskola, 1921, 76 lpp.; stradiņš j. latvijas universitātes veidošanās, tās devums lat-
vijai un pasaules zinātnei. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1995, 108.–131. lpp. j. stradiņa grāmatā 
“Etīdes par latvijas zinātņu pagātni” (rīga: zinātne, 1982, 226.–258. lpp.) rodamas arī faktiskas ziņas par 
latvijas Augstskolas darbību 1919. gada sākumā, P. stučkas komunistiskā režīma mēnešos. tēzi par latvijas 
Augstskolas dibināšanu 1919. gada februārī aizstāvēja profesors Paulis lejiņš (pirmais Augstskolas prorektora 
v.i. 1919./20. m. g.), profesori Augusts kirhenšteins, Pēteris Nomals. viņu viedoklī izpaužas ne tikai politiskie 
uzskati, bet arī viedoklis par to, vai prioritāte Augstskolas izveidošanā ierādāma sociāli humanitārajai vai 
lauksaimnieciski dabaszinātniskajai ievirzei.

50 Latvijas Universitātes Satversme. rīga, 1922, 20 lpp.
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medicīnas, veterinārijas un pedagoģijas nodaļu veidošanu. Pat ja P. stučkas režīms 
1919. gadā būtu noturējies, nez vai tas būtu veidojis humanitāras fakultātes (par teolo-
ģijas fakultāti nemaz nerunājot). taču padomju latvijas Augstskola atšķīrās no bijušā 
rīgas Politehniskā institūta ar tālejošu studiju demokratizāciju, kā mācību valodu 
ieviesa arī latviešu valodu (līdzās krievu valodai) un vismaz perspektīvā paredzēja 
augstskolas profilu paplašināt pāri Politehniskā institūta disciplīnu ietvariem; rezultātā 
gan drīzāk veidotos lielinieciski internacionāla “Padomju latvijas augstskola un prole-
tāriskās zinātnes stiprā pils”.51 

rPi bija Rīgas augstskola, savukārt lu bija Latvijas universitāte, kas arī atspoguļojās 
tās netradicionālajā nosaukumā, kurā iekļauts jaunās valsts, nevis senās pilsētas vārds 
(parasti universitātes nosauc pilsētas, nevis valsts vārdā).

latvijas republikas Augstskola prioritāti deva nacionālai universitātei – humanitā-
rajām un latvijai vajadzīgajām dabaszinātniskajām disciplīnām (īpaši lauksaimniecības 
zinātnēm un medicīnai), orientācijai uz latvijas kā neatkarīgas valsts garīgajām un 
akadēmiskajām vajadzībām. latvijas Augstskola tika pacelta augsta nacionāla principa 
pakāpē kā kaut kas nebijis, izcili nozīmīgs. Par to liecina latvijas Pagaidu valdības 
izglītības ministra kārļa kasparsona spožā, nereti citētā runa Augstskolas atklāšanas 
aktā 1919. gada 28. septembrī: “Mēs stāvam uz zemes, kas nes latviju un viņas vēsturi. 
bija laiks, nesen vēl tas bija, kad par to domāt, kas tagad mums ir, bija sapnis, kad teica 
un ticēja: tad tas nāks šai zemē, kad akmens stāvēs uz ūdeņa, spalva grims dibenā. un 
tomēr tas ir nācis, tas ir noticis. Šis notikums latvju tautas mūžā, šis fakts – kā gaišs 
saules stars tas slīd pār latviju. Šī rudens diena runā uz mums pavasara valodu. [..] 
latvijas Augstskola nav vairs rīgas Politehniskais institūts [..]. [tā] aptver zinātnes visā 
viņu visumā, viņu viskopībā. latvijas Augstskola ir Universitas literarum šī vārda pilnā 
nozīmē.”52 

savukārt kārlis ulmanis, latvijas Pagaidu valdības Ministru prezidents savā 
1919. gada 28. septembra uzrunā ir uzsvēris: “tikai tā tauta un valsts aug, kas savus 
ideālus tur augsti. Mums šie ideāli jātur augstāk par visu. Šinī ziņā latviešu tautai ir gājis 
grūti, bet tagad tā varēs remdēt slāpes pēc ideāliem zinātnes dzidrajos avotos. latviešu 
sabiedrībai no dažādām pusēm pārmet materiālismu. līdzšinējās skolas un augstskolas 
ideālisma ziņā deva maz, jo tās bija svešas, vilka nost no zemes. latvijas Augstskola 
mācīs audzināt dēlus un meitas tā, lai tie ar paceltu galvu atzītos, ka viņi ir latvijas dēli 
un meitas.”53 

1919. gada rudenī Organizācijas komitejā tika formulēti latvijas Augstskolas prin-
cipi un ideāli.54 

1919.–1920. gadā latvijas Augstskola nosacīti veidojās no trim blokiem:
a) tehniskās fakultātes – inženieru, Mehānikas, Arhitektūras; 
b) dabaszinātņu profila fakultātes – Matemātikas un dabaszinātņu, Ķīmijas, Medi-

cīnas, lauksaimniecības, veterinārzinātņu;

51 Eferts-klusais E. latvijas augstskola. Cīņa, 1919, 14. febr. 
52 Dāle P. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību pirmā (1919./20.) mācības 

gadā, 33.–34. lpp. 
53 turpat, 36.–37. lpp.
54 turpat, 46.–47. lpp. 
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c) humanitāri sociālā profila fakultātes – valodnieciski filozofiskā (no 1920 iX – Fi-
loloģijas un filozofijas), juridiski ekonomiskā (no 1923 – tautsaimniecības un tiesību), 
luteriskās teoloģijas un vēlāk (kopš 1938) arī romas katoļu teoloģijas.

Pavisam bija 12 fakultātes – 12 zari simboliskā ozolā, kas attēloti 1938. gadā akcep-
tētajā universitātes ģerbonī un karogā. 

tehniskās fakultātes, Ķīmijas, lauksaimniecības un daļēji arī tautsaimniecības 
un tiesību fakultāte veidojās uz “vecā” rPi bāzes. No tērbatas (tartu) nāca daudzi 
profesori – mediķi, visi pirmie farmācijas profesori, humanitāro un sociālo disciplīnu 
pārstāvji l. Arbuzovs, j. Endzelīns, E. Felsbergs, l. bērziņš, A. lēbers, k. balodis u.c., 
visi luterāņu teologi (k. kundziņš, v. Maldonis, l. Adamovičs, t. grīnbergs). jurjevas 
(tartu) veterinārais institūts savukārt deva A. kirhenšteinu, l. kundziņu, E. Paukuli. 
Pēterburgas augstskolas lu deva Alfrēdu vītolu, j. Auškāpu, P. stakli, A. būmani, 
k. Dišleru un arī daudz profesoru mediķu (P. sniķers, r. sniķers, j. Prīmanis, P. stra-
diņš, M. veidemanis, P. Mucenieks, k. rudzītis, E. gartjē u.c.). No Maskavas universi-
tātes absolventiem nāca vēlākie profesori j. Čakste, r. krimbergs, j. jankovskis (studējis 
arī berlīnē), P. Dāle. No 82 profesoriem, kas darbojās lu tās pirmajā gadu desmitā 
(1919–1928), 23 nākuši no tērbatas universitātes, 18 – no rPi, 15 – no Pēterburgas 
augstskolām, 10 – no Maskavas universitātes, 15 – no citu zemju augstskolām (lielāko-
ties ārzemnieki). tātad abas baltijas augstskolas devušas pusi pirmo lu profesoru, bet 
krievijas augstskolas – ap 30%.55 

veidojot nacionālu augstskolu latvijā, tika ielāgots princips, ka “sākumā mēs ar lat-
viešu mācību spēkiem vien neiztiksim un būs jāuzaicina par profesoriem arī personas – 
nelatvieši no agrākās rīgas augstskolas personāla, kas šo atsevišķo profesoru zinātnisko 
nopelnu un spēju dēļ būtu tikai ieteicams. ierobežoties būs vajadzīgs tikai tiem rīgas 
augstskolas mācību spēkiem, kuri separātisma politiku stādījuši augstāk par zinātni jeb 
arī kuru zinātnisko vērtību pārspēj viņu līdzkonkurenti.”56 Aicināja arī citvalstu zināt-
niekus, tostarp biologus Naumu lebedinski no bāzeles un norvēģi Embriku strandu 
no berlīnes, astronomu Alfrēdu klozi no vācijas, zviedru anatomu gastonu bakmani, 
kas pievērsās latviešu antropoloģijas izpētei (ko izvērsa viņa skolnieks jēkabs Prīmanis). 
Arī vairāki krievu zinātnieki, kas pēc revolūcijas nevarēja vai negribēja turpināt darbu 
Padomju krievijā, pārcēlās uz latviju, piemēram, vēsturnieks roberts vipers un viņa 
dēls mākslas zinātnieks boriss vipers, izcilie juristi vasilijs sinaiskis, vladimirs bukov-
skis, tautsaimnieks vladimirs kosinskis, īsu laiku (1921–1922) arī viens no sintētiskā 
kaučuka izstrādātājiem ivans Ostromisļenskis u.c.

jau 1919. gada rudenī lu Organizācijas komiteja noteica, ka latviešu valoda jālieto 
katram mācībspēkam, kurš to pienācīgi prot, pārējiem 3–5 gados jāiemācās valoda tādā 
mērā, lai varētu priekšmetu pasniegt. izņēmumi pieļaujami tikai nopelniem bagātiem 
bijušajiem rPi un slavenākajiem no ārzemēm pieaicinātajiem profesoriem. lu sa - 
tversme 1923. gadā noteica, ka “mācību valoda lu ir latviešu. Mācības pasniegt citās 

55 stradiņš j. latvijas universitātes trīs avoti un trīs sastāvdaļas, 120.–128. lpp.; stradiņš j. latvijas universitāte – 
tās saknes, nākotne, nozīme zinātnē, 10.–24. lpp.; stradiņš j. latvijas universitātes veidošanās, tās devums 
latvijai un pasaules zinātnei, 108.–131. lpp.

56 Dāle P. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas nodibināšanu un viņas darbību pirmā (1919./20.) mācības 
gadā, 17. lpp.
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valodās var atsevišķos gadījumos ar lu Padomes atsevišķu atļauju.”57 Pamazām šī 
norma tika īstenota, un 30. gadu sākumā jau vairāk nekā 90% lekciju notika latviski. 

Nacionālā un internacionālā sintēze ļāva izaugt latviešu virzītai zinātnei latvijā 
pirmo reizi tās vēsturē. Nacionālas augstskolas ideja bija pareiza un demokrātiska, kaut 
arī tās īstenošana nerisinājās gludi un vienkārši. Mariss vētra atzīst, ka, “tikai latvijas 
universitāti atklājot, ir pilnvērtīgi pasludināta arī latvijas valsts”.58 

jau pastāvēšanas pirmajos divos gadu desmitos lu bijusi ne tikai ņēmēja, bet arī de-
vēja gan reģionālajā, nacionālajā aspektā, latvijas dabas, vēstures, tautas padziļinātā iz-

57 Latvijas Universitātes Satversme. rīga, 1922; Valdības Vēstnesis, Nr. 196, 1922; Nr. 66, 1923. 
58 vētra M. Rīga toreiz... Atmiņas. rīga: liesma, 1994, 31. lpp.

9. att. lu Ķīmijas fakultātes mācībspēki 1929. gadā. Pirmajā rindā no kreisās: karls blahers, jānis Maizīte, 
valdemārs Fišers, Eduards zariņš, Mārtiņš Prīmanis, jūlijs Auškāps; otrajā rindā: Alfrēds Petrikalns, Eduards 
svirlovskis, jānis krustiņsons, kārlis Štrenks, Eižens rozenšteins, boriss Popovs, Oskars lucs, Aleksandrs 
liepiņš; trešajā rindā: Marģers gūtmanis, Aleksandrs janeks, jānis kupcis, Augusts Ķešāns, gustavs vanags, 
bruno jirgensons, Mārtiņš Eduards straumanis, Edvīns iegrīve, Mečislavs Centneršvērs; ceturtajā rindā: jānis 
Misiņš, Arvīds veidemanis, Alfrēds ieviņš, irina robežniece, Olga lāce-grauze, Arvīds Šmits, Oskars jirgensons, 
viktors Šķilters, voldemārs Štāls, Paulis Nukke. kriša rakes foto (no jāņa stradiņa personiskā arhīva)
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pētē, gan arī ar atbalsi Eiropas zinātnē. zinātniskā līmeņa ziņā lu nostā-
jās līdzās savai vecākajai māsai – nu jau igauniskajai tartu universitātei.59 

lu tika izvērstas nozares, kas latvijā kā akadēmiskas disciplīnas 
iepriekš nebija pārstāvētas. latvijas zemes, dabas un tautas pētniecībā, 
kuru līdz Pirmajam pasaules karam bija monopolizējuši vācbaltieši, 
iesaistījās latvieši – latviešu ģeogrāfi, vēsturnieki, biologi, mežzinātnieki 
u.c. akadēmiskā profesionālā līmenī spēja pētīt latvijas dabas, vēstures 
un kultūrvēstures, tautsaimniecības, latviešu valodas un filozofijas, me-
dicīnas un lauksaimniecības problēmas. 

universitātes darbība un mācībspēku veikums dokumentēts 
vairākos jubilejas krājumos,60 lu mācībspēku biogrāfijās,61 krājumā 
“zinātne tēvzemei”,62 Eižena leimaņa,63 Heinriha stroda,64 Arņa 
vīksnas,65 ilgara grosvalda66 u.c. publikācijās.

saskaņā ar Marģera skujenieka grāmatā “latvija starp Eiropas 
valstīm” apkopotajiem datiem67 latvija 1929. gadā ieņēma otro vietu 
Eiropā universitātē studējošo skaita ziņā uz 10 tūkstošiem iedzīvotāju 
(1. vietā igaunija – 37,7; 2. vietā latvija – 30,0; 3. vietā Šveice – 19,6, 
4. vietā Austrija – 18,5; 5. vietā Francija – 13,5), arī studentu mediķu 
skaita ziņā (1. vietā Austrija, 2. vietā latvija, 3. vietā Šveice, Holande, 
zviedrija), bet studējošo sieviešu skaita ziņā – pat pirmo vietu (pirms 
Polijas, beļģijas, Šveices, Holandes). Pārmērīgs gan bija “mūžīgo stu-
dentu” skaits, un k. ulmaņa autoritārā valdība mēģināja šo parādību novērst, tāpat 
piesaistīt vairāk studentu no latgales. Ar rektora, vēlāk izglītības ministra j. Auškāpa 
aktīvu līdzdalību sāka iezīmēt arī valsts zinātnes politiku.68 

59 tiesa, tartu universitāte kā nacionāla igauņu universitāte savas durvis vēra mazliet vēlāk nekā lu, proti, 
1919. gada 1. decembrī. lu vārdā atklāšanas svētkos to sveica profesors kārlis balodis.

60 Latvijas Universitātes piecgadu darbības pārskats, 1919–1924. rīga: lu, 1925, 382 lpp.; Latvijas Universitāte, 
1919–1929. rīga: lu, 1929, 615 lpp.; Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939, 1.–2. d. rīga: lu, 1939; 
strods H. latvijas universitāte (1919–1940). Latvijas Universitāte – 75. rīga: lu, 1994, 45.–70. lpp. (ar plašu 
citētās literatūras un arhīva avotu klāstu).

61 Latvijas Universitāte, 1919–1929; Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939, 1.–2. d.
62 Zinātne tēvzemei divdesmit gados: 1918–1938. l. Adamoviča red. rīga: lu, 1938, 411 lpp.
63 leimanis E. latvijas universitāte kā latviskās zinātnes šūpulis. Latviešu Akadēmiskās Ziņas, Nr. 19–20, 

1979/1980, 8.–19. lpp.
64 strods H. latvijas universitāte (1919–1940), 45.–70. lpp.
65 vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919–1950. rīga: lu Akadēmiskais apgāds, 2011, 

499 lpp.
66 grosvalds i., Alksnis u., Meirovics i., ruplis A. Ķīmija Latvijas Universitātē (1919–1944). rīga: latv. Ķīm. 

vēst. muzejs, 2005, 165 lpp.
67 skujenieks M. Latvija starp Eiropas valstīm. rīga: valsts statistiskā pārvalde, 1929.
68 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. rīga: zinātne, 1998, 105.–115. lpp.; 

stradiņš j. Prezidenta kārļa ulmaņa zinātnes politika. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 13, 1993, 2.–3. lpp.; Auškāps j. 
Zinātnei un tēvijai. 3. papild. izd. j. stradiņa redakcijā. rīga: Artava, 1993, 382 lpp. j. Auškāpa grāmata satur 
vērtīgas liecības arī par lu gaisotni pirmskara gados. j. Auškāpa personība un viņa traģiskais liktenis rakstu-
roti šajā izdevumā ievietotajā j. stradiņa ievadesejā “Profesors jūlijs Auškāps – mūža gājums, devums latvijai 
un zinātnei”, 9.–35. lpp. sk. arī: Profesors Dr. chem. Jūlijs Auškāps. Dzīve un darbs. sast. s. ranka. rīga, lu 
Akadēmiskais apgāds, 2013, 414 lpp.
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10. att. Pirmās latviešu 
sievietes – zinātņu doktores 
Annas bormanes  
lu absolvēšanas  
sudraba krūšu nozīme  
(no P. stradiņa Medicīnas 
vēstures muzeja krājuma)
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1923. gada maijā kā pirmais no latvijas Augstskolas mācībspē-
kiem doktora disertāciju aizstāvēja Augusts kirhenšteins (tā ir pirmā 
latvijā aizstāvētā doktora disertācija vispār, jo rPi zinātniskus grā-
dus nepiešķīra). tajā pašā 1923. gadā doktora disertāciju aizstāvēja 
arī mediķis romāns Adelheims un inženierzinātnieks Alfrēds vītols, 
bet līdz 1938. gadam lu aizstāvēta pavisam 141 doktora disertācija 
(no tām 130 aizstāvējuši lu mācībspēki, visvairāk – mediķi, ķīmiķi, 
inženieri un lauksaimniecības zinātnieki).69

uzsverams vēl cits pozitīvs moments – sieviešu ienākšana lat-
vijas augstākajā izglītībā. Cara krievijā sievietes augstskolās neuz-
ņēma, arī rīgas Politehniskajā institūtā ne (pirmās studentes, tostarp 
rektora meitu irisu valdenu tajā uzņēma pēc 1917. gada februāra 
revolūcijas, kad rPi atradās evakuācijā Maskavā). Pirms tam latvie-
tes studēja ārzemēs (Šveicē, Francijā) vai augstākajos sieviešu kursos 
krievijā. turpretī latvijas Augstskolā sievietes studēja lielā skaitā – to 
rosināja latviešu sieviešu tradicionāli augstais emancipācijas līmenis 
jau kopš 19. gs. 90. gadiem, prasība pēc līdztiesības. tā 1919./20. mā-
cību gadā 1262 studējošo vidū bija 685 sievietes! turpmāk studenšu 
skaits gan stabilizējās (1933./34. mācību gadā no 8587 studējošiem 
2444 bija sievietes, 1938./39. mācību gadā starp 7847 studentiem bija 
5143 vīrieši un 2104 sievietes), t.i., lu studējošo sieviešu īpatsvars 
bija ap 30% no kopskaita. sieviešu īpatsvars dažādās fakultātēs bija 
stipri atšķirīgs. Ļoti maz sieviešu studēja Mehānikas fakultātē un 
inženierzinātņu fakultātē, turpretī Filoloģijas un filozofijas fakultātē, 

Medicīnas fakultātes zobārstniecības nodaļā vai Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē 
sievietes bija pārsvarā.70

toties akadēmiskie amati sievietēm bija grūti sasniedzami. Profesoru vidū līdz 
1940. gadam sieviešu nebija, tikai dažas darbojās kā vecākās docentes un privātdocen-
tes (valodnieces Anna ābele un Alīse karlsone, bioloģe Marija tauja, mediķe lūcija 
jeruma-krastiņa u.c.). Pirmā doktora grādu lu ieguva mediķe Anna bormane (1934), 
bet 1938. gada novembrī sabiedrības ievērību izpelnījās zentas Mauriņas disertācijas 
spilgtā aizstāvēšana.71

lu dinamisko augšupeju no “fantastu sapņa” 1919. gadā līdz labi izveidotam un 
funkcionējošam organismam raksturojis lu rektors jūlijs Auškāps lu 15. gadadienā 
1934. gada 28. septembrī: “kad priekš 15 gadiem nepilnu gadu vecā latvijas valsts 
stājās pie savas augstskolas dibināšanas, tad šajā solī varēja saskatīt tādu pašu, varbūt 
vēl lielāku fantastu sapni kā latvijas nodibināšanā. Daudz bija to, kas šai latvijas augst-
skolas idejai neticēja un turēja to par bērnu neprātu. bet tie, kam bija drosme dibināt 
patstāvīgo latviju, pareizi nojauta, ka jaunā valsts var pastāvēt tikai tad, ja tā spējīga 

69 Latvijas Universitāte – 75. rīga: lu, 1994, 55. lpp.
70 Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1. d., 66.–67. lpp. 
71 stradiņš j. zenta Mauriņa un latvijas universitāte. Eiropa, Latvija – kultūru dialogs: konferences materiāli. 

(Z. Mauriņai – 100). sast. A. Cimdiņa. rīga: Nordik, 1998, 35.–64. lpp. 

11. att. lu rektora un pēdējā 
pirmās latvijas republikas 
izglītības ministra boļševiku 
nošautā profesora jūlija 
Auškāpa pases kopija. No 
j. Auškāpa krimināllietas  
latvijas republikas Proku-
ratūras arhīvu daļā (no jāņa 
stradiņa personiskā arhīva)



141

radīt savu nacionālo kultūru, kas savukārt 20. gadu simtenī nav iespējama bez savas 
augstākās zinātnes un izglītības iestādes.”72

20 gados rīgā tika izveidota eiropeiska un arī latviska universitāte ar augstu mācību 
līmeni, savām akadēmiskajām tradīcijām, arī pētnieciskā darba iedīgļiem. Protams, bija 
arī negācijas.73 latviešu zinātnieks – enciklopēdists Arveds Švābe 1959. gadā pamatoti 
rezumēja: “Par spīti kļūdām un trūkumiem, latvijas universitāte savā gaužām īsajā 
mūžā deva savai tautai, valstij un cilvēcei tik vienreizējus sasniegumus, ka nekādi āzijas 
viesuļi tos vairs nespēja izdzēst no rietumu civilizācijas laika grāmatas.”74 lu sniedza 
studentiem integrētas, plaša profila zināšanas, kādas bija nepieciešamas valsts pārval-
dei, tautsaimniecības, izglītības un kultūras augsmei, nevis šauri profilētas kā lielvalstīs 
ar augstu ekonomisko potenciālu.

bez latvijas universitātes un jelgavas lauksaimniecības akadēmijas latvijas re-
publikā darbojās arī Mākslas akadēmija, konservatorija un vairākas privātas augstākās 
izglītības iestādes. Ar saeimas lēmumu 1927. gadā, kad izglītības ministrs bija rainis, 
tika apstiprināta Herdera institūta satversme, kas deva pusoficiālu statusu 1921. gadā 
dibinātajai vācbaltiešu privātinstitūcijai; šo augstskolu likvidēja 1939. gadā līdz ar bal-
tijas vāciešu repatriēšanos.75

Diemžēl lu organisko attīstību pārtrauca Otrais pasaules karš. jūtamu robu cirta 
daudzu mācībspēku repatriācija uz vāciju 1939.–1941. gadā, bet vēl lielākā mērā – 
lu mācībspēku masveida emigrācija 1944. gadā. latvijas universitātei nodarīto  

72 Auškāps j. Zinātnei un tēvijai. 3. papild. izd., 79.–81. lpp.
73 turpat; Švābe A. latvijas universitāte. Technikas Apskats (Monreāla), Nr. 33, 1959, 1.–3. lpp.; stradiņš j. zenta 

Mauriņa un latvijas universitāte, 35.–64. lpp.
74 Švābe A. latvijas universitāte. Technikas Apskats (Monreāla), Nr. 33, 1959, 3. lpp.
75 Hehn j. v. Der Herderinstitut – die universität für die deutschen volksgruppen. Jahrbuch des baltischen 

Deutsch tums 1982. lüneburg, 1981, s. 119–123.

12. att. latvijas lauksaim-
niecības universitātes  
(bij. jelgavas lauksaimnie-
cības akadēmijas) galvenā 
ēka kādreizējā kurzemes 
hercogu pilī. Augstskola 
dibināta 1939. gadā uz 
agrāk pastāvošo rPi 
lauksaimniecības nodaļas 
un lu lauksaimniecības 
fakultātes bāzes un 
2013. gadā atskatās uz 
lauksaimniecības augstākās 
izglītības 150 pastāvēšanas 
gadiem latvijā  
(foto no llu materiāliem)
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cilvēkzaudējumu analīzi daļēji sniedzis bijušais lu docētājs tautsaimniecības vēstur-
nieks Edgars Dunsdorfs,76 viņa dati tomēr vēl precizējami. 

jāoponē gan A. Švābes tēzei par latvijas universitātes “gaužām īso mūžu”. latvijas 
universitātes mūžs nebeidzās ne 1940., ne 1941., ne 1944. gadā, kaut arī augstskola 
zaudēja, pēc dažām aplēsēm, pat 70% savu mācībspēku un lielāko daļu perspektīvo 
studentu. turpmākajos gados tā bija spiesta strādāt spaidu apstākļos, ar pavisam atšķi-
rīgiem kritērijiem, kas atbilda Psrs augstākās izglītības sistēmai.

Augstskolas Padomju latvijā  
(1944.–1990. gads)

Pēc sarkanās armijas ienākšanas rīgā universitāte – latvijas valsts universitāte 
(lvu) atsāka darbu jau 1944. gada nogalē. vēsture turpinājās jaunos apstākļos, nesot 
sev līdzi gan bijušā noliegumu (visbiežāk – pārsteidzīgu, nepelnītu), gan civilizētās 
pasaules necienīgas represijas, gan arī jaunas vēsmas augstākajā izglītībā. Ar īpašu at-
zinību jāmin docētāji, kuri likteņstundā palika dzimtenē ar nedrošām un neskaidrām 
nākotnes izredzēm un iespēju robežās turpināja darbu. to vidū bija valodnieks jānis 
Endzelīns, purvu pētnieks Pēteris Nomals, inženierzinātnieki Arturs tramdahs un 
vilis skārds, arhitekti Ernests Štālbergs, Artūrs krūmiņš, Aleksandrs birznieks, biologs 
Pauls galenieks, mežzinātnieks Arvīds kalniņš, mediķi Pauls stradiņš, kristaps ru-
dzītis, psihologs Pauls Dāle, ķīmiķi Augusts Ķešāns, gustavs vanags, Alfrēds ieviņš un 
daudzi citi. viņi pašaizliedzīgi cīnījās par universitātes saglabāšanu, cerot uz saprātīgu 
kompromisu ar jauno varu.77

“Pirmās salnas” atnāca jau 1946. gadā pēc Psrs galvenā ideologa Andreja Ždanova 
bēdīgi slavenā pret inteliģenci vērstā referāta. latvijā tas atbalsojās lkP ideoloģiskā 
sekretāra Arvīda Pelšes ķengu rakstā “kam tic profesors galenieks”,78 tam sekoja vecās 
akadēmiskās inteliģences “raganu medības” – izvērstas propagandiskas kampaņas. Cīņa 
pret “buržuāzisko nacionālismu”, kosmopolītismu, moderno ģenētiku, “fizikālo ideā-
lismu”, inženierētiku skāra j. Endzelīnu, A. tramdahu, A. Ķešānu, P. Dāli, j. A. jansonu, 
P. stradiņu un daudzus citus.79 Parasti aprobežojās ar kritizējamo publisku pazemo-
šanu, vismaz ārēju pakļaušanu režīma uzstādījumiem. 1950. gadā no universitātes bija 

76 stradiņš j. latvijas universitāte laikmeta griežos (1944–1953). Akadēmiskā Dzīve, Nr. 37, 1995, 3.–10. lpp.; 
Dunsdorfs E. Mācībspēku mūža ilgums. Archīvs, 21. sēj. Melburna: PblA un kārļa zariņa fonds, 1981, 
105.–114. lpp.

77 Latvijas Valsts Universitātes vēsture, 1940–1990. sast. un zin. red. H. strods. rīga: lu, 1999, 562 lpp.; stra-
diņš j. totalitāro režīmu represijas pret latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–1945). Totalitārie 
okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada pētījumi. rīga: latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2004, 130.–164. lpp. (latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.).

78 Pelše A. kam tic profesors galenieks? Cīņa, 1946, 2. okt.
79 stradiņš j. staļina režīma attieksme pret latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām (1944–1953). 

Okupētā Latvija, 1940–1990. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi. rīga: latvijas vēstures in-
stitūta apgāds, 2007, 408.–448. lpp. (latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 19. sēj.); stradiņš j., Arons k. ē., 
vīksna A. Tāds bija mūsu laiks... Paula Stradiņa simtajā dzimšanas dienā. rīga: sprīdītis, 1996, 491 lpp.
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jāaiziet arī j. Endzelīnam.80 jauno docētāju izvēlē ievēroja šķirisku un politisku selek-
ciju, “tīras” kadru anketas, nevis kompetenci. Daudziem spējīgiem cilvēkiem biogrāfijas 
vai “nepareizu” radu dēļ ceļš uz akadēmisko darbību bija slēgts. Pastāvēja ideoloģisks 
slogs, studentu izsekošana, personiskās brīvības ierobežošana, studiju militarizēšana, 
izolētība no ārpasaules, arī tiešas represijas pret nepakļāvīgajiem.

saprotams, tas iedragāja universitāti, tika zaudēta tās autonomija un satversme. jau 
1940.–1941. gadā likvidēja abas teoloģijas fakultātes, filozofijas nodaļu, studiju sistēmu 
kardināli pārkārtoja pēc Psrs unificētajiem standartiem.81 Absurdi ideoloģiska rak-
stura ierobežojumi skāra pat eksaktās zinātnes. Pētniecībai nebija vajadzīgās bāzes un 
aparatūras, tā pārgāja uz jaundibināto latvijas Psr zinātņu akadēmiju. 

jaunās zinātņu akadēmijas institūti, tās zinātniskais potenciāls sākotnēji veidojās 
uz bijušo lvu institūtu bāzes.82 zinātņu akadēmijas dibināšanu latvijā 1946. gada 
februārī var vērtēt pozitīvi kā latvijas zinātniskā potenciāla apliecinājumu un tolaik 
vienīgo iespējamo līdzekli noturēt to līmenī. tai pašā laikā diezgan brutāli iezīmējās 
zinātnes atraušana no dabiskās vides, no augstskolas, tika vājināta latvijas valsts uni-
versitāte.83

latvijas valsts universitāte zaudēja savu vadošo, unikālo lomu latvijā arī tai ziņā, 
ka turpinājās tās sairšana – pēc latvijas lauksaimniecības akadēmijas (kura bija izvei-
dojusies jau 1939. gadā)84 atdalījās arī rīgas Medicīnas institūts (rMi) 1950. gadā,85 
un 1958. gadā tika atjaunots rīgas Politehniskais institūts (kopš 1990 – rīgas tehniskā 
universitāte)86. līdz ar Medicīnas fakultātes atraušanu tika iedragāta lvu piederība 
pie klasiskā tipa universitātēm, kuru sastāvā izsenis darbojās medicīnas fakultātes 
(tartu un viļņas universitātēs tādas palika). tas bija uzspiests akts pēc unificētā Psrs  
modeļa.

uz rPi un rMi, tāpat uz zinātņu akadēmijas institūtiem pārgāja tolaik kvalificē-
tākā lvu profesūras daļa. turklāt universitātes rektora amatā pēc profesora Matveja 
kadeka 1949. gadā nāca akadēmiskām tradīcijām visai tālu stāvošais jānis jurgens, 
kurš mēģināja īstenot P. stučkas iecerēto “proletārisko cietoksni” un panāca P. stučkas 
vārda piešķiršanu lvu (1958). Arī j. jurgena pēcnācēji valentīns Šteinbergs un visvaris 
Millers nepietiekami sekmēja universitātes zinātniskā potenciāla atjaunināšanu, aka-
dēmisko tradīciju pārmantojamību, jaunu virzienu iedibināšanu. “tīrīšanas” un ideo-
loģiski politizētā gaisotne 50. un 60. gados izraisīja universitātes krīzi, stagnāciju. lvu 
lielā mērā kļuva par “ideoloģisko kadru kalvi”, dažās fakultātēs pazeminājās augstākās 

80 grīsle r. Spēkildze: populārzinātnisku un kultūrvēsturisku rakstu izlase, ii. rīga: Antava, 2007, 14.–71. lpp.
81 Latvijas Valsts universitātes vēsture, 1940–1990. sast. un zin. red. H. strods. rīga: lu, 1999.
82 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, vi un vii nod. 
83 zaķis j. Ceļi uz virsotnēm. rīga: izglītība, 2004, 291 lpp.
84 Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā 1862–1999. galv. red. E. bērziņš. jelgava: llu, 1999, 373 lpp.
85 No universitātes līdz universitātei. Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskās darbības vēsture dokumentos un 

atmiņās. sast. j. vētra. rīga: rsu, 2010, 670 lpp.
86 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 2. d. tehniskās fakultātes latvijas universitātē, rīgas universi-

tātē, latvijas valsts universitātē, 1919–1958. j. brieža u.c. red. rīga: rtu, 2004, 543 lpp.; Augstākās tehniskās 
izglītības vēsture Latvijā, 3. d. rīgas Politehniskais institūts, 1958–1990. j. brieža u.c. red. rīga: rtu, 2007, 
666 lpp.; Augstākās izglītības vēsture Latvijā, 4. d. rīgas tehniskā universitāte, 1991–2008. rīga: rtu, 2011, 
708 lpp.
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izglītības līmenis, dažviet noslīdot līdz pedagoģiskam institūtam. 
tomēr visumā lvu un citas latvijas augstskolas arī šajā laikmetā 
deva labu izglītību.

Arī pēckara pirmajos gadu desmitos latvijas valsts universitātē 
strādāja nopietni akadēmiski mācībspēki un zinātnieki: profesori 
gustavs vanags, lidija liepiņa, Augusts Ķešāns, Alfrēds ieviņš, 
jūlijs Eiduks ķīmijā, jānis lūsis, Pauls galenieks, rihards kondra-
tovičs bioloģijā, ludvigs un Māris jansoni, kurts Švarcs u.c. fizikā, 
jānis zutis un Marģers stepermanis vēstures zinātnē, Arturs Ozols 
valodniecībā, pirmskara medicīnas profesori, mazo planētu pētnieki 
kārlis Šteins, Matīss Dīriķis un vēl citi. kopš 60. gadiem lvu sastāvā 
pamazām sāka veidoties nopietni pētnieciski institūti – vispirms 
skaitļošanas tehnikas un pusvadītāju fizikas nozarēs (E. āriņš, i. vī-
tols, j. zaķis, A. siliņš u.c.), izauga kvalificēti un radoši zinātnieki arī 
humanitārajās zinātnēs (A. Ozols, M. rudzīte, P. zvidriņš, A. var-
slavāns, A.vasks, H. strods, A. stranga, i. Feldmanis, s. kļaviņa, 
A. Cimdiņa, k. torgāns u.c.).87

Neatkarīgās latvijas universitātes mantojuma atspulgi bija jau-
šami arī Padomju latvijas akadēmiskajā dzīvē – ne tikai universitātē, bet arī plašākā 
kontekstā. Mūsuprāt, pēc 1944. gada oktobra netika gluži pārtraukta paaudžu pēcte-
cība. jauno latvijas akadēmisko mācībspēku talanti un darbaspējas rada izpausmi arī 
šajos vēsturiskajos apstākļos, daudzos gadījumos ne mazāk spilgti kā pirmskara latvijā. 
lvu atdzimšana sākās t.s. trešās atmodas gados, kad par rektoru kļuva fiziķis juris 
zaķis un universitātes iekšējā dzīvē iezīmējās pozitīvas pārmaiņas, kuras pārstāvēja 
rektori – fiziķi ivars lācis un Mārcis Auziņš.

1944.–1991. gadā tomēr dominēja nevis pirmskara lu tradīcijas, bet gan sovetizētā 
Psrs augstākās izglītības sistēma. tas, protams, uzlika zīmogu augstākajai izglītībai 
Padomju latvijā, kas attīstījās Psrs ietvaros kā tās sastāvdaļa, saglabājot samērā auto-
nomu raksturu (gan mazākā mērā nekā igaunijā un lietuvā, un te liela bija latvijas Psr 
politiskās elites un politizēto universitāšu vadītāju vaina). 

1979./80. mācību gadā Padomju latvijā darbojās 10 augstskolas – latvijas valsts 
universitāte, rīgas Politehniskais institūts, latvijas lauksaimniecības akadēmija, 
rīgas Medicīnas institūts, latvijas Mākslas akadēmija, latvijas valsts konservatorija, 
latvijas valsts fiziskās kultūras institūts, rīgas Civilās aviācijas institūts (dibināts 
rīgā 1960. gadā uz kādreiz Harkovā funkcionējušās aviācijas tehniskās skolas bāzes), 
Daugavpils un liepājas pedagoģiskie institūti. bez tam rīgā funkcionēja s. birjuzova 
Augstākā politiskā karaskola un j. Alkšņa rīgas Aviācijas inženieru karaskola, vairākas 
Psrs citpilsētu augstskolu filiāles. 88 

87 Latvijas Valsts universitātes vēsture, 1940–1990. sast. un zin. red. H. strods. rīga: lu, 1999. 
88 Augstākā izglītība. Latvijas padomju enciklopēdija, 1. sēj. rīga: galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981, 

485.–487. lpp.; Augstākās mācību iestādes. Rīga: enciklopēdija. rīga: galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988, 
173. lpp.

13. att. 1938. gadā pieņemtā 
un 1991. gadā atjaunotā lu 
emblēma ar 12 žuburu ozolu 
un devīzi “Scientiae et patriae” 
(Latvijas Universitāte – 75. 
rīga, 1994)



145

Diemžēl ierobežotā apjoma dēļ še 
nav iespējams dziļāk analizēt augstākās 
izglītības peripetijas padomju režīma 
apstākļos (līdz 1991), atšķirības minēto 
augstskolu starpā,89 kā arī augstākās 
izglītības transformāciju neatkarīgās 
latvijas apstākļos, pietiekami smago un 
pretrunīgo mantojumu latvijas augst-
skolu dzīvē. 

jāatzīst, ka lielā mērā izdevās nosar-
gāt latviešu valodu kā mācībvalodu visās 
vadošajās latvijas Psr augstskolās (lat-
viešu īpatsvars lvu klātienes studentu 
vidū 1960. gadā sasniedza 75,7%90), 
pamazām izaudzināt jaunu latviešu 
(plašāk runājot, latvijas) akadēmisko 
inteliģenci,91 profesorus, docētājus, 
darīt augstāko izglītību pieejamu plašai 
latvijas iedzīvotāju daļai (arī no latga-
les) un saglabāt samērā augstu studiju 
un pētniecisko līmeni (kurš Psrs aug-
stākajā izglītībā, vismaz labākajos Psrs 
centros, nebūt nebija peļams). Atseviš-
ķās disciplīnās Padomju latvija kotējās 
arī starptautiskā mērogā. Padomju 
gados manāmi pieauga arī studentu ko-
pējais skaits latvijā: 1979./80. mācību gadā 10 augstskolās bija 47,7 tūkstoši studentu 
(1979. gadā augstskolas absolvēja 6,5 tūkstoši cilvēku),92 daudz vairāk nekā pirmskara 
latvijā. rektora Aleksandra veisa laikā rPi bija lielākā augstskola baltijas republikās 
un manāmi ietekmēja situāciju Padomju latvijas industrijā, kavēja “kadru” ieplūšanu 
latvijā no citām republikām.

Augstskolas pēc 1990. gada

2013. gadā neatkarīgajā latvijā darbojās 58 akreditētas augstskolas un koledžas, 
no tām sešas valsts universitātes (Daugavpils universitāte, latvijas lauksaimniecības 
universitāte, latvijas universitāte, liepājas universitāte, rīgas stradiņa universitāte, 

89 stradiņš j. Pēcvārds. Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 4. d. rīgas tehniskā universitāte, 1991–
2008. rīga: rtu, 2011, 645.–671. lpp.

90 Latvijas Valsts Universitātes vēsture, 1940–1990. sast. un zin. red. H. strods. rīga: lu, 1999.
91 tālberga i. Padomju Latvijas zinātniskā inteliģence, 1946–1981. rīga: zinātne, 1982, 132 lpp.
92 Augstākā izglītība. Latvijas padomju enciklopēdija, 1. sēj. rīga: galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981, 

487. lpp. 

14. att. rīgas tehniskās universitātes (kādreizējā rPi) 150 gadu 
jubilejai veltītā, mākslinieka kristapa Ģelža veidotā unikālā 
monēta (2012) (Enerģija un Pasaule, Nr. 3, 2013, 67. lpp.)
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rīgas tehniskā universitāte), 13 valsts augstskolas (banku augstskola, jāzepa vītola 
latvijas Mūzikas akadēmija, latvijas jūras akadēmija, latvijas kultūras akadēmija, 
latvijas Mākslas akadēmija, latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, latvijas sporta 
pedagoģijas akadēmija, rēzeknes Augstskola, rīgas Ekonomikas augstskola, rīgas 
juridiskā augstskola, rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, ventspils 
Augst skola, vidzemes Augstskola) un 13 juridisko personu dibinātās neuniversitātes 
tipa augstskolas (baltijas starptautiskā akadēmija, latvijas kristīgā akadēmija, biznesa 
augstskola “turība” u.c.), 24 valsts vai juridisko personu koledžas, kā arī divas laterāna 
Pontifikālās universitātes (romā) filiāles.93 reāli gandrīz visās nozarēs latvijā var gūt 
pietiekami labu, Eiropas standartiem atbilstošu augstāko izglītību. 

Pašreizējo situāciju latvijā skaitļos raksturo izglītības un zinātnes ministrijas sa-
stādīta tabula, kur iekļauti dati par 6 universitātēm, 26 augstskolām un 24 koledžām 
2008.–2011. gadā.

Augstākā izglītība latvijā skaitļos (2008–2011)94

Akadēmiskais 
gads

studentu 
skaits

Akadēmiskais
personāls 

Augstākās izglītības 
iestādes

studiju 
programmas

2008/2009             125 350
2009/2010             112 555
2010/2011             103 782

5804
5360
4716

58                               919
58                               920
56                               961

latvijas rādītāji starptautiskajos universitāšu reitingos nav spoži (piemēram, 
Europe Top 100 pēc The Times Higher Education Supplement World University Rankings 
(2007) 100 labāko Eiropas universitāšu skaitā no Austrumeiropas iekļuvušas tikai dažas 
somijas un krievijas universitātes, taču neviena no baltijas). savukārt krievijas, Nvs 
un baltijas valstu universitāšu reitingā 2008. gadā tartu universitāte ieņēma 28. vietu, 
viļņas universitāte 49.–50. vietu, bet latvijas universitātes šajā reitingu tabulā diemžēl 
nav iekļuvušas. jaunākajā Times Higher Education reitingā, pēc Andreja rauhvargera 
datiem, tikai 6% universitāšu nāk no Austrumeiropas (no rietumeiropas – 17%, no 
ziemeļamerikas – 33%, pārsvarā reitinga augšgalā ir universitātes no angliski runājošās 
pasaules daļas; šajā top 50 iekļuvusi tikai Maskavas M. lomonosova universitāte).95 
2013. gadā lu vienīgā no latvijas universitātēm pirmoreiz iekļuvusi QS Top Universities 
reitingu sarakstā, ieņemot 701.–800. vietu. QS Top Universities kopā ar Šanhajas ArWu 
un Times Higher Education reitingiem veido atzītāko globālo reitingu trijnieku, un tas 
publicēts 2013. gada 10. septembrī. tā kā Webometrics uzskaita 20 000 pasaulē atzītas 
universitātes, iekļūšana šajā reitingā nozīmē, ka lu ierindojusies 5% pasaules labāko 

93 http://www.aiknc.lv/lv/list.php (skatīts 11.11.2013.).
94 izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa www.izm.gov.lv (skatīts 26.04.2013.).
95 Informatīvais ziņojums Par nepieciešamajām strukturālajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē Latvijas 

starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai (Rīga, 2009. gada decembris). rīga: Ekonomikas ministrija, 
2009, 42 lpp.; “latvijas Avīzes” otrais latvijas augstskolu reitings 2009 – Latvijas Avīze, 2009, 1. jūn.; stra-
diņš j. Pēcvārds. Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 4. d. rīgas tehniskā universitāte 1991–2008. 
rīga: rtu, 2011, 645.–671. lpp.
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universitāšu skaitā. 2013. gadā pirmās trīs vietas ieņem Masačūsetsas tehnoloģiskais 
institūts (Asv), Hārvarda universitāte (Asv), kembridžas universitāte (lielbritānija). 
tallinas tehnoloģiskā universitāte šajā reitingā ieņem 441.–450. vietu, bet viļņas uni-
versitāte – 601.–650. vietu.96

kopš 2008. gada tiek veidots arī vietējais latvijas augstskolu reitings, kurā pirmās 
trīs vietas pārliecinoši ieņem latvijas universitāte, rīgas stradiņa universitāte un rīgas 
tehniskā universitāte. 2013. gadā tām pirmajā desmitniekā seko Daugavpils universi-
tāte, latvijas lauksaimniecības universitāte, ventspils Augstskola, baltijas starptautiskā 
akadēmija, biznesa augstskola “turība”, banku augstskola, rīgas Ekonomikas augst-
skola.97

96 lu mājaslapa http:topuniversities.com/university-rankings (skatīts 11.11.2013.).
97 kuzmina i. Nostabilizējies pirmais trijnieks. reitingu spožums un posts (latvijas augstskolu reitingi, līdz ar 

A. rauhvargera komentāru). Latvijas Avīze, 2013, 8. maijs. 

15. att. rīgas stradiņa universitātes galvenā ēka Pārdaugavā, Dzirciema ielā, celta 1987. gadā.  
rsu dibināta 1998. gadā uz bij. latvijas Medicīnas akadēmijas (rīgas Medicīnas institūta) bāzes, kas savukārt 
bijusi 1919. gadā dibinātās latvijas Augstskolas Medicīnas fakultātes turpinājums un līdz 1950. gadam 
darbojusies lu (lvu) ietvaros. 2002. gadā rsu satversme apstiprināta saeimā  
(foto no rsu vēstures muzeja krājuma)
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Noslēgums

Augstākajai izglītībai latvijā ir pietiekami senas, slavenas un labas tradīcijas, kas 
iesniedzas jau tālā pagātnē un reāli sākas ar 1862. gadu. Arī pašreizējā situācija nav 
kritiska, kā to pārspīlēti apgalvo. 

gadsimtu mijā – 2001./02. mācību gadā latvijā bija 110 197 studenti. studentu 
skaits uz 10 000 iedzīvotājiem bija viens no augstākajiem pasaulē. salīdzinājumam: 
1938. gadā latvijā bija 39, 1965. gadā – 142, 1990. gadā – 172, 1995. gadā – 187 studē-
jošo uz 10 000 iedzīvotājiem.98 2008. gadā studējošo skaita ziņā uz iedzīvotāju latvija 
bija 3. vietā pasaulē (566) pēc somijas (577) un Asv (573), apsteidzot slovēniju (562), 
lietuvu (577), Poliju (556), igauniju (503) un krieviju (480).99

Diemžēl studējošo skaits latvijā samazinās jau kopš 2005. gada, bet 2015.–
2017. gadā demogrāfisku un citu iemeslu dēļ iestājreflektantu skaits tiek prognozēts 
vēl par 50% mazāks. 2016. gadā latvijas augstskolās studentu skaits, pēc jāņa vētras 
prognozēm, varētu būt pat ap 70 tūkstošiem (neskaitot koledžās studējošos).

Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas datiem, rīgā bija 32,1% cilvēku ar augstāko izglī-
tību, un tas mūsu galvaspilsētu ierindo vienā no pirmajām vietām Eiropā un pasaulē 
augstāko izglītību guvušo cilvēku īpatsvara ziņā.

saprotams, iepriekš sniegtais pašreiz funkcionējošo augstskolu skaits mūsu val-
stij ir par lielu, taču mēģinājumi reducēt augstākās izglītības iestāžu skaitu, apvienot 
studiju programmas pagaidām nesokas, vairākās nozarēs augstskolas dublē cita citu. 
Nav viegli izveidot īstu, modernās pasaules kritērijiem atbilstošu t.s. zinātnes univer-
sitāti (vienu vai vairākas), tas nelielajai latvijas valstij joprojām ir aktuāls nākotnes  
uzdevums. 

studentu skaits latvijā sācis samazināties demogrāfiskās un saimnieciskās krī-
zes dēļ un sakarā ar masveida emigrāciju. Arvien vairāk jauniešu no latvijas dodas 
studēt uz ārzemju augstskolām, vietējo augstskolu prestižs nepieaug – gan pamatotu, 
gan sadomātu pārmetumu par studiju kvalitāti dēļ. ārzemju studentu īpatsvars latvi-
jas universitātēs nav liels (ap 1,3%), lai gan rīgas stradiņa universitātē tas 2013. gada 
1. septembrī sasniedzis 15% (visaugstākais rādītājs baltijas valstu universitāšu vidū),100 
augstākā izglītība visumā nekļūst par latvijas “eksportpreci”. kļūst arvien skaidrāks, 
ka augstākajai izglītībai latvijā nepieciešamas būtiskas pārmaiņas, lai tā turpinātu 
pilnveidoties, lai neatkārtotos līdz 20. gs. sākumam pastāvošā situācija, kad lielākā daļa 
jauniešu devās studēt ārpus latvijas.

Augstāko izglītību latvijā tuvākajos gados gaida dažāda veida nopietni pārbaudī-
jumi. kopš 2009. gada sāk iezīmēties reformas augstāka starptautiska līmeņa sasniegša-
nai, lai latvijā funkcionējošās universitātes kļūtu konkurētspējīgas Eiropas mērogā, lai 
tās godam noturētos ziemeļvalstu un citu baltijas universitāšu līmenī, sniedzot latvijas 
vajadzībām un iespējām atbilstošu izglītību, un spētu bagātināt zinātni (vismaz atse-
višķās tās jomās). Pašreiz veicamie pasākumi studiju programmu un atsevišķu augst-

 98 Latvijas enciklopēdija, 1. sēj. rīga: v. belokoņa izdevniecība, 2002, 378.–379. lpp.
 99 stradiņš j. Pēcvārds. Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 4. d., 664. lpp.
100 Oficiāla izziņa no rsu rektorāta (18.09.2013.).
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skolu starptautiskā izvērtēšanā, cerams, dos jaunu impulsu latvijas augstākās izglītības 
harmoniskai un ilgtspējīgai attīstībai, kuras pirmie pamati jau iesniedzas gadsimtu 
dzīlēs. Nedrīkstam zaudēt iespēju gūt augstāko izglītību latvijā un tiekties uz ārzemju 
universitātēm vien – arī tāda senā pagātnē ir bijusi baltijas tradīcija, par kuru runāts 
raksta sākumā.

Par autoru

Jānis Stradiņš (dz. 1933) – ķīmiķis un zinātņu vēsturnieks, Dr. habil. chem. 
(1968), Dr. h. c. hist. (1992), latvijas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis un 
senāta priekšsēdētājs (kopš 2004), lzA prezidents (1998–2004). Absolvējis lvu 
Ķīmijas fakultāti (1956), no 1957. gada strādājis latvijas Organiskās sintēzes 
institūtā, fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas organizētājs un ilggadējs vadī-
tājs. lu latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks (no 1990), lu Filozofijas un 
socioloģijas institūta vadošais pētnieks (no 2008). Pētījumi molekulārajā elektro-
ķīmijā un fizikāli organiskajā ķīmijā, sistemātiski pētījumi par baltijas zinātņu 
un augstskolu vēsturi. baltijas valstu zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas 
ilggadējs prezidents. valsts pētījumu programmu “letonika” un “Nacionālā 
identitāte’’ padomes priekšsēdētājs (kopš 2005). Eiropas zinātņu un mākslu aka-
dēmijas īstenais loceklis (1991) un goda senators (2011), vācijas Nacionālās zi-
nātņu (bij. vācu dabaspētnieku) akadēmijas Leopoldina īstenais loceklis (1994).
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Jānis Stradiņš

ziNātNEs AttīstībAs PAMAtMEti lAtvijā
(līdz 1940. gadam)

zinātnes attīstība latvijā traktēta kā vienots process vēstures plūdumā kopš reformācijas līdz 
mūsdienām. Organizētas zinātnes sākums latvijā saistāms ar jelgavas Pētera akadēmiju (Academia 
Petrina) (dib. 1775). kurzemes literatūras un mākslas biedrība (dib. 1815) sākotnēji darbojās kā 
reģionāla zinātņu akadēmija, vispāratzītus pētījumus te veica t. grothuss u.c. g. F. stenders, A. bī-
lenšteins un k. vatsons traktēti kā letonistikas celmlauži. Pirmie latviešu tautības zinātnieki strādāja 
galvenokārt ārpus latvijas. vērienīgi pētījumi izvērsās 1862. gadā dibinātajā rīgas Politehnikumā 
(Politehniskajā institūtā), īpaši minami v. Ostvalda un P. valdena pētījumi fizikālajā ķīmijā un ste-
reoķīmijā. Apcerēta zinātnes attīstība 1919. gadā dibinātajā latvijas universitātē, tās spilgtāko zināt-
nieku – j. Endzelīna, k. baloža, P. Šmita, A. vītola u.c. sasniegumi. te radās humanitārās zinātnes kā 
akadēmiskas disciplīnas. raksturotas arī lietišķās izstrādes pirmskara latvijā. 

The development of science in latvia has been followed as a continuous historical process beginning 
with the reformation. Academia Petrina, founded in 1775, became the first centre for organised sci-
entific studies. The Courland society for literature and Art (kurländische gesellschaft für literatur 
und kunst), established in 1815, served as a regional academy of sciences, and the scientific results 
of Theodor von grotthuss in photochemistry and electrochemistry are emphasised. The pioneering 
investigations of g. F. stender, A. bielenstein and C. F. Watson are noted with regard to latvian 
studies (lettonistics). The first scientists of latvian origin had to work outside of latvia. important 
investigations in physical chemistry and stereochemistry were carried out at riga Polytechnic (Poly-
technic institute, 1862) by W. Ostwald and P. Walden, thus establishing riga as a research centre of 
international significance. A summary is provided of the development of science at the university 
of latvia (1919) and the findings of its most illustrious scholars – j. Endzelīns, k. balodis, P. Šmits, 
A. vītols and others. At the university of latvia humanities studies were created as an academic 
discipline. Novel practical developments in pre-war latvia are also described.

Atslēgvārdi: jelgavas Pētera akadēmija, teodors grothuss, letonistikas sākumi, Augusts bīlen-
šteins, rīgas Politehniskais institūts, vilhelms Ostvalds, Pauls valdens, latvijas universitāte, jānis  
Endzelīns.

Keywords: Academia Petrina, Theodor von grotthuß, origin of latvian studies (lettonistics),  
August bielenstein, riga Polytechnic institute, Wilhelm Ostwald, Paul Walden, university of latvia, 
jānis Endzelīns.

zinātne ir internacionāla un daudzšķautņaina, taču tā veidojas konkrētās valstīs. 
Dažādu nāciju zinātnieki (arī nelielu tautu pārstāvji) dod savu pienesumu un drīz 
vienai, drīz citai nozarei dažkārt piešķir savu kolorītu, īpaši senākajos laikmetos, kad 
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pasaule vēl nebija tik lielā mērā globalizējusies. tādēļ esam tiesīgi runāt par vietējās 
zinātnes attīstības vadlīnijām latvijā un traktēt zinātnes attīstību latvijā kā vienotu 
vēsturisku procesu. Šī gaita skatīta gan no pasaules zinātņu vēstures viedokļa, gan 
kā latvijas kultūrvēstures būtiska sastāvdaļa.1 ir pētīta zinātnes attīstības vispārējā 
gaita latvijā un rīgā, vērtēts, kādos laikmetos un kādās jomās vietējie zinātnieki 
ir ietekmējuši starptautisko zinātni, kur strādājuši latviešu, latvijā dzimušie vai ar 
latviju saistītie zinātnieki. kopainu (vismaz līdz 1862. gadam) mēģināts summēt  
grāmatā.2 

Angloamerikāņi tradicionāli šķir eksaktās un dabaszinātnes no humanitārajām 
(sciences and humanities).vācijā, ziemeļeiropā, tāpat viduseiropā un Austrumeiropā 
turpretī lieto kopēju apzīmējumu – Wissenschaft, наука, science, zinātne, uzsverot abu 
jomu kopību. tā tradicionāli ticis uztverts arī latvijā.3 

zinātnieku sabiedrība latvijā vismaz kopš 19. gs. beigām ir bijusi multikulturāla, 
daudznacionāla: vecajās zinātniskajās biedrībās un rīgas Politehnikumā dominēja 
vācieši (baltijas vācieši). Daudzi pirmie latviešu zinātnieki strādāja ārpus latvijas (tēr-
batā, kas līdz 1918. gadam bija tagadējai latvijai un igaunijai kopējs zinātnes centrs),4 
arī ārpus baltijas – Pēterburgā, Maskavā, rietumeiropā. vieglāk varēja iesaistīties pēt-
niecībā un akadēmiski avansēties iekškrievijā. Šī trimdas zinātnes tradīcija raksturīga 
latviešiem arī 20. gs. otrajā pusē un īpaši mūsdienās.

1 Страдынь Я. П. Основные этапы развития естествознания в Латвии. Из истории естествознания 
и техники Прибалтики, т. 6. Рига, 1980, с. 5–29; stradiņš j. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni. rīga: 
zinātne, 1982, 395 lpp.; stradiņš j. rīga pasaules zinātņu vēsturē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 3/4, 2001, 51.–60. lpp.; stradiņš j. zinātne un zinātnieks latvijas vēsturē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, Nr. 4/6, 2002, 91.–101. lpp.; stradiņš j. latviešu zinātnieki latvijā un ārzemēs. Apvienotais 
Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga, 
2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu materiāli. rīga: lzA, 2012, 39.–60. lpp.

2 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 639 lpp. 
(2. izd. – turpat, 2012). Šajā grāmatā iekļauts arī plašs historiogrāfisks apskats ar daudzām atsaucēm uz da-
žādu autoru darbiem, tādēļ turpmāk nereti citēsim grāmatu, neminot oriģinālpublikācijas. līdz 1991. gadam 
izdotie krājumi sniegti šīs grāmatas vērēs. bez tam klajā nākuši LU Raksti (zinātņu vēsture un muzejnie-
cība, 2001–2012) un RTU Zinātniskie raksti (Humanitārās un sociālās zinātnes. zinātņu un augstskolu 
vēsture, 2001–2013). Neatkarības laikā turpina iznākt arī izdevums par medicīnas un blakusnozaru vēsturi 
Acta Medico-Historica Rigensia (1992–2010 iznākuši 9 sējumi), kuru aizsācis Pauls stradiņš (Из истории 
медицины, līdz 1990 – 19 sējumi). kopš 1958. gada notiek baltijas zinātņu vēstures konferences (2012. gadā 
viļņā notikusi jau 25. šāda veida konference). stradiņš j. latvijas zinātņu vēstures asociācijas pirmsākumi un 
organizētas zinātņu vēstures pētniecības 50 gadi baltijā. Latvijas Universitātes Raksti. 738. sēj. zinātņu vēsture 
un muzejniecība. rīga, 2008, 197.–215. lpp. 

3 terminu “zinātne” latviešu valodā ieteica Atis kronvalds 1873.–1874. gadā, atvasinot to no vārda “zinātnieks”, 
kas agrāk bija lietots ar nozīmi “zinātājs”. Pirms tam sacīja “zināšana” (g. Mancelis) vai “augstas gudrības” 
(g. F. stenders). kaut arī 1878. gadā valodnieku polemikā uzvarēja A. kronvalda ieteiktais termins, kuru 
atbalstīja jaunais k. Mīlenbahs, taču A. vēbera autoritātes dēļ sākumā nostiprinājās termins “zinība”. termins 
“zinātne” galīgi iesakņojās tikai pēc latvijas republikas dibināšanas. sk.: Mīlenbahs k. Darbu izlase, 1. sēj. 
rīga: lu latviešu valodas institūts, 2009, 201.–206. lpp.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 
25.–26. lpp.

4 vīksna A. Tērbatas universitāte. rīga: zinātne, 1986, 192 lpp.; Šaurums g. Tērbatas universitāte 1632–1932. 
rīga: autora apgādībā, 1932, 214 lpp.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 7. nod.
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Agrīnais posms (16. gs. – 19. gs. sākums)

laikā no reformācijas un renesanses līdz pirmās augstskolas dibināšanai pētīju-
mus veica zinātnieki vienpatņi, lielākoties amatierzinātnieki. to vidū bija ģimnāziju 
un liceju skolotāji, ierēdņi, ārsti, aptiekāri, bibliotekāri, mācītāji, muižnieki (t.s. literāti) 
rīgā, jelgavā vai laukos, un viņu zinātniskās nodarbes ne vienmēr guva atsaucību vie-
tējā sabiedrībā.5

18. gs. beigās un 19. gs. sākumā par galveno zinātņu centru latvijas teritorijā 
kļuva jelgavas akadēmiskā ģimnāzija (Academia Petrina/Pētera akadēmija), kuras di-
bināšana 1775. gadā iezīmē organizētas zinātnes sākumu Latvijā.6 tās profesoru vidū 
bija Eiropā atzīti pētnieki, piemēram, zviedru mineralogs un dabaszinātnieks johans 
jākobs Ferbers – ievērojams ceļotājs, pirmā kurzemes dabas apraksta sastādītājs 
(1784), vācu matemātiķis un astronoms vilhelms gotlībs Frīdrihs beitlers, jurispru-
dences profesors johans Melhiors gotlībs bēzeke – savdabīgu grāmatu autors par 
zinātnes vispārējām problēmām un dabaszinātņu vēsturi. Arī pēc tam, kad kurzemes 
hercogvalsts beidza pastāvēt (1795) un jelgavas universitātes dibināšanas projekts 
cieta neveiksmi (1800–1801), jelgavas ģimnāzijā tika uzturēta pētniecība. te darbojās 
fizikas un matemātikas profesors Magnuss georgs Paukers – ievērojams sava laika 
matemātiķis, astronoms, metrologs, Pēterburgas zA korespondētājloceklis, kurš par 
krievijā lietojamo mēru un svaru apcerēšanu saņēma Pēterburgas zA lielo Demidova  
prēmiju (1832).7 

Arī rīgā 18. – “filozofiskajā” gadsimtā darbojās izcili cilvēki, kuru vārdi palikuši 
zinātņu vēsturē. Pazīstamais mediķis un gerontoloģijas celmlauzis johans bernhards Fi-
šers, pirmā vidzemes dabas apraksta autors, karla linneja skolnieks jākobs benjamins 
Fišers, mediķis, rīgas Doma muzeja krājumu pamatlicējs (1773) Nikolajs Himzelis, 
īpatnējais filozofs, par “ziemeļu magu” dēvētais johans georgs Hāmanis, vācu apgais-
motājs johans gotfrīds Herders, novadpētnieks un etnogrāfs johans kristofs broce – 
viņi visi dažādos aspektos reprezentēja rīgas specifisko kultūras vidi. to bagātināja arī 
johana Frīdriha Hartknoha apgāds, kas laida klajā zinātnes pasaulei nozīmīgu grāmatu 
pirmizdevumus: i. kanta “tīrā prāta kritika” (1781), “Praktiskā prāta kritika” (1788), 
j. g. Herdera “idejas par cilvēces vēstures filozofiju” (1784–1791), fiziķa j. lamberta 
“Arhitektonikas pamati” (1771), E. F. F. Hladnija pioniera darbs par meteorītu izcelsmi 
(1784)8 u.c.

rosīgo sakaru dēļ ar vāciju un krieviju vietējo zinātnieku darba rezultāti kļuva 
zināmi arī ārzemēs. Šeit darbojošos pētnieku atpazīstamība pasaules zinātnē 17.–18. gs. 

5 izsmeļošs materiāls par šajā posmā baltijā strādājušiem zinātniekiem – vācbaltiešiem rodams F. k. gādebuša 
un j. F. rekes un k. E. Napjerska zinātnieku leksikonos; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 
1.–6. nod.; sk. arī: Deutschbaltisches biographisches Lexikon. 1710–1960. Hg. von W. lenz. köln; Wien: böhlau 
verlag, 1970, 931 s. 

6 stradiņš j., strods H. Jelgavas Pētera akadēmija: Latvijas pirmās augstskolas likteņgaitas. rīga: zinātne, 1975, 
319 lpp.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 2. un 3. nod. 

7 Kurzemes zinātnieks profesors Dr. Magnuss Georgs Paukers, 1787–1855: rakstu krājums. sast. A. zigmunde, 
j. klētnieks. rīga: rtu, 2012, 163 lpp.

8 sk.: johansons A. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800. stokholma: Daugava, 1975, 647 lpp. (atkārtots izd. – 
rīga, 2012); stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 5. nod.



153

nebija mazāka, ja ne lielāka kā latvijā strādājošo zinātnieku pieminējums mūsdienās. 
jau 17.–18. gs. rīga un latvija ietilpa Eiropas, vismaz ziemeļeiropas zinātniskajā telpā. 
baltija (arī latvija) funkcionēja kā vienotājposms starp rietumu (ziemeļu) Eiropas 
zinātni un krieviju, daudzi zinātnieki no latvijas tika ievēlēti Pēterburgas, berlīnes un 
citās zinātņu akadēmijās, arī vācu dabaspētnieku akadēmijā Leopoldina.

Oriģinālus pētījumus dabaszinātnēs rīgā 1795.–1801. gadā veica franču izcelsmes 
dabaszinātnieks g. F. Parrots (Ž. F. Parro) un viņa draugs – rīgas farmaceits, vēlāk 
ārsts D. H. grindelis. georgs Frīdrihs Parrots aprakstīja pirmo medicīniskā termo-
metra prototipu, atklāja osmotisko parādību būtisko lomu dzīva organisma regulā-
cijā, konstruēja oriģinālu elektriskās strāvas avotu, veica gaisa analīzes (pirmie rīgā 
veiktie pētījumi fizikā, tolaik aktuālajā elektroķīmijā un biomedicīnā). g. F. Parrots 
drīz pārcēlās uz tērbatu, kur kļuva par jaunatklātās universitātes rektoru un tās refor- 
matoru.9

Dāvids Hieronīms grindelis, pirmais latviešu cilmes dabaszinātnieks, ārsts un 
ķīmiķis, latviešu mastu šķirotāja un koktirgotāja dēls, aprakstīja liesmas iekrāsošanās 

9 bienemann F. Der Dorpater Professor Georg Friedrich Parrot und Kaiser Alexander I. reval: kluge, 1902, 364 s. 
sīkāk par g. F. Parrota veikumu rīgā sk.: stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 313.–327. lpp. At-
ceroties g. F. Parrota rīgā veiktos osmozes pētījumus, 2000. gadā iedibinātā Francijas un latvijas divpusējās 
sadarbības programma guva nosaukumu “Osmoze”. 

1. att. jelgavas Cildenās ģimnāzijas 
fizikas un matemātikas profesors, 
pirmais kurzemes literatūras un 
mākslas biedrības sekretārs georgs 
Magnuss Paukers. jūliusa Dēringa 
zīmētais portrets (1862). Attēls no 
Herdera institūta Marburgā  
(ar imanta lancmaņa gādību),  
pirm publicējums

2. att. Fiziķis georgs Frīdrihs 
Parrots – vidzemes vispārderīgās 
ekonomiskās biedrības sekretārs 
un pirmais atjaunotās tērbatas 
universitātes rektors. k. kīgelgena 
zīmēts portrets (bienemann F. 
Professor Georg Friedrich Parrot 
und Kaiser Alexander I. reval: 
kluge, 1902)

3. att. Pirmais latviešu cilmes 
dabaszinātnieks, ārsts, ķīmiķis, 
farmaceits Dāvids Hieronīms 
grindelis. ulda zemzara  
zīmējums (Karogs, 1976, Nr. 7)
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reakciju kalcija sāļu noteikšanai, atklāja pretdrudža līdzekli, analizēja Ķemeru avotu 
ūdeņus, izdeva rīgā pirmo ķīmijas un farmācijas žurnālu krievijas impērijā (1803–
1810), dibināja rīgas ķīmiķu un farmaceitu biedrību (1803).10 

kurzemes literatūras un mākslas biedrība

No rīgā un jelgavā funkcionējošām daudzajām zinātniskajām biedrībām savda-
bīgākā bija 1815. gadā dibinātā kurzemes literatūras un mākslas biedrība (klMb),11 
ko lzA Harta traktē kā pirmo zinātņu akadēmiju latvijas teritorijā un tālīnu tagadējās 
latvijas zinātņu akadēmijas idejisko priekšteci. biedrības pastāvēšanas pirmajos gados 
tajā ļoti aktīvs bija pasaules zinātnes klasiķis teodors grothuss, elektrolīzes teorētiskā 
skaidrojuma (stafetes mehānisma) autors un fotoķīmijas pamatlicējs. t. grothuss dzī-
voja un eksperimentēja lauku muižiņā gedučos (netālu no bauskas, tagad lietuvā), 
veica eksperimentus arī jelgavā. viņš tiecās dot vienotu dabas parādību skaidrojumu, 
traktējot tās kā elektrības apslēptas izpausmes; šie intuitīvie paredzējumi vēlāk daļēji at-
taisnojušies, un t. grothuss iekļauts 19. gadsimta “potenciālo Nobela prēmijas laureātu” 
sarakstā. klMb sēdēs t. grothusa zinātniskie darbi iztirzāti 10 reizes, viņa traktāts par 
gaismas un elektrības ķīmisko darbību nolasīts biedrības 1818. gada 27. oktobra sēdē.12 
grothuss novēlēja klMb savu bibliotēku, aparātus, preparātus, kolekcijas, kā arī 12 000 
sudraba rubļu, kurus paredzēja “fizikas un ķīmijas instrumentu iegādei, lai pēc dažiem 
gadiem jelgava varētu dibināt profesūru eksperimentālajā fizikā un ķīmijā”. Diemžēl 
savdabīgā zinātnieka novēlējumi netika īstenoti un viņa vārds latvijā lielā mērā ir pie-
mirsts. 

Citi aktīvi klMb biedri bija biologs Eduards Eihvalds (vēlākais Pēterburgas zA lo-
ceklis), metrologs un fiziķis prof. Magnuss georgs Paukers (pirmais biedrības sekretārs 
un faktiskais vadītājs). Ar biedrību sadarbojās pasaulslaveni zinātnieki – matemātiķis 
k. F. gauss, astronoms v. strūve u.c., tai ir lieli nopelni kurzemes provinces muzeja 
veidošanā (j. F. reke). 

kad kurzemē un vidzemē atcēla dzimtbūšanu, mācītājs karls vatsons izvērsa 
klMb diskusiju, vai brīvlaistie latvieši būtu pārvācojami (1819). uzvarēja k. vatsona 
viedoklis, ka izglītība latviešiem dodama dzimtajā valodā, ka izkopjama īpaša latviešu 

10 No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem 
Latvijā. sast. un red. j. stradiņš. rīga: Nordik, 1996, 360 lpp.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Lat-
vijā, 327.–337. lpp. 

11 schlau W. Die kurländische gesellschaft für literatur und kunst und das kurländisches Provinzialmuseum 
zu Mitau. Baltische Hefte, bd. 14, Hannover – Döhren, 1968, s. 5–107; stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: 
izcelsme, vēsture, pārvērtības. rīga: zinātne, 1998, 2. nod.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 
6. nod.; Jahresverhandlungen der Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst, bd. 1–2. Mitau: j. steffen-
hagen und sohn, 1819–1822; stradiņš j. kurzemes literatūras un mākslas biedrība (1815–1939) – zinātņu 
akadēmijas aizsākums latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2006, 4.–18. lpp. 

12 grothuss t. Abhandlungen über Elektrizität und Licht. leipzig: Engelmann, 1906, 201 s. (Ostwalds klassiker 
der exacten Wissenschaften, Nr. 152); Страдынь Я. Теодор Гротгус, 1785–1822. Москва: Наука, 1966, 
184 с.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 377.–382. lpp. t. grothusa vārdā nosaukta iela 
jelgavā, lietuvas zA piešķir grothusa medaļas.
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literatūra un kultūra – tā bija latviešu kultūrai un tās vēlākajai zinātnei vēsturiska iz-
šķiršanās.13

Arī izcilākā latviešu etnosa pētnieka Augusta bīlenšteina zinātniskais mūžs lielā 
mērā saistīts ar kurzemes literatūras un mākslas biedrību (kuras goda biedrs viņš bija), 
bet vēl jo lielākā mērā – ar latviešu literāro (draugu) biedrību, kuru A. bīlenšteins va-
dīja 30 gadus (1864–1895).14

viņš pirmais sāka sistemātiski pētīt latviešu valodu, latvijas vēsturisko ģeogrāfiju – 
vietvārdus, ūdeņu vārdus, pilskalnu izvietojumu, senās latvijas maztautu apmešanās 
areālus, sistemātiski rīkot zinātniskas ekspedīcijas pa latviju. viņa monumentālais 
(548 lpp.) darbs “Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache 

13 Watson k. Plan über die Art und Weise, wie die gesellschaft auf die kultivierung des lettischen landvolkes 
einwirken soll. Jahresverhandlungen der Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst, bd. 1. Mitau, 
1819, s. 45–52; Šķiņķe i. kurzemes literatūras un mākslas biedrība un latviešu attīstības jautājums 19. gad-
simta 1. pusē. Latvijas Arhīvi, Nr. 3/4, 1996, 74.–91. lpp.

14 āronu Matīss. Latviešu literāriskā (Latviešu draugu) biedrība savā simtsgadu darbā. rīga: A. gulbis, 1929; 
Hehn j. v. Die lettisch-literärische Gesellschaft und das Lettentum. königsberg; berlin: Ost-Europa verlag, 
1938, 159 s. 

4. att. izcilākais kurzemes zinātnieks ķīmiķis 
un fiziķis teodors grothuss. Frīdriha krauzes 
litogrāfija (1826). No Ernsta Dāvida Šāberta 
albuma “Kurländischer Bildersaal”  
(lu Akadēmiskās bibliotēkas reto izdevumu  
un rokrakstu nodaļā)

5. att. teodora grothusa ziņojums par 
ūdens un tajā izšķīdušo vielu sadalīšanu 
ar galvanisko elektrību – pirmais elektro-
līzes skaidrojums, kur izvirzīts “stafetes 
mehānisms” (pirmizdevums romā, 1805). 
Otrā izdevuma (jelgava, 1806) titullapa
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in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert” (ko izdeva Pēterburgas zinātņu akadēmija 
1892. gadā) joprojām ir viens no latvijas vēsturiskās ģeogrāfijas stūrakmeņiem, savā 
laikā izmantots latvijas republikas robežu nospraušanai pēc etniskā principa. Aktu-
alitāti nav zaudējis arī A. bīlenšteina lielpētījums par latviešu koka celtnēm un iedzī-
ves priekšmetiem (“Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten”, bd. 1–2, 1907–1920, 
latviski 2001).15 savā laikā nepārvērtējama nozīme bija arī A. bīlenšteina pētījumiem 
latviešu valodniecībā,16 ar kuriem viņš ievedis mūsu valodu toreizējā starptautiskajā 

15 stradiņš j. Augusta bīlenšteina devumu un likteni latvieša acīm XX gadsimta nogalē pārlūkojot. – bīlen-
šteins A. Kāda laimīga dzīve. rīga: Multimediju centrs, 1995, 372.–387. lpp.; stradiņš j. Zinātnes un augstskolu 
sākotne Latvijā, 8. nod., 471.–524. lpp.

16 bielenstein A. Lettische Grammatik. Mitau: F. lucas buchhandlung, 1863; bielenstein A. Die lettische Spra-
che nach ihren Lauten und Formen erklärend und vergleichend. Th. 1. Die laute. Die Wortbildung. berlin: 
F. Dümmler, 1863, 485 s.; Th. 2. Die Wortbeugung. berlin, 1864, 428 s. 

6. att. Augusta bīlenšteina 
grāmatu jaunizdevumi  
par latviešu valodu, etniskajām 
robežām u.tml. indijā  
(Nabi Press, 2011)
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apritē.17 kaut arī j. Endzelīna kritiski vērtētas, valodniecības vēsturē paliekamas ir jau 
pieminētās A. bīlenšteina grāmatas par latviešu valodas skaņām un formām, par lat-
viešu gramatiku, par latviešu valodas elementiem. 

vēl pirms k. vatsona un A. bīlenšteina latviešu apgaismotājs – literāts, teologs un 
valodnieks gothards Frīdrihs stenders (vecais stenders)18 ne tikai iedibināja latviešu 
valodniecību un laicīgo dzeju (vārdnīca “Lettisches Lexikon”, 1789), izdeva latviešu 
gramatiku (1761, 2. izd. 1783), bet arī neierasti vērienīgi popularizēja tālaika zinātnes 
atziņas latviešu lasītājiem, pārsvarā dzimtcilvēkiem (“Augstas gudrības grāmata no 
pasaules un dabas”, 1774, 1776 un īpaši 1796. gada izdevums – grāmata, kas “no jauna 
pārlūkota un vairota no tā jaunā stendera”).19 “Augstas gudrības grāmatas” vēsturiskā 
loma latviešu nācijas sagatavošanai zinātnes atziņu recepcijai un tās intelektuālā līmeņa 
celšanai nav pārvērtējama. Šādai “zemnieku enciklopēdijai” nebija analoga tālaika Ei-
ropā. g. F. stenderu, k. vatsonu un A. bīlenšteinu var uzlūkot kā letonistikas aizsācējus. 
lietuviešu un arī latviešu valodas nozīmīgā vieta citu indoeiropiešu valodu kontekstā 
tika parādīta 19. gs. līdz ar salīdzināmās valodniecības tapšanu un baltu valodu grupas 
jēdziena rašanos (vācu un dāņu zinātnieki F. bops, r. k. rasks, A. F. Pots, A. Šleihers, 
F. Neselmanis).20

Pētniecība rīgas Politehnikumā un rīgas Politehniskajā institūtā  
(1862–1918)

rīgas Politehnikuma (rP) dibināšana 1862. gadā aizsāka jaunu posmu arī pētnie-
cības attīstībā rīgā.21 kā praktiski orientēta augstskola rP būtiski sekmēja rīgas un 
baltijas guberņu saimniecības modernizāciju, docētāju darbam bija galvenokārt prak-
tiska ievirze, taču veikti arī fundamentāli pētījumi ar paliekamu rezonansi pasaules  
zinātnē.

Pirmais zinātnieks, kura pētnieciskie rezultāti atbalsojās Eiropā, bija vācu fizi-
ķis Augusts tēplers (rP profesors 1864–1868). rīgā viņš 1864. gadā izgudroja “šlīru  

17 kļaviņa s. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu izlase. rīga: raka, 2008, 
25.–51. lpp.; A. bīlenšteina pamatgrāmatas – par latviešu valodu, gramatiku, latviešu cilšu robežām 2011. gadā 
pārdrukātas “Nabi Press” apgādā indijā un joprojām ir nozīmīgi letonistikas avoti.

18 Frīde z. Latvis. Gothards Frīdrihs Stenders. rīga: zinātne, 2003, 297 lpp. 
19 stenders g. F. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. jelgava; Aizpute: j. F. Hinc, 1774, 324 lpp. 

(2. izd. 1776, 288 lpp.); stenders g. F. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas: 1796. gada izdevuma 
teksts ar komentāriem. rīga: liesma, 1988, 574 lpp.

20 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 8. nod., 471.–524. lpp. Pēc uNEsCO latvijas komisijas 
rosinājuma g. F. stendera 300. dzimšanas diena 2014. gadā un kurzemes literatūras un mākslas biedrības 
200. dibināšanas gadskārta (2015) iekļauta starptautiski atzīmējamo jubileju sarakstā, tādējādi parādot godu 
baltijas vācu zinātniekiem un latviešu tautas apgaismotājiem.

21 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā, 1. d. rīgas Politehnikums. rīgas Politehniskais institūts. 
1862–1919. j. brieža u.c. red. rīga: rtu, 2002, 295 lpp.; stradiņš j., grosvalds i. rīgas Politehniskais institūts 
(1862–1919) – zinātnes un latvijas progresa virzītājs. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses. rīga: 
rtu, 1992, 9.–51. lpp. (Acta Historiae scientiarum baltica, vol. 9). 
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metodi” (teplerogrāfiju), kas ļāva pētīt dzidras vides neviendabību. Ar 
tās palīdzību vizuāli pirmoreiz novērota arī skaņas izplatīšanās.22 

Matemātikā Pīrss bols (rP, rPi un lA 1895–1921) deva vērtīgas 
atziņas kvaziperiodisko funkciju teorijā un matemātiskajā topoloģijā, 
ko izmanto, risinot debess mehānikas un citas sarežģītas matemātikas 
problēmas. P. bols atzīts par vienu no nekustīgā punkta principa (bola–
brauera princips) autoriem.23 

būvmehānikā un tiltu celtniecībā starptautiski pazīstams kļuva švei-
cietis vilhelms riters (rP profesors 1876–1882, vēlāk Cīrihes tehniskās 
augstskolas profesors un direktors (1887–1891), kurš izstrādāja jaunas 
grafiskās statikas un tiltu formu lieces aprēķinu metodes. Engelberts Ar-
nolds (rP 1880–1891) lika pamatu elektromašīnbūvei pasaules mērogā, 
bija viens no krievu-baltijas elektrotehniskās fabrikas, vēlākā “uniona” 
dibinātājiem.24 teodors kaleps (rP, rPi 1895–1913) konstruēja pirmos 
aviācijas motorus krievijā, rīgā nodibināja rūpnīcu “Motors”. izcils 
kuģu (arī ledlaužu) būves speciālists bija Čārlzs klārks (rPi kopš 1898, 
vēlāk lu profesors). 

Ķīmijas tehnoloģijas profesors Maksimiliāns glāzenaps (rPi, lA 
1870–1923) veicis pētījumus cementa, ģipša un kaļķu saistvielu jomā. 
Pēc viņa projekta rīga tika apgādāta ar teicamu dzeramo ūdeni no balt-
ezera, viņa ieteikumi izmantot vietējās cukurbietes cukura ražošanai un 
kurzemes kaļķakmeni cementa iegūšanai īstenoti latvijas republikas 
laikā.25 

izcilākie pētnieki fundamentālajās zinātnēs bija rīgā dzimušais 
vilhelms Ostvalds (rP profesors 1881–1887) un Pauls valdens (rP un rPi docētājs 
1885–1919). Par rīgā aizsāktajiem pētījumiem ķīmiskā līdzsvara un katalīzes parādību 
jomā v. Ostvalds 1909. gadā saņēma Nobela prēmiju. jau rīgā v. Ostvalds bija kļuvis 
par starptautiski atzītu autoritāti fizikālajā ķīmijā. Divsējumu grāmatā “Lehrbuch der 
allgemeinen Chemie” (1885–1887) viņš apkopoja topošās zinātnes nozares – fizikālās 
ķīmijas faktu materiālu un rīgā uzņēma savu pirmo ārzemju skolnieku – jauno zviedru 
zinātnieku, vēlāko elektrolītiskās disociācijas (brīvo jonu) teorijas un ķīmisko reakciju 

22 toepler A. Beobachtungen nach einer neuen optischen Methode. bonn: M. Cohen und sohn, 1864 (Ostwald’s 
klassiker der exakten Wissenschaften Nr. 157. leipzig: Engelmann, 1906, 56 s.). 1973. gadā šo rindiņu rak-
stītājam bija izdevība sameklēt A. tēplera kapa pieminekli Drēzdenē, kur to rotā uzraksts “Als Erster sah 
er den Schall” (viņš pirmais ir redzējis skaņu). A. tēplers rīgā konstruējis oriģinālu elektrības mašīnu pēc 
dinamo principa, ko vēlāk izmantoja firma “Siemens”, lai radītu strāvas ģeneratoru (tēplera modeli joprojām 
demonstrē vācu muzejs Minhenē).

23 Боль П. Собрание трудов. Под ред. Л. Э. Рейзиня. Рига: Зинатне, 1974, 517 с.; Мишкис А. Д., Рабино-
вич И. М. Математик Пирс Боль из Риги. Рига: Зинатне, 1965, 99 с. lzA 1998. gadā iedibinājusi Pīrsa 
bola balvu matemātikā.

24 Цверава Г. К. Выдающийся электротехник Э. Арнольд. Из истории естествознания и техники При-
балтики, т. 7. Рига: Зинатне, 1984, с. 7–11; Клетниекс Я. Влияние швейцарской школы на развитие 
инженерных наук в Прибалтике. Из истории естествознания и техники Прибалтики, т. 8. Рига: 
Зинатне, 1991, с. 117–125.

25 Гросвалд И. Я., Эйдук Ю. Я. Жизнь и деятельность профессора Максимилиана Глазенаппа. Из исто-
рии естествознания и техники Прибалтики, т. 1. Рига: Зинатне, 1968, с. 179–188. 

7. att. Fizikālās ķīmijas 
pamatlicējs, rīgas 
Politehnikuma profesors, 
vēlākais Nobela prēmijas 
laureāts vilhelms Ostvalds 
1887. gadā (stradiņš j.  
Cilvēki, eksperimenti, idejas. 
rīga: zinātne, 1965. Attēls 
saņemts no v. Ostvalda 
muzeja un memoriāliestā-
des grosbotenē vācijā)



159

ātruma teorijas autoru, arī nākamo Nobela prēmijas laureātu svanti Augustu Arrēniusu, 
kas te pusgadu (1886) strādāja kā vieszinātnieks.26 vēl būdams rīgā, v. Ostvalds sāka 
izdot pirmo speciālo fizikālās ķīmijas žurnālu “Zeitschrift für physikalische Chemie”. 
Pārcēlies uz leipcigu, v. Ostvalds izveidoja tur tolaik nozīmīgāko starptautisko fizi-
kālās ķīmijas centru un plašu fizikālķīmiķu skolu. Ne velti 1887. gadu ķīmijas vēsturē 
joprojām atzīst par jaunas nozares – fizikālās ķīmijas tapšanas gadu.27 

v. Ostvalda skolnieks P. valdens izveidoja rīgu par pirmo stereoķīmijas pētījumu 
centru krievijas impērijā (kopā ar k. ā. bišofu), atklāja optiskās inversijas parādību 

26 Crawford E. Arrhenius: From Ionic Theory to the Greenhouse Effect. [s. l.]: Watson Pub. international, 1996, 
320 p. (par s. A. Arrēniusa darbību rīgas Politehnikumā: Chapter iv–v).

27 Walden P. Wilhelm Ostwald. leipzig: W. Engelmann, 1904, 120 s.; Ostwald W. Lebenslinien – Eine Selbst-
biographie. Nach der Ausgabe von 1926/27 überarbeitet und kommentiert von k. Hansel. leipzig: sächsische 
Akademie der Wissenschaften zu leipzig, 2003, 626 s.; Страдынь Я. П. Рижский период деятельности 
Вильгельма Оствальда и становление классической физической химии. Известия АН ЛатвССР, № 7, 
1979, с. 33–44. 

8. att. rīgas Politehnikuma ķīmiķu grupa pie organisko molekulu stereoķīmiskajiem modeļiem, ap 1890. gadu. 
sēž no kreisās: Dr. phil. O. Nastfogels, profesors karls ādams bišofs, profesors Heinrihs treijs, profesors  
Maksimiliāns glāzenaps; stāv: students A. Šahts, Dr. phil. A. Hausderfers, students g. ludvigs, Pauls valdens, 
asistents N. Mincs, docents P. bergs, students b. Ovsjaņikovs, docents A. kūlbergs, students A. tigerštets,  
asistents H. trapezonjancs, profesors bruno Doss (stradiņš j. Cilvēki, eksperimenti, idejas. rīga: zinātne, 1965. 
Attēls no jāņa stradiņa personiskā arhīva)
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(1895), kas nosaukta par “valdena 
apgriezenību”, pamatoja biogēno (orga-
nisko) naftas izcelšanās teoriju (1904). 
P. valdens deva arī fundamentālas atzi-
ņas šķīdumu teorijā un neūdens šķīdumu 
elektroķīmijā, ieveda zinātnē jēdzienu 
par jonu šķidrumiem.28 viņš joprojām 
uzlūkojams par ievērojamāko, visbiežāk 
citēto latviešu izcelsmes zinātnieku (dzi-
mis kā latviešu zemnieka dēls rozbeķu 
“Pīpēnos”, tag. Pārgaujas novadā, stalbes 
pagastā).29 

P. valdena nozīmīgākais un arī zinātnē 
populārākais atklājums ir 1896. gadā pub-
licētais pētījums par ābolskābes optisko 
izomēru (mūsdienu organiskajā ķīmijā 
lieto terminu – enantiomēri) savstarpē-
jām pārvērtībām divās secīgās ķīmiskās 

reakcijās, kuru gaitā sākotnējā molekula kļūst par savu spoguļattēlu. Šī parādība, kuru 
izcilais vācu ķīmiķis Emils Fišers 1906. gadā nodēvēja par valdena apgriezenību (Wal-
densche Umkehrung, Walden inversion), ir svarīgākais atklājums organiskajā ķīmijā, kas 
jebkad veikts latvijā. A. vārpas darinātā piemiņas zīme (2003) ar P. valdena līdzda-
lību projektētās rPi Ķīmijas laboratorijas ēkas priekšā (tag. lu bioloģijas fakultāte) 
attēlo šo parādību un ir tikusi bieži reproducēta vadošajos pasaules ķīmijas žurnālos. 
kopš 1998. gada rīgā notiek starptautiskie P. valdena simpoziji organiskajā ķīmijā 
(2013. gadā jau 8. simpozijs), leipcigas universitātē iedibināta Paula valdena prēmija. 

Ne mazāk nozīmīgs ir P. valdena veikums nozarē, kurai viņš pievērsās kopš 
1899. gada, – neūdens šķīdumu elektroķīmijā, izraisot šajā jomā apvērsumu, zināmā 
mērā samierinot j. H. vanthofa fizikālo šķīdumu teoriju ar D. Mendeļejeva aizstāvēto 
ķīmisko (hidrātu) teoriju. P. valdens ieviesis ķīmijas arsenālā ap 50 jaunu augsti polāru 
šķīdinātāju (sulfonilhlorīds, formamīds, nitrometāns, dimetilsulfāts u.c.), tetraalkil-
amonija sāļus (dažkārt sauktus par valdena sāļiem). viņam pieder jēdziens solvatācija 
(1906), kā arī valdena formula: λ · η=const (šo reizinājumu ķīmijas literatūrā dēvē par 
Walden product un lieto kā attiecīgā šķīdinātāja raksturlielumu). viņu pamatoti var 
uzskatīt par vienu no fizikāli organiskās ķīmijas pamatlicējiem. 

28 Cтрадынь Я. П., Соловьев Ю. И. Павел Иванович (Паул) Вальден, 1863–1957. Москва: Наука, 1988, 
288 c.; Walden P. Wege und Herbergen. Mein Leben. Wiesbaden: steiner, 1974, 130 s.; Akadēmiķis Pauls 
Valdens: biobibliogrāfiskais rādītājs. sast. i. Andersone. rīga: zinātne, 1983, 159 lpp. 2010. gadā Amerikas 
Ķīmijas biedrība piešķīrusi rtu savu memoriālplaketi par 1896. gada P. valdena publikācijas rekordilgo ci-
tējamību. P. valdena dzimšanas 150. gadskārta oficiāli iekļauta starptautiski atzīmējamo uNEsCO gadskārtu 
sarakstā 2013. gadam.

29 stradiņš j. Pauls valdens – latviešu tautas pazudušais dēls. – stradiņš j. Trešā atmoda. rīga: zinātne, 1992, 
316.–331. lpp.; stradiņš j. Pauls valdens – latviešu nācijas pazaudētais un Ķīmijas gadā jaunatrastais dēls. 
Zinātnes Vēstnesis, Nr. 11, 2011, 26. sept.; stradiņš j. izcilais zinātnieks Pauls valdens un viņa 150 gadu jubi-
leja – uNEsCO Pasaules gadskārtu sarakstā. Enerģija un Pasaule, Nr. 4, 2013, 68.–75. lpp.

9. att. izcilākajam latviešu izcelsmes zinātniekam – ķīmiķim 
Paulam valdenam un valdena apgriezenībai veltīta pastmarka 
ar pirmās dienas zīmogu (sakarā ar uNEsCO izsludināto 
valdena gadu – 2013)
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P. valdens bija septiņu pasaules zinātņu akadēmiju loceklis (Pēterburgas zA, vācu 
dabaspētnieku akadēmija Leopoldina, karaliskā zviedrijas akadēmija, getingenes zA, 
Francijas institūts, Ženēvas Nacionālais institūts, arī somijas zA un Psrs zA goda lo-
ceklis), četru ārzemju augstskolu goda doktors, viņa skolnieku vidū ir ievērojami vācu, 
krievu, poļu un latviešu profesori – ķīmiķi. 

No “vecajā rPi” strādājušiem zinātniekiem būtu pieminami vēl daudzi citi (ģeo-
dēzists Antons Šells, fotogrammetrijas pionieris Alvils buholcs, inženierzinātnieks un 
dzelzs betona būvju projektēšanas celmlauzis vsevolods keldišs, arhitektūras vēstur-
nieks un tēlnieks konstantīns rončevskis, ķīmiķi Mečislavs Centneršvērs, valdemārs 
Fišers, Oskars lucs, Edvīns iegrīve, Erhards bricke, rihards svinne, Andreass fon An-
tropovs, siltumtehniķis karls blahers, kvartārģeoloģijas speciālists karls bruno Doss, 
botāniķis un matemātiķis karls reinholds kupfers (Moricsalas dabas rezervāta dibi-
nātājs), agrārzinātnieki karls Hēns, jegors zīverss, voldemārs knīrīms, georgs tomss 
u.c.), vairāki pēc latvijas neatkarības izcīnīšanas turpināja pētniecības darbu latvijas 
Augstskolā. 

Pirmie latviešu zinātnieki – dzimtenē un ārpus tās (līdz 1920. gadam)

Pieminētie zinātnieki lielākoties ir vietējie vācieši, kurus pēdējos gadu desmitos 
arī tiecamies iekļaut mūsu kultūras (zinātnes) mantojumā.30 taču jāatzīst, ka baltijas 
vācu politiskā un administratīvā elite līdz pat latvijas neatkarības izcīnīšanai kavēja 
latviešu virzību akadēmiskajā dzīvē, zinātnē, izturējās nicīgi pret latviešu pretenzijām 
šajā jomā. Pirmie latvieši vai latviskas izcelsmes zinātnieki varēja virzīt savu karjeru, 
integrēdamies vācu vidē un nereti slēpjot savu tautību.

No rīgas brīvo latviešu amatnieku vides cēlies jau minētais D. H. grindelis, kurš 
studējis jēnā, bijis profesors tērbatas universitātē (1804–1814) un pat šīs universitātes 
rektors (1810–1812). Prāvu daļu mūža aizvadījis rīgā kā praktizējošs aptiekārs un ārsts, 
ķīmiski farmaceitiska žurnāla izdevējs, viņš bija saglabājis saistību ar rīgas latviešiem.31 
brīvlaista pavāra – latvieša dēls Ernsts johans bīnemanis, kurš mācījies jelgavas Pētera 
akadēmijā un vēlāk londonā, kļuva par hercoga Pētera bīrona galma mehāniķi, kon-
struēja latvijā pirmos zibensnovedējus un aerostatus.32 Arī vairāki citi slaveni 19. gs. 
zinātnieki cēlušies no latviešiem.33 

taču pirmie akadēmiski izglītotie cilvēki, kas identificējās kā latvieši un veidoja 
latviešu sabiedrisko eliti, 19. gs. vidū nāca no jaunlatviešu aprindām. tādi bija krišjānis 

30 stradiņš j. Etīdes par Latvijas zinātņu pagātni. rīga: zinātne, 1982; Страдынь Я. П., Страдынь П. И. Не-
которые проблемы изучения истории науки в Прибалтике. Из истории медицины, т. 2. Рига, 1959,  
с. 263–273. 

31 No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem 
Latvijā, 11.–41. lpp. grindeļa vārds 1991. gadā piešķirts lielākajai latvijas zāļu ražotājfirmai “grindeks”; kopš 
1995. g. firma piešķir D. H. grindeļa medaļas.

32 stradiņš j., strods H. Jelgavas Pētera akadēmija. Latvijas pirmās augstskolas likteņgaitas. rīga: zinātne, 1975 
(par E. j. bīnemani: Akadēmijas mehāniķis – latviešu dzimtcilvēka dēls, 204.–210. lpp.).

33 birkerts A. Latviešu inteliģence savās cīņās un gaitās, 1.–2. d. rīga: A. raņķis, 1927; stradiņš j. Zinātnes un 
augstskolu sākotne Latvijā, 460.–465. lpp.
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valdemārs, krišjānis barons, jēkabs velme, jānis krodznieks 
(krīgers) u.c. zinātnes un izglītības popularizatori, folkloras 
vācēji, vietējās vēstures iztirzātāji no latviešu viedokļa. jaunlat-
viešu darbinieki kopš 19. gs. 70. gadiem pakāpeniski pārņēma 
no vācu mācītājiem latviešu valodniecību (k. Mīlenbahs, j. En-
dzelīns), latviešu folkloras vākšanu un kārtošanu (k. barons, 
F. brīvzemnieks), latviešu etnogrāfiju (M. siliņš), latvijas vēs-
turisko ģeogrāfiju (k. barons), zinību popularizēšanu latviešu 
tautā (k. valdemārs), latvijas vēsturi (j. krodznieks), pamatoti 
sludināja, ka latviešu nācijas pārstāvji savas tautas radītās 
vērtības spēj pētīt pašu spēkiem (j. Alunāns, A. kronvalds).34 
Nemirstīgs ir krišjāņa barona devums, savācot, akadēmiski 
sakārtojot un izdodot (ar Pēterburgas zA atbalstu) “latvju 
dainas” (1894–1915).35

19. gs. 60.–80. gados latviešu ienākšana zinātnē vairāk 
risinājās iekškrievijas centros. k. valdemāram līdz pat mūža 
galam bija jāstrādā Pēterburgā un Maskavā (viņš veica arī 
tautsaimnieciska rakstura pētījumus). Fricis brīvzemnieks 
un k. barons dainu pētniecību un izdošanu uzsāka krievijā, 
būdami tur skolotāji, vēlāk turpināja to latvijā, j. krodznieks 
savus sacerējumus par latviešu vēsturi rakstīja Maskavā. 
“Pēterburgas Avīzes” 1862.–1865. gadā cita starpā kļuva arī 
par tālaika jaunāko zinātnes atziņu popularizācijas tribīni 
(k. barona raksti par ģeogrāfiju un pat par evolūcijas teoriju). 
F. brīvzemnieka plašu sabiedrisku rezonansi guvušajā grāmatā 

“Augsti krievu vīri iz zemas kārtas. lomonosovs” (1874) krievu zemnieka dēla Mihaila 
lomonosova izglītības centieni rādīti kā atdarināšanas cienīgs paraugs jauniem latviešu 
censoņiem “no zemas kārtas”.36

latviešu centieni zinātnē, īpaši valodniecībā un zinātnes popularizēšanā, īstenojās 
arī tērbatā (universitātē) un rīgā, kur strādāja juris Alunāns, Atis kronvalds, vēlāk 
Frīdrihs veinbergs, Aleksandrs vēbers, kārlis Mīlenbahs, vilis Olavs. Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisiju (rlb zk, dibināta 1869) var uzlūkot par pirmo neoficiālo 
nacionālo zinību akadēmiju.37 latviešu amatierzinātnieki starptautiskā auditorijā pir-
moreiz uzstājās X krievijas arheoloģijas kongresā rīgā 1896. gadā (l. bērziņa, j. krodz-
nieka referāti, F. grosvalda un v. Plutes (Olava) pārskati par latviešu etnogrāfisko izstādi, 
kas tika rīkota kongresa ietvaros).38 rlb zk sniedza finansiālu atbalstu k. baronam 
dainu kārtošanai, veicināja latviešu muzeja izveidošanu (tag. Nacionālā vēstures muzeja 

34 Latvija 19. gadsimtā: Vēstures apceres. Atb. red. j. bērziņš. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2000,  
575 lpp.

35 barons k., visendorfs H. Latvju dainas, 1.–6. sēj. jelgava; Pēterburga, 1894–1915.
36 brīvzemnieks F. Augsti krievu vīri iz zemas kārtas. I. Lomonosovs. rīga: E. Plates, 1874, 77 lpp. Pilns teksts līdz 

ar skaidrojumiem un komentāriem sniegts: stradiņš j. Lomonosovs un Latvija. rīga: zinātne, 1988, 175 lpp.
37 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 3. nod.
38 graudonis j. Arheologu kongresi rīgā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1996, 142.–147. lpp.

10. att. Angļu izgudrotāja Džozefa 
Mēdžera brošūra par jelgavas 
ūdensapgādi ar tvaikmašīnu, ko 
tulkojis pirmais latviešu tehniķis – 
izgudrotājs Ernsts johans bīnemanis 
(jelgava, 1792). titullapa
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priekšteci), kopš 1876. gada izdeva periodisku zinātnisko rakstu krājumu (pirmo tādu 
latviešu zinātnes vēsturē), izstrādāja latviešu jauno ortogrāfiju uz latīņu raksta bāzes.39 
k. Mīlenbahs rīgā ar rlb zk atbalstu sāka veidot savu monumentālo “latviešu valo-
das vārdnīcu”, kuru pabeidza un izdeva jau neatkarīgās latvijas laikā viņa līdzgaitnieks 
j. Endzelīns.40 zinību komisijas loma latviešu kultūras un zinātnes attīstībā ir unikāla, 
jo latviešu problēmu pētniecību veica lielākoties amatierzinātnieki ārpus augstskolu 
un oficiālo institūciju ietvariem. Arī šo institūciju lzA atzīst par savu priekšteci.

Pirmie latviešu tautības pētnieki eksaktajās un dabaszinātnēs gan strādāja lielākoties 
Maskavā un Pēterburgā,41 jo baltijas vācu monopols tērbatā un rīgā traucēja latviešiem 
izvirzīties dzimtenē ne tikai saimnieciskajās un administratīvajās, bet arī akadēmiskajās 
jomās. latviešu veterinārārsts un mikrobiologs kristaps Helmanis maleinu (preparāts 
zirgu ļauno ienāšu diagnosticēšanai) atklāja Pēterburgā (1891),42 ķīmiķis jūlijs Auškāps 
turpat pirmoreiz spektroskopiski noteica krāsvielas uz tekstilšķiedru virsmas (1910), 
fiziologs un bioķīmiķis roberts krimbergs – karnitīnu – mūsdienu bioķīmijai ļoti nozī-
mīgu vielu – izdalīja Maskavā (1905), turpat fiziķis vilhelms Altbergs pirmoreiz izmērīja 
skaņas spiedienu (1902). tautsaimnieks kārlis balodis savus pētījumus tautsaimniecībā 
un statistikā veica vācijā un krievijā. Augusts kirhenšteins pētījumus par tuberkulozes 
baktērijām 1911.–1914. gadā aizsāka Šveicē. Pat jānis Endzelīns līdz 1920. gadam strā-
dāja par profesoru Harkovas universitātē, tur tapa viņa monumentālā “latviešu gra-
matika” (grāmata iespiesta 1922 Heidelbergā).43 Arī sinologs Pēteris Šmits, arheologs 
Francis balodis, terapeits Mārtiņš zīle un jauno mediķu plejāde no Pēterburgas kara  
medicīnas akadēmijas (P. sniķers, j. Prīmanis, P. stradiņš u.c.) profesionālo karjeru 
aizsāka ārpus latvijas. Protams, jauno latviešu inteliģentu un potenciālo zinātnieku 
šūpulis bija arī tērbata (universitāte) un rīga (rPi), taču šajās augstskolās latvieši 
galvenokārt izglītojās, veidoja studentu pulciņus (korporācijas), popularizēja zinātni 
(krājums “Pūrs” u.c.), veidoja sabiedriskus strāvojumus, taču retāk te varēja veikt pēt-
niecisku darbu vai avansēties augstākos akadēmiskos amatos. 

rīgas Politehniskajā institūtā maz bija zinātnieku, kas atzītu sevi par latviešiem 
(ķīmijas asistents jānis Priedītis, arhitektūras docētājs Eižens laube). tiesa, te darbojās 
vērā ņemami latviešu cilmes zinātnieki (fiziķis rihards svinne, ķīmiķis Edvīns iegrīve, 
ģeodēzists Alvils buholcs), kas no latviešu sabiedrības stāvēja atstatus. Pirms latvijas 
neatkarības vienīgais pasaulē atzītais latviešu izcelsmes dabaszinātnieks P. valdens 
savu latvisko izcelsmi nav noliedzis, bet nav arī uzsvēris. kaut arī mūža raženāko daļu 
(1881–1919) pavadījis rīgā un latvijā, viņš pamazām bija iegājis vācu vidē (precīzāk – 

39 kļaviņa s. Latviešu valodas pētnieki, 115.–165. lpp.; jansone i. Pareizrakstības reformas simtgade. II Letonikas 
kongress. Plenārsēžu materiāli. rīga: lzA, 2008, 36.–56. lpp.; stradiņš j. Par ortogrāfiju un tautas kultūras 
identitāti. Latvijas Vēstnesis, 2008, 6. aug. 

40 Mīlenbahs k. Latviešu valodas vārdnīca. rediģējis, papildinājis, turpinājis j. Endzelīns, 1.–4. sēj. rīga: kultū-
ras fonds, 1923–1932.

41 [Mīlenbahs F.] Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās. jelgava: H. Alunāna drukātava, 1908, 136 lpp.
42 Dārziņš E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis. Dzīve un darbi. rīga: autora izd., 1934 (2. izd. ar A. vīksnas ko-

mentāriem – rīga: zinātne, 1993, 239 lpp.). Maleina atklāšana uzskatāma par pirmo izcilo latviešu veikumu 
“lielajā zinātnē”. k. Helmanis uzturēja zinātniskos kontaktus ar l. Pastēru, 1886. gadā dibināja pirmo Pastēra 
institūtu krievijā (Pēterburgā).

43 Endzelin j. Lettische Grammatik. riga: A. gulbis [Heidelberg, gedr. von k. Winter], 1922, Xii + 862 s. 
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internacionālajā ķīmijas zinātnes elitē). savukārt latviešu sabied-
rība P. valdena mūža laikā nav novērtējusi zinātnieka centienus 
un viņa nozīmību. P. valdens 1919. gada rudenī emigrēja uz 
vāciju; vēlākie mēģinājumi atgūt viņu latvijai nebija veiksmīgi. 
viens no viņa emigrācijas cēloņiem ir P. stučkas komunistiskā 
režīma šausmu mēnešos pieredzētais, taču arī P. valdens uzska-
tīja, ka zinātniskā darba iespējas vācijā būšot lielākas nekā latvijā 
un ka zinātniskā terminoloģija dabaszinātnēs (piemēram, ķīmijā) 
latviešu valodā nav īsti izstrādāta, tādēļ lekciju lasīšana un pētī-
jumu publicēšana dzimtajā valodā būtu apgrūtināta. 

zinātnisku terminoloģiju latviešu valodā aizrautīgi bija 
sākuši veidot j. Alunāns un A. kronvalds jau 1856.–1874. gadā. 
A. kronvalds pamatoja idejas par izglītību, arī augstāko, latviešu 
valodā, par latviešu valodu kā kultūras valodu. viņš ir veidojis 
jaunvārdus tieši latviskās izglītības vajadzībām – arī izglītība (no 
glīts, vācu bildern – glītot), zinātne jeb zinātnība, vēsture, pagātne, 
nākotne, būtība, cēlonis, raksturs, satversme, vēstule un vēl citus, 
bez kuriem apmācībā būtu grūti sacensties ar vecajām kultūrtau-
tām.44 Par pirmajiem mēģinājumiem radīt latvisku terminoloģiju 
dabaszinātnēs, ķīmijā un fizikā liecina Heinriha Alunāna “Dabas 
mācība” (1872),45 kur rodami vairāki mūsdienu uztverei neierasti, 

pat kuriozi termini, bet ir arī mūsdienām atbilstīgi termini. Ķīmisko terminoloģiju lat-
viešu valodā 20. gs. sākumā lielā mērā izveidojuši P. valdena skolnieki A. Ķešāns, M. Prī-
manis, g. vanags u.c., darbodamies rlb zk “konversācijas vārdnīcas” (1903–1921) 
un vēlāk monumentālās “latviešu konversācijas vārdnīcas” (1926–1940) sastādīšanā.

Ar latvijas valsts un latvijas universitātes dibināšanu sākas principiāli jauns posms 
arī latvijas zinātnes vēsturē. taču vismaz daļēji notika stafetes pārņemšana no līdzšinē-
jiem zinātniskās domas nesējiem (pārsvarā baltijas vāciešiem) gan dabaszinātnēs, gan 
arī humanitārajās zinātnēs, letonistikā.

Pētniecība latvijas universitātē un ārpusuniversitātes iestādēs  
latvijas republikā (1919–1940)

ja zinātni Latvijā uztveram kā vienlaidu procesu visā vēstures ritējumā, tad par 
Latvijas zinātni var runāt kopš latvijas valstiskuma iedibināšanas 1918. gadā un 
latvijas Augstskolas (latvijas universitātes) dibināšanas 1919. gadā. Neapšaubāmi, 
tā balstījās uz vēsturiskajām tradīcijām, taču par zinātnes un pētniecības virzītājiem 
kļuva lielākoties latviešu tautības zinātnieki, mācībspēki un izgudrotāji, savukārt bal-
tijas vācieši un cittautībnieki aizvirzījās otrajā plānā. turklāt latvijas zinātne veidojās 

44 Alunāns j. Izlase. rīga: latvijas valsts izdevniecība, 1956; kronvalda Atis. Kopoti raksti, 2. sēj. Ar A. gobas 
piezīmēm. rīga: valters un rapa, 1936.

45 Alunāns H. Dabas mācība, i d. jelgava: j. v. stefenhāgens, 1872, 47 lpp.

11. att. studenta, vēlākā akadēmiķa 
kārļa bamberga 1918. gadā zīmēts 
Paula valdena portrets  
(Kārlis Bambergs dzīvē un darbā. 
rīga: zinātne, 1993)
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atbilstoši nelielas valsts vajadzībām, kā reģionālu mērķu zinātne ar spēcīgu humanitāro 
(nacionālo) zinātņu komponentu.46 taču neatkarīgajā latvijā sekmīga pētniecība bija 
arī dabas un eksakto zinātņu jomā un 30. gados sāka izvirzīties arī inovatīvie zinātnieki 
un izgudrotāji.

saskaņā ar lr saeimas 1923. gada 16. martā pieņemto lu satversmi “universitāte ir 
augstākā zinātnes [izcēlums mans. – J. S.] un izglītības iestāde valstī. viņas uzdevumos 
ietilpst: veicināt zinātnisko pētīšanu un zinātnes izplatīšanu tautā un gatavot latvijas 
vajadzībām darbiniekus ar augstāko izglītību.”47 lu sasniegumi pētniecībā visspilgtāk 
ir rezumēti krājumā “zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938”.48 Dati gūstami 
arī no lu 10 gadu un 20 gadu jubilejas grāmatām,49 bet latvijas republikas zinātnes 
sasniegumus publikācijās aplūkojuši Eižens leimanis,50 tālivaldis vilciņš,51 jānis 
stradiņš,52 universitātes vēstures vispārējā kontekstā tie skarti Alberta varslavāna53 un 
Heinriha stroda redakcijā iznākušajos izdevumos54 un daudzās “latvijas universitātes 
rakstu” publikācijās. katrā no šiem darbiem autoru subjektīvajā skatījumā izcelti, viņu-
prāt, nozīmīgākie pētnieciskie rezultāti un nozares, kurās tādi gūti.

jāuzsver, ka daudzas nozares kā akadēmiskas disciplīnas latvijā sāk savu pastāvē-
šanu līdz ar universitātes dibināšanu, proti, humanitārās zinātnes – filozofija, filoloģija, 
vēstures zinātne, literatūrzinātne, arī medicīnas un veterinārmedicīnas zinātne, reliģij-
zinātne, daļēji – fizika, matemātika, dabaszinātnes, tiesībzinātnes un tautsaimniecības 
zinātnes (kuras bija nedaudz pārstāvētas jau vecajā rPi). Citām nozarēm – ķīmijai, 
mehānikai, inženierzinātnēm, lauksaimniecības zinātnei – bija jau agrāk rPi izvei-
dotas tradīcijas. taču jāatzīst, ka ar lu dibināšanu reāli mainījās docētāju (un līdz ar 
to arī pētnieku) personālijas, zinātnē ienāca daudzi latvieši no citām augstskolām (ar 
iepriekšēju pētniecisku pieredzi vai bez tās), mainījās uzstādījumi un uzdevumi. bija 
jāveido jauna bāze pētniecībai, arī tradicionālās nozarēs, jo Pirmā pasaules kara laikā 
pētnieciskās iekārtas, arī bibliotēkas bija zaudētas. bija jāveido arī latviešu zinātniskā 
terminoloģija un augstskolu mācību grāmatas, zinātniskā literatūra latviešu valodā. 
tiem pētniekiem, kas bija ieradušies no Padomju krievijas un ukrainas, politisku ie-
meslu dēļ zuda iepriekšējie sakari, visi zinātniskie sakari bija jāpārorientē, jāiedibina ar 
ziemeļvalstīm, viduseiropu, lielbritāniju, Franciju, itāliju, jo arī tradicionālie kontakti 

46 stradiņš j. zinātne lielvalstī un mazā valstī: latvijas piemērs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 1, 1996, 18.–24. lpp.

47 latvijas universitātes satversme. Valdības Vēstnesis, Nr. 66, 1923. 
48 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938. l. Adamoviča redakcijā. rīga: lu, 1938, 411 lpp.
49 Latvijas Universitāte, 1919–1929. rīga: lu, 1929, 615 lpp.; Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919–1939, 

1.–2. sēj. rīga: lu, 1939.
50 leimanis E. latvijas universitāte kā latviskās zinātnes šūpulis. Latviešu Akadēmiskās Ziņas, Nr. 19–20, 

1979/1980, 8.–19. lpp. 
51 vilciņš t. zinātne latvijas republikā (1918–1940). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1991, 97.–

112. lpp.
52 stradiņš j. latvijas universitāte – tās saknes, nākotne, nozīme zinātnē. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 32, 1990, 

10.–24. lpp.; stradiņš j. latvijas universitātes veidošanās, tās devums latvijai un pasaules zinātnei. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1995, 108.–131. lpp.; stradiņš j. latvijas intelektuālās un politiskās elites 
izveidošanās: problēmas un pretrunas. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2010, 4.–18. lpp.

53 Latvijas Universitāte – 75. Atb. red. A. varslavāns. r.: lu, 1994, 559 lpp.
54 Latvijas Valsts Universitātes vēsture, 1940–1990. sast. un zin. red. H. strods. rīga: lu, 1999, 562 lpp.
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ar vāciju ne vienmēr varēja īstenoties (īpaši 
pēc ā. Hitlera nākšanas pie varas). galvenā 
uzmanība bija jāveltī studentu apmācībai, jo 
studētgribētāju skaits bija ārkārtīgi liels, turklāt 
daudziem profesoriem – sveštautiešiem un pat 
pārbraukušiem latviešiem papildus grūtības 
sagādāja valodas prasmes. kaut arī zinātniskā 
pētniecība (atšķirībā no augstākās izglītības) 
latvijas republikā nebija prioritāra joma, taču 
universitātes devīze – “Scientiae et patriae” 
ietvēra arī zinātni gan vispārzinātnisku vērtību 
radīšanai, gan reģionālas nozīmes darbiem.

Humanitārās zinātnes (filoloģija, vēstures 
zinātne, folkloristika un etnogrāfija, literatūra 
un mākslas zinātnes, filozofija u.c.) bija ļoti 
nozīmīgs nacionālās un valstiskās identitātes 
uzturēšanas faktors, un atšķirībā no iepriekšē-
jiem laikmetiem, kad latviešu valodu lielā mērā 
pētīja un aprakstīja cittautieši, bet vietējo vēsturi 
interpretēja galvenokārt no baltijas vāciešu 
priekšstatiem un motivācijas viedokļa, zināt-
niskajā pētniecībā iesaistījās latviešu zinātnieki, 
kas varēja prioritāri akcentēt pamattautības – 
latviešu īpatnības un devumu latvijas kultūrā 
un vēsturē. Šajā nozīmē drīkstētu runāt par lat-
viskās zinātnes tapšanu, jo apzināti tika izvērsts 
nozaru kopums, ko šodien ietveram jēdzienā 
“letonika”.

sākotnēji labvēlīgākais stāvoklis bija valodniecībā, kur jau bija zinātniskas iestrādes 
(j. Endzelīns, P. Šmits, k. Mīlenbahs), bet nu klāt nāca arī jaunākās paaudzes pētnieki – 
juris Plāķis, Ernests blese, Anna ābele, vēlāk Alvils Augstkalns. jau no 1920. gada 
sākās intensīva latviešu valodas izpēte, gan pētot zinātnisko gramatiku, vispārējo vārdu 
krājumu, dialektoloģiju, vietvārdus, gan sakārtojot valodas kultūru – sarunvalodu un 
rakstību, izdodot plašas vārdnīcas (skaidrojošās vārdnīcas, svešvalodu vārdnīcas latvie-
šiem un latviešu valodas vārdnīcas cittautiešiem). Atzīts latviešu valodniecības līderis 
bija profesors jānis Endzelīns, kurš jau 20. gados izdeva iepriekš minētos lieldarbus 
(“Lettische Grammatik”, k. Mīlenbaha–j. Endzelīna vārdnīcas 4 sējumi), kā arī izvērsa 
pētījumus par baltu valodām vispār (ieskaitot arī senprūšu valodu).55 j. Endzelīns bija 
viena no atzītākajām pasaules mēroga autoritātēm baltoloģijā. viņš izaudzināja lielu 
skaitu latviešu valodniecības lietpratēju, no kuriem gan skolotāju neviens nav pārspējis.

55 Endzelīns j. Darbu izlase, 1.–4. sēj. rīga: zinātne, 1971–1982; Akadēmiķis Jānis Endzelīns: Bibliogrāfija. rīga: 
lzA, 1958; Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. v. skujiņas red. rīga: lu latviešu valodas institūts, 
1999, 322 lpp.

12. att. izcilākā latviešu valodnieka – baltologa  
jāņa Endzelīna portrets (autors uldis zemzaris, 
1996). līdz ar divu citu pirmo zA locekļu – ķīmiķes 
lidijas liepiņas un Paula stradiņa portretiem un 
krišjāņa barona attēlu atrodas latvijas zinātņu 
akadēmijas senāta sēžu zālē
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Pēteris Šmits veicis izcilus pētījumus gan valodniecībā, gan īpaši folkloristikas, 
mitoloģijas un etnogrāfijas jomā. viņa ievērojamākais devums saistās ar folkloristiku, 
te atzīmējams P. Šmita sakārtotais 15 sējumu izdevums “latviešu pasakas un teikas” 
(1925–1937) ar plašu ievadu par pasakām un to klasifikāciju (kultūras fonda balva, 
1925 un 1937) un savāktie “latviešu tautas ticējumi” 4 sējumos (1940–1941).56 P. Šmits 
bija ne tikai latviešu zinātniskās mitoloģijas pamatlicējs, bet pat vēl pazīstamāks kā 
sinologs, kurš sastādījis ķīniešu gramatikas grāmatu, pētījis eksotiskās tālo Austrumu 
tautu – mandžūru, tungusu un goldu (oroču un olču) valodas. Folkloristikā sekmīgi 
strādājis arī profesors kārlis straubergs, kurš sagatavojis izdevumu “latviešu buramie 
vārdi” (2 sēj., 1939–1940). izcilais literatūrzinātnieks ludis bērziņš izpētījis latviešu 
tautas dziesmu metriku (“ievads latviešu tautas dzejā”, i sēj. 1. daļa, 1940), tāpat latviešu 
senākās (garīgās) literatūras veidošanos (16.–17. gs.). l. bērziņa virsredakcijā iznāca 
“latviešu literatūras vēsture” 6 sējumos (1934–1937). taču vēl pirms l. bērziņa atzī-
mējams literatūras vēsturnieka un kritiķa teodora zeiferta veikums – viņa sarakstītā 
“latviešu rakstniecības vēsture” (3 sēj., 1922–1925). 

Filozofijas popularizēšanai, īpaši dažādu filozofijas sistēmu analīzei pievērsās Pēteris 
zālīte (i. kanta mācība), Pauls Dāle (r. Avenāriusa uzskati), Pauls jurevičs (A. bergsona 
mācība), teodors Celms (E. Huserla fenomenoloģija).57 starptautisku ievērību izpelnī-
jās t. Celma sniegtā E. Huserla mācības analīze (vācu valodā 1928 un, pēc H. Ortegas i 
gaseta ierosinājuma, spāņu valodā 1931, vēlāk pārdrukāta Asv un guvusi atzinību kā 
šīs filozofijas perfekts izklāsts). Tiesībzinātņu jomā jāmin latvijas Civillikuma izstrādā-
šana (pieņemts 1937), kura tapšanā daudz veica arī lu profesori Aleksandrs būmanis, 
vladimirs bukovskis. izcilais tiesībzinātnieks vasilijs sinaiskis pētījis romiešu tiesības 
un civiltiesības, bet tiesību vēsturi un agrārtiesības latvijā – Arveds Švābe.

ievērojamākais latviešu tautsaimniecības teorijas speciālists bija bijušais berlīnes 
universitātes profesors kārlis balodis, kura savulaik populārā, ar pseidonīmu Atlanticus 
publicētā grāmata “Der Zukunftsstaat” izdota berlīnē 1927. gadā 4. izdevumā. k. ba-
lodis izveidoja t.s. valsts kapitālisma teoriju, bija viens no input – output koncepcijas 
celmlaužiem. viņš sacerēja latvijā pirmo darbu par tautsaimniecības teoriju – “ievads 
tautsaimniecībā” (1921), daudzos darbos analizēja latvijas saimniecību (zemi, iedzīvo-
tājus, zemes bagātības, lauksaimniecību, agrāros apstākļus, valsts finanšu un saimniecī-
bas politiku), upju ūdensspēka resursus un to izmantošanas iespējas. vēriena un jaunu 
atziņu ģenerēšanas ziņā viņš bija starptautiska mēroga domātājs tautsaimniecībā.58

Nozīmīgi pētījumi veikti arī dabaszinātnēs (īpaši ķīmijā), taču sabiedriskā rezo-
nanse un atbalsts tiem bija mazāks. tādas autoritātes kā lu rektors (1933–1937) j. Auš-
kāps,59 izcilākais vēstures un tautsaimniecības speciālists A. Švābe60 un starptautiski  

56 Šmits P. Latviešu pasakas un teikas, 1.–15. sēj. rīga: valters un rapa, 1925–1937; Šmits P. Latviešu ticējumi, 
1.–4. sēj. rīga: latviešu folkloras krātuve, 1940–1941. 

57 kūle M., Muižniece l., vēgners u. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. rīga: lu Fsi, 2009, 313 lpp.
58 balabkins N., Šneps M. Kad Latvija būs labklājības valsts. Tautsaimnieks Kārlis Balodis. rīga: zinātne, 1993, 

166 lpp.; balodis k. Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politikā. [galveno k. baloža darbu jaunizdevums 
i. brīvera sakārtojumā]. rīga: Drukātava, 2013, 560 lpp.

59 Auškāps j. Zinātnei un tēvijai. 3., papild. izd. rīga: Artava, 1993, 80.–81. lpp.
60 Švābe A. latvijas universitāte. Technikas Apskats (Monreāla), Nr. 33, 1959, 1.–3. lpp.
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atzītais aļģu pētnieks H. skuja61 samērā kritiski raudzījās uz zinātnē sasniegto, arī bažī-
jās par nepietiekamo atbalstu dabaszinātnēm latvijā. j. Auškāps meklēja veidus, kā celt 
zinātnes prestižu un pētniecības iespējas ar likumiem. Šajā ziņā lu pēdējie gadi pirms 
1940. gada iezīmēja lūzumu: k. ulmaņa zinātnes politika (kuras galvenais īstenotājs 
bija j. Auškāps) vērsa iespējas plašākas.62

No lu strādājušiem profesoriem cittautiešiem jāmin zviedru anatoms un antro-
pologs gastons bakmanis, biologs Naums lebedinskis, šveiciešu farmakologs Cēzars 
Amslers, norvēģu zoologs un entomologs Embriks strands, austriešu tiesu mediķis 
Ferdinands Neireiters, ģeologs Ernsts krauss, patologs romāns Adelheims (visi minētie 
bija vācu dabaspētnieku akadēmijas Leopoldina īstenie locekļi), tāpat izcilie vēsturnieki 
roberts vipers un leonīds Arbuzovs (strādāja lu līdz 1935, pēc tam Herdera institūtā 
rīgā), ķīmiķi Mečislavs Centneršvērs un valdemārs Fišers, mineralogs boriss Popovs, 
astronoms Alfrēds kloze, tiesībzinātnieks vasilijs sinaiskis, ekonomists vladimirs 
kosinskis, slāvu literatūras speciālisti julians kšižanovskis un staņislavs kolbuševskis, 
mākslas vēsturnieks boriss vipers, tiesībzinātnieks Augusts lēbers, mežsaimniecības 
ekonomists Eižens Ostvalds (ķīmiķa vilhelma Ostvalda brālis). tātad latvijas uni-
versitāte bija atvērta arī augstas kvalifikācijas zinātniekiem – nelatviešiem, un vairāki 
no viņiem docēja arī svešvalodās (kopš 1927 bija liegts lasīt lekcijas krievu valodā, bet 
vāciski un franciski drīkstēja).

lai cik nozīmīgi latvijas universitātei būtu pirmie profesori un docētāji – pārnā-
cēji no citām universitātēm, taču īpaši jāizceļ jaunajā lu izaugušie zinātnieki, kuri ap 
1940. gadu jau dominēja. jaunā universitāte spēja izaudzināt spējīgus, daudzos gadīju-
mos starptautiski atzītus dažādu zinātnes nozaru lietpratējus. latvijas universitātē zi-
nātniski izauga ķīmiķi Mārtiņš Eduards straumanis, bruno jirgensons, gustavs vanags, 
Augusts Ķešāns, Alfrēds ieviņš, tautsaimnieki un vēsturnieki Edgars Dunsdorfs, Arveds 
Švābe, ģeofiziķis leonīds slaucītājs, filozofs teodors Celms, mediķi jēkabs Prīmanis, 
Pauls stradiņš, biologi Nikolajs Malta un Heinrihs skuja, Pauls galenieks, kārlis ābele, 
mežzinātnieks Arvīds kalniņš, purvu pētnieks Pēteris Nomals, arhitekts un tautas 
celtniecības pētnieks Pauls kundziņš, mehāniķis Nikolajs rozenauers, mikrobiologi 
Augusts kirhenšteins, Egons Dārziņš, Alfrēds kalniņš, lauksaimniecības zinātnieki 
jānis Apsītis, Maksis Eglītis, Paulis lejiņš un vēl daudzi citi. 

valodnieka j. Endzelīna un tautsaimnieka k. baloža zinātniskie nopelni jau pie-
minēti (viņu vārdā nosauktas lzA vārdbalvas valodniecībā un tautsaimniecībā). 
Alfrēds vītols, kura vārdu nes lzA vārdbalva inženierzinātnēs un enerģētikā, veica 
fundamentālus pētījumus hidraulikā. Paplašinot bernulli hidrauliku, A. vītols centās 
iedibināt jaunu nozari – heterohidrauliku, kurā ietilpa psammohidraulika (nogulšņu 
kustības) un kriohidraulika (ledus plūsmas kustības), sastādīja jaunu formālu upju 
ūdens caurteces šķērsgriezuma aplēsi, ar matemātisku vienādojumu raksturoja ūdens 
strūklu īpatnības upju aizsprostu starpgāzēs. kopš 1932. gada viņš bija tautu savienī-
bas nozīmēts šķīrējtiesnesis Dancigas brīvpilsētas ostas izbūves jautājumos, zinātniski 
konsultēja latīņamerikas speciālistus. viņš tika būvējis tiltus Pēterburgā un latvijā, 

61 skuja H. latvijas dabaszinātniskā pētīšana. Daba un Zinātne, Nr. 1, 1939, 5.–6. lpp. 
62 stradiņš j. Prezidenta kārļa ulmaņa zinātnes politika. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 13, 1993, 2.–3. lpp.
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veidojis volgas–baltās jūras ūdensceļu, konsultējis Ķeguma spēkstaci-
jas būvi. Ģeodēzijas profesors Alvils buholcs devis novatoriskus risi-
nājumus fotogrammetrijā, izgudrojis aerofotogrāfiju transformēšanas 
aparātu, izstrādājis fotogrammetriju ar laika bāzi, ko izmanto inženier-
konstrukciju pētījumos (pēc 1947 Drēzdenes tehniskās augstskolas 
profesors).63

starptautisku ievērību visvairāk izpelnījās latvijas ķīmiķu pētījumi, 
šajā nozarē pētnieciskas tradīcijas bija iedibinātas jau rPi (v. Ostvalds, 
k. ā. bišofs, P. valdens, M. Centneršvērs, v. M. Fišers, O. lucs).

Mārtiņš Eduards straumanis pētīja tīru metālu šķīdību skābēs un 
radīja jaunas pieejas korozijas pētniecībā, kuru dēļ speciālisti – lai-
kabiedri runāja par “baltijas korozionistu skolu” (tās iedibinātājs bija 
M. E. straumaņa skolotājs M. Centneršvērs). sadarbībā ar Alfrēdu 
ieviņu M. E. straumanis 1935.–1937. gadā izstrādāja jaunu precīzijas 
metodi kristālu elementāršūnu parametru noteikšanai (“asimetriskā 
metode”), ko savulaik plaši lietoja rentgenlaboratorijās visā pasaulē. 
Mūža beigās (kopš 1947) M. E. straumanis bija profesors Misūri uni-
versitātē (Asv), kur viņa vārdā nosaukts laboratoriju korpuss. bruno 
jirgensons kopā ar prof. O. lucu atklāja likumību, kas ļāva noteikt 
amino skābes konfigurāciju jeb piederību l vai D rindai (1932). savukārt 
Edvīns iegrīve bija viens no pirmajiem, kas lietoja organiskos reaģentus 
neorganisko un organisko savienojumu mikroanalīzei, izstrādājot ļoti jutīgas, pasaules 
praksē plaši ieviestas metodes. jaunus krāsu reaģentus (t.sk. nitroindandionu) atklāja 
arī gustavs vanags, kurš pievērsās diketonu ķīmijai. viņa skolotājs valdemārs Fišers 
savukārt pētīja sāļu izgulsnēšanos no pārsātinātiem šķīdumiem.64 

Medicīnas jomā Mārtiņš zīle centās izstrādāt jaunu, sintētisku pieeju slimībai un 
pacientam, izveidojot mediķu zinātnisku kustību šādas pieejas īstenošanai un organizē-
jot starptautiskus kongresus arī rīgā (1930, 1932, 1934, 1936); viņš publicējis grāmatu 
“Über das Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit” (1934). jēkabs Prīmanis 
pētīja latviešu antropoloģiju un nodibināja tautas dzīvā spēka pētīšanas institūtu, Pauls 
stradiņš deva jaunas atziņas par perifēro nervu ārstēšanu un obliterējošā endarterīta 
(spontānās gangrēnas) izcelsmi, lika pamatus organizētai pretvēža cīņai (onkoloģijai) 
latvijā, sāka veidot Medicīnas vēstures muzeju, kas izvērtās par vienu no plašākajām 
šāda veida institūcijām pasaulē.65

kopš 1921. gada sāka iznākt “latvijas universitātes raksti” (“Acta Universitatis 
Latviensis”, līdz 1923 nosaukums “latvijas Augstskolas raksti”), sākumā kā kopējs iz-
devums visām nozarēm, kopš 1929. gada – pa nozarēm. to sējumus apmaiņai piesūtīja 
233 ārzemju augstskolām un zinātniskām iestādēm.66

63 klētnieks j. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862–1990. rīga: rtu, 2012, 309 lpp. lzA goda doktors  
j. klētnieks ir A. buholca idejisks skolnieks, kurš veiksmīgi attīstījis viņa idejas ēģiptes piramīdu pētījumos.

64 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938, 143.–174. lpp. (nod. autors – M. E. straumanis).
65 vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, 1919–1950. rīga: lu Akadēmiskais apgāds, 2011, 

499 lpp.
66 Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939, 1. sēj., 35.–36. lpp.

13. att. Profesors Alfrēds 
vītols – izcilākais lu  
inženierzinātņu pārstāvis, 
jaunu hidraulikas atziņu 
izteicējs, lu prorektors,  
ap 1938. gadu (no jāņa 
stradiņa personiskā arhīva)
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Latvijas vēstures institūts 1936.–1940. gadā darbojās ārpus latvijas universitātes 
ietvariem, to dibināja, lai pētītu latvijas vēsturi “patiesības un nacionālisma” garā 
(in stitūtu vadīja prof. A. tentelis, vicedirektori – prof. A. Švābe un F. balodis).67 tiek 
atzīts, ka tas ir aizsācis ļoti nozīmīgu darbu vēstures avotu apzināšanā un izdošanā, kā 
arī arheoloģijā un vēstures pētniecībā, sācis pētīt latviešu etnisko vēsturi, tautas vēsturi 
pretēji baltvācu pētītajai “Landesgeschichte”. Objektīva vēstures pētniecība gan savijās ar 
senatnes romantizēšanu, pārspīlētām patriotiskām emocijām, k. ulmaņa slavināšanu, 
taču pozitīvais devums bija pārsvarā. tika izdots “latvijas vēstures institūta Žurnāls” 
(1937–1940, atjaunots 1991), un institūts turpināja faktiski pastāvēt cauri dažādiem re-
žīmiem arī svešu varu paspārnē, gan lvu, latvijas Psr zA un tagad lu sastāvā, gan ar 
kardināli mainītām ideoloģiskām nostādnēm.68 Pēc sākotnējā nosaukuma atjaunošanas 
un pētniecības pārkārtošanas 1991. gadā69 latvijas vēstures institūts tagad darbojas kā 
lu zinātniska institūcija.

1936. gada 14. janvāra likumā par latvijas vēstures institūtu ir uzsvērts, ka “di-
binoties latvijas zinātņu akadēmijai, vēstures institūts ieies tajā kā viņas pirmā 
sastāvdaļa”70. reprezentatīvajā krājumā “latvijas zeme, daba un tauta” sacīts, ka “iestā-
des, kas nodarbojas tikai ar zinātniskiem pētījumiem, ir šogad [1936. g. – J. S.] nodibi-
nātais vēstures institūts kā valsts iestāde un jau vairāk gadus pastāvošā rīgas latviešu 
biedrības zinātņu komiteja [dibināta 1932. g. – J. S.] kā sabiedrisks iestādījums. Šīs 
abas iestādes var uzlūkot par latvijas zinātņu akadēmijas priekšpakāpi.”71 RLB Zinātņu 
komiteja (latīniski Academia Scientiarum Latviensis SRL) bija tiešs rlb zinību komi-
sijas turpinājums,72 ko nodibināja pēc prof. P. Šmita un citu lu profesoru ierosmes, lai 
radītu iedīgli valsts legalizētai zinātņu akadēmijai latvijā. Diemžēl līdz 1940. gadam 
šāda zinātņu akadēmija latvijā (atšķirībā no igaunijas) dibināta netika, kaut arī tas ticis 
apsvērts un solīts (rainis 1927, k. ulmanis 1935).

No citām pētnieciskām iestādēm ārpus universitātes minams zemes bagātību pē-
tīšanas institūts (dib. 1936), latviešu folkloras krātuve (1924) un latviešu valodas krā-
tuve (1935). 1939. gadā no latvijas universitātes tika izdalīta latvijas lauksaimniecības 
akadēmija jelgavā,73 bet līdz ar baltijas vāciešu repatriāciju togad tika likvidēts Herdera 

67 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 4. nod.
68 graudonis j. latvijas vēstures institūts latvijas republikas laikā, 1936.–1940. gads. Latvijas Vēstures Institūta 

Žurnāls, Nr. 4, 1995, 9.–18. lpp.; ronis i. latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā. Latvijas Vēstures Insti-
tūta Žurnāls, Nr. 4, 1995, 19.–36. lpp.; zemītis g. Nacionālā identitāte un valstiskums latvijas vēsturē (sakarā 
ar latvijas vēstures institūta 75 gadiem). Zinātnes Vēstnesis, Nr. 6, 7, 2011.

69 stradiņš j. latvijas Psr zA vēstures institūta pārtapšana par latvijas vēstures institūtu. 1988.–1993. gads. 
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2011, 9.–33. lpp.

70 likums par latvijas vēstures institūtu. Valdības Vēstnesis, Nr. 13, 1936. 
71 Latvijas zeme, daba un tauta: rakstu krājums 3 sējumos. N. Maltas un P. galenieka red., 3. sēj. latvijas tauta. 

rīga: valters un rapa, 1937, 331. lpp.
72 Adamovičs l. latviešu zinātnes šūpulis rīgas latviešu biedrībā: zinību komisija un zinātņu komiteja. Rīgas 

Latviešu biedrības Zinātņu komitejas rakstu krājums, 23. krāj.: A. Humanitāri raksti, rīga, 1940, 14.–23. lpp.; 
stradiņš j., Cēbere Dz. rīgas latviešu biedrības zinātņu komitejas darbība: sasniegtais un nepaveiktais. 
1932–1940. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1993, 88.–111. lpp.

73 Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā, 1862–1999. E. bērziņa u.c. red. jelgava: llu, 1999, 373 lpp.
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institūts (darbojās kā vācu privātinstitūcija kopš 1921, bet oficiāli augstskolas statusu 
guva 1927), kur veica arī pētniecisku darbību.74 

Par latvijas zinātnieku prestižu liecina tas, ka pēckara gados, spiesti emigrēt, dau-
dzi guvuši profesora vietu Eiropas, Amerikas un Austrālijas augstskolās.75 bijušie lu 
mācībspēki l. āboliņš, O. Mellis, A. veģis, H. skuja kļuva par upsalas universitātes 
profesoriem vai vadošajiem pētniekiem, s. vasiļevskis – par kalifornijas universitātes 
lika observatorijas vadošu pētnieku, ķīmiķis A. tauriņš un ģeologs A. Dreimanis – par 
kanādas karaliskās biedrības (respektīvi, zinātņu akadēmijas) locekļiem, l. slaucītājs 
un s. slaucītājs – par laplatas universitātes profesoriem Argentīnā, j. Prīmanis – par 
Pitsburgas universitātes profesoru, M. E. straumanis – par profesoru Misūri universi-
tātē, kur viņa vārdā vēlāk nosaukts korozijas pētniecības institūts, E. Dunsdorfs – par 
profesoru Melburnas universitātē utt. 

vairāki latvijas zinātnieki guva starptautiskus pagodinājumus, piemēram, j. En-
dzelīns ievēlēts par Psrs zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli, Prāgas zinātņu un 
mākslas akadēmijas un Nīderlandes zinātņu akadēmijas ārzemju locekli, r. Adelheims, 
E. krauss, E. strands u.c. – par vācu dabaspētnieku akadēmijas Leopoldina locekļiem, 
F. balodis – par zviedrijas karaliskās literatūras, vēstures un senlietu akadēmijas lo-
cekli, j. kšižanovskis un A. spekke – par Polijas zinību akadēmijas locekļiem.76

Ģeodēzists Alvils buholcs ievēlēts par Čehoslovākijas Masarika akadēmijas ār-
zemju locekli, bet vēsturnieks roberts vipers jau pēc pārcelšanās uz Maskavu – par 
Psrs zinātņu akadēmijas īsteno locekli 1944. gadā. Pauls stradiņš pārstāvēja latviju 
starptautiskajā Medicīnas tālākizglītības akadēmijas (Internationale Akademie für das 
ärtzliche Fortbildungswesen) dibināšanā budapeštā (1938), tika ievēlēts par tās locekli.

gan latvijas universitātē, gan arī daudzo ārpus universitātes strādājušo zinātnieku 
darbu raksturu un apjomus noteica pirmām kārtām pašu pētnieku individuālās intere-
ses. rīgai un liepājai pirms Pirmā pasaules kara tik raksturīgā lielindustrija bija iznī-
cināta. bija jāveido jauna nelielas valsts iespējām un vajadzībām pielāgota ražošana, ko 
pārstāvētu galvenokārt sīki un vidēji uzņēmēji. vecajam rīgas Politehniskajam institū-
tam raksturīgā saikne ar vietējiem ražotājiem iepriekšējā veidā vairs nevarēja īstenoties, 
taču nāca jaunas nozares, pēc pašu – zinātnieku, inženieru, izgudrotāju – ierosmēm 
veidotas.

Cukura ražošanu no vietējām cukurbietēm rosināja inženieris jānis laže. 1925. gadā 
jelgavā atklāja pirmo cukurfabriku, vēlāk vēl divas – krustpilī un liepājā. lu docētāja 
Eižena rozenšteina nopelns bija cehšteina kaļķakmens krājumu izmantošana vietējo 
cementfabriku darbā, tika izveidota savam laikam modernā brocēnu cementfabrika 
(1938). jāņa grestes un zelmāra lancmaņa pētījumi par latvijas avotkaļķiem ļāva 
ieteikt Allažu šūnakmeni brāļu kapu veidošanai rīgā. rīgas superfosfāta fabrikas 
atjaunošanas tehnisko un ekonomisko pusi pamatoja Mārtiņš Prīmanis (vēlākais lu 

74 Hehn j. v. Das Herderinstitut – die universität für die deutschen volksgruppen. Jahrbuch des baltischen 
Deutsch tums 1982, bd. 29. lüneburg: verlag Nordland-Druck, 1981, s. 119–123.

75 leimanis E. latvijas universitāte kā latviskās zinātnes šūpulis. Latviešu Akadēmiskās Ziņas, Nr. 19–20, 
1979/1980, 8.–19. lpp.

76 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 112. lpp. 
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rektors) sadarbībā ar Arvīdu veidemani. savukārt lu profesors Čārlzs klārks darbojās 
kā zinātniskais konsultants ledlauža “krišjānis valdemārs” būvē (lielbritānijā, 1925), 
zemūdeņu “ronis” un “spīdola” iegādē.

inženieris ķīmiķis Arnolds jirgensons 1935. gadā izstrādāja metodi jēlkazeīna 
iegūšanai no biezpiena un izveidoja galalīta (mākslīgā raga) un kazeīna bāzes krāsu 
ražošanu, ko patērēja gan latvijā, gan eksportēja.77 inženieris Augusts Ošiņš no priežu 
celmu pārtvaices produktiem ražoja silvanolu (“smago eļļu”) tuberkulozes un lepras ār-
stēšanai. lu serumstacijā Augusta kirhenšteina un Egona Dārziņa vadībā ražoja seru-
mus, vakcīnas, pat insulīnu, arī eksportam. Pāris nelielās zāļu ražošanas firmas kļuva par 
iedīgli medikamentu tehnoloģijām, kuras pēc kara tik plaši izvērsās Padomju latvijā.78

Nesalīdzināmi plašāku vērienu latvijā guva cita jauna nozare – radiotehnika, kuras 
celmlauzis latvijā bija daudzpusīgais un darbīgais inženieris jānis linters. viņš organi-
zēja ne tikai rīgas radiocentrāli, bet arī vietējo radioaparātu būvi. uz šī pamata izauga 
rūpnīca vEF – latvijas nacionālais lepnums (dib. 1919, nosaukums kopš 1932). Pirmo 
radiouztvērēju izgatavoja 1924. gadā (konstruktori Aleksandrs tīpainis, jānis linters, 
Alberts Madisons), bet 1939. gadā vEF saražoja jau 44 000 radioaparātu. vEF ražoja arī 
telefona aparātus, automātiskās telefona centrāles,79 bet kopš 1939. gada pat oriģinālas 
kārļa irbīša konstruētas lidmašīnas.

1938. gada 12. aprīlī vEF sensacionāli ziņoja, ka uzsāk pasaulē mazākā fotoaparāta 
“Minox” ražošanu un pārdošanu. rīgā dzimušais un tallinā strādājušais fotoaparāta 
izgudrotājs autodidakts valters Caps savu mazgabarīta fotoaparāta ideju bija piedāvājis 

77 jirgensons A. zinātne un valsts. Burtnieks, Nr. 2, 1934, 111.–117. lpp.; stradiņš j. latvijas zinātņu akadēmijas 
goda doktors Arnolds jirgensons. Latvijas Ķīmijas Žurnāls, Nr. 4, 2002, 441.–442. lpp. 

78 No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem 
Latvijā, 275.–286. lpp.

79 ločmelis j. Telekomunikāciju vēsture. rīga: lattelekom, 2000, 406 lpp.

14. att. lu rektors  
Mārtiņš Prīmanis,  
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1937. gadā  
(no jāņa stradiņa perso-
niskā arhīva)
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vācijā, Francijā, lielbritānijā, taču atbalstu tā izstrādei līdz lietojamai konstrukcijai un 
ražošanai saņēma tikai 1936. gadā rīgā no vEF. v. Caps pārcēlās uz rīgu, kur viņa 
aparāta zinātniska pilnveidošana vEF ilga pāris gadu. līdz 1942. gadam tika saražots 
vairāk nekā 17 000 “Minox” fotoaparātu, kas mazo latviju darīja pazīstamu pasaulē. 
kaut arī tas nebija latvijā veiktās pētniecības tiešs rezultāts, šis minifotoaparāts tiek 
uzskatīts par pirmskara latvijas lielāko veiksmes stāstu.80 latvijai atgūstot neatkarību, 
gan k. irbītim (kanādā), gan v. Capam (Šveicē), gan A. jirgensonam piešķirts lzA 
goda doktora grāds, kopš 2004. gada lzA piešķir v. Capa balvu par izgudrotājdarbību.

Nobeigums

līdz 1940. gadam latvijas zinātnē bija iezīmējies norisēm bagāts ceļš, kas ietvēra 
gan jelgavas Pētera akadēmijas, gan rīgas Politehniskā institūta daudzveidīgo darbību 
pētniecībā un vainagojās ar latvijas universitātes (latvijas Augstskolas) dibināšanu 
1919. gadā un tās veiksmīgu augšupeju, integrējoties Eiropas un pasaules zinātnē. 
latvijā jau pirms valstiskās neatkarības tika veikti nozīmīgi atklājumi dabaszinātnēs 
(t. grothuss, v. Ostvalds, P. valdens, k. Panders, A. tēplers), tapa letonistikas pamat-
meti (g. F. stenders, A. bīlenšteins, k. vatsons u.c.), darbojās nozīmīgas zinātniskas 
biedrības, kuru vidū īpaši izceļama 1815. gadā dibinātā kurzemes literatūras un māk-
slas biedrība. sākumā pētnieciskās darbības īstenotāji bija galvenokārt baltijas vācieši. 
Pirmie latviešu zinātnieki 19. gs.–20. gs. sākumā strādāja galvenokārt ārpus latvijas, 
iedibinot raksturīgu trimdas zinātnes tradīciju. toties latvijas universitātē pētījumus 
izvērsa galvenokārt latviešu zinātnieki, kuru spilgtāko pārstāvju vidū līdz 1940. gadam  

80 Deģis A. valters Caps – Minox fotoaparāta tēvs. Latvijas leģendas, ii. rīga: jumava, 2012, 52.–63. lpp. 
2013. gadā ierosināts “Minox” iekļaut latvijas kultūras kanonā.

15. att. izcilais fizikālķīmiķis 
Misūri universitātes profesors 
Mārtiņš Eduards straumanis 
(pa labi), viesojoties latvijā 
1966. gadā, kopā ar bijušajiem 
kolēģiem akadēmiķiem 
Alfrēdu ieviņu un  
Arvīdu kalniņu  
(no jāņa stradiņa personiskā 
arhīva)
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jāizceļ j. Endzelīns, k. balodis, 
P. Šmits, A. vītols, M. E. straumanis, 
M. zīle, F. balodis u.c. lu pirmoreiz 
latvijā sāka veidot humanitārās zi-
nātnes (filoloģija, vēstures zinātne, 
folkloristika, literatūrzinātne, filo-
zofija, etnogrāfija) kā akadēmiskas 
disciplīnas un nacionālās identitātes 
veidošanas instrumentu. 

20. gs. 30. gadu beigās latvija, 
kaut embrionālā veidā, sāka nostā-
ties uz modernas inovatīvas, zinātnē 
balstītas industrijas ceļa, kas pašreiz 
raksturīgs, piemēram, somijai. Diem-
žēl šo perspektīvo latvijas inovatīvās 
attīstības un modernizācijas ceļu pār-
trauca Otrais pasaules karš un latvijas 
aneksija 1940. gadā. turpmākā lietiš-
ķās zinātnes attīstība latvijā pēckara 
posmā ritēja Psrs ietvaros, zaudējot 
savu iezīmējušos lokālo identitāti.

1939.–1945. gads iezīmēja dramatisku pavērsienu arī latvijas zinātnē, kad baltijas 
vācu zinātnieku izceļošanas, staļinisko represiju un holokausta, Hitlera režīma vajāšanu 
un latviešu zinātnieku masveida emigrācijas (1944–1945) dēļ latvija zaudēja vismaz 
65% līdzšinējo akadēmisko mācībspēku un zinātnieku. sākās jauns laikmets zem sve-
šām varām, kad centieni saglabāt un uzturēt zinātnes tradīcijas sadūrās ar naidīgām 
pretstrāvām, kad ļoti pretrunīgos apstākļos tapa latvijas Psr zinātņu akadēmija (1946) 
un Padomju latvijā veidojās “lielā zinātne” Psrs ietvaros. bet tas jau ir cits stāsts ar – 
lielākoties – citiem varoņiem.

16. att. lzA prezidents jānis stradiņš pasniedz miniatūrā 
fotoaparāta “Minox” izgudrotājam valteram Capam lzA goda 
doktora diplomu 2001. gadā (no jāņa stradiņa personiskā arhīva)
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zinātne neatkarīgajā latvijā līdz 1940. gadam balstījās uz iepriekšējo laikmetu 
vēsturiskajām tradīcijām,1 taču par zinātnes un pētniecības virzītājiem kļuva lielāko-
ties latviešu tautības zinātnieki, mācībspēki un izgudrotāji, savukārt baltijas vācieši un 
cittautībnieki aizvirzījās otrajā plānā. Atšķirībā no cara laikiem, kad zinātne veidojās 

1 stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2009, 639 lpp.; sk. 
arī j. stradiņa iepriekšējo rakstu šajā krājumā.
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krievijas un vācijas saskares laukā un orientējās uz funkcionēšanu lielā valstī, neatka-
rīgajā latvijā (1919–1940) tā veidojās atbilstoši nelielas valsts vajadzībām, lielā mērā 
kā reģionālu mērķu zinātne, ar spēcīgu humanitāro (nacionālo) zinātņu komponentu. 
taču pētījumus tāpat veica dabas un inženierzinātņu pārstāvji, un 30. gados sāka izvir-
zīties arī inovatīvie zinātnieki un izgudrotāji.

Pēc Otrā pasaules kara, kura laikā lielākā daļa latvijas zinātniskās inteliģences devās 
emigrācijā un latvija tika okupēta, anektēta un inkorporēta Psrs sastāvā, arī latvijas 
zinātne pakāpeniski tika integrēta t.s. vienotās padomju zinātnes sastāvā, strādāja Psrs 
labā.2 taču, mūsuprāt, arī šajos “kvazisuverenitātes apstākļos” tomēr drīkstam runāt par 
latvijas zinātnes kontinuitāti, jo iespēju robežās tika turpinātas līdzšinējās tradīcijas un 
zinātnieku skolas. tika izaudzināta jauna zinātniskās inteliģences paaudze, kas mentāli 
orientējās uz latviju, tolaik – Padomju latviju, tās prestiža celšanu vissavienības mē-
rogā, zināmā mērā – latvijas “rietumnieciskuma” saglabāšanu, jo baltijas republikas 
kopš Hruščova atkušņa uzskatīja par “Psrs rietumiem”, tās vitrīnu.3 vairākās jomās 
baltijas republikas un tajās funkcionējošā zinātne jutās ciešāk saistīta ar pasaules zi-
nātni nekā pētniecība citur Psrs perifērijā, spītējot Psrs izolacionistiskajai politikai, 
arī zinātnes jomā, kas īpaši izteikta bija j. staļina valdīšanas gados.

latvijas zinātnei padomju režīma apstākļos bija jāpielāgojas totalitārās lielvalsts 
prasībām un jāiekļaujas Psrs militarizācijas un industriālās varenības kāpināšanas 
procesos. Pozitīvi vērtējams bija augstais zinātnes finansējums, arī režīma morālais 
atbalsts tieši zinātnei (tās prestiža pieaugums sabiedrībā, pētniecisko kadru mērķtie-
cīga sagatavošanas politika), kontakti ar Psrs vadošajām zinātnieku skolām, latvijas 
Psr zinātņu akadēmijas izveidošana, iespēja sadarboties ar ražošanas un kosmosa 
izpētes organizācijām. “sabiedriskās zinātnes” bija ierobežotas finansējumā un te-
matikas izvēlē, dogmatiski politizētas, latviešu valodas lietošana zinātņu jomā bija  
sašaurināta.

Atjaunojoties latvijas neatkarībai 1990.–1991. gadā, latvijas zinātne zināmā mērā 
atgriezās pie pirmskara modeļa, pētniecības apjoms un tematika tika reducēta. iezīmē-
jās tendences restaurēt un paplašināt humanitāro zinātņu jomas, kas īpaši pievērstas 
latvijas identitātei, pieauga latviešu valodas loma, taču vienlaikus sākās latvijas zināt-
nes (vismaz tās konkurētspējīgāko virzienu) iekļaušanās Eiropas zinātnes kopējā telpā. 
Pētniecība tika sasaistīta ar augstāko izglītību, kas Padomju latvijas apstākļos, sekojot 
unificētajai Psrs pieredzei, bija ierobežota; tika demontēta plašā latvijas Psr zinātņu 
akadēmijas institūciju sistēma; pētnieciskie institūti būtiski sašaurinātā veidā iekļāvās 
(atgriezās) universitātēs. visus 20 atjaunotās neatkarības gadus ir uzturēti mēģinājumi 
veidot valsts zinātnes politiku, kas gan nav guvuši varas institūciju atbalstu un joprojām 
vēl ir mazefektīvi.

2 stradiņš j. zinātne lielvalstī un mazā valstī: latvijas piemērs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 1, 1996, 18.–24. lpp.

3 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль. Москва: РОССПЭН, 2008, 351 с.
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1940.–1945. gada peripetijās pētniecības darba un rezultātu publicēšanas iespējas 
krasi sašaurinājās, taču pētniecība 1940.–1941. gadā vismaz dabaszinātņu jomā turpi-
nājās gan latvijas valsts universitātē (lvu), gan jelgavas lauksaimniecības akadēmijā 
(jlA, no 1944 – latvijas lauksaimniecības akadēmija, llA). vairāki latviešu pētnieki – 
dabaszinātnieki un inženierzinātnieki iesaistījās arī hitleriskās okupācijas iestāžu orga-
nizētajos pētnieciskajos darbos totālā kara vajadzībām (no 1942. gadā lu veicamajiem 
434 pētījumiem 109 tika atzīti par karalaika apstākļiem nozīmīgiem4), tika publicētas 
jau pirmskara laikā sagatavotas grāmatas: jāņa Endzelīna “senprūšu valoda” (1943), 
kārļa strauberga “latviešu tautas paražas” (1944), Eduarda renča fundamentālā “Far-
makoloģija ar toksikoloģiju un receptūru” (1942) u.c. 1942. gadā literatūrzinātnieks 
un folklorists ludis bērziņš sarakstīja grāmatu par latviešu folkloristikas sākumiem 
“greznas dziesmas”, kas manuskriptā neapzināta nogulēja vairāk nekā 60 gadu, līdz to 
izdeva 2007. gadā.5 

latviešu zinātnieki tradicionāli publicējās vācu zinātniskajos žurnālos (arī pirms-
kara laikā publicējās pārsvarā vācijā, īpaši ķīmijā).

taču laikmeta griežus iezīmē neatgriezenisks zinātnieku intelektuālās elites zu-
dums – vācbaltiešu izcelsmes profesoru izceļošana 1939.–1941. gadā, daudzu zināt-
nieku, arī lu profesoru deportēšana uz sibīriju 1941. un 1945. gadā, zinātnieku vajāša-
nas vācu okupācijas laikā (ieskaitot ebreju holokaustu, kura upuru vidū bija zooloģijas 
profesors Naums lebedinskis un medicīnas profesors vladimirs Mincs). Daudzkārt 
lielākus robus latvijas zinātnē cirta mācībspēku masveida bēgšana no latvijas 1944.–
1945. gadā (pēc aptuvenām aplēsēm, lu zaudēja 60–65% mācībspēku, stipri mazāks 
bija zinātnieku un mācībspēku zudums jlA).6

Akadēmiskās inteliģences un zinātnieku masveida bēgšana pamatotās un dažkārt 
arī nepamatotās bailēs no komunistiskā režīma represijām radīja “otro intelektuālo 
trimdu”, šoreiz rietumzemēs. 

zināma daļa emigrējušo latvijas zinātnieku (galvenokārt eksakto un dabaszinātņu 
pārstāvji – ķīmiķi, fiziķi, astronomi, biologi, ģeologi, arī tautsaimnieki un neliels skaits 
humanitāro zinātņu pārstāvju un mediķu) varēja turpināt un daži pat izvērst akadē-
misku karjeru ārzemēs.7 Ļoti daudzi latvieši no trimdinieku ģimenēm par dzīves 
aicinājumu izvēlējās akadēmisku darbu Asv, zviedrijā, kanādā, citās mītnes zemēs. 
latviešus 60.–70. gados Amerikā dažkārt pat dēvēja par “profesoru tautu”, salīdzinot 
tos ar ebrejiem.

No trimdā izaugušajiem latviešu zinātniekiem kā piemēri minami datorzinātnieki 
juris Hartmanis, Andris Padegs, imants Freibergs, ķīmiķis Edvīns vedējs, psiholoģe un 

4 Prīmanis M. kriegsaufgaben der Wissenschaft. Ostland. Monatsschrift des Reichskommisars für das Ostland, 
Nr. 12, 1943, juni, s. 3–4.

5 bērziņš l. Greznas dziesmas. rīga: zinātne, 2007, 311 lpp.
6 stradiņš j. totalitāro okupācijas režīmu represijas pret latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–

1945). Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 
130.–164. lpp. (latvijas vēsturnieku komisijas raksti, 13. sēj.).

7 Archīvs: raksti par latviskām problēmām. E. Dunsdorfa redakcijā, 24. sēj. trimda. Melburna, 1984.
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dainu pētniece vaira vīķe-Freiberga, astronoms Dainis Draviņš, tautsaimnieki Nikolajs 
balabkins, juris vīksniņš, gundars Ķeniņš-kings, ģeogrāfs Edmunds bunkše, vēstur-
nieki Edgars Andersons, Andrievs Ezergailis, mediķi jānis kļaviņš, brāļi bertrams 
un kristaps zariņi, kristaps keggi un daudzi citi. Pētniecisku darbību izvērsa, citu 
starpā, jau latvijas laikā pētnieku gaitas sākušie Mārtiņš Eduards straumanis, bruno  
jirgensons, Alfrēds tauriņš, Andrejs Dravnieks, ģeologs Aleksis Dreimanis, astronoms 
staņislavs vasiļevskis, reliģiju vēsturnieks Haralds biezais, valodniece velta rūķe-
Draviņa, tautsaimnieki Arnolds Aizsilnieks un Edgars Dunsdorfs (arī vēsturnieks), 
vēsturnieks uldis Ģērmanis. “Daugavas” apgādā zviedrijā tika izdoti monumentāli 
latvijas vēstures sējumi. Fiziķis konstantīns Počs piedalījās Asv raķešu un efektīvās 
aizsardzības sistēmas AWACs izstrādē. juris upatnieks no Asv ir līdz šim vienīgais 
latviešu izcelsmes zinātnieks (ja atskaita P. valdenu), kurš bijis iekļauts Nobela prēmi-
jas laureātu “īsajā sarakstā” (1971),8 taču no izraudzītajiem četriem kandidātiem par 
hologrāfijas atklāšanu diemžēl prēmiju saņēma vienīgi Deniss gabors. latvijai atgūstot 
neatkarību, daudzi no zinātniekiem – “otrās trimdas” pārstāvjiem iekļāvās atjaunotās 
latvijas zinātnē, palīdzēja to modernizēt, sniedza nepārvērtējamu palīdzību, tika ievē-
lēti par lzA ārzemju un goda locekļiem.9

taču ne mazāku atzinību pelna tie latviešu zinātnieki, kas 1944.–1945. gada lik-
tenīgajos laikmetu griežos palika dzimtenē ar ļoti nedrošām un neskaidrām nākotnes 
izredzēm. tieši viņi lielā mērā ļāva saglabāt latvijā ieveidotās zinātnes tradīcijas, pama-
zām izaudzināt jaunu zinātnieku paaudzi (neļaujot, lai zinātni latvijā pilnībā pārņem 
iebraucēji no citām republikām, to skaitā sava tiesa labu zinātnieku, arī daudzi krievijas 
latvieši); drīz pēc j. staļina nāves arī latvijā sāka veidot “lielo zinātni”.

komunistiskā režīma attieksme pret zinātni Padomju latvijā.
lPsr zinātņu akadēmijas dibināšana

vērtējot komunistiskā režīma attieksmi pret zinātni Padomju latvijā, jāievēro, ka 
zinātne attīstījās lielvalsts – Psrs ietvaros. Maskava bija tieši ieinteresēta izvērst zinātni 
ne tikai lielajos centros, bet arī savienotajās republikās, to skaitā anektētajā baltijā, 
kurai pēc 1953. gada tika iecerēta tāda kā Psrs “rietumnieciskas vitrīnas” loma.10 Pēc 
Otrā pasaules kara Padomju savienībā būtiski palielinājās zinātnes – īpaši tehnisko un 
eksakto zinātņu prestižs un nozīmība gan saistībā ar militāro tehnoloģiju izstrādi (ko-
dolieroči un kosmiskās raķetes), gan ar impērijas industriālās varenības nodrošināšanu 
aukstā kara apstākļos.11 lai gan pirmām kārtām tika gādāts par zinātniski tehniska 
profila lietišķiem institūtiem (tādi Padomju latvijā sāka veidoties Hruščova “atkušņa” 

8 Ozols A. Hologrāfijas celmlauzis juris upatnieks. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 45, 2008, 101.–108. lpp.; Ozols A. 
Hologrāfijas pionieris juris upatnieks. Zvaigžņotā Debess, 2013, pavasaris, 17.–23. lpp.

9 stradiņš j. latvian science in exile and its reintegration with science in latvia. Proceed. Estonian Acad. Sci., 
Humanities and Social Sciences, vol. 44, no. 2, 1995, pp. 129–137.

10 Зубкова Е. Прибалтика и Кремль, c. 128.
11 Данилов А. А., Пыжиков А. В. Рождение сверхдержавы. СССР в первые послевоенные годы. Москва: 

РОССПЭН, 2001, 302 с.
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laikā pēc 1957. gada), tomēr zinātni traktēja pietiekami plaši, attīstot dabaszinātnes un 
arī humanitārās zinātnes, tiesa, ideoloģizētos rāmjos. “Marksistiskā pieeja” tika uztiepta 
ne tikai humanitārajām un sociālajām zinātnēm, bet arī vairākām dabaszinātņu noza-
rēm (staļina laikā bioloģijā, teorētiskajā medicīnā indoktrinēja nezinātniskas, primitīvi 
dogmatizētas koncepcijas, piemēram, lisenkovismu).12

vēl Psrs laikā Padomju latvijas zinātniskās inteliģences tapšanu ir pētījuši ilga 
tālberga13 un tālivaldis vilciņš.14 Šo problēmu skāris Heinrihs strods grāmatā par 
latvijas valsts universitātes vēsturi,15 kā arī jānis stradiņš grāmatā16 un rakstā.17 Plašs 
faktoloģisks Padomju latvijas zinātnes aplūkojums un vērtējums, cik nu režīma ap-
stākļi atļāva, sniegts latvijas padomju enciklopēdijā.18

vairumam dzimtenē palikušo zinātnieku j. staļina valdīšanas gados bija jāpieredz 
pazemojošas represijas no komunistiskā režīma puses. īpaši izvērstas “raganu medības” 
ar neobjektīvu, iznīcinošu kritiku notika 1946.–1953. gadā, daudzi zaudēja darbu un 
veselību, iespēju netraucēti veikt pētījumus. represijas bija diferencētas, visvairāk cieta 
humanitāro zinātņu pētnieki, kas bija nacionālās identitātes nesēji vai totalitārai varai 
nepieņemamu uzskatu paudēji, “šķiras ienaidnieki”, taču vērsās arī pret citu nozaru pār-
stāvjiem, lai tos pāraudzinātu, padarītu par padomju cilvēkiem. Nievīga kritika un mo-
rālas represijas skāra profesoru Paulu galenieku, Arturu tramdahu, Augustu Ķešānu, 
jāni Endzelīnu, Paulu Dāli, jāni Albertu jansonu, Paulu stradiņu, Ernestu Štālbergu, 
docentus Annu bērzkalni, jāni straubergu, kārli Egli, Pēteri birkertu, Pēteri rizgu, lai 
pieminam tikai dažus pazīstamus uzvārdus, nemaz nerunājot par daudziem jaunākās 
paaudzes pētniekiem, kuriem politisku un šķirisku motīvu dēļ ceļš uz akadēmisko kar-
jeru bija slēgts, daudzus izsūtīja vai apcietināja. jauno pētnieku paaudzi veidoja selekcio-
nēti, samērā plaši piesaistot no krievijas atbraukušos latviešus, no kuriem liela daļa bija 
audzināta staļinisma garā.19 bija iecerēta tālejoša latvijas sovetizācija, arī zinātnes jomā.

Pētniecību šķīra no augstākās izglītības, koncentrējot to galvenokārt latvijas Psr 
zinātņu akadēmijas institūtos vai latvijā dislocētajos lielajos vissavienības pētniecības 

12 raipulis j. 1948. gada bioloģijas “revolūcija” latvijā. Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 5, 1989, 
122.–131. lpp.

13 tālberga i. Padomju Latvijas zinātniskā inteliģence, 1946–1980. rīga: zinātne, 1982.
14 vilciņš t. latvijas zinātnieki staļinisma represiju apstākļos. Atklājums, Nr. 1, 1991, jūl., 12.–17. lpp.
15 Latvijas Valsts Universitātes vēsture, 1940–1990. sast. un red. H. strods. rīga: lu, 1999, 562 lpp. 
16 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. rīga: zinātne, 1998, 6.–9. nod.
17 stradiņš j. staļina režīma attieksme pret latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām (1944–1953). 

Okupētā Latvija, 1940–1990. rīga: latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 408.–448. lpp. (latvijas vēstur-
nieku komisijas raksti, 19. sēj.).

18 Latvijas padomju enciklopēdija, 5.2 sēj. latvijas Psr. rīga: galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984, 447.–
552. lpp. (sadaļa “zinātne”, tās vispārējās daļas autori j. stradiņš, g. Daija, l. kalinka). 

19 stradiņš j. staļina režīma attieksme pret latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām (1944–1953), 
433.–436. lpp. jāpiebilst, ka 1919.–1945. gadā prāvs skaits latviešu izcelsmes vai latvijā dzimušo zinātnieku 
veica nozīmīgus pētījumus Padomju savienības zinātniskajos centros – kosmosa izpētes pionieri Frīdrihs 
Canders un Mstislavs keldišs, biologi jānis lūsis un tenis liepiņš, ķīmiķi Erhards bricke, lidija liepiņa, 
Pēteris saldavs, leģendārais izgudrotājs rūdolfs ūdris, fiziķis un hidrologs vilhelms Altbergs, hidroģeologs 
Aleksejs Dzens-Ļitovskis, agroķīmiķis jānis Peive, metalurgs kristaps Neilands, mediķi Augusts lietavietis, 
Aleksandrs Šmits un Pēteris gērke, ģeogrāfs Matvejs kadeks, darvinisma popularizētājs Pēteris valeskalns, 
vēsturnieks jānis zutis u.c. Daži no viņiem cietuši staļina represijās, un vairums šo zinātnieku Padomju lat-
vijā neatgriezās.

Jānis Stradiņš  lAtvijAs ziNātNE tOtAlitārAs liElvAlsts uN NEAtkArīgAs rEPublikAs sistēMā



180 lAtviEŠi uN lAtvijA   iv sējums   lAtvijAs kultūrA, izglītībA, ziNātNE

institūtos lietišķu pētījumu attīstībai un industrializācijas forsēšanai. universitātei bija 
jākļūst pirmām kārtām par “ideoloģisku kadru kalvi” Padomju latvijai vai arī par šauri 
profilētu speciālistu sagatavošanas vietu, kuriem studiju gados būtu maz tiešas saskares 
ar zinātni (tiesa, aktīvi darbojās studentu zinātniskās biedrības pulciņi un daudzi stu-
denti pētnieciskajos institūtos strādāja praksē).

turpmākajos gadu desmitos zinātne latvijā attīstījās pēc jauna scenārija. latvijas 
universitāte bija “buržuāziskās latvijas” gaismas pils, bet jaundibinātajai latvijas Psr 
zinātņu akadēmijai bija jākļūst par Padomju Latvijas gaismas pili, jaunu simbolu, pa-
domju varas lolojumu. 

latvijas Psr zA tika dibināta ar Ministru padomes 1946. gada 7. februāra 
lēmumu,20 pirmie Padomju latvijas valdības ieceltie zA īstenie locekļi bija profesori: 
valodnieks jānis Endzelīns, ģeogrāfs Matvejs kadeks, mežķīmiķis Arvīds kalniņš, mik-
robiologs un veterinārmediķis Augusts kirhenšteins, arhitekts Artūrs krūmiņš, agrārzi-
nātnieks Paulis lejiņš, purvu pētnieks Pēteris Nomals, agroķīmiķis jānis Peive, mediķis 
Pauls stradiņš, bioķīmiķis Aleksandrs Šmits, arhitekts Ernests Štālbergs, rakstnieks  

20 tā kā pirmā zA pilnsapulce sanāca 14. februārī, tad šo datumu tagad pieņemts atzīmēt kā lzA dibināšanas 
dienu (lzA Harta).

1. att. latvijas Psr zinātņu akadēmijas locekļu grupa 1955. gadā. sēž (no kreisās): Fricis Deglavs, 
Pēteris valeskalns, jānis Peive, Augusts kirhenšteins, Arvīds kalniņš; stāv: Pauls stradiņš,  
kārlis strazdiņš, kārlis Plaude (no jāņa stradiņa personiskā arhīva) 



181

un literatūrzinātnieks Andrejs upīts, padomju nomenklatūras darbinieks un filozofs 
Pēteris valeskalns. vairums pirmo akadēmiķu bija lvu un llA mācībspēki, no 13 aka-
dēmiķiem astoņi bija pirmskara lu profesori, vien četri – iebraucēji no Psrs, krievi-
jas latvieši, tikai pieci bija kompartijas biedri. zA locekļu pirmais sastāvs veidojās kā 
kompromiss starp zinātnieku elites vērtējumu un komunistu politiskās elites viedokli. 
vairums pirmo zA akadēmiķu turpināja strādāt pamatdarbā par profesoriem lvu vai 
llA, un sākotnēji jaunā zA dzīvoja simbiozē ar latvijas augstskolām gan telpu, gan 
akadēmiskā personāla ziņā.21

Par pirmo lzA prezidentu ievēlēja bezpartejisko lauksaimniecības zinātnieku Pauli 
lejiņu, kurš baudīja cieņu sabiedrībā.22

turpmākajās zA locekļu vēlēšanu reizēs līdz 1990. gadam par akadēmiķiem tika 
ievēlēti citi ievērojami zinātnieki, arī zinātnisku skolu veidotāji, piemēram, ķīmiķi 
lidija liepiņa, gustavs vanags, solomons Hillers, Alfrēds ieviņš, Emīlija gudriniece, 
gunārs Čipēns, Edmunds lukevics, Marģers līdaka, biologi rita kukaine, Mārtiņš 
beķers, Elmārs grēns, uldis viesturs, fiziķi igors kirko, jānis lielpēteris, kurts Švarcs, 
inženierzinātņu un mehānikas pārstāvji Alfons kroģeris, Aleksandrs Mālmeisters, 
Egons lavendelis, humanitāro zinātņu pārstāvji jānis zutis, jānis kalniņš, Aleksandrs 
Drīzulis, vilis samsons u.c. Šo kopumu var atzīt par latvijas zinātnes eliti, kaut arī 
ārpus zA personālsastāva bija atstāti daudzi ne mazāk izcili zinātnieki (daļu no tiem 
ievēlēja atjaunotajā zA pēc t.s. trešās atmodas).

Daudz būtiskāk bija tas, ka, sekojot Psrs zA paraugam, latvijas Psr zA veidoja 
ne tikai individuāli zinātnieki, bet vienlaikus tā bija izvērsta arī prāvu (līdz pat 500–600 
darbinieku) pētniecisku institūtu kopa.23 1980. gadā zA institūtos strādāja tikai 11,5% 
republikas zinātnisko darbinieku, taču te bija koncentrēti nozīmīgākie fundamentālie 
pētījumi un prāvākie pētniecībai atvēlētie resursi.24 Formāli latvijas Psr zA skaitījās 
neatkarīga no Psrs zA, taču pēdējā koordinēja visu savienoto republiku zinātņu akadē-
miju darbību, tātad pārraudzīja un būtībā reglamentēja arī latvijas Psr zA darbību.25

latvijas Psr zA veidošanās un veikums pirmajās desmitgadēs

zinātnes institucionāla pārveidošana latvijā pēc Psrs piegrieztnes norisa, lielāko-
ties tomēr balstoties uz vietējiem zinātniekiem un ieveidotajām tradīcijām. latvijas Psr 
zinātņu akadēmijas pastāvēšanas pirmajā piecgadē (kad tās prezidents bija agrārzināt-
nieks P. lejiņš) akadēmija galvenokārt risināja ar karā izpostītās latvijas atjaunotni 

21 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 6., 7. nod.; stradiņš j., Cēbere Dz. lat-
vijas zinātņu akadēmijas veidošanās, zinātniskie un sabiedriski politiskie aspekti. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, Nr. 3, 2006, 90.–114. lpp.; karulis k. Pirmie akadēmiķi. Atmiņu ieskicējums. Latvijas Zinātņu Aka-
dēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1, 1996, 41.–55. lpp.

22 Paulis Lejiņš dzīvē un darbā. rīga: zinātne, 1983, 278 lpp. (ar P. lejiņa darbu bibliogrāfiju).
23 stradiņš j., Cēbere Dz. latvijas Psr zinātņu akadēmijas veidošanās un evolūcija par latvijas zinātņu akadē-

miju. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 2006, 103.–136. lpp.
24 Latvijas Padomju enciklopēdija, 52. sēj., 450. lpp.
25 Вайварс М. П. Работа АН ЛатвССР в общей системе советской науки. Известия АН ЛатвССР, № 12, 

1982, с. 58–62.
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saistītās problēmas, sekmēja latvijas dabas bagātību un enerģētisko resursu, lauksaim-
niecības, mežsaimniecības, vietējās ekonomikas un veselības aizsardzības problēmu 
risi nāšanu, vienlaikus gan iesaistoties latvijas vēstures pārrakstīšanā “no marksistiskām 
pozīcijām” un “cīņā pret buržuāzisko nacionālismu”.26 vērtējot latvijas Psr zA darbu, 
toreizējais Psrs zA prezidents ievērojamais fiziķis sergejs vavilovs 1948. gadā izteicās, 
ka, “šķiet, 90% darbu ir ar gluži praktisku raksturu [..], taču nav jāaizmirst arī tas, ko 
saucam par lielo principiālo zinātni”. 1950. gadā s. vavilovs jau vērtēja latvijas zA 
pozitīvāk nekā pārējo baltijas republiku zA: “..akadēmija devusi vairākus ļoti būtiskus 
rezultātus medicīnā, lauksaimniecības zinātnēs, ekonomikā. Ļoti patīkami, ka darbi 
fizikā manāmi uzlabojušies [..] Pat pie visām daudztēmības negatīvajām īpatnībām 
akadēmijas darbam kopumā ir izteikti pozitīvs raksturs.”27

Pirmajos zA pastāvēšanas gados Arvīds kalniņš veiksmīgi attīstīja paša dibināto 
Mežsaimniecības problēmu (vēlāk – koksnes ķīmijas) institūtu,28 solomons Hillers iz-
strādāja pirmos medicīniskos preparātus (PASS un furacilīnu)29 un kopā ar ievērojamo 
ķīmiķi organiķi profesoru gustavu vanagu (beta-diketonu izpētes iedibinātāju) mazliet 
vēlāk lika pamatus Organiskās sintēzes institūtam (dib. 1957). Šis institūts ātri guva 
ievērību visas Psrs mērogos un vēl joprojām ir vērienīgākais un pētnieku skaita ziņā 
lielākais pētniecības centrs latvijā, kur savā laikā ir tikusi attīstīta s. vavilova minētā 
“lielā principiālā zinātne”. tur sintezēti oriģinālie un iedarbīgie medicīnas preparāti – 
ftorafūrs (tegafūrs), furagīns (furamags), solafūrs (furasols), remantadīns, mildronāts 
u.c., kurus turpina ražot vēl šodien.30 

26 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 7. nod.
27 lzA Centrālais arhīvs, 1. f., 1. apr., 38., 47., 249. l.
28 Arvīds Kalniņš dzīvē un darbā. rīga: zinātne, 1992, 392 lpp.; M. Pormale. Zaļais patvērums. Akadēmiķa Ar-

vīda Kalniņa dzīvesstāsts. b. v.: Divpadsmit, 2012, 383 lpp.
29 С. А. Гиллер. Жизнь и научная деятельность. Рига: Зинатне, 1982, 392 с. 
30 Latvijas Organiskās sintēzes institūts: 50. Pirmais pusgadsimts un nākotnes meti. sast. un red. j. stradiņš, 

O. Pugovičs. rīga: zinātne, 2007, 318 lpp. (ar plašu literatūras sarakstu).

2. att. Pirmais latvijas 
Psr zinātņu akadēmijas 
prezidents lauksaimniecības 
zinātnieks Paulis lejiņš 
(pa kreisi) kopā ar izcilo 
astrofiziķi, polārpētnieku un 
matemātiķi (daļēji latviskas 
izcelsmes – Friča ērgles 
mazdēls) Oto Šmitu Psrs zA 
izbraukuma sesijas laikā  
rīgā 1950. gada jūnijā  
(Paulis Lejiņš dzīvē un darbā. 
rīga: zinātne, 1983)
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Fizikas institūtā izvērsās pētījumi magnētiskajā hidrodinamikā, kas pamazām ļāva 
nonākt pie būtiskākā latvijas fiziķu atklājuma (dinamoefekta radīts magnētiskais lauks, 
ar ko tika pierādīta hipotēze par kosmisko objektu un kosmiskās telpas magnētiskā 
lauka izcelšanās mehānismu, – izšķirīgais eksperiments īstenots jau latvijas neatkarības 
laikā 1999. gadā; autori – teorētiķis Agris gailītis un eksperimentētājs Oļģerts lielausis, 
lzA lielā medaļa).31 Attīstījās Augusta kirhenšteina iedibinātais Mikrobioloģijas insti-
tūts (dibināts uz lu serumstacijas bāzes), kur rita kukaine izvērsa pētījumus virusolo-
ģijā, poliomielīta un leikožu pētniecībā, bet Mārtiņš beķers – par lizīna biotehnoloģisko 
ieguvi. savulaik populāri kļuva jāņa Peives vadībā veiktie pētījumi par mikroelementu 
bioloģisko lomu (Ļeņina prēmija, 1964).32 Fizikālās enerģētikas institūtā izvērsās pētī-
jumi enerģētikas un cietvielu fizikas jomā. 

Ar militāri rūpniecisko kompleksu cieši saistījās nedaudz vēlāk izveidotais Polimēru 
mehānikas institūts (dib. 1963, akad. Aleksandra Mālmeistera vadībā; tajā strādāja vi-
tauts tamužs, jurijs tarnopoļskis, gundaris teters u.c.) un Elektronikas un skaitļošanas 
tehnikas institūts (dib. 1960, akad. Eduarda jakubaiša vadībā). 

Atzīmējams arī Neorganiskās ķīmijas institūta devums grūti kūstošu savienojumu 
sintēzē zemtemperatūras plazmā (tālis Millers), korozijas mehānismu pētījumos un 
elektroķīmiskajā ekstrakcijā (lidija liepiņa, bruno Puriņš). vēlākajos gados izvērsti 
pētījumi par mazmolekulāro peptīdu ķīmiju un bioloģisko aktivitāti (gunārs Čipēns, 
vija kluša), molekulāro elektroķīmiju (jānis stradiņš), nukleozīdiem un nukleotīdiem 
(Marģers līdaka).33 Plašu starptautisku rezonansi guva pētījumi molekulārbioloģijā 

31 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2000. rīga: zinātne, 2000, 123. lpp.
32 Ян Вольдемарович Пейве. Жизнь и научная деятельность. Рига: Зинатне, 1981, 276 с.
33 Академия наук Латвийской ССР. 1946–1970 гг. Сост. Т. О. Вилциньш, С. Р. Зариня; под ред. В. П. Сам-

сона. Рига: Зинатне, 1971, 161 с.; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. sast. l. kalinka; v. samsona red. rīga: 
zinātne, 1977, 62+2 lpp. (tas pats arī krievu un angļu valodā); Latvijas PSR Zinātņu akadēmija 1946–1981. 
sast. un teksta aut. l. kalinka. rīga: zinātne, 1981, 80 lpp. (tas pats krievu valodā); Поиски и открытия: 
Популярные очерки об Академии наук Латвийской ССР. Рига: Зинатне, 1970, 271 с.

3. att. staļina prēmijas laureāti 
solomons Hillers (pa kreisi) un 
Arvīds kalniņš (par jaunas metodes 
ievešanu ārstniecības preparāta 
PASS sintēzē, 1951)  
(Organiskās sintēzes institūts: 50. 
Pirmais pusgadsimts un nākotnes 
meti. rīga: zinātne, 2007)
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un gēnu inženierijā, kuras pamatlicējs latvijā ir Elmārs 
grēns (kopā ar Paulu Pumpēnu). tie aizsākti 1979. gadā 
Organiskās sintēzes institūta ietvaros, bet kopš 1991. gada 
attīstās patstāvīgā institūcijā – latvijas biomedicīnas pētī-
jumu un studiju centrā. 

īpaši nozīmīgs ir bijis zinātņu akadēmijas ieguldī-
jums padomju kosmonautikas attīstībā. Plaši pētījumi par 
siltumizolācijas materiāliem un to uzklāšanu uz raķešu 
un “Buran” tipa kosmosa retūrkuģu korpusu virsmas 
veikti koksnes ķīmijas institūtā (Arnolds Alksnis u.c. – 
putuplasts ripors). savukārt termoregulējošo pārklājumu 
sastāvu un to uznešanas tehnoloģiju uz kosmosā sūtāmā 
objekta ārējās čaulas (“baltie pārklājumi”) vai liekā siltuma 
izvadīšanai no pavadoņa apkārtējā vidē (“melnie pārklā-
jumi”) ar ekspluatācijas apstākļos stabilām optiskajām 
īpašībām izstrādājis Neorganiskās ķīmijas institūts (tālis 
Millers u.c.). tur veiktas arī grūti kūstošu savienojumu 
(karbīdu, nitrīdu, borīdu, oksīdu) plazmas ķīmiskās sin-
tēzes nanodispersu pulveru veidā daudzkārt izmantojamo 
Psrs kosmosa kuģu “Buran” izveidei.34

tie ir tikai daži spilgtākie piemēri latvijas zA veiku-
mam dabaszinātnēs un lietišķajās izstrādēs (kosmosā lieto-
tās tehnoloģijas skaitījās slepenas un nav tikušas publicētas).

Pēc zA un īpaši s. Hillera ierosmes 60.–70. gados 
tika izveidots ķīmiski farmaceitisko preparātu un bioķī-
misko reaģentu zinātniski tehniskais ražošanas komplekss 
Olainē – rīgas pilsētas “ķīmiskajā pavadonī” (firmas “bio-
lar” un “Olainfarm”). Organiskās sintēzes institūta Ekspe-

rimentālā rūpnīca 1991. gadā pārtapa par latvijas lielāko zāļu ražošanas firmu “grin-
deks”. Šiem ražošanas kompleksiem kādreizējās Psrs ietvaros bija būtiska nozīme, jo 
tie nodrošināja lielvalsti ar daudziem deficītiem, ierobežota importa dēļ nepieejamiem 
ārzemju medikamentiem un bioķīmiskajiem reaģentiem. 80. gadu sākumā 25% visu 
oriģinālo medicīnisko preparātu, kas tika izgudroti un ražoti Psrs, bija izstrādāti tieši 
Organiskās sintēzes institūtā.35 “Olainfarm” un “grindeks”, kaut arī ar daļēji mainītu 
ražošanas profilu un citu produkciju, turpina darboties arī neatkarīgajā latvijā. Olainē 
joprojām tiek ražots antibakteriālais preparāts furamags, pretvīrusu preparāts remanta-
dīns (jānis Polis) u.c. zāļu līdzekļi, kurus eksportē galvenokārt uz Austrumu tirgu.

34 Millers t. Neorganiskās ķīmijas institūta zinātnieku ieguldījums kosmosa tehnoloģiju un materiālu izpētē. 
Zvaigžņotā Debess, 2011, vasara, 11.–13. lpp.

35 Latvijas Organiskās sintēzes institūts: 50. Pirmais pusgadsimts un nākotnes meti, 21.–56. lpp.; No Grindeļa 
līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem Latvijā. 
sast. un red. j. stradiņš. rīga: Nordik, 1996, 165.–272. lpp.; Шиманская М. В., Страдынь Я. П. Академия 
наук Латвийской ССР и становление научно-производственного комплекса в Олайне. Известия АН 
ЛатвССР, № 11, 1986, с. 36–44.

4. att. jāņa ikaunieka 1958. gadā dibinātais 
un Artura balklava tālākveidotais 
unikālais populārzinātniskais gadalaiku 
izdevums “zvaigžņotā Debess” jau vairāk 
nekā pusgadsimtu uztur sabiedrībā interesi 
par visumu, astronomiju, matemātiku 
un fiziku. tas ir visilgāk pastāvošais 
populārzinātniskais izdevums latviešu 
valodā. 2011. gada vasaras numurs 
sniedz ziņas par latvijas būtisko devumu 
kosmonautikas attīstībā
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1961. gadā tika atklāts salaspils kodolreaktors, pirmais un vienīgais pētnieciskais 
reaktors baltijas republikās, kurā veikti pētījumi kodolfizikā un radiācijas fizikā (kurts 
Švarcs, Pēteris Prokofjevs u.c.), – diemžēl reaktors bija jāslēdz 1998. gadā.36 baldonē 
jāņa ikaunieka vadībā kopš 1958. gada izveidota Astrofizikas laboratorija (vēlāk – 
radioastrofizikas observatorija) ar b. Šmita teleskopu, gūti panākumi sarkano milžu 
zvaigžņu pētniecībā.37

Modernu virzienu veidošanās latvijas zinātnē

Ne tikai zinātņu akadēmijā, bet arī latvijas vadošajās augstskolās – latvijas valsts 
universitātē, rīgas Politehniskajā institūtā, rīgas Medicīnas institūtā un latvijas lauk-
saimniecības akadēmijā rosīgi attīstījās pētniecība gan fakultātēs, gan īpaši izveidotās 
pētnieciskās struktūrvienībās. tā lvu sastāvā izveidojās Cietvielu fizikas institūts 
(dib. 1978 uz Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijas un segnetoelektriķu fizikas 
problēmu laboratorijas bāzes), kur izvērsās jonu kristālu, stiklveida materiālu, segne-
toelektrisko materiālu un amorfo pusvadītāju fundamentāli pētījumi un radās savas 
zinātniskās skolas segnetoelektriķu un pusvadītāju fizikas jomā (voldemārs Fricbergs, 
ilmārs vītols, juris zaķis, Andrejs siliņš, Andris Šternbergs).38 Ne mazāk nozīmīgs 
centrs ir tagadējais lu Matemātikas un informātikas institūts (dibināts 1959 kā lvu 
skaitļošanas centrs – Eižens āriņš, jānis bārzdiņš, rūsiņš Mārtiņš Freivalds u.c.), kas 
latvijā izvērsis modernās datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas. tāpat atzīmējami 

36 Salaspils zinātniskā kodolreaktora 50 gadi. sast. v. gavars. rīga: zinātne, 2010, 359 lpp.
37 jānim ikauniekam – 90. Zvaigžņotā Debess, 2002, pavasaris, 2.–12. lpp.; jānim ikauniekam – 100. Zvaigžņotā 

Debess, 2012, pavasaris, 1.–7. lpp. 
38 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. rīga: [CFi], 2013, 85 lpp.

5. att. skats uz 
Akadēmijas pilsētiņas 
jauncelto institūtu 
ēkām Šmerlī pie teikas. 
Priekšplānā – Organiskās 
sintēzes institūta ēka 
(celta 1962. gadā), aiz 
tās Polimēru mehānikas 
un Elektronikas un 
skaitļošanas tehnikas 
institūtu ēkas (no albuma: 
Academy of Sciences of 
the Latvian SSR Institute 
of Organic Synthesis. 
vneshtorgreklama, 1980)

Jānis Stradiņš  lAtvijAs ziNātNE tOtAlitārAs liElvAlsts uN NEAtkArīgAs rEPublikAs sistēMā



186 lAtviEŠi uN lAtvijA   iv sējums   lAtvijAs kultūrA, izglītībA, ziNātNE

lvu zinātnieku sasniegumi mākslīgo zemes pavadoņu novērošanas sistēmas izveido-
šanā, mazo planētu orbītu aprēķināšanā, skaitļu teorijas veidošanā u.c. jomās.

rīgas Politehniskajā institūtā, izvēršot gustava vanaga pētījumus ciklisko diketonu 
ķīmijā, Ojārs Neilands ieguvis jaunus organiskos materiālus molekulārajai elektronikai 
un optikai, izstrādājis jaunas sintēzes metodes, izmantojot joda organiskos savienoju-
mus, pētījis lādiņu pārneses kompleksus u.tml. (pētījumus turpinājis valdis kampars), 
bet raimonds valters izvērsis pētījumus par virknes – cikla izomēriju. ievērību guvuši 
arī Emīlijas gudrinieces un viņas skolnieku daudzveidīgie pētījumi organiskajā ķīmijā. 
rīgas Medicīnas institūtā aktīvu pētniecisku darbību bija iniciējuši Maksis beļeņkijs 
(farmakoloģijā) un Anatolijs bļugers (hepatoloģijā), organizējot tur Centrālo medicīnas 
zinātniski pētniecisko laboratoriju. Šie pasākumi kopš 60.–70. gadiem iezīmēja pakāpe-
nisku latvijas augstskolu atgriešanos aktīvā pētniecībā. 

tādējādi veidojās latvijai agrāk netradicionāli zinātņu virzieni savam laikam pie-
tiekami modernā līmenī, finansiāli tika atbalstīti pētnieciskie projekti, īpaši tie, kuri bija 
saistīti ar Psrs militāri rūpniecisko kompleksu. “vissavienības darba dalīšanā” latvijai 
tika uzticēti pētījumi un izstrādes vairākās nozarēs. tīri kvalitatīvu rādītāju ziņā latvi-
jas zinātne stipri progresēja, strauji pieauga zinātnisko darbinieku skaits (1913. gadā – 
50, 1940. gadā –1129, 1980. gadā – 12 585, 1990. gadā – 17 733 cilvēki). Faktiski kopš 
60. gadu vidus bija īstenojusies latvijas zinātnes integrēšanās vienotajā “padomju 
zinātnē”, samērā cieša sasaiste ar Psrs zA, Maskavas, Ļeņingradas, kijevas, sibīrijas 
pētnieciskajiem centriem, ar militāri rūpniecisko kompleksu. Pētnieku noplūde no bal-
tijas republikām, intelektuālā emigrācija uz Maskavu, Ļeņingradu, sibīrijas centriem 
bija niecīga, jo baltijā bija augstāks dzīves līmenis nekā krievijā, turklāt latviešu zināt-
nieku mentalitātē arī tolaik bija izteikts vietējais patriotisms, zināma norobežošanās 
no krievijas, ko uztvēra kā kaut ko svešu (vācbaltiešu politologa A. D. lēbera vārdiem 
runājot, saglabājās “regional identity under Soviet rule”).39

taču kopumā kopš 1945. gada līdz pat j. staļina nāvei un arī pēc tās latvijā notika 
nevis vienkārši pārkārtošanās no mazas valsts zinātnes uz zinātni lielvalsts ietvaros, bet 
arī no rietumu brīvās zinātnes sistēmas uz totalitārai, komunistiskai lielvalstij pielā-
gotu zinātnes sistēmu ar zinātnes dziļu iesaistīšanos sabiedrības politizācijā un valsts 
militarizācijā. 

komunistiskā režīma apstākļos arī latvijas zinātnei bija jāseko vienotās padomju 
zinātnes sistēmas reglamentācijai. vietējo pētniecisko institūciju specializāciju un struk-
tūru diktēja, plānoja, administrēja un lielā mērā arī finansēja no “centra” (Maskavas). 
Pētniecības institūtus vai problēmu laboratorijas drīkstēja dibināt vienīgi ar vissavienī-
bas direktīvo orgānu atļauju, Psrs zA apstiprināja arī institūtu direktorus, kandidātus 
ievēlēšanai par republikānisko, formāli neatkarīgo zinātņu akadēmiju locekļiem. rak-
sturīgas bija represijas pret brīvdomātājiem, pētnieciskās brīvības ierobežošana.

zinātņu akadēmijas dibināšana bija pozitīvs guvums latvijai, taču veicināja arī 
universitātēm raksturīgās pētniecības brīvības un autonomijas ierobežošanu, integrēja 
jaunās padomju republikas zinātni kopējos Psrs ietvaros. Arī latvijā zinātni lielā mērā 

39 Regional Identity under Soviet Rule: the Case of the Baltic States. Ed. by l. kitching, D. A. loeber, v. s. vardys. 
Hackettstown, N. j., 1990, XXii + 470 p.
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šķīra no augstākās izglītības, jo pētniecība latvijas augstskolās notika daudz ierobežo-
tākā līmenī nekā zA institūtos, to nevērtēja kā prioritāru nepieciešamību augstskolas 
darbā. ārpus zinātņu akadēmijas darbojās daudz vissavienības pakļautības institūtu, 
konstruktoru biroju u.tml., kam nereti bija maz tiešas saistības ar latviju.

Pētniecība Padomju latvijā bija daudz vērienīgāka nekā pirmskara latvijā, turklāt 
zinātne padomju režīma apstākļos tika pacelta “kvazireliģijas” statusā, tās prestižs bija 
ļoti augsts, un uz zinātni tiecās prāva latviešu jaunatnes daļa, ko apliecina sociologa 
tālivalža vilciņa pētījumi.40 Arī sasniegtie rezultāti, pat starptautiskā līmenī vērtējot, 
nebija peļami. bez “latvijas Psr zinātņu Akadēmijas vēstīm” (tolaik 3 sērijās) lPsr 
zA izdeva vēl piecus “vissavienības” zinātniskos žurnālus, no kuriem četri tika tulkoti 
no krievu valodas angļu valodā un izdoti Asv “from cover to cover”. to skaitā “Chemis-
try of Heterocyclic Compounds” (“Heterociklisko savienojumu ķīmija”, iznāk kopš 1965) 
ilgus gadus bija vienīgais jūdžina gārfīlda “Science Citation Index” avotu bāzē iekļautais 
baltijas republiku žurnāls.41 tomēr jāatzīst, ka latvijas zinātnē dominēja krievu valoda, 
lai gan latvijas ķīmiķi un fiziķi daudzas monogrāfijas izdeva ārzemēs angļu valodā, 
samērā daudz publicējās angļu valodā starptautiskajos žurnālos.

kopš 60. gadiem rīga kā viena no “padomju rietumu” citadelēm sāka kļūt arī par 
daudzu reprezentatīvu starptautisku zinātnisku konferenču rīkošanas vietu. Plašākais 
bija līdz šim nepārspētais iuPAC (International Union of Pure and Applied Chemis-
try – starptautiskā tīrās un lietišķās ķīmijas apvienība) 7. Dabasvielu ķīmijas simpozijs 
1970. gada jūnijā, kas pulcināja 1800 zinātnieku un kur Nobela prēmijas laureāts Hars 
gobinds korana pirmoreiz pasaulē ziņoja par mākslīgā gēna sintēzi (simpozijā piedalī-
jās 4 Nobela prēmijas laureāti).42 vērienīgs bija arī iuPAC 9. sērorganisko savienojumu 
ķīmijas simpozijs 1980. gadā, daudzas citas starptautiskās pasaules un Eiropas mēroga 
konferences dabaszinātņu un eksakto zinātņu dažādās nozarēs, nemaz nerunājot par 
plašām un pietiekami autoritatīvām Psrs mēroga konferencēm un divpusējiem sim-
pozijiem (Psrs–vFr, Psrs–indija, Psrs–Šveice, Psrs–vDr), kurus rīkojusi zA un 
augstskolas. vērienīgi bija arī Polimēru mehānikas institūta organizētie vissavienības 
biomehānikas kongresi rīgā (jūrmalā) ar plašu ārzemju zinātnieku līdzdalību 1975., 

40 vilciņš t. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās. rīga: zinātne, 1968, 271 lpp.; Вилциньш Т. О. 
Наука и ученые в представлениях молодежи: престиж профессии ученых. Известия АН ЛатвССР, 
№ 8, 1987, с. 49–62; Вилциньш Т. О. Личность ученого в представлениях выпускников средних школ. 
Известия АН ЛатвССР, № 1, 1988, с. 70–80. Aptaujājot 1965. gadā 4000 vidusskolu absolventu rīgā un 
citviet latvijā, kura profesija tiek vērtēta visaugstāk (tā bija pirmā socioloģiskā aptauja latvijā), t. vilciņš 
noskaidroja, ka 1. vietā ir lidotājs – kosmonauts, 2. vietā – ārsts, pēc tam – zinātnieks ķīmiķis, zinātnieks 
fiziķis, mazliet tālāk – biologs, bet saraksta beigās bija milicijas darbinieks un pēdējā – oficiants bārmenis. 
1985. gada t. vilciņa atkārtotajā aptaujā 1. vietā bija ārsts, 2. vietā – jurists, 3. vietā – augstskolas pasniedzējs, 
4., 5., 6., 7. vietu secīgi ieņēma zinātnieks – fiziķis, ķīmiķis, biologs, vēsturnieks, pēc tam agronoms, inženieris 
un saraksta lejasgalā – konveijera strādnieks un viesmīlis. katrā ziņā zinātnieka profesijas prestižs jaunatnes 
skatījumā bija ļoti augsts, daudz augstāks nekā mūsdienās (ritmas rungules dati, 2011).

41 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 9. nod.; Страдынь Я. У истоков 
журнала “Химия гетероциклических соединений”. Химия гетероциклических соединений, № 1, 2005,  
с. 15–20.

42 The Chemistry of Natural Products, 7: plenary lectures presented at the 7th international symposium on the 
Chemistry of Natural Products held at riga, ussr, 22–27 june 1970. london: butterworths, 1971 (Pure and 
Applied Chemistry, 1971, vol. 25, no. 1).
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1979., 1983. un 1986. gadā (pēdējais būtībā bija Eiropas biomehānikas kongresa turpi-
nājums; rīkotāji – Aleksandrs Mālmeisters un ivars knēts). 1980. gadā rīgā, zA augst-
celtnē, tika sarīkots iv starptautiskais baltistikas kongress (konference).43

Ar visu to latvijas zinātne šajā laikā diemžēl zaudēja savu tāpatību starptautiskajā 
jomā, kļuva par anonīmu “vienotas padomju zinātnes” sastāvdaļu. sakari ar rietum-
valstīm bija ierobežoti, stingri pārraudzīti (no vDk puses), nozīmīgākajās pētniecības 
un izstrādņu programmās valdīja pārmērīga slepenība, daudziem autoritatīviem zināt-
niekiem neļāva piedalīties konferencēs ārpus Psrs vai sociālistisko valstu robežām. 
institūtiem bija grūti, pat neiespējami iegādāties mūsdienīgu (galvenokārt kapitālistis-
kajās ārzemēs ražotu) pētniecisku aparatūru, vēlāk datortehniku. tas kavēja pētniecī-
bas modernizāciju un ar laiku izraisīja atpalicību. tiesa, zA sistēmā to daļēji novērsa, 
izmantojot “cieto valūtu”, ko guva Organiskās sintēzes institūts ar paša nopelnītajiem 
valūtas atskaitījumiem par s. Hillera vadībā izgudrotā un Osi Eksperimentālās rūpnī-
cas saražotā pretvēža preparāta tegafūra (ftorafūra) eksportu uz ārzemēm (japānu). Ar 
ārzemju zinātnisko literatūru dabaszinātnēs latvija kopš 60. gadiem bija apgādāta labi.

Humanitārās un sociālās zinātnes Padomju latvijā

Humanitārajās un sociālajās zinātnēs iespējas bija manāmi šaurākas nekā eksakto 
zinātņu jomā ideoloģisko un politisko spaidu, arī ierobežotāka finansējuma dēļ. tema-
tikas brīvu izvēli ierobežoja ideoloģiski un dogmatiski aizliegumi, aizspriedumi, cīņa 
pret dažādām “buržuāziskā nacionālisma” izpausmēm, “buržuāzisko teoriju” kritika, 
diskusiju brīvības trūkums. tiesa, zA sistēmā samērā aktīvi darbojās valodas un lite-
ratūras institūts, vēstures un materiālās kultūras institūts, Ekonomikas institūts, vēlāk 
arī Filozofijas un tiesību institūts, kurš zA sistēmā tika nodibināts kā viens no pēdējiem 
1981. gadā.44 Darbību turpināja akadēmiķis jānis Endzelīns, kuru brutāli kritizēja un 
padzina no lvu 1950. gadā, bet kurš saglabāja darba iespējas zinātņu akadēmijā līdz 
mūža pēdējai dienai. Daudz un dibināti ir rakstīts par nelokāmā un savā stājā principiālā 
j. Endzelīna vajāšanu no komunistiskā režīma (īpaši A. Pelšes) puses,45 taču objektivi-
tātes labad jāatzīst, ka 1951. gadā tika laists klajā viņa fundamentālās “latviešu grama-
tikas” pirmizdevums latviešu valodā,46 pirms tam – grāmatas “baltu valodas skaņas un 
formas” (1948), “ievads baltu filoloģijā” (1945), bet pēc j. Endzelīna aiziešanas mūžībā – 
reprezentatīva viņa darbu izlase (4 sējumos, 6 grāmatās, 1971–1982).47 j. Endzelīns ir sa-
ņēmis prestižāko Psrs apbalvojumu – Ļeņina prēmiju (1958), 1967. gadā iedibināta zA 
j. Endzelīna prēmija (balva), tiek rīkoti viņa piemiņas lasījumi. tiesa, Endzelīna aizsāktie 
vērienīgie pētījumi baltoloģijā turpmāk nav tikuši izvērsti. taču šajā laikmetā nozīmīgus 
pētījumus latviešu valodniecībā veikuši Arturs Ozols, Marta rudzīte, vallija Dambe,  

43 IV Vissavienības baltistu konference (1980. g. 23.–25. septembrī). Referātu tēzes. rīga: zinātne, 1980, 214 lpp. 
(latv., liet., krievu, vācu val.).

44 stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 9. nod.
45 grīsle r. Spēkildze: populārzinātnisku un kultūrvēsturisku rakstu izlase, ii. rīga: Antava, 2007, 14.–79. lpp.
46 Endzelīns j. Latviešu gramatika. rīga: lvi, 1951.
47 Endzelīns j. Darbu izlase, 1.–4. sēj. rīga: zinātne, 1971–1982.
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Daina zemzare, Antons breidaks, Aina blinkena, 
rasma grīsle, zinātnē ienākuši benita laumane, Ojārs 
bušs, valentīna skujiņa, ina Druviete, Anna stafecka, 
ilga jansone u.c. Daudziem pēc kara veiktajiem valod-
niecības pētījumiem (par dialektoloģiju, toponīmiku, 
valodas vēsturi u.tml.) ir paliekama vērtība.48

literatūrzinātnē īpaši izceļams raiņa kopoto 
rakstu izdevums (1977–1986), kur pirmoreiz iekļauta 
un rūpīgi komentēta visa viņa daiļrade, bet pēc Atmo-
das tam sekoja arī raiņa sabiedriski politiskie raksti un 
runas.49 latviešu literatūras, teātra un māk slas vēstures 
pētniecībā izvirzījās kārlis kundziņš, jānis kalniņš, 
viktors Hausmanis, lilija Dzene, līvija Akurātere, vera 
vāvere, skaidrīte Cielava, Arnolds klotiņš, vēlāk bene-
dikts kalnačs un daudzi citi, folkloristikā – kārlis Arājs, 
Māra vīksna, vēlāk Dace bula u.c.

latvijas historiogrāfijas jomā nozīmīgākā perso-
nība bija no Maskavas dzimtenē pārradies vēsturnieks 
jānis zutis,50 kurš prata ap sevi grupēt gan nedaudzos 
jau pirmskara laikā strādājušos vēsturniekus (Marģers 
stepermanis, teodors zeids), gan izaudzināt jaunu vēs-
turnieku paaudzi (Heinrihs strods, Maksims Duhanovs, 
vasilijs Dorošenko u.c.). Pamazām zinātnē izvirzījās arī 
Alberts varslavāns, jānis bērziņš, valdis bērziņš, Aivars 
stranga, indulis ronis, inesis Feldmanis, kuru pētījumi iz-
vērsās pēc valsts neatkarības atgūšanas. latvijas etnogrā-
fiju pētīja saulvedis Cimermanis, agrārvēsturi – Heinrihs 
strods. jaunāko laiku vēsture bija pārlieku politizēta laikmeta koncepciju garā (Aleksandrs  
Drīzulis u.c.), un tas sabiedrisko domu latvijā noskaņoja kritiski pret vēstures zinātni vis-
pār. latvijas historiogrāfiju bez j. zuša aplūkojuši Anatolijs bīrons un vasilijs Dorošenko.51

Nozīmīgākie sasniegumi gūti arheoloģijā, jo šajā laikā izvērsās lielo hidroelek-
trostaciju būve. lai nomierinātu satraukto sabiedrisko domu, applūdināmo teritoriju 
arheoloģiskai izpētei Daugavas senlejā pie salaspils, ikšķiles, sēlpils u.c. atvēlēja prāvus 
finanšu līdzekļus. Arheoloģisko izpēti veica arī vecrīgā, turaidā un citur. tas ļāva izaugt 
augsti kvalificētu arheologu paaudzei (ēvalds Mugurēvičs, jānis graudonis, Elvīra Šnore  

48 bankavs A., jansone i. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. rīga: lu Akadēmiskais apgāds, 2010, 
326 lpp. 

49 rainis j. Kopoti raksti 30 sējumos. Atb. red. v. samsons. rīga: zinātne, 1977–1986; rainis j. Runas un intervi-
jas. rīga: zinātne, 1993, 239 lpp. 

50 Akadēmiķis Jānis Zutis. A. Drīzuļa un t. zeida redakcijā. rīga: lPsr zA izdevniecība, 1964, 221 lpp.
51 Зутис Я. Очерки по историографии Латвии, ч. 1. Рига: Латгосиздат, 1949, 258 с.; Бирон А. К., До-

рошенко В. В. Советская историография Латвии. Рига: Зинатне, 1970, 500 с.; bīrons A., Dorošenko v. 
Vēstures zinātnes attīstība Padomju Latvijā. rīga: zinātne, 1966, 256 lpp.; Бирон А. К., Дорошенко В. В. 
Историческая наука Советской Латвии на современном этапе. Рига: Зинатне, 1983, 231 с.

6. att. latvijas zinātņu akadēmijas augst-
celtne (arh. O. tīlmanis u.c.), kur kopš 
1958. gada izvietojās gan zA, gan tās hu-
manitārie institūti un veidoti ievērojamākie 
darbi humanitārajās zinātnēs gan Padomju 
latvijā, gan neatkarību atguvušajā latvijā. 
kopš 1963. gada ēkā atrodas arī krišjāņa 
barona Dainu skapis. ināras jēgeres foto
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(pārstāvēja vēl pirmskara arheologu paaudzi), Andris Caune, Andrejs vasks, vēlāk – 
juris urtāns, guntis zemītis, ieva Ose u.c.), kuru pētījumi un slēdzieni guva speciā-
listu ievērību arī ārpus latvijas,52 rīga kļuva par arheologu reprezentatīvu sanāksmju 
vietu. jau latvijas neatkarības gados tika iedzīvināti ļoti vērienīgi piļu rekonstrukcijas 
projekti, kas kļuva par šo darba rosinātāju un veicinātāju mūža pieminekli (turaidas 
pils komplekss jānim graudonim53 un āraišu ezerpils rekonstrukcija jānim Apalam54). 
tas pats vēl lielākā mērā attiecināms uz imanta lancmaņa nepārvērtējamo veikumu 
rundāles pils un parka atjaunošanā, kas guvis starptautisku ievērību.55 Šajā laikā rPi 
aizsākti arī jāņa krastiņa ļoti nozīmīgie pētījumi par jūgendstilu rīgā un par latvijas 
arhitektūras vēsturi vispār.

Pēc trīssējumu rīgas vēstures izdošanas (1978–1980) aizsākās johana kristofa 
broces unikālā rīgas un vidzemes 18. gs. zīmējumu un aprakstu izpēte un sagatavo-
šana izdošanai (teodors zeids, Meta taube, piesaistot diezgan plašu jauno vēsturnieku 
pulku). j. k. broces 4 sējumi tika izdoti gan tikai neatkarības gados ilgākā laika periodā 
(1992–2007).56

1981. gadā dibinātajā Filozofijas un tiesību institūtā veidojās jauna pētnieku pa-
audze, kas pamazām pārauga veco koncepciju ietvarus un atgūtos zinātniskās brīvības 
apstākļos izrādījās spējīga pētīt filozofijas problēmas modernā līmenī, dot objektīvu 
pārskatu par sabiedriskās domas un reliģiju vēsturi latvijā, izdot filozofijas klasiķu 
darbus latviešu valodā (vilnis zariņš, Maija kūle, Ella buceniece u.c.).

Šī samērā sīkā, taču ne pilnīgā uzskaite sniegta, lai rādītu, ka, spītējot padomju 
laikmeta šaurībai, dogmatiskajiem uzstādījumiem, nacionālajam nihilismam (lielā 
mērā – centieniem iedzīvināt “marksistisko” ideoloģiju vai pat iekrāsot latvijas vēs-
turi lielkrievu šovinisma garā), arī humanitārajās zinātnēs pamazām veidojās moderni 
domājošu cilvēku paaudze ar plašāku skatījumu, kas atjaunotās latvijas apstākļos bija 
gatava veikt nozīmīgus pētījumus par latviešu valodu, latvijas vēsturi, kultūras, māks-
las, teātra un literatūras attīstību, tostarp arī nākamie letonikas programmas veidotāji.

zinātne latvijā pēc neatkarības atgūšanas

valstiskās neatkarības atgūšana 1990.–1991. gadā radīja būtiski jaunu situāciju arī 
latvijas zinātnei. Atkal viss bija kardināli jāpārkārto. beidzās funkcionēšana lielvalstī, 
impērijā (bij. Psrs), bija jāatsāk darboties nelielā valstī ar pavisam citām finansiā-
lām iespējām un valsts prioritātēm. turklāt vienlaikus totalitāru valsti ar plānveida 

52 Latvijas PSR arheoloģija. rīga: zinātne, 1974, 374 lpp.; Mugurēvičs ē. latvijas vēstures institūta arheologu 
darbs piecdesmit gados. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1995, 48.–91. lpp.; Caune A. latvijas vēstu-
res institūta ieguldījums rīgas arheoloģijas izpētē 1938.–1996. gadā. turpat, 92.–102. lpp.

53 graudonis j. Turaidas pils, i. Arheoloģiskā izpēte. turaida: turaidas muzejrezervāts, 2003, 153 lpp.; ii. At-
radumi. turaida: turaidas muzejrezervāts, 2003, 32 lpp. + 80 tab.; graudonis j. Mana dzīve atmiņu gaismā. 
rīga: zinātne, 2008, 181 lpp. 

54 Apals j. Āraišu ezerpils: rakstu izlase un draugu atmiņas. sast. A. Caune, z. Apala. rīga: latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2012, 639 lpp.

55 lancmanis i. Rundāles pils: albums. rundāle: rundāles pils muzejs, 2012, 112 lpp.
56 broce j. k. Zīmējumi un apraksti, 1.–4. sēj. rīga: zinātne; latvijas vēstures institūta apgāds, 1992–2007.
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ekonomiku (arī plānotu zinātni) nomainīja demokrātiska iekārta, kur (vismaz vār-
dos) bija jāgarantē pētniecības brīvība un pētnieka paša ieceres kā prioritāras.57 bija 
jāpārorientējas no padomju stila uz rietumu darba stilu zinātnē, jācenšas reintegrēt 
pētniecību universitāšu (augstskolu) darbā, pārvirzot to no zinātņu akadēmijas sistē-
mas atpakaļ uz augstskolām. Mainījās zinātniskās pētniecības finansēšanas principi. 
Pēc latvijas zinātnes padomes izveidošanas jau no 1991. gada sāka atbalstīt labākos 
zinātniskos projektus neliela apjoma finansējuma (grantu) formā.58 Netika finansētas 
kompleksas pētījumu programmas (pirmajos neatkarības gados tādu vispār nebija, un 
tikai kopš 1996. gada tās sāka pamazām atjaunot, vispirms t. s. sadarbības projektu 
veidā). bez valsts trūcīgā finansējuma līdz 1998. gadam zināmu atspaidu latvijas 
zinātnei sniedza arī Dž. sorosa starptautiskais zinātnes fonds (International Science  
Foundation – isF). 

radās jaunas iespējas iesaistīties starptautiskā zinātnieku kopībā, intensīvāki kļuva 
kontakti ar rietumeiropas un ziemeļeiropas valstīm, Asv, japānu, arī ar taivānu, tapa 
kopēji projekti ar šo valstu zinātniekiem. toties agrāk iedibinātie zinātniskie kontakti 
ar krieviju, ukrainu un citām bijušajām Psrs republikām aprāvās (tur pētniecība pie-
redzēja vēl dramatiskāku kritumu nekā latvijā). krievu valodas loma zinātnē strauji 
kritās, pētnieki sāka publicēt rakstus latviešu valodā. Eksaktajās un dabas zinātnēs 
arvien vairāk tapa publikāciju angļu valodā starptautiskajos izdevumos.

1992. gadā Dānijas zinātņu padomes īstenoja starptautisku latvijas zinātnes eks-
pertīzi, izvērtējot daudzos virzienus un projektus.59 starptautisko ekspertu vērtējums 
bija visumā labvēlīgs, 30% izvērtēto projektu (īpaši fizikā, ķīmijā, informātikā, inženier-
zinātnēs) atzina par teicamiem vai pat izciliem. ārzemju eksperti sniedza ieteikumus 
pētniecības sistēmas pārveidošanai, uzlabošanai, lai latvijas zinātni vairāk iesaistītu 
starptautiskā apritē, lai pētniecību tuvinātu augstākajai izglītībai un vietējās tautsaim-
niecības vajadzībām, lai zinātni latvijā un citās baltijas valstīs turpmāk veidotu pēc 
ziemeļvalstu modeļa. Šos ieteikumus gan īstenoja tikai daļēji (galvenokārt finansējuma 
trūkuma un arī zA sistēmā un augstskolās strādājošo zinātnieku savstarpējas nesaprat-
nes dēļ).

1992. gadā tika īstenota latvijas zinātņu akadēmijas pārveide, līdz ar jaunās Hartas 
pieņemšanu pasludinot to par nacionālas nozīmes zinātnes centru, autonomu tiesību 
subjektu, kurš sastāv no ievēlētiem zinātņu akadēmijas locekļiem un kuru subsidē 
valsts.60 Pārveidotajai zA vairs nebija administratīvu funkciju, nebija jākoordinē un 
jāpārrauga tās institūtu pētnieciskais darbs. “brīvlaistie” institūti nonāca izglītības un 

57 stradiņš j. zinātne lielvalstī un mazā valstī: latvijas piemērs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 1, 1996, 18.–24. lpp.; salīdzinājumam sk.: Martinson H. The Reform of R&D System in Estonia. tallinn, 
1995, 108 p.

58 latvijas zinātnes padome. Pārskats par zinātnisko darbību 1991.–1993. gadā. Nozaru zinātniskie pētījumi. 
Tirgus orientētie pētījumi. rīga, 1994, 71 lpp.

59 Latvian Research: An International Evaluation. Copenhagen: The Danish research Councils, [1992], 695 p.; 
Ekmanis j. latvijas zinātnes starptautiskā ekspertīze. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 3, 1993, 
39.–40. lpp.

60 latvijas zinātņu akadēmijas Harta. Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 1995. rīga: zinātne, 1995, 
8.–11. lpp.; stradiņš j. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 10.–12. nod.
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zinātnes ministrijas pakļautībā, 1993.–1998. gadā tie lielākoties tika iekļauti latvijas 
universitātes vai citu universitāšu sastāvā ar juridiskas personas tiesībām. zinātņu aka-
dēmijas un tās locekļu pienākumos ietilpa galvenokārt ekspertu funkcijas pētniecībā, 
strauji pieauga tās ievēlēto īsteno locekļu, korespondētājlocekļu, arī goda locekļu un 
ārzemju locekļu skaits.61

kopš 1990. gada iezīmējās reāla (kaut arī ierobežota) reintegrācija ar ārzemju lat-
viešu diasporā (trimdā) strādājošiem zinātniekiem, kurus ievēlēja par lzA ārzemju vai 
goda locekļiem (piemēram, Edgars Dunsdorfs, Aleksis Dreimanis, Nikolajs balabkins, 
Dainis Draviņš, Andrievs Ezergailis, juris Hartmanis, Andris Padegs, Edvīns vedējs, 
jānis krēsliņš, gundars Ķeniņš-kings, ivars un jānis Melngaiļi, Andrejs Okše, jānis Pe-
niķis, juris upatnieks, bertrams un kristaps zariņi, kristaps juris keggi, Ernests Foldāts, 
uldis Ģērmanis, velta rūķe-Draviņa, indriķis Šterns, juris vīksniņš, jānis Priedkalns, 
vaira vīķe-Freiberga u.c.) vai universitāšu goda doktoriem. viņi sniedza lielu palīdzību 
zinātnei latvijā īpaši pirmajos, grūtajos gados, palīdzēja iedibināt kontaktus rietum-
valstīs, stimulēja jauno latviešu zinātnieku un ārstu studijas ārzemēs, daži atgriezās 
arī strādāt dzimtenē. vienojoša nozīme bija pasaules latviešu zinātnieku kongresiem, 
īpaši pirmajam kongresam, kuru organizēja jau 1991. gada jūlijā, neilgi pirms latvijas 
neatkarības reālas atgūšanas (2. un 3. kongress notika attiecīgi 2001. un 2011. gadā).62 

Šie faktori, protams, pozitīvi ietekmēja latvijas zinātnes attīstību, veicināja tās moder-
nizāciju, strauju reorientēšanos no Eirāzijas zinātniskās telpas uz Eiropas telpu. Diemžēl 
darbošanās nelielas un samērā trūcīgas valsts sastāvā krasi samazināta zinātnes finansē-
juma apstākļos, īpaši pirmajā neatkarības desmitgadē, reducēja fundamentālo pētījumu 
īpatsvaru (pirms sākās latvijas zinātnes reāla iesaiste Eiropas zinātnes telpā un latvija 
kļuva par Es dalībvalsti, kas latvijai darīja pieejamus arī Eiropas pētniecības fondus). 

Ļoti daudzās zinātnes un izstrāžu jomās 90. gados sākās īsts sabrukums, kas gan 
nebija tik visaptverošs kā Psrs forsēti radītās lielrūpniecības un kolhozu sistēmas sa-
brukums latvijā. Šeit funkcionējošie lielie vissavienības pakļautības lietišķie institūti 
un konstruktoru biroji (piemēram, jūras ģeoloģijas institūts, vagonbūves institūts, 
vEF institūts, bioķīmisko reaģentu institūts Olainē, Meliorācijas un ūdenssaimniecības 
institūts jelgavā u.c.) beidza pastāvēt pirmie. bijušie zA institūti turpināja funkcionēt 
lielākoties universitāšu sastāvā (pēdējos gados kā universitāšu “aģentūras”), vairāki – 
arī ārpus universitātēm kā valsts nozīmes pētniecības centri (piemēram, Organiskās 
sin tēzes institūts, valsts koksnes ķīmijas institūts, Fizikālās enerģētikas institūts, bio-
medicīnas pētījumu un studiju centrs, “silava” u.c.), taču salīdzinājumā ar 1990. gadu 
darbinieku skaits tajos ir būtiski sarucis.

sākās zinātnisko darbinieku aizplūde no pētnieciskām institūcijām, sākumā kā 
“iekšējā emigrācija” (pāreja uz uzņēmējdarbības privātstruktūrām, valsts un pašvaldību 

61 sk. lzA gadagrāmatas, 1992–2013 (rīga: zinātne, 1992–2013, arī elektroniskā formā).
62 Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 1991. gada 12.–17. jūlijā: referātu tēzes, referentu adreses un īs-

biogrāfijas, 1.–8. sēj. rīga, 1991 (iecerētais un sagatavotais apskats par kongresa norisi līdz ar fotogrāfijām 
palicis neizdots). Par Pasaules latviešu zinātnieku 2. kongresu sk.: Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 3/4, 2001; par 3. kongresu: Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress “Zinātne, 
sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu materiāli. rīga: lzA, 2012, 
496 lpp.
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7. att. latvijas zinātņu akadēmijas 
prezidenti laika posmā no 1984. 
līdz 2004. gadam. No kreisās: 
jānis stradiņš, jānis lielpēteris, 
bruno Puriņš, tālis Millers.  
jāņa Poļa foto 2001. gadā  
(no jāņa stradiņa personiskā 
arhīva)

birokrātiskajām struktūrām kā ierēdņiem u.tml., kas, taisnību sakot, nodrošināja šīs 
struktūras ar pietiekami kvalificētiem speciālistiem). taču jau kopš 1990. gada pa-
mazām sākās zinātnieku t.s. trešā emigrācija (uz zviedriju, vāciju, lielbritāniju, Asv, 
Franciju, izraēlu, krieviju u.c.); šo terminu lieto kopš 1993. gada, un pēdējos gados tas 
diemžēl ir aktualizējies. Pirmie sāka emigrēt ebreju un krievu tautības kolēģi, vēlāk arī 
latvieši. 

Dramatiskās pārmaiņas latvijas un abu pārējo baltijas valstu zinātnē un tehno-
loģiju izstrādēs 1989.–2003. gadā labi parādītas (ilustrējot ar konkrētiem datiem un 
skaitļiem) un izanalizētas jāņa kristapsona un līdzautoru grāmatā “Baltic R&D Systems 
in Transition”.63 savā ziņā pārmaiņas diktē apstāklis, ka zinātne no darbības lielvalstī 
(kaut arī nedemokrātiskā) pārgājusi uz funkcionēšanu nelielā valstī – lielvalstīs atbalsts 
“lielajām zinātnēm” (fundamentālām zinātnēm un lietišķām izstrādēm) tradicionāli ir 
lielāks. Mazajās valstīs vairāk atbalsta reģionālās un nacionālās identitātes saglabāšanai 
pievērstās disciplīnas. Arī neatkarīgajā latvijā demokratizāciju zinātnē, pētniecības 
plašāku iesakņošanos augstskolās pavadīja zinātnes finansējuma un pētnieku skaita 
dramatisks kritums gan attiecībā uz kopējo valsts budžetu, gan absolūtos skaitļos  
(10, pat 30 reizes!), tematiku revīzija, eksakto un dabaszinātņu prestiža un fundamen-
tālo zinātņu sarukums. iezīmējās lietišķās zinātnes gigantisko institūtu sabrukums 
vienlaikus ar inflāciju un nekonkurētspējīgās lielražošanas sabrukumu. līdzīgi procesi 
bija vērojami arī citās Austrumeiropas “sociālistiskajās” valstīs un bijušajās Psrs repub-
likās, beidzoties plānveida ekonomikai.64

63 kristapsons j., Martinson H., Dagyte j. Baltic R&D Systems in Transition. Experiences and Future Prospects. 
riga: zinatne, 2003, 204 p.

64 Transformation mittel- und osteuropäischer Wissenschaftssysteme: länderberichte. Hg. von r. Mayntz,  
u. schimank, P. Weingert. Opladen: leske u. budrich, 1995, 1182 s. (Par latviju: kristapsons j., tjunina E., 
kalinina g. transformation des Wissenschaftssystems lettlands (1989–1993), s. 88–174); kristapsons j., tju-
nina E. Changes in the latvian research system. Science and Public Policy, vol. 22, no. 5, 1995, pp. 305–312.
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Pētnieku kopskaits samazinājās no 17 733 1990. gadā līdz 3010 1994. gadā (tiesa, šie dati 
nav gluži salīdzināmi, jo latvijas republikas zinātnes likumdošanā par zinātnieku uzskata 
cilvēku ar doktora grādu, bet agrāk tika uzskaitīti pētniecībā iesaistītie darbinieki). Aptuveni 
lēšot, 1990. gadā latvijā strādāja 17 000 zinātnisku darbinieku (ap 6000 graduētu pētnieku), 
bet 2011. gadā latvijas pētniecībā strādāja 3947 zinātnieki (uzskaitīti gan aptuveni 6000 
zinātņu doktori, taču prāva daļa ir vai nu pensionējusies, vai pētniecībā nedarbojas). līdz 
1999. gadam zinātņu doktoru skaits turpināja kristies, pēc 2001. gada tas sācis pieaugt, 
2006.–2008. gadā pārsniedzot 1993. gada līmeni.65 zinātnieki pamazām pārtapa par mazāk 
prestižu sabiedrības daļu ar zemu atalgojumu atšķirībā no padomju režīma, kad zinātne bija 
pacelta ļoti augstā statusā.66

65 birti zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas stratēģija lietpratīgai specializācijai 2014.–2020. gadam (prezentēta 
2013. gada 28. augustā). rīga, 2013, 35. lpp. Pieejama: http://www.birti.eu/lv/jaunumi/item/138-birti-projekts 
(skatīts 11.11.2013.).

66 sabiedrībai jāzina patiesība: latvijas zinātne iet bojā. Atklāta vēstule latvijas sabiedrībai [parakstījuši: 
A. tabuns, j. stradiņš, i. kalviņš, t. Millers, j. zaķis u.c.]. Diena, 1997, 11. okt. vēstule nosūtīta arī Eiropas 
komisijai un daudzām ārvalstu institūcijām. sk. arī: stradiņš j. zinātne neatkarīgajā latvijas valstī. Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 11, 1993, 42.–46. lpp. 

8. att. skats no Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongresa atklāšanas plenārsēdes lzA augstceltnē 2011. gadā. 
Pirmajā rindā no kreisās: akadēmiķe baiba rivža, akadēmiķe vaira vīķe-Freiberga, valsts prezidents Andris 
bērziņš, akadēmiķis juris Ekmanis, EzMA prezidents prof. Felikss ungers, lzA starptautiskās daļas vadītāja  
Dr. Anita Draveniece, arhibīskaps metropolīts lzA goda loceklis zbigņevs stankevičs, akadēmiķis jānis stradiņš. 
jāņa brenča foto (Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. Rīga 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu materiāli. rīga: lzA, 2012, 103. lpp.)
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jāatzīst gan, ka latvijas sabiedrībā bija sācis veidoties negatīvisms pret zinātni un 
zinātniekiem jau kopš 70. gadu otrās puses, kas tolaik izrietēja no negatīvas attiek-
smes pret forsēto industrializāciju, militarizāciju, tehnokrātiju un arī tehnoloģiju lie-
tošanas izraisīto vides piesārņošanu (Olaine, ventspils, rīgas aglomerācija, Daugavas 
un lielupes piesārņojums, bet kopš 1986. gada īpaši Černobiļas avārija).67 zinātnes 
krīze daļēji bija saistīta arī ar latviešu sabiedrības akceptu rietumos (īpaši ziemeļvals-
tīs) popularitāti guvušajām jaunajām postmodernisma vērtībām, kur dominē vides 
aizsardzība, indivīda pašizteikšanās, sabiedrības drošība un minoritāšu aizstāvība, 
deindustrializācija, savukārt zinātnes un tehnoloģiju progress tiek uzlūkots par paš-
saprotamu vai arī privātkompāniju peļņas lietu, par ko valstij un sabiedrībai nav īpaši  
jārūpējas.

līdz ar to zinātne latvijā vairs nebaudīja politiskās elites un arī plašākas, nabadzībā 
slīgstošas sabiedrības atbalstu. kopš 90. gadu vidus valsts budžeta atbalsts zinātnei sa-
ruka un valsts dotētā finansējuma ziņā (proporcijās no ikP un valsts budžeta) latvijas 
zinātne hroniski sāka ieņemt pašas zemākās pozīcijas Eiropas valstu (resp., vēlāko Es 
dalībvalstu) vidū, bet privātsektors zinātnei veltīja maz vērības. 1990. gadā triju baltijas 
republiku vidū latvijas zinātne dažā ziņā vēl bija līdere, taču pamazām tā sāka atpalikt 
no dinamiskās igaunijas un apsviedīgākās lietuvas.68 tiesa, neraugoties uz zinātnieku 
skaita un finansējuma relatīvo sarukšanu, latvijas zinātnisko publikāciju iekļāvums 
citējamo publikāciju datubāzē sCi nav krities, bet palicis stabils (250–350 publikāci-
jas gadā), taču igaunijai un lietuvai pieaugums ir bijis daudz straujāks.69 ilgus gadus 
visvairāk citētie latvijas zinātnieki bijuši Edmunds lukevics (organiskajā ķīmijā) un 
Edgars imants siliņš (cietvielu fizikā). 

67 stradiņš j. Trešā atmoda: raksti un runas 1988.–1999. gadā latvijā un par latviju. rīga: zinātne, 1992, 405 lpp. 
(par zinātnes morālās krīzes sākumiem sk. 345.–354. un 356.–369. lpp.).

68 latvijas zinātne skaitļos (apkopojis j. kristapsons). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 
4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu mate-
riāli. rīga: lzA, 2012, 490.–492. lpp.; Research and Development in the Republic of Latvia. Ed. by j. balodis. 
3rd, revised ed. riga, 2005, 83 p.; kristapsons j., Adamsone-Fiskoviča A., Dravniece A. ERAWATCH Country 
Reports 2010: Latvia. European Commission, Dg for research and innovation, joint research Centre. 2011, 
48 p.

69 Research in Estonia. Present and Future. Ed. by j. Engelbrecht, g. varlamova. tallinn, 2011, 477 p. Diemžēl 
latvijai nav šāda izdevuma, kurā vienkopus būtu sniegts pārskats par zinātnes sasniegumiem latvijā atjauno-
tās neatkarības divdesmit gados. krājumā ievietotajā j. Allika apskata rakstā par zinātnisko publikāciju bib-
liometriskiem rādītājiem pēc Web of Science ievietotajām publikācijām (2000–2010) konstatēts, ka zinātnisko 
publikāciju skaita ziņā šajā periodā igaunija ar 8664 publikācijām un lietuva ar 11 371 publikāciju apsteigusi 
latviju (3771 publikācija), taču publikāciju starptautiskās citējamības ziņā latvija ieņem 55. vietu pasaulē 
(6,80 atsauces uz 1 rakstu), apsteidzot lietuvu (5,07 atsauces, 78. vieta), bet atpaliekot no igaunijas (9,27 
atsauces, 33. vieta). No postsociālistiskām valstīm šī kritērija ziņā latvija atpaliek tikai no ungārijas (28. v.), 
Čehijas (45. v.), Armēnijas (46. v.), bet ir apsteigusi, piem., slovēniju (56. v.), Poliju (58. v.), slovākiju (67. v.), 
bulgāriju (66. v.), gruziju (71. v.), arī Ķīnas tautas republiku (69. v.), krieviju (82. v.), baltkrieviju (87. v.), 
ukrainu (90. v.), kas, šķiet, izskaidrojams ar to, ka Web of Science uzskaita tikai angļu valodā, nevis krievu 
vai ķīniešu valodā publicētos rakstus. Diemžēl šie dati attiecas galvenokārt uz dabaszinātnēm, medicīnu un 
inženierzinātnēm, taču daudz mazāk labvēlīgi raksturo latvijas publikāciju starptautisko atpazīstamību hu-
manitārajās un sociālajās zinātnēs.
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zinātnes sasniegumi atgūtās neatkarības apstākļos (pēc 1991. gada),  
integrēšanās Eiropas zinātnes telpā

Neatkarīgās latvijas laikā ir uzrakstītas un izdotas daudzas paliekamas nozīmības 
monogrāfijas latvijas un rīgas kultūras mantojuma, latvijas vēstures, latviešu valodas, 
literatūras un mākslas pētniecības jomā, kuras pilnā mērā var sacensties ar starpkaru 
periodā izdotajām. visas še uzskaitīt un izanalizēt nav iespējams, izlases kārtībā minē-
sim dažus pazīstamākos autorus (ēvalds Mugurēvičs, jānis graudonis, Andris Caune, 
ilze loze, ieva Ose, ilga zagorska, inesis Feldmanis, Aivars stranga, viktors Hausma-
nis, janīna kursīte-Pakule, benedikts kalnačs, vera vāvere, Maija kūle, igors Šuvajevs, 
Elita grosmane, jānis krastiņš, Ojārs spārītis, jānis bērziņš, Pēteris zvidriņš, tālis ti-
senkopfs, ina Druviete, saulvedis Cimermanis, Heinrihs strods, tālavs jundzis, silvija 
radzobe, lilija Dzene, Andrejs vasks, Arnis radiņš, vita zelče, jānis zilgalvis, guntis 
zemītis, ilga jansone); vairāki par savu veikumu saņēmuši latvijas Ministru kabineta 
balvu, baltijas asamblejas balvu, rīgas balvu, lzA lielo medaļu un vārdbalvas. bez 
plaša mēroga starptautiskās sadarbības tiek uzturēta arī baltijas valstu zinātnieku sadar-
bība, īpaši reģionālajās un humanitārajās zinātnēs (baltistikā, somugristikā). turpinās 
1958. gadā aizsāktā baltijas zinātņu vēstures konferenču organizēšana (2012. gadā viļņā 
notika jau 25. šāda veida konference), no 1999. gada atsāktas akadēmisko aprindu kopš 
1935. gada rīkotās baltijas intelektuālās sadarbības konferences (14. konference iecerēta 
2015. gadā rīgā un jelgavā).70

kā pozitīvs moments neatkarīgās latvijas zinātnes politikā jāatzīmē valsts pētījumu 
programmu iedibināšana, sākumā neoficiāli (kopš 1996), bet pēdējā desmitgadē arī ofi-
ciāli. tas ir ļāvis no valsts budžeta īpaši atbalstīt prioritāros virzienus fundamentālo un 
lietišķo pētījumu veikšanai. tādi pirmoreiz apstiprināti Ministru kabinetā 2001. gadā 
(informācijas tehnoloģijas, organiskā sintēze un biomedicīna, materiālzinātne, mež-
zinātnes un koksnes tehnoloģijas, letonika). īpaši jāizceļ letonikas programma (paš-
reiz – nacionālās identitātes valsts pētījumu programma par valodu, vēsturi, kultūru, 
sabiedrības drošību), ko aprūpē latvijas zinātņu akadēmija.71

zinātnes attīstību pašās 20. gs. beigās, bet īpaši 21. gadsimtā būtiski ir ietekmējusi 
latvijas zinātnes integrēšanās Es vienotajā zinātnes telpā vēl pirms latvijas iestāšanās 
Eiropas savienībā 2004. gadā. jau kopš 1998. gada latvijas zinātnieki sāka sekmīgi 
līdzdarboties Es 5. ietvarprogrammā. iestāšanās Eiropas savienībā un Eiropas struktūr-
fondu pieejamība iezīmēja radikālu pavērsienu zinātnes infrastruktūras – aparatūras un 
iekārtu nodrošināšanā, zinātnes un tehnoloģijas parku veidošanā. iestājoties Es, latvi-
jas valdība bija spiesta pamazām akceptēt arī Es noteiktos kritērijus zinātnes finansē-
šanai latvijā, pat pieņemt pētniecības attīstībai labvēlīgas normas valsts likumdošanā. 
Cerības (kā tagad izrādās, naivas) radīja 2005. gadā lr zinātniskās darbības likumā 
ietvertā norma, ka latvijā jānodrošina ikgadējs finansējuma pieaugums zinātniskajai 
darbībai, ne mazāks par 0,15 procentiem no iekšzemes kopprodukta. Diemžēl tā netika 

70 stradiņš j., Cēbere Dz. Establishment of an intellectual Entente in the baltic states. The Baltic States at Histo-
rical Crossroads. Ed. by t. jundzis. 2nd ed. riga: latvian Academy of sciences, 2001, pp. 291–314.

71 Zinātne Latvijā. Valsts pētījumu programmas. rīga: izM, 2010, 95 lpp.



197

pildīta. Arī latvijas zinātnes padomes (zinātnieku vēlēta institūcija) juridiskais statuss 
un loma tika revidēta. lzP pārraudzībā pašreiz atstāti tikai 19% no latvijas valsts bu-
džeta zinātnei, bet, ievērojot Es struktūrfondu novirzīto finansējumu latvijas zinātnei, 
lzP pārziņā esošie līdzekļi vairs nepārsniedz 10% latvijas zinātnes kopējā finansējuma. 
Šis apstāklis stipri traucē latvijas zinātnes kvalitātes un starptautiskās konkurētspējas 
nodrošināšanu, jo finansējuma sadali veic birokrātiskie ierēdņi ar bieži nepārdomātiem 
risinājumiem, ievērojot nevis starptautiskus, bet “nacionāli saudzējošus” kritērijus. 
kopš 2011. gada tas nopietni apdraud latvijas pieteikumus Eiropas ietvarprogrammā, 
jo netiek stimulēti augstas klases starptautiski konkurētspējīgi zinātnieki.72 

kopš 2005. gada tika lielā mērā pārtraukts paaudžu pārrāvums, jo zinātnē sāka 
pamazām ienākt jaunatne. tiesa, sakaru aktivēšana ar Es zinātni ir daļēji veicinājusi 
“trešo emigrāciju”. Pašreiz ārzemēs strādājošo latvijas izcelsmes zinātnieku skaitu 
varētu lēst vairāk nekā 1000 cilvēku, taču daudzi nevis emigrē, bet migrē (strādā gan 
ārzemēs, gan latvijā), iesaistoties doktora un īpaši postdoktorālajās studijās. Šai  

72 latvijas zinātnes padomes š. g. 3. jūlija paplašinātās sēdes materiāli. siliņš A. ievadvārdi. Zinātnes Vēstnesis, 
2012, 10. sept.

9. att. lu Cietvielu fizikas institūta kolektīvs pie institūta ēkas starptautiskās konferences  
“Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” noslēgumā 2010. gadā (Latvijas Universitātes  
Cietvielu fizikas institūts. rīga, 2013)
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parādībai ir savas pozitīvās puses, jo, strādādami ārzemēs, latviešu pētnieki gūst jaunu, 
starptautisku pieredzi un kontaktus. “treknajos gados” ir bijuši piemēri, kad zinātnieki 
pēc 10–15 gadu prombūtnes atgriežas latvijā (kodolmagnētiskās rezonanses speciālists, 
tagadējais akadēmiķis Edvards liepiņš un biologs lzA korespondētājloceklis kaspars 
tārs no zviedrijas).73

iestāšanās Es un iesaiste Eiropas zinātniskajā telpā latvijas zinātniekiem atkal ļauj 
strādāt “vienotas lielvalsts” zinātnē un vismaz piedalīties “lielās zinātnes” veidošanā, 
kaut arī nav gluži skaidrs, cik veiksmīga būs mūsu zinātnieku konkurētspēja Eiropas 
projektos pēc 2014. gada, kā Es spēs līdzfinansēt pētniecību latvijā (jo arī pašai Es 
kopumā ir būtiskas problēmas attīstīt savos ietvaros “lielo zinātni”, lai konkurencē pār-
spētu Asv, Ķīnu, japānu un jaunās lielvalstis, kur pētniecība izvēršas straujāk). Cerībām 
uz vietējā finansējuma palielināšanu no valsts budžeta un pašmāju uzņēmējiem kārtējo 
reizi svītru pārvilkusi 2008. gada ekonomiskā un finanšu krīze, kas iedragājusi arī dažu 
labu pētniecisku ieceri latvijā. zinātnes saglabāšanos un progresu latvijā neveicina arī 
pašreizējais atbalsta trūkums no izglītības un zinātnes ministrijas.

Diemžēl līdz šim latvijas republikā nav valdības un saeimas akceptētas zinātnes 
attīstības stratēģijas. 1998. gadā latvijas zinātnes padomes darba grupa iesniedza Mi-
nistru kabinetam latvijas republikas zinātnes attīstības nacionālo koncepciju,74 kurā 
tika uzsvērta nepieciešamība principiāli palielināt valsts budžeta finansējumu zinātnei 
kopumā, līdz 2001. gadam nodrošinot ne mazāk kā 0,8% no iekšzemes kopprodukta 
(toreiz vidējais rādītājs Austrumeiropas un citās baltijas valstīs), līdz 2010. gadam – ne 
mazāk kā 0,1% ikgadēju pieaugumu no iekšzemes kopprodukta. guntara krasta vadī-
tais Ministru kabinets 1998. gada vasarā apsprieda šo koncepciju, taču tikai pieņēma 
to zināšanai, neparedzot attiecīgo budžeta finansējumu, tiesa, principā akceptējot kon-
cepcijā iekļautos labos nodomus. Diemžēl 2001. gadam paredzētie rādītāji nav sasniegti 
vēl 2013. gadā (!), kaut gan valdība un saeima zinātnieku prasības atzīst par pamato-
tām (sk. tabulu). līdzīgs diemžēl ir bijis arī daudzo vēlāko projektu liktenis, līdz pat 
Nacionālajam attīstības plānam. latvijas zinātņu akadēmija savā 2013. gada pavasara 
pilnsapulcē kopā ar citiem zinātniekiem brīdinājusi valsts augstākās amatpersonas par 
šādas situācijas graujošajām sekām latvijas tālākattīstībai.75

latvijas zinātnes starptautiskā atpazīstamība pēc 1991. gada

visai pieticīgais finansējums un arī neizteiksmīgā zinātnes stratēģija periodiski 
uzjundī plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībā pārspīlētus spriedumus par zinātnes sabru-
kumu vai pat bojāeju neatkarīgās latvijas apstākļos, tomēr šādi apgalvojumi neatbilst 

73 stradiņš j. latviešu zinātnieki latvijā un ārzemēs. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 
4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu mate-
riāli. rīga: lzA, 2012, 39.–60. lpp.

74 Latvijas Republikas zinātnes attīstības nacionālā koncepcija. rīga: latvijas zinātnes padome, 1998, 21 lpp. (ar 
pielikumiem, kur dokumentēti valsts finansējuma un zinātnisko darbinieku skaita rādītāji).

75 latvijas zinātnieku atklāta vēstule; lzA senāta lēmums 2013. gada 12. martā. Zinātnes Vēstnesis, 2013, 
15. apr.
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patiesajai situācijai. latvijā joprojām darbojas spēcīgi, kvalificēti zinātnes centri (piemē-
ram, Organiskās sintēzes institūts, lu Cietvielu fizikas institūts, biomedicīnas pētījumu 
un studiju centrs, lu informātikas un matemātikas institūts u.c.), izvēršas pētījumi 
universitātēs, arī reģionos. uz kādreizējā superslepenā Psrs kosmiskās izlūkošanas 
objekta “zvaigznīte” bāzes 1996.–1999. gadā izveidots ventspils starptautiskais radio-
astronomijas centrs (virAC) irbenē (tā paspārnē konstruēts pirmais latvijas māk-
slīgais mācību satelīts “venta-1”, kura starts iecerēts drīzā nākotnē). juris Ekmanis un 
viņa vadītais Fizikālās enerģētikas institūts daudz darījis latvijas enerģētikas problēmu 
risinājumam. sāk iezīmēties jauna moderni domājošu zinātnieku paaudze ar starptau-
tisku pieredzi, pieaug starptautiski citējamo publikāciju skaits fizikā, materiālzinātnēs, 
datorzinātnēs, klīniskajā medicīnā un biomedicīnā, vides zinātnē un inženierzinātnēs. 

vairāki latvijas zinātnieku veikumi guvuši plašāku starptautisku rezonansi. kā zī-
mīgākie piemēri minami magnētiskā lauka dinamoefekta eksperimentāls pierādījums 
(Agris gailītis, Oļģerts lielausis, 1999),76 360 miljonus gadu vecas pārejas formas no 
zivīm uz abiniekiem – Ventastega curonica atklāšana paleontoloģijā (Ervīns lukševics 
sadarbībā ar zviedru un krievu partneriem),77 teorētiskie pamati kvantu skaitļotāju 
izveidei (Mārtiņš rūsiņš Freivalds, Andris Ambainis u.c.), oriģināla kardioprotektora 
un citoprotektora mildronāta radīšana, kas kļuvis par nozīmīgāko latvijas intelektuālo 
eksportpreci (ivars kalviņš), vairāku preparātu izgudrošana un ieviešana ļaundabīgo 
audzēju, diabēta un Alcheimera slimības ārstēšanai (Organiskās sintēzes institūts sa-
darbībā ar ārzemju firmām).78 Daugavpilī Arvīds barševskis izvērtis starptautiski atzī-
tus vaboļu pētījumus, lu fiziķi Mārcis Auziņš un ruvims Ferbers publicējuši nozīmīgas 
monogrāfijas atomfizikas un spektroskopijas jomā prestižās starptautiskās izdevniecī-
bās. Pieminami arī divi latviešu pētnieki, kas guvuši būtiskus panākumus kodolmagnē-
tiskās rezonanses spektrometrijas metodiku pilnveidošanā un šīs modernās, efektīvās 
metodes izmantošanā olbaltumvielu un citu biopolimēru struktūras izpētē, noskaid-
rojot arī organisko vielu – medikamentu molekulu saistīšanos ar enzīmu aktīvajiem 
centriem. Nobela prēmijas laureāta k. vītriha skolnieks akadēmiķis Edvards liepiņš 
pēc 15 gadu prombūtnes 2004. gadā atgriezies latvijā, vada laboratoriju Organiskās 
sintēzes institūtā, bet akadēmiķis ēriks kupče kopš 1990. gada darbojies lielbritānijā 
kā firmas “Varian” vadošais speciālists (pašreiz ieņem šādu pozīciju ne mazāk prestižā 
firmā “Bruker”). Abi profesionālu briedumu šajā nozarē bija sasnieguši jau rīgā pirms 
izceļošanas uz ārzemēm, un viņu gaitas ilustrē tēzi, ka latviešu pētnieki spēj vienlīdz 
efektīvi darboties ārzemēs un dzimtenē.79

kopš 2003. gada latvijas zinātņu akadēmija katra gada nogalē atzīmē 10–12 gadu 
nozīmīgākos sasniegumus latvijas zinātnē (kuru izvēle ir nosacīta, taču atspoguļo 
reālo situāciju vietējā zinātnē).80 Medicīnā (īpaši kardioloģijā un kardioķirurģijā) 

76 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2000. rīga: zinātne, 2000, 114., 123. lpp.
77 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2012. rīga: zinātne, 2012, 17.–18. lpp.
78 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Ivars Kalviņš: Biobibliogrāfija. rīga: lAb, 2007, 354 lpp.; 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts: 50. Pirmais pusgadsimts un nākotnes meti. rīga: zinātne, 2007, 318 lpp.
79 Fizikāli organiskā ķīmija Organiskās sintēzes institūtā. Laboratorijas pusgadsimta ceļš, 1961–2011. rīga: zi-

nātne, 2011, 407 lpp.
80 www.lza.lv (sasniegumi kopš 2004. gada); lzA gadagrāmatas, 2003–2013. 
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sekmīgi noris moderno metožu recepcija un pilnveidošana, ir panākumi agrobio-
tehnoloģijā, mežizstrādes un koksnes pārstrādes tehnoloģijās (inovatīvu pārtikas 
produktu un kokapstrādes produktu ieguve), tāpat top jaunas nanotehnoloģijas, gēnu  
tehnoloģijas.81 

Padomju režīma apstākļos tikai nedaudzi latvijas zinātnieki tika ievēlēti par lo-
cekļiem Psrs zinātņu akadēmijā (Paulis lejiņš, jānis Peive, kārlis Plaude, Aleksandrs 
Mālmeisters, bruno Puriņš, Elmārs grēns), Psrs Medicīnas zinātņu akadēmijā  
(Pauls stradiņš, Aleksandrs Šmits, Maksis beļeņkijs, viktors kalnbērzs u.c.), solomons 
Hillers kļuva par vācu dabaspētnieku akadēmijas Leopoldina locekli. Neatkarīgajā 
latvijā starptautisku atzinību ir guvis daudz lielāks skaits latvijas zinātnieku. Aca-
demia Europae īstenie locekļi ir Mārcis Auziņš, Andrejs Cēbers, Elmārs grēns, Aija 
linē, rūsiņš Mārtiņš Freivalds, vitauts tamužs, vācijas Nacionālās zinātņu akadēmijas 
Leopoldina īstenais loceklis ir jānis stradiņš, zviedrijas karaliskās inženierzinātņu 
akadēmijas ārzemju loceklis ir Arnis treimanis, zviedrijas karaliskās lauksaimniecī-
bas un meža zinātņu akadēmijas ārzemju locekļi ir baiba un Pēteris rivžas. Elmārs 
grēns ir krievijas zA korespondētājloceklis, juris Ekmanis, baiba rivža, voldemārs 
strīķis un jānis stradiņš ir lietuvas zA ārzemju locekļi, jānis stradiņš ir arī igaunijas 
zA, gruzijas Nacionālās zA un saksijas zA loceklis, vaira vīķe-Freiberga ir kanā-
das karaliskās biedrības īstenā locekle un savulaik bijusi tās Humanitāro un sociālo 
zinātņu akadēmijas prezidente, arī beļģijas zinātņu un mākslu akadēmijas locekle.82 

81 Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei: stratēģiskās analīzes komisijas zinātniski pētnieciskie 
raksti, Nr. 3 (14). zin. red. E. grēns. rīga: zinātne, 2007, 255 lpp. 

82 www.lza.lv; lzA gadagrāmatas. 2003–2013. 

10. att. skats uz ventspils 
starptautiskā radioastro-
nomijas centra (virAC) 
galveno (32 m) radiotele-
skopu 2010. gadā. 
Edgara bervalda foto
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Plaša latvijas zinātnieku pārstāvniecība ir Feliksa ungera dibinātajā Eiropas zinātņu 
un mākslu akadēmijā (EzMA) zalcburgā (delegāciju vada šīs akadēmijas goda sena-
tors jānis stradiņš, locekļu vidū ir Mārcis Auziņš, Elmārs blūms, Andris Caune, tālavs  
jundzis, ivars kalviņš, ivars knēts, rihards kondratovičs, Maija kūle, tālis Millers, Pē-
teris zvidriņš, imants lancmanis un vēl vairāki citi).83 vairāki latvijas pārstāvji ir saņē-
muši starptautiskus apbalvojumus zinātnē, to skaitā kopš 1994. gada baltijas Asamblejas 
balvas zinātnē (Andris Caune, jānis krastiņš, janīna kursīte, Elita grosmane, ēvalds 
Mugurēvičs, silvija radzobe, jānis stradiņš, renāte blumberga). kopš 2001. gada 
EzMA piešķir t.s. Feliksa balvas. lielās Feliksa balvas saņēmēji ir vaira vīķe-Freiberga, 
Maija kūle, vilnis zariņš, jānis vētra, ilmārs blumbergs, Anna jurkāne. tas apliecina, 
ka latvijas zinātnieki nav palikuši gluži nepamanīti arī starptautiskā mērogā. savukārt 
vairāki izcili ārzemju zinātnieki ievēlēti par lzA ārzemju un goda locekļiem (Nobela 
prēmijas laureāti Česlavs Milošs, kurts vītrihs un Haralds cur Hauzens, prof. Felikss 
ungers, izcilie baltologi vladimirs toporovs, umberto Dini u.c.).

83 stradiņš j. Eiropas zinātņu un mākslu akadēmija un tās saistība ar latvijas vēsturi. Latvijas Universitātes 
Raksti. 763. sēj. zinātņu vēsture un muzejniecība. rīga, 2010, 225.–231. lpp. 

11. att. latvijas zA lielās medaļas laureāti – latvijas un ārzemju zinātnieki 1999. gadā. No kreisās: Dītrihs 
Andrejs lēbers (vFr), jānis graudonis, Elmārs grēns, jānis stradiņš, juris upatnieks (Asv), Edmunds lukevics, 
Oļģerts lielausis, jānis krastiņš. jāņa kristapsona foto
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latvijas zinātņu akadēmija ir autoritatīvāko starptautisko zinātnisko apvienību 
iCsu, AllEA, EAsAC u.c. locekle, piedalījās Pasaules Millenium zinātnes konferencē 
budapeštā 1999. gadā un citās līdzīga veida sanāksmēs.84

Par spīti pašreizējam pesimismam, joprojām mūsdienīgi ir vārdi, ko savulaik sacījis 
lu rektors, komunistu nošautais zinātnieks jūlijs Auškāps kādā uzrunā 1937. gadā: 
“Cik lielas latviešu zinātnes slāpes, cik lielas viņu spējas zinātnes piesavināšanā, cik labi 
latvieši prot izmantot zinātni savas dzīves celšanai. varam jautāt, cik latvietis spējīgs zi-
nātnes jaunradīšanas darbā, vai un cik viņš jau veicis, kādos zinātnes laukos viņš guvis 
lielākos panākumus. varam meklēt ceļus, kuri latviešiem ejami, lai lielākas sekmes ie-
gūtu. varam mēģināt pētīt, vai zinātne ietekmējusi latviešu garu un kurp tā viņu domā 
vest, vai, labāk, kurp viņi abi domā iet.”

Arī j. Auškāpa atbildes, manuprāt, nav zaudējušas aktualitāti: “tautas gars labi 
atspoguļojas valodā. Mūsu valoda bagāta, apbrīnojami skaidra un lakoniska [..] Mūsu 
valoda gleznaina, un tautas dzeja ārkārtīgi bieži lieto salīdzinājumus, alegorijas. tas 
norāda, ka domās pārsvarā konkrēti priekšstati, mazāk – abstrakcijas. No tā varētu seci-
nāt, ka latvieši gan labprāt pievērsīsies reālām zinātnēm – fizikai, ķīmijai, dabzinātnēm, 
tehnikai, medicīnai, mazāk – filozofijai un citām abstraktām zinātnēm. Šinī virzienā 
varam sagaidīt sekmes, jo vairāk, vērā ņemot latvieša novērotāja spējas un ārkārtīgi 
smalko dabas un tās parādību izpratni, par ko liecina lielā latviešu dabas mīlestība, 
varētu teikt, latvieša dvēseles radniecība dabai. Ne mazo lomu šo īpašību attīstībā būs 
spēlējis viensētnieka dzīves veids, kas latvieti nostādīja neliela cilvēku skaita un dabas 
vidū [..]

varam droši teikt, ka nav zinātnes novada, kurā latvietis nevarētu līdzi darboties. 
lielais individuālisms, ko latviešos izaudzējis viensētnieka dzīves veids un kas latvie-
šiem nesis varbūt daudz ļaunuma, traucēdams saprašanos, apvienošanos, kopdarbību, 
radīja latviešu sadrumstalotību un bijis par iemeslu brīvības zaudēšanai, šis pats 
individuālisms nav tikai vājība, bet ir arī liels pozitīvs spēks [..] visai liela nozīme ir 
latvieša kritiskajām spējām [..] [kritiķa spējas] pilnīgi nepieciešamas zinātnieku dar-
bam. un tās latvietim dotas vislielākā mērā, par ko liecina gan tautas dziesmas un citas 
gara mantas, gan jaunākā laika publicistika un, pat pārspīlētā veidā, latviešu politiskā  
darbība.”85 

Šis viedoklis itin kā no etnopsiholoģijas un sociālpsiholoģijas viedokļa pamato 
latviešu spējas darboties zinātnē, taču nepieciešamas piebildes, proti, jārunā ne tikai 
par etniskajiem latviešiem, bet par latvijas pārstāvjiem zinātnē vispār neatkarīgi 
no tautības un jāiezīmē noteikti virzieni, nozares, kurās spējam būt konkurētspējīgi 
Eiropas savienībā un pasaulē, līdzekļi jākoncentrē tajos (lai gan – ne tikai tajos!). 
latvijā jāveido divu līmeņu zinātne – tāda, kas strādā tieši latvijas vajadzībām 
(gan ar tehnoloģiski lietišķu, gan ar nacionālās identitātes pētīšanas un izkopšanas  

84 iCsu – International Council of Scientific Unions, pēdējos gados International Council of Sciences (saglabājot 
iepriekšējo abreviatūru); AllEA – ALL European Academies (visu Eiropas zinātņu akadēmiju apvienība); 
EAsAC – European Academies Scientific Advisory Council. sk.: Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 
2000, 161.–172. lpp. 

85 j. Auškāps. latviešu gars un zinātne [1937]. – j. Auškāps. Zinātnei un tēvijai. 3., papild. izd. rīga: Artava, 
1993, 287.–299. lpp.
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ievirzi), un tāda, fundamentālā, kurā darbojas spējīgākie zinātnieki un kura spēj 
pārstāvēt latviju Es un pasaulē, kooperējoties ar citu valstu pētniekiem, – pagaidām 
gan te uzskatāmākais piemērs ir vai vienīgi A. Ambaiņa vadītais virziens par kvantu  
datoriem.86 

īpaši jāizceļ apstāklis, ka neatkarīgajā latvijā izveidojusies letonistika (letonika) kā 
humanitāro un sociālo zinātņu starpnozaru kopums, kas pētī latviešus un latviju. Šajā 
jomā jau ir savi sasniegumi, kurus, mūsuprāt, nosaka ne tik daudz starptautiski citējamo 
publikāciju skaits, cik atbalsojums latvijas sabiedrībā. jāatzīst gan zināma pašizolēša-
nās, arī zināma izolētība no kaimiņvalstu zinātniekiem, lai kopīgiem spēkiem veidotu 
baltistiku vai somugristiku plašākā nozīmē (kaut gan kopā ar lietuvu sekmīgi īstenojas 

86 zirnis E., zvaigzne v. latvietis pasaules melnajā kastē: [par A. Ambaini]. SestDiena, 2013, 1.–7. febr.

12. att. letonikas pētnieki – 
akadēmisko rakstu “latvieši un 
latvija” veidotāji (redakcijas 
padome) latvijas zinātņu 
akadēmijā 2013. gada 
2. septembrī. Pirmajā rindā  
no kreisās: ilga jansone,  
jānis stradiņš, Maija kūle;  
otrajā rindā: viktors Hausmanis, 
guntis zemītis, tālavs jundzis, 
Andrejs vasks. 
gunāra janaiša foto 
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baltu valodu atlanta projekts). Maz ir publikāciju angļu valodā, to skaita palielināšana 
un letonikas “modernizācija” būtu uzdevums tuvākajai nākotnei, taču šī nozare pirmām 
kārtām vajadzīga latviešiem pašiem kā pašapziņas, pašizdibināšanas un intelektuāla, 
kultūras patriotisma avots. sabiedrībā jāiesakņo atziņa, ka letonikas valsts pētījumu 
programma un letonikas nozaru kopums valstij jāfinansē kā latvijai būtiska joma, jo 
finansiālo nodrošinājumu nacionālām zinātnēm daudzinātie Eiropas savienības fondi 
neparedz, bet latvijai arī turpmāk Es ietvaros jāattīstās kā valstij ar izteiktu nacionālo 
identitāti, līdz ar tradicionālo multikulturālismu, īpaši lielajās pilsētās. Es federālisms 
nedrīkst iznīdēt atsevišķas valsts nacionālās savdabības – arī tas ir viens no zinātnes (un 
kultūras) pastāvēšanas pamatnoteikumiem mazā valstī.

13. att. Nobela Miera prēmijas laureāts Xiv Dalailama sava rīgas apmeklējuma laikā 2013. gada 
10. septembrī kā latvijas zinātņu akadēmijas dāvinājumu saņem letonikas programmas ietvaros 
tālava jundža redakcijā izdoto grāmatu par nevardarbīgo pretestību latvijā (blūzma v., jundzis t., 
riekstiņš j., sharp g., strods H. Regaining Independence: Non-violent Resistance in Latvia 
1945–1991. rīga, 2009) un lzA medaļu. gunāra janaiša foto
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Tabula
latvijas izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam 
un to finansējums (milj. ls)*

2007 2008 2009 2010 2011 2012
uzŅēMējDArbībAs sEktOrs 28,6 24,9 21,8 28,5 27,6 23,1
vAlsts sEktOrs 21,3 27,4 14,8 17,7 23,2 27,7
Augstākās izglītībAs 
sEktOrs 38,0 47,2 23,3 30,8 48,6 51,4

kOPējAis FiNANsējuMs 
ziNātNiski PētNiECiskAjAM 
DArbAM

87,9 99,5 59,9 77,0 99,4 102,2

kopējais uzņēmumu finansējums 
zinātniski pētnieciskajam darbam 32,0 26,9 22,1 29,9 24,7 24,3

kopējais valsts finansējums 
zinātniski pētnieciskajam darbam 43,9 47,1 26,8 20,3 22,4 24,4

kopējais augstskolu finansējums 
zinātniski pētnieciskajam darbam 0,8 2,5 1,8 1,1 1,6 2,0

kopējais ārvalstu finansējums 
zinātniski pētnieciskajam darbam 11,2 23,0 9,2 25,7 50,7 51,5 

ziNātNiski PētNiECiskā 
DArbA izMAksAs PrOCENtOs 
NO ikP

0,59 0,62 0,46 0,60 0,70 0,66

* lr Centrālā statistikas pārvalde (http://data.csb.gov.lv/DAtAbAsE/zin/zin%C4%81tne/zin%C4%81tne.aspt
labots: 2013.08.13.)

salīdzinājumam: 2011. gadā zinātniski pētnieciskā darba izmaksas procentos no ikP somijā at-
tiecīgi bija 3,78%, zviedrijā – 3,37%, vācijā – 2,84%, igaunijā – 2,25%, Francijā – 2,25%, ungārijā – 
1,21%, lietuvā – 0,92%, Polijā – 0,77%, slovākijā – 0,68%, bulgārijā – 0,57%, rumānijā – 0,48%, 
Es – 27 – vidēji 2,03% (birti mājaslapa http://www.birti.eu/lv/jaunumi/item/138-birti-projekts)

Noslēgums

Diemžēl kopš 2008. gada finansiāli ekonomiskās krīzes un stingrās taupības poli-
tikas dēļ likumā iekļautie solījumi pētniecības dāsnākai finansēšanai no valsts budžeta 
(gada pieaugums par 0,15% no ikP), lai sasniegtu vismaz igaunijas un lietuvas līmeni, 
vairs netiek pildīti (sk. tabulu). inovāciju, inovatīvo tehnoloģiju ziņā latvija pašreiz 
ieņem pēdējo vietu Es līdzās rumānijai un bulgārijai. vāji veicas ar inovāciju ievie-
šanu ražošanā, ar reālu lietišķo zinātni, kas mazina interesi par zinātni varas elitē.87 
Pētniecība vairs netiek uzsvērta kā prioritāra joma (arī 2012. gadā akceptētajā Nacio-
nālajā attīstības plānā). Eiropas komisijas izdotajā krājumā “Innovation Union Com-
petitiveness Report. Research and Innovation Policy 2011”, kur apkopoti salīdzinoši dati 

87 ādamsone-Fiskoviča A. Zinātnes un sabiedrības attiecības Latvijā. rīga: zinātne, 2012, 251 lpp.

Jānis Stradiņš  lAtvijAs ziNātNE tOtAlitārAs liElvAlsts uN NEAtkArīgAs rEPublikAs sistēMā
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par finansējumu inovācijām dažādās valstīs (tostarp trijās baltijas valstīs), ir izteikta 
neuzticība solījumiem, ka situācija inovāciju jomā varētu uzlaboties līdz 2020. gadam, – 
latvijas instanču iztēlotās nelielās augšupejas taisnei Ek pretstata savu “reālistisko” 
taisni, kas ir horizontāla, pesimistiska, bez augšupejas. Par spīti valsts atbalsta trūku-
mam un pavājām iniciatīvām latvijā, tomēr joprojām darbojas inovatīvi zinātnieki, 
izgudrotāji, izstrādāts birti (baltijas inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju platformas) 
projekts.88 tuvākā nākotne rādīs, vai latvijā līdztekus “ekonomikas uzrāvienam” spēs 
īstenot “inovatīvās zinātnes” uzrāvienu, vai latvijas vidē tam atradīsies nepieciešamie 
resursi un intelektuālā kapacitāte, vai spēsim apgūt Es pēc 2014. gada solītos, par 50% 
palielinātos līdzekļus.89 2013. gadā notiek jauna latvijas zinātnes un zinātnisko institū-
ciju starptautiskā izvērtēšana (ko organizē ziemeļvalstu Padome). kopš 2009. gada pētī 
augstākās izglītības situāciju, paredzot tās radikālu reformu līdz ar pētniecības lomas 
nostiprināšanu universitātēs.

latviešos joprojām mājo spēcīgs izglītošanās, pētniecības gars, tie spējīgi ģenerēt 
sasniegumus visdažādākajās jomās, ir talantīga, čakla un mērķtiecīga nācija. taču, lai 
talanti varētu izpausties, nepieciešama būtiska valsts gādība, sabiedrības izpratne un 
atbalsts. Nepieciešams vairāk popularizēt zinātni – gan nacionālo identitāti veicinošas 
nozares, gan dabaszinātnes un inženieru mākas, kas kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem 
latvijā nonākušas pabērna lomā. tas ir vitāli svarīgi, lai latvieši pastāvētu arī turpmāk 
kā intelektuāla nācija, ne mazāk svarīgi kā demogrāfija, pietiekama turība, ekonomiska 
izaugsme, sabiedrības materiāls nodrošinājums. Pagaidām gan latvija gūst labākus pa-
nākumus kultūrā, mākslās, sportā nekā zinātnē un ražošanā. Diemžēl mūsdienu latvija 
nav kļuvusi zinātnei labvēlīga valsts.

latvijas zinātnē varētu iezīmēties arī jauns modelis – zinātnieku izceļošana uz Es 
valstīm, Asv, tomēr saglabājot pietiekamu saistību ar dzimteni, vai arī otrādi – pētnie-
cības darbs latvijā kopēju starptautisku projektu ietvaros, ko dara iespējamu modernie 
informācijas līdzekļi. jāveido mazas valsts zinātne lielajā Eiropas un pasaules zinātnē, 
arī ar nozīmīgiem pētniecības centriem (vismaz atsevišķās nozarēs) baltijā un ar ga-
rantētu pašu valsts finansējumu vismaz nacionālajās un reģionālajās zinātnēs. latvijā  
jāizveido daži augsta līmeņa pētnieciski institūti, lai tā izķepurotos no stagnēšanas “otrā 
ātruma Eiropā”, nekļūtu par Eiropas nomali, kur pētniecībā nekas oriģināls vairs netiek 
veikts.

Arī līdzdalība starptautiskajā zinātnē ir viena no modernās nacionālās identitātes 
izpausmēm.

88 birti – Baltic Institute of Research, Technology and Innovation, virtuāla institūcija, kas izstrādājusi lietpratīgu 
inovatīvo zinātnes un tehnoloģiju stratēģiju latvijas un citu baltijas valstu konkurētspējas paaugstināšanai un 
inovatīvo un perspektīvo nozaru identificēšanai. sk.: http://www.birti.eu.lv (skatīts 11.11.2013.).

89 zinātnieku skaits (uz 1000 strādājošajiem) latvijā ir zems (~ 4 zinātnieki, no tiem 0,5 strādā industrijā; 
salīdzinājumam: somijā ir 17 zinātnieki uz 1000 strādājošajiem, no tiem puse – industrijā). lai pietuvotos 
Es vidējam zinātnieku skaitam uz 2 miljoniem iedzīvotāju (12 000), latvijā nepieciešams bez esošajiem 
3000–4000 zinātniekiem iesaistīt vēl vismaz 4000 zinātnieku, kas strādātu industrijā, uzņēmējdarbībā un 
citās tautsaimniecības nozarēs pašreizējo 600 vietā. Augstākās izglītības jomas līmeņa celšanai tāpat papildus 
vajadzīgi 4000–5000 zinātnieku, kas strādātu latvijas augstskolās (Cietums pret zinātni: Arnolda ūbeļa uz-
stāšanās lzA Pavasara pilnsapulcē 2013. g. 4. aprīlī. Zinātnes Vēstnesis, 2013, 13. maijs).
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rakstā sniegts ieskats baltijas vācu kultūras vēsturē, galveno uzmanību pievēršot literatūras attīstī-
bas procesam un tam, kā vācbaltiešu kultūra ir ietekmējusi vai radusi atbalsi latviešu kultūrā. vāc-
baltiešu teksti, kas domāti vācu lasītājam, ar ārkārtīgi retiem izņēmumiem, latviešu literatūru nav 
ietekmējuši, tas saistīts ar vēsturiskajiem apstākļiem un koloniālo situāciju. vācbaltiešu literatūra 
atspoguļo Eiropas un konkrētāk – vāciski runājošās Eiropas daļas literāros procesus no tās pirm-
sākumiem 12./13. gs. mijā līdz 20. gadsimtam. tā iegūst reģionāli specifiskus vaibstus tēlainības, 
tipāžu un apskatīto problēmu ziņā 19. gadsimtā, tas raksturīgs arī vācbaltiešu kopienai – nacionālās 
atmodas laikmetā.

The article touches upon german baltic culture from its beginnings – the turn of 12th/13th centuries 
till the 20th century, it gives a more detailed overview about the history of german baltic literature, 
which has been a true follower of European literary tradition, or more exactly – the literary process 
of the german speaking part of Europe. it gives a glimpse of the impact of german baltic culture on 
latvian architecture, arts, music, theatre, science and schooling. The impact of german baltic texts 
on latvian literature is rather insignificant, in connection with the colonial situation in the baltic till 
1918 and the rise of independent latvia. 

Atslēgvārdi: baltijas vācu kultūra, vācbaltiešu un latviešu vēsturiskās attiecības.

Keywords: german baltic culture, historical relations between baltic germans and latvians. 
 

ievads

vācbaltiešu kultūra baltijā tradicionāli saistāma ar posmu no 12. un 13. gs. mijas – 
tātad ar krusta kariem, vācu ordeņa un kristīgās baznīcas nostiprināšanos baltijā, ieka-
rotāju un misionāru pakāpenisku iesakņošanos un pamatiedzīvotāju pakļaušanu – līdz 
vācbaltiešu izceļošanai 1939. gada rudenī un Otrā pasaules kara beigām, teritoriāli – ar 
kurzemes, zemgales un vidzemes novadiem.1 vācbaltietis ir vācietis, kas dzimis baltijā 

1 Arī latgales kultūrvēsturē sava nozīme ir baltijas vācu dzimtām (borhi, korfi, ludvigshauzeni u.c.). tomēr 
reģiona attīstība kopš 16. gs. saistīta ar ilgstošu poļu virskundzību, tas noveda pie pārpoļošanās – pārejas 
katoļticībā un poļu valodas lietošanas, tāpēc tradicionāli latgale netiek iekļauta vācbaltiešu kultūras apskatos. 
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vai arī lielāko daļu savas dzīves pavadījis un iesakņojies baltijā, tāpēc, piemēram, ne jo-
hans gotfrīds Herders, ne rihards vāgners, kas rīgā uzturējušies īslaicīgi, par baltijas 
vāciešiem nav uzskatāmi. 

līdz 18. gs. beigām baltijas vācieši rakstos asociē sevi ar noteiktu teritoriju, pār-
stāvēdami atšķirīgas valstis: Kurländer – kurzemes un zemgales hercogistes (līdz 
1795) vācieši un Livländer – vidzemes vācieši.2 Pēc visas baltijas iekļaušanas krievi-
jas impērijas sastāvā vietējie vācieši pamazām pāriet uz kopīgu apzīmējumu – Balten 
jeb baltieši. 19. un 20. gs. mijā, baltiešu apzīmējumam nostiprinoties arī attiecībā uz 
šeit dzīvojošām pamattautām, baltijas vācieši pievieno sevi konkretizējošu vārdu sa-
vienojumu vācu tautības baltieši jeb vācbaltieši (Deutschbalten). savukārt apzīmējums 
baltvācieši (vāciski Baltendeutsche) ir samērā nesenas cilmes, to sāka lietot tikai Hitlera 
iestāžu ierosmē.3 Padomju laikā tas lietots joprojām, no vienas puses, ideoloģiskā no-
lūkā, no otras puses, to uztverot kā saīsinātu vārdu savienojumu Baltijas vācieši vai kā 
analoģisku darinājumu, piemēram, apzīmējumam baltkrievi. ir saprotama arī baltijas 
vāciešu vecākās paaudzes vēlme savas kopienas apzīmēšanai lietot vārdu vācbaltieši 
vai baltieši (bet ne balti un ne vācbalti, nesaistot apzīmējumu ar konkrētu baltu va-
lodu grupu), nevis baltvācieši. vairumam ļaužu šodien vēsturiskā tradīcija ir sveša, 
tekstos un runās pastāv līdzās trīs dažādi apzīmējumi – Baltijas vācieši, vācbaltieši un  
baltvācieši.4 

līdz latvijas valsts dibināšanai 1918. gadā vācbaltieši daudzu gadsimtu garumā ir 
galvenais politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves virzītājspēks neatkarīgi no teritori-
jas politiskās piederības. Pēc 1918. gada rudens baltijas vācieši kļūst par minoritāti ne-
atkarīgajā latvijas valstī ar visām minoritātes tiesībām līdz kārļa ulmaņa apvērsumam 
1934. gadā.5 30. gadu otrajā pusē pastiprinās nacisma ideju loma vācbaltiešu kopienas 
apziņā. tā saistīta ar ulmaņa saukļa Par latvisku Latviju īstenošanos dzīvē, vēršoties 
pret demokrātiskām minoritāšu tiesībām, kā arī ar politisko notikumu kontekstu vācijā 
tajā laikā. 

vācbaltiešu kultūra ir koloniāla kultūra bez konkrēta valstiska centra. Metropole 
attiecībā pret provinci (koloniju) uztverama garīgā nozīmē kā vāciski runājošā Eiropas 
daļa, kuras lielas teritorijas (izņemot, piemēram, Šveici un Austriju) apvienojās tikai 
1871. gadā. No koloniālas kultūras pazīmēm akcentējams, pirmkārt, provinciālisms – 
laika nobīde kultūrprocesu apguvē attiecībā pret centru, otrkārt, viduvējība – ģēnijs, 
izcilība vienmēr tiecas atgriezties centrā.6  

2 Pēc teritoriālā principa apzīmētas vācbaltiešu studentu korporācijas, piemēram, tērbatas universitātē 
1808. gadā dibināta korporācija Curonia, kas apvieno studentus – kurzemniekus, 1822. gadā – Livonia. 

3 krēsliņš j., sen. kas ir baltvācieši (vācbaltieši)? Laiks, 1998, 15. aug.
4 sal.: kaspara kļaviņa raksts, kurā brīvi lietoti visi trīs apzīmējumi (kļūdaini, bet populāri – vācbalti); sk.: 

kļaviņš k. baltijas vāciešu un latviešu kopīgā pagātne. Diena, pielik. Sestdiena, 2005, 19. marts.
5 jāatzīst, ka vācbaltietis Pauls Šīmanis minoritāšu stāvokli demokrātiskās latvijas laikā vērtē kā tuvu ideālam, 

un tas nav pārspīlējums, bet gan gudras un tālredzīgas politikas rezultāts, protams, arī šajā laikā ne iztiekot bez 
ķildām un savstarpējiem apvainojumiem. 

6 sal.: j. M. r. lencs, dzimis Cesvainē, baltiju apmeklē reti, un pamatots ir jautājums par viņa piederību pie 
vācbaltiešu rakstniekiem vispār; E. keizerlings pēc 1895. g. dzīvo Minhenē, tur top visi viņa labākie stāsti 
un romāni u.tml., arī zigfrīds fon Fēgezaks un verners bergengrīns savus labākos darbus saraksta ārpus 
baltijas.
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baltijā dzimušo vāciešu saiknes ar tēvzemi nav pārtrūkušas, arī daļa jaunākās pa-
audzes ir kļuvusi par pētniecības darba turpinātāju un kultūras kontaktu stiprinātāju.7 
joprojām iznāk vācbaltiešu periodiskie izdevumi un zinātnisku rakstu krājumi, notiek 
konferences.8 vācbaltiešu kultūrvēstures pētnieku loku papildina baltijas pamattautu 
pārstāvji, ienesot pētījumos jaunu, nereti kontroversālu skatījumu.9 svarīga loma ko-
pienas vēstures izpētē ir pētnieciskajiem centriem, piem., karla Širrena biedrībai (line-
burga), kā arī Herdera institūtam (Marburga). Populāru sabiedrisku darbu veic rīgā un 
reģionos darbojošās vācbaltiešu biedrības, veicinot vācbaltiešu saliedēšanu un rosinot 
arī latvijas sabiedrības interesi par savas zemes pagātni.10 tieši pēdējos gados rīgas 
vācbaltiešu biedrībā Domus Rigensis izveidojusies jauniešu sekcija ģermānista imanta 
Cīruļa vadībā liecina par labām biedrības attīstības iespējām nākotnē.

laika gaitā latviešu attieksme pret vācbaltiešu kultūras mantojumu ir mainījusies. 
Mākslā un arhitektūrā,11 kā norāda jānis krastiņš, abpusēja mijiedarbe ir neizbēgama, 
kā rezultātā vēsturisko stilu māksla ieguva reģionālus vaibstus, bet pagāniskā kultūra 
lokalizēja mākslas stilu formālos elementus.12 Ar vietējās arhitektūras īpatnībām, rak-
sturīgām baltijas un skandināvijas reģionam, saista horizontālās, zemās, lēzenās jumtu 
līnijas baznīcu celtniecībā, līdzīgi arī muižu arhitektūrā dažkārt vērojams tautas celtnie-
cībai tuvāks lauku un zemes elpojums.13

baltijas vācu kultūra līdz 18. gs. beigām, gan ar laika nobīdi, ir Eiropas mākslas 
tendenču spogulis. Apgaismības laikmets to izlīdzina un talantīgiem intelektuāļiem 
kurzeme un vidzeme kļūst par eksperimentu arēnu,14 tas ir arī laiks, kurā veidojas 
pirmās publiski pieejamās mākslas krātuves.15 19. gadsimtu iezīmē strauja pilsētu 
izaugsme un latviešu profesionālās mākslas rašanās. topošie latviešu mākslinieki 
pirmās amata iemaņas nereti iegūst pie vācu daiļkrāsotājiem un kariešu lakotājiem.  
19. un 20. gs. mijā starp latviešu un baltijas vācu māksliniekiem nostiprinās personiskie  

7 Šai ziņā viens no spožākajiem un interesantākajiem piemēriem ir vācbaltiešu cilmes jaunā zinātniece ulrike 
Plāta.

8 sal.: Baltische Briefe; Jahrbuch des baltischen Deutschtums. berlīnē, Dunkera un Humbolta apgādā publicēto 
literatūrzinātnisko rakstu sērijā “Literarische Landschaften” arvien liela uzmanība pievērsta arī baltijai, pie-
mēram, 11. sējums karolas l. gocmanes redakcijā (2010) pilnībā veltīts literatūrai vācu valodā baltijā un 
Pēterburgā; notiek regulāras baltijas un vācbaltiešu vēsturnieku konferences u.c.

9 baltijas vācu kultūras pētniecībā nozīmīgs devums ir arī latvijas dažādu nozaru vēsturniekiem – leo Dribi-
nam, Ojāram spārītim, raimondam Cerūzim, gvido straubem, rasai Pārpucei u.c.

10 Par vācu biedrību darbību latvijā pēdējās divās desmitgadēs sk.: Vācu kultūra Latvijā. red. l. Dribins. rīga: 
latvijas vācu savienība, 2009, 74.–133. lpp.

11 Par vācbaltiešu mākslu un arhitektūru sk.: Lexikon baltischer Künstler. Hg. W. Neumann. riga: jonck & Po-
liewsky, 1908; Hagen k. Lexi kon deutschbaltischer bildender Künstler – 20. Jahrhundert. [köln]: verlag Wis-
senschaft und Politik, 1983, kā arī: siliņš j. Latvijas māksla 1800–1914. 2 sēj. stokholma: Daugava, 1979–1980.

12 krastiņš j. verbindung zwischen lettland und den Deutschen auf dem gebiet der bildenden kunst 
und der Architektur. Tausend Jahre Nachbarschaft. Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen.  
Hg. W. schlau. München: bruckmann, 1995, s. 272.

13 siliņš j. Latvijas māksla 1800–1914, i sēj. stokholma: Daugava, 1979, 120. lpp.
14 sal., piemēram, arhitekta Hāberlanda darbību: lancmanis i. Hāberlands starp modernismu un avan-

gardu. Latvijas Architektūra, Nr. 98, 2011/2012, decembris/janvāris, 48. lpp.; zilgalvis j. Daugavas muižas. 
18. gs.–20. gs. sākums. rīga: izglītība, 2002, 150. lpp.

15 sal.: Himzeļa kolekcija jeb t.s. Himzeļa muzejs virs Doma klostera krustejas austrumu spārnā, dibināts 1773; 
kurzemes provinces muzejs, dibināts jelgavā 1818. gadā. 
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sakari.16 vietējās mākslas attīstībā svarīga nozīme ir rīgas Pilsētas mākslas muzeja 
atvēršanai (1905), kura telpās – tagad latvijas Nacionālajā mākslas muzejā – joprojām 
atrodas viena no plašākajām latvijas mākslas kolekcijām. 

latviešu mākslas loma pieaug 20. gs. sākumā līdz ar nacionālā romantisma tradīci-
jas veidošanos, piemēram, jūgendstila ietvaros.17 tomēr liela daļa latviešu mākslinieku, 
guvuši labu izglītību, saglabā saiknes ar vāciskajām aprindām joprojām, pildot pasūtī-
juma darbus.18 vācbaltiešu loma latvijas arhitektūrā un mākslā mazinās periodā starp 
abiem pasaules kariem.  

Mūzikā latviešu un vācu tradīcijas19 ar nenozīmīgām savstarpējām ietekmēm ir pa-
stāvējušas paralēli. tās tuvinās tikai 19. gadsimtā, kad no baltijas vāciešiem un kaimi-
ņiem igauņiem latvieši aizgūst dziesmu svētku tradīciju,20 mācās mūzikas instrumentu 
spēli un dziedāšanu un kopā studē. 19. gs. veicina arī vācbaltiešu muzikālo tradīciju 
un vēstures pārlūkošanu.21 un senākais vietējās mūzikas vēstures posms patiešām ir 
bagātīgi pētīts,22 salīdzinājumā ar to – par 20. gs. vācbaltiešu mūziku iegūstams vien 
fragmentārs iespaids, monogrāfiju nav.23 

Pastāvīgā latviešu redzeslokā vācu mūzika nonāk ap 17. un 18. gs. miju, draudzēm 
pārejot uz jaunajām, ritmizētajām dziesmu grāmatām; vācu garīgās dziesmas klātbūtni 
vidzemē stiprina arī brāļu draudzes. latvieši vismaz kopš 18. gs. vidus pazīst vācu ziņģi,24 
vārda nostiprināšanos latviešu kultūrā veicina arī g. F. stenders,25 bet ziņģes žanrs po-
pularitātes virsotnes sasniedz 19. gadsimtā.26 tautas apgaismības laikmetā vācu mācītāji 

16 īpaši nodaļa: valters un baltijas mākslas dzīve 19. un 20. gs. mijā. ābele k. Johans Valters. rīga: Neputns, 
2009, 102.–112. lpp.

17 sal.: krastiņš j. 20. gadsimta sākuma arhitektūra: Rīga stalažās. http://academia.lndb.lv/xmlui/bitstream/
handle/1/647/janis_krastins_20_gadsimta_sakuma_arhitektura_riga_stalazas.pdf?sequence=1 (sk. 
18.07.2012.).

18 stradiņš j. baltvācu problēmu loks mūsu kultūrvēsturē. – stradiņš j. Trešā atmoda. rīga: zinātne, 1992, 
239. lpp.

19 Par vācbaltiešu mūziku sk.: scheunchen H. Lexikon deutschbaltischer Musik. Wedemark-Elze: Harro v. 
Hirschheydt, 2002, 352 s.; breģe i. Cittautu mūziķi Latvijā. 1401–1939. rīga: zinātne, 2001, 232 lpp.

20 sal.: Dīrik [Dīriķis] b. kāds vārds par dziedāšanu un dziesmām. Pēterburgas Avīzes, 1862, 14. jūl.
21 Pirmie krājumi reģiona mūzikas materiāla apzināšanai: Liedersammlung Livländischer Componisten (1864); 

Die baltischen Gesänge vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart (1894). sal.: lindenberga v. Die Deutschbalten 
in lettischer umgebung. Deutsch-baltische musikalische Beziehungen. Geschichte – Gegenwart – Zukunft. Hg. 
A. Žiūraitytė. rieden im Allgäu: studio verlag, 2003, s. 161.

22 sal.: gailīte z. Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli. rīga: Pētergailis, 2003; skrābāns r. Izcilie pasaules mūziķi 
Rīgā. rīga: zinātne, 1993; lindenberga v. Gadsimtu skaņulokā. rīga: zinātne, 1997; Skaņuloki gadsimtos. 
rīga: zinātne, 2004; Mänd A. Urban Carnival: festive culture in the Hanseatic Cities of the Eastern Baltic. 
1350–1550 [arī par teātri un spēlēm]. turnhout, belgium: brepols, 2005 u.c.

23 sal.: Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. red. A. klotiņš. rīga: lu literatū-
ras, folkloras un mākslas institūts, 2011; plašāki pārskata raksti: scheunchen H. Die Musikgeschichte der 
deutschen in den baltischen landen. Musik geschichte Pommerns, Ostpreußens und der baltischen Lande. Hg. 
W. schwartz, F. kessler, H. scheunchen. Dülmen: laumann, 1989, s.135–171; scheunchen H. Deutsches 
Musikleben in riga im laufe der jahrhunderte. Deutsche Musik in Ost- und Südosteuropa, Studien zum 
Deutsch tum im Osten, Nr. 28, 1997, 119.–135. lpp.

24 sal.: ziņģe j. langes vārdnīcā: lange j. Vollständiges deutschlettisches und lettischdeutsches Lexikon, bd. i. 
Mitau: j. F. steffenhagen, 1777, s. 511.

25 krājumi: Jaunas ziņģes (1774), Ziņģu lustes (i d. – 1783, 1785; ii d. – 1789).
26 sal.: johansons A. Vecrīgas ziņģu grāmata. rīga: zinātne, 1994, 235 lpp. 
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izdod pirmos kordziedāšanas krājumus latviešiem27 un komponē arī latviešu dzeju.28 
latviešu komponistu un mūziķu vecākā paaudze muzikālās iemaņas iegūst pie baltijas 
vācu pedagogiem,29 ar vācbaltiešu kultūras starpniecību veidojas arī latviešu mūzikas 
kritika. sākot ar 19. gs. beigām, latviešu mūzika pamazām ienāk baltijas vācu kultūrā.30 

teātra spēlē, tāpat kā mūzikā, līdz 19. gadsimtam pastāvējušas un viena otru tikpat 
kā nav ietekmējušas latviešu (ar to saprotot teātra elementus latviešu tautas kultūrā31) 
un vācu tradīcijas.32 teātra izrādes rīgā ir rīkotas vismaz kopš 1205. gada, turpmāk 
baltijā spēlētas arī liturģiskās drāmas, bijis pazīstams laukumu teātris un meteņu 
spēles,33 ienākušas arī vācu ceļojošo aktieru trupas, kurzemes hercoga galmā izrādītas 
dziesmu spēles un spēlēts teātris skolās. Pirmo teātra ēku rīgā atklāj 1782. gadā, drīz 
arī jelgavā (1802) un liepājā (vasaras teātris, 1804), šajā laikā teātris spēlēts arī kuldīgā 
(1805–1817). 1863. gadā rīgas vācu teātrim uzceļ jaunas telpas, neatkarīgās latvijas 
laikā tur ir Nacionālā opera. vācu teātris rīgā turpina darboties līdz 1939. gadam, kopš 
1930. gada – uļejas zālē, krievu klubā Ķēniņu ielā.  

baltijas vācieši ir likuši pamatu latviešu dramaturģijai34 un veicinājuši latviešu pro-
fesionālā teātra attīstību. Arī latviešu teātra tēvs ādolfs Alunāns par aktieri un režisoru 
izaudzis vācbaltiešu sabiedrībā. ā. Alunāna saikne ar vācbaltiešu kultūru ir stingra, 
spēcīga un tieša, pirmkārt, ā. Alunāns ir pusvācietis – viņa māte ir jelgavas rātskunga 
jūliusa Felckes meita, otrkārt, viņa pirmā pieredze teātrī ir saistīta ar jelgavas Pilsētas 
(vācu) teātra apmeklējumiem un mājas viesībām ar vācu aktieriem, treškārt, jau skolas 
gados ā. Alunāns skatuves mākslu sācis apgūt pie vācu aktiera A. Haniša un, ceturtkārt, 
ā. Alunāna pirmās profesionālā aktiera gaitas saistāmas ar pieredzi dažādos baltijas 
vācu teātros.35 ā. Alunāna lugu uzbūve balstīta tolaik vācu teātrī populārajās posēs, to 
piepildījumu veido tautas atmodas laikmeta idejas. Nākamā latviešu aktieru un režisoru 
paaudze arī aug baltijas vācu teātra paspārnē – no 1886. līdz 1893. gadam latviešu te-
ātri vada vācietis Hermanis rode-Ebelings. ā. Alunāna augstu vērtēto improvizāciju,36 

27 llDb izdod kora dziesmu krājumu “Dziesmiņas” (1845); kora mūzikas laukā dziesmu krājums: Der Lieder-
kranz für lettischen Jünglinge und Kinder zur großen Freude geflockten. Hg. k. j. Weyrich (1857, 1864, 1867). 

28 Mācītājs F. v. keilmans komponējis dziesmas ar A. līventāla vārdiem, tās publicētas avīzē “Tas Latviešu 
Ļaužu Draugs” (piem., “Matīsiņš”, Nr. 21, 1838, 26. maijs) un tās pielikumā (piem., “grietiņas prieki” Latviešu 
Drauga Nr. 25, 1838, 23. jūn. pielikuma 25. lapā). 

29 sal.: latviešu mūziķi ā. Ore un ā. ārgalis mācījušies pie A. Pabsta, j. vītols – pie r. Postela u.tml.
30 ā. Ores polkas, ā. Alunāna jelgavas strēlnieku galops (1867), j. vītola dziesmas u.c.
31 Par to sīkāk sal.: zeltiņa g. latviešu ierašas kā daudzveidīgs teātra pirmformu avots. Nacionālā rakstura un 

stilistikas iezīmes latviešu teātrī. rīga: zinātne, 2000, 25.–42. lpp.; jansons j. A. Latviešu masku gājieni. rīga: 
zinātne, 2010, 384 lpp. 

32 Par vācu teātra vēsturi sk.: Theater. livland. kurland. Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums 
und St. Peterburgs, bd. 1. Hg. l. gottzmann, P. Hörner. berlin; New York: W. de gruyter, 2007, s. 45–78.

33 Ar neslēptām simpātijām reformācijai 1527. gada 27. februārī rīgā izrādīta protestanta, kannu lējēja un dzej-
nieka burkarda valdisa sacerētā meteņu spēle “līdzība par pazudušo dēlu”.

34 Pirmā publicētā luga, pirmā publicētā oriģinālluga, pirmā pašu rīkotā izrāde un latviešu profesionālā teātra 
sākums rīgā 1868. gadā dažādos veidos un nozīmēs saistāmi ar baltijas vācu kultūru. 

35 tērbatas vasaras teātrī (1866), rēveles pilsētas teātrī (1867/68; 1869/70), Pēterburgas galma teātrī (1868); ar 
ā. Alunāna mātes atbalstu iegūtais piedāvājums spēlēt Ķīlē (1870) atcelts, sākas vācu – franču karš, par to 
sīkāk sk.: bērziņš A. Ādolfs Alunāns latviešu teātrī. londona: latpress, 1954, 59. lpp.

36 Par to ir lieliskas atmiņas: skujeniece b. Atbildes. Ādolfs Alunāns atmiņās, vēstulēs, anekdotēs. rīga: litera, 
1993, 232.–234. lpp.
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kā raksta guna zeltiņa, rodes-Ebelinga laikā nomaina dzelžaina disciplīna un prasības 
pēc maksimālas precizitātes. latviešu aktieriem tā bija vērtīga skola aktiertehnikas 
attīstīšanā.37 bez baltijas vācu teātra skolas citāda būtu arī latviešu teātra kritika.38 vāc-
baltiešiem svarīga nozīme ir vietējās kinomākslas tapšanā.39 

Arī latviešu zinātne un izglītības sistēma 19. gadsimtā izaug uz vācbaltiešu liktajiem 
pamatiem40: vācu dibinātajos semināros izglītotie latviešu tautskolotāji kļūst par nacio-
nālās kustības līderiem, viņu vadītie kori un teātra izrādes laukos saliedē sociāli aktīvo 
latviešu tautas daļu. vāciskās augstskolas tērbatā un rīgā ir pirmās latviešu zinātnieku 
kalves. latvijas Augstskola (1919) savas darbības sākumos izmanto vācbaltiešu pro-
fesūru.41 uz pirmo vācbaltiešu pētījumu bāzes izaugusi latviešu literatūrzinātne un 
valodniecība, pēc mācītāja A. bīlenšteina sniegtajām lingvistiskajām ziņām 1920. gadā 
tika nosprausta latvijas un lietuvas robeža.42 

vietējo literatūru galvenokārt viena novada – vidzemes – robežās kā vienotu tekstu 
kopumu pirmo reizi skata vēsturnieks un jurists F. k. gādebušs (1777).43 19. gs. pirmo 
pusi raksturo vērienīgs k. E. Napjerska un j. F. rekes sakārtots enciklopēdisks izde-
vums – bibliogrāfisks pārskats par ļaudīm un darbiem, kas saistīti ar baltiju.44 Pirmā 
vācbaltiešu literatūras vēsture publicēta gadsimta vidū (1855),45 krietni vēlāk (1928) 
iznāk nākamā,46 bet vērtīgu pienesumu turpmākajos gadu desmitos vācbaltiešu litera-
tūras izpētē dod arī periodika.47 

Pēc Otrā pasaules kara vācbaltiešu minoritāte baltijā beidz pastāvēt, tomēr balti-
jas vācieši ārzemēs turpina tās kultūras vēstures pētniecību, svarīga loma ir zinātniski  

37 zeltiņa g. ievads. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. rīga: lu lFMi, 2010, 10. lpp.
38 Par to sīkāk: volkova l. Blaumaņa zelts. Rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos. rīga: karogs, 2008, 25. lpp.; 

Čeže M. Werdegang des lettischen Opernkritikers am deutschen rigaer stadttheater 1863–1914. Deutsch-
baltische musikalische Beziehungen: Geschichte – Gegenwart – Zukunft. Hg. A. Žiūraitytė. rieden im Allgäu: 
studio verlag, 2003, s. 35–42. 

39 sal.: jākabsone k. vācbaltieši liepājas kino vēsturē. Vācu kultūra Latvijā. sast. l. i. krokša, A. balaško. rīga: 
latvijas vācu savienība, 2009, 50.–62. lpp.

40 Par baltijas vācu zinātniekiem: Filaretow b. Lexikon deutschbaltischer Wissenschaftler. köln: Wissenschaft und 
Politik, 1994; par zinātņu vēsturi: stradiņš j. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. rīga: latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2009. 

41 lu 20. gs. 20. gados vācbaltieši bija 12–14% no mācībspēkiem: matemātiķi P. bols, A. Mēders, inženierzināt-
nieki A. ā. jenšs, E. jakobi, jurists A. lēbers, vēsturnieks l. Arbuzovs jun. sal.: loeber D. Deutschbaltische 
Lehrkräfte an der Universität Lettlands. 1919–1941. Hamburg: Pantzer, 1999.

42 bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert (1892), norāde pēc avota: stradiņš j. baltvācu problēmu loks mūsu kultūrvēsturē. – stradiņš j. 
Trešā atmoda. rīga: zinātne, 1992, 250. lpp.

43 Livländische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung, i–iii. riga: johann Friedrich Hartknoch, 1777.
44 recke j. F., Napiersky k. E. Allgemeines Schriftsteller- und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland 

und Kurland, bd. i–ii. Mitau: steffenhagen, 1827–1829; recke j. F., Napiersky k. E. Allgemeines Schriftsteller- 
und Gelehrten- Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Nachträge und Fortsetzungen, bd. i–ii. 
Mitau: steffenhagen, 1859–1861.

45 sivers j. v. Deutsche Dichter in Rußland. Studien zur Literaturgeschichte. berlin, 1855.
46 Grundriß einer Geschichte der baltischen Dichtung. Hg. A. behrsing, A. Favre, O. greiffenhagen, A. knüpffer. 

leipzig: institut für Ausslandkunde, grenz- und Auslanddeutschtum, 1928.
47 Baltische Monatsschrift, 1859–1913 un 1927–1931; Deutsche Monatsschrift für Russland, 1912–1915; Baltische 

Monatshefte, 1932–1939. 
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pētnieciskajām gadagrāmatām un kultūras periodikai.48 Pēdējās desmitgadēs (1980–
2010) publicēti arī vairāki enciklopēdiska satura izdevumi49 un plaša vācbaltiešu 
literatūras vēsture.50 ir izaugusi jauna paaudze, tai raksturīga krietna deva ironijas un 
ierasto viedokļu un stereotipu maiņa – starp spilgtākajiem literatūrpētniekiem jāmin 
Franks-lotars krolls un Armins fon ungerns-Šternbergs. 

vācbaltiešu literatūras pirmsākumi 

senāko tekstu rašanās ir saistīta ar viduslaikiem, ar vācu mūku un bruņinieku 
ierašanos un nostiprināšanos baltijā. galvenie kultūras centri baltijā ir klosteri – te 
veidojas pirmās bibliotēkas, senākā no tām – rīgas Domā. No 13. gs. (1209) saglabā-
jušies arī senākie dokumenti livonijas vēsturē, domājams, šajā laikā tapuši arī pirmie 
kalendāri.51 tipisks viduslaiku literatūras žanrs ir hronika. baltijā tās rakstītas vairāku 
gadsimtu garumā; 13. gs. hronikas ir kļuvušas par latviešu un igauņu vēstures rekon-
struēšanas avotu, jau latviešu tautas atmodas laikmetā 19. gs. otrajā pusē tās ir tulkotas 
latviski.52 livonijas un Atskaņu hronikas epizodes ir izmantojuši ievērojami latviešu 
rakstnieki, viņu darbi ir kļuvuši par sava laikmeta ikonām.53 Nozīmīgas hronikas top 
arī nākamajos gadsimtos, citstarp, baltijas dzīvi tēlojošā pirmā plašākā publicētā – bal-
tazara rusova hronika (1578), kurā krietni lielāka uzmanība nekā iepriekšējās pievērsta 
ikdienas dzīves tēlojumam. 

17. gs. hronikas jau daļēji vērtējamas kā zinātniskas historiogrāfijas.54 Šajā laikā 
top arī senākā latviešu vēsture vācu valodā (1649),55 un tā kļūst par vienu no avotiem 
pirmajam apcerējumam latviešu valodā par latviešu tautas vēsturi (1725).56 

senākajos laikos mūsdienu latvijas teritorijā tapuši arī citi – Hanzas literārajā 
tradīcijā balstīti, tomēr visnotaļ interesanti lokālo kultūru atspoguļojoši literatūras 
darbi:57 katoļu dziesmas, alegoriski dziedājumi par dzirnavu un laimes ratu un šaha 
spēli. Daļai tekstu, piemēram, īsiem, kodolīgiem pantiem grāmatās piemīt aizsardzības 

48 Jahrbuch des baltischen Deutschtums, Baltische Hefte; avīzes Baltische Briefe un Mitteilungen aus baltischem 
Leben.

49 redlich M. Lexicon deutschbaltischer Literatur (1989); Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums 
und St. Petersburgs, i–iii. Hg. C. l. gottzmann, P. Hörner (2007).

50 Wilpert g. v. Deutschbaltische Literaturgeschichte. München: C. H. beck, 2005, s. 226.
51 senākais – ap 1380. gadu, glabāts rīgas Doma baznīcas svētā krusta altārī, lietots rīta misu noturēšanai.
52 livonijas indriķa hroniku (latviski – 1883) un Atskaņu hroniku (latviski – 1893) pirmoreiz brīvi tulkojis 

Matīss siliņš. Hroniku fragmenti pārstāstos publicēti dažādās latviešu avīzēs jau 19. gs. 70. gados.
53 Merkel g. Wannem Ymanta (1802), šā darba pārstrādes: ā. Alunāns. Mūsu senči (1890), Pumpurs. Lāčplēsis 

(1888). 13. gs. hroniku epizodes arī: Auseklis. Beverīnas dziedonis (1874), rainis. Indulis un Ārija (1912), 
j. Akuraters. Kaupo, līvu virsaitis (1913), v. belševica. Indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām 
(1969), M. zālīte. Indriķa hronika (1999).

54 kelch C. Liefländische Historia. revall [tallinn]: johann Mehner, 1695; papildināts un pilnīgs izdevums 
1875.

55 Einhorn P. Historia Lettica. Dorpt in liefland: j. vogel, 1649.
56 bankavs j. F. Mihļais lattweeti! [ievads]. Latviski svētdienas darbi. rīga: s. Frölich, 1749, [bez lpp. nr.].
57 Hrestomātija ar komentāriem: Mackensen l. Baltische Texte der Frühzeit. riga: verlag der Akt.-ges. “Ernst 

Plates”, 1936.
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funkcija pret grāmatu zagļiem; populāri ir arī veselības padomnieki vārsmotā valodā, ir 
saglabājušies panti uz zvaniem, kausiem, ieročiem un kapa plāksnēm, kā arī asprātīgas 
dziesmiņas, kas sniedz ieskatu livonijas kara notikumos un atspoguļo mantisko un 
teoloģisko interešu vadītās cīņas reformācijas laikā. tieši tās nereti kļūst par galveno 
protestantu mediju – dziedātas krogos, tās iegūst plašu auditoriju un izplatās tālāk vā-
ciski runājošajā Eiropā.58 

johana gūtenberga izgudrojums (1450) – teksta iespiešana ar pārvietojamiem 
burtiem – ir nozīmīgs pagrieziens Eiropas grāmatniecībā. grāmatu pavairošana kļūst 
ērtāka, vienkāršāka, ātrāka un lētāka, tā veicina grāmatu izplatību un palielina lasītāju 
skaitu, vairo publiskās un mājas bibliotēkas arī senajā livonijā.

vācbaltiešu literatūra 16. un 17. gadsimtā: reformācijas,  
vēlās renesanses un baroka laiks

Ar reformācijas laiku rīgā saistāma kannu lējēja burkarda valdisa vētrainā dar-
bība, viņš iegājis Eiropas kultūras vēsturē kā meteņu spēles autors,59 fabulu60 un garīgu 
dziesmu sacerētājs. rīgā valdiss nonāk arī uz apsūdzēto sola raganu prāvā (1531).61 

16. gs. beigās rīgā izveidojas humānistu pulciņš. Paralēli ikdienas gaitām rīgas 
skolotāji, ārsti un mācītāji raksta dzeju un filozofiski ētiska rakstura traktātus, aizraujas 
ar dabaszinātnēm un ģeogrāfiju. renesanse vēl ir laiks, kad zinību avotu var izdzert 
sausu un tā nav utopija.62 Humānistu pulciņa darbība stimulē tipogrāfijas atvēršanu 
pilsētā (1588). topošais pilsētas ārsts bazilijs Plīnijs sacer slavas dziesmu rīgai la-
tīņu valodā (1595).63 bet viņa sacerējums nedz aizsāk,64 nedz noslēdz pilsētu slavas 
dziesmu rindu – nepilnus 100 gadus vēlāk top k. bornmana veltījums jelgavai65 un jau 
18. gs. sākumā – j. F. bankava – Dundagai. Pēdējo tikai 1855. gadā pirmoreiz publicē 
kurzemnieks krišjānis valdemārs,66 tās komentāros, gan vārdā nesaucot, valdemārs 
uzslavē tobrīd labāko Dundagas literātu latvieti E. Dinsbergu.67 E. Dinsbergs desmit  

58 Oettinger r. W. Music as Propaganda in the German Reformation. burlington: Ashgate, 2004.
59 De parabell vam vorlorn Szohn, 1527. latviski: valdiss b. Parabola par pazudušo dēlu. rīga: Musica baltica, 

2010. 
60 Esopus (1548, atk. 1555, 1557). 
61 straubergs k. Latviešu buramie vārdi. rīga: latviešu folkloras krātuves izdevums, 1939, 57. lpp.
62 Marino A. The Biography of “The idea of Literature”. From Antiquity to the Baroque. New York: state univer-

sity of New York Press, 1991, p. 104.
63 Encomium inclitae Civitatis Rigae Metropolis Livoniae (1595), labā latviešu (l. briedis), vācu (M. knolls), 

angļu (P. Cedriņš) un krievu (l. Azarova) atdzejojumā grāmatā “Bazīlija Plīnija slavas dziesma Rīgai 1595”. 
rīga: latvijas kultūras fonds, jumava, 1997. 

64 Par priekšvēsturi sīkāk sk.: Einleitung. spekke A. Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom 
Jahre 1595 (bas. Plinius. Encomium Rigae). rīga: W. F. Häcker, 1927, s. 5–38. 

65 bornmann Ch. Mitau, 1686, 1714². labā v. bisenieka atdzejojumā, ar i. klekeres komentāriem poēma publi-
cēta grāmatā Senā Jelgava. sast. E. grosmane. rīga: Neputns, 2010, 312.–336. lpp. 

66 Dondangen, manuskr. 1721; publ.: C. W-r. [Waldemar]. Dondangen, besungen im jahre 1721 vom Pastor 
bankau. Das Inland, Nr. 14–16, 1855.

67 ... die zur Zeit auch den anerkannt besten lettischen Poeten, einen wirklichen Volksdichter. turpat: C. W-r. [Wal-
demar]. Dondangen, besungen im jahre 1721 vom Pastor bankau. Das Inland, Anhang, Nr. 16, 1855, s. 254.
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gadus vēlāk, mazliet palabojis Mārča reinberga pirmvariantu, laidīs klajā “ziņģi par 
rīgu un viņas dzīvi” (1865)68 un ievirzīs pilsētas dzeju latviskā gultnē. A. Švābes, 
A. Čaka, A. Neibarta un j. rokpeļņa teksti ir tikai tradīcijas turpinājuma jaunāka  
virsotne. 

Ar reformācijas gadsimtu saistāms arī garīgo dziesmu uzplaukums baltijas vācu 
literatūrā. jau 1530. gadā nāk klajā rīgas vācu protestantiskajām draudzēm domātā 
pirmā dievkalpojuma kārtība un s. tegetmeiera un Andreasa knopkena sakārtotā 
vācu luterāņu dziesmu grāmata. Par Rīgas apustuli sauktais Pētera baznīcas kapelāns 
knopkens ir cieši saistīts arī ar latviešiem – viņš iestājas nesēju brālībā kā latviešu 
amata brāļu mesu priesteris Pētera baznīcā. A. knopkens ir arī pirmais rīgas vācie-
tis, kura dziesmas, iespējams, jau viņa dzīves laikā ir atdzejotas latviski.69 Dziesmu 
ziņā nozīmīga arī 17. gadsimtā publicētā rīgas vācu dziesmu grāmata (1664), tā 
atbalso laikmetam raksturīgo personiskās dievbijības ideju, bet tekstu autori ir vācu 
baroka dzejas zieds – j. Hērmans, j. rists, P. Flemings, s. Dahs, P. gerhards u.c., 
tikai dažus gadus vēlāk labā atdzejojumā viņu dziesmas nonāk arī latviešu dziesmu  
grāmatās. 

 viens no spilgtākajiem baltijas baroka pārstāvjiem ir zviedru armijas ģenerālma-
jors gustavs Mengdens, arī viņa sacerējumu lielāko daļu veido garīgā dzeja, tostarp 
sonetu krājums un ritmizēti Dāvida psalmi ar melodijām.70 Mengdens savus darbus 
pats arī komponējis71, un jau 17. gs. beigās tie ir atdzejoti latviski. 

17. gs. baroka kultūrai netrūkst teatrālisma un pārspīlētas greznības, tomēr ik-
vienas svinības ir pakļautas stingriem, iepriekš izstrādātiem priekšrakstiem. Šajā 
žanrā ar īsti eiropeisku vērienu darbojies kurzemes mācītāja dēls johans besers. Pie-
daloties diplomātiskā misijā londonā (1684–1685), viņš kļūst par karaļa Džeimsa ii 
kronēšanas aculiecinieku, novērotais rituāls pievērš beseru rūpīgām ceremoniju stu-
dijām. viņš izstrādā ceremoniju aprakstus Halles universitātes atklāšanai un Pētera i 
sagaidīšanai kēnigsbergā, bet slavas kalngalu sasniedz ar Prūsijas karaļa Frīdriha i 
kronēšanas rituāla aprakstu (1701). Pretstatā šiem stingram rituālam, noteiktām uzve-
dības normām pakļautajiem tekstiem baroka mākslai raksturīgajā garā viņa literārajā 
mantojumā ir arī kaut kas pilnīgi cits – gaužām frivoli teksti, viens no tiem pat sajūs-
minājis vilhelmu leibnicu, bet šo dzejojumu 19. gadsimts jau atzīst par bezgaumīgu  
pornogrāfiju.72 

68 Papildināta un labota M. reinberga publikācija “rīga”. sk.: Mājas Viesis, 1860, 4. apr. un 11. jūl.
69 Diemžēl pirmā līdz mūsdienām saglabājusies latviešu protestantu dziesmu grāmata ir tikai no 1587. gada, par 

iepriekšējiem, zudušajiem izdevumiem sk.: vanags P. Luterāņu rokasgrāmatas avoti: vecākā perioda (16. gs. – 
17. gs. sākuma) latviešu teksti. rīga: Mantojums; stokholma: Memento, 2000. Domājams, 16. gs. jau atdzejotas 
vismaz 8 A. knopkena dziesmas. 

70 Sonntages Gedanken eines Christen (1686); Der verfolgte errettete und lobsinende David (1686).
71 tās ir skaistas ārijas ar savam laikam novatoriskām īpašībām [..], bet draudzes korim praktiski neizdzieda-

mas. Pauloviča i. Garīgā mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā (1660–1710). Promocijas darbs. 
rīga: lkA, 2009, 122.–123. lpp.

72 besser j. v. Ruhestatt der Liebe oder die Schooß der Geliebten, 1697; Wilpert g. v. Deutschbaltische Literaturges-
chichte. München: C. H. beck, 2005, s. 97.
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vācbaltiešu literatūra 18. gs. un 19. gs. sākumā: 
apgaismība un agrīnais romantisms

18. gs. sākums – lielais ziemeļu karš un mēra epidēmija – krietni samazina iedzī-
votāju skaitu. brīvas darba vietas veicina migrāciju. baltijā ieceļo tikko augstskolas bei-
gusī vācu inteliģence. veidojas bruņniecībai nepiederošu ļaužu slānis – mācītāji, juristi, 
ārsti, skolotāji, aptiekāri, arhitekti, grāmattirgotāji – radoši, izglītoti, kultūras, politiska-
jos un sociālajos jautājumos ieinteresēti cilvēki, t.s. literāti.73 18. gs. otrajā pusē baltijas 
provinces piedzīvo uzplaukumu. 1775. gadā jelgavā tiek dibināta Pētera akadēmija. tās 
mācībspēki ir arī rakstnieki un tulkotāji, piemēram, karls Augusts kitners, kas publicē 
pirmo plašāko poētisko veltījumu kurzemei (1791).74 

kurzeme un vidzeme kļūst par spraigu ideju apmaiņas vietu – piecus gadus sko-
lotāja un mācītāja amatā rīgā pavada j. g. Herders; filozofs j. g. Hāmanis kļūst par 
pirmās jelgavas vācu avīzes (1765) redaktoru, grāmatu tirgotājs un izdevējs j. F. Hart-
knohs rīgu padara par Eiropas kultūrā būtisku pirmizdevumu vietu, publicēdams 
j. g. Herdera, j. g. Hāmaņa, kā arī i. kanta rakstus, rīgā nāk klajā M. lomonosova 
darbu pirmie tulkojumi vāciski, g. F. stendera apraksts par globusiem, muzikālijas, 
imperatores katrīnas lielās lugas u.tml. 

līdzīgi domājoši ļaudis veido domubiedru grupas. rīgā – brāļu bērensu pulciņa 
(1754) locekļi ir kēnigsbergas universitātes absolventi, ar franču apgaismības idejām 
aizrāvušies ļaudis, starp viņiem ir Domskolas rektors johans gothelfs lindners, viņa 
skolas drāma “Alberts vai rīgas dibināšana” (1760) varētu būt viens no garlība Merķeļa 
romantiskās teikas “vanems imanta” avotiem.75 savukārt Merķelis pats apmeklē rīgas 
Praviešu klubu.76 Par apgaismības laikmeta raksturīgu iezīmi uzskatāmas arī 18. gs. 
vidū baltijā dibinātās brīvmūrnieku ložas,77 to locekļiem ir izšķiroša nozīme dzimtbū-
šanas atcelšanas vēsturē. Domubiedrus kopā pulcē arī lasīšanas biedrības.78 

Apgaismība modina interesi par lokāli savdabīgajām tradīcijām, un rīga kļūst 
par baltijas historiogrāfijas centru.79 Nāk klajā materiālu krājumi par baltijas vēsturi, 
ģeogrāfiju, etnoloģiju, sabiedrību un saimniekošanas principiem.80 1778.–1779. gadā  

73 sīkāk par to: lenz W. Der baltische Literatenstand. Marburg: Herder-institut, 1953. 
74 Kuronia. Oder Dichtungen und Gemälde aus den ältesten kurländischen Zeiten, 1791. kopā ar otro daļu 

izdevums nāk vēlreiz klajā: Kurona, Dichtungen und Gemälde aus der nordischen Vorzeit, i–ii. leipzig,  
1793.

75 kalniņa i. imanta pirmsākumi baltijas literatūrā. Varavīksne 1989. rīga: liesma, 1989, 153.–164. lpp.
76 Merķelis g. Manas dzīves tēlojumi un raksturojumi. – Merķelis g. Izlase. rīga: liesma, 1969, 357. lpp.; par 

praviešu klubu arī: rauch g. v. Der Rigaer Prophetenclub und andere Aufsätze zur baltischen und russischen 
Geschichte. Hannover-Döhren: Harro von Hirschheydt, 1988, s. 73–89.

77 vecākā baltijā – rīgā “ziemeļzvaigznes loža” (1750); jelgavā “Pie trim kronētiem zobeniem” (1754). straube g. 
brīvmūrniecība latvijā apgaismības gadsimtā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1992, 56.–73.  lpp.

78 jürjo i. lesegesellschaften in den baltischen Provinzen im zeitalter der Aufklärung. Mit besonderer berück-
sichtigung der lesegesellschaften von Hupel in Oberpahlen. Zeitschrift für Ostforschung, jg. 39, H. 4, 1990,  
s. 540–571; jg. 40, H. 1, 1991, s. 28–56.

79 18. gs. beigās paveikto baltijas vēstures pētniecībā pirmoreiz apkopo vilhelms kristiāns Frībe. Handbuch der 
Geschichte Liv-, Est- und Kurlands, bd. 1–5. riga: j. F. Hartknoch, 1791–1794.

80 Hupel A. W. Nordische Miscellaneen, 1–28. riga: j. F. Hartknoch, 1781–1791; Topographischen Nachrichten 
von Lief- und Estland, i–iii. riga: j. F. Hartknoch, 1774–1782.
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j. g. Herders dažādu tautu dziesmu krājumā publicē arī 11 latviešu dziesmas vāciski.81 
tam ir liela lokāla nozīme – publikācija rosina vācbaltiešus vākt folkloru. starp dziesmu 
iesūtītājiem, domājams, ir arī gustavs bergmanis,82 vēlāk pirmo latviešu tautasdziesmu 
krājumu izdevējs.83 Pēc pirmajiem izdevumiem iznāk nākamie – līdz pat Otrajam pa-
saules karam, šai ziņā joprojām nenovērtēts ir rīgas Herdera institūta ieguldījums.84 

baltijas literārajā telpā savas pozīcijas nostiprina sieviete. vietējo dzejnieču teksti 
publicēti jau 17. gadsimtā – galvenokārt svinību dzeja un garīga satura darbi.85 Apgais-
mības sieviešu sacerējumi šķērso reliģiskās literatūras robežas. rakstniece un diplomāte 
Elīza fon der reke Eiropas kultūras vēsturē iegājusi ar rakstu, kas atmasko šarlatānu 
kaļostro,86 tomēr viņas darbu vērtīgākā daļa ir dienasgrāmatas87 un ceļojuma apraksti.88 
Dzejo arī rekes draudzene sofija bekere. Abas latviski tulkojis g. F. stenders (1789),89 šis 
izdevums ir pirmais vācbaltiešu dzejas krājums latviešu valodā. sieviešu literatūras tra-
dīcijas turpina reliģiskā jūsmotāja, grūtdieņu atbalstītāja un dēkaine barbara krīdenere.

Ar apgaismības laikmetu ir saistāms vistālāk pasaulē aizskanējušā dzejnieka un 
dramaturga, Cesvainē dzimušā jākoba Mihaela reinholda lenca vārds. “vētras un 
dziņu” laikmeta literāts, Herdera, gētes, vēlāk – karamzina draugs, dzejnieks lencs 
ir arī psihiskas kaites apzīmogota personība, tas raisījis rakstnieku un komponistu 
interesi.90 lenca lugām91 ir nozīmīga vieta pasaules dramaturģijas vēsturē. lencs no-
raida Aristoteļa trīsvienības principu un cildina Šekspīra teātri ar tā dabiskumu un 
interesi par cilvēciskajām kaislībām. viņa drāmas tuvākas traģikomēdijām. tēlu runa 
tuvināta sarunvalodai, liela nozīme zemtekstam. lencs pirmais izmanto montāžas 
principu – īsas, raiti cita citai sekojošas ainas ar biežu darbības vides maiņu. Cilvēka 
instinkta atklāsmes apvienojumā ar sociālo apstākļu kritiku norāda uz viņa tuvību 
naturālismam, virzienam, kuru Eiropas literatūra iepazina nepilnus 100 gadus vēlāk.92 
tam atbilstoša arī interese par seksualitāti, kuras radītās problēmas lencs lugās risina  
kardināli, rādot paškastrāciju un priekanamus.93 viņš piesaistījis arī latviešu literātu 
uzmanību. jānis Poruks, kuru ar lencu vieno līdzīga pasaules izjūta un piētisma un 

81 krāj.: Volkslieder nebst untermischten anderen Stücken. berlin: Christian Friedrich Himburg, 1795, 452 s.
82 sal.: johansons A. Latvijas kultūras vēsture. 1710–1800. stokholma: Daugava, 1975, 424. lpp.
83 19. gs. sākumā g. bergmanis publicē ap 900 tautasdziesmu: Sammlung ächt lettischer Sinngedichte (1807) u.c. 
84 sal.: Veröffentlichungen der volkskundlichen Forschungsstelle am Herderinstitut zu Riga, bd. i–iX (1935–1939); 

Jahresberichte des Herder-Instituts zu Riga, 1939 u.c.
85 sal.: g. Paffrath, k. gyllenstierna-Meck, r. schwartz, E. M. Frölich. Par to sīkāk: Webermann O. A. baltische 

Dichterinnen in der literatur des 17. jh. Jahrbuch des baltischen Deutschtums. 1960 (1959), s. 57–61.
86 Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalt in Mitau im Jahre 1779 und von dessen magischen Opera-

tionen. berlin, stettin: Nicolai, 1787. 
87 reke E. fon der. Kādas Kurzemes muižnieces atmiņas. rīga: Harro fon Hirschheydt, 2004.
88 Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch Italien. bd. i–iv (1815–1817).
89 krāj. Ielīzes divpadesmit svētas dziesmas, latviešu valodā pārtulkotas no tā veca mācītāja Stendera (1789).
90 büchner g. Lenz (1835); rihm W. Jakobs Lenz (1977/78).
91 Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung (1774), Der neue Menoza (1774), Die Soldaten (1776).
92 Par šo jautājumu, piemēram, sk.: Martin A. Die kranke Jugend: J. M. R. Lenz und Goethes Werther in der 

Rezeption des Sturm und Drang bis zum Naturalismus (2002).
93 sal.: Problēmas, kas inteliģences redzeslokā ir arī baltijā. sīkāk par šo: käser r. Onanie und selbstkastration 

j. M. r. lenz`s Hofmeister am schittpunkt von Medizin- und literaturgeschichte. Triangulum.Germanis-
tisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Elfte Folge (2005). riga, bonn: Akademische bibliothek 
lettlands, 2006, s. 7–31. 
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modernitātes konflikts, rosina celt lencam rīgā pieminekli94 un 
saraksta lugu.95 līgotņu jēkaba savādais stāsts (1924)96 ir ekranizēts 
3x3 nometnē Cesvainē (2011).97 lieliska eseja par lencu ir Andrejam 
johansonam,98 par viņa uzskatiem rakstījis Alnis svelpis.99 latviski 
lencs tulkots maz.100 tāpēc īpašs prieks par 2012. gadā publicēto 
jakoba Mihaela lenca rakstu izlasi valda bisenieka un beatas Paške-
vicas tulkojumā.101 

lielākais baltijas vācu romantiskais dzejnieks kazimirs ulrihs 
bēlendorfs102 ir lenca likteņa līdzinieks – laikabiedru, lielo vācu 
dzejnieku paziņa,103 klaidonis un vientuļnieks, viņš savu dzīvi beidz 
pašnāvībā Mērsraga mācītājmuižā.104 Eiropas kultūras vēsturē bēlen-
dorfs noteikti labāk pazīstams kā Šveices revolūcijas dokumentētājs105 
un vācu dzejnieka F. Helderlīna vēstuļu draugs.106 bēlendorfs rakstī-
jis lugas, šai žanrā palikdams “vētras un dziņu laikmeta” epigonis. 
viņa atdzejojumi latviski tikpat kā nav publicēti,107 valda bisenieka 
sagatavotais manuskripts joprojām gaida savu izdevēju. 

18. un 19. gs. mijā vācbaltieši ievieš nāves tēmu arī latviešu lai-
cīgajos tekstos. Engures mācītājs j. P. brants raksta par pašnāvībām 
“latviešu Avīzēs”, viņa pārdomas noslēdz pirmais Šekspīra “Hamleta” 
monologa atdzejojums: Voi būšu kāds, voi ne? Tas prasāms gan.108 
branta publikācija top gadu pēc bēlendorfa pašnāvības. 

 94 Pirmā publikācija latviski par lencu: Adagio [j. Poruks]. reinholds lencs. Dienas Lapa, 1900, 5. (18.) sept., Nr. 201. 
 95 Poruks j. Mans ceļojums uz Elbflorenci. Poruku Jāņa Kopoti raksti, vi sēj. rīga: A. golts, 1924, 303. lpp.; 

Poruks j. Atmiņas no maniem Drēzdenes skolas laikiem. Poruku Jāņa Kopoti raksti, Xi sēj. rīga: A. golts, 
1925, 60. lpp. Manuskripts nav atrasts.

 96 līgotņu jēkabs. reinholds lencs. Jaunākās Ziņas, 1924, 26. maijs–23. jūl. (pirmpublikācija laikrakstā); lī-
gotņu jēkabs. Reinholds Lenzs. rīga: valters un rapa, 1927. 

 97 3x3 filmu studija. rež. Eva Eglāja-kristsone, operators un montāžas meistars rihards grāvis. 
 98 johansons A. vētras un dziņu vidzemnieks. Dūmainie spīdekļi. stokholma: Daugava, 1953, 15.–51. lpp.
 99 svelpis A. bez brīvības dzīve iet no kalna lejup... Par dzejnieku un apgaismotāju j. M. r. lencu. Filosofija, 

Nr. 1, 1998, 195.–204. lpp. u.c.
100 Pirmais dzejolis k. krūzas atdzejojumā: tu visu dzīvu darīt spēj. Tēvija, 1942, 16. jūn. krūzam vēl 14 lenca 

atdzejojumi palikuši manuskriptā lu Akadēmiskās bibliotēkas retumu nodaļā; plašākā lenca darbu frag-
mentu izlase: Ideju vēsture Latvijā: no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem. Antoloģija. sast. un zinātn. red. 
E. buceniece. rīga: zvaigzne AbC, 1995, 219.–229. lpp.

101 lencs j. M. r. Piezīmes par teātri. Aumeistars jeb mājaudzināšanas priekšrocības. rīga: Hromets poligrāfija, 
2012.

102 2000. gadā nāk klajā bēlendorfa raksti trijos sējumos: boehlendorff Casimir u. Werke in 3 Bänden, Hg. 
Fr. schell hase. Frankfurt stromfeld: roter stern, 2000. 

103 bēlendorfs studē filozofiju jēnā un piedalās Brīvo vīru savienībā, iepazīstas ar Fihti, brentāno, Herbartu, 
saviņjī u.c.

104 Viņa dzīve stāstā: Bobrovskis, J. Bēlendorfs. Dz. kalniņas tulkojums. Liesma, Nr. 5, 1970, 28.–30. lpp.
105 kā aculiecinieks klejojumu laikā Alpos uzraksta vairāksējumu vēsturi Geschichte der Helvetischen Revolution 

(1802).
106 j. bēlendorfs tiekas ar Helderlīnu Homburgā vien pāris mēnešu (1799).
107 bēms r. kazimirs ulrihs bēlendorfs. Literatūra un Māksla, 1990, 13. janv.; kazimirs ulrihs bēlendorfs [v. bi-

senieka atdzejas kopa un s. Pijolas komentāri]. Literatūra un Māksla, 1994, 4. nov.
108 Latviešu Avīzes, 1926, 22. apr.

1. att. j. M. r. lenca portrets, 
zīmēts ar zīmuli. Autors nezi-
nāms, ap 1777. gadu  
(lenz j. M. r. Werke.  
Hg. F. voit. stuttgart: Philipp 
reclam jun., 1998. zīmējums 
uz grāmatas vāka) 
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vācbaltiešu literatūra 19. gadsimtā: 
nacionālais romantisms, reālisms un naturālisms

1795. gadā beidz pastāvēt kurzemes hercogiste. Ar šo brīdi noslēdzas baltijas 
apvienošana, iekļaujot visu tagadējās latvijas teritoriju krievijas impērijas sastāvā. 
sauklis in Treue fest – ‘uzticībā vienoti’, laikam uz priekšu ritot, kļūst tik būtisks kā 
vēl nekad iepriekš. Nostiprinās apzīmējums baltieši, tā ir raksturīga iezīme arī kopienu 
vienojošām literatūras antoloģijām: “baltiešu albums” (Baltisches Album, 1848) vai 
gadsimta noslēgumā Žanno Emīla grothusa sastādītā “baltiešu dzeja” (Das baltische 
Dichterbuch, 1894) ar plašu ieskatu vācbaltiešu lirikas vēsturē, ar poētu biogrāfijām un 
portretiem.109 

svarīga loma jaunās paaudzes apvienošanā ir tērbatas universitātei (1802) un vie-
nojošs spēks ir arī biedrības, kuru izveidošanā nereti svarīgs ir arods un, protams, kopīgi 
mērķi, piemēram, Latviešu literārā (draugu) biedrība. kaut arī biedrības nosaukumā vēl 
ietverts novada vārds, pašai biedrībai bieži ir tendence pāraugt šaurās novada robežas, 
piemēram, jelgavā dibinātā Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība (1815–1939) jau 
pēc pāris gadiem atver durvis pārnovadniekiem un lepojas ar goda biedriem no teju 
puses Eiropas. 

kopienas iekšēju nostiprināšanos veicina arī citi faktori, pirmkārt, vācijas terito-
riālā apvienošanās. idejiskas vienotības saglabāšana ar vāciju nozīmē baltijas provinču 
eiropeiskumu, to apliecina arī par vācbaltiešu celsmes literatūras paraugu dēvētais 
vēsturnieka karla Širrena apcerējums (1869).110 latviešu nacionālo atmodu kā reālu 
draudu izsenis iedibinātajai kārtībai vācbaltiešu sabiedrība novērtē novēloti. vidzemes 
superintendents Ferdinands valters 1869. gadā raksta: “jaunā latvija ir jauns pēdējās 
desmitgades produkts. kad tā nāca valodās, man šķita, ka tā vairāk mājo viņas pēlēju 
bailēs nekā īstenībā. Šī bēdīgā patiesība tagad ir nākusi dienasgaismā.”111

krievijas impērijas bailes un robežu slēgšana, vēlāk – lielkrievu šovinisms un balti-
jas pārkrievošanas politika veicina provinciālismu. sadzīviskā līmenī tas saistāms ar bī-
dermeierisko muižiņu kultūras uzplaukumu un nostabilizēšanos vēl 19. un 20. gs. mijā, 
pasaules uztverē nostiprinoties konservatīvismam. Eiropas lielās romānistikas bums 
te tikpat kā nav jūtams, reālisms un naturālisms ienāk salīdzinoši vēlu, lielo patiesību 
meklējumi un konflikti šķiet tāli. vācbaltieši vislabprātāk lasa F. Matisonu, Žanu Polu, 
g. E. lesingu, H. Heini, A. Plātenu, N. lēnavu un j. Eihendorfu, jauniešu, studentu 
vidē arvien ļoti populārs ir F. Šillers,112 salīdzinoši mazāk – gēte. Piespiedu rusifikācija 
gadsimta beigās atnes līdzi pirmo inteliģences izceļošanas vilni. 

109 sal. līdzīga satura un iekārtojuma arī kaudzītes Matīsa sast. “smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas” 
(1880), pirmā latviešu dzejas antoloģija ar trijiem atkārtotiem izdevumiem līdz 1904. gadam.

110 schirren k. Ch. Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin. leipzig: Duncker & Humblot, 1869.
111 Das junge lettland ist ein Nagelneues Produkt des letzten Deceniums. Als man es zu besprechen begann, 

schien es mir mehr in den befürchtungen seiner tadler, als in Wirklichkeit zu existieren. Diese traurige 
Wirklichkeit ist aber jetzt klar zu tage gelegt. sk.: Walter F. Das lettenthum. Bischof Dr. Ferdinand Walter. 
Seine Landtagspredigten und sein Lebenslauf. leipzig: Duncker & Humblot, 1891, s. 365.

112 sal.: salu H. Seid umschlungen Millionen! Die frühesten Übersetzungen von Schillers Liedern und Balladen in 
Skandinavien und im Baltikum. tampere: tampereen Yliopisto, 1968. 
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vācbaltiešu literatūra kļūst par klasisku kopienas pašapliecināšanās līdzekli un 
19. gs. var dēvēt arī par vācbaltiešu nacionālās atmodas gadsimtu.113 Neiedomājami 
pieaug rakstītāju skaits. literatūrā ienāk jaunas tēmas, motīvi un tēli – līdzās apgaismī-
bas laikmetā uzsāktajiem baltijas vēstures pētījumiem un igauņu un latviešu folkloras 
vākšanai arī dzejā un prozā – lokālu leģendu un baltu mitoloģijas motīvi. Publicēti 
vairāki pseidovēsturisku materiālu un vietējās folkloras krājumi,114 arī periodika pie-
vērš lielu uzmanību novadu pētījumiem.115 latviešu folkloras motīvus, piemēram, arī 
par lidojošajiem ezeriem,116 savā dzejā izmanto viktors Andrejanovs, viņš arī publicē 
vairākus latviešu tautas garamantu krājumus vāciski. vācbaltiešu literāro ainavu da-
žādo latviešu tēli, daļā tekstu zemniekus tēlojot kā vienkāršas, instinktiem pakļautas 
būtnes, citos risina arī sarežģītākas vācu un latviešu savstarpējās attiecības.117 latviešu 
klātbūtne vairo arī vācbaltiešu satīriskās dzejas tēlainību un tematiku.118 rūdolfa zei-
berliha makaroniskajās vārsmās119 kārkluvācietis Mikel Kallning runā sulīgā rīdzinieka 
valodā.120

latviešu un vācu vēstures motīvi saglabā popularitāti visa gadsimta garumā,121 
ar to cieši saistīta bruņniecības glorifikācija un valtera fon Pletenberga cildinājums, 
bieži aprakstīts arī krievijas impērijai lojālā zviedru laika jurista, muižniecības tiesību 
aizstāvja reinholda fon Patkula liktenis.122 

19. gadsimtu iesāk romantiski ceļojumu apraksti,123 plaukst memuārliteratūra, ar-
vien lielāku interesi raisa dzimtu vēstures pētniecība, heraldisko un ģenealoģisko datu 
apzināšana.124 

romantisma laikmets rosina interesi par dabu. īpašais baltijas dabas tēls joprojām 
tiek minēts kā vācbaltiešu literatūrai raksturīga iezīme, tā izpratnē svarīgi ne tik daudz 

113 Armin v. ungern-sternberg. Denkfiguren “deutschbaltischer” identitätsbildung: Nation und Sprache in Nord-
osteuropa im 19. Jahrhundert. Hg. k. Maier. Wiesbaden: Nord-Ost institut, 2012, s. 74–98.

114 Mirbach O. v. Briefe aus und nach Curland während der Regierungszeit des Herzogs Jacob, 2. sēj. (1844). Frag-
mentāri E. stērstes tulkots latviski: Mirbaha vēstules par Kurzemes hercogu Jēkabu. (jelgava: H. Alunāns, 1899, 
136 lpp.; faksimilizd.: jelgava: Ģ. Eliasa jelgavas Mākslas un vēstures muzejs, 2010, 127 lpp.); bienemann F. g. 
Livländisches Sagenbuch (1897).

115 Žurnāls “Das Inland” (1836–1856); literārais žurnāls “Der Refraktor” (1836, 1837). 
116 Par šo sīkāk: lukas l. Wandernde seen. Estnische und lettische Natursagen in der deutschbaltischen Dich-

tung. Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Hg. l. lukas, u. Plath, k. tüür. 
tallinn: underi ja tuglase kirjanduskeskus, 2011, s. 236–259. 

117 Par šo tēmu sīkāk: bosse H. Die gläserne Wand: der lettische Mensch in der deutsch-baltischen literatur. 
Journal of Baltic Studies, No. Xvii, 1986, p. 4.

118 sal. krājumus: seuberlich r. Baltische Schnurren. r. kymmel: 1894, 1898, 1902.
119 literatūrzinātnē plaši lietots termins attiecībā uz tekstiem, kuros izmantots vairāku valodu sajaukums, sk., 

piem., 117. piezīmi vai: kursīte j. Dzejas vārdnīca. rīga: zinātne, 2002, 242. lpp.
120 Par šo sīkāk: kalda M. Über makkaronische Dichtungsart in Estland. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 

A daļa, Nr. 4/5, 1996, 10. lpp. 
121 sal.: linde A. Imanta und Kaupo (1891); girgensohn l. Ylo, Kaupos Sohn und Hans von Tiesenhusen  

(1901).
122 sal. lugas: tiesenhausen E. Patkul (1865), Plettenberg (1867); Marholm l. Johann Reinhold Patkul (1879) u.c.
123 sal.: schlippenbach u. v. Malerische Wanderungen durch kurland (1809). Fragm.: Jaunie Stāsti un Romāni, 

Nr. 5, 1994, 6. lpp.
124 sal.: Hollander b. v. zur geschichte der deutschen wissenschaftlichen vereine in lettland. sonderdruck aus 

“Der Auslanddeutsche”. Halbmonatschrift des Deutschen Ausland-Instituts, stuttgart: Werner&Pfeifer, 1923, 
s. 7. (sonderdruck). 
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atsevišķie elementi, cik subjektīvais tvērums – un tas ir savām zemēm pāri slīdošais 
“zemes īpašnieka prieks, uzmetot tam skatu no muižas verandas. [..] Mana pasaule ir 
mana muiža!”125 Dabas tēlā būtiska arī laika perspektīva – 19. gs. tekstos ir vairāk gai-
šuma, harmonijas, rāmuma, skaistu saulrietu un saullēktu, 20. gadsimtā, pēc 1905. gada 
revolūcijas literārajos tekstos baltijas dabas tēlojumā ienāk purvi, miglas, gari rudeņi un 
lietavas, asi, kaili zari un asiņaina saule. liela loma arī ūdeņiem, īpaši – upei, iespējams, 
uz to rosina arī reinas poetizācija vācijas literatūrā: kaut arī kultūrvēsturnieki bieži 
saista mežus ar pašu svarīgāko vācu identitātes rādītāju, romantiķi tautas saknes skatīja 
vairāk kā fluviālas, nevis silvālas – ar reinu kā ģermāņu kultūras dzīvības asinīm – gluži 
tādā pašā veidā kā Nīla un ganga bija barojušas ēģiptiešu un indiešu civilizācijas.126 
Arī vienā no vācbaltiešu romantisma ikonām – vilhelma zigfrīda stafenhāgena skatu 
albumos (1864–1867)127 netrūkst upju un to skaisto krastu tēlojuma. Pie upēm, varenu 
piļu fonā, t.s. vidzemes Šveicē pie gaujas (Cēsīs, turaidā, beverīnā, krimuldā, siguldā) 
visbiežāk risinās arī vācbaltiešu varoņbalāžu darbība.128 

19. gs. baltijas vācu dramaturģijā nav spožu virsotņu. gadsimta literatūru dažādo 
vēsturiskās drāmas, starp to sacerētājiem vistālāk aizskanējušais vārds ir jegors ro-
zens – viņa lugu “Dzīvība par caru” (Жизнь за царя, 1835) izmanto Mihails gļinka 
savas operas (1836) libretam.

vācbaltiešu dzejā šis ir romantisma laiks, uzplaukst balādes žanrs ar bibliskiem, ne-
laimīgas mīlas, vietējo teiku, skandināvu un ģermāņu mitoloģijas motīviem, populāra 
arī varoņbalāde. Dzejnieces balādistes, viena no spilgtākajām starp viņām ir Ģertrūde 
fon den brinkena, tēlo arī Eiropas kultūras vēsturē ievērojamu sieviešu likteņus. 

vācbaltiešu prozu papildina jauni žanri – bērnu un jauniešu literatūra,129 anek-
dotes.130 kriminālromāns,131 vēsturiskais romāns un stāsts. vēl gadsimta vidū prozā 
dominē romantisms un sentimentālisms, raksturīga interese par pagātni, salīdzinoši 
mazāk – tagadnes problēmu risinājums, tas ir kā skats no baznīcas torņa ar visai mig-
lainu perspektīvu.132 

Par labāko vācbaltiešu romānistu atzīts teodors Hermanis Panteniuss, jelgavas 
mācītāja un “latviešu Avīžu” redaktora v. Panteniusa dēls. viņa proza apvieno 18. gs. 

125 undusk j. umweltphilosophie und Naturdenken im baltischen raum. zur Einführung und irritation. 
Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Hg. l. lukas, u. Plath, k. tüür. tallinn: 
underi ja tuglase kirjanduskeskus, 2011, s. 19.

126 lekan M. Thomas. Imaginig the Nation in Nature. Landscape preservation and German Identity 1885–1945. 
london, Cambridge, Massachussets: Harvard university Press, 2004, p. 9.

127 stavenhagen W. s. Album Baltischer Ansichten (1864), Album kurländischer Ansichter (1866), Album livländi-
scher Ansichten (1866, 1873).

128 lukas l. Estnische Ortssagenmotive in deutschbaltischen balladen. Interlitteraria, vol. 1, No. 14, tartu, 2009, 
s. 118.

129 stahl k. Erzählungen, Fabeln und Märchen für Kinder (1818); Die Familie Müller. Ein Buch für die Jugend. 
(1821); Moralische Erzählungen, Schauspiele und Reisebeschreibungen für die Jugend (1822) u.c.

130 baumann j. H. Jagd-Anecdoten, die zwar mehrenteils ans Lügenhafte gränzen, aber sich doch wirklich zugetra-
gen (1817). Fragmenti latviski v. bisenieka tulkojumā grāmatā Johans Heinrihs Baumanis, 250. sast. r. la-
piņa. rīga: latvijas Akadēmiskā bibliotēka, valsts Mākslas muzejs, 2003, 27.–29. lpp.

131 Holtei C. v. Ein Mord in Riga (1855), latv.: Holtejs k. Slepkavība Rīgā (2000).
132 Wilpert g. v. Deutschbaltische Literaturgeschichte. München: beck, 2005, s. 185.
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audzināšanas romāna atbalsis ar atsevišķiem sociālā romāna elementiem (Allein und 
frei, 1875); rīgu trāpīgi dēvējot par Hanzaburgu, tā atklāj urbānajai videi raksturīgo 
mantisko kultu (Das rothe Gold, 1881), bet rakstnieka lielākais sasniegums ir vēsturis-
kais romāns “Ķelieši” (Die von Kelles, 1885), kas aizved livonijas kara notikumos. tas 
ir interesants ar Panteniusa kritisko skatījumu uz vācu misiju baltijā. stāsts “Olas dēļ” 
(Um ein Ei, 1881) konflikta ziņā tuvs r. blaumaņa “Andriksonam” (1899). Abi risina 
sociālo un reizē arī nacionālo konfliktu. kaut arī Panteniusa ceļš ir samierināšanas ceļš, 
tomēr “Olas dēļ” ir viens no sociāli asākajiem darbiem vācbaltiešu literatūrā vispār. Pats 
aizraujošākais Panteniusa darbs ir viņa jaunības atmiņās, kas piedāvā lielisku vācbal-
tiešu tipāžu galeriju un asprātīgu panorāmisku skatījumu uz viņu dzīvi 19. gadsimtā.133 
rakstnieka tuvs draugs ir latviešu žurnālists āronu Matīss, pateicoties viņa tulkoju-
miem un rosinājumam arī citiem spalvas brāļiem tulkot Panteniusu, rakstnieka prozas 
lielākā daļa ir lasāma latviski.134 

19. un 20. gs. mijā raksta senas kurzemes dzimtas aristokrāts Eduards keizerlings, 
līdzās j. M. r. lencam – otrs populārākais baltijas vācu rakstnieks Eiropā. Pēdējās des-
mitgadēs rakstniekam pievērsta pastiprināta uzmanība.135

Daiļradi viņš sācis naturālisma manierē, Minhenes modernisma ietekmē un īpat-
nējas pasaules izjūtas dēļ E. keizerlings 20. gs. sākumā kļūst par impresionistu, kura 
valodas izvēlē jaušams arī vācu jūgendstila manierīgums. viņa prozas laiktelpa ir 
19. gs. beigu patriarhālās muižniecības vide urbanizācijas, paaudžu konflikta un kul-
tūras revolūcijas priekšvakarā. uz dabas fona ir vientuļš cilvēks ar vibrējošu iekšējo 
pasauli. keizerlinga vērtētāji norāda, ka vientulība vispār ir baltijas vāciešu raksturīga 
iezīme,136 tā varbūt saistīta ar relatīvi noslēgtu, mežu ielokā slēptu baltijas muižu dzīvi. 
klusa, lēna nāve dabā kā atgriešanās pirmsākumā un vienkāršs atgādinājums par cil-
vēka epizodisko lomu dzīves nepārtrauktajā plūdumā ir pastāvīga keizerlinga prozas  
pavadone. 

latviešu lasītājam īpaši interesants varētu būt t.s. leišu zemnieku diptihs – jaunības 
luga “ziedoņa upuris” (Ein Frühlingsopfer, 1900) un stāsts “zaldātu Ķērsta” (Soldaten 
Kersta, 1901). 

20. gadsimta vācbaltiešu literatūra: modernisms

baltijas vācu kultūrā 20. gadsimts ir augstākā uzzieda un kopienas iziršanas 
laikmets. 1905. gada revolūcija vācbaltiešu kopienu pārsteidz nesagatavotu. Dzejoļu 

133 Aus meinen Jugendjahren (1907). Fragm.: t. H. Panteniusa atmiņas. No āronu Matīsa. Austrums, Nr. 6, 1898, 
36.–40. lpp.; Nr. 7, 128.–134. lpp.; Nr. 9, 196.–204. lpp.

134 sīku bibliogrāfiju sk. rādītājos grāmatā Vācu literatūra Latvijā. 1890–1945. sast. b. kalnačs. rīga: zinātne, 
2005. 

135 sal.: schulz A. Ästhetische Existenz im Erzählwerk Eduards von Keyserling (1991); Baltisches Welterlebnis. Die 
kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard und Hermann Graf Keyserling. Beiträge eines internatio-
nalen Symposions in Tartu vom 19. bis 21. September 2003. Hg. M. schwidtal, j. undusk. Heidelberg: Winter, 
2007.

136 Alm-lequeux A. Eduard von Keyserling. Sein Werk und der Krieg. Paderborn: igel verlag, 1996, s. 44.
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krājumu “Mūsu dzimtene. baltijas dziesmas” (Unsere Heimat. Baltische Lieder, 1906) 
ievada zigfrīda bīlenšteina gleznas reprodukcija – uz vētras satrakotas jūras fona jau-
nava ar nolaistu vācbaltiešu karogu rokās. Daļā krājuma tekstu ir dzīva pārliecība, ka 
vētra pāries un ierastā kārtība atgriezīsies.137 

Ar revolūciju saistītie notikumi risināti arī dramaturģijā138 un prozā, īpaši intere-
santas ir karla vormsa impresionistiskās skices139 un Fransesas kilpes stāsts “Dārta 
zemīte” (Darthe Semmit, 1910), kas tēlo mītiskas auras apvītu jaunas meitenes dra-
matisko likteni nacionālo un sociālo attiecību krustpunktā.140 sociālais aklums, 
nespēja vainu meklēt koloniālajā situācijā prozas tekstos parādās kā naids pret ārējo 
ienaidnieku – krievu – kā trešo lieko līdzsvarotajās vācu un latviešu attiecībās, svešo 
ticībā, aziātisko, rupjo, neizglītoto, kā arī salīdzinājumā ar harmoniskajiem lau-
kiem – pretējo – urbāno vidi. tipisks revolucionārs ir pilsētā izglītojies, ar aģitatoru 
indi piesūcies skolotājs uz divriteņa. Daiļliteratūra signalizē par patriarhālo attiecību 
galu un beigu sākumu – kā saka prozaiķe Fransesa kilpe, mēs stāvam uz degošas  
zemes.141 

20. gadsimtā baltijas vācieši kļūst par galvenajiem krievu literatūras tulkotājiem.142 
krievu rakstniecība atstāj savas pēdas arī vācbaltiešu tekstos, piemēram, Hans ben-
cigers norāda, ka vernera bergengrīna prozā jaušama īsti krieviska lielo (Ļ. tolstoja, 
F. Dostojevska un i. turgeņeva) romānu atmosfēra.143

gadsimtu mijā vācbaltieši tulko arī latviešu literatūru,144 latviešu dzejas kopas 
publicē turpinājumizdevums “Dzimtenes balsis” (Heimatstimmen, 1904–1912). iecerē 
paliek vācbaltiešu un latviešu dzejas kopkrājums “sniegs kūst” (Der Schnee taut) vācu 
un krievu valodā.145 rakstnieks johans ginters kļūst par starpnieku latviešu un krievu 
dzejnieku tuvināšanā.146 tomēr kopumā vācbaltiešu attieksme pret jauno latviešu kul-
tūru ir vēsi atturīga, vienaldzīga un pat noraidoša.147 

137 sal.: Campen [Campenhausen] E. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern (1908).
138 Freymann k. Der Tag des Volkes. Ein Schauspiel aus der lettischen Revolution 1905 in vier Akten (1907).
139 Worms k. Aus roter Dämmerung. Baltische Skizzen. stuttgart, berlin: j. g. Cottasche buchhandlung Nachfol-

ger, 1906.
140 külpe F. Rote Tage. Baltische Novellen aus Revolutionszeit. berlin: schlesiche verlagsanstalt, 1910.
141 auf brennendem Boden. külpe F. Rote Tage. 1910, s. 78.
142 sal.: z. fon Fēgezka pirmais darbs atsevišķā grāmatā: gogol N. v. Die Nase und andere Geschichten. Mün chen, 

berlin: Paetel, 1921; tulkojis arī N. Ļeskova, i. turgeņeva, N. Nabokova darbus; krievu literatūru tulko arī 
k. Holms, H. Herners, j. ginters, E. Ekarte-skalberga u.c. 

143 Die ganze Darstellung der mussigen großstadtatmosphäre, die nihilistisch-geistreichen gespräche in ärm-
lichen Wohnräumen und Cafés können wir uns ohne die großen romane der russen schwer vorstellen. 
bänziger H. Werner Bergengruen. Weg und Werk. bern, München: Francke, 1961, s. 15.

144 sal.: böhm M. kurland in der vergangenheit und gegenwart. bd. 4. Die Letten. berlin-steglitz: F. Würz, 1917, 
s. 38.

145 Dambergs v. Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas, iii daļa. k. Egles red. rīga, Cēsis: O. jēpe, 1924,  
284. lpp.

146 latviešu rakstnieki krievijas simbolistu izdevumos. sproģe l., vāvere v. Latviešu modernisma aizsākumi un 
krievu literatūras “sudraba laikmets”. rīga: zinātne, 2002; par šo sīkāk arī romānā – guenther j. Ein Leben 
in Ostwind, 1969. romāns tulkots arī krieviski: Гюнтер И. фон. Жизнь на восточном ветру. Москва: 
Молодая гвардия, 2010.

147 klāns P. Dzejniece un redzētāja. Laiks, 1959, 1. apr., 3. lpp. 
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Arī latvieši rosīgi tulko vācbaltiešu literatūru: t. H. Panteniusa romānus un stāstus, 
periodikā publicēta lielākā daļa Eduarda fon keizerlinga prozas un divi latviešu teātri 
iestudē viņa lugu “ziedoņa upuri” (1906).

baltijas vācu literatūras modernizāciju sekmē studijas Eiropas modernisma cen-
tros – galvenokārt berlīnē un Minhenē.148 spilgts notikums ir 1916. gadā publicētā 
bruno geca sakārtotā jaunās vācbaltiešu paaudzes dzejas izlase “jaunie baltieši” (Die 
jungen Balten, 1916), krājumā jūtamas simbolisma, neoklasicisma un impresionisma 
ietekmes. Atskatoties uz šo laiku, Pauls Šīmanis raksta: “Ar vienu rāvienu mums baltijas 
idillē, pirmām kārtām jau vecajā korektajā rīgā, bija radusies īsta mākslas dzīve, kurā 
dalījās domas. Mums bija pašiem savs mākslinieku stūris, kurā visdažādākie sabiedrī-
bas pārstāvji sevi pieteica pilnīgi apzināti un izaicinoši moderni. Notika cīņas, viedokļi 
klīda šurp un turp. Mums bija sava triumfējoša jaunatne.”149 

20. gs. vācbaltiešu literatūras modernizācija nozīmē iekļaušanos vācu literatūras 
kopējā straumē. to apliecina arī pastāvīgā vācijas inteliģences interese par labākajiem 
vācbaltiešu sacerējumiem. 

Pirmais pasaules karš – vācu armijas okupācija – rada īslaicīgas cerības uz vecās 
koloniālās kārtības saglabāšanu un pievienošanos vācijai. Nāk klajā spilgta laikmeta 
liecība – izdevums sešos sējumos “baltijas provinces” (Die Baltischen Provinzen, i–vi, 
1916–1917)150 – ar ieskatu baltijas vācu kultūrvēsturē, daiļliteratūrā un arhitektūrā, 
ar latviešu un igauņu folkloras pavērsienu vietējās vācu kultūras rakursā: “tā ir vācu 
zeme tās garīgajā dzīvē un vāciska tā paliks tik ilgi, kamēr vien tās dēli še mitināsies.”151 
līdzīgās noskaņās dzīvo arī vācbaltiešu literatūra.152 

turpmākie notikumi totāli maina vācbaltiešu statusu baltijā – no dominējoša spēka 
līdz vienai no nacionālajām minoritātēm jaundibinātajās baltijas valstīs. rakstnieks Her-
berts Herners atceras: “Mēs domājām par jaundzimušo valsti, kas sevi sauca par “lat-
viju”, mazliet augstprātīgi, tas jāatzīst. Protams, tai bija jābūt republikai, citādi tas neva-
rēja iet. kaut kas līdzīgs “kārlim Pirmajam” bijušajā kurzemes hercoga tronī – tas šķistu 
pārāk smieklīgi. kas tad bija šie jaunie valstsvīri, sākot ar prezidentu? viņu vārdi, vai tā 
agrāk nesauca mūsu kučierus un kalpotājus? un tā viņi arī izskatījās, tā mums likās.”153 

1920. gada zemes reforma vissmagāk skar muižniecību, daudzas dzimtas izceļo uz 
neatgriešanos. Par vācbaltiešu kultūras un ekonomiskās dzīves centriem starpkaru pe-
riodā kļūst pilsētas. veiksmīgās minoritāšu politikas dēļ latvija var būt paraugs citām 
Eiropas valstīm. lieli nopelni arī latvijas un emigrējušo vācbaltiešu saliedēšanā ir po-
litiķim Paulam Šīmanim. viņa ilggadīgi vadītais laikraksts “rīgas Apskats” (Rigasche 
Rundschau) ir viena no vācu lasītākajām avīzēm arī ārzemēs.

148 Par to sīkāk: Mattiesen H. Der Anteil der Deutschbalten am Münchner kulturleben im 19. und am Anfang 
des 20. jahrhunderts. Baltische Hefte, jg. 8, H. 3, 1962, s. 170–191.

149 schiemann P. Elfriede skalberg zum 25-jährigen Dichterjubiläum. Rigasche Rundschau, 1927, 15. Nov.
150 Die Baltischen Provinzen. bd. i–vi. Hg. O. grautoff. berlin-Charlottenburg: F. lehmann verlag, 1916–1917.
151 grautoff O. Die baltischen Provinzen. zum geleit! Die Baltischen Provinzen: Bauten und Bilder. bd. 3, sepa-

ratdruck. berlin-Charlottenburg: F. lehmann verlag, 1916.
152 sal., piem., E. gerkes dzeja: goercke E. Wir Balten (1916), Nicht untergehen. Gedichte einer Kurländerin 

(1917); izlase: Wir harren des Tags! Lieder aus baltischer Not (1915).
153 Citēts pēc:  Whiton j. “Das Haus am see”: an unpublished memoir of a baltic baron. Journal of Baltic Studies, 

vol. XXvii, No. 1, 1996, p. 82. 
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2. att. z. bīlenšteina gleznas “Mana dzimtene” (1905)  
reprodukcija (Unsere Heimat. Baltische Lieder. riga: jonck & 
Poliewsky, 1906, ielīme) 

Attieksme pret vācbaltiešiem mainās 
līdz ar ulmaņa diktatūras sākumu, tiek 
iero bežotas minoritāšu tiesības, un tas 
kļūst par vienu no faktoriem nacionālsoci-
ālisma ideju izplatībā baltijas vāciešu vidē. 

Neatkarīgās latvijas periods vācbal-
tiešu kultūrā nozīmīgs ar pētījumiem bal-
tijas vēsturē un vācbaltiešu lingvistikā,154 
ar vācbaltiešu un latviešu sadarbības 
aktivizēšanos un savstarpēju ideju ap-
maiņu. latviešu kultūras dzīves notiku-
mus periodikā recenzē gvido Hermanis 
Ekarts. baltijas vācu dzejnieces Elfrīdas 
Ekartes-skalbergas atdzejojumā iznāk 
divas latviešu dzejas izlases.155 tulkošanai 
pievēršas arī citi. saikne ir atgriezeniska – 
kaut nelielu, bet latvieši izrāda interesi arī 
par vācbaltiešu liriku.156 

savstarpējai sadarbībai spilgts pie-
mērs ir Oskars grosbergs, no tēva puses pēc izcelšanās – latvietis. viņš ir baletomāns 
un latviešu baletu libretu autors.157 viņš raksta prozu, tā lasītāju ved atpakaļ 19. gs. 
vidus rāmajā lauku muižas atmosfērā. viņa romāns “Mežvalde” (Meschwalden, 1926) 
piedzīvo pat vairākus tulkojumus158 un Edvarta virzas “straumēniem” (1933) kalpo 
par idejisku augsni.159 O. grosbergs ir joprojām populāra ceļojumu apraksta autors,160 
latviešu literatūras tulkotājs161 un latvijas preses bibliogrāfs.162

kopumā 20. un 30. gadu baltijas vācu literatūras ainu latvijā var raksturot kā sagu-
rušu, arī tekstos, piemēram, dzejā, dominējošā izjūta ir müde – ‘pagurums, nogurums’, 
to apliecina 1935. gadā publicētā dzejas izlase, kurā apvienoti izceļojušo un latvijā 
palikušo vācbaltiešu dzejnieku darbi, gaiša ir vienīgi pagātne.163 

154 sehwers j. Die deutschen Lehnwörter im Lettischen (1918); Sprachlich-kulturhistorische Untersuchungen vor-
nehmlich über den deutschen Einfluss im Lettischen (1936, 1953); arī latviski: vācu pareizrakstība un latvijas 
vācu izruna. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 11, 1921 u.c.; O. Māzings izstrādā vācbaltiešu vārdnīcu 
(1939), manuskripts kara laikā iet bojā, u.tml.

155 Moderne lettische Lyrik (1920), Lettische Lyrik (1924).
156 kārlis krūza. Manuskripti: lu Ab r4661 Dziļā elpa. Triju tautu tulki (1934); lu Ab r4702 Baltijas dzejnieki 

[ietver tulkojumus no vācbaltiešu dzejas izlasēm 1895–1924] (1941); lu Ab r4660 Atdzejojumi. 14 vienības. 
157 librets E. Melngaiļa baletam “Maija, turaidas roze” (1924–1926), komponists baletu nepabeidz; librets bale-

tam “ilga” (1937) ar jāņa vītoliņa mūziku. 
158 romāna “Mežvalde” otrais latviskais izdevums izdots 1942. g., s. vidberga ilustrācijas. 
159 Manuprāt, precīzākais abu darbu vērtējums: jansons j. A. Ed. Virza un viņa “Straumēni”. rīga: valters un 

rapa, 1936.
160 Apraksts Lettland. Land un Leute (1930) ar z. bīlenšteina ilustrācijām kā ceļvedis piedzīvojis daudzus atkār-

totus izdevumus.
161  jaunsudrabin j. Aija (1922), upits A. Jeanne d`Arc (1934),  skalbe k. Die Meerjungfrau (1939).
162 grosberg O. Die Presse Lettlands. riga: baltisher verlag, 1927.
163 Neue baltische Dichtung. Hg. A. F. Maltz. riga: Plates, [1935].
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vācbaltiešu literatūrā starpkaru 
periodā ienāk jauna talantīgu literātu 
paaudze, starp viņiem arī dzejnieki 
lekss Šloss un valters Poge van 
rankens. jauno literātu iedvesmas 
avoti – s. george un r. M. rilke, viņus 
vieno interese par ekspresionismu un 
tekstos joprojām samanāmas simbo-
lisma pēdas, svarīga nozīme urbānajai 
telpai. 30. gados arī vācbaltiešu litera-
tūru iespaido nacionālsociālisma ide-
jas, tam spilgts apliecinājums – jaunās 
paaudzes teorētiskie raksti un dzeja.164 

īslaicīgs un nosacīts ir vācbaltiešu 
un latviešu kultūras tuvināšanās mēģinā-
jums Otrā pasaules kara laikā, kad vāc-
baltiešu tekstus publicē avīzes “tēvija” 

literārais pielikums165 un klajā nāk daži vācbaltiešu romānu tulkojumi latviešu valodā.166 
Otrā pasaules kara beigas piesaka vācbaltiešu kopienas pastāvēšanas beigas baltijā. 

Pēc kara latvijā palikušo vācbaltiešu skaits ir niecīgs.167 
Pievērsīsimies ieskatam vācbaltiešu emigrācijas literatūrā. Apzīmējums var šķist 

pārsteidzošs – 1939. gads tiek dēvēts par baltijas vāciešu repatriācijas gadu, taču vācbal-
tiešiem baltija ir vienīgā dzimtene, izjūtas, to atstājot, ir līdzīgas tām, kuras pazīstam no 
latviešu trimdas literatūras – arī iedzīvojoties svešumā, sāpes par zaudēto tēvzemi paliek. 
trimdinieka fenomena analīzē salīdzinājums starp līdzīgiem motīviem, piemēram, Ģer-
t rūdes fon den brinkenas un veltas tomas un zinaīdas lazdas dzejā noteikti būtu auglīgs. 

zaudētās dzimtenes tēma vācbaltiešu literatūrā ienāk jau 19. un 20. gs. mijā, bieži 
to asociējot ar nogrimušās zemes – Atlantīdas tēlu. tam ir sava jēga – 1905. gads un 
neatkarīgās latvijas laiks, vācu īpašumu nonākšana latviešu rokās ir saistīta ar skumjām 
un kultūras gala izjūtu.168 vācbaltiešu tekstos izcelšanās un bojāejas, arī divu kultūras 
pasauļu robežzīmes funkciju nereti iegūst ūdenstilpne – upe, ezers, dīķis, retāk – jūra.169 

164 schloß l. junge Dichtung der zeit. Baltische Monatshefte, Nr. 11, 1937, s. 622–630; antoloģija Geht ein Ruf 
übers Land: Anthologie junger baltischer Dichter. riga: Plates, 1934.

165 j. M. r. lenca dzejolis k. krūzas atdzejojumā, sk.: Tēvija, 1942, 16. jūn.; O. Šilinga dzejolis k. krūzas atdze-
jojumā, sk.: Tēvija, 1942, 22. janv.; raksts par v. bergengrīnu, sk.: Tēvija, 1942, 20. janv.

166 jau minētais O. grosberga romāns Mežvalde; H. f. Hernera Pelēkais jātnieks (1943).
167 igaunijā un latvijā kopā ap 2000 baltijas vāciešu. sk.: taube A., Thomson E. Die Deutschbalten. Schicksal und 

Erbe einer eigenständigen Gemeinschaft. lüneburg: Carl-schirren-gesellschaft, 1973, s. 71.
168 sal.: Pārvērtības Fēgezaku bijušajā muižā neatkarīgās latvijas laikā: “.. kungu mājā ierīkoja kopmoderniecību 

un viesistabai izplēsa grīdu, ielejot tās vietā cementa klonu, arī vienai augšstāva guļamistabai izplēsa grīdu un 
atstāja to tukšu, tā salaižot abas istabas vienā telpā, lai varētu novietot lielās piena krejojamās mašīnas, rundēļa 
malās vairs nebija koptas puķu dobes. Piena vedēju rati tur bija izvandījuši dziļas, dubļainas grambas, kas sausā 
laikā sacietēja akmeņa cietuma pikās, jo loberģu muižas centrā bija mālaina zeme.” sk.: rozītis O. viesulis. Jaunā 
Gaita, Nr. 223, 2000, decembris, 11. lpp. jeb http://zagarins.net/jg/jg223/jg223_rozitis.htm (sk. 09.11.2013.).

169 sal.: z. Fēgezaka stāstus “jaške un janne”, “kāzas Carnikavā”, v. bergengrīna stāstu “upe”, H. Hernera romānu 
“Pelēkais jātnieks”, F. kilpes stāstu “Dārta zemīte” u.c.

3. att. P. Šīmanis mobilizē vēlētājus 1928. gada vēlēšanām 
(Hiden j. Defender of Minorities. Paul Schiemann, 1876–1944. 
london: Hurst, 2004, ielīme starp 126. un 127. lpp.)



227

savukārt 19. gs. rāmā patriarhālā dzīve izceļojušo atmiņās vēršas zaudētās paradīzes 
tēlā. 

20. gs. baltijas vācu literatūra attīstās trīs virzienos – pirmkārt, daļa vācbaltiešu pēc 
emigrēšanas sevi vairs ar baltiju neasociē un viņu darbi ieplūst vienotā vācu literatūras 
straumē;170 otrkārt, daļa rakstnieku nododas misticismam un reliģiskiem meklējumiem;171 
treškārt, ir rakstnieki, kuri daiļradē saglabā pastāvīgu saikni ar baltiju. tieši šī baltijas 
vācu literatūras daļa ar izteiktiem autobiogrāfiskiem vaibstiem veido interesantāko 
20. gs. vācbaltiešu prozas korpusu. tā nereti grauj iesakņojušos stereotipus vēstures un 
mūsu savstarpējo attiecību izpratnē. 20. gs. vācbaltiešu prozas spilgtākās personības ir 
verners bergengrīns un zigfrīds fon Fēgezaks, dzejā – Ģertrūde fon den brinkena.172

vācu noveles un romāna meistars verners bergengrīns neapšaubāmi ir māksli-
nieciski visspožākais vācbaltiešu 20. gs. literāts.173 ja šķiet, ka baltijas vācu literatūra 
ir provinciāla un mazvērtīga, viņa stāstu krājums “Nāve rēvelē“ (Der Tod von Reval, 
1939, latv. – 2000), kurā mirušo klātbūtne kļūst svarīgāka un dzīvāka par dzīvo, šau-
bas gaisina. laikā, kad v. bergengrīns raksta šo grāmatu (1931–1935), vācbaltiskā 
rēvele vairs neeksistē, mirusi ir acīmredzot arī tās sabiedrība, un tomēr grāmata slēpj 
daudz jautrības un ironijas.174 v. bergengrīna prozā ir divas spilgtas iezīmes, pirmā, 
atsaucoties uz Maiklu ignatjevu, jesajas berlina biogrāfu, – autoram ir būtisks cilvēku 
savdabīgums. un šis savdabīgums sasaucas ar brīvības ideju.175 v. bergengrīna tēliem 
ir neparasti likteņi. Dzīves straume no dzimšanas brīža cilvēku nes pretī nāvei – tās 
klātbūtnes apjausma un uztveres vieglums, pat rotaļas ar nāvi, dažkārt v. bergengrīnu 
likušas saistīt ar baroka laikmetu. tomēr tā ir vēl dziļāk un tālāk ejoša mītiska pasaules 
izjūta, un to var minēt kā otru spilgtāko viņa prozas iezīmi. v. bergengrīns ir viens no 
retajiem baltijas vācu rakstniekiem, kas pārgājis katolicismā, arī šis lēmums saistīts ar 
dziļuma – kristietības sakņu – meklējumiem. rakstnieks gandrīz visos savos darbos 
dzīvo pagātnē – viduslaikos (Feuersprobe, 1933), agrajā renesansē (Der Grosstyran und 
das Gericht), reformācijas un vēlās renesanses laikmetā (Am Himmel wie auf Erden), 
apgaismības gadsimtā (Das grosse Alkahest) u.tml. bet laiktelpas konkrētībai nav 
nozīmes.176 būdams meistars noveles žanrā, v. bergengrīns tai raksturīgo spraigumu, 
pat dramatismu un negaidītības momentu saglabā arī romānos. 

170 sal.: termina iekšējā emigrācija radītājs F. tīss.
171 sal.: ezoterikas un antropozofijas cienītājs M. kibers darbos: Die drei Lichten der kleinen Veronika. Der 

Roman einer Kinderseele in dieser und jener Welt (1929); Einführung in das Gesamtgebiet des Okkultismus vom 
Altertum bis zur Gegenwart (1923).

172 Ne tikai balādiste, spilgta un īpatnēja dzejniece, bet arī aizraujošu memuāru autore: brincken g.  Land unter: 
Erlebnisse aus zwei Weltkriegen, Bolschewickenzeit und Nachkriegs Jahren. Darmstadt: bläschke, 1977. 

173 Dzimis ārsta ģimenē rīgā, cīnījies landesvēra rindās, viņš latviju atstāj 1919. gadā, bet vēlāk periodiski 
atgriežas baltijā, pēdējoreiz uzturējies tallinā 1932. gadā. Plašāku aprakstu par v. bergengrīna prozu sk.: 
birznieks i. ievads vernera bergengrīna prozas darbos. Jaunā Gaita, Nr. 75, 1969, 7.–11. lpp. un arī tīmeklī: 
http://zagarins.net/jg/jg75/jg75_birznieks.htm (sk. 13.07.2012.).

174 zināma līdzība saskatāma ar dāņu rakstnieka j. rīla prozu, sk.: Vēsā jaunava un citi blēņu stāsti. No dāņu 
valodas tulkojusi D. Dravniece. rīga: Atēna, 1998. 

175 Centrālais ezis un vēsais labums: ar Maiklu ignatjevu sarunājas ieva lešinska. Rīgas Laiks, Nr. 7, 2012,  
21. lpp.

176 gadalaiki un pasauļu mūži, cilvēku dzīves un tautu likteņi man ir mūžīgās kārtības ķīlnieki un atspoguļotāji. 
bergengrīns v. Pašatklāsme. 800 gadi. Mūsu kopējā Rīga. rīga: k. Širrena biedrība lineburgā, 2001, 277. lpp.
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baltijas vāciešu vidū, iespējams, visvairāk lasītais romā-
nists ir v. bergengrīna jaunības draugs, tomēr rakstniecībā 
pilnīgi atšķirīgais zigfrīds Fēgezaks.177 viņa galvenais 
darbs ir apjomīgā baltijas triloģija (1933–1960).178 ro-
māns ir kļuvis par savdabīgu vācbaltiešu likteņsāgu – tajā 
apvienots baltijas dabas tēlojums ar galvenā varoņa Aurela 
Heidenkampfa, daļēji – paša rakstnieka, pārdzīvojumiem 
no agras bērnības līdz 1939. gadam. jaunākie pētījumi 
liecina, ka šis ikoniskais sacerējums, gan bez mazākajām 
antisemītisma pazīmēm, lieliski iekļaujas 30. gadu otrās 
puses vācijas ideoloģiskajā konjunktūrā.179 z. Fēgezaks 
apgalvo, ka viņam trūkst iztēles, bet dzīves īstenībai pie-
mītot daudz vairāk fantāzijas, nekā cilvēka smadzenes 
vispār spēj izdomāt.180 tieši viņa darbiem piemītošā 
nosacītā dokumentalitāte, iespējams, kādam nepieņema-
mais, bet respektējamais, ieklausīšanās vērtais viedoklis ir 
tas, kas z. Fēgezaka prozu joprojām dara lasīšanas vērtu. 

latviešu un vācbaltiešu savstarpējās attiecības emigrācijā pēc Otrā pasaules kara 
ir atturīgas, ciešāki sakari veidojas zinātnieku aprindās,181 pirmajos pēckara gados in-
formācijas apmaiņa par kultūras notikumiem parādās arī latviešu trimdas izdevumā 
“latvija” un vācbaltiešu izdevumā “baltiešu vēstules” (Baltische Briefe). rakstnieku 
vidē draudzības tiltu metēji ir rets izņēmums, viens no tiem – E. Ekarte-skalberga.182 
viņas mājas īberlingenē pie bodenezera kļūst par ciemošanās vietu vairākiem latviešu 
rakstniekiem.183 Pāvils klāns raksta: “[viņa] ir veca, pusneredzīga, nabadzīga māk-
slinieka dvēsele, kas dievina Puškinu un Ļermontovu blakus strēlertei un skalbem, 
sevišķi mīl Akurateru, resp. stingrākas formas un laba stila dzeju, [..] viņa pīpē kā či-
gāniete. un dzer arī. [..] viņa dzīvo 500 g. v. kapellā, kas tikai kopš 100 gadiem nodota 
civilā lietošanā un izbūvēta par dzīvojamo ēku. tai sava vēsture, ar daudz līķiem un 

177 Dzimis loberģu muižā pie smiltenes, z. Fēgezaks izceļo jau pirms Pirmā pasaules kara sākuma, tomēr, brā-
lim turpinot loberģos saimniekot līdz 1939. g., daudzas vasaras pavada latvijā, pēdējo reizi – vidzemē Otrā 
pasaules kara laikā kā vācu armijas tulks. 

178 triloģiju sāk romāni: Blumbergshof (aplūko laika posmu no rakstnieka dzimšanas līdz 20. gs. sākumam, 1933), 
Herren ohne Heer (aplūko Pirmā pasaules kara gadus, 1934), Totentanz in Livland (aplūko 1919. gadu latvijā, 
1935). vēlākajos izdevumos šīs trīs daļas mēdz apvienot vienā ar nosaukumu Baltische Tragödie (1937). tai 
seko Der letzte Akt (aplūko neatkarīgās latvijas laiku un 1939. gada izceļošanu, 1957) un Vorfahren und 
Nachkommen (aplūko dzimtas vēsturi no 17. gs. līdz 1888. gadam, 1960).

179 röhrl b. Die revidierte Moderne. siegfried von vegesack – Das gescheiterte Experiment einer “neuen Hei-
matliteratur” im Dritten reich. Die totalitäre Erfahrung. Deutsche Literatur und Drittes Reich. berlin: Dunc-
ker & Humblot, 2003, s. 88. 

180 baumer F. Siegfried von Vegesack. Heimat im Grenzenlosen. Eine Lebensbeschreibung. Heilbronn: salzer, 1974, 
s. 16.

181 Piemēram, Augsburgā 1954. gadā dibināta vācu–latviešu apvienība (Deutsch–Lettische Vereinigung); sk.: 
ā. Šildes vēstule E. skalbergai 21.10.1954. latvijas valsts arhīvs, 2176. f., 1-v apr., 243. l.

182 Pāvils klāns ir arī plašākā latviešu raksta par E. skalbergu autors. sk.: klāns P. Dzejniece un redzētāja. Laiks, 
1959, 1. apr.

183  vasariņš P. Ciemos pie Elfrīdas Ekhardes-skalbergas. Latvija Amerikā, 1963, 3. aug.

4. att. z. Fēgezaks un v. bergengrīns, 
1957 (http://www.kohoutikriz.org/
priloha/veges.php) 
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spokiem, un es dabūju gulēt jaunas, skaistas pašnāvnieces istabā. 
[..] būt pasaulē ir skaisti, vēl skaistāk ir dzīvot. Ekarte ir patiesi ļoti 
veca, bet vēl peldas. un nedomā par pagātni un to, kas zaudēts, kā to 
dara mūsu tik apkaunojoši nevaronīgā, deģenerētā un materiālismā 
noreibusī paaudze, bet skatās joprojām nākotnē.”184 1960. gadā Han-
noverē-Dīrenā nāk klajā krājums “latviešu lirika” (Lettische Lyrik) 
E. Ekartes-skalbergas atdzejojumā. un viņas 70. jubilejai pēc ieceres 
vajadzētu izvērsties par baltijas inteliģentu tikšanos – lūgto viesu 
vidū ir v. bergengrīns un bruno gecs, no latviešiem – vēsturnieks  
ādolfs Šilde.185 

Dažkārt arī latviešu trimdas literatūrā, ja rakstnieka skats 
vērsts pagātnē, kā baltijas telpai raksturīgs tipāžs ienāk vācbaltietis. 
Atmetot bieži tiražēto sociālpolitisko skatījumu, rakstnieki tiecas 
iedziļināties savu varoņu savstarpējās attiecībās un tieši to sarežģī-
tos līkločus liek konfliktu pamatā.186 un ir rakstnieki, kuri trimdas 
latviešu sabiedrībā, tiecoties pēc jūtu dziļuma, patiesas inteliģences 
un kultūras, jūtas vīlušies, bet negaidīti mierinājumu atrod starp 
emigrējušajiem baltijas vāciešiem, jo “tie bija vēsture, gaiss, kultūra – viss, viss, viss, ko 
es meklēju!”187

jauna sadarbība starp vācbaltiešiem un latviešiem veidojas atjaunotās neatkarīgās 
latvijas laikā. un šis ir pirmais brīdis latvijas vēsturē, kad latviešu jaunās paaudzes 
zinātnieki par savu mērķi turpmākajai pētniecībai izvēlas baltijas reģionu tās kultūru 
daudzveidībā, būdami pēc izglītības ģermānisti, viņi pievērš pastiprinātu uzmanību 
tieši baltijas vācu kultūrai. tikai rūpīgās latviešu un vietējās vācu kultūras studijās 
iespējams tapt lieliskiem pētījumiem par vietējo garīgo klimatu gadsimtu gaitā visā tā 
daudz veidībā.

secinājumi

vācbaltieši ir vācieši, kas dzimuši baltijā vai arī lielāko daļu dzīves pavadījuši un  
iesakņojušies baltijā. vācbaltiešu kultūra tradicionāli saistāma ar posmu no 12. un 
13. gs. mijas līdz izceļošanai 1939. gada rudenī un Otrā pasaules kara beigām, terito-
riāli – galvenokārt ar kurzemes, zemgales un vidzemes novadiem. līdz latvijas valsts 
dibināšanai 1918. gadā vācbaltiešiem pieder galvenā loma visos reģiona attīstības vir-
zienos, viņi ir veidojuši un būtiski ietekmējuši visas baltijas kultūras sfēras. 

184 P. klāna vēstules v. tomai 06.06.58. un 11.06.58. lu Ab reto grāmatu un rokrakstu nodaļa. Nr. 12268:52. 
toma velta. Dzejniece. sarakste. vēstules v. tomai (mašīnrakstā). 

185 Diemžēl b. gecs pavasarī aiziet mūžībā, v. bergengrīns atrunājas ar nevaļu, toties ā. Šilde ir klāt, viņa teiktā 
runa E. Ekartes jubilejā kļūst par pamatu viņas jubilejas rakstiem vietējā vācu presē; sal.: E. skalbergas vēstule 
ā. Šildem 28.03.1954. latvijas valsts arhīvs, 2176. f., 1-v apr., 243. l.; Dr. st. Mittlerin zwischen Ost und West. 
zum geburtstag der Dichterin Elfriede Eckardt-skalberg in ueberlingen. Linzgau Zeitung, 1954, 6. apr.

186 sal.: janovskis g. Uz neatgriešanos! bruklina: grāmatu Draugs, 1973.
187  zariņš g. Mieles. Dvēseļu bojāeja: romāni. rīga: karogs, 2001, 216. lpp.

5. att. E. Ekarte-skalberga. 
M. Mil lera-Pasava portrets 
(Linsgau Zeitung, 1954, 6. apr.)

Māra Grudule vāCbAltiEŠi lAtvijAs uN lAtviEŠu kultūrAs vēsturē
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vācbaltiešu kultūra ir koloniāla kultūra, līdz 18. gs. otrajai pusei tā ir Eiropas vāc-
valodīgo kultūru kā garīgo centru imitējoša. savas identitātes un lokālo īpatnību mek-
lējumi vācbaltiešu sabiedrībā sākas 18. gs. beigās un kļūst par dominanti 19. gadsimtā. 
Mūsdienu lasītājam vācbaltiešu literatūras interesantāko daļu veido memuārliteratūra. 
tā sniedz liecību par kopienas īpatnējo pasauli un savu, nereti kontraversālu, skatījumu 
uz vēsturiskajiem notikumiem.

baltijas vācu kultūra kā eiropeiska kultūra ir bijis paraugs un skola latviešiem 
gandrīz kopš teritoriju iekarošanas un pamatiedzīvotāju pakāpeniskas pakļaušanas sā-
kuma. tautas atmodas laikmetā, arī 19. gs. otrajā pusē vācu kultūras ietekme uz latviešu 
gara dzīvi ir ievērojama – lielie latviešu rakstnieki rūdolfs blaumanis un Aspazija savas 
gaitas literatūrā sāk vācu valodā, arī jaunlatviešu savstarpējā saziņa nereti norit vāciski. 
latviešu inteliģencei, pakāpeniski atbrīvojoties un pat apzināti vairoties no vietējās vācu 
kultūras ietekmes, tomēr pēc tradīcijas eiropeiskā vācu kultūra saglabājas kā būtisks 
izaugsmes avots vēl vismaz līdz Pirmajam pasaules karam. 

Par nosacītu vācbaltiešu un latviešu sadarbības un tuvināšanās laiku uzskatāmas 
19. gs. beigas un 20. gs. sākums, aptuveni līdz Pirmajam pasaules karam. tad aktivizējas 
literatūras tulkošana un stiprinās arī savstarpēji personiskie kontakti. 

latvijas pirmās brīvvalsts laikā vācbaltieši nokļūst minoritātes statusā, 20. gados 
tiek meklētas jaunas sadarbības formas, tās ir vairāk izteiktas zinātnē un mākslas kri-
tikā, mazāk – literatūrā. vairāk nekā jebkad iepriekš publicēti latviešu literatūras tul-
kojumi vācu valodā, tomēr baltijas vācu rakstniekus latvieši tulko salīdzinoši gausāk. 
Demokrātisko minoritāšu politikas gaitu pārtrauc kārļa ulmaņa nākšana pie varas 
1934. gadā, situācija valstī vēl straujāk mainās Otrā pasaules kara priekšvakarā, vācbal-
tiešiem izceļojot un latvijai pakāpeniski zaudējot neatkarību. 

20. gs. vidū un otrajā pusē emigrējusī baltijas vācu inteliģence turpina strādāt savās 
mītnes zemēs, galvenokārt vācijā un Asv, neliela daļa izceļo arī uz ziemeļeiropu u.c., 
vācbaltiešu sabiedrība piedzīvo pakāpenisku asimilācijas procesu, daļa vecākās paau-
dzes gara dzīvē joprojām saglabā saiknes ar dzimteni, to spilgti apliecina, piemēram, 
literatūrā zigfrīds fon Fēgezaks, Ģertrūde fon den brinkena un verners bergengrīns, 
daļa viņu rakstītā ir cieši saistīta ar atmiņām par baltiju. 

lai gan var apgalvot, ka pēc Otrā pasaules kara baltijas vācu kultūra baltijā ir 
beigusi pastāvēt, turpinās aktīvs tās izpētes darbs ārzemēs, par pētniecības centriem 
atbilstoši arhīvu izmitināšanai izveidojoties Marburgai (Herdera institūts), lineburgai 
(karla Širrena biedrība) un Darmštatei. Pēc latvijas neatkarības atjaunošanas 20. gs. 
90. gadu sākumā savu darbību atsāk arī baltijas vācu biedrības. Arī latvijā ir izaugusi 
jauna pētnieku paaudze ar jaunu skatījumu uz latvijas politiku, kultūru un arī sav-
starpējām nacionālajām attiecībām pagātnē, tajās baltijas vāciešiem ir nozīmīga loma. 

Par autori

Māra Grudule (dz. 1963) – Dr. philol., lu Humanitāro zinātņu fakultātes profe-
sore, lu literatūras, mākslas un folkloras institūta pētniece. Publikācijas vietējos 
un ārzemju izdevumos par baltijas vācu un 16.–19. gs. latviešu literatūru. 
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MazākuMtautību devuMs Latvijas 
RepubLikas kuLtūRā 

Mazākumtautības ir tādu cilvēku kopības, kuri tradicionāli dzīvojuši Latvijā, kultūras un valodas 
ziņā atšķiras no latviešiem, uzskata sevi par piederīgiem Latvijas valstij un sabiedrībai, bet vēlas 
saglabāt un kopt arī savu kultūru. Nacionālā valstī tās var dot būtisku ieguldījumu kultūras dzīvē. 
Mazākumtautību devums Latvijas kultūrā aplūkojams divos laikposmos. 1918.–1940. gadā tās vei-
doja savas biedrības, teātrus un plaši izmantoja citas kultūras autonomijas iespējas. pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas atdzima arī mazākumtautību kultūras dzīve, kas kultūrsituāciju dara krā-
saināku un daudzveidīgāku, veicina starpkultūru dialogu. 

National minorities in Latvia comprise communities that have traditionally lived in Latvia, who 
culturally and linguistically differ from Latvians, who see themselves as belonging to the Latvian 
state and society, and yet wish to retain and develop their own culture. in any nation-state such 
communities may contribute significantly to cultural life. Cultural contribution made by national 
minorities in Latvia is discussed in respect of two time periods. between 1918 and 1940, such com-
munities were formed and sustained cultural societies and theatres, also taking advantage of other 
ways of manifesting their cultural autonomy. Restoration of Latvian independence again marked an 
increase in the cultural activities of national minorities, thereby contributing to the brilliance and 
diversity of the cultural life in Latvia, a happenstance that facilitates inter-cultural discourse. 

Atslēgvārdi: mazākumtautības, nacionālā kultūra, kultūras biedrības, etnokulturālā identitāte, kul-
tūru mijiedarbība, kopēja kultūras telpa. 

Keywords: national minorities, national culture, cultural societies, ethnocultural identity, cultural 
interaction, common cultural space.

Latviešu nacionālā kultūra izveidojās pirms Latvijas valsts nodibināšanas un kļuva 
par neatkarīgās Republikas kultūras pamatu. Latvijas mazākumtautību kultūras sāka 
savu īpašo attīstības ceļu pēc 1918. gada 18. novembra, kad etnokulturālie kopumi kļuva 
par minoritātēm un pie tām piederīgie iedzīvotāji – par Latvijas pilsoņiem. jaunajā 
Latvijas nacionālajā valstī notika šo kultūras dažādību tuvināšanās. Līdz ar valsts neat-
karības likvidēšanu zuda arī Latvijas vēsturisko minoritāšu autonomās kultūras dzīves 
iespējas, kas sāka atdzimt 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā. Lai gan pēc neatkarības 
atjaunošanas tika saglabāta nacionālās valsts starptautiski tiesiskā kontinuitāte, Latvijas 
kultūrvidē 20. gadsimta gaitā notikušas lielas pārmaiņas, tāpēc mazākumtautību de-
vumu loģiski aplūkot divos posmos – 1918.–1940. gadā un pēc 1991. gada. 
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i. Lielāko mazākumtautību kultūras devums  
1918.–1940. gadā

jaundibinātajā Latvijas Republikā etnokulturālā situācija lielā mērā saglabāja vēs-
turiski izveidojušos nošķirtību. izņemot kontaktus darbavietās, cilvēku privātā dzīve 
un sabiedriskās attiecības bija cieši saistītas ar to etnisko grupu, pie kuras tie piederēja.1 
tādēļ, raksturojot mazākumtautību devumu Latvijas kultūrā 20.–30. gados, var atse-
višķi runāt par lielāko mazākumtautību – krievu, ebreju, vācbaltiešu, poļu, lietuviešu 
un baltkrievu – pienesumu.

krievu kopienas devums

kultūras karognesēja ir inteliģence. Latvijas krievu inteliģence paplašinājās, 
pateicoties krievu antiboļševistiskās inteliģences emigrācijai no krievijas, pilsoņu 
kara bēgļiem, kuri atrada šeit patvērumu. Latvijā ienāca apmēram 20 tūkstoši krievu 
emigrantu.2 izglītotie krievi cīnījās par analfabētisma likvidēšanu savu tautiešu vidū, 
krievu izglītības iestāžu un kultūras biedrību izveidošanu, krievu kultūras tradīciju tur-
pināšanu demokrātijas apstākļos. kā rakstīja docents vasilijs preobraženskis, krieviem 
nācās saprast, ka pēc krievijas monarhijas sagrāves viņu tautība nav zudusi, tā sakņojas 
nevis krievu valstī, bet krievu kultūrā.3 1918. gadā dibinātā Latvijas krievu pilsoņu na-
cionāli demokrātiskā savienība mēģināja radīt apvienotu krievu organizāciju kopumu, 
taču cieta neveiksmi. 1922. gada 22. augustā Rēzeknē notikušais vislatvijas krievu 
kongress (300 delegāti) noraidīja vienota saraksta izveidošanu saeimas vēlēšanām.4 
toties panākumus guva 1920. gada pirmajā pusē izveidoto 22 kultūras un izglītības 
veicināšanas biedrību koordinācijas un sadarbības centieni. par līderi kļuva 1926. gada 
janvārī nodibinātā Rīgas krievu izglītošanas biedrība (Rkib), kuras priekšsēdētājs līdz 
pat 1940. gada vasarai bija izcilais krievu kultūras darbinieks elpidifors tihoņickis. 
viņš ieradās Latvijā kā baltemigrants, iemācījās latviešu valodu, ieguva pilsonību un 
tika ievēlēts 2. saeimā. Rkib mērķis bija krievu iedzīvotāju kultūras bagātību iepazī-
šana un attīstība. šajā nolūkā biedrība sadarbojās ar Latvijas pareizticīgo baznīcu un 
tās arhibīskapu jāni pommeru. Rkib organizēja mākslinieku un Rīgas krievu skolu 
koru koncertus, referātus par krievu kultūru un literatūru, kā arī izstādes, grāmatu 
izdošanu. Melngalvju namā bieži notika plaši pazīstamu krievu emigrācijas zinātnieku 
un literātu lekcijas un diskusijas par krievu nācijas vēsturi un likteni 20. gadsimtā. par 
idejisko dzīvi referēja arī no ārzemēm atbraukušie filozofi Nikolajs berdjajevs, semjons 
Franks, vasilijs zeņkovskis, sergejs Hesens u.c. Rkib aktīvisti ieradās daudzās Latvijas 

1 k. volfarte un e. Oberlenders, kas pētījuši Rīgas kā daudznacionālas metropoles vēsturi 19. gs. otrajā pusē 
un 20. gs. sākumā, trāpīgi šo situāciju raksturo ar apgalvojumu, ka “ikvienas tautības rīdzinieki dzīvoja savā 
Rīgā” (volfarte k., Oberlenders e. priekšvārds. Katram bija sava Rīga: Daudznacionālas pilsētas portrets no 
1857. līdz 1914. gadam. Rīga: agb, 2004, 7.–8. lpp.).

2 Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции. Рига: juMi, 2000, с. 212.
3 Преображенский В. Национальное самосознание у русских в Латвии. Русские в Латвии: сборник 

“Дня русской культуры”. Рига: Комитет по устройству “Дня русской культуры”, 1933–1934, с. 99–107.
4 Русский календарь на 1925 год. Рига, 1924, с. 15.
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pilsētās un pagastos un dibināja tur savas filiāles, to bibliotēkas, rīkoja krievu sapulces. 
1927. gadā pēc e. tihoņicka ierosmes tika izveidota krievu kultūras un izglītošanas 
biedrību centrālā savienība, kas darbojās līdz 1936. gadam. 1933. gadā savienībā bija 
iestājušās 32 krievu kultūras biedrības.5 krievu kultūras rosināšanā Latvijā, sākot ar 
1925. gadu, svarīga nozīme bija ikgadējām Latvijas krievu kultūras dienām ar pasāku-
miem 10–12 pilsētās, kā arī lielā dzejnieka aleksandra puškina dzimšanas dienas atzī-
mēšanai. Rkib darbībā iesaistījās arī latvieši, īpaši – pareizticīgie. 1938. gadā biedrības 
valdes sastāvā bija elpidifors tihoņickis, O. blūma, j. serafimovs, Matvejs kuzņecovs, 
z. irbe, grigorijs bogojavļenskis, a. šteinbergs, e. gailīts u.c.6 

Latvijas krievu kultūras izaugsmē daudz darīja vecticībnieku biedrības: vecticīb-
nieku biedrība Latvijā (1908–1914, 1923–1940),7 grebenščikova skola Rīgā (1864–
1940), krievu senatnes cienītāju pulciņš (1927–1940), ko vadīja slavenais kultūras 
darbinieks ivans zavoloko. viņa vadītajai biedrībai bija filiāles daugavpilī, jelgavā, Rē-
zeknē. Ļoti rezultatīva kļuva Latvijas vecticībnieku dziedāšanas biedrība (1932–1940), 
kura kopā ar daugavpils vecticībnieku brālību ierosināja un organizēja vairākus vec-
ticībnieku dziesmu svētkus un piedalījās baltijas vecticībnieku dziesmu svētkos Narvā 
(1937), daugavpilī (1938) un pečoros (1939).8 

vecticībnieki pārņēma igauņu un latviešu dziesmu svētku tradīciju, bagātinot to ar 
savu pieredzi. vecticībnieku dalība Latvijas kultūras dzīvē savijās ar viņu saimniecisko  

5 Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции, с. 186–190.
6 sk.: Русскій ежегодникъ на 1940 годъ. Рига: Изданіе Русскаго національнаго объединенія въ Латвіи, 

1939, с. 48.
7 biedrība atjaunojusi savu darbību 1994. gadā. 
8 Пазухина Н. Культурные традиции латвийских староверов в 20–30 годах ХХ века. Староверие Лат-

вии. Отв. ред. И. Иванов. Рига: Старообрядческое общество Латвии, 2005, с. 122–125.

1. att. Latvijas vecticībnieku senatnes 
pētnieks un pedagogs ivans zavoloko 
(Выдающиеся русские латвийцы: 
биографический справочник. Рига:  
ik zoriks, 2008, с. 101)

2. att. Rīgas krievu drāmas teātra aktieri jekaterina bunčuka un 
Osips Runičs M. bulgakova romāna “baltā gvarde” dramatizējumā 
“turbinu dienas” 1927. gadā (Русский театр в Риге. 
Стодесятилетию со дня основания русского театра в Риге 
посвящается. Рига: Рижский театр русской драмы, 1994, с. 35)
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rosību Latvijas ekonomikā. vecticībnieku pārstāvis 3. sa-
eimā Meletijs kaļistratovs panāca, ka Latvijas valdība 
piešķīra 1,5 miljonus latu, lai 1930. gadā pabeigtu atjau-
not daugavpils jaunbūves vecticībnieku baznīcu.9

1925.–1935. gadā 1,5 reizes palielinājās skolēnu skaits 
Latvijas krievu skolās. Latvijas krievu vēsturē pirmo reizi 
visiem viņu bērniem tika nodrošināta pamatizglītības 
iegūšana. to, ko nespēja krievijas impērija, īstenoja ne-
atkarīgās Latvijas valsts. 

tomēr laika posmā starp 1920. un 1930. gadu lat-
viešu valodas pratēju daļa krievu kopienā palielinājās 
tikai no 14% līdz 18%.10 1936./37. mācību gadā Latvijas 
augstskolās no 1000 krievu iedzīvotājiem studēja tikai 
viens jaunietis, savukārt no 1000 vāciešiem, tāpat ebre-
jiem – pieci, latviešiem – četri.11 

Citāds stāvoklis bija Latvijas brīvo profesiju pārstāvju 
struktūrā. 1935. gadā starp māksliniekiem un rakst-
niekiem krievu bija 6,5%, bet teātra aktieru un mūziķu 
vidē – 8%.12 šajās profesijās bija īpaši daudz no ārzemēm 
ienākušie mākslinieki.

Latvijas teātra vēsturē spožas lappuses ierakstījis 
Rīgas krievu drāmas teātris. tas nebija tiešs 1883. gadā 
dibinātā Rīgas krievu teātra turpinājums. iniciators 
bija Maskavas Mazā teātra aktieris un režisors Mihails 

Muratovs, kas Rīgā ieradās 1921. gadā no bulgārijas. Latvijas valdība piešķīra teātra 
dibināšanai 150 tūkstošus Latvijas rubļu.13 par tiem noīrēja telpas Latviešu biedrības 
namā Merķeļa ielā, kur 1921. gada 27. septembrī ar a. gribojedova lugu “gudra cilvēka 
nelaime” sākās izrādes. turpmāk tika uzvests F. dostojevska “idiots”, a. Ostrovska “bez 
vainas vainīgie” u.c. krievu klasiķu darbi. vēsts, ka Rīgā sācis darboties vienīgais krievu 
drāmas teātris ārpus krievijas, ātri izplatījās Rietumeiropā krievu emigrantu vidē, un 
drīz vien uz Latviju devās jekaterina Roščina, Marija vedrinska, jekaterina bunčuka, 
jurijs jurovskis, Osips Runičs un citas krievu teātra zvaigznes. 1922. gadā teātris sniedza 
viesizrādes vācijā, beļģijā un Holandē. panākumu sēriju pārtrauca 1924. gada ziemā te-
ātra izrādes laikā skatuves tuvumā konkurentu sarīkotais terora akts. sprāga asaru gāzes 
bumba. Cilvēki necieta, bet pēc tam skatītāju skaits strauji saruka. Lai glābtu teātri, 

9 apine i. vecticībnieku kā krievu etnokonfesionālās grupas vieta Latvijas sabiedrībā. Староверие Латвии, 
35. lpp.

10 Русскій ежегодникъ на 1940 годъ, c. 34.
11 Latvijas kultūras statistika. 1918.–1937. g. sast. v. salnītis, red. M. skujenieks. Rīga: valsts statistiskā pārvalde, 

1938, 66. lpp.
12 Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. sast. v. salnītis; red. M. skujenieks. Rīga: valsts statistiskā pār-

valde, 1936–1939, 519. lpp.
13 [Сегаль З.] Русский театр в Риге. Стодесятилетию со дня основания русского театра в Риге 

посвящается. Рига: Рижский театр русской драмы, 1994, с. 21.

3. att. baletdejotāja aleksandra Fjodorova 
(Выдающиеся русские латвийцы: 
биографический справочник, с. 93)
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to apmeklēja Latvijas Ministru prezidents zigfrīds Meierovics, 
kas apsolīja palīdzību. taču 1924. gadā konkurenti “atklāja” Rīgā 
savu kamerteātri. M. Muratovs atstāja Rīgu. kamerteātris drīz 
bankrotēja. 1925. gadā ar Latvijas valdības un Rīgas krievu bied-
rības finansiālu atbalstu krievu drāmas teātris atjaunojās. par tā 
galveno režisoru kļuva vācu izcelsmes krievu dramaturgs Rūdolfs 
ungerns. viņa debija bija a. Čehova lugas “trīs māsas” iestudē-
jums. trupu papildināja no ārzemēm atbraukušais jurijs de būrs 
u.c. skatuves mākslinieki. R. ungerns pārņēma Maskavas dailes 
teātra tradīcijas. Rīga kļuva par brīvā krievu teātra centru eiropā. 
tika nodibināti sakari ar latviešu teātriem, vairākos iestudēju-
mos spēlēja Lilija štengele un teodors Lācis. Repertuārā uzņēma 
R. blaumaņa lugas “ugunī” un “skroderdienas silmačos”. Liela 
veiksme bija slavenā aktiera Mihaila Čehova darbība 1931. gada 
sezonā. desmit gados teātris sagatavoja pavisam 450 lugu iz-
rādes. kopumā tās noskatījās vairāk nekā 1,5 miljoni skatītāju. 
teātra finansēšanu nodrošināja 1927. gadā dibinātā “krievu te-
ātra garantu biedrība”, kuras priekšsēdētājs bija M. kaļistratovs. 
krievu teātrī uz izrādēm ieradās arvien vairāk latviešu publikas, 
nāca arī eduards smiļģis, jānis zariņš un citi režijas meistari. teātra režisūru kopā ar  
R. ungernu īstenoja jurijs jurovskis. Repertuārā iekļāva arī psRs dramaturgu lugas: 
M. bulgakova “turbinu dienas”, a. arbuzova “taņa” u.c. teātra sniegums daudzkārt 
tika plaši recenzēts kā krievu, tā latviešu presē. 1939. gadā Rīgas krievu drāmas teātris 
pārgāja uz bijušajām vācu teātra telpām – vēsturiskajā biedrības “Uļej” (strops) ēkā, 
kur tas atrodas arī mūsu dienās.

izcila loma Latvijas kultūrā bija krievu baleta zvaigznei aleksandrai Fjodorovai, 
kas 1925.–1932. gadā bija Latvijas Nacionālās operas primabalerīna, baletmeistare un 
pedagoģe. Latvijas Nacionālās operas baleta soliste Maija arbatova vēlāk kļuva par kla-
siskās dejas skolas pamatlicēju izraēlā.

Latvijas mākslu bagātināja izcili krievu gleznotāji sergejs vinogradovs, Nikolajs 
bogdanovs-beļskis un konstantīns visockis. viņu gleznās atspoguļotas arī Latvijas 
dabas un pilsētu arhitektūras ainas, īpaši Latgales lauku un Rīgas skati. 1919. gadā ar 
vīru Romanu sutu uz Latviju pārcēlās krievijā dzimusī māksliniece aleksandra beļ-
cova, kuras darbi ir Latvijas kultūras kanonā14 iekļautajā porcelāna un fajansa trauku 
apgleznošanas darbnīcas “baltars” kolekcijā (1925–1928). viņas kompozīcijās savdabīgi 
un gleznieciski smalki atplauka senkrievu mākslas sižeti, baltkrievu, ukraiņu, latviešu 
un citu tautu sadzīvē gūtie iespaidi, krāsas, ritmi.15

Latvijas kultūras vēstures izpētē lielu ieguldījumu deva krievu zinātnieks Latvijas 
universitātes un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors boriss vipers.

14 Latvijas kultūras kanons izveidots kā izcilāko un ievērojamāko mākslas darbu un kultūras vērtību kopums, 
kas atspoguļo visu laiku nozīmīgākos sasniegumus kultūrā. autoritatīvi eksperti tajā iekļāvuši 99 kultūras 
vērtības. sk.: http://kulturaskanons.lv/lv/1/ (skatīts 09.11.2013.).

15 Latviešu tēlotāja māksla: 1860–1940. Rīga: zinātne, 1986, 437. lpp.

4. att. borisa vipera grāmatas 
“Latvijas māksla baroka laikmetā” 
(1937) vāks
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Latvijas ebreju kopienas kultūras devums

izcilais ebreju vēsturnieks Mendels bobe savā 1972. gadā izraēlā izdotajā grāmatā 
“ebreji Latvijā” (ivritā) uzsvēris: “brīvās Latvijas laiks bija īss [..], taču tieši šajā laikā 
ebreji [..] apzinājās sevi kā vienotu veselumu” un kā tādi “iekļāvās ebreju tautas vēstures 
ritumā”.16 Latvijas Republikā ebreju dzīvē pārsvaru guva laicīgās kultūras virziens, taču 
tādēļ reliģiskā kultūra nebūt neapsīka. sinagogu skaits palielinājās, un tajās apvienojās 
ap 200 jūdaistu draudžu. 1920.–1940. gadā Latvijā darbojās 90 rabīni un 26 kantori – 
izcili psalmu dziedātāji.17 jūdaisma teorētiķa slavu guva Rīgas virsrabīns Menahems 
zakss, Liepājas virsrabīns filozofijas doktors ārons Nuroks, daugavpils hasīdu rabīns 
josifs Rozins, kas sagatavoja pasaulslavenā 12. gadsimta reliģiskā filozofa Maimonīda 
darbiem daudzsējumu komentārus. 

Laikā no 1920. līdz 1934. gadam Latvijā tika reģistrēta 33 ebreju kultūras un izglī-
tības biedrību nodibināšana.18 

agrāko laiku izglītības veikuma tradīciju turpinātāja bija tiesībzinātnieka un valsts-
vīra paula Minca vadītā ebreju izglītības biedrība, kuras sākums datēts Rīgā 19. gs. 
90. gados. jidiša valodas izplatīšanā svarīga loma bija 1921. gada martā nodibinātajai 
Centrālajai ebreju skolu organizācijai, kas organizēja ebreju skolotāju pedagoģiskos 
kursus. tanī pašā gadā savu darbību sāka vislatvijas savienība “Hamore” (skolotājs), 
kas gādāja par ivrita mācīšanu, ebreju vēstures un kultūras mantojuma iepazīšanu. “Ha-
more” pirmais priekšsēdētājs bija skolotājs samuils gers. ar to sadarbojās Hermaņa va-
sermaņa cionistiskā Mākslas un zinātnes savienība, kas izveidoja Latvijā pirmo ebreju 
ģimnāziju ar ivrita mācību valodu. šo biedrību paspārnē izveidojās arī ebreju kompo-
nista solomona Rozovska tautas konservatorija, kuras mītne atradās pauluči (Merķeļa) 
ielā 11. tā sagatavoja prasmīgus pedagogus ebreju skolām: vijolnieku jakovu gurviču, 
dziedātājus Reu Ratneri un Haimu (jefimu) veisbeinu, pianistus sigismundu zegoru, 
doru braunu, zvulunu (saveliju) kvartinu u.c. Mūzika skanēja arī ebreju amatnieku 
klubā, dzejnieka Haima bjalika vārdā nosauktajā klubā, Rīgas ebreju teātrī par spēcīgu 
muzikantu kolektīvu kļuva plašais biedrības “Olim” (Celmlauzis) organizētais Rīgas 
ebreju oratoriskais koris, ko diriģēja ābrams abramiss. daudzi centās mācīties Latvijas 
konservatorijā, tikt pie slavenā pedagoga violončellista ādolfa Meca. 1930./31. mācību 
gadā starp konservatorijas 390 studentiem bija 48 ebreju jaunieši.19 No viņiem drīz 
kļuva populārs pianists Hermanis brauns, kuru studijām sagatavoja viņa māte dora 
brauna, ebreju tautas konservatorijas skolotāja. 15 gadu vecumā H. brauns jau strādāja 
par pianistu ebrejietes silvas budo baleta studijā un 16 gadu vecumā spēlēja klavieru 
pavadījumu uzlecošās zvaigznes – vijolnieces sāras Rašinas koncertos.20 jau 13 gadu 
vecumā viņa bija Rīgas publikas apbrīnota māksliniece, bet 17 gadu vecumā briselē 

16 bobe M. Ebreji Latvijā. Rīga: biedrība “šamir”, 2006, 147. lpp.
17 sk.: Latvija: sinagogas un rabīni 1918–1940. teksta autore un sast. R. bogdanova. Rīga: Rīgas un Latvijas 

ebreju reliģiskā draudze “šamir”, 2004, 244.–245. lpp.
18 Lvva, 3724. f., 1. apr., 3148., 3150., 3269., 3342., 3545., 4579., 4765., 4768 u.c. lietas. Materiālus skatījis un 

apkopojis daugavpils pētnieks boriss volkovičs.
19 Lamey b. Die Minderheiten in Lettland: eine Darstellung. Riga, berlin: vossische zeitung, 1931, s. 47.
20 krasinska L., Mihaiļeca M. Mūzika. Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. 

[sast. k. skorika]. Rīga: agb, 1997, 31. lpp.
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starptautiskajā vijolnieku konkursā guva atzinības balvu, tā ievedot 
Latvijas vārdu pasaules mūzikas olimpā. koncertos kopā ar viņu 
uzstājās arī ebreju ģimenes atvase tenors Leonīds zahodņiks, kas 
mācījās vokālistu klasē pie profesora paula saksa un jau 1936. gadā 
kļuva par Latvijas Nacionālās operas solistu.

komponists Marks Lavri bija Rīgas ebreju teātra orķestra diri-
ģents, 1931. gadā komponējis mūziku latviešu filmai “tautas dēls”, 
no 1935. gada dzīvoja palestīnā, tur bija tautas operas diriģents.

emīls kupers, kurš 1910.–1922. gadā bija diriģējis Maskavas 
un petrogradas operas orķestrus, bet pēc tam emigrējis uz parīzi, 
1925.–1928. gadā līdz izceļošanai uz asv bija Latvijas Nacionālās 
operas galvenais diriģents.

slavenais eiropas mūziķis Leo blehs, kas gandrīz 30 gadus bija 
diriģējis berlīnes operas orķestri, 1937. gadā tika uzaicināts par Lat-
vijas Nacionālās operas diriģentu. viņa pirmā izrāde bija dž. verdi 
“aīda” (1938), tai sekoja Ž. bizē operas “karmena” un dž. pučīni 
“Manona Lesko” pirmizrāde Rīgā. viņš bija apveltīts arī ar režisora 
talantu. 1941. gadā viņam laimējās aizbraukt uz stokholmu. pēc 
Otrā pasaules kara līdz 1953. gadam viņš diriģēja vācu valsts operā 
Rietumberlīnē.

daugavpilī dzimušais pianists un komponists Oskars stroks bija 
iemantojis popularitāti ar savām romancēm pēc M. Ļermontova dzejas tekstiem jau 
1912. gadā pēterburgā. O. stroka talants uzplauka Latvijā 20.–30. gados, kad viņa ska-
ņuplatēs ierakstītās melodijas “Melnās acis”, “zilā rapsodija”, “Neaizej”, “sakiet, kādēļ”, 
“pēdējais tango” klausījās visā eiropā. 

izcils notikums Latvijas mākslas dzīvē bija Rīgas ebreju teātra atklāšana 1926. gada 
17. novembrī tikko uzceltajā ebreju teātra namā skolas ielā 6. to izveidoja un vadīja 
no viļņas nākušais pēterburgas teātru aktieris ābrams Morevskis. viņa režijas reper-
tuārā bija galvenokārt ebreju dramaturģijas darbi: šoloma aša “ar vētru”, altera ka-
cizņa “Magnāts” (leģenda par grāfu potocki), pereca Hiršbeina “zaļie lauki”, šoloma 
aleihema “grūti būt ebrejam” u.c. uz skatuves atspoguļojumu guva smeldzošā polijas 
un Lietuvas ebreju dzīvesdziņa, cerība uz savas nolemtības pārvarēšanu, nonākšanu 
citā – cilvēciskākā sabiedrībā. tas daudzus aizkustināja un aizgrāba. teātra direktors 
bija komponists un diriģents Haims veisbeins, bet mākslinieciskais vadītājs – ichoks 
Cisers, kas Otrā pasaules kara gados vadīja sarkanās armijas 43. Latviešu gvardes divī-
zijas ansambli, bet pēc kara bija Latvijā pazīstams amatierteātra režisors. 

ar latviešu strādnieku teātri sadarbojās ebreju Rīgas strādnieku teātris (1922–
1934), kura režisori bija jurijs jurovskis un Olga bormane. ebreju tautas teātra trupa 
radās arī daugavpilī. 1927. gadā tur izrādes sāka bunda pereckluba paspārnē veidotais 
aktieru kolektīvs, kura sniegumā bija ebreju, krievu un Rietumeiropas dramaturgu 
darbi. Režisūru vadīja daugavpilietis ārons Frenkels.21

21 zeile p. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām. Rēzekne: Latgales kultūras centra 
izdevniecība, 2006, 536. lpp.

5. att. Hermanis brauns  
pie klavierēm (Izcilas ebreju 
personības Latvijā. Rīga: Nacio-
nālais apgāds, 2003, 68. lpp.) 
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Rīgā dzimušais grafiķis un portretu gleznotājs Leo Mihelsons 1908. gadā bija bei-
dzis pēterburgas Mākslas akadēmiju un savu mākslinieka dzīvi vadīja Rīgā, berlīnē, 
parīzē un prāgā. 1939. gadā Rīgā sarīkojis personālizstādi. viņa gleznas izstādītas 
Rīgas, parīzes, telavivas, jeruzalemes un baltimoras muzejos. apbalvots ar Francijas 
goda leģiona ordeni. No 1940 gada dzīvoja asv. Nekad neesot zaudējis saikni ar  
Latviju.

vācbaltiešu kultūras devums 1918.–1939. gadā

kā raksta kultūrvēsturnieks Ojārs spārītis, vācbaltieši radīja savu tiesību un kultū-
ras aizstāvēšanas centru. sākumā tā bija vācu frakcija saeimā, no 1923. gada – “vācu 
baltiešu darba centrāle”, ko 1928. gadā pārdēvēja par “vācu baltiešu tautas apvienību”, 
bet 1935. gadā – par “vācu tautas apvienību”.22 šis centrs sadarbojās kā ar Latvijas 
valdību, tā arī ar vācijas institūcijām. No vācijas privātpersonām, sabiedriskām or-
ganizācijām un valdības iestādēm vācbaltieši saņēma prāvu finansiālu palīdzību, kas 
sedza 30–50% no vācu skolu un 1927. gadā nodibinātā Herdera institūta uzturēšanas 
izdevumiem.23 No 1927. līdz 1939. gadam Herdera institūts sagatavoja un izdeva 

22 dribins L., spārītis O. Vācieši Latvijā. Rīga: [elpa], 2000, 195. lpp.
23 šternbergs R. Herdera institūts Rīgā. 800 gadi. Mūsu kopējā Rīga. Vācbaltiešu autoru apcerējumi. Rīga: Lu 

žurnāla “Latvijas vēsture” fonds; karla širrena biedrība Līneburgā, 2001, 133. lpp.

6. att. Rīgas ebreju teātra pirmā aktieru trupa 1926. gada 17. novembrī  
(Сегодня вечером, 1926, 17 ноября) 

         Хевель Бузганъ.                                 Абрамъ Вольфштадтъ.                        Мордухай Гильсбахъ.                        Давидъ Кайзеровичъ.                         Марія Кайзеровичъ.

 Клара Мендельсонъ (Сегаловичъ).        Хаимъ Сандлеръ.                                Лейбъ Фридманъ.                                Данiилъ Шапиро.                                      Егуда Юлинъ.



239

41 monogrāfiju, 1935.–1939. gadā nāca klajā 9 gadagrāmatas par baltijas tautu folkloru 
un etnogrāfiju.24

vācu un latviešu literārā biedrība, kas pētīja senprūšu un senlatviešu kultūras man-
tojumu, 1928. gada martā svinīgi atzīmēja savu 100. gadskārtu.25

jelgavā turpināja darboties 1815. gadā dibinātā vācu kurzemes Literatūras un 
mākslas biedrība un tai piederīgais kurzemes provinces muzejs, kurā glabājās ap 45 000 
grāmatu un bija radīts plašs provinces arhīvs. 1929. gadā muzeju apmeklēja vairāk nekā 
2000 interesentu.26 kurzemes vācu biedrības vadītājs 20.–30. gados bija jelgavas vācu 
ģimnāzijas direktors vilhelms šlaus, kas daudz darīja vācbaltiešu etnokulturālās iden-
titātes saglabāšanas labā. 

Rīgā nozīmīgākā bija Herdera biedrība, kuras mītne atradās antonijas ielā 1. to 
vadīja Manfrēds fon Fēgezaks, profesors Rūdolfs Meijers, profesors karls fon šillings, 
skolotājs vēstures maģistrs voldemārs vulfiuss u.c.27 

kultūras jautājumus bieži apsprieda arī vācu juristu biedrība Rīgā, ko vadīja advo-
kāts vilhelms fon Rīdigers, k. fon šillings, Latvijas augstākās tiesas senators augusts 
Lēbers u.c.28 šī biedrība centās ietekmēt Latvijas likumdošanu, piedalījās privāto tiesību 
1938. gada kodeksa izstrādē, saglabājot tajā arī 19. gadsimta baltijas privāto tiesību nor-
mas. kodeksa ievada – ģimenes un mantojuma tiesību daļu bija veidojuši vācbaltieši 
bernhards bērents, Herberts Ēlerts, Hermanis blēse u.c.29

Ļoti rezultatīva bija Rīgas vācu teātra biedrības rosme. tās statūti tika apstipri-
nāti jau 1920. gada 21. aprīlī. Radās doma apvienot pilsētā esošās vācu aktieru grupas 
un izveidot vienu teātra kolektīvu. šos centienus enerģiski atbalstīja saeimas depu-
tāts un avīzes “Rigasche Rundschau” galvenais redaktors pauls šīmanis. 1924. gada 
pavasarī vērmanes dārzā jau notika 15 izrādes.30 bet teātra benefici oficiāli atzīmēja 
1924. gada 17. septembrī ar gerharta Hauptmaņa lugu “važonis Henšels”. p. šīmanis 
šo dienu dēvēja par vācu mazākumtautības nacionālās mākslas dzimšanas aktu, jo 
teātris deva vācbaltiešiem jaunas nacionālās apziņas spēku. “viņiem atkal bija savs  
teātris.”31 

Rīgas vācu teātris sadarbojās ar dailes teātri, kura sabiedriskais padomnieks Ludvigs 
brants 1925. gadā kļuva par vācu teātra režisoru un iestudēja b. šova lugu “svētā Žanna”. 
1926. gadā stafeti pārņēma režisors direktors Frīdrihs Marks.32 teātra skatuves meistars 

24 šimkuva H. das deutschbaltische kulturleben in Lettland (1918–1939). Acta Baltica, XXXii. königstein, 
taunus: institutum balticum, 1994, s. 15–16.

25 Rigasche Rundschau, 1928, 7. März.
26 Jahrbuch des baltischen Deutschtums in Lettland und Estland, 1931. Hg. von der deutsch-baltischen volks-

gemeinschaft in Lettland in gemeinschaft mit dem verbande deutscher vereine in estland. Riga: Loeffler, 
1930, s. 28.

27 turpat, 157. lpp.
28 turpat.
29 sk.: Rīdigers v. fon. vācu juristu biedrība Rīgā. 800 gadi. Mūsu kopējā Rīga: vācbaltiešu autoru apcerējumi. 

Rīga: Lu žurnāla “Latvijas vēsture” fonds, 2001, 94. lpp.
30 Zehn Jahre Deutsches Schauspiel in Riga, 1924–1934. schriftleitung g. Casperson. Riga: dt. Theaterverein, 

1934, s. 14.
31 turpat, 15. lpp.
32 turpat, 17. lpp.
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un dekorators bija latvietis kārlis Čakstiņš. vācu teātris pilnīgi atbrīvojās no 
operetes aprisēm un kļuva par dramatiskās mākslas paudēju. 1930./31. gada 
sezonā to apmeklēja jau ap 55 tūkstoši skatītāju. tas pierāda teātra 
prestižu.

veiksmīgāk nospēlēto izrāžu vidū tika minētas g. e. Lesinga “Nātans 
gudrais” un ar a. Mierlauka palīdzību 1928. gadā iestudētā vācu valodā 
pārtulkotā R. blaumaņa luga “indrāni”, kuru izrādīja Latvijas valsts 10 gadu 
jubilejas dienās. kopumā teātrī dominēja klasika: b. šova, g. Hauptmaņa, 
H. ibsena, H. zūdermaņa, F. bruknera (“anglijas elizabete”), O. vailda, 
R. Rolāna, g. bīhnera (“dantona nāve”) u.c. autoru lugas. svarīgs iegu-
vums bija pāreja uz kluba “Uļej” telpām kaļķu ielā 1929./30. gada sezonā 
un Nacionālā teātra dāvātā skatuves izmantošanas iespēja (divas reizes 
sezonā). vācu teātra sadarbība ar latviešu teātriem izpaudās, arī iestudē-
jot R. blaumaņa “pazudušo dēlu”, a. brigaderes “Raudupieti”, M. zīverta 
“ākstu”.33 Ļoti palīdzēja arī Rīgas domes subsīdijas – 20–35 tūkstoši latu 
katru gadu.34 

starp vācu teātra talantīgākajiem režisoriem un aktieriem 1924.–
1930. gadā bija Rihards Feists, volfs donbergs, Fricis Fīnborks, pēteris Otens, Romano 
Merks, valters boierde.35 gandrīz visi viņi ir nākuši no vācijas.

savu darbību nepārtrauca arī vācu operetes teātris vērmanes dārzā Rīgā un Liepā-
jas vācu aktieru trupa.

kopš 19. gadsimta Rīgā darbojās 9 vācbaltiešu mūzikas biedrības: 6 kori un 3 or-
ķestri. 20. gadsimtā tiem piebiedrojās Rīgas muzikāli literāriskā biedrība, Filipa kristīgo 
koru biedrība un Laicīgo dziedātāju apvienība.36 taču komponisti, kuru mūziku un 
dziesmas viņi atskaņoja, dzīvoja lielākoties vācijā. starp viņiem bija arī vācbaltiešu 
emigranti. toties diriģenti un dziedātāji nāca no Rīgas vācu ģimenēm. īpaši popu-
lāras bija dziedātājas Frīda fon bodīna, ilze erdmane, solists viljams bēkers.37 No 
komponistiem Latvijā spilgti izcēlās boriss blahers, Oskars fon panders, Helmūts fon  
ul manis u.c.38

par vācu literātu devumu sk. Māras grudules rakstā šajā sējumā.

Latvijas poļu kultūras devums

polijas galvenie kultūras centri tolaik atradās varšavā, krakovā un Ļvovā.39 tie  
ietekmēja arī ārzemēs dzīvojošo poļu kultūru un rosināja viņu nacionālā patriotisma 
jūtas. tas īpaši izpaudās Latgalē, kur 1935. gadā dzīvoja gandrīz 40% Latvijas poļu. 
1922. gada 6. augustā daugavpilī notika poļu organizāciju kongress, kas izveidoja Lat-

33 šimkuva H. das deutschbaltische kulturleben in Lettland (1918–1939), s. 24.
34 turpat, 25. lpp. 
35 Zehn Jahre Deutsches Schauspiel in Riga, 1924–1934, s. 48–49. 
36 Jahrbuch des baltischen Deutschtums in Lettland und Estland, 1931, s. 157. 
37 šimkuva H. das deutschbaltische kulturleben in Lettland (1918–1939), s. 22.
38 sk.: dribins L., spārītis O. Vācieši Latvijā, 201. lpp. 
39 borucki M. Historia Polski do 2009 roku. Warszawa: Mada, 2009, s. 252–253.

7. att. pauls šīmanis 
(Freimane v. Ardievu, 
Atlantīda! Rīga: atēna, 
2010)
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vijas poļu savienību. tās līderis advokāts jans vežbickis (arī veržbickis) 
ieklausījās gan Latvijas valdības, gan polijas vēstniecības ieteikumos. 
poļu skolu tīklu – 35 pamatskolas, 3 ģimnāzijas un 1 arodskolu – vadīja 
1921. gadā nodibinātā izglītības ministrijas poļu skolu pārvalde, par 
kuras priekšnieku 1922. gada oktobrī tika iecelts Rēzeknes poļu ģim-
nāzijas skolotājs antons talats-kelpšs. viņš prata mācībās apvienot 
latvisko un polisko, par ko 1929. gadā tika apbalvots ar triju zvaigžņu 
ordeni. kopumā skatot, poļu inteliģences apziņā Latvijā dominēja po-
lijas kultūras ietekme. pēc vidusskolas beigšanas ap 120 Latvijas poļu 
studēja polijas augstskolās (varšavā, krakovā, Ļvovā, poznaņā, viļņā 
u.c.) un tikai 40 – Rīgā un jelgavā. No tiem, kas augstskolas diplomu 
ieguva polijā, tikai 10–15% atgriezās strādāt Latvijā.40 

1932. gada sākumā Latvijas valdība slēdza poļu savienību, un 
23. martā tika radīta jauna organizācija – poļu tautas apvienība. taču 
par tās priekšsēdētāju 1934. gada februārī atkal tika ievēlēts j. vežbic-
kis. pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma apvienības darbība tika pār- 
traukta. 

turpmāk Latgales poļu sabiedrību pārstāvēja galvenokārt vietējās 
poļu kultūras biedrības, kuras arī deva reālu ieguldījumu Latvijas kul-
tūras dzīvē. tās bija: Rīgā esošā izglītības biedrība “Oświata” (izglītība), 
kas uzturēja vairākas poļu pamatskolas; kultūras biedrība “Aušra” (Rīt-
ausma) ar tās kori; 1925. gadā izveidotā Rīgas poļu biedrību savienība, kurā ietilpa 10 or-
ganizācijas; Latvijas poļu teātris, kas saņēma valdības subsīdijas. teātri vadīja talantīgais 
direktors un režisors vladislavs Čengerijs, gadā tas sniedza vidēji 42 izrādes, no tām 12 –  
Rīgā.41 daugavpilī aktīvi darbojās 1918. gadā nodibinātā poļu katoļu dziedāšanas un 
mūzikas biedrība “Harfa” (arfa), kura organizēja savu kori, orķestri, teātra trupu un 
bibliotēku. biedrībā bija ap 500 biedru. tās nodaļas pastāvēja visā dienvidlatgalē: 
kori, mūzikas ansambļi, literārās un dramatiskās sekcijas, gleznošanas grupas. “Harfa” 
priekšsēdētājs ježijs brics bija izcils vietējās kultūras pārstāvis, darbojās daugavpils 
brīvības pieminekļa komitejā, rakstīja publikācijas par Latvijas vēsturi.42 

Liepājā poļu sapulces un pasākumus, piemēram, ekskursijas, organizēja biedrība 
“Ognisko” (ugunskurs), kas saņēma Latvijas kultūras fonda atbalstu.

Latvijas kultūras darbinieku vidē liela autoritāte bija Mākslas akadēmijas Figurālās 
tēlniecības nodaļas vadītājam tēlniekam un arhitektam konstantīnam Rončevskim, 
vienlaikus viņš bija arī Latvijas universitātes ārštata profesors klasiskās arhitektūras 
vēsturē. Latvijas mākslā paliekošu nozīmi guva viņa tēlnieciskie portretējumi: “dainu 
tēvs k. barons” (1923), “tēlnieks b. dzenis” (1925), “komponists a. jurjāns” (1925, 
1927), “gleznotājs L. Liberts” (1926), “komponists j. vītols” (1929).43

40 jēkabsons Ē. Poļi Latvijā. Rīga: Lza Filozofijas un socioloģijas institūts, 1996, 39. lpp.
41 turpat, 40. lpp.
42 turpat, 51. lpp.
43 Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 2. sēj. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996, 227.–228. lpp.; vipers b. profesora 

konstantīna Rončevska piemiņai. Filozofu biedrības raksti. Rīga, 1936, 16. lpp.

8. att. Latvijas Mākslas 
akadēmijas tēlniecības 
nodaļas vadītājs profesors 
konstantīns Rončevskis 
(Māksla un arhitektūra 
biogrāfijās, 2. sēj. Rīga: 
Latvijas enciklopēdija, 
1996, 227. lpp.)
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Latvijas universitātes filoloģijas profesori bija julians kšižanovskis un staņislavs 
kolbuševskis. populārs bija karikatūrists sergejs Civinskis-Civis.44

Latvijas Nacionālajā operā no poļu vides nāca baletdejotājs boļeslavs Miļēvičs un 
baletmeistars eižens (ježijs) Leščevskis. Latvijā un polijā pazina Latgales poļu dzejnieci 
Olgu daukšti, kuras dzejoļu krājumos apdzejots Latgales un daugavas skaistums.45 
populāra bija arī krāslavas poļu dzejniece zofija Rujko, gleznotāja anna Romere un citi 
Latvijas poļu mākslinieki.46 

Latvijas lietuviešu kultūras devums

1930.–1940. gadā Latvijā darbojās 13 lietuviešu organizācijas, no kurām svarīgākā 
nozīme bija 1930. gadā dibinātajai Latvijas Lietuviešu apvienībai (LLa), tās vadībā dar-
bojās 12 biedrības.47 apvienības priekšsēdētājs līdz 1939. gadam bija katoļu sv. Fran-
ciska baznīcas rezidents mācītājs daniels jasinskis, kas 1937.–1939. gadā bija arī Rīgas 
Lietuviešu ģimnāzijas direktors.48 Līdz pat 1940. gadam LLa sastāvā darbojās 18 noda-
ļas: aucē, aknīstē, bauskā, bebrenē, gauros, grīvā, kurcumā, Lašos, Laucesā, Liepājā, 
Medumos, Neretā, panemūnē, Raudā, Rīgā, skaistā, subatē, ukros. LLa nodaļās bija 
600–700 biedru, no tiem Rīgā – 164.49 kultūras jomā visaktīvākās bija Rīgas katoļu 
jaunatnes biedrība “Šviesa” (gaisma) ar 60 dalībnieku kori, jaunatnes biedrība “Rūta” –  
Liepājā un aknīstē, kas izveidoja lietuviešu teātra sekciju, Liepājas Lietuviešu kultūras 
veicināšanas biedrība ar kori “Kankles” (kokle), kurā bija 50–75 jaunieši dziedātāji 
(diriģents vladislavs Nakass), jelgavas Lietuviešu biedrība u.c. 1938. gadā tika izveidots 
Latvijas Lietuviešu apvienības koris, ko vadīja diriģents antons šerens. 1930. gadā Rīgā 
darbību sāka biedrība “Latvijas Lietuviešu teātris”, kas nodibināja savu teātri un organi-
zēja tā izrādes. teātra telpas atradās piena ielā 6. Repertuārā bija lietuviešu un latviešu 
autoru lugas. par režisoriem strādāja emīlija paļakauskaite, jānis zariņš, antans purvi-
nis, Lietuvas valsts drāmas teātra aktieris vītauts kupsts u.c.50

Latvijas lietuviešu kultūras biedrības sniedza priekšnesumus arī Lietuvā un aicināja 
uz Latviju ar izrādēm un koncertiem mākslas kolektīvus no Lietuvas. Latvijas Lietu-
viešu teātrī strādāja 6 aktieri no Lietuvas teātriem. tā tika veicināta baltu tautu kultūru 
sadarbība. biedrības “Šviesa” koris piedalījās Latvijas dziesmu svētkos un koncertos 
Rīgā un jēkabpilī. Lietuviešu koncertus apmeklēja arī daudzi latvieši.

vairāki izcili lietuviešu mūziķi – komponisti mācījās Latvijas konservatorijā pie 
jāzepa vītola. jozs kaross, vēl būdams students, diriģēja vairākus latviešu un lietuviešu 
korus, mūzikas interpretācijā izmantojot abu baltu tautu dainas. Līdz aizbraukšanai 
uz Lietuvu, kur 30. gados viņš diriģēja kauņas radio simfonisko orķestri, j. kaross  

44 sk.: Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 4. sēj. Rīga: preses nams, 2003, 190. lpp.
45 zeile p. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām, 529. lpp.
46 sk.: jēkabsons Ē. Poļi Latvijā, 43. lpp.
47 Visuotinė Lietuvių enciklopēdija, Xi. vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 549.
48 treija a., dribins L. Lietuvieši. Mazākumtautību vēsture Latvijā: eksperimentāls metodisks līdzeklis. sast. 

L. dribins. Rīga: zvaigzne abC, 1998, 59. lpp.
49 jēkabsons Ē. Lietuvieši Latvijā. Rīga: elpa, 2003, 81.–82. lpp.
50 turpat, 80. lpp.
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sekmīgi debitēja šajā jomā Rīgā.51 Rīgā dzimušais stasis vaiņūns kā viens no izcilā-
kajiem Latvijas konservatorijas studentiem 1933. gada vasarā tika godalgots vīnes 
starptautiskajā pianistu konkursā.52

konservatorijas pārstāvji piedalījās arī Rīgas lietuviešu dienās, kuras 1932. gada 
februārī atklāja toreizējais izglītības ministrs atis Ķeniņš.53

sadarbību kultūras jomā veicināja 1931. gada 25. janvārī noslēgtā Latvijas un Lie-
tuvas konvencija par skolām, ar kuru abas valstis apņēmās savstarpēji atbalstīt savas 
tautības minoritātes izglītību. to sekmēja arī 1932. gadā nodibinātā Rīgas Lietuviešu 
1. pamatskolu beigušo audzēkņu biedrība “Laisve” (brīvība), kas izveidoja savu dra-
matisko sekciju un kori, 1933. gadā izdeva mēnešrakstu “Lietuviu Mintys” (Lietuviešu 
domas). 

Latvijas baltkrievu kultūras veikums

baltkrievu nacionālā atmoda, kas sākās 19. gadsimta otrajā pusē, Latvijā dzīvojo-
šos baltkrievus ietekmēja tikai 20. gadsimtā, īpaši pēc baltkrievijas tautas Republikas 
proklamēšanas 1918. gada 25. martā. taču 1920. gadā šis valstiskums izzuda, padomju 
krievija un polija sadalīja baltkrieviju divās daļās. Maskava ārpolitiskos nolūkos savā 
daļā izveidoja baltkrievijas padomju sociālistisko Republiku, kuras kadrus izvēlējās 
j. staļins.54

Latvijā 1920. gadā tika reģistrēta 75 tūkstošu baltkrievu klātbūtne. taču 1935. gadā 
tikai 26,8 tūkstoši atzina sevi par baltkrieviem.55 1939./40. mācību gadā Latvijā darbojās 
vairs tikai viena baltkrievu pamatskola (no 50 skolām divdesmitajos gados).

51 Visuotinė Lietuvių enciklopēdija, iX. vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 481.
52 Lietuvių Balsas, 1933, 22. liepas [jūl.]. pēc Otrā pasaules kara s. vaiņūns bija Lietuvas konservatorijas profe-

sors, kopš 1989. gada notiek starptautiskie s. vaiņūna piemiņai veltītie pianistu konkursi.
53 Lietuvių Balsas, 1932, 12. vasaris [febr.].
54 История России. ХХ век, 1894–1939. Москва: Астрель, 2009, с. 666.
55 apine i. Baltkrievi Latvijā. Rīga: Lza Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995, 21. lpp.

9. att. komponists un pianists  
stasis vaiņūns (Muzikos 
enciklopedija. O–Ž. vilnius: 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija; Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2007, p. 576)
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tomēr baltkrievu nacionālās inteliģences pārstāvju darbībai Latvijā bija zināmi re-
zultāti. 1921. gadā tika nodibināta baltkrievu kultūras un izglītības biedrība “Backauš-
čina” (tēvzeme), par kuras pirmo priekšsēdētāju ievēlēja janu Harlapu. īpaši aktīva bija 
tās nodaļa Ludzā, kuru organizēja un vadīja M. ivanovs, R. Ždanko, a. Čuļcs, M. stei-
makovs u.c.56 kādu laiku Ludzā bija arī baltkrievu teātra pašdarbnieku trupa. pēc Raiņa 
iniciatīvas tā 1924. gadā rādīja savu sniegumu Rīgā uz Nacionālā teātra skatuves.57 

baltkrievu kultūras jomā Latvijā liela loma bija 1921. gadā dibinātajai izglītības 
biedrībai “Belaruskaja Hata” (baltkrievu māja) ar nodaļām Rīgā, daugavpilī, Ludzā 
un Liepājā. tai bija savs koris, pūtēju orķestris, bibliotēka. biedrības pasākumos pie-
dalījās ap 600 cilvēku.58 1924. gadā Rīgā nodibināja kultūras biedrību “Ruņ” (dīgsti), 
1926. gadā daugavpilī – biedrību “Prasveta” (gaisma), 1927. gadā – biedrību “Kuļtura 
i praca” (kultūra un darbs).

izveidojās baltkrievu jauno dzejnieku apvienība, kurā iestājās ap 20 personu. 
1926. gadā tā laida klajā almanahu “Perši krug” (pirmais solis). dzejnieks pjatro sa-
kols (pjotrs Masaļskis) uzrakstīja poēmu “Latgaliāde”, kuru veltīja sava dzimtā novada 
skaistumam.59

ar Raiņa palīdzību 1927. gadā tika nodibināta baltkrievu teātra biedrība. jau 
1928. gadā tā nodrošināja Rīgas un daugavpils baltkrievu teātru izveidošanu. skolas un 
teātrus atbalstīja baltkrievu skolu pārvalde, tās vadītāji sergejs saharovs un konstantīns 
jezavitovs. 

Rīgas baltkrievu tautas teātris (direktors jāzeps kamažiņskis) pievērsās dramatur-
ģijai un apmēram 10 reizes gadā sniedza latviešu, baltkrievu un krievu autoru lugu iz-
rādes. baltkrievu tautas teātris daugavpilī vairāk sagatavoja muzikāla satura baltkrievu 
etnogrāfiskā stila priekšnesumus.60

kopumā zināma Latvijas baltkrievu daļa guva savu kultūras identitāti. taču tas 
notika novadnieciskā līmenī, deva etnogrāfisko patību. toties Latvijā baltkrievu na-
cionālās kultūras dzimšanu neapēnoja totalitārās ideoloģijas žņaugi. 1939. gadā Rīgā 
notika pēdējā Latvijas baltkrievu tautas teātra izrāde. tā bija sava veida atskaite par 
baltkrievu kultūras devumu Latvijā. 1940. gada okupācija pārtrauca mazākumtautību 
kultūras biedrību darbību.

ii. Mazākumtautību devums Latvijas kultūrā  
pēc neatkarības atjaunošanas

kultūrsituācijai Latvijā padomju okupācijas laikā bija raksturīgi unificēšanas cen-
tieni. padomju savienībā vārdos gan tika deklarēts, ka “sociālistisko nāciju kultūra ir 
nacionāla pēc formas un sociālistiska pēc satura” un ka tiek veicināta to “savstarpējā 

56 Беларуская школа у Латвii, № 3, 1933, c. 299. 
57 zeile p. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām, 539. lpp.
58 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts 1918.–1940. atb. red. v. bērziņš. Rīga: Latvijas vēstures 

institūta apgāds, 2003, 366. lpp.
59 zeile p. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām, 540. lpp.
60 apine i. baltkrievi Latvijā. Mazākumtautības Latvijā. Vēsture un tagadne. sast. L. dribins. Rīga: Lu Filozofijas 

un socioloģijas institūts, 2007, 196. lpp.
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bagātināšanās”, bet praksē kultūrpolitika bija nivelējoša un daudzējādā ziņā reducējās 
uz krievu un citu tā saukto brālīgo savienoto republiku nāciju ideoloģiski determinētu 
kultūras paraugu masveida tiražēšanu. turpretī latviešu tautas trešās atmodas gaisotnē 
radās priekšnoteikumi arī Latvijas vēsturisko minoritāšu kultūras tradīciju atdzimšanai. 
pēc neatkarības atjaunošanas mazākumtautību kultūras saglabāšana un attīstība ir gan 
Latvijas valsts un pašvaldību, gan nevalstisko organizāciju un pašu cilvēku rūpju lokā 
un šajā jomā darbojas profesionāli un amatiermākslas kolektīvi.

Minoritāšu kultūras biedrības un amatiermāksla

Latvijā ir daudzas mazākumtautību kultūras biedrības.61 22 no tām apvienojušās 
itas kozakevičas Latvijas Nacionālo kultūras biedrību asociācijā (LNkba),62 kuras 
priekšsēdētājs kopš 1990. gada ir Latvijas armēņu biedrības pārstāvis pianists mākslas 
doktors Rafi Haradžanjans. 1997. gadā LNkba īpašumā valsts bez atlīdzības nodeva 
namu Rīgā, slokas ielā 37, kur regulāri notiek dažādas izstādes, koncerti, literāri lasī-
jumi un citi pasākumi, svētdienas skolu un pulciņu nodarbības. 2000. gadā dibināta 
arī ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija, 2004. gadā – jelgavas Nacionālo 
kultūras biedrību asociācija, ir arī citas apvienības. Rēzeknē kopš 2004. gada darbojas 
Nacionālo biedrību kultūras nams.

Latvijas krievu kultūras biedrības galvenais mērķis ir popularizēt krievu kultūru. 
tās ilggadējais priekšsēdētājs tulkotājs un bibliogrāfs jurijs abizovs pauda pārliecību, ka 
“katras kultūras pamatā ir dialogs – visu ar visiem, personību, tautu, kultūru dialogs”,63 
un kopā ar domubiedriem organizēja literārus lasījumus, zinātniskas konferences un 
Rīgā, anniņmuižas bulvārī 29, izveidoja unikālu kulturoloģisko izdevumu bibliotēku. 
sadarbībā ar analoģiskām biedrībām igaunijā un Lietuvā izdoti rakstu krājumi “Baltij-
skij arhiv” (baltijas arhīvs, iznākuši 12 sējumi).64 j. abizovs apkopojis 19. gs. 70. gadu – 
20. gs. 30. gadu preses publikācijas par Rīgas un baltijas provinču vēsturi65 un sadarbībā 
ar stenforda universitāti asv publicējis kultūrvēsturiski nozīmīgus bibliogrāfiskus 
materiālus.66

61 2008. gadā Latvijā bija reģistrēts vairāk nekā 250 mazākumtautību organizāciju (Mazākumtautību nevalstis-
kās organizācijas Latvijā. Rīga: īpašu uzdevumu sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, 2008), taču ne visu 
prioritāte ir kultūra. saskaņā ar kultūras ministrijas datiem 2011. gadā aktīvi darbojās 55 mazākumtautību 
kultūras biedrības (Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 
(2012–2018). Rīga, 2011, 29. lpp.), bet mazākumtautību kultūras pasākumos piedalās arī citas nevalstiskās 
organizācijas. Latvijas digitālajā kultūras kartē iekļautas 52 mazākumtautību NvO (pieejams: http://www.
kulturaskarte.lv/lv/nevalstiska-organizacija/mazakumtautibu-nvo (skatīts 11.11.2013.)).

62 LNkba dibināta 1988. gada 30. novembrī un 1990. gadā nosaukta Latvijas poļu savienības priekšsēdētājas 
itas kozakevičas vārdā.

63 Блюменкранц В. Рига: “диалог всех со всеми”. Россия и современный мир, № 3 (68). Москва, 2010, с. 225.
64 Балтийский архив: русская культура в Прибалтике, т. 1–3. Таллин: Авенариус, 1995–1997; т. 4–6, 8, 10. 

Рига: Даугава, 1999–2005; т. 7. Вильнюс: Žvaigždžiu miesta, 2002; т. 9. Вильнюс: Изд-во Вильнюсского 
университета, 2005; т. 11–12. Таллин: Авенариус, 2006, 2012.

65 От Лифляндии – к Латвии: Прибалтика русскими глазами. Cост. Ю. Абызов, т. 1–2. Москва: Аркаюр, 
1993–1999. 

66 Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии 1917–1944 гг.: био-библиографический справочник, 
т. 1–4. stanford: stanford university, 1990–1991; Балтийско-русский сборник. Под ред. Б. Равдина и 
Л. Флейшмана, т. 1–2. stanford: stanford university, 2004–2007. 
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atmodas laikā dzimušo nacionālo kultūras biedrību 
vēlmi atjaunot savu etnokulturālo identitāti un vienlaikus 
integrēties Latvijas vienotajā kultūras telpā labi raksturo 
1988. gada nogalē dibinātās Latvijas baltkrievu kultūras 
biedrības “Svitanak” (Rītausma) pamatmērķi: “baltkrievu 
valodas atjaunotne un popularizācija baltkrievu vidū un balt-
krievu pašapziņas veidošana, baltkrievu kultūras tuvināšanās 
latviešu kultūrai un citām Latvijas nacionālajām kultūrām, 
lai veicinātu sabiedrībā un valstī savstarpējo izpratni un  
saskaņu”.67

1988. gadā dibinātā Latvijas ebreju kultūras biedrība (tag. 
Rīgas ebreju kopiena) atguvusi vēsturisko ebreju teātra namu 
Rīgā, skolas ielā 6, kas simboliski kļuvis par Latvijas ebreju 
kultūras dzīves un vēsturiskās atmiņas saglabāšanas centru, – 
tajā darbojas 1990. gadā vēsturnieka Marģera vestermaņa 
izveidotais muzejs “ebreji Latvijā” un pēc 2004. gadā veiktās 
rekonstrukcijas divās zālēs (ar 550 un 250 skatītāju vietām) 
notiek dažādi kultūras pasākumi.

daudzveidīgu kultūras darbu veic Latvijas poļu savienība, 
kurā ir 16 teritoriālas nodaļas, Latvijas ukraiņu savienība, 
Latvijas baltkrievu savienība un citas lielākas un mazākas 
mazākumtautību biedrību apvienības un atsevišķas biedrības.

Mazākumtautību amatiermākslas kolektīvi – kori, ansam-
bļi, deju kolektīvi, teātri, folkloras kopas un orķestri – veicina Latvijas kultūras dzīves 
krāsainību. to darbība saistīta gan ar mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām, 
gan pašvaldību kultūras centriem. daži no tiem var atskatīties uz vairāku desmitu 
gadu ilgu darbības vēsturi, bet lielākā daļa dibināta atmodas laikā vai turpmākajos  
gados.68 

jauktais koris “Polonez”, kurš darbojas Latvijas poļu savienības kultūras klubā Rīgā 
un kura repertuārā ir gan poļu, gan latviešu dziesmas, dibināts 1983. gadā. daugavpils 
poļu kultūras centra jauktais koris “Promień” savu darbību sāka 1988. gadā, sieviešu 
koris “Jutrzenka” Rēzeknē izveidots 2000. gadā. Rīgā darbojas veF kultūras pils jauk-
tais koris “Perezvoni”, koncertorganizācijas “ave sol” Rīgas pareizticīgo kamerkoris 
“Blagovest”, sv. trijādības pareizticīgo katedrāles jauniešu koris “Ņiva duhovnaja”. Rīgas 
igauņu biedrības jauktais koris “Leelo” izveidots 1989. gadā, Rīgas ebreju kopienas 
jauktais koris “Šofar” – 2001. gadā. Rēzeknē darbojas krievu dziesmu kori “Ivuški” un 
“Beregini”, daugavpilī – ukraiņu kultūrizglītības biedrības jauktais koris “Mrija”. šie un 
citi kori uzstājas ne tikai savas mazākumtautības pasākumos, bet arī dažādos festivā-
los, koncertos un salidojumos Latvijas pilsētās un novados, kā arī ārzemēs, piemēram, 

67 Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” = Латвiйскае таварыства беларускай культуры 
“Сьвiтанак”. Rīga: sabiedrības integrācijas fonds, 2003, 3. lpp.

68 plašs materiāls par Rīgas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu darbību apkopots grāmatā Talantu vara-
vīksne. Rīga: eiropas-slāvu kultūras centrs “Lira”, 2012. 

10. att. tulkotājs un bibliogrāfs 
jurijs abizovs (Сайт “Русские 
Латвии”. pieejams: http://www.
russkije.lv/ru/lib/read/yury-abyzov.
html?source=persons) 
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krievu koru biedrības jauniešu kamerkoris “Accolada” ir vairākkārtējs Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku un starptautisku konkursu laureāts.

dažādo vokālo ansambļu vidū var minēt poļu vokālo ansambli “Visla”, baltkrievu 
biedrības “Prameņ” (stars) tautas dziesmu ansambli “Nadzeja”, Latvijas ukraiņu bied-
rības tautas dziesmu jaukto vokālo ansambli “Dnipro”, Rēzeknes ukraiņu biedrības 
ansambli “Vodograj”, Rīgas vācu kultūras biedrības vokālo ansambli “Morgenrot”, bied-
rības “krievu sabiedrība Latvijā” sieviešu vokālo ansambli “Rodņik”, krustpils kultūras 
nama krievu vokālo ansambli “Bariņa”, slāvu mūzikas biedrības “Sozvučije” baltkrievu 
vokālo ansambli “Suzorje”, daugavpils ebreju kopienas vokālo ansambli “Mazl tov”. 
populārais jaunais dziedātājs dzintars Čīča, kurš 2003. gadā kā desmitgadīgs zēns uz-
varēja eirovīzijas bērnu dziesmu konkursa nacionālajā atlasē, iedziedājis čigānu (romu) 
dziesmu albumu “Barvalu rom” (bagātnieks).

uz vairāk nekā pusgadsimtu ilgu darbību var atskatīties veF kultūras pils krievu 
tautas dziesmu un deju ansamblis “Kriviči”, tāpat tradīcijām bagāts ir šī paša kultū-
ras centra krievu tautas instrumentu orķestris “Sadko”. arodbiedrību kluba “vecrīga” 
tautas deju ansamblī “Ivuška” (dibināts 1964. gadā) bez pamatsastāva ir arī bērnu un 
jauniešu studija. Rīgas Lietuviešu vidusskolā uz mēģinājumiem pulcējas Latvijas Lie-
tuviešu kultūras biedrības vidējās paaudzes tautas deju kolektīva “Biyunas” dalībnieki, 
bet Rīgas Maskavas namā – tautas deju kolektīvs “Zadorinka”, kura repertuārā ir krievu 
un citu tautu dejas. 

Nemateriālās kultūras tradīciju kopšanā sava vieta ir folkloras kopām. kultūras 
un tautas mākslas centra “Ritums” ģimenes folkloras kopā “Berendejka” pieaugušie un 
bērni apgūst ģimenes ieražas un rituālus, tradicionālās krievu virtuves un tautas tērpa 
izgatavošanas prasmes. Folkloras kopas “Iļjinskaja pjatņica” repertuārā ir Latgales, vi-
tebskas un sebežas baltkrievu tautas un gadskārtu ieražu dziesmas, Latgales–pleskavas 

Leo Dribins, Juris Goldmanis   MazākuMtautību devuMs Latvijas RepubLikas kuLtūRā

11. att. M. Čehova Rīgas  
krievu teātra aktrise  
Ņina Ņeznamova un ukraiņu 
biedrību savienības vadītāja 
Ludmila belinceva pēc ukraiņu 
tautas teātra iestudētās  
Lesjas ukrainkas lugas “Meža 
dziesma” izrādes. 
Nataļjas Ļebedevas foto 
(Вести сегодня, 2012, 6 мартa) 



248 Latvieši uN Latvija   iv sējums   Latvijas kuLtūRa, izgLītība, ziNātNe

apgabala pierobežas pareizticīgo krievu kāzu dziesmas, Latgales vecticībnieku danči, 
rotaļas un spēles. Rumāņu un moldāvu folkloras tradīcijas vieno ansambli “Basara-
benii”.

Rīgas skolēnu pilī darbojas leļļu teātris “Balagančik”, bet kultūras pilī “ziemeļ-
blāzma” – teātris “Součastņiki”. ebreju jauniešu teātra “Čiri-biri-bom” (darbojās līdz 
2007. gadam) izrādēs ebreju teātra tradīcijās veiksmīgi tika sintezēti dažādi žanri un 
izmantotas arī dziesmas, dejas un pat lelles. bērnu teātris kopš 2000. gada ir daugavpils 
poļu kultūras centrā. darbu uzsācis Rīgas ukraiņu tautas teātris. 

kolektīvu mākslinieciskie vadītāji pārstāv dažādas paaudzes un skolas. piemēram, 
kora “Perezvoni” dibinātājs jurijs glagoļevs muzikālo izglītību sācis Rīgā jau 30. gados, 
pēc kara Latvijas valsts konservatorijā studējis kompozīciju, klavierspēli un kordiriģē-
šanu, bet kora “Blagovest” dibinātājs aleksandrs brandavs mākslas maģistra grādu diri-
ģēšanas specialitātē j. vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvis 2001. gadā. Horeogrāfe 
valentīna Laizāne tautas deju ansambli “Ivuška” vada gandrīz 50 gadus.

par tradīciju kļuvuši mazākumtautību kultūras festivāli. Žurnālistes irinas viņņi-
kas lolojums – festivāls “Latvijas vainags” pirmo reizi notika 1996. gadā. tā programma 
bija tik spilgta, ka kopš 1998. gada mazākumtautību koncerti iekļauti vispārējo latviešu 
dziesmu un deju svētku programmā. 2003. gadā festivāla koncertā Rīgas kongresu 
namā piedalījās 37 radošie kolektīvi ar 524 dalībniekiem no visas Latvijas.69 vērmanes 
dārzā uzstājās tautas deju kolektīvi un folkloras kopas, skanēja dažādi mūzikas instru-
menti – vargans, balalaika, bajāns, vijole, bungas, kankle, ģitāra.70 arī 25. vispārējo 

69 Mazākumtautību festivāls “Latvijas vainags”. pieejams: http://www.songcelebration.lv/index.
php?1&53&view=news-detail&news_id=407 (skatīts 11.11.2012.).

70 zīmīgs ir Liepājas tautas dziesmu ansambļa “Voļņica” vadītājas tatjanas beļikovas teiktais: “esmu dzimusi 
Latvijā, mācījusies Latvijas konservatorijā [..] esmu ļoti ieinteresēta visā, kas saistīts ar dziesmu svētkiem. 
esmu noskatījusies visus televīzijā raidītos koncertus un šodien baudu svētkus Rīgā” (Latvijas Avīze, 2008, 
11. jūl.).

13. att. Mazākumtautību folkloras festivāla 
“zelta kamoliņš“ koncerts 2001. gadā. 
anatolija popeluhas foto 

12. att. poļu kora “Polonez” un vokālā ansambļa 
“Visla” dalībnieki 24. vispārējo latviešu dziesmu 
svētku laikā Rīgā 2008. gadā (Polak na Łotwie, 
Nr. 3, 2008)
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latviešu dziesmu un 15. deju svētku priekšvakarā 
notika Latvijas mazākumtautību māksliniecisko 
kolektīvu un individuālo izpildītāju konkursa 
skates Liepājā, jelgavā, daugavpilī un Rīgā,71 bet 
svētku programmā 2013. gada jūlijā bija iekļauts 
mazākumtautību kolektīvu koncertuzvedums 
“zem vienas debess” Lielajā ģildē un mazākum-
tautību diena “gaismas avots” vērmanes dārzā  
Rīgā.

vairākus gadus dažādās Latvijas pilsētās tika 
rīkots mazākumtautību bērnu un jauniešu festivāls 
“zelta kamoliņš”, piemēram, 1999. un 2005. gadā tas 
notika Cēsīs, 2001. gadā – ventspilī, 2001. gadā – 
Rīgā, 2004. gadā – Liepājā, 2006. gadā – smiltenē. 
2012. gada vasarā krāslavas novada indras pagastā 
jau astoto reizi notika mazākumtautību mūzikas 
festivāls “Latgales vainags”.

ar lielu krāsainību un māksliniecisko kvalitāti izceļas Latvijas Nacionālo kultūras 
biedrību asociācijas rīkotais festivāls “vienoti daudzveidībā”.72 

atdzimst 20. gs. 20. un 30. gadu krievu kultūras dienu tradīcija. tās sākas maija 
beigās, kad tiek svinēti baznīcslāvu valodas un slāvu rakstības veidotāju sv. kirila 
un sv. Metodija piemiņai veltītie slāvu kultūras un rakstības svētki, un turpinās līdz 
aleksandra puškina dzimšanas dienai 6. jūnijā. 2012. gadā to ietvaros daudzviet Lat-
vijā notika dažādas izstādes, tematiskas ekskursijas un lekcijas.73 Noslēgumā krievu 
kultūras dienu dalībnieki pulcējās pie a. puškina pieminekļa Rīgā, kas 2009. gadā 
uzstādīts kronvalda parkā. arī daugavpilī kopš 1995. gada šajā laikā ik gadus notiek 
slāvu kultūras dienas. savukārt ventspilī krievu kultūras dienas norisa 2012. gada  
rudenī.

Rīgas un visas Latvijas daudzveidīgajā kultūras dzīves ainā jaunas krāsas ienes arī 
citu nacionālo kultūras biedrību organizētās kultūras dienas. piemēram, 2010. gadā 
Latvijas gruzīnu biedrība “Samšoblo” (dzimtene) savus tautiešus un visus interesentus 
aicināja uz gruzijas kultūras dienām, notikušas arī armēņu tautas mākslas un tradīciju 

71 konkursā piedalījās tradicionālās kultūras, kora un vokālās mūzikas, dejas, teātra un runas mākslas, instru-
mentālās mūzikas, kā arī vairāku apvienotu jomu krievu, baltkrievu, ukraiņu, ebreju, poļu, vācu, lietuviešu, 
igauņu, līvu un citu mazākumtautību kolektīvi un individuālie izpildītāji. kopumā konkursa skatēm bija pie-
teicies ap 100 kolektīvu un individuālo izpildītāju, 11 no tiem saņēma augstākās pakāpes diplomu, arī Rīgas 
bērnu tautas deju kolektīvs “Zadorinka”, kas svētku noslēgumā kopā ar izcilākajiem Latvijas koriem, deju 
kolektīviem un pūtēju orķestri brīvības pieminekļa pakājē tika sumināts kā 25. vispārējo latviešu dziesmu un 
15. deju svētku Lielās balvas ieguvējs (Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Latvijas mazākumtautību konkursa 
skates rezultāti. pieejams: http://www.lnkc.gov.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=944&item
id=1 (skatīts 10.07.2013.). 

72 2012. gadā, kad šis pasākums tika rīkots jau desmito reizi, programmā bija iekļauta dažādu tautību māks-
linieku gleznu izstāde “Latvija eiropā”, bērnu koncerts, kamermūzikas koncerts j. vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, plašs galā koncerts Latvijas universitātes Lielajā aulā, literāri lasījumi.

73 Русские дни: бесплатная ежегодная газета Оргкомитета Дней русской культуры, № 1, 2012.

14. att. krievu kultūras dienu noslēgums pie 
aleksandra puškina pieminekļa Rīgā 2012. gada 
jūnijā. vladimira starkova foto (Вести сегодня, 
2012, 7 июня) 

Leo Dribins, Juris Goldmanis   MazākuMtautību devuMs Latvijas RepubLikas kuLtūRā



250 Latvieši uN Latvija   iv sējums   Latvijas kuLtūRa, izgLītība, ziNātNe

dienas. ukraiņu kultūras dienas notiek daudzviet Latvijā – jelgavā tās organizēja uk-
raiņu kultūras centrs “Džerelo” (avots), ventspilī – ukraiņu kultūras un apgaismības 
biedrība “Kobzar” (dziesminieks). 

plašu darbību ebreju kultūras tradīciju popularizēšanā izvērsusi ebreju reliģiskā 
draudze un kopiena “Šamir” (dārgakmens), kura kopš 2009. gada, atzīmējot jauno 
gadu pēc ebreju kalendāra, rudenī organizē ebreju kultūras nedēļu. tās ietvaros notiek 
koncerti un izrādes, piemēram, 2010. gadā Latvijas Nacionālajā operā uzstājās koris 
“Hasīdu kapela” no Maskavas, Rīgas jauniešu kora “balsis” vīru grupa, izcilais mūs-
dienu kantors džozefs Malovani (tenors) no Ņujorkas un citi mākslinieki.74 

skatuves māksla: profesionālie teātri

profesionālās mākslas jomā būtisku ieguldījumu Latvijas kultūrā devuši krievu  
teātri. tajā pašā laikā Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra75 un citu Latvijas teātru 
krievu trupu māksliniecisko devumu nebūtu pareizi saistīt tikai ar krievu minoritātes 
kultūras dzīvi – teātra zinātnieki atzīst, ka to iestudējumi veido vienotu Latvijas teātra 
dzīves ainu.76

krievu teātrim Rīgā tā nu jau gandrīz 130 gadu ilgajā vēsturē bijuši gan daudzi 
mākslinieciski sasniegumi, gan radošās krīzes un apsīkuma posmi. viena no galvenajām 
problēmām jau kopš pirmsākumiem bijusi teātra vadītāju, režisoru un aktieru maiņa, jo 
daļai krievu teātra mākslinieku darbība Rīgā bijusi tikai īsāka vai garāka epizode viņu 
radošajā biogrāfijā. 

par mākslinieciski augstvērtīgāko posmu Rīgas krievu teātra darbībā tiek uzskatīts 
gadsimta ceturksnis (1964–1988), kad arkādija kaca vadībā tas kļuva par vienu no 
spilgtākajiem Latvijas teātriem, kurš iestudējumos publicistiski asi un mākslinieciski 
pārliecinoši atklāja sava laika sabiedrības garīgo pašizjūtu.77 

būtiska Rīgas krievu teātra tradīcija ir latviešu dramaturģijas iestudējumi. pirmo-
reiz latviešu autora luga – R. blaumaņa “indrāni” tika iestudēta 1912. gadā. jau toreiz 
iestudējums raisīja lielu interesi latviešu sabiedrībā.78 arī a. kacam, iestudējot R. blau-
maņa “skroderdienas silmačos” (1980), bija izdevies pārkāpt komēdijas žanra robežas, 
pietuvināt izrādi drāmai ar komēdijas akcentiem un rituālu elementiem, tādējādi no-
pietni bagātinot šīs lugas iestudējuma tradīcijas.79 

kad 1988. gadā a. kacs pārcēlās uz Maskavu, kur kļuva par a. vahtangova teātra 
režisoru, teātris kārtējo reizi savā vēsturē atradās uz dažādu problēmu sliekšņa. tas sa-
krita ar laiku, kad sabiedrībā brieda un vētraini izpaudās pārmaiņu procesi un zināmu 
māksliniecisko un organizatorisko krīzi piedzīvoja arī citi teātri, – kā trāpīgi atzīmē 

74 Lūsiņa i. ebreju kultūras festivālā dziedās kantors džozefs Malovani. Diena, 2010, 25. aug.
75 Līdz 2006. gadam – Rīgas krievu drāmas teātris.
76 zeltiņa g. priekšvārds. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts, 2010, 7. lpp.
77 kalna b. Rīgas krievu teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Lu Literatūras, folklo-

ras un mākslas institūts, 2010, 408.–409. lpp. 
78 turpat, 397. lpp. pozitīvas kritikas un skatītāju atsauksmes izpelnījies arī jaunā režisora elmāra seņkova šīs 

lugas iestudējums Rīgas krievu teātrī 2012. gadā. 
79 kļaviņa i. arkādijs kacs. Teātra režija Baltijā. Rīga: jumava, 2006, 422. lpp.
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teātra zinātniece valda Čakare, “dzīve 
izkonkurē teātri”.80

Līdz 2000. gadam Rīgas krievu 
teātra galvenais režisors bija Leonīds 
beļavskis, kurš bija strādājis kopā ar 
a. kacu. 1990. gadā teātrī no sverdlov-
skas (tag. jekaterinburga) atgriezās otrs 
a. kaca līdzgaitnieks semjons Losevs. 
par vadošo aktieri izvirzījās no Maska-
vas atbraukušais jakovs Rafalsons. sā-
kotnēji uz skatuves viņš sevi apliecināja 
kā lielisku komiķi, bet pamazām atklāja 
gandrīz neierobežotas aktieriskās iespē-
jas jebkurā žanrā: no komēdijas līdz 
traģikomēdijai, farsam, traģēdijai.81 Līdz 
ar Ņinu Ņeznamovu un jauno aktrisi 
veroniku plotņikovu j. Rafalsons ir arī 
latviešu sabiedrībā labāk zināmie Rīgas 
krievu teātra skatuves mākslinieki. 

spilgtākie L. beļavska iestudējumi 90. gados bija i. bergmana “Laulības dzīves 
ainas” (1990), v. Nabokova “Camera obscura” (1991) un i. turgeņeva “Mēnesis uz lau-
kiem” (1993). Mākslinieciska un komerciāla veiksme bija arī R. blaumaņa komēdijas 
“trīnes grēki” iestudējums 1994. gadā. 

2000. gadā par teātra māksliniecisko vadītāju kļuva no sanktpēterburgas ataicinā-
tais genadijs trostjaņeckis. viņa iestudētais R. paula mūzikls “kerija” (pēc t. dreizera 
romāna motīviem) izpelnījās atzinību ne tikai Rīgā, bet arī viesizrādēs Maskavā un 
izraēlā. Lai dažādotu repertuāru, audzinātu ansambli un piesaistītu skatītāju uzmanību, 
uz Rīgu tika aicināti spilgtākie un novatoriskākie krievijas režisori. vairākas izrādes 
iestudēja Romāns kozaks. a. strindberga “Nāves deja” viņa režijā 1996. gadā tika 
atzīta par labāko izrādi Latvijas teātros, bet 2004. gadā režisors īstenoja “bilingvālu 
projektu” – e. Olbija “kam no vulfa kundzes bail?” ar dailes teātra aktrisi Lilitu Ozo-
liņu Martas lomā. Horeogrāfe alla sigalova sadarbībā ar Raimondu paulu 2002. gadā 
iestudēja “kabīrijas naktis”, vairākas izrādes veidoja Romāns viktjuks. 2003. gadā savu 
120. dzimšanas dienu teātris atzīmēja ar a. Čehova lugas “kaija” pirmizrādi izcilā vācu 
režisora pētera šteina iestudējumā.

2010. gadā noslēdzās teātra rekonstrukcijas darbi, kuru izmaksas vairāk nekā 
15 miljonu latu apmērā sedza Rīgas dome. par teātra māksliniecisko vadītāju tika 
uzaicināts režisors igors koņajevs. Repertuārā līdzās krievu un Rietumu klasikas iestu-
dējumiem nozīmīga vieta ir arī muzikālajām izrādēm. vairākus gadus ar R. paula līdz-
dalību notiek viņa muzikālā projekta “Odesa, burvīgā pilsēta” (pēc i. babela “Odesas  

80 Čakare v. Latvijas režija (1990–2005). galvenās tendences. Teātra režija Baltijā. Rīga: jumava, 2006, 
262. lpp.

81 kalna b. Rīgas krievu teātris, 435. lpp.

15. att. Mihaila Čehova Rīgas krievu teātris. Rīgas krievu 
teātra publicitātes foto 
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stāstu” motīviem) izrādes, bet 2012. gadā ar j. Rafalsonu 
gal venajā lomā iestudēta alekseja ščerbaka izrāde “tango 
ar stroku” – veltījums daugavpilī dzimušajam komponis-
tam un muzikantam O. strokam. 

spožas lappuses Latvijas kultūras vēsturē ierakstījis 
Rīgas jaunatnes teātris82 un tā ilggadējais vadītājs ādolfs ša-
piro, kura radošā darbība tiek vērtēta kā mūsu teātra kultū-
ras paliekoša vērtība, visaugstākās raudzes profesionālisma 
paraugs un divu kultūru neparasti veiksmīgas mijiedarbības 
apliecinājums.83 

kad 1964. gadā Harkovas valsts teātra institūta ab-
solventu ā. šapiro uzaicināja strādāt Rīgā, viņš tolaik bija 
pats jaunākais galvenais režisors visā psRs. jaunatnes teātra 
daudzveidību 60. gadu otrajā pusē un 70. gadu sākumā 
sekmēja arī Nikolaja šeiko iestudētās muzikālās izrādes, 
īpaši karlo goci pasaku lugas “zaļais putniņš” iestudējums 
(latviešu trupā 1970; krievu trupā 1971).84 kopš 1977. gada 
kā režisors darbojās Felikss deičs, kurš līdz tam bija krievu 
trupas aktieris. 

ā. šapiro mērķtiecīgi veidoja skatītāju gaumi un attīs-
tīja aktieru profesionālo meistarību. viņa iestudējumi allaž 
raisīja radošas diskusijas, jo režisors lieliski prata apvienot 

daudzveidīgus spēles teātra elementus (delartisko komēdiju, v. Meierholda grotesku un 
konstruktīvismu) ar smalku psiholoģismu un atsaukšanos uz ikdienas realitāti.85 teātra 
zinātnieki atzīmē, ka būtiska nozīme bija tam, ka režisors iemācījās latviešu valodu, 
tiecās iepazīt latviešu mentalitāti un kultūru, sāka iestudēt mūsdienu latviešu lugas 
un klasiku.86 piemēram, gunāra priedes lugas “Centrifūga” iestudējumā 1985. gadā 
ā. šapiro krievu personāžus bija iedalījis sergejam judinam un dažiem citiem krievu 
trupas aktieriem, tādējādi ļaujot skatītājiem labāk izjust cilvēcisko dimensiju vēsturisko 
pārmaiņu laikmetā.

tomēr 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā sabiedrību plosošās politiskās kaislī-
bas skāra arī jaunatnes teātri. daļa aktieru izvirzīja ideju par tā sadalīšanu, citi arvien 
skaļāk protestēja pret nepietiekamo nodarbinātību un sūdzējās kultūras ministrijā. 
Radošā dzīve aktīvāka bija krievu trupā, kur 1991./92. gada sezonā tapa seši jaun-
iestudējumi. situāciju sarežģīja tas, ka īpašumtiesības uz namu Lāčplēša ielā 37, kur 

82 teātris dibināts 1940. gadā, un jau kopš 1946. gada tajā bija divas – latviešu un krievu – trupas, katra ar savu 
repertuāru. No 1945. gada jaunatnes teātris darbojās Lāčplēša ielā 37, bet no 1979. gada, kad dailes teātris 
pārcēlās uz jaunām telpām, arī latviešu teātra vēsturē leģendārajā namā Lāčplēša ielā 25.

83 zeltiņa g. ādolfs šapiro. Teātra režija Baltijā. Rīga: jumava, 2006, 386.–387. lpp. ā. šapiro un jaunatnes 
teātris 20. gs. 60. un 80. gados ierakstīti arī Latvijas kultūras kanonā.

84 zeltiņa g. jaunatnes teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Lu Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, 2010, 453. lpp.

85 Čakare v. Latvijas režija (1990–2005). galvenās tendences, 263. lpp.
86 zeltiņa g. ādolfs šapiro, 390. lpp.

16. att. jakovs Rafalsons izrādē “Odesa, 
burvīgā pilsēta” (2007).  
aigara altenberga foto
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darbojās krievu trupa, bija pieteikusi Rīgas 
baptistu draudze. spriedzei teātrī un ap to 
pieaugot, kultūras ministrijā 1992. gada 
16. aprīlī tika sagatavota pavēle par jau-
natnes teātra reorganizāciju, kas faktiski 
nozīmēja tā likvidāciju. Rudenī Lāčplēša 
ielā 25 darbu sāka jaunais Rīgas teātris. Lai 
gan minētajā pavēlē bija runāts par nepie-
ciešamību piedāvāt “alternatīvus variantus 
ēkas Lāčplēša ielā 37 aizstāšanai ar citām 
telpām”,87 piemērotas telpas krievu trupai 
netika atrastas – un tā izira: s. judins un daži 
citi iesaistījās Rīgas krievu drāmas teātrī, 
pārējie aizbrauca uz krieviju vai pārkvalifi-
cējās. F. deičs kļuva par režisoru valmieras 
teātrī,88 bet ā. šapiro aizbrauca no Latvijas 
un iestudē izrādes un vada meistardarbnīcas 
krievijā, igaunijā, asv, polijā, izraēlā, Francijā un citās pasaules valstīs.89 2011. gadā 
režisors saņēma “spēlmaņu nakts” balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā. 

Līdz teātra likvidācijai 1996. gadā iestudējumi krievu valodā bija arī Rīgas Operetes 
teātrī (no 1992 – Rīgas Muzikālais teātris).

1988. gadā tika atjaunots daugavpils teātris.90 Faktiski tas tika dibināts no jauna, jo 
saglabājusies bija tikai teātra ēka ar minimālu skatuves aprīkojumu. daugavpils teātris 
tagad ir vienīgais dramatiskais teātris Latvijā, kurā darbojas divas trupas – latviešu 
un krievu. pirmā tikšanās ar skatītājiem krievu trupai notika 1991. gada sākumā, kad 
priekškaru vēra poļu dramaturga slavomira Mrožeka lugas “emigranti” iestudējums. 
turpmākajos gados krievu trupā bija tikai daži veiksmīgi jauniestudējumi. taču, kad 
90. gadu otrajā pusē jaunie latviešu aktieri pārgāja darbā uz galvaspilsētas teātriem, 
kādu laiku daugavpilī darbojās tikai krievu trupa. Režisors valentīns Maculēvičs iestu-
dēja v. šukšina lugu “Līdz trešajiem gaiļiem” (1996), a. Čehova “trīs māsas” (1997) 

87 geikina s. Jaunatnes teātris. Rīga: jāņa Rozes apgāds, 2011, 257. lpp.
88 2012. gadā režisors saņēma “spēlmaņu nakts” balvu par mūža ieguldījumu teātra mākslā.
89 savos Maskavā publicētajos memuāros “kā aizvērās priekškars” (1996) ā. šapiro gan uzsver, ka latviešu cen-

tieni viņam bijuši tuvi, viņu sāpe saprotama, ka allaž bijis gatavs dalīties ar latviešiem viņu bēdās un priekos, 
tomēr par situāciju 90. gadu sākumā raksta ar lielu rūgtumu un smeldzi, vairākkārt lietojot vārdus “teātra no-
galināšana”, “izrēķināšanās ar teātri” (Шапиро А. Как закрывался занавес. Москва: Новое литературное 
обозрение, 1999, с. 15, 298, 311).

90 ar daugavpili saistās vissenākās krievu teātra tradīcijas Latvijā – pirmās ziņas par tā darbību attiecas jau uz 
19. gs. vidu (kundziņš k. Latviešu teātra vēsture, 1. sēj. No pirmsākumiem līdz 19. gs. beigām. Rīga: Liesma, 
1968, 38. lpp.). 20. gs. 20.–30. gados daugavpilī darbojās Latviešu dramatiskais teātris, bet Otrā pasaules kara 
beigu posmā, kad Latvijā vēl norisa kaujas, daugavpilī darbu uzsāka teātra krievu trupa. ar laiku daugavpils 
teātris veidojās par pietiekami profesionālu provinces krievu teātra kolektīvu. 1958. gadā tika izveidots dau-
gavpils valsts muzikāli dramatiskais teātris, kurā bija arī latviešu trupa. kad 1961. gadā teātri reorganizēja, 
latviešu trupa pievienojās valmieras teātrim, bet krievu trupa turpināja darboties līdz 1963. gadam (zel-
tiņa g. daugavpils teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Lu Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, 2010, 359. lpp.).

17. att. triju zvaigžņu ordeņa pasniegšana  
ādolfam šapiro 2011. gada 18. novembrī. toma kalniņa 
(Latvijas valsts prezidenta kancelejas preses dienests) foto
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un “Ķiršu dārzs” (2000), bet Harijs petrockis krievu skatītājiem piedāvāja savu Raiņa 
lugas “pūt, vējiņi!” interpretāciju (2001). 2007. gadā teātra trupas pamatsastāvu veidoja 
24 aktieri – 14 krievu un 10 latviešu trupā.91 2011. gadā par teātra māksliniecisko vadī-
tāju un direktoru kļuvis Oļegs šapošņikovs. teātris turpmāk plāno iestudēt izrādes ne 
tikai latviešu un krievu, bet arī latgaliešu un poļu valodā.92 

krievu trupa no 1946. gada darbojas arī 1944. gadā dibinātajā Latvijas valsts leļļu 
teātrī. teātra izaugsmē liela loma bija tā ilggadējai galvenajai režisorei (1956–1960, 
1966–1973) un mākslinieciskajai vadītājai (1990–1994) tīnai Hercbergai un Rīgas 
poļu strādnieku ģimenē dzimušajam vladislavam bogačam, kurš bija galvenais režisors 
1965.–1990. gadā (emigrējis uz kanādu). Leļļu teātra aktieru vidū minami skatuves 
veterāni tatjana Hitarišvili (teātrī kopš 1946), Ļevs birmanis (kopš 1960) un Nadežda 
bahvalova (kopš 1973). Lielu popularitāti guvuši bijušā krievu trupas aktiera Mihaila 
karasikova vadītie televīzijas bērnu raidījumi “pasaku un piedzīvojumu valstībā” un 
“Ciemos pie tofika”.

savu vietu Latvijas teātra dzīves kopainā pamazām nostiprina profesionālie ne-
valstiskie teātri. astoto sezonu Rīgā darbojas krievu jaunatnes teātris – studija “brīvo 
aktieru sabiedrība” (ОСА). sākotnēji Rīgas krievu teātrim s. Loseva vadībā gatavotie 
jaunie skatuves mākslinieki sniedza izrādes kultūras centrā “Nellija”, bet 2009. gadā par 
teātra mājvietu kļuva bijušā kinoteātra un kluba telpas aleksandra Čaka ielā 67/69, kur 
tā rīcībā ir zāle ar 200 skatītāju vietām.93 

Literatūra (rakstnieki, dzejnieki, tulkotāji)

pēc Otrā pasaules kara ar Latviju bija cieši saistīta arī vairāku krievu rakstnieku 
un dzejnieku radošā biogrāfija. vieniem Latvija ilgāku vai īsāku laiku bijusi tikai 
dzīvesvieta – un viņu daiļrade vērtējama krievu literatūras kontekstā, bet citi, kuri 
izrādījuši patiesu interesi par latviešu kultūru, tulkojuši latviešu autoru darbus 
un aktīvi veicinājuši starpkultūru dialogu, devuši paliekošu ieguldījumu Latvijas  
kultūrā. 

Latvijas padomju rakstnieku savienībā kopš 1946. gada darbojās krievu sekcija. 
piederību pie tās noteica nevis rakstnieka tautība, bet literārās jaunrades valoda.94 
20. gs. 70. gadu vidū izdotajā rakstnieku biogrāfiju apkopojumā ir 28 krievu rakstnieku 
un viena ebreju autora95 biogrāfija.96 valdes pārskatā Latvijas rakstnieku 9. kongresam 

91 zeltiņa g. daugavpils teātris, 388. lpp. 
92 Latgalīšu Kulturys gazeta. 06.06.2012. pieejams: http://www.latgale.lv/lg/news/article?id=5857 (skatīts 

11.11.2013.).
93 Донич О. С новым залом! Час, 2012, 5 окт. 
94 šāds kritērijs gan neliedz lepoties ar saviem tautiešiem arī tad, ja viņi galvenokārt darbojušies krievu vai 

latviešu literatūrā. piemēram, 2003. gadā latviešu, krievu un angļu valodā izdotajā grāmatā “izcilas ebreju 
personības Latvijā” stāstīts arī par gunāru Cīruli (īst. v. gabriels Civjans), anatolu imermani u.c. rakstnie-
kiem (Izcilas ebreju personības Latvijā. teksta aut. g. smirins; proj. vad. p. apinis. Rīga: Nacionālais apgāds, 
2003, 59., 79. lpp.).

95 Marks Razumnijs arī padomju savienībā, tāpat kā pirmskara Latvijā, savus darbus publicēja jidiša valodā. 
96 bērsons i. Padomju Latvijas rakstnieki. Rīga: Liesma, 1976, 581.–631. lpp.
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jānis peters īpaši uzsvēra to kolēģu devumu, kuri “īpatnēji apliecina gan mūsu repub-
likas kultūras tradīcijas, gan to kultūru un tautu, kuras valodā viņi raksta – krievu”.97 
vēlākie notikumi apliecināja arī krievu rakstnieku pilsonisko pozīciju, piemēram, vla-
dilens dozorcevs un Marina kosteņecka aktīvi iesaistījās Latvijas valstiskās neatkarības 
atjaunošanā. 

savu ciešo saikni ar Latviju talantīgi apliecina Roalds dobrovenskis. viņa saraks-
tītais plašais biogrāfiskais romāns “Rainis un viņa brāļi” vispirms tika izdots latviešu 
valodā (1999), tāpat arī vēsturiskais romāns “Magnus, dāņu princis: hronika” (2004). 
dziļi simbolisks ir Ludmilas azarovas trešā dzejoļu krājuma nosaukums – “stiprs 
latviskais akcents” (1974).98 viņas dzejā izteikti latviešu kultūras un vēstures motīvi, 
tēlaini stāstīts par Rīgas vēsturi un tagadni. L. azarova atdzejojusi krievu valodā Raiņa, 
aleksandra Čaka, imanta ziedoņa, ulda bērziņa, knuta skujenieka un citu latviešu 
autoru darbus, pašaizliedzīgi rūpējusies par sava dzīvesbiedra Ojāra vācieša literārā 
mantojuma izdošanu. Rakstniece un tulkotāja irina Cigaļska ir arī krājuma “Rižskij 
aļmanah” (Rīgas almanahs), kurā tiek apkopota proza un dzeja, publicistika, tulko-
jumi, kritika, atmiņas un dokumenti, sastādītāja un redaktore (8 laidieni: 1992–1997,  
2011–2012).

trīs gadu desmitus nozīmīga vieta Latvijas kultūrā bija literatūras un mākslas žur-
nālam krievu valodā “Daugava” (1977–2008),99 kas publicēja Latvijas krievu autoru 
darbus, rakstus par krievu kultūru un vēsturi. īpaši populārs žurnāls bija 80. gados, kad 
tā metiens sasniedza 16 000 eksemplāru. 

pēc neatkarības atjaunošanas krievu literārā dzīve kļuvusi daudzveidīgāka, arī 
autoru loks paplašinājies. par to liecina, piemēram, pēdējā laikā izdotie divi dzejas ap-
kopojumi – katrs vairāk nekā 500 lappušu apjomā.100 

dzejnieks sergejs timofejevs kopā ar domubiedriem 1999. gadā sāka veidot multi-
mediālu poētisku projektu “Orbīta”. dažādos formātos tiek izdots almanahs “Orbita”, 
kurā iekļauti gan apvienības biedru jaunrades darbi, gan latviešu un cittautu dzejas 
atdzejas, vizuālās mākslas darbi un mūzikas Cd. publicēts arī s. timofejeva bilingvāls 
dzejas krājums,101 aleksandrs zapoļs sagatavojis unikālu latviešu dzejnieku krievu  
valodā rakstītās dzejas krājumu.102 “Orbīta” piedalās dažādos Latvijas un starptautiskos 
festivālos, izstādēs un radošajās darbnīcās. 

97 Vārdi… Darbi. Latvijas PSR Rakstnieku savienības 9. kongress 1986. gada 3.–4. aprīlī. Rīga: Latvijas psR 
Rakstnieku savienība, 1987, 26. lpp.

98 Азарова Л. Сильный латышский акцент. Рига: Лиесма, 1974.
99 Роспись журнала “Даугава” за 30 лет: 1977–2006. Cост. А. Ракитянский, Б. Гехт, В. Авдонина. Рига: 

Даугава, 2007.
100 Literātu un mākslinieku apvienība “Orbīta” 2008. gadā izdeva mūsdienu Latvijas krievu dzejas antoloģiju, 

kurā pārstāvēti 17 Latvijas krievu dzejnieki (Современная русская поэзия Латвии: 1985–2005: [антология. 
Cост. А. Заполь, А. Пунте]. Рига: Орбита, 2008. 506 с.). 2010. gadā Ludzā izdota 61 Latgales autora dzejas 
antoloģija, kurā iekļauti arī 9 populāri latgaliešu dzejnieku darbi, kas atdzejoti krievu valodā (Русская поэзия 
Латгалии: конец XX–начало XXI века. [Ред. и сост. А. Якимов]. Лудза: sabiedrības integrācijas fonds, 
2010, 511 с.).

101 Тимофеев С. Почти фотографии = sergejs timofejevs. Gandrīz fotogrāfijas. atdzej. a. akmentiņš. Рига: 
Орбита; atēna, 2003. 

102 Latviešu/krievu dzeja = Латышская/русская поэзия. sast. a. zapoļs. Rīga: Neputns, 2011.
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krievu valodā tiek publicētas arī grāmatas un periodiski izdevumi, kuros ir inte-
resanti kultūrvēsturiski materiāli, piemēram, žurnālistu iļjas dimenšteina sagatavotie 
apraksti,103 igora guseva vizuālie materiāli un teksti,104 kā arī viņa rediģētais baltijas 
kultūras un publicistikas žurnāls “Klio”105 un sagatavotās biogrāfijas.106 Nelielā metienā 
izdots ilustrēts krājums, kas veltīts ar krievijas vēsturi saistītajiem kultūras pieminek-
ļiem baltijas valstīs.107 kultūrvēsturiskus izdevumus publicē Latvijas vecticībnieku 
biedrība,108 unikālo kultūras mantojumu popularizē arī citas šīs konfesijas biedrības. 
pēc Rīgas ebreju kopienas ierosmes sagatavota grāmata par ebreju izcelsmes kultūras 
darbiniekiem.109 Latviešu, krievu un angļu valodā izdota grāmata par ievērojamiem 
Latvijas ebrejiem.110 ebreju reliģiskā draudze “Šamir” izdevusi plaši ilustrētus mate-
riālus par ebreju kapsētām un sinagogām Latvijā,111 tiek gatavota arī “Latvijas ebreju 
enciklopēdija”.112 Raksti par poļu izglītības un kultūras izpausmēm Latvijā publicēti 
žurnālā “Polak na Łotwie” (polis Latvijā), kas iznāk kopš 1991. gada.113 

Latvijas mazākumtautību vēsturiskās atmiņas saglabāšanu un starpkultūru dialogu 
veicinājušas arī zinātnieku sagatavotās publikācijas.114

Mūzika un vizuālās mākslas

Latvijas nacionālās kultūras vērtības profesionālās mūzikas, izpildītājmākslas, tē-
lotājmākslas vai kino jomā savulaik radījušas un mūsdienās kopj un attīsta daudzas 

103 Дименштейн И. Русская Рига: городовые и извозчики, рестораны и гостиные дворы, кинематографы 
и ярмарки, парки и памятники: [исторические очерки]. 2-е изд., доп. Рига: Holda, 2004; Димен-
штейн И. Русская Рига-2: старожилы и заезжие знаменитости, советские высотки и царские покои, 
рижский “Бродвей” 1950-х и “чрево Риги” 1930-х, довоенные шарманщики и кондукторы. Рига: Holda,  
2010.

104 Гусев И. История Риги и окрестностей, т. 1–2. Рига: ik zoriks, 2008–2010. 
105 Балтийский культурно-публицистический вестник Klio. 2002.–2010. gadā iznākuši 23 laidieni.
106 Выдающиеся русские латвийцы: биографический справочник. Рига: ik zoriks, 2008.
107 Прибалтийские русские: история в памятниках культуры. Рига: Институт европейских исследова-

ний, 2010.
108 sk., piem.: digitālais albums Рижские староверы / Rīgas vecticībnieki / The Old Believers of Riga. sast. N. pa-

zuhina, i. ivanovs. [Rīga]: Latvijas vecticībnieku biedrība, 2010. kopš 1999. gada ar pārtraukumiem iznāk arī 
žurnāls “Pomorskij vestņik” (pomoras vēstnesis).

109 Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. [sast. k. skorika]. Rīga: agb, 
1997.

110 Izcilas ebreju personības Latvijā. tekstu aut. g. smirins; proj. vad. p. apinis. Rīga: Nacionālais apgāds,  
2003.

111 Latvija: sinagogas un rabīni 1918–1940. [Rabīna N. barkāna projekts; projekta vadītājs rabīns M. barkahans; 
teksta autore un sast. R. bogdanova]. Rīga: Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskā draudze “šamir”, 2004; Synago-
gues of Latvia 1918–1940: [the complete set of cards]. projekt leader Rabbi M. barkahan, scient. ed. g. smirin. 
Rīga: šamir, 2005; Melers M. Ebreju kapsētas Latvijā. Rīga: ebreju reliģiskā draudze “šamir”, 2006.

112 šķirkļu saraksts un atvērumu paraugs pieejams: http://www.shamir.lv/lv/menu/37-enciklopedija_ 
elektroniska_formata.html (skatīts 11.11.2013.).

113 Polak na Łotwie: dwumiesięcznik Związku Polaków na Łotwie. tā ilggadējs redaktors bija Mihals bartuševičs, 
tagad galvenais redaktors ir Romualds Ļebedeks. 

114 Mazākumtautību vēsture Latvijā: eksperimentāls metodisks līdzeklis. sast. L. dribins. Rīga: zvaigzne abC, 
1998; Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. sast. L. dribins. Rīga: Lu Filozofijas un socioloģijas 
institūts, 2007.
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radošas personības. Neatkarīgi no šo mākslinieku etniskās izcelsmes115 pasaulē tiek at-
zīta viņu saistība ar Latviju, viņiem bijusi un ir ievērojama loma mūsu kultūras attīstībā. 
kā raksta vaira vīķe-Freiberga, “mūzikas dzīvē un uz operas skatuves Latvijā jau sen ir 
panākta pilnīga visdažādākās izcelsmes mākslinieku integrācija, kāda vispār raksturīga 
attīstītas kultūras valstīm un par ko Latvija var tikai priecāties”.116 

Latvijas Nacionālās operas panākumu kaldināšanā lieli nopelni ir gan tiem dziedā-
tājiem, kuru izcilākās lomas izdzīvotas uz mūsu baltā nama skatuves, gan tiem, kuriem 
tagad uzgavilē pasaules operteātru publika. viņu vidū minami tenors aleksandrs an-
toņenko, baritoni vladimirs Okuņs, samsons izjumovs un aleksandrs poļakovs, basi 
aleksandrs daškovs, gurijs antipovs, Nikolajs goršeņins un Romāns poļisadovs. plašu 
starptautisku atzinību guvusī izcilās soprāna balss īpašniece inese galante arī pēc aiz-
braukšanas no Rīgas regulāri viesojas Latvijas Nacionālajā operā. dziedātājai bijuši lieli 
nopelni koncertaģentūras “Hermaņa brauna fonds” darbībā. to 1998. gadā dibināja un 
sekmīgi vada pianiste inna davidova, bagātinot Latvijas koncertdzīvi ar tādām jaunām 
tradīcijām kā ziemas festivāls “Winterfest”, vasaras festivāls “Summertime”, koncertu 
cikls “pilsētai un pasaulei” un citiem mūzikas dzīves notikumiem. 

izcilus panākumus uz mūsu operteātra skatuves un viesizrādēs guvuši baleta māks-
linieki. Helēnas tangijevas-birznieces radošais ieguldījums baleta mākslā iekļauts Lat-
vijas kultūras kanonā. viņas vārdā nosauktā balva piešķirta jūlijai gurvičai, genādijam 
gorbaņovam un vladimiram Cukanovam. Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas labā slava 
saistīta ar valentīna bļinova un citu talantīgu pedagogu darbību.

Laikmetīgās dejas attīstība cieši saistīta ar Latvijas kultūras akadēmijas profesores 
Olgas Žitluhinas un viņas audzēkņu radošajiem panākumiem. par nozīmīgu kultūras 
dzīves notikumu kļuvis viņas iedibinātais un vadītais starptautiskais laikmetīgās dejas 
festivāls “Laiks dejot”.

komponistam un muzikologam Maksim goldinam, kurš 1939. gadā beidzis Latvi-
jas konservatorijas j. vītola kompozīcijas klasi un ilgus gadus bijis šīs augstskolas pro-
fesors, ir lieli nopelni ebreju tautas mūzikas mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā 
(apmēram 50 autorkoncertu Rīgā, Odesā, sanktpēterburgā, viļņā un citās pilsētās, kā 
arī skaņuplates un diski117). diriģents un komponists Mendelis bašs 20 gadus diriģēja 
pūtēju orķestri “Rīga” un izstrādāja diriģēšanas metodoloģiju.118 gandrīz trešdaļu  

115 turklāt mūsdienās atšķirībā no 20. gs. 20.–30. gadiem (un arī no psRs laika) cilvēka etniskā izcelsme tiek uz-
skatīta par dziļi personisku lietu. tāpat jāņem vērā, ka Latvijā ar tās iedzīvotāju neviendabīgo etnisko sastāvu 
nav retums jauktas laulības un cilvēki var identificēt sevi ar vairākām kultūrām. piemēram, pasaulslavenais 
vijolnieks gidons krēmers, savās atmiņās aprakstot sarūgtinājumu, kuru bija izjutis, kad 1955. gadā viņu 
e. dārziņa mūzikas skolā izsvītrojuši no to audzēkņu saraksta, kuriem dota iespēja uzstāties kā solistam 
Latvijas kultūras dekādē Maskavā, jo viņš, lūk, nebija “nacionālais kadrs”, zīmīgi piebilst: “Mēdz gadīties, ka 
vēl šobaltdien sev jautāju: kas es īstenībā esmu – latvietis, krievs, ebrejs, vācietis vai zviedrs?” (krēmers g. 
Ceļā. [No vācu un krievu val. tulk. i. zemzaris]. Rīga: Neputns, 2007, 41. lpp.). g. krēmers arī savulaik lūdza 
sevi neiekļaut grāmatā “izcilas ebreju personības”, bet uzskatīja, ka vietu tajā būtu pelnījis viņa tēvs (apinis p. 
Latvieša stāsts par izcilām Latvijas ebreju personībām. Izcilas ebreju personības Latvijā. Rīga: Nacionālais 
apgāds, 2003, 5. lpp.).

116 vīķe-Freiberga v. Kultūra un latvietība. Rīga: karogs, 2010, 110. lpp.
117 sk., piem.: 18 Jewish Folk songs for Soprano, Violin and Piano. Inese Galante, Jānis Bulavs, Vladimirs Hohlovs, 

Imants Zemzaris. Wilmslow [england]: Campion Records, 1996.
118 Marnauza M., bašs M. Diriģēšanas metodoloģija. Rīga: zinātne, 2012.
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gadsimta ar Latvijas Filharmonijas kamerorķestri 
bijis saistīts vijolnieks un diriģents tovijs Lifšics, 
kurš 2011. gadā saņēma Lielo mūzikas balvu par 
mūža ieguldījumu. koncertos un festivālos regulāri 
skan Marinas gribinčikas skaņdarbi.

Muzikoloģijas attīstību Latvijā ietekmējuši vi-
jolnieks un muzikologs joahims brauns, kurš kopš 
1972. gada dzīvoja izraēlā,119 un ilggadējā Latvijas 
valsts konservatorijas profesore Lija krasinska.

ar Latviju pasaulē tiek saistīti arī emīla dārziņa 
Rīgas mūzikas vidusskolas 1962. gada absolventa 
čellista Mišas Maiska un 1965. gada absolventa 
vijolnieka gidona krēmera vārdi. par g. krēmera 
dzimtu viņa 1997. gadā dibinātā baltijas valstu 
jauno mūziķu kamerorķestra “kReMeRata bal-
tica” direktore muzikoloģe ingrīda zemzare raksta: 
“starp ievērojamu cilvēku piemiņas vietām Meža 

kapos atradīsim zviedrijā dzimušā, vācijā skolotā, Latvijā patvērumu guvušā profesora 
karla briknera120 kapavietu. pirmskara paaudze ir priecīgi “šīberējusi” gidona krēmera 
tēva Markusa krēmera salonorķestra pavadībā, bet Marianna krēmere visu savu darba 
mūžu spēlējusi Latvijas Radio simfoniskajā orķestrī. šās Latvijas mūziķu ģimenes atvase 
gidons krēmers kļuva par pasaules pilsoni, bet pēc 30 gadu prombūtnes atgriezās Lat-
vijā, lai iedrošinātu mūsu jauno mūziķu paaudzi nebaidīties uzstādīt sev visaugstākos  
mērķus.”121 

Līdzīgi kā mūzikā, arī tēlotājmākslā daudzi Latvijas Mākslas akadēmijas absolventi 
dažādās mākslas jomās pārstāv nevis kādu etnisko kultūru, bet Latvijas nacionālo 
glezniecības, grafikas, tēlniecības, tekstilmākslas vai keramikas skolu. tajā pašā laikā 
arī mazākumtautības pamatoti lepojas ar savu tautiešu māksliniecisko jaunradi. pie-
mēram, par godu Latvijas ebreju kopienas 450 gadu jubilejai 2011. gadā Rīgas domes 
telpās bija skatāma mākslinieka josifa elgurta piemiņas izstāde. gleznotāja un grafiķe 
jeļena antimonova ilustrējusi arī latviešu tautasdziesmu krājumu “Mīlestības avotiņš” 
(1996), bet tēlnieks gļebs panteļejevs Rīgas pilsētvidi bagātinājis ar piemiņas zīmi pa-
domju drošības dienestu upuriem “durvis” (2003) un pieminekli pulkvedim Oskaram 
kalpakam “pret straumi” (2006). dizaina problēmu izzināšanas celmlauzis Latvijā bija 
mākslas zinātnieks Herberts dubins, bet dizainers sergejs davidovs kopā ar kolēģiem 
savulaik aizsāka dažādu vides instalāciju un akciju organizēšanu. 

119 sk.: boiko M. joahims brauns latviešu muzikoloģijā. – brauns j. Raksti: mūzika Latvijā. Rīga: Musica baltica, 
2002, XLii–LXvii lpp.

120 karls brikners (Brückner, 1893–1963) – vijolnieks, g. krēmera vectēvs no 1945. gada dzīvoja Rīgā un strādāja 
Latvijas valsts konservatorijā.

121 krēmers g. Ceļā. Rīga: Neputns, 2007, 4. vāks. kamerorķestris “kReMeRata baltica”, kurā spēlē Latvijas, 
igaunijas un Lietuvas jaunie mūziķi, apliecinājis izcilību Latvijā un pasaulē, tas uzstājies pasaules slavenā-
kajās koncertzālēs, piedalījies prestižos festivālos un guvis augstāko atzinību, arī “Grammy Award” balvu 
2002. gadā.

18. att. Mākslinieks vjačeslavs telešs (Latvijas 
Nacionālo kultūras biedrību asociācijas mājas-
lapa. pieejams: http://lnkba.wordpress.com/
faces/vjaceslavs-teless/)
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Liela nozīme ir vairāku mākslinieku darbībai savu tautiešu kultūras dzīves organi-
zēšanā, piemēram, kārlis Rudēvičs ilustrējis čigānu (romu) ābeci,122 savukārt vjačeslavs 
telešs (arī vjačka Ceļešs) ir baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības “Maju gonar” 
(Man ir gods) dibinātājs.

daudzveidīgs ir arī to personību loks, kuras saistītas ar Latvijas kinomākslu, īpaši 
dokumentālā kino skolu. viens no zinošākajiem šīs jomas vērtētājiem ābrams klec-
kins, kas savulaik īpaši apcerējis ebreju lomu Latvijas kinematogrāfijā, vienu no viņiem 
zīmīgi nosaucis par “ebreju izcelsmes latviešu režisoru”.123 tas ir Hercs Franks, kura do-
kumentālā filma “vecāks par desmit minūtēm” (1978) kā Rīgas poētiskā dokumentālā 
kino skolas izcilākais paraugs iekļauta Latvijas kultūras kanonā. arī pēc pārcelšanās uz 
dzīvi jeruzalemē 1992. gadā viņš regulāri piedalījās filmu festivālu žūrijās, lasīja lekci-
jas kinoskolās krievijā, vācijā, itālijā, arī Latvijas kultūras akadēmijā (goda profesors 
2011), paužot uzskatu, ka nav nekādas nozīmes, kur viņš fiziski atrodas – Latvijā vai iz-
raēlā, jo viņa īstā dzīve ir kino.124 Mūsdienu Latvijas kinomākslā augstas raudzes filmas 
veido jevgeņijs paškēvičs, vladimirs Ļeščovs, aiks karapetjans un citi.

kino un teātra zinātniece valentīna Freimane, kura 70.–80. gados vadīja leģendāro 
teātra biedrības un kinematogrāfistu savienības kinolektoriju, 2010. gadā publicēja 
savas atmiņas par dzīvi 20.–30. gados un holokausta laikā pārdzīvoto.125 grāmata 
būtiski ietekmējusi diskursu par atmiņu kultūru un izpratni par Latvijas ebreju  
vēsturi.

122 Romani čhib ābeca: eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: sprīdītis, 1996.
123 kļockins ā. kino. Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. Rīga: agb, 1997, 

160.–185. lpp.
124 Franks H. Uz sliekšņa atskaties: dažādu gadu publikācijas. No krievu val. tulk. k. Matīsa. tulk. un papild. izd. 

Rīga: Mansards, 2011, 494. lpp.
125 Freimane v. Ardievu, Atlantīda! Rīga: atēna, 2010 (2012. gadā grāmata izdota arī krievu valodā un tiek tul-

kota vācu valodā). 

19. att. kinooperators Hercs Franks savā 
dzimtajā pilsētā Ludzā (no Rīgas kino 
muzeja krājuma) 

Leo Dribins, Juris Goldmanis   MazākuMtautību devuMs Latvijas RepubLikas kuLtūRā
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par Latvijas kultūras dzīves notikumu kopš 1994. gada kļuvis aktrises un produ-
centes Marinas Ļipčenko organizētais starptautiskais kinoaktieru festivāls “baltijas  
pērle”. 

secinājumi

Latvijas Republikā 1918.–1940. gadā mazākumtautības, izmantojot kultūras auto-
nomijas iespējas, izveidoja daudzas biedrības, organizācijas un apvienības savas etno-
kulturālās identitātes attīstīšanai. skatuves mākslā un citās kultūras jomās minoritāšu 
devums Latvijas vienotajā kultūras dzīvē ienesa savdabīgas krāsas. Lielākās mazākum-
tautības – krievi, ebreji, vācbaltieši, poļi, lietuvieši un baltkrievi – kultūras, reliģijas un 
valodas ziņā bija savstarpēji visnotaļ atšķirīgas.

80. gadu beigās un 90. gadu sākumā “dziesmotās revolūcijas” gaisotnē līdz ar lat-
viešu tautas trešo atmodu radās labvēlīgi apstākļi arī mazākumtautību kultūras dzīves 
atjaunotnei un kultūras biedrību izveidei. Mūsdienās dažādu tautību radošajiem cilvē-
kiem skatuves jeb izpildītājmākslās, vizuālajās un digitālajās mākslās, literatūrā un citās 
jomās ir arī lieli nopelni Latvijas nacionālās kultūras sasniegumu kaldināšanā un to 
starptautiskajā reprezentācijā.

pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mazākumtautību vidē joprojām liela nozīme 
ir krievu valodai. tomēr arī 21. gadsimtā nacionālās kultūras biedrības, kori, vokālie 
ansambļi, teātra kolektīvi, orķestri un citas jaunrades izpausmes ne vien saglabā un 
kopj Latvijā izsenis dzīvojošo mazākumtautību kultūras mantojumu un uztur savu 
savpatnību, bet arī veicina starpkultūru dialogu un Latvijai lojālo cittautiešu integrāciju 
nacionālās valsts sabiedrībā. 

Mazākumtautību kultūras izpausmes veido unikālu kultūrsituācijas daudzveidību. 
Radošā mijiedarbība dod pozitīvus impulsus latviešu kultūras attīstībai un sekmē mūsu 
daudzkrāsainās kultūrtelpas bagātināšanos.

Latvijas valsts institūcijām un pašvaldībām aktīvāk jāveicina mazākumtautību kul-
tūras izpausmes un to iekļaušanās Latvijas vienotajā kultūrtelpā. 

par autoriem

Leo Dribins (dz. 1931) – Dr. hist., Lza goda doktors (2009). kopš 1988. gada 
pēta nacionālās attiecības. 1991. gada minoritāšu tiesību likuma līdzautors. No 
1992. gada vadošais pētnieks Lu Filozofijas un socioloģijas institūtā. 1995.–
2010. gadā 9 monogrāfiju autors, 7 zinātnisko krājumu sastādītājs un līdzautors, 
8 projektu vadītājs, 7 raksti publicēti ārvalstīs.

Juris Goldmanis (dz. 1952) – Mg. art., Latvijas kultūras akadēmijas docents. 
publicējis rakstus par minoritāšu kultūrautonomiju Latvijā 1918.–1934. gadā 
un kultūrpolitiku mūsdienās, mācību līdzekļus (“Latvijas un pasaules vēsture: 
notikumi, jēdzieni, personības”, 2007 u.c.), viens no dokumentu un materiālu 
krājuma “Latvijas okupācija un aneksija. 1939–1940” (1995, latviešu un angļu 
val.) sastādītājiem.



Pauls Daija

Latviešu NaCiONāLās LiteRatūRas 
veidOšaNās Līdz 19. gadsiMta viduM

Rakstā tiek aplūkots laika posms starp 16. gadsimtu un 19. gadsimta vidu latviešu literatūras vēsturē. 
Literārā procesa attīstības īpatnības šajā laikā nosaka literārās komunikācijas sistēma, kurā vairums 
latviski rakstošo autoru ir vietējie vācu kultūrtelpas literāti, savukārt vairums tekstu – tulkojumi un 
adaptācijas. ieskats agrīnās literatūras vēsturē atklāj latviešu nacionālās literatūras veidošanos kā 
fenomenu, kas ir radies, savā starpā mijiedarbojoties dažādām rakstniecības praksēm: reliģiskajai 
literatūrai, apgaismības laicīgajai literatūrai, hernhūtiešu rokraksta literatūrai u.c. 

The article focuses on the period between the 16th century and mid-19th century. specific trends 
in literary process development are characterized by the system of literary communication: most 
of the authors writing in Latvian were local german literates and most of texts were translations or 
adaptations. an insight into the history of early literature uncovers the making of Latvian national 
literature as a phenomena which synthesizes various textual practices: religious and church litera-
ture, the secular literature of enlightenment, manuscript literature of Moravian church etc.

Atslēgvārdi: latviešu nacionālā literatūra, latviešu literatūras sākotne, reformācija, tautas apgaismība, 
brāļu draudze, vācbaltiešu un latviešu vēsturiskās attiecības.

Keywords: Latvian national literature, beginnings of Latvian literature, Reformation, popular en-
lightenment, Moravian Church, historical relations between baltic germans and Latvians.

Latviešu nacionālās literatūras tapšanu laika posmā no 16. gadsimta līdz 19. gad-
simta vidum – jeb periodā, kas tradicionāli ir ticis dēvēts par pirmsnacionālo litera-
tūru1 – raksturo virkne pazīmju, no kurām būtiskākās ir 1) ciešā latviešu rakstiskās 

1 sal.: Labrence v. Feodālisma iršanas un kapitālisma tapšanas periods. Latviešu literatūras vēsture, 1. sēj. Lat-
viešu folklora un literatūra līdz 19. gs. vidum. Rīga: LpsR za izdevniecība, 1959, 523.–595. lpp.; Čakars O. 
Latviešu pirmsnacionālā literatūra. – Čakars O., grigulis a., Losberga M. Latviešu literatūras vēsture: no 
pirmsākumiem līdz 19. gs. 80. gadiem. Rīga: zvaigzne, 1987, 7.–166. lpp.
Līgotņu jēkabs šajā sakarā raksta: “sešpadsmitā un septiņpadsmitā gadusimtenī latviešu rakstniecībā reti 
sastop vārdus “latvieši”, “latviešu tauta”. vācu ienācēji latviešus allaž apzīmē ar vārdu “iedzimtie”. [..] par 
latviešu kā tautas rakstniecību, kurai uzspiests jau redzams nacionāls zīmogs, varam runāt, tikai sākot no de-
viņpadsmitā gadusimteņa vidus” (Līgotņu jēkabs. Mazā latviešu literatūras vēsture. valmiera; Cēsis: k. dūnis, 
1926, 108. lpp.). 
Mūsdienu latviešu literatūrzinātnē ir iezīmējusies tendence atteikties no jēdziena “pirmsnacionālā literatūra”, 
tā vietā lietojot apzīmējumu “latviešu literatūras sākotne”. sal.: Frīde z. Latviešu literatūras sākotne. Latviešu 
literatūras vēsture. zin. vad. v. Hausmanis, 1. sēj. Rīga: zvaigzne abC, 1998, 9.–110. lpp.
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kultūras atkarība no dažādām vācu literārajām tradīcijām; 2) sociāli etniskais šķīrums 
literārās komunikācijas sistēmā: latviski rakstošie autori ir vietējie vācu kultūrtelpas 
literāti (galvenokārt, bet ne tikai luterāņu garīdznieki), savukārt pašiem latviešiem lite-
rārajā procesā atvēlēta vien lasītāju loma; šī situācija mainās tikai 19. gs. pirmajā pusē, 
literārajā procesā iesaistoties etnisko latviešu autoriem; 3) paralēlas, nereti konkurējošas 
attiecības starp reliģisko un laicīgo literatūru, kā arī folkloru. specifiskā baltijas kārtu 
sabiedrības struktūra2 padara šādu literāro praksi neparasti ilglaicīgu. šī īpatnība ir 
saistīta arī ar latviešu nācijas veidošanos – procesu, kurā nacionālās literatūras tapšanai 
ir būtiska nozīme. Laika posmā, kuru aptver šis raksts, par latviešiem vēl nav iespējams 
runāt kā par nāciju, bet gan kā par “nedominējošu etnisku grupu”.3 

Latviski rakstošo autoru lomu, dažādu cēloņu mudināti, uzņemas vācbaltieši, kas 
studē latviešu valodu, veic valodnieciskus un leksikogrāfiskus pētījumus, kā arī sacer 
tekstus latviešu valodā. Latviešu rakstniecība šajā laikā tādējādi veido ievērības vērtu 
tekstuālo materiālu, kas ir radīts “no augšas” hierarhiskā vienvirziena komunikācijā, un 
šī ir viena no svarīgākajām iezīmēm latviešu literatūras sākotnē. 19. gs. sākumā latviešu 
literatūras kopējo ainu rakstā “Ueber die Literatur der Letten, oder vielmehr bei den 
Letten” (par latviešu literatūru vai drīzāk literatūru pie latviešiem) lakoniski formulē 
publicists Frīdrihs bernhards alberss: “tik uzkrītošs varbūt šķiet jau [šī raksta. – P. D.] 
virsraksts, kamēr diez vai literatūru kāds sagaida tautai, kura pati tik tikko tiek uzskatīta 
par eksistējošu; tik uzkrītošs – un vēl uzkrītošākam jābūt atzinumam, ka šobrīd pie lat-
viešiem ir ieviesusies izcila daiļliteratūra!”4 turpmākajā rakstā tiks mēģināts raksturot 
procesu, kas ir šo attīstību padarījis iespējamu.

Latviešu literatūra vai literatūra latviski?

Latviešu literatūra šajā laikā nav tik daudz latviešu literatūra, cik literatūra latviski 
vai, Luda bērziņa vārdiem sakot, “rakstniecība svešu tautu aizbildniecībā”,5 ar kurām pa-
matā tiek domāta vācbaltiešu kopiena. agrīnās latviešu literārās kultūras centrā ir vācu 

2 blumbergs a. j. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom: The Baltic German Literary Contri-
bution in the 1780s and 1790s. amberst, NY: Cambria press, 2008, p. 37. 

3 Hroch M. Historical belles-lettres as a vehicle of the image of national history. – Hroch M. Comparative Studies 
in Modern European History: Nation, Nationalism, Social Change. aldershot, Hampshire: ashgate variorum, 
2007, p. 97. to, ka “veselas tautas ir iespīlētas vienā kārtā”, kā vienu no argumentiem savā publicistikā izmanto 
g. Merķelis (Merķelis g. Izlase. Rīga: Liesma, 1969, 67. lpp.). šo jautājumu raksturo arī Matīss kaudzīte: 
“Līdz pagājušā gadu simteņa [t.i., 19. gadsimta. – P. D.] vidum latvietis sevis nepazina un nesauca citādi kā 
par zemnieku, jo tā viņu sauca visi, kas tolaik šķitās esot augstāki par viņu vai arī patiesi bij augstāki. [..] ja arī 
kādreiz kur minēja “latvieti”, tad tomēr šo nosaukumu saprata tikai tā paša zemnieka nozīmē vien, jo neviens 
nespēja ne domāt, ka zemnieks un latvietis esot divi pavisam šķirti jēdzieni” (kaudzīte M. Atmiņas no tau-
tiskā laikmeta. Rīga: zvaigzne abC, 1994, 25. lpp.). tajā pašā laikā būtu kļūdaini ignorēt sociāli hierarhiskās 
attiecības latviešu starpā un domāt par homogēnu zemnieku apakšklasi; tāpat jāņem vērā, ka jau līdz ar brāļu 
draudzes veidošanos 18. gadsimtā ir iespējams nosacīti runāt par pirmo latviešu zemnieku intelektuālo eliti.

4 albers. ueber die Literatur der Letten, oder vielmehr bei den Letten. Der Freimüthige, oder Ernst und Scherz, 
Nr. 201, 1804, s. 281.

5 bērziņš L. Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbildniecībā. Latvieši: rakstu krājums. Red. F. balodis un  
p. šmits. Rīga: valters un Rapa, 1936, 312. lpp.
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mācītājs, kura aktivitāte literatūras laukā norisinās reliģiskā ietvarā. tādējādi mācītāja 
attiecības ar draudzi iziet ārpus baznīcas robežām, pateicoties iespiestajam vārdam un 
reformācijas un apgaismības ticībai iespiestā vārda spēkam un panākumiem. Latviešu 
literatūras veidošanās noris vācbaltiešu literārās telpas ietvaros, un būtu iespējams līdz 
zināmai robežai pieņemt, ka šajā laikā tapušie latviešu raksti ir daļa no vācbaltiešu lite-
rārā domēna, kas sarakstīts latviešu valodā. taču šo tekstu nozīme vēlākajā latviešu 
nacionālās literatūras attīstībā nepieļauj minētā apgalvojuma vispārināšanu, un ne velti 
L. bērziņš izvēlas apzīmēt “šejienes izglītotos vāciešus” par “latviešu rakstniekiem”,6 
savukārt 19. gadsimta sākuma vācbaltiešu vidē, reflektējot par latviešu rakstniecību, 
nav neierasti to dēvēt par “viņu [t.i., latviešu. – P. D.] literatūru”.7 

etniskās attiecības un to pretrunīgais vērtējums vēlākajos gadsimtos nereti ir pa-
darījis problemātisku latviešu literatūras sākumposma vēstures izvērtējumu, pastāvot, 
piemēram, viedoklim, ka “viena tauta nevar rakstniecību dāvināt otrai”,8 kas ir tieši 
latviešu agrīnās literatūras gadījums. taču te jāņem vērā, ka 16.–18. gadsimta kontekstā 
sociālā šķirtne dominē pār etnisko. kārtas apziņa un sociālā identitāte daudzos aspektos 
ir nozīmīgāka par etnisko piederību. Lietojot etniskos apzīmējumus, ir paturams prātā, 
ka šajā laikmetā uz tiem tiek attiecinātas spēcīgas sociālas konotācijas un nacionālie 
aspekti ne vienmēr ir nacionāli šī vārda mūsdienu izpratnē. 

Latviešu literatūras sākumposmu veido teksti, kuriem nereti ir maz kā kopīga ar 
lite ratūru modernajā jēdziena izpratnē: literārajā procesā būtiska nozīme ir darbiem, kas 
nereti top – ciktāl ir runa par baznīcas rituāla tekstiem –, ārpusliterāru mērķu motivēti, 
un, raugoties no vēlāko gadsimtu izpratnes par literatūras vēstures kanonu, nebūtu tajā 
iekļaujami. tomēr tie ir vērā ņemami, jo aplūkotais laikmets ir tapšanas un veidošanās 
laiks. šī tapšana noris pēc savdabīgām un bieži pretrunīgām iekšējām likumsakarībām. 
piemēram, kaut gan pirmie iespiestie latviešu teksti 16. gadsimtā “ir neveikli, kropli per-
sonu saraksti, nesalasāmā valodā tulkoti katehisma gabali un nedziedamas dziesmas”, kā 
raksta L. bērziņš, tomēr “šie sākumi, lai gan sīki un kļūdaini, ir dīgļi, kas aug un attīstās; 
tie ir mazi strautiņi, kas, gadu virknē uz leju tecēdami, top par veselu straumi”.9 turpinot 
šo metaforu, tomēr jāpiebilst, ka dīgļiem ir ļoti maz kā kopīga ar to, kas no tiem attīstās 
laika gaitā: līdz pat 19. gadsimta sākumam apzināti par latviešu nacionālo literatūru do-
māts netiek, līdz ar to tās tapšanas procesam piemīt sava veida nejaušības raksturs. tā kā 
agrīnajā attīstības posmā literatūra tiek pakārtota citām funkcijām, sākot ar baznīcu un 
beidzot ar skolu, tad latviešu nacionālās literatūras radīšana neietilpst latviski rakstošo 
autoru iecerēs. Citiem vārdiem sakot, laikmets, kurš sagatavo pamatus nacionālās lite-
ratūras izveidei, pats to neapzinās un vērš savas aktivitātes citos virzienos, savukārt tas, 
kas no 19. gadsimta perspektīvas ir kļuvis par pamatu nacionālajai literatūrai, ir tekstu 
kopums, kas ir veidojies saistībā ar atšķirīgiem mērķiem (pamatā, bet ne tikai – reliģiski  

6 bērziņš L. Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbildniecībā, 312. lpp.
7 [anonīms] siņņa wisseem Latweescheem un wiņņu draugeem dohta. Wöchentliche Unterhaltungen, Nr. 11, 

1807, 161. lpp. 
8 teodora zeiferta atziņa citēta pēc: dravnieks a. Latviešu literatūras vēsture. eslingena: grāmatu draugs, 

[1946], 71. lpp.
9 bērziņš L. Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbildniecībā, 291. lpp. 
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misionāriskiem un apgaismojoši civilizējošiem). tādējādi latviešu literatūras veido-
šanās vēsture vienlaikus ir daļa no baznīcas vēstures un apgaismības ideju vēstures 
baltijas telpā.

būtisks aspekts, kas padara problemātisku jēdziena latviešu literatūra unificē-
šanu apskatāmajā laika posmā, ir tas, ka literārais process dažādos latviešu apdzī-
votajos reģionos attīstās atšķirīgi. piemēram, 17. gadsimtā vidzemes latviešu daļā, 
pateicoties zviedrijas politiskajai ietekmei, veidojas spēcīgāka reliģiskās literatūras 
tradīcija, savukārt kurzemē 18. gadsimtā līdz ar hercoga patronāžu rodas labvēlīgi 
apstākļi laicīgās literatūras tapšanai, bet katoliskajā Latgalē, kuras dominējošajā slānī 
noteicoša loma ir poļu elitei, kā reformācijas, tā apgaismības inspirētie literārie pro-
cesi attīstās lēnāk. Līdz pat 18. gadsimta nogalei, kad visi latviešu apdzīvotie reģioni 
nonāk krievijas impērijas sastāvā, un dažos aspektos arī vēl ilgāk ir problemātiski 
runāt par vienotu latviešu literatūras telpu,10 jo reģionālajām – un tostarp kā politis-
kajām, tā konfesionālajām – atšķirībām bieži ir noteicoša nozīme literārajā procesā. 
taču šīs atšķirības izpaužas nevienādā mērā, piemēram, dziesmu grāmatas ir stingrāk 
piesaistītas konkrētam reģionam, savukārt populārā beletristika bieži šķērso novadu  
robežas. 

sākuma posmu raksturo virkne konceptuālu pretstatu, no kuriem opozīcija starp 
folkloru un iespiesto vārdu, iespējams, ir ne mazāk svarīga kā opozīcija starp vācu au-
toru un latviešu lasītāju. Latviešu folkloru ar mācītāju sarakstītajiem tekstiem vieno tas, 
ka abos, kā uzsver teodors zeiferts, nav “kopējas nācijas apziņas”.11 Līdz pat 19. gad-
simta sākumam latviešu sabiedrībā paralēli pastāv divas komunikācijas formas: mutiskā 
un rakstiskā, katra saistīta ar savām dzīves sfērām, katra atrazdamās savā varas attiecību 
polā, un var piekrist arvīdam dravniekam, ka “pārmest tiltu no vienas dzejas uz otru 
un rast saskarsmi starp tām neizdevās”.12

Literatūra un baznīca: sprediķis un garīgā dziesma

Latviešu rakstniecības aizsākums ir cieši saistīts ar baznīcas ietekmi un tādējādi 
institucionāls: pirmie latviski sacerētie raksti, kas top gadsimtos pēc kristianizācijas, ir 
galvenokārt atsevišķu garīgo tekstu pieraksti, kurus veic garīdznieki un mūki. par izšķi-
rošu pavērsienu latviešu rakstniecībā kļūst reformācijas kustība. tikai 16. gadsimtā lu-
terāņu un katoļu baznīcas savstarpējā sacensībā sāk parādīties pirmās latviešu grāmatas, 
kuru tapšanā tobrīd liela nozīme ir kā luterāņu garīdzniekiem, tā jezuītiem. par pirmo 
latviešu valodā iespiesto grāmatu – 1525. gadā izdoto luterāņu mesu ir atrodamas tikai 
rakstiskas liecības, proti, Lībekas katoliskās rātes lēmums par grāmatu konfiscēšanu un 
iznīcināšanu, taču zīmīgi, ka pirmā saglabājusies latviešu grāmata ir 1585. gadā viļņā 

10 plašāk par to: klekere i. Latviešu dzejas publikācijas 1789–1855 un vienotas literārās telpas izveides process. 
Nacionālās identitātes komunikācija Latvijas kultūras telpā. Red. j. šķilters un s. Lasmane. Rīga: Lu sppi, 
2011, 142.–153. lpp.

11 zeiferts t. Latviešu nacionālā literatūra. Latvieši: rakstu krājums. Red. F. balodis un p. šmits. 2. rev. izd. Rīga: 
valters un Rapa, 1936, 314. lpp.

12 dravnieks a. Latviešu literatūras vēsture, 67. lpp.



265

izdotais katoļu katehisms. Latviski izdotie 
teksti tiek paredzēti dievkalpojuma norises 
uzlabošanai gan luterāņu draudzēs, gan reka-
tolizācijas iespaidā reformētajās katoļu drau-
dzēs, lai baznīcas rituāls varētu atbilst jaunā 
laikmeta prasībām.13 bieži reliģisko latviešu 
tekstu galvenā mērķauditorija ir mācītāji, bet 
tieši tāpēc tie izņēmumi, kur šī mērķaudito-
rija paplašinās, latviešu tekstu lasītāju vidū 
ietverot arī dzimtās valodas runātājus, ir vēl 
jo interesantāki. 

16. gadsimts rada jēdzienu “latviešu 
grāmata”, kaut arī tobrīd tas vēl nozīmē tikai 
atbalsta tekstus dievkalpojuma norisei; tajā 
pašā laikā ceļš līdz ietekmējošiem, nozīmī-
giem tekstiem vēl ir tāls, un tie saistās pamatā 
ar 17. gadsimtu, kad latviešu rakstniecības 
attīstības centrā nokļūst divi šī gadsimta bū-
tiskākie žanri: luterāņu sprediķis un baznīcas 
dziesma. 

viens no centrālajiem notikumiem 
17. gadsimta garīgajā literatūrā, līdz ar kuru 
“sprediķis kļūst par latvieša gara dzīves 
daļu”,14 ir georga Manceļa sarakstītais pir-
mais sprediķu krājums (1. att.), kas sniedz 
plašu laikmeta kultūrvēsturisko vērojumu klāstu un vienlaikus ar savu retorisko va-
lodu un barokālo izteiksmi vērtējams kā latviešu mākslinieciskās prozas aizsākums. 
krājums arī apliecina, “cik labi viņš izpratis vientiesīgā, nemācītā zemnieka dvēseli”.15 
ernesta bleses aizrādījums, ka g. Manceļa sprediķi lasāmi kā “latviešu dzīves kultūras 
vēsture”,16 norāda uz tipisku parādību agrīnās latviešu literatūras reliģiskajos žanros: to 
sākotnējā nozīme pāraug iecerēto, un tas pats sakāms arī par baznīcas dziesmām. tieši 
ar reformācijas kustību ir saistāma draudzes dziedāšana baznīcā dievkalpojuma norises 
laikā, un dziesmu grāmata līdzās perikopēm un katehismam ir viena no trim luterāņu 
baznīcas rokasgrāmatas sastāvdaļām. 

Latviešu garīgās dziesmas žanrs 17. gadsimtā attīstās ciešā atkarībā no vācu ga-
rīgās dzejas un poētisko principu paraugiem, un vislabāk šo attīstību raksturo pāreja 
no toniskās uz sillabotonisko vārsmošanas sistēmu, kas īstenojas latviešu “pirmā īstā 

13 plašāk par to sk.: Frīde z. Latviešu literatūras sākotne, 14.–25. lpp.
14 baltiņa M. Mancelis un viņa sprediķi. atcerei un ierosmei. Ceļš, Nr. 1, 1994, 56. lpp.
15 plūdonis v. Latvju literatūras vēsture, sakarā ar tautas vēsturisko attīstibas gaitu: vidusskolu kurss, 2. d. ver-

dzības periods. jelgava: L. Neimanis, 1909, 101. lpp.
16 blese e. Latviešu literatūras vēsture: vecākais un vidējais posms no XVI gs. vidus līdz XIX gs. vidum. Hanava: 

gaismas pils, 1947, 65. lpp.

1. att. georga Manceļa sprediķu krājuma 1746. gada 
izdevuma titullapa
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dziesminieka”17 kristofora Fīrekera reliģiskajā dzejā 
(2. att.). pateicoties šai pārejai, baznīcas dziesma iemanto 
arvien lielāku popularitāti latviešu draudzēs, savukārt 
dziesmu grāmata kļūst par vienu no pirmajām latviešu 
lasītajām un pārlasītajām grāmatām laikmetā, kad lasī-
šanas prakse vēl joprojām ir intensīva, nevis ekstensīva. 
Ne vien pāreja uz modernizētu versifikācijas sistēmu, 
bet arī k. Fīrekera latviešu valodas izjūta, kā poētiskus 
iedvesmas avotus izmantojot arī tautasdziesmas, ir tas, 
kas piešķir viņa baznīcas dziesmām estētisku vērtību 
un ļauj, iespējams, pirmo reizi runāt par “kristiānismu 
latviskā prizmā”,18 taču vienlaikus arī par vienu no no-
zīmīgākajiem sākuma punktiem dzejai latviešu valodā. 

bībeles tulkojums un pirmā poētika

17. gadsimta izskaņā – 90. gados būtisku pavērsienu 
latviešu rakstniecībā iezīmē divi luterāņu garīdznieki – 
ernsts gliks un johans višmanis. tas ir pavērsiens, līdz 
ar kuru “latviešu tauta pievienojās kristīgās pasaules 
kultūrai, izdarīja nopietnu soli, lai pati sevi apzinātos kā 
vienotu veselu, nevis vairs etniski tautiskajā un kulturāli 

vēsturiskajā haosā, bet ciešā un organizētā “atgriezto” tautu virknē, kuras ir nostājušās 
uz civilizācijas un izglītības ceļa”,19 proti, runa ir par pilno bībeles tulkojumu. virkne 
mēģinājumu latviskot bībeli pastāv jau pirms e. glika, lielā mērā tie saistīti ar vidzemes 
nonākšanu zviedrijas politiskajā pakļautībā un līdz ar to zviedrijas karaļa finansiālo at-
balstu. taču tieši e. glika darbs, daļēji balstoties iepriekšējos mēģinājumos, nodrošina 
pilnā vecās un jaunās derības tulkojuma publicēšanu latviešu valodā 1694. gadā (3. att.). 

būtiski uzsvērt, ka latviešu bībele tiek tulkota no oriģināla, proti, senebreju un 
sengrieķu teksta, tomēr respektējot arī Mārtiņa Lutera vācu bībeles tulkojumu; latviešu 
bībele līdz galam nostiprina normētu latviešu rakstu valodu, bet tās nozīme nacionālās 
literatūras tapšanā, protams, ir daudz lielāka un metaforiski pielīdzināma kādam citam 
latviskojumam – divsimt gadus vēlāk tapušam Raiņa veiktajam johana volfganga gētes 
“Fausta” tulkojumam (1898). tulkojums šajā gadījumā nav saistīts tikai ar kanoniska 
teksta darīšanu zināmu, tā ir arī pārbaude, sava veida iniciācija pašai literārajai praksei, 
kas atrodas tapšanas stadijā, – un, ja šī iniciācija ir izieta, tas ir apliecinājums noteiktam 
valodas un kultūras potenciālam. Latviešu bībele pakāpeniski sasniedz arī latviešu lasī-
tājus, un pastāv liecība, ka tieši bībeles teksti šajā laika posmā veica tolaik “vēl neesošās 
daiļliteratūras funkcijas”.20 

17 dravnieks a. Latviešu literatūras vēsture, 53. lpp.
18 johansons a. Latviešu literatūra: no viduslaikiem līdz 1940. gadam. stokholma: trīs zvaigznes, 1953, 21. lpp.  
19 toporovs v. ernsts gliks – vācietis, latviešu un krievu izglītības censonis. Ceļš, Nr. 1, 1994, 88. lpp.
20 Frīde z. Latviešu literatūras sākotne, 41. lpp.

2. att. Heinriha ādolfija sastādītā dziesmu 
grāmata “Lettische geistliche Lieder” (1685), 
kurā ievietots ap 150 kristofora Fīrekera 
dziesmu
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šajā ziņā ir tikai likumsakarīgi, ka dažus gadus pēc 
bībeles tulkojuma izdošanas j. višmanis publicē pirmo 
latviešu poētiku “Der unteutsche Opitz oder kurze An-
leitung zur lettischen Dichtkunst” (Nevācu Opics jeb īsa 
pamācība latviešu dzejas mākslā; 1697). bībele aplie-
cina, kā jau iepriekš teikts, latviešu kultūras briedumu, 
taču tikai tajā nozīmē, ka par tādu ir iespējams runāt 
nākotnē: “latviešu kultūra” vai “latviešu literatūra” 
šo jēdzienu agrīno jauno laiku izpratnē vēl neeksistē. 
j. višmaņa poētika, kas sarakstīta vācu valodā un nav 
adresēta latviešu auditorijai, pirmo reizi aktualizē 
jautājumu par “latviešu literatūru”. atsaukdamies uz 
līdzšinējiem autoriem un centrā pamatoti izvirzīdams 
jau toreiz uz pjedestāla nostādīto k. Fīrekeru, j. viš-
manis argumentē, ka latviešu valodai piemīt dzejas 
valodas potenciāls (tādējādi atspēkojot stereotipizētos 
priekšstatus par latviešu valodu kā zemnieku valodu, 
kas gan nekur nepazūd arī turpmākajos gadsimtos), un 
tajā projektā, kuru pozicionē viņa poētika, latviešu lite-
ratūra vairs nav pakārtota baznīcas rituāla vajadzībām, 
bet ir jau pašpietiekama. tas atklājas uzmanībā, kuru 
j. višmanis pievērš gan dažādām formām (piemēram, 
sonetam), gan žanriem un tēmām, piemēram, norādot, 
ka latviešu literatūrā ir nepieciešamas vēsturiskas traģēdijas, jo vietējā vēsture piedāvā 
daudz šāda materiāla. 

tajā pašā laikā šajā darbā ļoti skaidri ir redzama tendence uztvert kā pašsaprotamu 
to, ka latviski rakstošie vācu kultūrtelpas literāti, nevis no latviešu vidus nākošie even-
tuālie autori tad arī ir latviešu sabiedrības elite. ziemeļu karš (1700–1721) pārtrauc  
tālāko intelektuālo dzīvi baltijā, un j. višmaņa iniciatīvai neseko tiešs turpinājums, 
taču kā savdabīga kurzemes atbalss vidzemē veiktajam bībeles tulkojumam viņa 
poētika ir fundamentāls teksts, kas pirmo reizi piesaka ideju par latviešu literatūru, 
brīvu no reliģiski institucionalizētā ietvara, kāds raksturo līdzšinējos tekstus (izņemot 
gadījuma dzeju). j. višmaņa poētikas nosaukumā sniegtajai alūzijai uz 1624. gadā 
publicēto Martina Opica “Buch von der deutschen Poeterey” (vācu dzejas grāmata) 
ir simboliska nozīme. M. Opica darbs padara “vācu valodu gatavu literatūrai”.21 
gan e. glika bībeles tulkojums, gan tam sekojošā j. višmaņa poētika padara lat-
viešu valodu gatavu literatūrai – taču pavisam citādi, nekā tas 17. gadsimta izskaņā  
var šķist. 

21 Norman p. Reinmöglichkeiten: Deutsche Reimprosa. Norderstedt: books on demand, 2010, s. 27. lpp.

3. att. bībeles pirmizdevuma latviešu valodā 
(1694) titullapa
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Laicīgās literatūras sākums

18. gadsimts, kas kultūras dzīves nozīmē baltijā aizsākas tikai pēc ziemeļu kara, lat-
viešu rakstniecībā aktualizē no piētisma idejām izaugušās hernhūtiešu kustības un vācu 
agrīnās apgaismības idejas. abām šīm idejiskajām strāvām ir būtiska nozīme ne tikai 
garīgās literatūras attīstībā, bet arī visa latviešu rakstniecības lauka radikālās transfor-
mācijās. garīgā literatūra tiek pielāgota vai nu piētisma reliģiskajiem priekšstatiem (kas 
aizsākās jau 17. gadsimta beigās), vai arī agrīnajai apgaismībai raksturīgajam racionā-
lismam. taču piētisma un agrīnās apgaismības racionālisma būtiskākā iezīme latviešu 
rakstniecībā saistāma nevis ar to ieviestajām inovācijām garīgajā literatūrā, bet gan ar 
diviem citiem pagrieziena punktiem: pirmkārt, racionālisms veicina pirmās laicīgās 
latviešu literatūras rašanos un, otrkārt, hernhūtiešu kustība nodrošina pašu latviešu 
kā autoru iesaistīšanos literārajā procesā brāļu draudzes kustības ietvaros. paradoksālā 
veidā abi šie procesi norisinās nošķirti viens no otra, starp tiem faktiski neveidojoties 
saskarsmes punktiem. 

par “latviešu laicīgās rakstniecības sākumu”22 nosacīti tiek uzskatīts vācu dzejnieka 
bartolda Heinriha brokesa odas tulkojums “Rāms laiks pēc pērkona briesmas”, ko 
kurzemes luterāņu mācītājs gothards Frīdrihs stenders (4. att.) publicē 1753. gadā. 
tiesa, teksts, visticamāk, nav adresēts latviešiem, tāpēc drīzāk iekļaujas elitārās lite-
ratūras tradīcijā, kuru pārstāv galvenokārt gadījuma dzeja – tās sākotne līdz ar pir-
majiem literatūras sekularizācijas aizmetņiem ir iezīmējusies jau 17. gadsimta pirmajā 
pusē. tā kā šie darbi ir adresēti vācbaltiešu inteliģencei, nevis latviešu lasītājam, 
latviešu literatūras procesā tiem ir “robežgadījuma” nozīme, kas gan nemazina to  
būtiskumu.23 

par latviešu laicīgās literatūras galvenajām formām kļūst nevis odas, bet g. F. sten-
dera rakstniecībā iedibinātā laicīgā dziesma (ziņģe), fabula un morālais stāsts, kas aiz-
sākas ar fabulu un stāstu krājumu “jaukas pasakas in stāsti” (1766; 5. att.) un dziesmu 
krājumu “jaunas ziņģes” (1772).24 Laika posmā starp šiem abiem krājumiem vidzemē 
sāk iznākt populārmedicīniskais izdevums “Latviešu ārste” (1768–1769) – pirmais 
periodiski izdotais žurnāls latviešu valodā.

garīgās literatūras tekstu tapšana ir skaidrojama ar reformācijas pieteikto nepie-
ciešamību uzrunāt draudzi tās dzimtajā valodā un ir cieši saistīta ar luterāņu mācītāju 
profesionālo darbību, nosakot, ka “latviešu literatūras sākumiem raksturs ir noteikti 
konfesionālas dabas”,25 bet cēloņi, kas rosina garīdzniekus sacerēt laicīgās literatūras 
darbus, ir komplicētāki. attiecībā uz laicīgo ievirzi tas ir darbs, kas tiek uzsākts “tikpat 
kā no jauna”.26 turklāt jāņem vērā, ka nacionālās literatūras kontekstā apgaismības 
ideju gadījumā nevar runāt “par nacionālu pašsaprotamību, bet tikai, un tas ir zināt-

22 kārkliņa a. Latviešu literaturas vēsture. Rīga: a. gulbis, 1939, 114. lpp.
23 grudule M. 17. gs. gadījuma dzeja latviešu valodā. Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, Nr. 13. Liepāja: 

Liepa, 2008, 7.–21. lpp.
24 plašāk sk.: Frīde z. Latvis: Gothards Frīdrihs Stenders. Rīga: zinātne, 2003, 159.–189. lpp. 
25 bērziņš L. Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbildniecībā, 291. lpp.
26 apīnis a., Čakars O., klekere i. vecais stenders latviešu dzejas laukā. – stenders g. F. Dzeja. Rīga: zvaigzne 

abC, [2001], 243. lpp.
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niski svarīgāk, par pārrobežu, bet reģionāli un laika ziņā variēta, internacionāla procesa 
savdabībām”.27 

Nav nejaušība, ka latviešu laicīgās literatūras pirmais posms aizsākas 18. gadsimta 
60. gados un noslēdzas līdz ar dzimtbūšanas atcelšanu 19. gadsimta otrajā desmitgadē. 
Hronoloģiskās robežas laicīgajai rakstniecībai iezīmē aktuālās debates par agrāro si-
tuāciju, kas apgaismības laikmetā priekšplānā izvirza latviešu atrašanos dzimtbūšanā. 
sešdesmitajos gados, situācijā, kad tiek debatēts par latviešu emancipāciju (tobrīd 
galvenokārt kontekstā ar johana georga eizena darbiem),28 pakāpeniski nostiprinās 
viedoklis, ka “latvietis vēl neesot nobriedis brīvībai”,29 tāpēc divi instrumenti – skola un 
grāmata – kļūst par veidu, kā latviešus tai sagatavot. Latviešu laicīgā literatūra dzimst 
kā latviešu gatavošana emancipācijai, tātad kā daļa no civilizējoša un apgaismojoša 
projekta. šis projekts, tiesa, visa gadsimta gaitā veidojas bez noteikta centra un balstās 
galvenokārt individuālā iniciatīvā, taču tā pārstāvjus vieno vairāki būtiski principi. 
Raksturīgs ir vērojums, ka latviski rakstošie autori strādā, lai “caur derīgām grāmatām 
veicinātu latviešu nācijas izglītošanu” un “sagatavotu zemnieku brīvību”.30 protams, 

27 jansson t. aufklärung, lokale selbsverwaltung und freiwillige vereine – ähnliche ideen in verschiedenen 
statten: ein balto-skandinavischer umriss des 19. jahrhunderts. Aufklärung in den baltischen Provinzen Russ-
lands: Ideologie und soziale Wirklichkeit. köln; Weimar; Wien: böhlau verlag, 1996, s. 95.

28 stepermanis M. J. G. Eizens un viņa darbi par dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē. Rīga: Latvijas vēstures skolo-
tāju biedrība, 1934. 

29 johansons a. Latvijas kultūras vēsture, 1710–1800. stokholma: daugava, 1975, 41. lpp.
30 Rosenberg W. johann Friedrich steffenhagen als verleger lettischer volkspädagogischer bücher. Buch- und 

Verlagswesen im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert: Beiträge zur Geschichte der Kommunikation in 
Mittel- und Osteuropa. berlin: u. Camen, 1977, s. 239. 

4. att. gothards Frīdrihs stenders 
(Latviešu literatūras vēsture, 1. sēj. Rīga: 
zvaigzne abC, 1998, 57. lpp.)

5. att. gotharda Frīdriha stendera krājuma “jaukas pasakas in 
stāsti” (1766) titullapas

Pauls Daija   Latviešu NaCiONāLās LiteRatūRas veidOšaNās Līdz 19. gadsiMta viduM



270 Latvieši uN Latvija   iv sējums   Latvijas kuLtūRa, izgLītība, ziNātNe

šī pieeja saduras ar protestiem pret latviešu izglītošanu, kādus ir fiksējis, piemēram, 
valodnieks Heinrihs ādolfijs jau 17. gadsimtā.31

šī iemesla dēļ g. F. stenders un viņa tradīcijas turpinātāji tradicionālajās literatūras 
vēsturēs nereti tiek pozicionēti kā pretstats garlībam Merķelim un radikālajam apgais-
mības virzienam, lai arī abus vieno vēlme reformēt baltijas sabiedrību, tikai dažādos vei-
dos – evolucionārā pret revolucionāru. viens no būtiskiem priekšnoteikumiem latviešu 
apgaismošanas programmā un no tās izrietošajā daiļliteratūrā ir debatējamais uzskats, ka 
“cilvēkam vajag būt tikumiski labam, iekams viņš var būt brīvs”,32 un tas netieši sasaucas 
ar “zemnieku nebrīves saglabāšanu normālas sabiedriskās kārtības un drošības labā”.33 

tautas apgaismība

Laicīgā literatūra 18. gadsimta otrajā pusē attīstās tajā pašā literārajā kontekstā, kurā 
garīgā. Mācītāji nevēršas pret pasaulīgu vērtību un tematu ienākšanu literatūrā – viņi to 
pat veicina. sekularizācija latviešu literatūrā īstenojas divos līmeņos: pirmkārt, beletris-
tikā un, otrkārt, praktiski ekonomiskā un populārzinātniskā literatūrā, no kuras grandio-
zākā vēriena darbs ir g. F. stendera enciklopēdiskā “augstas gudrības grāmata” (1774).34 
sekularizācijas process noris, nevis konfliktējot ar garīgo literatūru vai oponējot tai, bet 
gan harmoniski – jo autori ir vieni un tie paši, savā ziņā arī radošā procesa atskaites 
punkti izpaužas līdzīgi. tā kā laicīgie motīvi nereti cieši savijas ar reliģiskiem, precīzāk 
būtu runāt par sekularizācijas tendencēm 18. gadsimta latviešu literatūrā, kas paver ceļu 
pirmās modernās latviešu daiļliteratūras tapšanai. Ne vienmēr 18. gadsimta latviešu 
literatūrā ir iespējams novilkt skaidru robežu starp laicīgo un garīgo: bieži vien garīgas 
tēmas ir klātesošas laicīgos tekstos, savukārt laicīgi jautājumi ielaužas baznīcas tekstos.

autoru vidū nav ilūziju, ka ar grāmatām būtu pietiekami. “bet grāmatas vien ne-
izskaidros jūsu tautu,” latviešiem raksta g. F. stenders, “par to nu skolas ļoti vajadzīgas 
ir.”35 skola no grāmatas apgaismības laikmeta latviešu rakstniecības izpratnē nav nošķi-
rama, un tas izskaidro arī rakstniecības spēcīgo didaktisko potenciālu, vēl jo vairāk – 
skola un grāmata šī laika latviešu literatūrā nozīmē vienu un to pašu, lasīt – tas nozīmē 
mācīties. 

galvenais impulss latviešu rakstniecībai ir tautas apgaismības (Volksaufklärung) 
kustība vācvalodīgajās zemēs, kas ir vērsta uz apgaismības ideju popularizēšanu “vien-
kāršās tautas” vidū, izmantojot iespiesto vārdu.36 tās literārajā praksē beletristika ir 

31 plašāk par to: blumbergs a. j. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom: The Baltic German 
Literary Contribution in the 1780s and 1790s, p. 33.

32 anonīma autora izteikums citēts pēc: birkerts a. Latviešu inteliģence savās cīņās un gaitās, 2. d.  Rīga: a. Raņ-
ķis, 1927, 46. lpp.

33 dribins L., spārītis O. Vācieši Latvijā. Rīga: elpa, 2000, 34. lpp.
34 stradiņš j. stenderi un “augstas gudrības grāmata” latviešu kultūras vēsturē. – stenders g. F. Augstas gudrības 

grāmata no pasaules un dabas. Rīga: Liesma, 1988, 9.–43. lpp.
35 stenders g. F. Tās kristīgās mācības grāmata, tiem latviešiem par svētu izskaidrošanu sarakstīta. aizpute: 

j. F. Hincs, 1776, 5. lpp.
36 grudule M. zemnieku jeb tautas apgaismība Latvijā – jaunlatviešu kustības avots. Meklējumi un atradumi 

2005. Rīga: zinātne, 2005, 8.–36. lpp.
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nevis princips, bet gan metode37 – pamācīt tā, lai tekstu labprāt lasītu (vai klausītos). 
Literatūra mākslinieciskā nozīmē šajos tekstos nav iecerēta, kaut gan tas, protams, ne-
izslēdz iespējamus izņēmumus. 

šādā ievirzē attīstās laicīgā dzeja un īsproza (piemēram, johana ādolfa steina, 
johana Frīdriha Rozenbergera daiļradē), tiek likti pamati latviešu dramaturģijai (alek-
sandra johana stendera 1790. gadā lokalizētā luga “Lustesspēle no zemnieka, kas par 
muižnieku pārvērsts tape”)38 un 19. gadsimta pirmajā pusē arī romānam (kristofa 
Reinholda girgensona 1825. gadā (pēc nāves) izdotais “Robinsons krūziņš”).39 tikpat 
svarīga nozīme kā morālai didaktikai daiļliteratūrā šajā laikā ir idealizētam latviešu 
lauku sētas portretējumam, kā arī triviāliem sižetiem.40 tāpat būtiski ir daudzu filan-
tropu pedagogu darbu latviskojumi.

beletristikā tautas apgaismība ievada gan jaunus virzienus, tostarp sentimentā-
lisma poētiku, gan noteiktus literāros tipus, starp kuriem kā centrālais ir atzīmējams 
izglītojies latvietis, kultūras un vērtību ziņā daudzējādā ziņā arī “pārvācojies” latvietis, 
kas tomēr ir saglabājis savu etnisko identitāti (līdzīgi tēlu tipi atgriežas latviešu 19. gad-
simta sentimentālajā prozā ar tā dēvēto censoņa tipu). ideālais paraugzemnieks – sava 
veida hibrīdisks personības koncepts, kas sevī apvieno latvieša etnisko identitāti ar bir-
ģeriskajām vērtībām, – ir tikai viens no stabiliem tipiem, kurus literatūrā ievada apgais-
mības literatūra. Līdzās tam atzīmējams arī humānā muižnieka tēls, kura attiecības ar 
zemniekiem tiek portretētas patriarhālā perspektīvā, rādot viņu kā mīlošu tēvu saviem 
“bērniem”; arī šis tēls no jauna aktualizējas 19. gadsimta latviešu reālisma un sentimen-
tālisma prozā. turklāt tautas apgaismības rakstniecība rada plašu praktiski ekonomisku 
un populārmedicīnisku grāmatu klāstu; šo ikdienas dzīves zināšanu izplatīšanā būtiska 
nozīme ir arī kalendāriem. 

tautas apgaismības literārās programmas iedzīvināšana latviešu rakstniecībā ir 
divu novatorisku ideju rezultāts: no vienas puses, mainās izpratne par mācītāja pienā-
kumiem un attiecībām ar draudzi, tajā sāk dominēt “apgaismības laikmeta misionārisks 
ideālisms”;41 no otras puses, mainās arī izpratne par zemniekiem: liberālie apgaismotāji 
vairs neuzlūko zemniekus kā neizglītotu, rupju “nevācu” pūli, bet gan kā pilnvērtīgu sa-
biedrības daļu, kļūst skaidrs, ka “zemniecība pretēji visām pārējām patērētājām kārtām 
ir pati cienījamākā”.42 

Literatūras estētiskās funkcijas šādā modelī, protams, paliek otrajā plānā. 18. gad-
simtā vācvalodīgajās zemēs tautas apgaismības tradīcija veido tikai vienu literārā 

37 Lichtenberg H. O. Unterhaltsame Bauernaufklärung: Ein Kapitel Volksbildungsgeschichte. tübingen: tübinger 
vereinigung für volkskunde, 1970, s. 143.

38 grudule M. Ludviga Holberga “kalna jepe” latviešu kultūras spogulī. Norvēģu dramaturģija un tās interpretā-
cija Baltijas valstīs. sast. s. karkonens-svensons. Rīga: Norden ab, 2004. 

39 Frīde z. Robinsons krūziņš – pirmais romāns latviešu tautai. Latviešu literatūras procesi un personības. Rīga: 
Lu LFMi, 2008, 21.–32. lpp. 

40 daija p. priekšromantisma aspekti apgaismības laika latviešu literatūrā. Latviešu un cittautu literatūra: no 
romantisma līdz modernismam, 1. sēj. aktuālas problēmas romantisma un neoromantisma pētniecībā. sast. 
s. Ratniece un v. vecgrāvis. Rīga: jaunā daugava, 2010, 7.–16. lpp.

41 Neander i. die aufklärung in den Ostseeprovinzen. Baltische Kirchengeschichte. Hg. von R. Wittram. göttin-
gen: vandenhoeck & Ruprecht, 1956, s. 141.

42 Frīde z. Latvis: Gothards Frīdrihs Stenders, 161. lpp. 
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procesa šķautni, bet baltijā tā kļūst par latviešu laicīgās literatūras veidošanās sākum-
punktu. te norisinās savdabīgs kultūrpārneses process, kad vācijā etniski un nacionāli 
indiferentā zemnieku literatūra tulkojumos kļūst jau par latviešiem kā etniskai grupai 
adresētu literatūru.

1832. gadā kurzemes mācītājs un literāts konrāds šulcs var pamatoti apgalvot: 
“grāmatu trūkums nu gan nevaid priekš zemniekiem mūsu zemē.”43 Līdzās reliģiskajai 
literatūrai, kuras tradīciju mācītāji turpina kopt, latviski tiek publicēts arvien vairāk 
laicīgās prozas, dzejas un dramaturģijas darbu, kā arī populārzinātniskas, izglītojošas 
un praktiskas padomu grāmatas. taču to visu ir sarakstījuši vācbaltiešu autori. Līdz šim 
atsevišķi izskanējušie viedokļi, ka šim faktam nebūtu jākļūst par šķērsli to iekļaušanai 
nacionālās literatūras kanonā, tomēr vēl aizvien ir diskusijas vērti.

divas literatūras

paralēli latviešu literatūras straujajam sekularizācijas vilnim 18. gadsimta otrajā pusē 
un aizvien vairāk pieaugošajam laicīgu latviešu grāmatu skaitam vidzemes hernhūtiešu 
draudzēs veidojas alternatīvā latviešu literatūra, proti, pašu latviešu sacerēti teksti: tā ir 
alternatīva gan folklorai, gan iespiestajai mācītāju literatūrai, un tās tapšana ir saistāma 
ar draudzes formu, to, ka tā dod “iespēju aktīvi piedalīties draudžu dzīvē un veidot līdz 
šim nepazītu tikumisko un sociālo pašapziņu”.44 galvenā atšķirība no tautas apgaismības 
laicīgajiem tekstiem ir tā, ka latviešu hernhūtiešu sacerētie teksti bieži netiek iespiesti un 
izplatās rokraksta formā, nereti daudzos norakstos. Rokraksta literatūra, kas pirmo reizi 
iedragā vienvirziena literārās komunikācijas modeli starp vācu autoriem un latviešu 
lasītājiem, ir cieši saistīta ar vienu no brāļu draudzes pamatprincipiem – pašu draudzes 
locekļu aktīvu iesaistīšanu draudzes darbā, kas ietver arī radošas aktivitātes. 18. gad-
simta rokraksta tekstu vidū visbiežāk ir sastopamas draudžu hronikas, autobiogrāfijas, 
kā arī reliģiski teksti; izteikti laicīga ievirze aktualizējas 19. gadsimta pirmajā pusē.45 

šķīrumam starp iespiesto literatūru un rokraksta literatūru tādējādi piemīt būtiska 
nozīme latviešu literatūras tapšanā. sākot ar 18. gadsimta vidu, pastāv divas latviešu 
literatūras, kuru ceļi reti krustojas un kuras attīstās katra savā ētisko un literāro atskaišu 
sistēmā. brāļu draudzes literatūras būtiskākās inovācijas ir vērojamas tieši literārajā ko-
munikācijas sistēmā un latviešu iesaistē tekstu radīšanā, kamēr saturiskas un tematiskas 
inovācijas daudz lielākā mērā ir saistāmas ar iespiesto literatūru.

par latviešu agrīnās literatūras sava veida kulminācijas punktu var uzskatīt 18. gad-
simta 90. gadus, laika periodu pēc Lielās franču revolūcijas. vienā laikā ar radikālā 
apgaismotāja garlība Merķeļa eksplozīvo darbu “Die Letten” (Latvieši; 1796), kas paver 
ceļu latviešu emancipācijai 19. gadsimtā, parādās fundamentāli teksti kā iespiestajā, 
tā rokraksta literatūrā, un divi gandrīz vienlaikus tapušie darbi var kalpot kā emble-

43 šulcs k. Kurzemes stāstu grāmata jeb tādu lietu izteikšana, kas vērā liekamas un Kurzemē notikušas no veciem 
laikiem līdz mūsu dienām. jelgava: j. F. stefenhāgens, 1832, 3. lpp.

44 taube a., tomsons e. Vācbaltieši Latvijā un Igaunijā. Rīga: svētdienas Rīts, 1993, 14. lpp.
45 plašāk sk.: apīnis a. Neprasot atļauju: Latviešu rokraksta literatūra 18. un 19. gadsimtā. Rīga: Liesma, 1987. 
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mātisks piemērs situācijai latviešu literārajā telpā gadsimtu mijā: runa ir par džona 
banjena romāna “The Pilgrim’s Progress” (svētceļnieka gaita; 1678) tulkojumu, kas 
rokrakstā parādās 1797. gadā jura Natanaēla Ramaņa “krusta skolas grāmatā” (6. att.), 
un par kristiāna gothilfa zalcmaņa romāna “Conrad Kiefer” (konrāds kīfers; 1796) 
latviskojumu, kas tiek publicēts žurnālā “Latviska gada grāmata” 1798. gadā Frīdriha 
gustava Mačevska tulkojumā ar nosaukumu “kā prātnieku jānis savu dēlu kristapu ir 
audzinājis” (7. att.). Literārajā procesā abi darbi ir kā vienas monētas divas puses: tie 
pierāda, ka uz latviešu rakstniecību šajā laikā nav iespējams skatīties kā uz homogēnu 
tekstu kopumu. 

dž. banjena romānu, sacerētu 16. un 17. gadsimta mijā – puritānisma laikmetā un 
vēlāk kļuvušu par sociāla protesta formu, no kāda vācu starptulkojuma latvisko latviešu 
skolotājs, un darbs tālāk izplatās lasītāju vidū rokraksta formā: tajā pasaule atklājas 
kā bēdu un ciešanu ieleja, kurā mierinājums meklējams kristīgā dzīvesvedumā, rodot 
dvēseles glābšanu debesīs.46 

tikmēr k. g. zalcmaņa romāna tulkojumā, kaut arī gan autors, gan tulkotājs 
ir luterāņu mācītāji, reliģiskais pasaules skatījums aizbīdās otrajā plānā, dodot vietu  

46 plašāk par romānu un tā tulkojumu sk.: Ceske e. priekšvārds: “krusta skolas grāmata” un tās autors. – Rama-
nis j. N. Krusta skolas grāmata. Rīga: zvaigzne abC, 1998, 15.–20. lpp. 

6. att. jura Natanaēla Ramaņa “krusta skolas 
grāmatas” (1797) noraksts

7. att. kristiāna gothilfa zalcmaņa garstāsta 
“konrāds kīfers” tulkojuma fragments žurnālā 
“Latviska gada grāmata” (1798)
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aktuālajām debatēm par modernajām pedagoģijas metodēm; netieši šo tēmu turpina 
cita k. g. zalcmaņa romāna tulkojums 1806. gadā, tādējādi latviešu literatūrā ievedot 
18. gadsimta apgaismības literatūrā fundamentālo audzināšanas romāna modeli.47 te 
tiek reprezentēta pilnīgi cita pasaules izjūta nekā “krusta skolas grāmatā”: pasaule no 
bēdu ielejas ir kļuvusi par “debesīm uz zemes”, šī k. g. zalcmaņa frāze, patapināta no 
voltēra izteikuma, kļūst par tautas apgaismības autoru moto.48 

šiem tekstiem ir kāda kopīga iezīme: tie nav oriģināli darbi, bet gan adaptēti tulko-
jumi, kas lokalizēšanas procesā ir ieguvuši jaunas nozīmes, kļūdami par daļu no latviešu 
literatūras – j. N. Ramanis runā par “latviešu Ciānu”, savukārt F. g. Mačevskis portretē 
kurzemes viensētu. Latviešu agrīnās literatūras pamats ir reliģisks, un, literārajam 
procesam sekularizējoties, tajā saglabājas reliģiskā dominante. bet abi teksti reprezentē 
katrs savu pasauli. 

turpmākajos gadu desmitos norisinās būtiskas pārmaiņas, brāļu draudzes litera-
tūrā ienākot sociāla protesta motīviem, piemēram, agrīnos g. Merķeļa darbu tulko-
jumos rokraksta formā, kā arī īpaši jāņa Ruģēna darbos, līdz ar kuriem “tauta iegūst 
savu vēsturi”;49 tikmēr iespiestajā literatūrā reliģisko tēmu dominante saglabājas līdz 
pat 19. gadsimta vidum, pakāpeniski pat pieaugot.50

vācu literatūras ietekme

būtisks aspekts iezīmējas agrīnās rakstniecības “tendencē orientēties uz vācijas 
paraugu”.51 teksti, kas lielākoties tapuši, kopējot vācu literatūras modeļus, atrodas uz 
robežas starp vācu un latviešu literatūru; bieži izmantotā adaptācijas tehnika tulkošanā 
arī neļauj vienmēr vilkt skaidras robežas starp oriģināliem un tulkotiem sacerējumiem. 
Operatīvi un strauji latviešu grāmatniecībā ienāk vācijas tautas apgaismības tekstu 
tulkojumi, kas lielā mērā veido agrīnās latviešu lasītāju publikas literāro gaumi un re-
dzesloku. Caur vācu tulkojumiem latviešu lasītājus sasniedz arī franču apgaismotāju 
idejas un laikmetam raksturīgās sentimentālisma estētikas iezīmes. vilis plūdons, 
rakstīdams, ka g. F. stendera dziesmas ir “pielīdzināmas augiem, kas nav piemēroti 
ne mūsu zemes dabai, ne mūsu klimatam”,52 aktualizē faktu, ka laicīgās daiļliteratūras 
centrālā ass ir latviešu civilizēšana, respektīvi, “kultivēšana”, izmantojot g. F. stendera 
apzīmējumu. šajā ziņā tā ir traktējama iepriekš minētā apgaismības projekta ietva-

47 bērziņš L. Latviešu rakstniecība svešu tautu aizbildniecībā, 311. lpp.
48 siegert R. enlightenment and popular enlightenment – The position around 1780. – böning H., siegert R. 

Volksaufklärung: Bibliographisches Handbuch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens im deutschen 
Sprach raum von der Anfängen bis 1850. teilband 2-1. stuttgart-bad Cannstatt: Fromann-Holzboog, 2001, 
s. L.

49 apīnis a. Neprasot atļauju: Latviešu rokraksta literatūra 18. un 19. gadsimtā, 57. lpp.
50 sal. jura alunāna kritisku šī procesa pārskatu viņa 1861. gada apcerējumā “par tagadnes latviešu literatūru”. – 

alunāns j. Izlase. Rīga: Lvi, 1956, 208.–209. lpp. 
51 svelpis a. jautājumā par a. j. stendera pārvācošanas propagandu. Ученые записки ЛГУ, т. 159. Германия и 

Прибалтика. Рига: Редакционно-издательский отдел ЛГУ, 1972, c. 69.
52 plūdonis v. Laicīgās rakstniecības sākums. Latviešu literātūras vēsture. virsred. L. bērziņš, 2. sēj. Rīga: Litera-

tūra, 1935, 102. lpp.
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ros: tas ir mēģinājums ieaudzināt latviešos eiropeiskās, birģeriskās vērtības, tādējādi 
nereti rodoties iespaidam, ka, lai arī tekstā tiek mēģināts portretēt “latviešu sētu, [..] 
viss ir neīsts, izdomāts un drīzāk atgādina vācu pilsoņu aprindas, ne latviešu zemnieku  
ļaudis”.53 

Līdz pat 19. gadsimta pirmajai pusei rakstīt latviski visbiežāk nozīmē tulkot lat-
viski, kas gan neizslēdz oriģinālu sacerējumu parādīšanos, taču dominanti saglabā 
tulkotā literatūra. tik spēcīgs un tiešs vācu literatūras iespaids, kāds ir šī posma lat-
viešu rakstniecībā, vēlāk vairs neatkārtojas, kad cittautu literārie impulsi tiek aprobēti 
latviešu nacionālās literatūras kanonā un sintezēti ar “latviskām” tēmām. Līdzās tam 
atzīmējams arī 18. gadsimta tulkošanas prakses fenomens, kas pieļauj tekstu brīvu 
pārstrādāšanu tulkojuma gaitā, nereti balansējot uz mūsdienu plaģiāta izpratnes; tieši 
tulkojumi latviešu agrīnajā literatūrā ir retums, daudz biežākas parādības ir adaptā-
cijas un lokalizācijas, kur vācu paraugi tiek inkorporēti latviešu lasītājam pazīstamā  
pasaulē. 

19. gadsimta pirmajā pusē iespiestā literatūra pamazām pavērš estētisko kompasu 
citā virzienā, aizsākot dažādu “augstās” literatūras darbu latviskošanu. aizsākums sais-
tās jau ar kārli gothardu elferfeldu un viņa latviskoto Frīdriha šillera “Odu priekam” 
(1804); aizvien lielāku nozīmi šis process iegūst jākoba Florentīna Lundberga un kārļa 
Hūgenbergera daiļradē, kuri, atsevišķos aspektos turpinādami tautas apgaismības pa-
raugu attīstīšanu, pievēršas vācu klasikas autoru, galvenokārt F. šillera un j. v. gētes 
atdzejošanai. kaut arī vācu klasikas ienākšana latviešu tulkotajā dzejā ir dažādi skaidro-
jama, iespējams, tā ir saistīta ar vienu no svarīgākajiem notikumiem latviešu literārajā 
procesā šajā laikā, proti, Latviešu literārās (draugu) biedrības nodibināšanu 1824. gadā 
(statūti pieņemti 1827. gadā). tā pirmoreiz rada situāciju, kurā latviešu apgaismošanas 
projektam ir centralizēta iniciatīva. biedrība stimulē vietējos literātus pievērsties latviešu 
valodas studijām, virkne tulkotās daiļliteratūras darbu parādās biedrības izdotā rakstu 
krājuma “Magazin” sējumos. šī literatūras “elitarizēšanās” paver jaunus horizontus arī 
topošajai latviešu nacionālajai literatūrai, netieši atspēkojot argumentus par latviešu 
valodas kā zemnieku valodas neattīstīto stāvokli un tādējādi stiprinot priekšstatus par 
latviešu valodu kā “dzejas valodu”; šajos priekšstatos johana gotfrīda Herdera tautas 
dzejas koncepcijām tobrīd vēl ir tikai pakārtota nozīme kā argumentam.

īpaši k. Hūgenbergers, kurš atdzejo j. v. gētes un F. šillera dzeju, iezīmējas kā 
jaunā tipa vācbaltiešu latviešu rakstnieks kontrastā g. F. stenderam. provokatīvi sais-
tīdams k. Hūgenbergeru jau ar “tīro mākslu”, v. plūdons izmanto alegoriskas paralēles 
ar krievu literatūru, lai pielīdzinātu g. F. stenderu Mihailam Lomonosovam, savukārt 
k. Hūgenbergeru – vasilijam Žukovskim – abi “gandrīz bez izņēmuma tulkotāji, nevis 
patstāvīgi dziesminieki [..] savas tautas literatūras sekmīgi veicinātāji, no kuru sace-
rējumiem dabūja auglīgu ierosu visa nākamā dzejnieku paaudze.”54 bet redzams, ka 
arī šajā posmā saglabājas šķīrums starp apgaismotājiem un apgaismojamo publiku. 
tikai pēc dzimtbūšanas atcelšanas situācija mainās. Līdz ar periodisko izdevumu –  

53 kārkliņa a. Latviešu literaturas vēsture. Rīga: a. gulbis, 1939, 133. lpp.
54 plūdonis v. Latvju literatūras vēsture, sakarā ar tautas vēsturisko attīstibas gaitu, 170.–171. lpp.
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karla Frīdriha vatsona no 1822. gada izdoto “Latviešu avīžu” un Hermaņa treija 
1832. gada izdotā laikraksta “tas Latviešu Ļaužu draugs” – parādīšanos rodas iespēja 
latviešiem iesaistīties literārajā procesā kā autoriem, šajā brīdī sākot veidoties pirmajai 
latviešu lauku inteliģencei.55 

apgaismības turpinājums nacionālajā literatūrā

šī procesa aizmetņi, tobrīd vēl tikai neskaidri vēstīdami par turpmāko attīstību 
nākotnē, ir saistāmi ar vienu no svarīgākajiem notikumiem latviešu agrīnās literatū-
ras vēsturē: 1806. gadā k. g. elferfelds sniedz atbalstu apriķu zemnieka – Neredzīgā 
indriķa (8. att.) dzejoļu krājuma izdošanai. šis krājums – tobrīd latvietis kā autors ir 
vēl izņēmums literārajā procesā – vācbaltiešu publikā tiek apsveikts kā “latviešu dabas 
dziedoņa” parādīšanās,56 taču svarīgi atzīmēt, ka Neredzīgā indriķa dzejoļi konsekventi 
seko tautas apgaismības lirikas paraugiem, atsevišķos aspektos tos pat dublējot. šāda 
sekošana turpinās arī gadu desmitos pēc dzimtbūšanas atcelšanas. 

Lauku vidusšķiras – muižu kalpotāju, vagaru – atvases, autodidakti ansis Līventāls, 
ernests dinsbergs, ansis Leitāns un citi publicējas 19. gadsimta 30. un 40. gados, para-
lēli studēdami g. F. stendera un citu 18. gadsimta autoru darbus, mācīdamies no tiem 
un turpinādami sekot tautas apgaismības paraugam savā daiļradē.57 tikai nedaudzi no 
viņiem, kā, piemēram, jānis Ruģēns, izvēlas ne tikai sekot līdzšinējiem paraugiem, bet 
meklēt jaunus ceļus, netieši jau sagatavojot jaunlatviešu kustības noskaņas.58 

Laika posms starp 19. gadsimta 30. un 50. gadiem ir unikāls periods latviešu ag-
rīnajā literatūrā, kad tautas apgaismības literārā tradīcija tiek turpināta, autoru lokam 
paplašinoties un tajā iekļūstot arī pirmajiem izglītotajiem latviešiem, kas kā “tautas 
audzinātāji” nebūt nav hierarhiski pakārtoti mācītājiem, kaut atsevišķu mecenātu at-
balstam nereti ir būtiska loma latviešu autoru izaugsmē. šajā laikā aizsākas process, 
kuram ir ārkārtīgi svarīga nozīme kontinuitātē starp tautas apgaismību un nacionālo 
atmodu: paši apgaismojamie sākumā pieticīgi, bet pakāpeniski arvien drošāk ieņem 
apgaismotāju lomu. viens no svarīgākajiem piemēriem ir vēlākā jaunlatvieša krišjāņa 
valdemāra agrīns darbs – īsprozas un anekdošu krājums “300 stāsti, smieklu stāstiņi 
un mīklas” (1853), kas kā koncepcijas, tā estētikas ziņā reproducē jau g. F. stendera 
aizsākto “latviešu literatūras” modeli. 

pašu latviešu iesaisti literārajā procesā iespējamu padara trīs aspekti: pirmkārt, jau 
iedibināta un izkopta literārās prakses tradīcija; otrkārt, izglītības un agrīnas nacionālās 
pašapziņas pieaugšana latviešu vidū; treškārt, vācbaltiešu literātu mecenātisms. visus 
šos trīs aspektus piesaka apgaismības tendences literatūras un kultūras dzīvē. uztverot 

55 plašāk par to: zelče v. Latviešu avīžniecība: laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā, 1822–1865. Rīga: zinātne, 
2009.

56 schlippenbach u. Wega. Poetisches Taschenbuch für den Norden. Mitau, 1809, s. 135.
57 plašāk par pirmo latviešu inteliģences paaudzi: apīnis a. agrienā. – apīnis a. Soļi senākās latviešu 

grāmatniecības un kultūras takās. Rīga: preses nams, 2000, 136.–163. lpp. 
58 plašāk par to: Ruģēns j. Kad atnāks latviešiem tie laiki?: jāņa Ruģēna dzīve un darbi. Rīga: grāmatu zieds, 

1939.
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un latviskojot eiropas ideju strāvas, apgaismība paplašina ne 
tikai latviešu rakstniecības funkcijas un izpausmes lauku, bet arī 
skatījumu uz latviešiem, līdz ar to pati sagatavodama pamatu 
pārmaiņām 19. gadsimta sākumā.

19. gadsimta 50. gados līdz ar tērbatas latviešu studentu 
pulciņa veidošanos un pirmo jaunlatviešu ideju aktualizēša-
nos laikrakstā “Mājas viesis” notiek izšķirošs lūzums latviešu 
un vācbaltiešu literārajās attiecībās, un tieši šis lūzuma punkts 
tiek uzskatīts par nacionālās literatūras sākumu. Formāli to 
ietekmē jura alunāna atdzejojumu krājums “dziesmiņas” 
(1856)59 vai, precīzāk sakot, šī krājuma recenzija, kurā pirmo 
reizi tiek lietots jaunlatviešu jēdziens, kā arī debatēts par to, vai 
augstās literatūras atdzejojumi lasītāju publikai būs piemēroti.60 
kamēr vācbaltiešu attīstītā apgaismības programma ir vērsta 
uz apgaismotas kārtu sabiedrības veidošanos (literatūra ir bijis 
veids, kā “celt saprašanās tiltu starp latvju zemniekiem un vācu 
muižniekiem”61), tikmēr jaunlatvieši nākotnē apgaismībai redz 
mērķi, kuru 18. gadsimts, saprotams, nav varējis pat iztēloties: 
latviešu nāciju. 

šajā brīdī jaunlatviešu paaudzes autori, metaforiski sakot, līdz galam monopolizē 
apgaismotāju lomu. jaunlatviešu īstenotā literārā prakse, kas aizsākas 19. gadsimta 
50. un 60. gados, kaut polemiski vērsta pret vācbaltiešiem un priekšplānā izvirzīdama 
jaunus problēmu lokus, vienlaikus apzināti turpina attīstīt tos pašus tautas apgaismības 
izstrādātos izglītojošās rakstniecības modeļus kā praktiski ekonomiskajos rakstos, tā 
beletristikā, un pamatoti ir iespējams saistīt jaunlatviešu aktivitātes ar “apgaismības 
darbu”.62 18. gadsimtā aizsāktā “tautas grāmatu” un ziņģu līnija tiek netieši turpināta 
19. gadsimta lubu literatūrā un populārajās dziesmās, savukārt nacionālā literatūra 
saglabā kontinuitāti ar 19. gadsimta sākuma “augstās” literatūras eksperimentiem, tur-
pinot leģitimēt latviešu valodas kā kultūras valodas statusu. tiešs vācbaltiešu aktivitāšu 
turpinājums ir redzams “lomu maiņā”, ko uzņemas jaunlatvieši, kļūdami par apgaismo-
tājiem 18. gadsimta izpratnē visdažādākajās praktiskās un intelektuālās dzīves sfērās, 
bet netieši tas ir klātesošs tautiskā romantisma literatūrā, kurā, konstruējot latviešu 
mitoloģiju, tieši agrāk veiktie pētījumi vai (pseido)pētījumi kļūst par būtisku atbalstu 
19. gadsimta latviešu nacionālās literatūras turpmākajā attīstībā. 

19. gadsimta vidū un otrajā pusē, kad attiecības starp latviešiem un vāciešiem gan 
politiskos, gan nacionālos jautājumos saasinās arvien vairāk, vācbaltiešiem tiek atgādi-
nāts, ka viņi paši daudzējādā ziņā ir stāvējuši pie latviešu nacionālās atmodas šūpuļa: 
tieši tāpat kā bez g. Merķeļa nav iedomājama nacionālās pašapziņas veidošanās un  

59 gudriķe b. Nacionālās atmodas laika literatūra. Latviešu literatūras vēsture. zin. vad. v. Hausmanis, 1. sēj. 
Rīga: zvaigzne abC, 1998, 118.–120. lpp.

60 Das Inland, 1856, 22. sept.
61 Lejnieks k. vecā stendera dzīve un darbi. – stenders g. F. Dzīve un darbi. Rīga: kaija, 1939, 70. lpp.
62 gudriķe b. Nacionālās atmodas laika literatūra, 120. lpp. sk. arī: jansons j. a. eiropeiskais mantojums latviešu 

literatūrā. Nākotne, Nr. 2, 1944, 89. lpp.

8. att. Neredzīgais indriķis (Latviešu 
literatūras vēsture, 1. sēj., 91. lpp.).
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tautiskā romantisma poētika, arī bez g. F. stendera tradīcijas latviešu daiļliteratūra būtu 
veidojusies pavisam citādi, turklāt vācbaltieši ir ievadījuši latviešu literatūrā arī pirmos 
pašu latviešu literātus. g. Merķelis latviešu apziņā kļūst par “latviešu nacionālisma 
vectēvu”,63 savukārt g. F. stenders – par “latviešu literatūras tēvu”64 vai k. valdemāra 
izpratnē pat par “latviešu tautas īsto tēvu”,65 tā iezīmējot savdabīgu patriarhālu modeli 
latviešu un vācu vēsturiskajās attiecībās. saistot nacionālās literatūras tapšanas priekš-
vēsturi ar latviešu nācijas veidošanos, šajā formulējumā arī ir, iespējams, visprecīzāk 
ietverts tas stāsts, ko spēj izstāstīt latviešu agrīnās rakstniecības vēsture.

Noslēgums

Latviešu nacionālās literatūras rašanās 19. gadsimta vidū tādējādi ir aplūkojama 
kā fenomens, kas veidojas, reaģējot uz vairākām savstarpējai mijiedarbei pakļautām 
kustībām: pirmkārt, vācbaltiešu mācītāju veikto darbu latviešu literārās valodas veido-
šanā un garīgās un laicīgās literatūras tradīcijas nostiprināšanā; otrkārt, brāļu draudzes 
aktivitātēm, kas ir nozīmīgas gan latviešu iesaistē literārajā praksē, gan to konsolidācijā 
dažādās sociālās formācijās; un, treškārt, agrārās apgaismības radikālā virziena pub-
licistiku, tostarp g. Merķeļa darbiem, kas līdz ar j. g. Herdera idejām sniedz iespēju 
definēt nacionālās literatūras jēdzienu jaunā perspektīvā, saistot to ar iedīglī esošajām 
nacionālisma idejām un nacionālās pagātnes, tostarp mitoloģijas rekonstruēšanu un 
folkloras vākšanu. pēdējā kļūst par vienu no būtiskiem nacionālās literatūras veidošanās 
atskaites punktiem 19. gadsimta otrajā pusē. šķirtne starp “pirmsnacionālo” un nacio-
nālo literatūru, respektīvi, nacionālās literatūras dzimšana notiek ne tik lielā mērā tajā 
brīdī, kad rodas jauna literatūra, kā tajā brīdī, kad rodas jauna izpratne par literatūru: 
proti, izpratne par literatūru kā būtisku daļu latviešu nācijas veidošanas procesā. Līdz 
ar jaunlatviešu kustību 19. gadsimta vidū saslēdzas kopā tās rakstniecības sfēras, kas 
līdz tam ir funkcionējušas nošķirti: brāļu draudzes rokraksta literatūra un tās ietvaros 
latviskotās g. Merķeļa idejas, kā arī tautas apgaismības laicīgi izglītojošā tradīcija.

63 stritzky k. C. Garlieb Merkel und “Die Letten am Ende des philosophischen Jahrhunderts”. Nachdruck der 1939 
ausgang. Hannover-döhren: Hirschheydt, 1975, s. 47–49.

64 spāģis a. Die Zustände des freien Bauernstandes in Kurland, Th. 2. Leipzig: W. gerhard, 1863, s. 322.
65 apīnis a., Čakars O., klekere i. vecais stenders latviešu dzejas laukā, 277. lpp.
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Latviešu NaCiONāLā LiteRatūRa: 
veidOšaNās, MOdeRNizāCija  
uN ekspeRiMeNti 
(19. gs. 2. puse – 20. gs. 20. gadi)

viens no daudzveidīgākajiem un eksperimentiem bagātīgākajiem posmiem latviešu literatūras vēs-
turē; te iekļaujas gan nacionālās atmodas laiks, jaunstrāvnieku kustība, gan modernisma laikmets, 
gadsimtu mijas pārmaiņas, tieksme uz eiropeizāciju, 1905. gada revolūcijas sekas, neatkarības cīņas 
un Latvijas brīvvalsts sākumgadi. šajā posmā savas daiļrades virsotnes sasnieguši nu jau latviešu 
literatūras un kultūras kanonā ierakstīti dzejnieki, prozaiķi, dramaturgi – auseklis, Rūdolfs blauma-
nis, aspazija, Rainis, anna brigadere, kārlis skalbe, jānis akuraters un citi.

This is one of the most diverse and experimental periods in the history of Latvian literature; it in-
cludes the years of the National awakening and the New Current movement, as well as the changes 
of a century turn, tendency to europeanization, consequences of the 1905 Revolution, battles for 
independence and the first years of the independent Latvian state. This period can be characterised 
by great achievements in the creative work of such canonical poets, prose-writers and playwrights 
as auseklis, Rūdolfs blaumanis, aspazija, Rainis, anna brigadere, kārlis skalbe, jānis akuraters 
and others.

Atslēgvārdi: latviešu literatūras vēsture, nacionālā atmoda, jaunlatvieši, jaunā strāva, gadsimtu mija, 
modernizācija, 1905. gads, dekadence.

Keywords: Latvian literary history, national awakening, New Currrent movement, turn of the cen-
tury, modernization, year 1905, decadence.

ievads

19. gs. otrā puse un 20. gs. pirmās desmitgades ir viens no daudzveidīgākajiem 
un eksperimentiem bagātākajiem posmiem latviešu literatūras vēsturē; te iekļaujas gan 
nacionālās atmodas laiks, jaunstrāvnieku kustība, gan modernisma laikmets, gadsimtu 
mijas pārmaiņas, tieksme uz eiropeizāciju, 1905. gada revolūcijas sekas, neatkarības 
cīņas un Latvijas brīvvalsts sākumgadi. šajā posmā savas daiļrades virsotnes sasnie-
guši nu jau latviešu literatūras un kultūras kanonā ierakstīti dzejnieki, prozaiķi, dra-
maturgi – Rūdolfs blaumanis, aspazija, Rainis, anna brigadere, kārlis skalbe, jānis 
akuraters un citi. Latviešu nacionālā kustība 19. gs. otrajā pusē (nacionālās mitoloģijas 
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leksikā – pirmā atmoda) ir kultūru un ideoloģiju vēstures pētniecības objekts, kas vien-
laikus ilustrē topošas nācijas – kā politizētas kopienas – pagātnes ģenēzes un satura 
problemātiku eiropas un Latvijas vēstures kontekstā.1 protams, ja skatāmies plašākā 
austrumcentrāleiropas kontekstā, tad dažādas nacionālās atmodas nenotika vienlaikus 
un nenoritēja vienā ritmā.2 Lielākajā daļā literatūru nacionālais virziens (bieži vien 
marķēts kā  romantisms) turpināja eksistēt arī modernisma fāzē, ne tikai pretstatot 
importētas idejas un kustības, bet arī kā modificējošais, pārveidojošais spēks literatūrā. 
un tieši tāpēc tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc modernisms šeit bija citāds. 
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā no Rietumeiropas importētās strāvas ieguva nozīmi 
reģionos, daļēji tāpēc, ka saskārās ar joprojām spēcīgu nacionālismu un nacionālās at-
modas strāvām, daļēji citu lokālu un reģionālu estētisko un sociālo vērtību dēļ.3 Raksts 
veidots, izceļot būtiskākos pavērsiena punktus un parādības, kas sekmēja vai ietekmēja 
literatūras attīstību, raugoties pārsvarā caur atsevišķu personību prizmu, īpaši 19. gs. 
otrajā pusē, kur personību harismai un talantam ir būtiska loma, un laikmetīgiem ro-
bežpunktiem, strāvojumu, žanru attīstību, kas ir centrā 20. gs. pirmajās desmitgadēs.

dažādos laikmetos skatījums uz šo daudzveidīgo literatūras vēstures posmu bijis 
atšķirīgs, izceļot vai, tieši pretēji, nepamatoti noniecinot kādu personību, žanru vai vir-
zienu, kam pamatā vēsturiski, politiski un ideoloģiski faktori. arī šobrīd daļa fundamen-
tālāko un jaunāko pētījumu kļuvuši jau par vēsturi,4 taču vēlme aptvert un ietvert latviešu 
literatūras procesus plašākā kultūrtelpas izveidē un izpratnē vērojama līdz ar nacionālās 
literatūras rašanos5 un turpinājusies līdz pat šodienai, kad, skatot laikmetu starpdiscip-
linārāk un ar jaunāko teorētisko instrumentu palīdzību, rodas arvien jauni pētījumi.6

jaunlatvieši un pašapziņas nostiprināšana

jaunlatvieši veido pāreju no pirmsnacionālās uz nacionālo literatūru. jaunlatviešu 
vārda izcelsmei ir vairākas versijas, starp vēsturniekiem valda uzskats, ka tas cēlies no 
prāvesta gustava brašes recenzijas (1856) par jura alunāna dzejas krājuma “dziesmi-

1 Hanovs d. varonis un viņa uzdevumi... eposs “Lāčplēsis” latviešu 19. gadsimta nacionālās kustības kontekstā. 
Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcijas. sast. a. Cimdiņa un O. Lāms. Rīga: zinātne, 
2010, 47. lpp.

2 viens no fundamentālākajiem pētījumiem, kur iekļaujas arī latviešu literatūras, kultūras un sabiedrības 
vēsture, ir vairākos sējumos angļu valodā iznākusī  “austrumcentrāleiropas literāro kultūru vēsture”. šeit un 
turpmāk atsauces būs uz konkrēto sējumu: History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures 
and disjunctures in the 19th and 20th centuries. ed. by M. Cornis-pope and j. Neubauer.  amsterdam/phila-
delphia: john benjamins publishing Company, 2004, p.  343.

3 History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centu-
ries,  p. 353.

4 Latviešu literatūras vēsture. 3 sējumos. (turpmāk saīsināti – LLV.) Rīga:  zvaigzne, 1998–2001.
5 Latviešu literatūras vēsture, kas izdota grāmatās: plūdons v.  Latvju literatūras vēsture: sakarā ar tautas vēstu-

risko attīstības gaitu: vidusskolu kurss. 2. sēj. jelgava: L. Neimaņa izdevums, 1908–1909; Līgotņu  jēkabs.  Masā  
latweeschu literaturas wehsture. Rīga:  d. zeltiņš, 1911; Lautenbahs-jūsmiņš. Vispārigā literatūras vēsture: 
sākot no XII gadsimteņa vidus. [Rīga]: Latvijas augstskolas valodnieciski-filozofiskā fakultāte: krājumā pie 
a. gulbja, [1921].

6 burima M. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Rīga: Lu LFMi, 2011, 328 lpp.; 
kalnačs b. Baltijas postkoloniālā drāma. Rīga: Lu LFMi, 2011, 270 lpp.
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ņas” 1. daļu, brīdinot latviešus no bīstamiem sapņiem par “jauno Lat-
viju”, kas, viņaprāt, izpaudās H. Heines “Lorelejas” atdzejojumā.7 un, 
kā atzīst vēsturnieks gints apals, kopš tā laika par jaunlatviešiem tika 
saukti izglītotie latvieši, kas “vērsās pret baltijas sabiedrisko iekārtu un 
cīnījās par savas tautas patstāvīgu attīstību modernās pasaules virzienā”.8 
galveno uzmanību vēršot uz materiālās labklājības vairošanu, tādi lat-
viešu kultūrvēsturē nozīmīgi personāži kā krišjānis valdemārs un viņa 
domubiedri daudz paveica latviešu ekonomiskās dzīves nostiprināšanā 
un etniskās pašapziņas izveidē, savukārt nākamo soli tautas attīstībā 
spēra tautiskās kustības darbinieki, kuri, sākot ar 19. gs. 60. gadu vidu, 
veidoja latviešiem nozīmīgus nojēgumus, kas sekmēja vēl jaunās lat-
viešu tautas veidošanos.9

īpaši jāuzsver latviešu izglītošanās kāre, kas ir būtiska nācijas pašap-
ziņas veidošanās sastāvdaļa, daudzi ieguva augstāko izglītību 1862. gadā 
dibinātajā Rīgas politehnikumā, citi studēja tērbatā, pēterburgā, Mas-
kavā vai arī vācijas augstskolās. šajos latviešu inteliģences vēsturei 
svarīgajos centros tika veicināta ideju ģenerēšana, domubiedru grupu 
rašanās un radošie centieni. intelektuālā inteliģence, ko vācieši iedēvēja par jaunlat-
viešiem, dokumentēja, vispārināja, izvirzīja sabiedrības uzmanības centrā pašcieņu, 
tiesību apziņu un brīvības vēlmi, savā ziņā tā bija cīņa par cilvēktiesībām. kā precīzi 
uztvēris literatūrvēsturnieks Raimonds briedis, 19. gs. 70. gadu rakstniecībā Latvijas 
teritorija ir kļuvusi par noslēgtu telpu, kurā var realizēties “tautiskie centieni”. būtiski, 
ka latviešu lasītāju uztverē ir radīts dzimtenes tēls, kam piemīt noteikta vērtība ne tikai 
visas tautas apziņā, bet katrs indivīds, kas apzinīgi iekļaujas tautiskajā attīstībā, sevi sāk 
identificēt ar jēdzienu “Latvija” un cenšas savu dzīvi samērot ar visas tautas un tēvzemes 
dzīvi.10 piemēram, ar aktīvu personisko iniciatīvu krišjānis valdemārs ierosināja un 
atbalstīja daudzus sabiedriskos un kultūras procesus. sekojot j. g. Herderam, k. val-
demārs vērsa uzmanību uz tautas daiļrades nozīmi, uzsvēra, ka senču slavenie darbi 
katrai tautai jāgodā. jau 1855. gadā viņš aicināja vākt latviešu folkloru un radoši to 
izmantot, pievērsa tam F. brīvzemnieku un k. baronu, ziedoja naudu darba sākšanai.11 
pēc k. valdemāra iniciatīvas Latvijā nodibināja arī 10 jūrskolas, tautā tās sauca par 
“valdemāra skolām”.12

k. valdemāra domubiedrs bija juris alunāns, kurš lika pamatus latviešu nacionā-
lajai mākslinieciskajai dzejai un iezīmēja latviešu nacionālās ideoloģijas kontūras. alu-
nāns tulkojis pasaules dzejnieku (Horācija, j. v. gētes, H. Heines, g. Hervēga, F. šillera, 
F. Rikerta, M. Ļermontova, a. puškina) darbus un, studēdams tērbatas universitātē,  

  7 goba a. jura alunāna dzīve. Jura Alunāna Kopoti raksti. Red. a. goba, 1. sēj. Rīga: valters un Rapa, 1929, 
54. lpp.

  8 apals g.  Pēterburgas Avīzes: latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. Rīga: zvaigzne abC, 2011, 
52.  lpp.

  9 briedis R. Nacionālās telpas izpratnes veidošanās atspoguļojums 19. gadsimta 70. gadu  literatūrā. Baltu filo-
loģija, ii. Rīga: Lu, 1992, 34. lpp.

10 turpat, 43. lpp.
11 LVV, 1. sēj.  Rīga: zvaigzne abC, 1998,  115. lpp.
12 1864. gadā k. valdemārs  nodibināja pirmo latviešu  jūrskolu  ainažos.

1. att. krišjānis valdemārs 
(Latviešu rakstniecība 
biogrāfijās (turpmāk – 
LRB). Rīga: zinātne, 2003, 
608. lpp.)
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48 atdzejojumus sakopoja nelielā grāmatā “dziesmiņas” (1856), ar 
kuru, kā teikts priekšvārdā, gribējis “rādīt, cik latviešu valoda spēcīga 
un jauka”.13 “dziesmiņas”, lai arī atspoguļoja eiropas dzejnieku radošo 
sniegumu, tomēr kļuva par latviešu dzejas fundamentu, rādot virzienu 
nacionālajai literatūrai un vēlot tai rast saikni starp savas tautas intere-
sēm un visas pasaules kultūras vērtībām. var piekrist, ka k. valdemārs 
cīnījās par latviešu zemnieku ekonomiskām tiesībām, j. alunāns – par 
zemnieku nacionālo pašapziņu. eiropas romantiķu ietekmēts, j.  alu-
nāns pievērsās latviešu tautas pagātnes un senās sadzīves ieražu izzinā-
šanai – publicēja rakstus par seno latviešu kāzām, bērēm, jāņu iesvētī-
šanu, tirgošanos, par latviešu dieviem. tāpat arī licis pamatus latviešu 
satīrai, ko vēlāk turpināja “pēterburgas avīzes”, eduards veidenbaums 
un Rainis. būtiski, ka jaunlatvieši nepozicionēja sevi kā absolūtus nova-
torus, nepretendējot, ka straujā kultūras attīstība 19. gs. 50. un 60.  gados 
sākusies tukšā vietā. alunāns, nenorobežojoties no iepriek šējām pa-
audzēm, “dziesmiņu” priekšvārdā rakstīja, ka gribējis tuvināties veca-
jam stenderam, kura nopelnus latviešu valodas labā viņš augstu vērtē.

vēl viens aktīvs tautas atmodas darbinieks bija krišjānis barons, kura zinātniski 
ievirzītā domāšana lieliski papildināja k. valdemāra ekonomisko vērienīgumu un 
j. alunāna dzejisko jūsmu.14 “Mājas viesī” un “pēterburgas avīzēs” viņš viens no 
pirmajiem savos rakstos iepzīstināja ar dabas un kosmosa parādībām, jo pats bija 
studējis astronomiju. k. barona pievēršanās latviešu tautasdziesmu vākšanai, sis-
tematizēšanai un publicēšanai ir būtiskākais, kā šodien atpazīstam un runājam par 
baronu, fundaments tam, ka dainu skapis kopš 2001. gada ir iekļauts uNesCO 
“pasaules atmiņas” starptautiskajā reģistrā. pateicoties viņa neatlaidīgajam darbam, 
folkloras apzināšana un apkopošana15 kļuva par vienu no spēcīgākajiem instru-
mentiem nacionālās pašapziņas kāpināšanai un kopības stiprināšanai, ievedot lat-
viešu tautas kultūru eiropas kultūrtelpā un radot stabilu etnisko bāzi nākamajiem  
gadsimtiem.

jāpiemin arī pirmais latviešu pasaku, mīklu un sakāmvārdu apkopotājs un publicē-
tājs Fricis brīvzemnieks,  kurš, kopš 1869. gada apceļodams latviešu novadus, iedibināja 
folkloras un etnogrāfisko materiālu vākšanas ekspedīcijas. vēl viens dedzīgs latvietī-
bas sludinātājs bija arī atis kronvalds, kurš, kā atzīmējusi literatūrvēsturniece biruta 
gudriķe, “piešķīra k. valdemāra, k. barona un citu jaunlatviešu prasībām pēc tautas 
metariālās labklājības, ekonomiskās patstāvības un izglītības nacionālu skanējumu, par 
nācijas attīstības priekšnoteikumu izvirzīja eiropeisku civilizāciju – ētisko un kultūras 
faktoru [..]”.16 a. kronvalda centienu zīmīgumu apliecina 1988. gadā nodibinātā ata 

13 “dziesmiņu” otro daļu j. alunāns nepaspēja laist klajā, tā iznāca pēc viņa nāves (1869).
14 gudriķe b. Nacionālās atmodas laika literatūra. LLV,  1. sēj.  Rīga:  zvaigzne abC, 1998, 122. lpp.
15 tautasdziesmu vākums pirmoreiz publicēts kā Latwju dainas k. barona un H. visendorfa izdevumā jelgavā 

1894. gadā  (2. iespiedums ir 1922. gadā Rīgā), arī šodien rit darbs pie atkārtotiem, papildinātiem un  
komentētiem  tautasdziesmu  sējumiem.

16 LLV, 1. sēj., 132. lpp.

2. att. juris alunāns (pēc 
Oto skulmes gleznas. LRB, 
25. lpp.)



283

kronvalda balva pedagogiem.17 a. kronvalda un pārējo domu-
biedru iezīmētie stūrakmeņi nacionālās apziņas stiprināšanā un 
identitātes veidošanā ir savas dzimtās valodas un kultūras pārzi-
nāšana, kur svarīga loma ir izglītības veicināšanai un vēsturiskās 
atmiņas uzturēšanai, kā arī sabiedrības uzskatu veidošanai.18 
Līdzās šim tautiskās atmodas ideoloģiskajam un radošajam 
tandēmam veidojās arī jauna latviešu literatūra ar tieksmi būt 
nacionālai saturā un formā.

Reālisma latviskās izpausmes

ar 19. gs.  60. gadiem latviešu rakstnieki vērīgāk sāka ielū-
koties zemnieciski reālajā apkārtnē, bet ne tikai ārējās norisēs. 
pirmie latviešu reālisti, analogi Rietumeiropas lielajiem reā-
listiem, arvien stabilāk sāka balstīties uz tiešo, konkrēto dzīves 
vērojumu. kopīgais ar O. balzaka, g. Flobēra, Č. di kensa, 
i. tur geņeva, F. dostojevska u.c. lielo reālistu daiļradi bija tā 
sauktā mazā, vienkāršā cilvēka kā pilntiesīga sabiedrības locekļa 
ievešana literatūrā. Latviešu 19. gs. 60.–80. gadu reālismam bija 
izteikts ētiski audzinošs raksturs, kurā apvienojās kristietības humānisms, ētiskā un 
nacionālā elementa saplūsme. šeit pieminams juris Neikens, kuram latviešu literatūras 
attīstības procesā ir nenoliedzami nopelni kā savdabīgam tilta cēlējam no v. pante niusa 
un veclatviešu pastorālās laikmeta prozas uz apsīšu jēkaba un Rūdolfa blaumaņa jaun-
laiku reālismu. j. Neikens tēloja latviešu sadzīvi, atkailinot zemnieku raksturus, ģimenes 
pro blēmas savas un kaimiņu sētas ietvaros.  

joprojām daudz pieminēts reālisma attīstības sakarībā un simbolisku nozīmi 
iegu vis brāļu kaudzīšu fenomens. abi – Matīss un Reinis – rakstījuši arī dzeju, daudz 
ceļojuši,19 taču centrālais ir viņu kopdarbs “Mērnieku laiki”, 1879. gadā izdotais ro-
māns, kas izraisījis kaislības ap autorību un sensāciju gan toreiz, gan literatūrvēsturiskā 
kontekstā visos laikos.20 joprojām kā viens no atpazīstamākajiem latviešu romāniem 
(autori gan to dēvēja par stāstu), tas rekordskaitā izdots, iestudēts, tapis saīsināts skolas 
vajadzībām. “Mērnieku laiku” sabiedriskie un kultūrvēsturiskie aspekti ir daudz pētīti 

17 balvu piešķir katru gadu skolotājiem, zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem un studentiem par ievēro-
jamu  ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniskās pētniecības darbības 
organizēšanā un vadīšanā.

18 plašāki pētījumi lasāmi konferences ziņojumu  krājumā Valoda laikā un kultūrtelpā. Atim Kronvaldam 175.  
Rīga: zinātne, 2012, 79 lpp.

19 Laikā no 1879. g. līdz 1903. gadam kaudzītes, pa daļai kājām, paveica septiņus lielus ceļojumus, apmeklējot 
vispirms dažādas vietas vidzemē un kurzemē, tad igauniju, krieviju, vāciju, šveici, somiju, Holandi, beļģiju, 
Franciju, itāliju, austriju. viņi izgāja no savām mājām “kalnu kaibēni” vecpiebalgā un vienmēr kājām tur arī 
atgriezās.

20 zariņš j.  Kas bija “Mērnieku laiku” un “Izjuriešu” autors? v. ancīša pēcvārds.  saldus: signe, 2000, 119 lpp. 
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un apcerēti,21 romāns tulkots arī vairākās valodās.22 Romāns 
akcentē latvieša vēlmi pēc savas zemes, kas kā motīvs ienāk 
vairākos 19. gs. otrās puses un 20. gs. sākuma darbos, piemē-
ram, jāņa purapuķes stāstā “savs kaktiņš, savs stūrītis zemes. 
stāsts iz baltijas arāju dzīves” (1898). šī vērtību sistēma vēlāk 
piedzīvos pārbīdi – no laukiem/zemes uz pilsētas vidi, kas 
izpaudīsies, no vienas puses, kā tiecība uz modernitāti un 
plašāku redzesloku, no otras puses, – radīs paaudžu konflik-
tus, kas pamatā vēlākiem rakstnieku darbiem, īpaši spilgts 
ir andrieva Niedras romāns “Līduma dūmos” (1901). tā 
ir ne tikai tematikas, bet galvenokārt domāšanas maiņa, 
kur svarīgais “sava kaktiņa, sava stūrīša” modelis piedzīvo 
transformāciju cauri laikiem.23 Romānā “Mērnieku laiki” 
savijas gan vācu sentimentālais stils, gan kriminālromāna 
žanrs, gan satīriskais komponents, kas ar savu tēlu tipizāciju, 
stereotipizējot latviešus, dzīvīgi izmantots līdz pat šodienai. 
kā vispārina kultūrvēsturnieks andrejs johansons, “ar savu 
ģeniālo vienkāršību un nesaudzīgo griezīgumu “Mērnieku 
laiki” Latvijā ieguvuši tikpat lielu sabiedrisko nozīmi kā 
svifta un voltēra darbi viņu nācijās”.24 

Likumsakarīgi, ka romāna tēlu sistēma saskaņā ar reā-
lisma tradīciju ir veidota melnbaltās krāsas salikumā, daloties labajos un ļaunajos. taču 
atšķirībā no j. Neikena, kas bija bargs soģis dieva vārdā, kaudzītes tvēra dzīvi brīvāk, 
atraisītāk, daudzpusīgāk. savukārt vēl viens prozas meistars apsīšu jēkabs, ienāk-
dams literatūrā divdesmit gadus pēc j. Neikena, savos stāstos ataino vēlāku laikmetu 
(galveno kārt 19. gs. 80. gadus), kad māju iepirkšanas gaitā latviešu zemniecība noslāņo-
jusies turīgajos un nabadzīgajos un patriarhālās attiecības sāk nomainīt kapitālistiskās. 
apsīšu jēkaba simpātijas nedalīti piederēja vecajai, patriarhālajai dzīves kārtībai un 
vecajai zemnieku paaudzei, kurā viņš saskatīja lielu garaspēku, darba tikuma cienīšanu 
un kristietībā balstītu paļāvību dieva lemtam liktenim.25 Lirisko intonāciju apsīšu 
jēkaba stāstos krāšņo dabas gleznojumi, kādu nebija nedz  j. Neikena, nedz  kaudzīšu 
sacerējumos. 

21 par “Mērnieku laiku” aktuālākajiem pētījumiem sk.: Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns “Mērnieku laiki”. 
sast. a. Cimdiņa, O. Lāms.  Rīga: zinātne, 2011, 285 lpp.

22 jaunākais tulkojums ar zinātnisku ievadu: kaudzīte Reinis. Landvermesserzeiten: Roman. aus dem Lettischen 
übersetzt von valdis bisenieks; edition und wissenschaftliche Redaktion: kaspars kļaviņš; [textredaktion: 
austris grasis; illustrationen von eduards brencēns]. salzburg: kaspars kļaviņš, 2012, 559 lpp.; kļaviņš k. 
“Mērnieku laiki” eiropieša acīm: Brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” pirmā pilnā vāciskā tulkojuma 
papildināts ievads.  salzburg: kaspars kļaviņš, 2012,  43 lpp.

23 šīs problēmas mūsdienu aktualitāti apliecina rezultāti, kas iegūti starpdisciplinārā projekta “savs kaktiņš, savs 
stūrītis zemes: Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” gaitā. sk.: priedīte a. 
Zaļās zemes dievsunīšu un likteņu līdumnieku laiki: literatūrsocioloģisks pētījums. Rīga: zinātne, 2012, 
151 lpp.

24 johansons a. Latviešu literatūra, 2. grām. stokholma: trīs zvaigznes, 1953, 116.  lpp.
25 LLV, 1. sēj., 152. lpp.

4. att. Reinis (no kreisās) un Matīss 
kaudzītes (LLV, 1. sēj., 147. lpp.)
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tajā pašā 1879. gadā, kad iznāca “Mērnieku laiki”, parādījās otrs latviešu oriģināl-
romāns – “sadzīves viļņi”, rakstniekam izveidojot tur savu ideālvaroni – aristokrātisku 
zemnieku. autors bija publicists un rakstnieks Māteru juris. j. Māters bija kļuvis par 
jaunās latviešu gruntnieku šķiras (tāda radās pēc straujās māju iepirkšanas un zem-
nieku turības pieauguma 70. gados) ideju paudēju, polemizējot ar nacionālās kustības 
centru – Latviešu biedrību. Nodibinājis laikrakstu “baltijas zemkopis”, j. Māters tur 
publicēja arī savu romānu, rakstot to steigā – no turpinājuma uz turpinājumu. dziļāku 
māksliniecisku vērtību tur nav, bet darbam nenoliedzami piemīt nozīme kā spilgtam 
laikmetīgam literāram dokumentam, turklāt šis romāns gan ieskaitāms sentimentālisma 
literatūras atzarā. jāpiemin arī viena no pirmajām latviešu sievietēm rakstniecēm – Ma-
rija pēkšēna, kas ikdienas dzīvē bija bērnu audzinātāja un mājskolotāja, taču literatūras 
vēsturē ienākusi ar savu lugu “Ģertrūde” (1870. gadā luga ieguva Rīgas Latviešu bied-
rības pirmo prēmiju).

Nacionālās atmodas pamatelementi

saskaņā ar filozofa un sociālantropologa ernesta gelnera teikto nacionālisms  
“ievieš tautas, kur to nemaz nav”.26 viņš, definējot nāciju kā politikas produktu, apgalvo, 
ka viens no svarīgākajiem faktoriem, kas veido nāciju, ir kultūra, novirzot akcentu no 
“vēsturiskām saknēm” uz konstrukciju, nācijas un kultūras konstrukciju. austrum-
centrāleiropas dzejnieki un filologi deva savu pienesumu šajā “ieviešanā”, konstruējot 
tekstus un arī  institūcijas.

tekstu konstruēšana noritēja, galvenokārt
rakstot vārdnīcas;1) 
atdzīvinot mutvārdu dzeju;2) 
(re)konstruējot nacionālo literāro pagātni, publicējot mutvārdu mantojumu;3) 
rakstot jaunu nacionālo eposu un vēsturisko daiļliteratūru;4) 
kanonizējot nacionālos dzejniekus;5) 
rakstot nacionālās literatūrvēstures.6) 

arī latviešu literatūras vēsturē iezīmējas visi šie punkti, kas tiks izvērsti turpmāk. 
taču jāpiemin, ka literāru institūciju iedibināšana bija tikpat svarīga kā tekstu kon-
struēšana. Nacionālā atmoda sākās ar žurnāliem un avīzēm, ar patriotiski noskaņotām 
izdevniecībām, teātru trupām un biedrībām, kas kultivēja nacionālo valodu un dzeju. 
pirmās iniciatīvas bieži vien nāca tieši no provinces, bet vēlākā fāzē par primāro mērķi 
kļuva nacionāli reprezentatīvu institūciju izveide galvaspilsētās. Literatūras institucio-
nalizēšana vairoja galvaspilsētu nacionālo raksturu, padarot tās pat par simbolu. taču 
šīs nacionāla lepnuma pilsētas bija arī pulcēšanās vieta ārzemju rakstniekiem un in-
telektuāļiem, tātad kosmopolītisma centri. Rīgas Latviešu biedrības27 izveidei ir īpaši 

26 gellner e. Thought and Change. London: Weidenfeld and Nicolson, 1964, p. 109.
27 Rīgas Latviešu biedrība (RLb) ir viena no vecākajām latviešu sabiedriskajām organizācijām, kas dibināta 

1868. gadā, likvidēta 1940. gadā un atkal atjaunota 1989. gadā.
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būtiska loma. biedrība dibināta 1868. gadā,28 bet tās pirmsākumi mek-
lējami 19. gs. pirmajā pusē, kad vērojami pirmie latviešu biedrošanās 
mēģinājumi toreiz izteikti vāciskajā pilsētā. kā secina vēsturniece kris-
tīne volfarte, līdz pat 1905. gadam Rīgas Latviešu biedrība bija latviešu 
nacionālās kustības centrs. tās vēsture uzskatāmi pierāda, ka līdzīgi 
citām eiropas “mazajām” tautām latviešu nacionālā kustība neradās 
spontāni. to apzināti un neatlaidīgi veidoja nacionālie aktīvisti, kas gri-
bēja panākt, lai latvieši, kas 19. gs. vidū gandrīz vai pilnībā bija piederīgi 
pie zemnieku kārtas, attīstītos par nāciju, kurai būtu gan sava moderna 
kultūra, gan pilnvērtīga sociālā struktūra, gan politiska autonomija.29 

katrā austrumcentrāleiropas galvaspilsētā bija sava vācvalodīgā 
avīze, savs vācu teātris, tāpat arī savi izdevumi un institūcijas bija ebreju 
kopienai. Metropole nebija tikai atbalsta punkts nacionālajai literārajai 
kultūrai, bet arī nozīmīgs spēks kultūru  dispersijai (izkaisītībai) un da-
žādībai. viena no populārākajām nacionālām institūcijām – nacionālais 

teātris stimulēja rakstīt drāmas par tautisko pagātni, kuru uzvedumi kļuva par sava 
veida kopīgām nācijas svinībām. Lai ierindotos starp citām eiropas tautām, latviešiem 
vajadzēja apliecināt, ka viņiem ir sava izkopta un bagāta valoda, pierādot, ka tauta spēj 
sevi izteikt visdažādākajās kultūras jomās, un vienā no pirmajām vietām šeit jāmin teāt-
ris. pēc pirmās Rīgā latviešu valodā izrādītās lugas – “Žūpu bērtuļa” – izrādes 1868. gadā 
laikrakstos parādījās atzinīgi vārdi, ka latvieši ir prasmīgi teātra mākslā. jau nākamajā 
un turpmākajos gados īpaša nozīme ir ādolfam alunānam.  būdams aktieris un reži-
sors, kas pietiekami daudz mācījies no vakareiropas, viņš līdz ar savām pirmajām lugām 
bija pilnīgā saskaņā ar jaunlatviešu izvirzītajiem ideāliem. ā. alunāns latviešu drāmas  
laukā bija viens no pirmajiem, daudzkārt pirmatklājējs, piemēram, viņš bija pirmās lat-
viešu oriģināllugas “pašu audzināts” autors, uzrakstījis pirmo viencēliena lugu “priekos 
un bēdās”, bet pēc gada kļuva par latviešu pirmās operetes “Mucenieks un muceniece” 
(1872) autoru.

atskatoties latviešu preses vēsturē, jāizceļ tādi izdevumi kā “Mājas viesis”, kas kopš 
iznākšanas 1856. gadā bija pirmais pašu latviešu izdotais laikraksts un jaunlatviešu 
publicistikas aizsākums. 

Laikraksts “Mājas viesis” iesākumā bija jaunlatviešu propagandas rupors; lai 
pielāgotu nācijas konceptu savām vajadzībām, kā secinājis g. apals, tika meklēti un 
radīti simboli, kas nepieciešami cilvēku pašidentifikācijai ar nācijas ideju, meklēti 
un radīti kopējas latviešu vēstures elementi, kam bija leģendas raksturs, un notika 
centieni radīt priekšstatu par latviešu nacionālo raksturu, kas tos atšķir no citām  
tautām.30

28 RLb dibināšanas iniciatori bija žurnālists bernhards dīriķis, arhitekts jānis Frīdrihs baumanis un rakstnieks, 
publicists un tautsaimnieks Rihards tomsons.

29 vairāk sk.: volfarte k.  Rīgas Latviešu biedrība un latviešu nacionālā kustība no 1868. līdz 1905. gadam.  Rīga: 
Lu akadēmiskais apgāds, 2009, 296 lpp.

30 apals g.  Pēterburgas Avīzes: latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām, 113.–116. lpp.

5. att. ādolfs alunāns
(LLV, 1. sēj., 156. lpp.)
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6. att. Laikraksta 
“Mājas viesis” 
1. numurs 
(1856, 2. jūlijs)

par galveno tribīni k. valdemāra, j. alunāna un k. barona uzskatiem un nacionālās 
kultūras centieniem kļuva “pēterburgas avīzes” (1862–1865).31

jau pieminētā apgaismības ideju un nācijas ideoloģijas sintēze 19. gadsimta 
vidū nolūkā eiropeiskot tikai tapšanas stadijā esošo latviešu vidusšķiru padarīja  
“pēterburgas avīzes” arī par simbolu nacionālai pašapziņai. “pēterburgas avīžu” cīņu 
par latviešu ekonomisko un kulturālo patstāvību, tikai rāmākā noskaņā turpināja “bal-
tijas vēstnesis” (1869–1906), tas iznāca Rīgā un 70.–80. gados izvirzījās par latviešu 
nacionālās kultūras epicentru.32 

Likumsakarīgi, ka “baltijas vēstnesi” atbalstīja jau pieminētā Rīgas Latviešu bied-
rība, kas tajos pašos 70.–80. gados kļuva par būtisku faktoru latviešu kultūras dzīvē. 

31 apals g.  Pēterburgas Avīzes: latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām, 113.–116. lpp. 
32 vairāk sk.: Hanovs d.  Pilsonības nācija: Baltijas Vēstnesis, 1868.–1906.  Rīga: elpa, 2003,  245 lpp. 
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7. att. Laikraksta 
“pēterburgas avīzes” 
1. numurs (1862)

Literatūras attīstību nozīmīgi veicināja arī grāmatniecības virzība uz nacionālo izdevēj-
darbību, jau kopš 19. gs. 60. gadu otrās puses vāciešu vadītajām izdevniecībām piepul-
cējās latviešu dibinātās izdevniecības, apgādi un grāmatu veikali.

atmodas romantizētā puse rakstniecībā.  
dzeja un eposi

auseklis (īst. v. Miķelis krogzemis) dēvēts par izcilāko atmodas laika dzejnieku, 
viņa paliekošais mantojums ir dzeja, pārējiem rakstiem ir tikai kultūrvēsturiska no-
zīme. var pieņemt, ka visa latviešu dzeja pirms ausekļa bija galvenokārt imitējoša, pa-
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turot acu priekšā vācu u.c. tautu literāros paraugus (tas attiecināms arī uz ievērojamāko 
priekšteci j. alunānu), savukārt auseklim, kam arī nebija sveši vācu dzejnieki (viņš 
tulkoja un lokalizēja gēti, šilleru), “dzejas galvenais kodols veidojās no agrāk novārtā 
atstātiem elementiem – refleksijām un fantāzijām par latviešu vēsturi un mītoloģiju”.33 
auseklim piedēvē patriotiskās dzejas pioniera godu (dzejojumi “gaismas pils”, “Latvijā”, 
“beverīnas dziedonis” u.c.), likumsakarīgi, ka pieminētie dzejojumi, kas komponēti, 
kļuvuši par būtiskām tautiskās atmodas sastāvdaļām dažādos vēsturiskos periodos un 
joprojām ir katra kordziedātāja “zelta repertuārs”. jāzepa vītola komponētā “gaismas 
pils” ir vienlaikus latviešu klasiskās mūzikas rītausmas, paša vītola kormūzikas un arī 

33 johansons  a. Latviešu literatūra,  2. grām.,  105.  lpp.

8. att. Laikraksta 
“baltijas vēstnesis” 
proves numurs
(1868, 25. oktobris)

Eva Eglāja-Kristsone   Latviešu NaCiONāLā LiteRatūRa



290 Latvieši uN Latvija   iv sējums   Latvijas kuLtūRa, izgLītība, ziNātNe

dziesmu svētku simbols un visvairāk dziedātā dziesmu svētku dziesma.34 auseklim ir 
cieša saikne ar 19. gs. 70.–80. gados latviešu literatūrā uzplaukušo romantismu, kura 
nozīmīgākā īpatnība, pārnākusi no Rietumeiropas romantisma, bija interese par folk-
loru kā nacionālās kultūras pamatvērtību, kā materiālu avotu cilvēces garīgās dzīves 
pētīšanai, tāpēc šis romantisms dēvēts par tautisko romantismu. tautiskais romantisms 
norobežojās no eiropas romantiķiem tipiskā individuālā pārdzīvojuma akcentēšanas, 
centrā izvirzot tautas elementu. tā arī ausekļa māksliniecisko rokrakstu veidoja lat-
viešu folkloras un eiropas romantiķu stilistika; auseklis bijis viens no nacionālistiskā-
kajiem latviešu dzejniekiem, pirmais dzejā pieminējis sarkanbaltsarkano karogu, daudz 
piesaucis Latvijas vārdu.

pretēji j. alunānam un auseklim andrejs pumpurs nebija tā dēvētās inteliģences, 
bet gan tautas dzejnieks, kam trūka augstas dzejas kultūras un izpratnes, taču ar savu 
vienkāršību viņa dzeja atbilda tautas gaumei. bez šaubām, a. pumpura slavu nostipri-
nāja “Lāčplēsis” – vairāk nekā sabiedrisks fakts, nevis kā mākslas darbs; kā to pareizi 
piezīmē a. johansons, “latviešu varoņeposu pumpuram neizdevās radīt, bet viņš radīja 
nacionālā varoņa tēlu, tāpat divus tā galvenos pretstatus – nodevēju kangaru un svešo 
varmāku tumšo bruņinieku”.35 kā sena dziesma jaunās skaņās pamatkonflikts ierak-
stīts arī Raiņa “ugunī un naktī”, kļūstot tautas apziņā par iztēlotu īstenību, pēcāk to 
izmantojusi arī Māra zālīte un citi.36 varētu teikt, ka, ar j. alunānu sākusies, ar a. pum-
pura “Lāčplēsi”37 noslēdzās tautiskā romantisma vēsturiskā misija, veidojot latviešu 
nacionālo ideoloģiju. 

blakus vispārējai interesei  par estētisko folkloru, kuras mo dināšanā izcila loma bija 
j. g. Herderam, 19. gs. zinātniekus un literātus sevišķi aizrāva dažādās tautās saglabātā 
episkā dzeja – nacionālie eposi. Latvijā eposa ideju uztvēra gan auseklis, gan arī a. pum-
purs, bet it īpaši jēkabs Lautenbahs.  kā atzīst a. johansons, “tautas eposs, par spīti tā lie-
lajam iespaidam latviešu nacionālajā dzīvē, nav arī pumpura “Lāčplēsis”, kur apvienojas  
autora izdoma, brīvi teiku un vēsturisku faktu apstrādājumi, tālīnas “Odisejas” atskaņas 
un tiešas “kalevalas” ietekmes”.38 “Lāčplēsis”, kā to definējusi folkloras pētniece vaira 
vīķe-Freiberga, it kā ir un vienlaikus nav nacionālais eposs, jo tā saturs ir mutvārdu tra-
dīcijā sakņots individuāls literārs darbs, nevis antīkajā vai agrīnajos viduslaikos tapuša 
teksta kodifikācija.39 un, kā atzīst kultūrpētnieks d. Hanovs, tieši šis fakts, ka eposam 

34 interesanti,  ka 1985.  gadā īsi pirms dziesmu svētkiem no programmas  svītroja gan “gaismas pili”, gan atcēla 
varai  nevēlamo virsdiriģentu Haraldu Medni. taču kopkoris izsauca publikā sēdošo maestro, toreizējais kultūras 
ministrs vladimirs kapužs bija spiests dot atļauju, un H. Medņa vadībā “gaismas pils” skanēja divas reizes. ir 
pat uzskats, ka trešā atmoda sākās jau ar 1985. gada dziesmu svētkos dziedāto j. vītola un ausekļa šedevru.

35 johansons a. Latviešu literatūra,  2. grām., 109.  lpp.
36 Lāčplēša tēma, tēli un sižeta motīvi izmantoti latviešu literatūrā, tēlotājā  mākslā, mūzikā. “Lāčplēsis” izdots 

17 reižu, to skaitā 2 zinātniski izdevumi (1961, 1989). tulkots lietuviešu, igauņu, krievu, angļu un japāņu 
valodā.

37 par eposa vietu starptautiskā kontekstā vairāk sk.: Lāčplēša ceļš pasaulē: latviešu eposs un Eiropas eposu  
tradīcijas. sast. a. Cimdiņa, O. Lāms. Rīga: zinātne, 2010, 282 lpp.

38 johansons  a. Latviešu literatūra, 2. grām., 103. lpp.
39 vīķe-Freiberga v. Lāčplēsis: vision of an emerging nation. – pumpurs a. Bearslayer. The Latvian Legend. 

Rīga: Lu akadēmiskais apgāds, 2007, 301. lpp.
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trūkst literāras tradīcijas un sa-
tura pagātnē, padara “Lāčplēsi” 
par nācijas biogrāfijas kon-
struēšanas spilgtu un interesantu 
piemēru, kas vienlaikus sniedz 
informāciju par to, ko 19. gad-
simtā latviešu intelek tuālā un  
politiskā elite sagaidīja no na-
cionālā eposa un tā varoņa.40

Fakts, ka eposs izdots tam 
visizdevīgākajā laikā, proti, 
1888. gadā trešo dziesmu 
svētku laikā, ļāvis laikrakstam 
“bal tijas vēstnesis” nodēvēt to 
par “dāvanu” latviešiem. būtiski 
gan, ka a. pumpura eposs 1888. 
un 1889. gadā tika uztverts di-
ferencēti, bez vēlākajā nacionālisma diskursā nostiprinājušās sajūsmas, kuras izskaid-
rojums daļēji ir saistīts ar to, ka a. pumpura eposs, neskatoties uz ci tiem episkā žanra 
paraugiem 19. gs. latviešu literatūrā, ir vienīgais episkais sacerējums latviešu literatūras 
vēsturē, kas, līdzīgi vēlākām Lāčplēša tēla interpretācijām Raiņa dramaturģijā, ir iekļauts 
latviešu etniskās identitātes ietvarā, valsts militārajā simbolikā un kalendārā, izman-
tots politiskā diskursā kā simbolisks visas tautas pārstāvis un sargs, interpretēts 20. gs. 
latviešu klasiskā modernisma mākslā, mūzikā un citās publiskās informācijas telpas  
jomās.41 

kontinuitāti ar 70. gadiem literatūrā centās uzturēt jēkabs Lautenbahs (pseido-
nīms jūsmiņš), slavu viņam sagādāja episkā un liriskā dzeja; pirmā cieši saistīta ar viņa  
folkloristiskajiem pētījumiem. Mēģinot apvienot pasakas, teikas un tautasdziesmas, 
Lautenbahs radīja eposu “Niedrīšu vidvuds” (1891), bet, kā atzīst  daudzi kritiķi, “gau-
mes trūkums ir Lautenbaha lielākā nelaime, un tā degradē kā viņa dzeju, tā prozu”.42 
taču uzteicami Lautenbaha nopelni latviešu periodikas attīstībā – pirmā latviešu 
lite rārā žurnāla “pagalms” (1881–1882) redaktors un kopš 1886. gada žurnāla “Rota” 
(1884–1888) līdzredaktors. viņš bijis arī  tērbatas universitātes vēstures un filozofijas 
fakultātes latviešu valodas lektors,  privātdocents, profesors (kopumā tērbatas univer-
sitātē strādājis 1878–1918) un Latvijas universitātes latviešu un vispārīgās literatūras 
profesors (1919–1928).

Nacionālais romantisms idejiski ir viena no pievilcīgākajām programmām, un 
nacionālās atmodas laikmetam nozīmīgi motīvi periodiski aktualizējas vēlāko posmu 

40 Hanovs  d. varonis un viņa uzdevumi... eposs “Lāčplēsis”  latviešu 19. gadsimta nacionālās kustības kontekstā, 
52. lpp.

41 turpat, 54. lpp.
42 johansons  a. Latviešu literatūra, 2. grām., 128. lpp.

9. att. auseklis
(LLV, 1. sēj., 170. lpp.)

10. att. andrejs pumpurs
(LLV, 1. sēj., 173. lpp.)

Eva Eglāja-Kristsone   Latviešu NaCiONāLā LiteRatūRa



292 Latvieši uN Latvija   iv sējums   Latvijas kuLtūRa, izgLītība, ziNātNe

kultūras ainā.43 taču acīmredzami, ka 19. gs. pēdējā desmitgadē līdzās nacionālās kus-
tības aktualitātei ar polemisku spēku sevi piesaka sociālas kustības, kas lielāko vērību 
piešķir sabiedrības kārtu pretrunām. 

jaunā strāva. Rainis un aspazija

Latvijā nacionālā atmoda sekoja ierastajam austrumcentrāleiropas paraugam. 
19. gs. 50. gados aizsākās jaunlatviešu kustība, 80. gadu beigās izplatījās intelektuālā 
pulciņa “jaunā strāva” idejas, tās atspoguļojot avīzē “dienas Lapa”, kas regulāri ziņoja 
arī par modernajām Rietumu tendencēm. pulciņš balstījās uz tiem pašiem hēgeliski 
kreisajiem principiem kā krievijas revolucionārie demokrāti vai ukrainā rakstnieki 
ivans Franko un Lesja ukrainka.44 Jaunstrāvnieki ir iegājies apzīmējums 19. gs. 90. gadu 
strāvojumam latviešu literatūrā, mākslā un sabiedriskajā dzīvē. visspēcīgāk, bet arī 
vistendenciozāk šis strāvojums izpaudās literatūrkritikā (j. jansons-brauns. “domas 
par jaunlaiku literatūru”, 1893; j. asars. “Mākslas un kultūras sakars 19. gadu sim-
tenī”, 1901; “jaunākais mūsu rakstniecībā”, 1902), un strāvojumam raksturīga pamatā 
reālisma un naturālisma ideju sludināšana, uzlūkojot šos divus virzienus pārākus par 
citiem (j. jansons-brauns deklarēja, ka rakstniekiem vajag “gaiši un taustāmi noglez-
not dzīvi tādu, kāda tā ir”). var pievienoties j. kursītes atzinumam, ka jaunstrāvnieku 
rašanās un ideju popularitāte saistīta ar pilsētu proletariāta rašanos, šķiru attiecību 
noslāņošanos (mīts par vienotu un nedalāmu latviešu tautu bija tautiskā romantisma 
izsapņots). tāpat no Rietumeiropas Latvijā ieplūda sociālisma idejas, darvinisms, 
ateisms, nāca pozitīvisma filozofijas ietekme. pirmoreiz tieši jaunstrāvnieki apzināja 
dzimumu nevienlīdzību un nepieciešamību pēc sieviešu emancipācijas. aspazijas dzeja 
un darbība 90. gados ir tam spilgtākais apliecinājums. jaunstrāvnieku būtībai tuva ir  
e. veidenbauma darbība, aspazijas, Raiņa, e. treimaņa-zvārguļa 19. gs. 90. gadu lite-
rārie darbi.45

Laikraksts “dienas Lapa” kopš iznākšanas 1886. gadā attīstīja ievērojamu sociā-
listisku, demokrātisku, feministisku un pat marksistisku orientāciju46 pēc tam, kad 
1891. gadā Rainis kļuva par galveno redaktoru. 

kā redzams, 19. gs. 80. gadi iezīmēja pārvērtības ne tikai Latvijas politikā un sa-
biedrībā, bet arī kultūrā un literatūrā. tautiskajā kustībā sākās atplūdi, un, jau tuvojo-
ties 90. gadiem, to nomainīja laikmets, kurā dominēja jaunas, internacionālas idejas. 
par šīs laikmetu maiņas robežu literatūrvēsturē parasti uzlūko 1893. gadu, kad janis 
jansons jelgavā nolasīja savu referātu “domas par jaunlaiku literatūru”. viņš nodefinēja 
jaunstrāvnieku literāro programmu, izceļot reālismu, brīdinot no naturālisma, vērsās 
pret pārspīlētu erotismu, salkanību, uzbruka etnogrāfiskiem apskatiem, arī tautas 

43 kalnačs b. Baltijas postkoloniālā drāma, 28. lpp.
44 History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centu-

ries, p. 361. 
45 kursīte j. Dzejas vārdnīca. Rīga: zinātne, 2002, 200. lpp. 
46 kopš 1893. gada laikraksts, cik nu cenzūra to ļāva, iespieda nodaļas no k. Marksa “kapitāla”, F. a. bēbeļa  

“sieviete un sociālisms” (1879) u.c. 
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tradīcijam un to krāšanai. j. jansons atkārtoja, ka literatūrā nepeciešamas svarīgas 
sabiedriskas un psiholoģiskas problēmas, norādot uz norvēģu rakstniekiem, īpaši uz  
H. ibsenu un b. bjernsonu. 90. gadu otrajā pusē kļuva redzama sazarošanās pašā jau-
najā strāvā.

jauno strāvu literatūrā visspilgtāk iemiesoja aspazija un Rainis, lai gan Raiņa 
galvenie oriģināldarbi saistāmi ar 20. gs. pirmajiem gadu desmitiem. kā precīzi defi-
nējis a. johansons, politiski piederēdami pie sociālistiem, viņi savos darbos saliedēja 
sociālisma, nacionālisma un individuālisma elementus, kam pievienojās dziņa iekļaut 
latviešu rakstniecību kā komponentu eiropas literatūrā.

Rainis (īstajā vārdā jānis pliekšāns) uzskatīja sevi par vēstnesi, kas gatavo ceļu uz 
labāku nākotni. sava loma Raiņa biogrāfijā ir tam, ka viņš bija pārtikuša muižtura dēls, 
mācījies gan kopā ar mācītāja bērniem, gan vācu bruņniecības skolā, Rīgas pilsētas 
ģimnāzijas studiju gados dzīvojis pie “baltijas vēstneša” redaktora b. dīriķa. paralēli  
jurisprudences  studijām  pēterpils  augstskolā (no 1884.  gada) Rainis interesējies par 
vēsturi, filozofiju, folkloru, dabaszinātnēm, īpaši viņu ietekmēja e. voltera lekcijas par 
etnogrāfiju, latviešu un leišu valodu. bijis “dienas Lapas” redaktors. 1897. gadā Raini 
apcietināja kā vienu no galvenajiem jaunstrāvnieku vadoņiem un nometināja pleskavā, 
pēc tam – slobodskā; šajā laikā viņš daudz tulkoja un sakārtoja savu pirmo dzejoļu 
krājumu “tālas noskaņas zilā vakarā”.

1903. gadā Rainis, atgriezies no izsūtījuma, turpināja literāro darbību un 1905. gadā 
atsāka politiskās aktivitātes, izstrādāja inteliģences petīciju, uzstājās kā runātājs u.c. 
Lai izbēgtu no kārtējā aresta un iespējamā soda, Rainis emigrē uz šveici, kastaņolu, 
kur kopā ar aspaziju pavada 14 gadus.47 pēc triumfālas atgriešanās Latvijā Rainis 
atkal iesaistās politikā kā deputāts, 1921.–1925. gadā bijis Nacionālā teātra direktors, 
1926.–1928. gadā – izglītības ministrs. Rainis nomira 1929. gadā un apglabāts viņa 
vārdā nosauktos kapos Rīgā. padomju režīma laikā Raiņa biogrāfija tika koriģēta, 
noklusējot vairumu viņa nacionālpolitisko uzskatu, 1940. gada 11. septembrī Latvijas 
psR augstākās padomes prezidijs piešķīra Rainim tautas dzejnieka goda nosaukumu, 
viņa literārais mantojums pasludināts par visas tautas īpašumu.48 Rainis augstā līmenī 
tulkojis daudzus eiropas klasiķu darbus  – j. v. gētes “Faustu”, “ifigeniju”, “prometeju”, 
a. puškina “borisu godunovu”, v. šekspīra “karali Līru”, F. šillera “vilhelmu tellu”, 
g. Hauptmaņa “Nogrimušo zvanu”, H. ibsena “svētkus solhangā”, dž. g. bairona 
“kainu”, a. dimā “grāfu Monte kristo” u.c. 

Rainis jau ar savu pirmo dzejoļu krājumu “tālas noskaņas zilā vakarā” (1903) un jo 
īpaši ar otro – “vētras sēja” (1905) tiek uztverts kā jaunā laikmeta apoloģēts, pravietis 
un līdzcīnītājs.49 vēlākos gados tapuši tādi dzejoļu krājumi kā “gals un sākums” (1912), 
kas uzskatāms par visindividuālāko Raiņa grāmatu ar filozofiskajiem meklējumiem. 
kā domātājs un dzejnieks Rainis50 paplašinājis latviešu dzejas nacionālo bāzi ar tiem  

47 vairāk sk. grāmatā: Rainis j.  Kastaņola: pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē. g. grīnumas zinātniskā redakcija un 
komentāri. Rīga: atēna; Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011, 214 lpp

48 Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija Ziņotājs, Nr. 12, 1940, 1. lpp.
49 johansons a. Latviešu literatūra, 2. grām., 185. lpp.
50 Hausmanis v. Raiņa dramaturģija. Rīga: zinātne, 1973, 311 lpp.; Rainis laikabiedru atmiņās. Rīga: Liesma, 

1985, 375 lpp.; kursīte j. Raiņa dzejas poētika. Rīga: zinātne, 1996, 249 lpp.; kalniņš j.  Rainis – derīgais un 
nederīgais. Rīga: signe, 1999, 156 lpp.
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internacionālo garīgo strāvu ieguvumiem, kas bija nepieciešami, lai mūsu lirikai būtu 
savs specifiskais svars pasaules literatūrā.51 vērienīgāks Rainis bijis savā dramaturģijā. 
gandrīz visās lugās Rainis kavējas romantizētā pagātnē, vielu razdams latviešu, lietu-
viešu u.c. tautu folklorā vai literatūrā, bībeles sižetos, bet piesātinot tos ar laikmetīgām 
noskaņām, simboliem, pretspēku cīņu, ar savu personīgo un tautas dzīves proble-
mātiku.

aspazija (īstajā vārdā elza Rozenberga) publicējas 1887. gada periodikā ar saviem 
pirmajiem dzejoļiem. 90. gadu sākumā uzrakstītas viņas pirmās lugas, kas skar sieviešu 
emancipācijas jautājumus – “zaudētas tiesības” (teātrī 1894), jau iepriekš viņa bija sa-
cerējusi retorisku lugu “atriebēja” (1887), ko raksturo kaislīgs temperaments un sociāla 
protesta tieksmes, zīmīgi, ka šo lugu viņa iesniedza Rīgas Latviešu biedrības teātrim, 
bet cenzūras dēļ to neizrādīja un tā iespiesta fragmentāri tikai 1903. gadā. 

pirmo slavu aspazijai sagādāja 1893. gadā sacerētais prologs RLb teātra 25 gadu 
jubilejas svētkiem, 1894. gada sākumā lugas “vaidelote” pirmizrāde šo slavu vairoja 
(luga noturējās teātru repertuārā vairāk nekā 40 gadu). tajā pašā gadā tika uzvesta arī  
jau pieminētā luga “zaudētas tiesības”, kas izraisīja polemiku ar neilgu laiku iepriekš 
izrādīto H. zūdermaņa drāmu “gods”, kur redzamas līdzīgas tendences saistībā ar dzi-
mumu līdztiesības un dzimtes jautājumu aktualizāciju.

1897. gadā iznāca aspazijas pirmais dzejoļu krājums “sarkanās puķes”, tajā pašā 
gadā viņa salaulājās ar Raini, bet 1898.–1903. gadā strādāja “dienas Lapas” redakcijā. 
sieviešu studiju ietvaros skatāmas tādas viņas turpmākās lugas kā “Neaizsniegts mēr-
ķis”, “zeltīte”, “Ragana” un “aspazija”, un pēdējo, sarakstītu 1923. gadā, var uzskatīt par 

51 johansons  a. Latviešu literatūra, 3. grām. stokholma: trīs zvaigznes, 1953, 187. lpp.

13. att. aspazijas lugas 
“sidraba šķidrauts” pirm-
izdevums grāmatā (1905) 

11. att. Rainis
(LLV, 1. sēj., 212. lpp.)

12. att. aspazija
(LLV, 1. sēj., 207. lpp.)
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izskaņu aspazijas neatlaidīgajai cīņai par sievietes tiesībām,52 kas beidzot, neatkarīgajā 
Latvijā, noslēdzās ar pārliecinošu uzvaru. 1905. gadā uz skatuves parādījās aspazijas 
luga “sidraba šķidrauts”, kura laikā, kas sakrita ar revolūcijas priekšvakaru, reprezentēja 
cīņu starp veco iekārtu un jauno pasaules ideju. pēc 1905. gada revolūcijas Rainis bija 
spiests emigrēt, aspazija devās līdzi, lai nodotos galvenokārt saimnieciskām rūpēm. pēc 
atgriešanās jau neatkarīgā Latvijā aspazija bija satversmes sapulces un 1. saeimas de-
putāte, sarakstīja vēl vairākas lugas un dzejoļu krājumus. savukārt kastaņolas trimdas 
laiku iezīmē, pirmkārt, pirmie divi no trim krājumiem, kas veido dzejnieces lirisko bio-
grāfiju, – “saulainais stūrītis” (1910), “ziedu klēpis” (1911) un “Raganu nakts” (1923).

viens no 20. gs. dzejas aizsācējiem ir eduards veidenbaums, dzejnieks ar traģisku 
likteni: viņš nodzīvoja nepilnus 25 gadus, nomira plašākai publikai tikpat kā nezināms. 
No aptuveni simts sacerētajiem dzejoļiem viņa dzīves laikā nav publicēts neviens (pe-
riodikā parādījās tikai daži raksti un tulkojumi). Lielākajai daļai dzejoļu pat nav zināms 
autora manuskripts – tie saglabājušies tikai norakstos. pirmā e. veidenbauma dzejas 
publikācija parādījās tieši gadu pēc viņa nāves; pirmā grāmata – cenzūras izkropļots 
dzejoļu krājums – iznāca 1896. gadā. kritika arvien e. veidenbaumu mēdz traktēt kā 
pesimistu, tomēr varam atzīt, ka galvenais bija ironija, ar ko viņš papildināja latviešu 
dzejas arsenālu, – sākot no satīriskiem pantiem un beidzot ar intelektuāļa rūgtajiem 
smiekliem par esamības drūmajiem paradoksiem. e. veidenbauma izteiksme ir ļoti 
precīza un lakoniska – daudzi viņa dzejoļi atgādina atskaņotus aforismus. viņa reālisms 
stilistiski un psiholoģiski ļoti atšķiras no visa tā dzejoļu klāsta, ko citi latviešu dzejnieki 
radīja viņa dzīves laikā, kā arī no tā, kas radīts pēc viņa nāves. e. veidenbaums daudz 
tulkojis no latīņu, franču, vācu, krievu un citām valodām. viņam bijis tuvs romiešu 
dzejnieks Horācijs.

e. veidenbauma dzeja ir nepārtraukts dialogs ar lasītāju, un tā kļuva populāra 
1905. gada revolūcijas laikā, kad tika deklamēta daudzos sarīkojumos. pilnīgi jaunu 
skanējumu e. veidenbauma dzejoļi ieguva jura kulakova dziesmās gadsimtu pēc dzej-
nieka nāves – latviešu tautas trešajā atmodā un brīvvalsts atjaunošanas posmā 20. gs. 
80. gadu beigās. e. veidenbauma izaicinājums un izteiksme rada sajūtu, ka viņa dzeja 
gadsimtu laikā it nemaz nav novecojusi. viņš ir viena no retajām personībām visā lat-
viešu literatūras vēsturē, ko no jauna atkal un atkal atklāj katra jauna paaudze; ik gadus 
kopš 1968. gada tiek pasniegta e. veidenbauma literārā prēmija.

Modernizācija/eiropeizācija. aizsākums. Rūdolfs blaumanis

Latviešu literatūras attīstība līdz 19. gs. 90. gadiem ir gana pārskatāma, vispārināti 
raugoties, dominē romantika dzejā, reālisms prozā. tomēr jau kopš e. veidenbauma 
stilistiskās daudzveidības šī skaidrība kļūst komplicētāka, un gadsimtu mijas rakstnieki 
bieži vien nav iekļaujami kādā noteiktā virzienā. piemēram, Rainis dēvēts gan par 

52 Meškova s. two mothers of Latvian literature: aspazija and anna brigadere. Journal of Baltic Studies, No. 343, 
2003, pp. 276–297; stahnke a. Aspazija, her life and her drama. Lanham: university press of america, 1984, 
382 pp.
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romantiķi, gan simbolistu un impresionistu, taču neviens no šiem ap-
zīmējumiem neizsaka viņa būtību kopumā. savu daudzbalsību latviešu 
literatūra sasniedz tikai 90. gados, kad iepriekš aplūkotajās izmaiņās un 
meklējumos veidojas jauna paaudze, kas daļēji sabalsojas ar iepriekšējo 
tematiku un stilistiku, daļēji iet jaunus ceļus.

augusts deglavs, augusts saulietis, andrievs Niedra un jēkabs jan-
ševskis – šie rakstnieki nereti dēvēti par vēlīnā reālisma pārstāvjiem, ko 
var nosaukt arī par sociālo un psiholoģisko reālismu (arī j. purapuķe, 
a. upīts). a. deglavs ir spilgts piemērs arvien populārākajam inteliģen-
ces ceļam no laukiem uz pilsētu un ar to saistītai uzskatu pārvērtībai. 
ar pilsētas tēlu literatūrā notiek būtisks pavērsiens, kas ir raksturīgi na-
cionālo literatūru tapšanai kopumā. var uzskatīt, ka mainās atmosfēra 
viņa darbos, bet nemainās tēlošanas paņēmieni. a. deglavs, būdams 
racionālists un pārliecināts demokrāts, nekad nekļuva īsts marksists, 
literatūrvēsturē iegājis ar savu fundamentālo mūža darbu – romānu 
“Rīga”.53 No iecerētās triloģijas gan paspējis uzrakstīt tikai pirmās divas 

daļas – “patrioti” (1912) un “Labākās famīlijas” (1920/1921), cieši sekodams e. zolā 
principiem un sīki dokumentēdams laikmetu no 19. gs. 60. gadiem. 

savukārt andrievs Niedra54 ir zīmīgs fin de siècle rakstnieks, kas pratis spilgti 
un talantīgi atklāt sāncensības problēmu: sīkgruntnieku cīņu zemes dēļ ar muižnie-
kiem, trūkumu, diloni, nespēcīgās dvēseles svārstīšanos starp iecerēto un iespējamo, 
atteikšanos no ideāliem (romāni “Līduma dūmos” (1900), “kad mēness dilst” (1902), 
“sikspārnis” un stāsti “bez paša pagātnes” (1898), “skaidra sirds” (1998), “Nespēcīga 
dvēsele” (1899), “pēteris salna” (1911), “stāsts par karātavām” (1915), “vilis vālodze” 
u.c.; turklāt vēl moderna pasaka “zemnieka dēls” (1902)).

tradicionālo, j. Neikena, brāļu kaudzīšu un apsīšu jēkaba iesākto stilistiku turpi-
nājis augusts saulietis, lai gan viņa darbos iedarināta daudz lielāka jaunlaiku sadzīves 
pieredze. a. saulietis darbojies gandrīz visos literatūras paveidos, kā jau lielākā daļa tā - 
laika rakstnieku, taču galvenā nozīme ir viņa prozai. pie labākajiem viņa darbiem ir pie-
derīgi stāsti “veļu tiesa” (1908) un “Neaizberamā aka” (1913). savukārt jēkabs janševskis 
no 1896. gada publicē savus tēlojumus no jūrnieku, zvejnieku un Lejaskurzemes malie-
nas lauku dzīves un līdz pat 20. gs. 20.–30. gadiem spilgti iezīmē saikni ar iepriekšējās 
paaudzes rakstniekiem, patriarhālā laikmeta prozas turpinājumu, bet ieviešot tajā jaunus 
elementus.55 j. janševskis savus pirmos darbus publicēja jau 1884. gadā, bet lieldarbi, 
ar kuriem viņš iegājis latviešu literatūrai nozīmīgajā fondā, tapuši pēc 40 gadiem. savu 
literāro reputāciju j. janševskis sasniedza ar, kā a. johansons tos dēvē, “ciklopiskiem” 
romāniem – “dzimtene” (5 sējumos iznāca 1924./1925. g.), kas sniedz plašu Lejaskur-
zemes dzīves ainu laikā no 19. gs. 80. gadiem līdz 20. gs. sākumam. pieminami arī viņa 
romāni “bandava” un “Mežvidus ļaudis”. Radniecīgs a. deglavam un j. janševskim ir arī 
zeiboltu jēkabs, gan ar deglavam raksturīgo nesaudzīgo skatījumu uz negatīvo, gan ar 

53 vairāk sk.: Rīgas teksts. Augusta Deglava romānam “Rīga” 100: zinātnisko rakstu krājums. sast. a. Cimdiņa. 
Rīga: zinātne, 2013, 274 lpp.

54 gudriķe b.  Andrievs Niedra – rakstnieks un mācītājs. Rīga: zinātne, 2007, 325 lpp. 
55 vairāk sk.: gudriķe b.  Jēkabs Janševskis. Rīga: zinātne, 2003, 208 lpp.

14. att. augusts deglavs
(no Raimonda brieža 
personiskā arhīva)
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janševska jutekliskumu, taču bez abu kolēģu plašā vēriena; viens no 
labākajiem ir viņa romāns “ūdens burbuļi” (1900). 

Rūdolfs blaumanis, lai arī daļēji tuvs iepriekšminētajiem auto-
riem, ir viens no spilgtākajiem 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma 
rakstniekiem, viņa 150. gadadiena iekļauta starptautiskajā uNesCO 
svinamo dienu kalendārā 2012.–2013. gadam. savas rakstnieka gaitas 
uzsācis jau 19. gs. 80. gados, dodams reālistiskajam zemnieku stāstam 
psiholoģisku un estētisku dziļumu. R. blaumaņa literārais mantojums 
ir plašs un daudzpusīgs. R. blaumanis sevi veidojis par rakstnieku 
apzināti un mērķtiecīgi. viņš labi prata vācu valodu, bija ļoti daudz 
lasījis vācu oriģinālliteratūru un sākotnēji arī kā rakstnieks attīstīja 
sevi vācu literatūras ietekmē. pirmos darbus R. blaumanis sarakstījis 
vācu valodā, bet jau 1886. gadā publicēts viņa pirmais darbs latviski –  
dzejolis “Nakts”. visu mūžu darbojies žurnālistikā, viņš daudz rak stīja 
feļetonus un satīriskus pastāstiņus; viņš strādāja dramaturģijā, sacerēja 
arī viduvējus dzejoļus, taču nozīmīgākā R. blaumaņa daiļrades daļa – 
tie ir aptuveni desmit stāsti, tostarp “pērkona negaiss” (1887), “Raudupiete” (1889), 
“salna pavasarī”, “purva bridējs” (abi 1898), “andriksons”, “Nāves ēnā” (abi 1899) un 
daži citi, bez kuriem latviešu literatūra nav iedomājama. R. blaumanim primārais nav 
idejiskā vai morālētiskā formula, kurai pakārtot vēstījumu, bet gan pats teksts – un tas 
paliek lasītāja ziņā, ko ar šo tekstu darīt tālāk. 19. gadsimta prozā šī akcentu pārbīde no-
zīmēja radikālu pavērsienu. gadsimta beigu saimnieciskās, sabiedriskās un psiholoģis-
kās pārvērtības spilgti centrētas lugās “pazudušais dēls”, “indrāni”, tomēr kā būtiskākais 
R. blaumaņa darbos arvien uzskatīta koncentrēšanās uz cilvēku un viņa neizsmeļamām 
sajūtām, iespējām un rīcībām. R. blaumanis mira sanatorijā somijā 1908. gadā no 
ielais tas tuberkulozes. vēlāk pārvests uz Latviju un apglabāts Ērgļu kapos. R. blaumaņa 
dzīves un daiļrades pētniece Līvija volkova publicējusi līdz šim apjomīgāko apceri par 
rakstnieku – “blaumaņa zelts” (2008), savukārt angliski pieejama arvīda ziedoņa grā-
mata “A Study of Rudolfs Blaumanis” (1979). par R. blaumaņa daiļrades dzīvīgumu cauri 
gadsimtiem liecina arī kopš 1999. gada iedibinātais blaumaņa teātra festivāls valmierā, 
kas reizi trijos gados ļauj novērtēt Latvijas teātrī tapušos blaumaņa darbus.

agrīnais modernisms latviešu literatūrā sasaucās ar Rietumu modernisma tradīciju 
vispirms kā ideja par pārmaiņu nepieciešamību, kā ierosmes jauna literatūras satura 
manifestācijas formām un atsevišķu kultūrzīmju un struktūru pārmantošana.

Fin de siecle un 20. gs. sākums

19. un 20. gs. mijā vērojama saasināta krīze laikmeta maiņu izjūtās, kas atspoguļojas 
arī literatūrā, savukārt 20. gs. sākums iezīmējas ar jaunu subjektivitātes pastiprināšanos 
un paradigmu maiņu. kā precīzi formulē literatūrzinātniece Maija burima, latviešu 
literatūrā agrīnā modernisma iedīgļi rodas ar vairāku dekāžu novirzi salīdzinājumā ar 
eiropas literārajiem procesiem un šī kavētība raksta nobeigumā tiks analizēta. agrīnais 
modernisms latviešu literatūrā attiecināms uz laiku līdz pirmā pasaules kara beigām 

15. att. Rūdolfs blaumanis
(LLV, 1. sēj., 203. lpp.)

Eva Eglāja-Kristsone   Latviešu NaCiONāLā LiteRatūRa
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un neatkarīgas Latvijas valsts izveidei. tā izskaņa sakrīt ar agrīnā 
modernisma noslēgumu Rietumu kultūrā.56 Lai iekļautos pasau-
les literatūras procesos, latviešu modernisti iepa zīstas ar F. Nīčes, 
a. šopenhauera, a. bergsona idejām, tiek tulkoti un apzināti 
e. a. po, s. Malarmē, H. ibsena, k. Hamsuna, k. baļmonta, v. brju-
sova u.c. autoru darbi. 

austumcentrāleiropā un Latvijā modernisma uzskatos veidotā 
attieksme nozīmēja galvenokārt pašanalīzi un atvērtību pasaulei. Li-
teratūrai bija jāsasniedz standarti, pirms tā varēja sevi atklāt eiropai. 
jauni estētiski kritēriji tika piemēroti, lai salīdzinātu vietējos darbus 
ar pasaules literatūras sasniegumiem, nevis ar vietējiem standar-
tiem. intelektuāļi nāca no urbānās buržuāzijas, bija izglītojušies ār-
zemēs un runāja svešvalodās. spilgts piemērs tam ir arī jānis poruks 
un Fricis bārda. dzejnieks un prozists j. poruks strādāja vienlaikus 
ar R. blaumani 19. gadsimta 90. gados un 20. gadsimta sākumā un 
tika dēvēts par literatūras romantiskā atzara pamatlicēju. viņš lauza 
stereotipu par latviešu prozu kā lauku dzīves aprakstītāju, izgāja 

ārpus brāļu kaudzīšu definētās telpas un ienesa literatūrā Rietumeiropā gadsimtu mijā 
valdošo garīgo un lite rāro strāvojumu elpu.57 j. poruks bija viens no pirmajiem latviešu 
intelektuāļiem, kam izdevās izglītoties ārzemēs. pateicoties kāda mecenāta atbalstam, 
viņš studēja drēzdenes karaliskajā konservatorijā (1893–1894).

vispārinot daļēji autobiogrāfiskā garstāsta “pērļu zvejnieks” vietu latviešu literatūrā, 
vispirms jāuzsver, ka tieši ar “pērļu zvejnieku” poruks pirmais latviešu prozā radījis filo-
zofisko garo stāstu, kas veco eiropas tautu literatūrās pastāvēja jau visu 19. gadsimtu. 
diemžēl Rietumeiropas literatūrās – īpaši, piemēram, t. Manna, H. Heses daiļradē –  
19. un 20. gs. mijā šis žanra paveids piedzīvo renesansi, bet latviešu literatūrā paliek 
tikai kā fragments, kā sabalsošanās ar klasiskā romantisma žanriem un sinhrona na-
cionāla paralēle ar viseiropeisko neoromantisko atdzimšanu 19. gs. 90. gados.58 daļa 
j. poruka īsprozas savienoja sevī nīčeānisma un hernhūtisma idejas, radot spilgtus, 
simboliskus tēlus stāstos “sirdsšķīstie ļaudis” (1896), “kukažiņa” (1899), “baltās drānas” 
(1903). savukārt j. poruks kā dzejnieks diezgan precīzi iemieso to, ko kritika savulaik 
teikusi par viņu – “mīlestības un asaru dzejnieku”. j. poruks viens no pirmajiem dzejā 
ieviesa individuālā pārdzīvojuma jēdzienu; viņam ir daudz mīlas lirikas, tāpat arī daudz 
drūmu, skumju piepildītu dzejoļu.  

Fricis bārda ir viens no spilgtākajiem romantisma, precīzāk – jaunromantisma, 
un daļēji impresionisma pārstāvjiem latviešu 20. gs. sākuma dzejā un vairāku būtisku 
mākslas estētikai veltītu apceru autors. studējis vīnē literatūru un filozofiju, ietekmējies 
no franču domātāja anrī bergsona filozofijas un vācu, īpaši Rilkes, dzejas, bet literatūr-
zinātnieks vilnis eihvalds norāda uz volta vitmena ietekmi F. bārdas dzejā. 

56 burima M. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā, 4. lpp.
57 berelis g. Latviešu literatūras vēsture.  Rīga: zvaigzne abC, 1999.
58 vecgrāvis v. jānis poruks un dažas latviešu romantisma īpatnības 19./20. gs. mijā. Materiāli latviešu literatūras 

un mākslas vēsturei. Rīga: zinātne, 1995, 14. lpp.

16. att. jānis poruks
(LLV, 1. sēj., 219. lpp.)
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F. bārda ir arī būtībā vienīgais tālaika romantisma teorētiķis, kaut 
gan programmatiskā apcere “Romantisms kā mākslas un pasaules 
uzskata centrālproblēms” publicēta jau pēc autora nāves (sarakstīta 
1910. gadā, publicēta 1920. gadā). F. bārdam ir iznākuši divi dzejoļu 
krājumi – “zemes dēls” (1911) un “dziesmas un lūgšanas dzīvības 
kokam” (1923). 

F. bārda skeptiski izturējās gan pret kristietismu, gan pret mēģināju-
miem restaurēt vai konstruēt nacionālu reliģiju, tāpēc viņa dzejā nav nedz 
kristus, nedz kristīgās simbolikas, nedz pseidomitoloģisko konstrukciju, 
toties bieži līdz ar dabu tiek piesaukts dievs, kas ļauj bārdu uzlūkot kā  
panteistu.

No tolaik populārajām Nīčes idejām kādu laiku pārņemts ir j. poruks, 
kuru īpaši valdzina Nīčes liekulības nicinājums, antibirģerisms, Nīčes 
ideju ietekme jūtama viļa plūdoņa daiļradē (īpaši “Fantāzijā par puķēm”, 
1911). v. plūdonis arī latviskojis F. Nīčes “tā runāja zaratustra” (1908). 
Ļoti daudz par Nīčes pārcilvēku, morāles priekšstatiem, mākslinie-
cisko stilu domājis Rainis, kas redzams no viņa daudzajām piezīmēm 
šai sakarā, 1899. gadā viņš tulkojis fragmentu no “tā runāja zaratustra”. Nīče atstājis 
pēdas arī v. eglīša, j. akuratera, Fallija, k. skalbes u.c. 20. gs. sākuma dzejnieku darbos.

Līdzās Nīčem viens no ietekmīgākajiem rakstniekiem, kura nozīme latviešu lite-
ratūras attīstībā vēl nav pilnībā izpētīta, ir poļu autors staņislavs pšibiševskis. viņš ir 
bijis ārkārtīgi populārs gan dzimtenē starp poļu modernistiem, gan ārzemēs.59 par 
s. pšibiševska ideju iedzīvināšanu savā un citu dekadentu jaunradē rakstījuši H. eld-
gasts, k. jēkabsons, p. Ķikuts u.c. īpaši spēcīgi viņa ietekme ir jūtama laikā no 1906. 
līdz 1910. gadam, kad latviešu valodā tiek tulkoti un izdoti vairāki viņa darbi. Ņemot 
vērā, ka latviešu dekadenti bija cieši saistīti ar krievu “sudraba laikmeta” literātiem un 
simbolistiem, jāsecina, ka poļu modernista ietekme uz latviešu literatūru varēja būt arī 
pastarpināta. turklāt tie bija gan tieši kontakti (piemēram, pēterburgas simbolistu ap-
rindās ar a. beliju iepazinās v. eglītis un k. jēkabsons; kad a. belijs bija Rīgā pa ceļam 
uz vāciju, ar viņu iepazinās a. kurcijs), gan netieši kontakti: L. sproģes un v. vāveres 
pētījumā60 ir norādīts, ka k. krūza ir lasījis a. belija romānu “pēterburga”, savukārt 
j. jansons (brauns) ir pārmetis latviešu dzejniekiem, ka tie pieņem “andreja belija 
naidu pret pūli”, j. sudrabkalns a. beliju ir pieskaitījis krievu dzejnieku “zvaigžnājam”. 

saskaņā ar čehu–amerikāņu literatūkritiķa Renē velleka atziņu, simbolismā, tāpat 
kā citos tā perioda virzienos, nav vienota kvalitāte, tas drīzāk ir vēsturiska kategorija vai, 
izmantojot kanta terminu, “regulatīva ideja” (visdrīzāk ideju kopums), ar kā palīdzību 
mēs varam interpretēt vēsturisko procesu. Lielā daļā austrumcentrāleiropas zemju 
literatūru simbolisms bija kā variants dekadencei, modernismam, neoromantismam 
un citiem saistītiem terminiem. Rietumos simbolisms izplatījās un pagrima lielākoties 

59 piemēram, krievijā laika posmā no 1908. līdz 1911. gadam iznāca 52 viņa grāmatas, to skaitā kopoti raksti 
10 sējumos.

60 sproģe L., vāvere v. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”. Rīga: zinātne, 
2002, 284 lpp.
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konfliktā ar īstiem moderniem strāvojumiem. austrumos sim-
bolisms konfrontēja ne tik daudz citas modernisma kustības, 
tradīcijas, bet tam piemita nacionālas un sociālas saknes, kas 
iekļuva simbolisma “asinsritē”.61 kā uzskata j. kursīte, simbo-
lisms latviešu literatūrā radās ap 1905. gadu (Rainis “ave sol”), 
sasniedza apogeju 1907. gadā (e. virza “biķeris”, v. eglītis 
“elēģijas”), pazuda no literatūras skatuves ap 1909. gadu un īsu 
brīdi atdzima pēc desmit gadiem. simbolisms ieviesa virkni 
novāciju dzejas formā, akcentējot virzienu uz lielāku brīvību 
un daudznozīmību (polimetrija, verlibrs, daļenieks, astrofija 
un brīvā strofika). 

Latviešu literatūras vēsturē jaunās mākslinieciskās do-
māšanas rašanās 20. gs. sākumā vairāk saistīta ar dekadences 
jēdzienu. Lai arī, kā norāda literatūrvēsturniece inese trei-
mane, būtībā “dekadence” ir terminoloģiski neprecīzs latviešu 
modernisma pirmsākumu raksturojums, jo iespējams runāt 
pat par atsevišķu dekadentisku parādību izpausmēm, “kas gan 
varēja aizskart estētiskās jūtas, uz laiku sašķobīt vispāratzītas 
ētiskās maksimas, tomēr kopumā kalpoja par ļoti auglīgu 

radošo laboratoriju visai vēlākajai 20. gadsimta literatūrai”.62 ar novēlošanos ieradu-
sies austrumcentrāleiropā, Rietumu izpratne par dekadenci šeit ieguva tikpat daudz 
izmaiņu un deformāciju kā modernisms un simbolisms. ar dekadenci var raksturot 
dzejniekus, kas rakstīja par vientulību, nāvi vai citām drūmām tēmām. dekadences 
idejas kļuva svarīgas, taču rakstnieki nekad sevi nevarēja uzskatīt par daļu no pagrimu-
šās vadošās impērijas.63 tā sauktais latviešu dekadentu manifests publicēts 1906. gada 
augustā žurnālā “dzelme” (5. nr.) ar virsrakstu “Mūsu mākslas motīvi”, ko parakstījuši 
deviņi rakstnieki (k. jēkabsons, k. skalbe, j. akuraters, j. jaunsudrabiņš, zemgaliešu 
biruta, k. štrāls, k. krūza, a. baltpurviņš, e. Cālītis). bet tās pašas idejas jau bija paus-
tas 1905. gadā Haralda eldgasta romāna “zvaigžņotās naktis” priekšvārdā “pa mūžības 
ceļiem”.

starp manifesta parakstītājiem uzsvēršu divus – kārli skalbi un jāni jaunsudrabiņu, 
kuru daiļradei ir spilgta un paliekoša vieta literatūras vēsturē. strādājot par skolotāju 
Ērgļos (1901‒1904), k. skalbem nozīmīga bijusi iepazīšanās ar R. blaumani, kas kļuva 
par tuvu viņa draugu un literāro krusttēvu, tāpat arī ar a. austriņu, j. akurateru, j. po-
ruku. Ērgļos k. skalbe sarakstīja dzejoļus “Cietumnieka sapņi” (1902), “kad ābeles 
zied” (1904), tur tapusi arī viena no viņa populārākajām pasakām “kā es braucu zie-
meļmeitas lūkoties”. Rakstnieks aktīvi iesaistījās sabiedriskajā darbībā, tāpēc kā politiski 
neuzticamu viņu 1904. gadā atlaida. 1905. gadā k. skalbe piedalījās skolotāju kongresā 

61 History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centu-
ries, p. 366. 

62 LLV, 1. sēj., 328. lpp.
63 History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centu-

ries, p. 362.
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Rīgā, nodibināja un rediģēja žurnālu 
“kāvi”,64 kurā pats daudz publicējās. par 
simpātijām revolūcijai žurnālu slēdza 
un pret k. skalbi tika ierosināta prāva. 
Literatūras vēsturē k. skalbe ir iegājis 
galvenokārt savu pasaku dēļ, “kaķīša 
dzirnavas” ir vispopulārākā latviešu 
lite rārā pasaka, bet savu vietu latviešu 
lite ratūras klasikā ieņēmušas arī daudzas 
citas k. skalbes pasakas.

jānim jaunsudrabiņam pirmos pa-
nākumus atnesa 1907. gadā laikrakstā 
“Latvija” publicētais stāsts “vēja ziedi”. 
jau šajā stāstā iezīmējas daudzas rakst-
nieka tēlojuma īpatnības – stila vien-
kāršība un gleznainība. gadsimtu mijā, 
kad daudzi rakstnieki centās specializēties dzejā, drāmā vai romānā, j. jaunsudrabiņš 
viegli pāriet no vienas daiļliteratūras formas uz citu. 1914. gadā viņš sarakstījis vienu no 
saviem nozīmīgākajiem darbiem – triloģijas “aija” otro daļu “atbalss”, bet trešo daļu – 
“ziema” izdeva tikai 1925. gadā. “aija” izceļas ar episku plašumu, sirsnīgu vēstījumu, 
psiholoģiski smalki veidotiem raksturiem un spilgtu tautas dzīves tēlojumu. pirmais 
j. jaunsudrabiņa dzejoļu krājums “dzejoļi” iznāca 1911. gadā, bet otrais krājums 
“dziesminieks” – pēc gada. viens no izcilākajiem latviešu bērnu literatūras darbiem 
ir j. jaunsudrabiņa bērnības atmiņu tēlojums “baltā grāmata” (1914–1921) ar savdabī-
giem autora zīmējumiem. Mākslinieks uzskatāms par vienu no latviešu bērnu grāmatu 
ilustrēšanas mākslas pamatlicējiem.

savukārt viktoru eglīti, kaut arī viņš “dzelmes” deklarāciju neparakstīja, mēdz 
uzskatīt par dekadences ierosinātāju, kas vismaz formulējis dažas simbolisma idejas. 
v. eglītis apdzejoja kaislības, šausmas, izmisumu, “dēmonismu”, zemapziņas dzīvi, un 
viņa dekadences laika dzeja apkopota krājumā “elēģijas” (1907). Fundamentāls v. eg-
līša dzīves un radošās darbības izvērtējums ir veras vāveres monogrāfijā.65 savukārt jau 
iepriekš minētais Haralds eldgasts sarakstīja pirmo moderno romānu latviešu literatūrā 
“zvaigžņotās naktis” (1905). apzīmējums “modernais romāns”, kas apakšvirsrakstā 
nodēvēts par “vienas dvēseles stāstu”, ir visai primitīvs, eksaltēts vēstījums par kāda 
studenta, jovana Mermana, vilšanos mīlestībā un aiziešanu no sabiedrības, un kritika 
atzina, ka romāns tapis spēcīgā s. pšibiševska, jo īpaši viņa romāna “Homo sapiens” 
(1901), ietekmē. tomēr tieši priekšvārds ir īpaši izceļams dekadences kontekstā. 

visspilgtākā personība šai laikposmā bija edvarts virza. e. virza nav sarakstījis 
ne tuvu tik daudz kā citi dekadenti, tomēr viņš vienīgais uz modernisma izaicinājumu 

64 ar dekadenci 20. gs. sākumā saistīti daudzi un dažādi periodiskie izdevumi – “kāvi” (1905–1906), “ziemas 
Naktis” (1906–1907), “pret sauli” (1906), “stari”  (1906–1908, iznāk arī vēlāk, taču bez saistības ar deka-
denci), “dzelme” (1906–1907), “zalktis” (1906.–1908. g. iznāk kā almanahs; 1908.–1910. g. – kā žurnāls). 
dekadentu darbus 20. gs. sākumā labprāt publicē arī p. zālītes rediģētais “Mājas viesa Mēnešraksts”.

65 vāvere v. Viktors Eglītis. Rīga: zinātne, 2012, 422 lpp.

19. att. kārlis skalbe
(LLV, 1. sēj., 344. lpp.)

20. att. Haralds eldgasts
(LLV, 1. sēj., 310. lpp.)
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spēja atbildēt mākslinieciski augstvērtīgā līmenī. viņa daiļradē realizējās sākumā 
simbolisma, pēcāk jaunklasicisma poētikas elementi. ar dekadences laikmetu saistīti 
divi no pieciem e. virzas dzejoļu krājumiem: “biķeris” (1907) un “dievišķīgās rotaļas” 
(1919). kopš 2006. gada iznāk e. virzas Raksti.66

Latviešu literatūras vēsturē pēc 1905. gada iespējams izcelt arī jūgendstilu un jaun-
klasicismu. jūgendstils cieši savijies ar dekadences strāvojumu, kā arī ar simbolismu, 
jaunromantismu un impresionisma virzienu 20. gs. sākumā, ar mēģinājumu ietiekties 
cilvēka zemapziņā un dabas zemdzīlēs (F. bārdas, L. Laicena, j. akuratera, Fallija dar-
bos). savukārt jaunklasicisms izveidojās ap 1909./1910. gadu un ir saistīts galvenokārt ar 
rakstniekiem, kas pulcējās ap almanahu, vēlāk žurnālu “zalktis”. pazīstamākie pārstāvji 
v. eglītis un v. dambergs. jau pieminētais mēnešraksts “zalktis” (1906–1910), iecerēts 
kā rakstu krājums mākslai un kritikai, bija būtiska platforma literārajai jaunradei, tur 
literāros darbus publicējusi a. brigadere, F. bārda, v. plūdonis, j. akuraters, k. krūza 
un daudzi citi. 20. gs. sākumā izveidojās tā dēvēta zalkša grupa – latviešu rakstnieku 
un mākslinieku grupa, kas bija saistīta ar pieminēto neoklasicismu un jūgendstilu un 
mēģināja izveidot mākslā “zelta vidusceļu” – bez iepriekšējo tradīciju pieredzes klaja 
nolieguma un bez jaunu vēsmojumu bezierunu pieņemšanas. te ietilpa dzejnieki un 
rakstnieki a. Ķeniņš, v. plūdonis, a. saulietis, Fallijs, k. skalbe, v. eglītis, F. bārda, 
j. jaunsudrabiņš, a. brigadere, mākslinieki j. Madernieks, j. Rozentāls, g. šķilters, 
komponists e. dārziņš.

var secināt, ka Rietumu simbolisms bija specifiski estētisks strāvojums moder-
nismā, kas reti sevi apgrūtināja ar sociālu vai politisku modernizāciju. savukārt aus-
trumcentrāleiropā, tostarp Latvijā, simbolistu dzeja skaidri formulēja ideoloģiju, kas 
bija domāta kā visas cilvēces radikāla transformācija, kā risinājums gan indivīda, gan 
sabiedrības līmenī. tomēr ir pamats apgalvot, ka latviešu modernisti neizveidoja sistē-
miskus, teorētiski bāzētus virzienus, jo nebija ne uzskatu vienotības, ne autoritātes, kas 
varētu veidot kopīgu centru.67 tradicionālā saistība ar sociāliem un nacionāliem jautā-
jumiem kavēja un vājināja māksliniecisko jauninājumu uztveri, mazinot atšķi rības, kas 
Rietumos eksistēja starp naturālismu, dekadenci, simbolismu un citiem virzieniem. šis, 
iespējams, ir būtiskākais apstāklis, cenšoties atbilstoši definēt šos virzienus arī Latvijā. 

Neatkarīgas valsts izveide un 20. gs. 20. gadi

brīvai domai un uzskatu apmaiņai beidzot bija radītas visplašākās attīstības iespējas, 
neatkarības laiks deva literatūrai jaunas ierosmes, pārdzīvojumus, tika radītas visnotaļ 
labvēlīgas darba iespējas un rakstniecība kļuva par svarīgu un ietekmīgu kultūras dzīves 
nozari. 20. gs. 20. gados vēl aktīvi strādāja tādi meistari kā Rainis, k. skalbe, j. akura-
ters, a. brigadere, j. jaunsudrabiņš, j. janševskis u.c. strauji sevi pieteica jaunie – kārlis 
zariņš, ādolfs erss, pēteris Ērmanis, jānis veselis, jānis ezeriņš, pāvils Rozītis un citi. 
Raksturīgi, ka literārā procesa kopainā vairs neizdalās visaugstākās un ne tik augstas 

66 sakārtojusi anda kubuliņa.
67 treimane i. Latviešu literatūra no 1906. līdz 1918. gadam. dzeja. LLV, 1. sēj., 329. lpp.
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virsotnes, jo kopā darbojas vienlīdz spilgtas un talantīgas personības. Latvijas brīv-
valsts sākuma posms literatūrā ir īpaši produktīvs, to apliecina lielais izdoto grāmatu  
skaits.

Likumsakarīgi, ka divdesmito gadu literatūras galvenā tēma ir karš un cilvēku, 
tautas liktenis tajā, kā arī dzīve pēc tā. Manāms gan atbrīvošanās cīņu ideālisms un pat 
heroizācija (v. plūdonis, e. virza, Rainis, k. skalbe). daudzu darbu centrā ir skumjā 
vai ievainotā cilvēka dvēsele (k. zariņš, j. ezeriņš, j. akuraters). daļa jauno dzejnieku 
(austra skujiņa, jānis grots, jānis plaudis) akcentē pretstatus dzīvē, cilvēkos, attiecī-
bās caur jaunromantismam raksturīgo traģisko izjūtu. Neizpaliek arī literatūra, kas ar 
analizējošu vai ironisku noslieci ataino neatkarīgās valsts veidošanos, ienesot literatūrā 
tagadnību (a. upīts, k. ieviņš, p. Rozītis u.c.)

jau iepriekšējā laikmetā skaidri iezīmējās tas, ka nacionālās valsts ideja un veidoša-
nās rosina izzināt un tēlot tautas vēsturiskos ceļus. vēsturiskā tematika iekaroja popu-
laritāti it visos žanros. spēji uzplauka vēsturiskā romāna žanrs (a. upīts, j. janševskis, 
a. grīns). 20. gadu sākumā tapusi virkne romānu, no kuriem liela daļa savu vērtību 
nav zaudējuši joprojām (j. akuratera “pēteris danga”, j. janševska “dzimtene”, a. upīša 
“ziemeļu vējš”, k. štrāla “karš” u.c.). aleksandrs grīns literatūrā ienāk neatkarīgās Lat-
vijas laikā, viņa stihija ir vēsture, radot savus teiksmainos stāstus, noveles un romānus. 
tāpat 20. gadu prozaiķi lielu uzmanību pievērsa cilvēkam kā indivīdam, viņa psiholoģi-
jai (spilgts romāns ir p. Rozīša “divas sejas”, j. jaunsudrabiņa “aija”). 20. gadu modernā 
psiholoģiskā stāsta (arī noveles) spilgtākais pārstāvis ir k. zariņš, viņa stāstu centrā ir 
sašķelta personība. Līdzīgi arī j. ezeriņam – izcilākajam 20. gadu novelistam – dzīve ir 
nejaušību pilna spēle, kurā cilvēks ierauts neatkarīgi no paša gribas.

20. gadu dzeju īpaši raksturo dažādu paaudžu līdzāspastāvēšana, jo dzejā joprojām 
aktuāli ir dzejnieki, kas sevi pieteica iepriekšējā gadsimta izskaņā (v. plūdonis, Rainis, 
aspazija). protams, var gan runāt par dzejnieku poētiskās attīstības apstāju, v. plūdoņa 
daiļrade vairāk ir kā rezumējums iepriekšējām virsotnēm, aspazijai šveicē pavadītais 
laiks nav bijis bagāts, taču 20.–30. gadi aspazijas daiļradē kļūst par mākslinieciski  

21. att. jānis ezeriņš
(LRB, 186. lpp.)

22. att. anna brigadere
(LLV, 1. sēj., 304. lpp.)

23. att. viktors eglītis
(LLV, 1. sēj., 334. lpp.)

24. att. jānis akuraters
(LLV, 1. sēj., 318. lpp.)
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piepildītu laiku kā dzejā,68 tā drāmā. Raiņa nozīmīgākais darbs ir romāns novelēs “dag-
das piecas skiču burtnīcas”. a. brigadere, kura arī ir piederīga minētajai paaudzei, aug-
stākās daiļrades virsotnes sasniedz prozā (triloģija “dievs, daba, darbs”, 1926–1933) 
un drāmā (pasaku lugas “sprīdītis”, 1903; “princese gundega un karalis brusubārda”, 
1912; “Maija un paija”, 1921).

20. (arī 30.) gados kā dzejā, tā prozā ražīgi strādā v. eglītis, kaut arī viņš vairs ne-
atrodas dzejas epicentrā. viņa nacionālajās idejās acīmredzama saikne ar dievturiem 
(krājums “zeme un mūžība”, “Mana pasaule”), savukārt viens no labākajiem 20. gadu 
v. eglīša dzejoļu krājumiem ir “kastaļavots”, kur notiek pāreja no dekadentiskās simbo-
likas uz jaunklasicisma simboliku. 

arī j. akuratera dzeja attīrās no simboliskā uzslāņojuma, un dzejnieks kļūst par 
vienu no jaunromantisma spilgtākajiem pārstāvjiem, nevairoties arī no impresionisma 
(krājumi “Rožains vējš”, “elēģiski momenti”). k. skalbes poētisko daiļradi gadsimta 
pirmajās desmitgadēs vainago dzejoļu krājums “daugavas viļņi” (1918) ar patriotiskās 
dzejas ciklu tajā, savukārt divdesmito gadu dzejoļu krājumi, “īpaši “pēclaikā” (1923), 
raksturojams ar citādības jēdzienu. [..] Lirisko varoni caurstrāvo izmisums un ilgas pēc 
cita laika.”69

Nobeigums

19. gadsimtā, sākot ar 70. gadiem, rakstošie dzejnieki un kultūras darbinieki ar 
saviem darbiem (lielākoties avīžu rakstiem, periodikā publicētiem dzejoļiem un ap-
rakstiem, sabiedriskiem pasākumiem) izkopa visai tautai svarīgas kategorijas – kā sava 
telpa, laiks, dzīvesveids, īpatnības.70 Modernās pasaules tvērumu un atveidi baltijas 
kultūrtelpā ietekmēja 19. gs. nogales eiropas kultūras procesi. tas izpaudās gan tiešu 
norāžu veidā uz baltijas rakstnieku interesi par eiropas filozofiem un literātiem, gan 
baltiešu literatūrā vērojamās atziņu reminiscencēs, gan citējumos un impulsos to rakst-
nieku darbos, kas bija saistīti ar moderniem izteiksmes meklējumiem. 

Nevar nepamanīt zināmas nobīdes un neatbilstības dažādos mākslas veidos un 
nacionālajās kultūrās, kaut gan, vispārinot šo pāreju un sintēzi, piemēram, literatūrā 
un tēlotājmākslā, varam saskatīt arī daudz līdzību. par kavētību un novēlotību kā vienu 
no latviešu literatūras vēstures paradoksiem runāts itin bieži. jau sākot ar to, ka lat-
viešu nacionālās atmodas ideologu cīņa par cilvēku dabiskajām tiesībām bija novēlojies 
process sastatījumā ar Rietumeiropas apgaismi 18. gadsimtā, tāpēc Latvijā apgaismes 
idejas 19. gs. otrajā pusē strauji atbrīvojās no arhaiskā kultūras tipa un pārauga jaun-
laiku nacionālās identitātes un garadzīves apjausmā. Likumsakarīgi, ka pirmo nacionālo 
rakstnieku un dzejnieku sacerējumos ir spēcīga gan vācu sentimentālisma stīga, triviā-
lās literatūras elementi, gan veclatviešiem tipiskā didaktika un striktās ētiskās normas. 
viesturs vecgrāvis min, ka “daudzas pasaules literatūrā jau apgūtas un bieži realizētas 

68 dzejoļu krājumi “izplesti spārni”, “Raganu nakts”, “trejkrāsaina saule”, “dvēseles ceļojums” ir spilgti 
piemēri.

69 kalniņa i. 1918–1940. dzeja.  LLV,  2. sēj. Rīga: zvaigzne abC, 1999, 202. lpp.
70 briedis R. Nacionālās telpas izpratnes veidošanās atspoguļojums 19. gadsimta 70. gadu literatūrā, 35. lpp.



305

satura un poētikas paradigmas mūsu literatūrā “ienāk” ar novēlošanos, nereti – pat ar 
ļoti ilgstošu kavēšanos, taču – vienalga – rada īpatnus literāros darbus, kas pilnīgāk 
atšifrējami tikai pasaules literatūras attiecīgo kultūrtipu salīdzināšanas, t.i., komparatī-
vistiskajā, kontekstā”.71 izņemot konstruktīvismu, visi literārie virzieni un kustības pēc 
1800. gada austrumcentrāleiropā ir importēti no Rietumeiropas – ar laika nobīdi, kas 
sarežģī mēginājumu definēt šos terminus kā tādus un to funkcijas saņēmējkultūrā.72 Re-
ģionu literatūras bieži vien ir norūpējušās par savu “kavētību” salīdzinājumā ar Rietumu 
literāro kultūru un bieži vien sevi salīdzina ar kaimiņu kultūrām. taču novilcināšana ir 
bijusi arī noderīga austrumcentrāleiropas, to skaitā arī latviešu, literatūrā, dodot iespēju 
jaunai sintēzei. 

Latviešu literatūrā 20. gs. pirmajos gados veidojas situācija, kad autori sajūt pasau-
les literatūras daudzveidību salīdzinājumā ar latviešu rakstnieku samērā vienveidīgo 
literāro stratēģiju izmantojumu un tās ietekmē sāk apzināt jaunas tematiskas un poētis-
kas iespējas, bet saistība ar iepriekšējo tradīciju nereti ļauj tām realizēties vienpusīgi vai 
formāli.73 var secināt, ka jau kopš 19. gs. vidus eiropas kultūrā, filozofijā un vispārējā 
domāšanā pārsvaru guva pozitīvisms un utilitārisms, apšaubot mākslas īpašo nozīmi 
un mākslinieka lomu sabiedrībā, taču vienlaikus kā atbilde uz šiem procesiem daļā 
mākslinieku aktualizējās idejas par mākslas autonomiju un skaistumu kā galveno kri-
tēriju mākslā un dzīvē. sākot ar estētismu, dekadencē, jūgendstilā un romantiskā tipa 
literatūrā notiek koncentrēšanās uz formu, nevis saturu, tātad liela nozīme ir epitetiem 
un krāšņiem, tēlainiem aprakstiem, dzejoļa muzikalitātei un noskaņai. sākās koncep-
tuāls dialogs ar iepriekšējā laikposma literatūru; aktivizējās dialogs ar laikabiedriem, 
kultūras dinamika kļuva straujāka un literatūra piedāvāja vairākus atšķirīgus turpmākās 
attīstības modeļus. 

71 vecgrāvis v. jānis poruks un dažas latviešu romantisma īpatnības 19./20. gs. mijā, 5. lpp.
72 History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and disjunctures in the 19th and 20th centu-

ries, p. 342. 
73 burima M. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā, 42. lpp.

par autori

Eva Eglāja-Kristsone (dz. 1977) – Dr. philol. kopš 2005. gada strādā Lu Lite-
ratūras, folkloras un mākslas institūtā. pētniecisko interešu lokā ir salīdzināmā 
literatūra, baltijas literatūra (enciklopēdijas “300 Baltic Writers: Estonia, Latvia, 
Lithuania: a reference guide to authors and their works” (vilnius, 2009) viena 
no autorēm un redaktorēm; viena no kolektīvās monogrāfijas “Latvieši, igauņi 
un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti” (Rīga, 2008) autorēm; rakstu krā-
juma “Back to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1945–1968” (Rīga, 
2008) redaktore); vēl viens pētniecības aspekts ir literatūra un rakstnieki Latvijā 
un trimdā un to kontakti dzelzs priekškara gados, par ko ir daudz publikāciju, 
uzmanība pievērsta arī literatūrai starpnozaru aspektā, akcentējot literatūrantro-
poloģisko pieeju.
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jauNi pavĒRsieNi Latviešu LiteRatūRā 
Latvijā 20. gadsiMtā
(20. gadu vidus – 80. gadi)

Rakstā sniegts ieskats latviešu literatūras procesos visai plašā un sarežģītā latviešu literatūras posmā, 
kas aptver laiku no 20. gadsimta 20. gadu otrās puses līdz 80. gadu beigām. Latviešu literatūras 
vēsture nav iedomājama ārpus vēstures notikumiem, tādēļ līdztekus stāstījumam par literatūras 
attīstību (vai stagnēšanu) iezīmēta arī varas loma literārā procesa norisē. Literatūra skatīta vairākos 
posmos (20. gs. 20. gadu otrā puse – 1944. gada otrā puse, 1944.–1956. gads, 1956.–1968. gads, 
70.–80. gadi), katrā tiecoties uzsvērt pagrieziena punktus, resp., jaunus meklējumus, kas mainījuši 
attīstības gaitu dzejā, prozā un dramaturģijā.

The article provides an insight into a rather extensive and complicated period in Latvia literature, 
from the late 1920s to the late 1990s. since the history of Latvian literature cannot be considered 
outside the historical context, the role of power in the literary process has also been outlined along 
with the story of literary developments (or stagnation). The time period covered in this article has 
been divided into several smaller periods (the second half of the 1920s – the second half of 1944; 
1944 – 1956; 1956 – 1968; the 1970s and 1980s). The author has highlighted the turning points, 
namely, the innovations that changed the literary direction in each of these periods, providing a 
brief overview of developments in the poetry, prose and drama of the time.

Atslēgvārdi: latviešu ekspresionisms, pozitīvisms, t.s. otrā viļņa modernisms, sociālistiskais reālisms, 
“atkusnis”, t.s. trešā viļņa modernisms.

Keywords: Latvian expressionism, positivism, the so called second-wave modernism, socialist  
realism, “thaw”, the so called third-wave modernism.

ievads. problēmas nostādne

Latviešu literatūras periodizācijā pastāv tradīcija, nostiprinājušies uzskati par lite-
ratūras attīstības posmiem, kas saistīti ar vēsturiskiem notikumiem, sociāliem satrici-
nājumiem un no tiem izrietošām pārmaiņām tautas dzīvē. šādu savā ziņā shematizētu 
pieeju var pieņemt, jo tā sniedz pētniecības lauka pārskatāmību, taču vienlaikus liek 
paturēt prātā, ka literatūras tapšana ir dzīvs literārs process, kurā, pirmkārt, pārmaiņas 
un jaunus pavērsienus nevar iezīmēt hronoloģiski precīzi un, otrkārt, bez jau pieminē-
tajiem literatūru veidojošiem aspektiem katra nacionālā literatūra ir saistīta ar proce-
siem arī citu tautu literatūrā un mākslā.
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ierasti ir runāt par latviešu literatūru Latvijas brīvvalsts gados, tad pārlūkot pa-
domju okupācijas gadu (17.06.1940.–06.1941.), kad vardarbīgi tika iznīcināta Latvijas 
valsts un, protams, pārrauts literārais process, un pievērsties nacistiskās vācijas okupā-
cijas laikam (07.1941.–10.1944.), tad izsekot gandrīz piecdesmit gadus ilgam padomju 
varas posmam, kura ideoloģija kropļoja un deformēja latviešu literatūru.

Rakstā mēģināts palūkoties uz latviešu literatūras procesiem hronoloģiski nedaudz 
atšķirīgi un līdztekus stāstījumam par literatūras attīstību (vai stagnēšanu) iezīmēt arī 
varas klātbūtni, kas ilgu laiku (faktiski kopš 1934. gada 15. maija līdz pat 90. gadu sāku-
mam) bija tās neiztrūkstošs pavadonis. 

Nelielā raksta apjomā ietverot tik plašu laikposmu, aplūkotas tikai, autoresprāt, 
nozīmīgākās tendences literatūrā, kurām bija tālejoša nozīme latviešu literatūrā, neiezī-
mējot visu latviešu literatūras kopainu.

Latviešu literatūra no 20. gadu otrās puses līdz 1944. gada rudenim

Latviešu literatūras modernizācijas procesu, kas bija iesācies 19. gadsimta beigās 
(jāņa poruka, eduarda veidenbauma daiļrade) un jo intensīvi noritēja 20. gadsimta 
sākumā, īpaši 1906.–1908. gadā,1 un ko dēvē par agrīno modernismu,2 pārtrauca pir-
mais pasaules karš. daļa rakstnieku, kuri tajā piedalījās, tika iesaukti cariskās krievijas 
armijā un nonāca frontē, citi devās bēgļu gaitās un apmetās dažādās krievijas pilsētās. 
Neatkarīgas Latvijas valsts izveidošanās tos sapulcināja atkal vienkopus dzimtenē. 

ekspresionisma un pozitīvisma tendences latviešu literatūrā

vēsturiskā situācija bija radikāli mainījusies, taču procesi, kas bija sākušies litera-
tūras eiropeizācijā gadsimta sākumā, gluži apsīkuši nebija arī kara gados.3 šai laikā bija 
izaugusi jauna literātu paaudze – jānis sudrabkalns, pēteris Ērmanis, Rihards Rudzītis, 
jānis veselis, jānis ezeriņš, kārlis zariņš, ādolfs erss, aleksandrs grīns. viņus kā per-
sonības lielā mērā bija veidojusi pirmā pasaules kara pieredze, viņi bija iepazinušies 
arī ar citzemju literatūru, un viņiem piemita rakstnieka – literatūras novatora misijas  

1 sasmēlušies idejas krievu simbolismā, skandināvu, amerikāņu, franču un poļu rakstniecībā, viktors eglītis, 
jānis akuraters, voldemārs dambergs, jānis jaunsudrabiņš, Fallijs, Haralds eldgasts tiecās mākslā izteikt 
jaunu skatījumu uz cilvēku un viņa iekšējo pasauli; klajā nāca “dzelmes” grupas literārais manifests ar pra-
sību pēc mākslinieciskas brīvības un tiesībām mākslai būt pašai un nepakļauties nekādām ārējām prasībām. 
savukārt žurnāli “dzelme”, “kāvi”, “ziemas Naktis”, “pret sauli” bija modernisma laboratorija, kurā visātrāk 
parādījās jaunās vēsmas literatūrā.

2 par latviešu literatūras agrīnā modernisma avotiem Rietumeiropas un krievu literatūrā, tā savdabīgajām 
nacionālajām iezīmēm rakstījušas vairākas latviešu literatūrzinātnieces. sk.: burima M. Modernisma koncepti 
20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011, 42.–85. lpp.; 
sproģe L., vāvere v. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras “sudraba laikmets”. Rīga: zinātne, 
2002.

3 sk., piemēram, laikraksta “Līdums” komplektus (1915–1918), arī: sudrabkalns j. atkalredzēšanās valkā. 
Pēdējā Brīdī, 1929, 1. dec., 10. lpp.
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apziņa. karš un revolūcijas, pārvēršot relatīvi mierīgo un drošo pasauli drupās, apšaubot 
humānisma principus (bijību pret dzīvību un cilvēku kā pašvērtību, garīgumu), priekš-
plānā izvirzot naidu, iznīcību, postu un neziņu, savdabīgi katalizēja nepieciešamību 
uz pasauli un cilvēku paskatīties pa jaunam, citā atskaišu sistēmā. Latviešu literatūras 
atjaunināšanas prasības izteiktas jāņa sudrabkalna, artura krodera, jāņa akuratera, 
teodora zeiferta u.c. rakstos.4 patiesībā jau šie rakstnieki turpināja agrīno modernistu 
iesākto – aicināja paplašināt latviešu literatūras apvāršņus, apgūstot Rietumeiropas 
literatūras, mākslas un filozofijas pieredzi, prasot literatūrai jaunu saturu (piemēram, 
lielas un mūžīgas idejas dzejā) un jaunu formu, kas izrietēja arī no pārdzīvotās kara 
katastrofas. 

20. gadu sākumā kā kara notikumu atvilnis latviešu literatūrā uz dažiem gadiem 
ienāk ekspresionisms – modernisma virziens, kurš 20. gadsimta sākumā radies vācijā, 
bet uzplaukumu piedzīvojis tieši pirmā pasaules kara laikā. Latviešu un vācu ekspre-
sionisma saistība ir tipoloģiska, līdzīgu apstākļu radīta, kopīga ir pasaules un garīgo 
vērtību krīzes izjūta. karš raisīja bailes par humānisma apdraudētību, tāpēc ekspre-
sionistos rodas ilgas pēc jauna, garīgi pilnveidota cilvēka, kurš būtu garants nākotnei. 
tā, piemēram, j. sudrabkalns rakstīja: “.. ir tik labi, ka nu reiz pārsista ārprātīgā naida 
čaula, ka nu jāaizmēž kādā aizellē viss vecais un jāstrādā, jāstrādā no jauna. šīs jaunās, 
uzbrūkošās masas ilgu tēls ir taisni i n d i v ī d s ,  c i l v ē k s  p a t s  p a r  s e v i  [j. sudrab-
kalna izcēlums. – I. K.].”5 Līdzīgu domu pauda Linards Laicens: “atjaunot cilvēku kā 
pamatprincipu.”6 viņiem bija tuvi kara pazemotie un izkropļotie. Mākslinieciskā pār-
dzīvojuma atveidē raksturīga groteska izkāpinātība, tēlu deformācija, ekstātisks patoss.7 
pēc zentas Mauriņas ieskata, latviešu ekspresionisms ir klusāks, ne tik pārspīlēts un 
gaišāks nekā vācu ekspresionisms.8

Rakstot par latviešu ekspresionisma paraugiem, bieži tiek minēti atsevišķi pētera 
Ērmaņa, jāņa sudrabkalna, Riharda Rudzīša, Linarda Laicena, andreja kurcija, jāņa 
veseļa darbi. tomēr šķiet, ka tā koncepcija un stils visspilgtāk atklājas prozā – p. Ērmaņa 
stāstu krājumā “Lietuvēna laikā” (1922), j. sudrabkalna stāstos “Laivinieks” (1919) un 
“Ģenerāļa dombrovska nāve” (1920), L. Laicena noveļu krājumā “attaisnotie” (1921), 
kā arī j. veseļa stāstos (krājums “pasaules dārdos”, 1921). dzejā, z. Mauriņas vārdiem 
sakot, tāds “ekspresionisma katehisms”, kas aptver ne vien māksliniecisko koncepciju, 
bet arī formu, ir p. Ērmaņa dzejoļu krājumi “es sludinu” (1920) un “es šaubos, es ticu” 
(1922). ekspresionisma stilistikā goda vieta ierādīta darbības vārdam, un tā tas ir arī 
minētajās p. Ērmaņa grāmatās. verbiem piesātināts stils spilgti pauž dinamismu, asus 
kontrastus, dramatismu, ļauj izlauzties disharmoniskās dvēseles kliedzienam. savukārt 
j. sudrabkalna krājumā “spārnotā armāda” (1920) ekspresionisms meklējams tieši 

4 sudrabkalns j. iz piezīmēm par mūsu dzeju. Līdums, 1918, 20., 21., 22. jūn.; kroders a. domas par latviešu 
mākslu un kultūru. Līdums, 1918, 4., 7., 8. aug.; akuraters j. piezīmes par latviešu mākslu un kultūru. Līdums, 
1918, 29., 30., 31. aug., 1. sept.; teodors. Mūsu kultūras jautājumi. Līdums, 1918, 23., 27., 31. okt.

5 sudrabkalns j. pasaules dzejnieku asociācija. Latvijas Vēstnesis, 1920, 25. dec., 5. lpp. 
6 Laicens L. Dzejas principi. Rīga: promets, 1923, 13. lpp.
7 sīkāk par ekspresionismu latviešu dzejā sk.: kalniņa i. dzeja. Latviešu literatūras vēsture, 2. sēj. Rīga: zvaigzne 

abC, 1999, 226.–235. lpp.
8 Mauriņa z. impresionisms un ekspresionisms. Daugava, Nr. 8, 1930, 1100. lpp.
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koncepcijā par vistautu brīvību, brālību un vienlīdzību, kura 
izteikta klasiskās panta formās, brīvāku formu – dzejprozu, 
neapšaubāmi volta vitmena impulsētu, – atvēlot šo ideju pau-
šanai otrajā krājumā “pārvērtības” (1924).9 ekspresionisms, 
mijiedarbojies ar konstruktīvismu, iezīmējas arī dramaturģijā, 
piemēram, L. Laicena aģitlugās. 

20. gadu vidū latviešu literatūrā izkristalizējās divas pre-
tējas tendences, kas pastāvēja līdz pat 40. gadu vidum. viena 
bija saistīta ar nacionālo ideju un tās iedzīvināšanu mākslā, 
kas literatūrā lielā mērā izpaudās jau aprobētu māksliniecisku 
paņēmienu izmantošanā, otra – ar modernistiskiem meklēju-
miem kā saturā, tā formā.

Nacionālās idejas adepti nacionālismu uzskatīja par dro-
šāko garantiju latviešu tautas pastāvēšanai. tādēļ aizstāvama 
bija neatkarīgās Latvijas ideja un augstāko vērtību sistēmā 
ieceļama mīlestība pret zemi un tautu, tās vēsturi. Nacionālās 
vērtības un to nesēji (virsaiši, brīvības cīnītāji, arī zemniecība), 
senvēsture un ne tik sena vēsture literatūrā nereti tika mitoloģi-
zēta un heroizēta. Literārajos darbos aktualizējās lauku tēma, jo 
tā visspilgtāk izteica laikmeta pozitīvo garu – lauku jauncelsmes 
darbu un prieku par atgūto zemi. šo tendenci raksturoja arī tiecība uz ētiskām vērtī-
bām, uzskatot, ka senču tikumi un garīgās bagātības saglabājušās tieši laukos pretstatā 
personību destrukturizējošajai pilsētai. 20. gadu beigās un 30. gadu sākumā šie procesi 
ieguva apzīmējumu “pozitīvisms”, nosaukumā akcentējot literāro darbu apliecinošo 
raksturu.10 

pozitīvisms bija savā ziņā pretreakcija īsajam ekspresionisma posmam latviešu 
literatūrā, jo daļa rakstnieku tajā saskatīja apdraudējumu latviskajam. ekspresionisms 
pārstāvēja svešo – mākslu, kuras centrā bija cilvēks vispār, cilvēks – pasaules pilsonis, 
bez dzimtenes, tautības, atsvešināts un disharmonisks pretrunīgajā un naidīgajā pa-
saulē. No tā izrietēja vēl kāda pozitīvisma iezīme – apzināta un strikta norobežošanās 
no jebkāda citu kultūru iespaida, uzskatot, ka viss ir atrodams latviskajā dzīvesziņā 
un latviešu kultūrā: “bet tie ekstrēmie literāriskās modes virzieni, kas tagad plosās 
ap mums un kuriem viņu dzimtenē ir dabīgs pamats, lai tie mūs neaizrauj līdz. [..] 
Mums jāatrod pašiem sava valoda, savs virziens – latviskais virziens.”11 pozitīvisms 
nav vērtējams kā literārs virziens, tā ir laikmeta radīta rakstnieku pasaules izjūta un  
uztvere.

9 par ekspresionisma īpatnībām j. sudrabkalna dzejā sk.: kalniņa i. jautājumā par latviešu ekspresionismu: 
paradoksālais ekspresionists jānis sudrabkalns. Latviešu literatūras procesi un personības. sast. v. Hausmanis, 
b. kalnačs. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008, 59.–67. lpp.

10 pozitīvisti asi oponēja kreisi noskaņotajiem rakstniekiem, tā sauktajiem negatīvistiem (jānim plaudim, jānim 
grotam, arvīdam grigulim u.c.), kuri grupējās ap žurnāliem “trauksme”, “domas”, “signāls” un kritizēja 
sociālās pretišķības un nevienlīdzību Latvijas valstī, kas jo īpaši samilza 1930.–1933. gada pasaules krīzes 
apstākļos.

11 Rabācs k. patiesi – vajag skaidrības. Zaļā Vārna, Nr. 4, 1929, 188. lpp.

1. att. pētera Ērmaņa dzejoļu  
krājums “es sludinu” (1920)  
(vāka autors alberts prande)
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pozitīvisma veidošanās saistāma arī ar procesiem sabiedrībā – valstiskās neatkarības 
pasludināšanu, 20. gadu sākumā īstenoto agrārreformu, kas kāpināja nacionālo pašap-
ziņu un vienu sabiedrības daļu (humanitāro inteliģenci) rosināja nacionālas ideoloģijas 
un reliģijas meklējumiem.12 aktīvākie pozitīvisti (alfons Francis, augusts brocis, jānis 
Ķelpe, Ēriks Raisters) publicējās žurnālos “zaļā vārna” un “jaunā Raža”, viņu rakstiem 
bija normatīvs raksturs un vēlme radīt programmas mākslu. a. Francis, piemēram, 
izvirzīja zemnieku rakstniekam prasību: “.. [viņš] tēlo dzīvi no zemnieciskā viedokļa, 
raksta zemniekam saprotami, prot viņus aizraut un ietekmēt ar viņiem saprotamiem un 
tuviem tēliem, ainām, vārdiem un, vadoties no zemnieciskā pasaules un sabiedriskā uz-
skata, veicina visu zemnieku kopējo lietu.”13 tiecoties atbilst pašizvirzītajām normām, 
mazāk talantīgie pozitīvisti bieži vien ieslīga vulgārismā un mākslas profanēšanā.

pēc kārļa ulmaņa 1934. gada 15. maija apvērsuma tika stingri pieprasīts, lai lite-
ratūra un māksla pakļautos oficiālās ideoloģijas noteikumiem. atklājot Rakstu un 
mākslas kameru, k. ulmanis uzsvēra: “jūsu dienas darbs ir saukt un modināt tautu 
uz ideālismu, gatavot un līdzināt ceļu ideāliem un ideālismam, atslēgt un atvērt sirdis 
idejām un ideāliem, saukt un aizraut pie ideālā un ideālisma apgarotiem darbiem arī 
citus.”14 pozitīvistu sludinātie principi atbilda k. ulmaņa piedāvātajai īstenības inter-
pretācijai mākslā.15 Literatūrvēsturnieks viesturs vecgrāvis visai pamatoti 30. gadu po-
zitīvismu nosaucis par valstisko klasicismu.16 Raugoties ar vēsturiskās pieredzes acīm, 
nav grūti pamanīt šīs mākslas principu sakritību ar sociālistiskā reālisma postulātiem, 
kurus desmitgadi vēlāk jau konsekventi pieprasīs padomju vara.17 

pozitīvisms pirmām kārtām ir programmatiska māksla, kas apriori jau ietver no-
teiktu tēmu loku, noteiktu varoņu tipāžu, vēstījuma formu, tēlainību utt. pozitīvisma 
literatūra domāta plašām tautas masām, tādēļ tai jābūt skaidrai un saprotamai, izteiktai 
tradicionālā mākslas valodā. pozitīvisma paraugi atrodami visos literatūras veidos. 

dzejā šo programmas mākslu viskonsekventāk centās realizēt viens no tās galvena-
jiem teorētiķiem alfons Francis un dzejnieki, kuri pārstāvēja t.s. literatūras perifēriju 
(viņu vidū – augusts brocis, alfrēds kvālis, jānis Ķelpe u.c.). tā a. Francis divos dze-
joļu krājumos “savā pusē” (1933), “zintis” (1937) un poēmā “jaunsaimnieks zelmenis” 
(1932) žanra gleznās aptver vairākus tematiskos lokus – lauku sētu ar tās objektiem un 
reālijām, gadalaikus un ar tiem saistītos lauku darbus – un rāda idillisku lauku dzīvi, 

12 par spilgtāko nacionālisma (tautiskuma) ideoloģijas iedzīvinātāju izveidojās ernests brastiņš. 1926. gadā tika 
reģistrēta pirmā dievturu draudze. dievturības idejas kļuva tuvas arī vairākiem rakstniekiem (edvartam vir-
zam, viktoram eglītim, valdemāram dambergam, jānim Medenim, vilim Cedriņam, jānim veselim, Hildai 
vīkai) un atspoguļojās viņu daiļradē.

13 Francis a. Rakstniecība un dzīve. Jaunā Raža, Nr. 5/6, 1932, 3.–4. lpp.
14 ulmanis k. Rakstniekiem un māksliniekiem: Rakstu un mākslas kameru atklājot. Sējējs, Nr. 1, 1939, 2. lpp.
15 sīkāk par k. ulmaņa autoritārā režīma ideoloģiju attiecībā uz literatūru sk.: Hiršs H. “Mēs ejam stāvu gaisā...” 

Grāmata, Nr. 2, 1991, 55.–63. lpp.
16 vecgrāvis v. Neoklasicisma eksperiments kā kultūrvērtība. Grāmata, Nr. 2, 1991, 50. lpp.
17 Operdziedātājs Mariss vētra atradis visai asprātīgu izteiksmi šo desmitgažu salīdzināšanai: “Rīga mainījās pa 

dekādēm. [..] Lēcienu no šī gadsimta divdesmitajiem uz četrdesmitajiem kulturālā pasaule nebūtu pārdzīvo-
jusi bez a t m i e k š ķ ē š a n ā s  [izcēlums mans. – I. K.] trīsdesmitajos gados. [..] ar divdesmito gadu brīvības 
kāri četrdesmitajos Rīga būtu pazudusi un nolīdzināta ar zemi.” vētra M. Sestā kolonna. bruklina: grāmatu 
draugs, 1957, 46. lpp.
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mākslinieciski to izsakot četrrindēs, stingri organizētā ritmā, tēlainībā, kas pasmelta 
lauku ainavā.

pozitīvisma literatūras programmatiskajiem ierobežojumiem talants nespēj pa-
kļauties, kaut arī tam būtu svarīgs literatūras apliecinošais patoss. pie šādas literatūras 
virsotnēm pieder jāņa Medeņa, viļa Cedriņa, Leonīda breikša, arī zinaīdas Lazdas 
dzeja, viņi vērtības apliecinošai pasaules uztverei, dziļi izjustam nacionālismam atrada 
savu individuālo stilu un skatījumu.

tā jāni Medeni latviešu dzejas virsotnē paceļ krājums “tecīla” (1933) ar strēlnieku 
cikla dzejoļiem – viņš vēstures tēmai piešķir pārlaicīgumu un monumentalitāti. tēmas 
ziņā nepavisam nebūdams novators – pirms viņa strēlniekus cildinājuši, pat glorificē-
juši jānis akuraters, anna brigadere, edvarts virza, kārlis skalbe u.c. –, j. Medenis 
paplašina un padziļina to, ar savas fantāzijas izteikto vizionārismu, hiperbolizēšanas 
prasmi strēlnieku tēlojumā ievelkot spēcīgu traģismu. j. Medeņa strēlnieki ir no vēs-
turiskās īstenības izaugušas traģēdijas varoņi – viņos ietverts gan traģēdijas varoņa lie-
lums (stipra griba, dzelžaina sekošana izvirzītajam mērķim, taisnīguma pārliecība), gan 
bojāejas nenovēršamība. spēdami pagriezt citā gaitā zemes asi, ieliekot savā iznīcinošajā 
spēkā visu gadsimtos krāto pazemojumu, viņi vienlaikus nav zaudējuši savu lēnprātīgo, 
visu dzīvo saudzējošo būtnes daļu. 

zinaīdas Lazdas dzejas pasauli savukārt harmonizē universāls pasaules sakārtotības 
viss ir viens princips (“zaļie vārti”, 1936), kas ir visuma, pasaules un cilvēka eksistences 
pamatā. tā ir pasaule, kurā valda visu atsevišķo daļu saskaņotība un saskaņa.

prozā ir vairāki darbi, kuros dzīve skatīta pozitīvi, taču gluži kā dzejā noturēt tīru 
pozitīvisma līniju talantīgam rakstniekam neizdodas. edvarts virza “straumēniem” 
(1933) devis apzīmējumu “poēma”, kas izsaka šī prozas darba poētisko, pat himnisko 
raksturu. savas dzimtās mājas rakstnieks iecēlis mītiskā laiktelpā, pakļaujot saimes 
dzīvi gadalaiku un gadskārtu loģikai, kas ik pa laikam (to nosaka norišu cikliskums) 
prasa pasauli atjaunot, radīt no jauna. “straumēnu” pasaulē radītāji ir visi – saimniece, 
saimnieks, dievības un saime. 

jāņa veseļa romāns “tīrumu ļaudis” (1927) sākumā rit gluži pozitīviskā garā – 
jauns inženieris andrejs vīksna atgriežas no pilsētas lauku mājās, lai īstenotu savas 
modernās saimniekošanas idejas. Lauku dzīvei ir dabas noteikts ritms, kas kārto darbus 
un cilvēku dzīvi. taču j. veselis iesākto līniju neiztur un lauku sētu, tāpat kā e. virza, 
sajūt saistībā ar visumu un mūžību, akcentējot metafizisku bezgalības izjūtu un radot 
t.s. maģiskā reālisma darbu. savukārt jāņa jaunsudrabiņa romānā “jaunsaimnieks un 
velns” (1933) atvirzes no pozitīvisma notiek psiholoģiskā reālisma virzienā. 

tautas dzīvības un garīgā spēka stiprumu apliecina arī 30. gados saplaukušais 
vēsturiskais romāns, kura izcils pārstāvis ir rakstnieks aleksandrs grīns. slavu viņam 
sagādā romāns “dvēseļu putenis” (1–3, 1933–1934), latviešu strēlnieku cīņu epopeja. 
a. grīns dēvēts par andreja pumpura (“Lāčplēsis”), Raiņa (“uguns un nakts”, “indulis 
un ārija”), jāņa akuratera (“viesturs”) tradīcijas turpinātāju. viņa darbā nav viena vai 
vairāku galveno varoņu, varoņi ir strēlnieki, kurus rakstniekam, tāpat kā dažus gadus 
vēlāk aleksandram Čakam, izdevies pacelt pāri ikdienišķajam un piešķirt viņu varoņ-
garam mūžības dvesmu. pozitīvisms ieraugāms arī kārļa zariņa vēsturiskajā romānā 
“kaugurieši” (1938).
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20. gadu beigās un 30. gados pozitīvismu kopuši arī citi rakstnieki (aīda Niedra, 
jānis sārts, vilis Lācis), taču nereti mākslinieciskais līmenis kapitulējis tēmas un idejas 
priekšā. 

par spilgtāko pozitīvisma izpausmi drāmā atzīstama Roberta krodera “atdzimšanas 
dziesma” (1934), kas veidota kā vēsturiski patriotiska ainu montāža, lai izstāstītu Lat-
vijas vēstures “loģisko” gaitu uz 1934. gada 15. maija apvērsumu.18 pozitīvisma iezīmes 
ieraugāmas arī aleksandra grīna, Līgotņu jēkaba, kārļa zariņa drāmās.

Modernisma tendences latviešu literatūrā

savā “Latviešu literatūras vēsturē” rakstnieks un kritiķis guntis berelis nedaudz 
epatējoši raksta: “būtībā 20. gados Latvijā vēlreiz sākās 20. gadsimts – un vairs ne tuvu 
tik provinciālā formā kā gadsimta sākuma dekadencē.”19 ar to tiek uzsvērts, ka lite-
ratūras modernizēšanās turpinās. Nepievēršoties vairs ekspresionismam, kurš tomēr 
uzlūkojams kā pirmā pasaules kara izraisīta parādība, jāatzīst, ka 20. gadu vidū un jo 
īpaši nogalē latviešu literatūras dzīlēs briest jauni procesi, kas izveido tā saukto otro 
modernisma vilni latviešu literatūrā.

Nopietna modernisma pētniecība 20. gadsimta literatūras teoriju un vēstures 
kontekstos latviešu literatūrzinātnē ir tikai sākusies.20 arī Rietumeiropas un amerikas 
literatūrzinātnē joprojām nav vienotu uzskatu par modernismu kā plašu fenomenu, 
kurš reizē ir arī sistēmisks, toties ir daudz pētījumu par atsevišķiem “modernisma frag-
mentiem” jeb virzieniem. šāda modernisma izpratnes tradīcija – kā dažādu virzienu 
koeksistence – līdz šim dominējusi arī latviešu literatūrzinātnē,21 kurā pētījumi veikti 
par atsevišķiem virzieniem vai to ietekmi uz rakstnieku daiļradi.22

Modernisma otrais vilnis aptvēra visus latviešu literatūras veidus, spilgtāk izpaužo-
ties dzejā un prozā. 

20. gadu sākumā no krievijas Latvijā atgriezās aleksandrs Čadarainis (Čaks), sācis 
tur dzejot, ieelpojis to gadu krievu dzejas lasījumu atmosfēru – klausījies Majakovska 
uzstāšanos, lasījis krievu futūristus (vladimiru Majakovski), imažinistus (vadimu šer-
šeņeviču, sergeju jeseņinu), konstruktīvistus (iļju seļvinski) un, iespējams, iepazinies 

18 sk.: Hausmanis v., kalnačs b. Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse. Rīga: zinātne, 2004, 130. lpp. par 
šo uzvedumu kā vadonības kultūrpolitikas īstenošanas tehnoloģiju, meklējot paralēles un arī atšķirības ar 
dievkalpojuma liturģiju, lai “mūžīgotu” vadoņu kultu, turklāt vēl Latvijas autoritārisma režīma polittehno-
loģiju iesaistot tālaika Rietumeiropas kontekstā, rakstījuši arī deniss Hanovs un valdis tēraudkalns; sk.: 
Hanovs d., tēraudkalns v. Laiks, telpa, vadonis: autoritārisma kultūra Latvijā, 1934–1940. Rīga: zinātne, 
2012, 67.–96. lpp.

19 berelis g. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam. Rīga: zvaigzne abC, 1999, 
68. lpp.

20 sk.: burima M. Modernisma koncepti 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā. Rīga: Lu Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts, 2011; nedaudz salīdzinošās literatūrzinātnes aspektā, izceļot līdzīgas iezīmes baltijas 
valstu literatūru attīstībā, modernisma procesi iezīmēti kopdarbā Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un 
kultūras kontakti. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008. 

21 tiesa, bijuši arī mēģinājumi skatīt modernismu kā sistēmu. sk.: tabūns b. Modernisms kā mākslinieciska 
sistēma. Materiāli par kultūru Latvijā. Rīga: zinātne, 2002, 49.–66. lpp.

22 tabūns b. Modernisma virzieni latviešu literatūrā. Rīga: zinātne, 2003.
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arī ar itāļu futūrista Filipo tommazo Marineti sacerējumiem.23 
20. gadu vidū viņš nodarbojas ar literāriem eksperimentiem, 
studē teoriju un latviešu literatūru. Cittautu impulsi ir kā 
katalizatori, kas liek nobriest iekšējai nepieciešamībai mainīt 
latviešu literatūras lauciniecisko raksturu (modernismam 
raksturīgi saraut saites ar tradīciju). Reformatora pārliecība 
lauzās ārā nu jau vairs ne Čadaraiņa, bet aleksandra Čaka 
savam laikam epatējošos dzejas tēlos (apašs, pašpuika, ielas-
meitas un jūrnieks, invalīds, ostas krogi, pilsētas nomales 
u.c.) krājumos “sirds uz trotuāra” un “es un šis laiks” (abi 
1928), “apašs frakā” un “pasaules krogs” (abi 1929). viņš 
nebija viens, ap viņu bija biedrību “zaļā vārna” un “trauk-
sme” dzejnieki un rakstnieki, kuru domas bija līdzīgas. tikai 
a. Čaks bija neparasti talantīgs. viņš piesaka jaunu mākslas 
objektu, kurš dzejā jāveido gluži citiem līdzekļiem: “.. mūsu 
rakstniecība tiešām jau par daudz bija kļuvusi bālasinīga. ja 
uzskatāmību un spēcīgus, asus izteiksmes līdzekļus es lietāju, 
no vienas puses, kā lietderīgāko daiļradīšanas paņēmienu 
jauna mākslas objekta (pilsētas) izteiksmei un, no otras 
puses, kā pretstatu agrāk dominējušai idillībai un pārliecīgam 
maigumam latvju dzejā, tad “zināmo huligānisma ideoloģiju” kā protestu tam garī-
gam trulumam un tukšumam, kas ieviesies mūsu sabiedrībā. pašpuika, apašs – mans 
tēls, vienkāršs literārisks paņēmiens, ar kura palīdzību es mēģinu aizstāvēt indivīda  
brīvību.”24

indivīda brīvība modernismā attiecas arī uz pašu radītāju, kurš ir savas mākslas 
alfa un omega. Nevis realitātes atdarināšana (mimesis), bet pasaules uztveres sub-
jektīvisms – realitāte ir tāda, kādu to “izstāsta” rakstnieks. tādēļ, piemēram, dzejai 
raksturīgas individuālas asociācijas, kas vairs ne tik daudz rodamas dzejnieka un la-
sītāja kopīgajā pieredzē, bet gan rakstnieka individuāli unikālajā pieredzē un pasaules 
skatījumā, – tās ir šķietami dīvainas metaforas un metabolas, arī laiktelpas pārrāvumi 
(diskrētums). Nozīme tiek piešķirta arī zemapziņas dīvaino spēļu aktualizācijai (īpaši 
30. gados – a. Čaka dzejoļu krājums “iedomu spoguļi”, M. bendrupes stāstu krājums 
“Majestāte un pērtiķis” (abi 1938), e. ādamsona stāstu un noveļu krājums “smalkās kai-
tes”, 1937), kas atklāj, ka cilvēku reizēm vada nevis loģika, bet kādi zemapziņā izstumti  
kompleksi). 

Modernisma vispārīgo pazīmju uzskaitījumu var turpināt un atrast tam piemērus 
arī latviešu rakstniecībā, taču literatūrā vispārīgais un vispārinātais iegūst individuālā, 
konkrētā un neatkārtojamā vaibstus, veidojot neskaitāmas variācijas par tēmu “moder-
nisms”. Nedaudz par diviem dzejniekiem – aleksandru Čaku un eriku ādamsonu. abi  

23 šādu viedokli ar ticamu argumentāciju izsaka teātra un literatūras zinātniece silvija Radzobe rakstā “Čaks 
futūrisma, ekspresionisma, imažinisma spogulī” (Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 15. nov.).

24 Čaks a. kamdēļ mēs esam huligāni un pesimisti. – Čaks a. Kopoti raksti, 3. sēj. Rīga: zinātne, 1994, 
247. lpp.

2. att. aleksandra Čaka dzejoļu 
krājums “apašs frakā” (1929)  
(vāka autors kārlis baltgailis)
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būdami modernisti,25 dzejā katrs iet savu, pilnīgi pretēju ceļu, 
kas izpaužas, piemēram, atšķirīgā dzejas materiāla organizā-
cijā. a. Čakam raksturīga dzejas konkrētība, kurai impulsi 
gūti reālajā dzīvē, ieslēdzot teju vai visas maņas – ožu, tausti, 
garšu un redzi – un tā radot spilgtus dzejas tēlus. šīs dzejnieka 
īpatnības izpaužas ne vien pirmajos krājumos, kad viņš vairāk 
pievērsies ārējās pasaules tēlojumam, bet arī vēlāk, kad šādi tēli 
paspilgtina un niansē liriskā varoņa psiholoģiskos stāvokļus. to 
iespējamu dara a. Čaka spēja konkrētajā ieplūdināt abstrakto,  
savukārt abstraktus jēdzienus izteikt konkrēti un uzskatāmi, 
ko viņš panāk, salīdzinājumos, metaforās, epitetos saistot 
aso ciatīvi tālas jomas. par a. Čaka dzeju mēdz teikt, ka tai 
trūkst formas stingrības un ka tā ir “paplūdusi” (dzejoļi nereti 
ir gari). šo izjūtu lasītājā acīmredzot raisa dzejnieka īpatnība 
aso ciā cijas “plūdināt”, resp., ļaut tēliem “plūst”, veidojot plašas 
aso ciā ciju ķēdes.

e. ādamsona estētika veidojusies franču dekadences, 
simbolisma, prerafaelītu, arī latviešu tautasdziesmu iespaidā. 
būdams estēts, savu poētisko pasauli viņš būvē, vielu pasme-
ļot pirmām kārtām kultūrā un vēsturē. e. ādamsons nav 
tieša liriska pārdzīvojuma dzejnieks kā a. Čaks, viņš to pauž 
distancēti, iedzīvojoties t.s. objektivizētajos tēlos – kara kalpa, 
matroža, rātskunga meitas, vieglprātīga cilvēka u.c. – un izsa-
kot to dažādos žanros (elēģijā, romancē, balādē, maršā, idillē, 

epitāfijā, dziesmā u.c.), kā arī veidojot tematiskus dzejas ciklus (sengrieķu, senlatviešu, 
vecrīgas, vēlāk arī epikūrisko, biblisko, sapņu pīpes). arī e. ādamsonam ir interese par 
priekšmetisko pasauli (jo īpaši prozā, kur viņš veido priekšmetu uzskaitījuma blīvēju-
mus), taču viņu atšķirībā no a. Čaka saista priekšmetu skaistums, to īpašais raksturs. 
izteiksmes formā viņam nav uz pretstata veidotu metaforu, viņu saista priekšstatu satu-
vinājums uz līdzības pamata – paralēlismi, stilizācijas, reminiscences, alūzijas, parafrā-
zes. e. ādamsona dzejas iezīmi vienai otru neizslēdzoši, vienoti aptvert pretējas parā-
dības (atšķirībā no romantismam raksturīgās domāšanas pretstatu pāros) nereti saista 
ar barokālo sākotni. taču to var skatīt arī modernisma diskursā – kā stingru robežu 
zudumu kā starp literatūras veidiem (e. ādamsona prozas dzejiskums), tā arī ētiskajos 

25 a. Čaka modernisma saknēm līdz šim vistuvāk piekļuvusi s. Radzobe jau minētajā rakstā “Čaks futūrisma, 
ekspresionisma, imažinisma spogulī”, kurā rosināts pārvērtēt klišejiskos vērtējumus par a. Čaku (rakstījis par 
Rīgu, mīlestību un strēlniekiem) un no a. Čaka apcerēto tēmu kataloga pārslēgties uz viņa dzejas filozofiski 
estētisku vērtējumu, resp., skatīt viņa daiļradi dažādo modernisma virzienu, arī romantisma, impulsējumos, 
kas, “sajaucoties” ar viņa pasaules redzējumu, veidojuši a. Čaka dzejas (arī prozas) unikalitāti, ka šķiet “vie-
nīgi viņa iedvesmas un fantāzijas dzemdināts” (Literatūra un Māksla Latvijā, 2001, 15., 22. nov.). savukārt par 
e. ādamsona modernismu visvairāk pateikts kritiķes intas Čaklās rakstos “vientuļnieks un dzeja” un “erika 
ādamsona “vētras un dziņu laiks”” (Čaklā i. Kas dzīvo vārdos. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts, 2013, 129.–134. lpp. un 185.–196. lpp.). e. ādamsona prozu modernisma aspektā apcerējusi Lilita 
Rubīne (sk.: Rubīne L. eriks ādamsons. Latviešu rakstnieku portreti: 20. un 30. gadu rakstnieki. Rīga: artava, 
1994, 146.–167. lpp.).

3. att. jānis sudrabkalns un 
aleksandrs Čaks. 30. gadu otrā puse 
(Rakstniecības un mūzikas muzejs,  
j. sudrabkalna krājums)
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vērtējumos, apšaubot spēju visu novērtēt labā/sliktā, pareizā/nepareizā kategorijās, arī 
racionālā pretstatījumā intuitīvajam, zemapziņas noteiktajam.

30. gadu otrajā pusē literatūrā ienāca jauna rakstnieku un dzejnieku paaudze, uzau-
gusi un izglītojusies Latvijas brīvvalstī un atvērta pasaules literatūras strāvojumiem, – 
viņu vidū veronika strēlerte, Mirdza bendrupe, anšlavs eglītis, knuts Lesiņš, andrejs 
johansons u.c.

v. strēlerte, skolojusies franču dzejas skolā, jau ar pirmo krājumu “vienkārši vārdi” 
(1937) atklājās kā izveidojusies dzejniece, kura izraisīja apbrīnu ar dzejas klasisko formu 
daudzveidību un gatavību, kā arī īpatnējo emocionāli un intelektuāli sabalansēto, tāpēc 
harmonisko pasaules skatījumu. šādā nozīmē viņas dzeja ir apliecinoša, ar pozitīvu 
dzīves vērojumu apveltīta, stingrās panta formas to tuvina klasiskajai dzejas tradīcijai. 
taču, vērīgāk lasot v. strēlertes dzeju, aiz klasicistiskās līdzsvarotības un samēru har-
monijas pamanāmas neoromantisma noskaņas, kurām tuvu klāt ir simbolistiem tipisks 
pasaules uztvērums un atveidojums. 

pavisam krasi no pozitīvistiem atšķīrās jaunie prozaiķi, kuri stāstos un novelēs 
pirmām kārtām atteicās no procesuāla dzīves atveidojuma, harmoniska varoņa tēlo-
juma un viennozīmīga konfliktu risinājuma. viņi ietiecās dziļi cilvēka dabā, rakstot par 
neizprotamo un neprognozējamo tajā, par pretrunu apvienojumu cilvēkā, kur līdzās 
skaistajam pastāv neglītais, tikumam – netikums, slimībai – veselība, mīlestībai – naids. 

4. att. kārlis egle ar jaunajiem rakstniekiem 30. gadu otrajā pusē. sēž no kreisās: jānis Rudzītis, 
Mirdza bendrupe, Mirdza Čuibe, pēteris Ērmanis, kārlis strauts, Rūta skujiņa; 2. rindā:  
vilis Cedriņš, Fricis dziesma, veronika strēlerte, zinaīda Lazda, anna dārziņa, kārlis 
baltpurviņš-dzelde; 3. rindā stāv: alberts sprūdžs, knuts Lesiņš, kārlis egle, Mirdza Ķempe, 
andrejs eglītis, arturs Liede (Rakstniecības un mūzikas muzejs, k. egles krājums)
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M. bendrupe pirmajam stāstu krājumam devusi zīmīgu nosaukumu – “Majestāte un 
pērtiķis” (1938), cilvēka jeb Majestātes vaigā parādot pērtiķa grimasi, resp., dažādas 
negācijas, kuras izlaužas pret cilvēka gribu no viņa zemapziņas dzīlēm. visdažādākie 
kompleksi un dīvainības moka arī e. ādamsona noveļu varoņus krājumā “smalkās kai-
tes” (1937), un viņa grāmatas virsraksts, kā atzīmējis g. berelis, “kļuva par visaptverošu 
metaforu, ko lietoja, runājot ne tikai par viņa stāstiem, bet arī par visas šīs paaudzes 
īsprozu”.26 

anšlava eglīša īsprozas – krājums “Maestro” iznāca 1936. gadā – it kā stabilajā 
reālistiskajā vēstījuma manierē ieraugāma “ne viena vien tālaika modernisma es-
tētikas radīta plaisa”27. viņa stāstiem raksturīgi realitātes “sabiezinājumi” – precīzi 
atlasītām detaļām pieblīvēta mākslinieciskā telpa ar ambicioziem personāžiem, kuru 
tēlojumā autors izšķērdīgi lietojis hiperbolu (ko vērti vien jau ir varoņu vārdi!). arī 
a. eglītis nedod viennozīmīgu varoņu un viņu rīcības vērtējumu, allaž klātesoša 
ir autora ironija, reizumis skepse un splīns, pārsteidzoša ir viņa spēja mirklī pār-
statīt akcentus, nopietnību vēršot jokā un otrādi. a. eglītim par spēles objektu 
kļūst arī valoda – izmantojot sinonīmu virknes, jaundarinājumus, viņš veido ne 
vien savdabīgu, ne ar ko nesajaucamu prozas ritmu, bet padara valodu par spēles  
objektu.

jauna autora pozīcija skatījumā uz prozas varoņiem neļauj rakstniekam viennozī-
mīgi atrisināt psihes konfliktus. viņš bieži atstāj savu varoņu rīcību bez novērtējuma, 
tā paverot ceļu relatīvismam un parādot, ka nejaušais un būtiskais eksistē vienlaikus 
un līdzās. par vienu no galvenajām īsprozas intonācijām kļūst rezignācija, skepse un 
ironija.28

Modernisma iezīmes vērojamas arī atsevišķos romānos, piemēram, jāņa veseļa 
romānā “dienas krusts” (1931), j. jaunsudrabiņa triloģijas “aija” trešajā daļā “ziema” 
(1925), kārļa zariņa romānos “dārza māja” (1930) un “vainīgais” (1940). 

20. gadu otrajā pusē un 30. gados dramaturģija29 ir žanriski bagāta: salonkomē-
dijas (jūlijs pētersons), satīriskās komēdijas, traģikomēdijas (jānis jaunsudrabiņš, 
elīna zālīte), sociāli asāki darbi (andrejs upītis), tautas lugas (jānis akuraters, 
voldemārs sauleskalns), vēsturiskā traģēdija, drāma un komēdija (Rainis “Mīla 
stiprāka par nāvi”, “Rīgas ragana”, andrejs upīts “Mirabo”, Mārtiņš zīverts “Min-
hauzena precības”). taču novatorismu drāmā ienes M. zīverts ar nozīmīgāko šī 
posma darbu drāmu “tīreļpurvs” (1936). tā iezīmē dramatiķa pievēršanos kamer-
lugai, kurā psiholoģiski saspringtas attiecības eksistenciālā situācijā izdzīvo trīs lugas  
varoņi.

26 berelis g. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam, 102. lpp.
27 smilktiņa b. Novele: stili, virzieni, personības latviešu novelē (līdz 1945. gadam). Rīga: zinātne, 1999, 

239. lpp.
28 par 30. gadu otrās puses īsprozas īpatnībām sīkāk sk.: smilktiņa b. Novele: stili, virzieni, personības latviešu 

novelē (līdz 1945. gadam), 201.–259. lpp.
29 sīkāk sk.: Hausmanis v., kalnačs b. Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse, 63.–153., 381.–441. lpp.
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Nacistiskās okupācijas laika literatūras iezīmes (1941–1944)

Latvijas Republikas inkorporācija padomju savienības sastāvā faktiski noslēdza 
posmu, kurā rakstnieks savā radošajā darbībā bija brīvs. tiesa, pēc ulmaņa apvērsuma 
tika izvirzītas prasības pēc noteiktām tēmām, kurām vajadzēja iedzīvināt autoritārā 
režīma ideoloģiju, un tika mēģināts noteikt, kā to darīt, taču “sava ceļa iešana” neap-
draudēja ne rakstnieka radīšanas procesu, ne viņa dzīvību.

ar padomju okupāciju literatūrā sākas posms, kad varas prasības nosaka literatūras 
attīstību. tāda pati, gan ne tik nežēlīga pret rakstnieku, ir otra – nacistiskā okupācija, 
kas sākotnēji vieš cerību, ka nacisti Latvijai dos ja ne suverenitāti, tad autonomiju gan. 
taču jau pēc dažiem mēnešiem, kad no augšas tiek iecelta latviešu pseidopašpārvalde, 
izveidota stingra cenzūra un aizliegts pieminēt neatkarīgo Latvijas valsti, ir skaidrs, ka 
arī šī situācija nav labvēlīga latviešu valstij un kultūrai – pastāv cenzūra, tiek cenzētas 
grāmatas un preses izdevumi, vairākiem autoriem īsāku vai ilgāku brīdi aizliedz pub-
licēties (aleksandram Čakam, jānim plaudim, erikam ādamsonam, jānim grotam). 
tomēr jāatzīst, ka literārā dzīve ir aktīva: lielākajos laikrakstos “tēvija” (literatūras no-
daļu vada kārlis zariņš), “Rēzeknes ziņas” (literāro daļu vada kritiķis jānis andrups), 
žurnālos “Laikmets”, “Mana Māja” (nodaļu vada veronika strēlerte, vēlāk viņa ir arī 
redaktore) ir regulāras literatūras un mākslas jautājumiem veltītas lappuses, kurās la-
sāma dzeja un īsproza, recenzijas un pat problēmraksti, ziņas par kultūras dzīvi. Liels 
ieguvums ir kārļa skalbes vadītais žurnāls “Latvju Mēnešraksts” (1942–1944), kurā, 
neraugoties uz cenzūru un pat par spīti tai, tiek publicēti darbi un apceres, kas atgādina, 
ka latviešu literatūra un kultūra joprojām ir nozīmīga un pastāv arī nelabvēlīgos apstāk-
ļos.30 Notiek dažādi literāri pasākumi gan Rīgā, gan provincē, kurus parasti ievada kāda 
literatūras kritiķa sagatavots pārskats par latviešu jaunāko literatūru, pēc tam uzstājas 
dzejnieki un rakstnieki ar darbu lasījumiem. Nereti tajos piedalās arī mūziķi.

Nacistiskās okupācijas laika literatūrā it kā tiek atlikti jauni eksperimenti. šajos 
gados, piemēram, dzejā31 ar grāmatām ienāk vairāki jauni dzejnieki (velta toma, in-
grīda vīksna, bruno saulītis, aleksandrs pelēcis), taču atšķirībā no 20. gadu kolēģiem 
jaunpienācēji ir tradicionālisti, kuros jūtama k. skalbes, e. virzas, 20. gadu neoroman-
tisma atbalss. tiesa, pirmās publikācijas periodikā parādās trim dzejniekiem – annai 
dagdai, veltai sniķerei un dzintaram sodumam, kuru grāmatas iznāks jau trimdā un 
kuri turpinās latviešu modernismā vilkt jaunas iezīmes.

taču jāuzsver vārdi it kā, jo tieši tad top vairākas a. Čaka daiļrades virsotnes – dra-
matiskā poēma “Matīss, kausu bajārs” (sarakstīta 1943), kurā, izmantojot 17. gadsimta 
vēstures epizodi, viņš filozofiskā, vēsturiskā un psiholoģiskā savijumā apcer personības 
garīgo tapšanu, rūdīšanos un ceļu uz harmoniju vēsturiski sarežģītā laikā. Mīlas lirika 
apkopota krājumā “debesu dāvana” (sarakstīts 1943), filozofisko pārdomu dzeja – grā-
matā “Lakstīgala dzied basu” (sarakstīta 1944). poēmā “spēlē, spēlmani!” (sarakstīta 

30 sīkāk sk.: Rudzītis j. kārlis skalbe vācu gadā. – Rudzītis j. Starp provinci un Eiropu. [vesterosa]: ziemeļ-
blāzma, 1971, 175.–185. lpp. 

31 par dzeju nacistiskās okupācijas laikā rakstījis v. vecgrāvis. sk.: Latviešu literatūras vēsture, 2. sēj. Rīga: zvaig-
zne abC, 1999, 389.–400. lpp.

Ieva E. Kalniņa   jauNi pavĒRsieNi Latviešu LiteRatūRā Latvijā 20. gadsiMtā
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1944) sapņa, fantāzijas un spēles pa-
saulē dzejnieks risinājis mākslas radītāja 
(dzejnieka) attiecības ar radīto mākslas 
darbu un varu. diemžēl šie a. Čaka 
darbi neatstāja nekādu rezonansi sava 
laika literārajā procesā, jo tos pirmoreiz 
publicēja tikai padomju laikā 70. gados.

Otra šā laika literatūras iezīme: tā 
tiek rakstīta tā, it kā kara nemaz nebūtu, 
it kā nebūtu bijis arī baigā padomju 
gada.32 kara gadu literatūrai raksturīga 
izolētība no laikmeta, atrašanās it kā 
noslēgtā telpā.33 Romānos bieži vien 
darbība risinās brīvvalsts laikā vai arī 
bez īpašas vietai un laikam piešķirtas 
nozīmes – kādā teiksmainā laiktelpā 
(j. plauža romāns “sila Runcis”, 1942–
1944) vai, piemēram, noslēgtā māksli-

nieku vidē (a. eglīša romāns “Homo novus”). Norobežošanās no laikmeta var būt arī 
psiholoģiska kā e. ādamsona romāna “sava ceļa gājējs” varonim (publicēts “tēvijā” 
1943.–1944. gadā ar erika Rīgas vārdu) vai arī izteikta, tēlojot cilvēka un zemes mītisko 
saikni ārpus vēsturiskā laika (i. Leimanes romāns “vilkaču mantiniece”, 1943). turklāt 
prozas darbiem trūkst sociālas ievirzes un sociālās dzīves kritikas. un tomēr, kā saska-
tījis literatūrzinātnieks jānis kalniņš, tie ir saistīti ar savas tautas likteni: “.. tie kopumā 
veido dziļi izjustu attieksmi pret savu zemi, savu tautu, tās pašreizējo likteni, romānos 
pozitīvā nozīmē ienāk Latvijas tēls, gaismas un skaidra spēka apmirdzēts, skaļos vārdos 
nedaudzināts. Līdz ar to romāns kopumā iekļaujas klusajā pretošanās kustībā, kopīgā 
dvēseles izjūtā pret svešajām varām..”34 

tomēr, šķiet, absolutizēt šo nacistiskās okupācijas laika latviešu literatūras hermē-
tisma tendenci nevajadzētu. dramatiķis M. zīverts 1944. gadā saraksta traģēdiju “vara”, 
kuras tapšanā, kā atzīst viņa daiļrades pētnieki (v. Hausmanis un b. kalnačs), būtiska 
nozīme bijusi pārdzīvojamam laikmetam. traģēdija “vara” ir M. zīverta dzimtenes laika 
daiļrades virsotne, “vispārinājums nozīmīgākajām atziņām par lugas veidojumu, kas 
divos gadu desmitos bija izkristalizējies dramatiķa pieredzē, būtiskākajām rakstnieka 
apzinātajām literārajām tradīcijām, raksturu un konfliktu veidošanas iemaņām”,35 par 
kurām tiek uzskatīts traģēdijas kā izvērsta viencēliena veidojums, lugas “lielais skats” – 
centrālā situācija, kurā sintezējas kulminācija un peripetija. Lugā realizētā formas pil-

32 šķiet, vienīgais izņēmums ir jāņa sārta romāns “pieviltie” (1942), kurā tēloti baigā padomju gada notikumi.
33 dzeja kā mobilāks literatūras veids atspoguļo laikmeta notikumus, pauž sāpes par aizvestajiem un nomocīta-

jiem, vēlākajos gados, kad izveidojies Latviešu leģions, vēsta par karā saukto sūro un nežēlīgo likteni un reizē 
izredzētību kalpot Latvijai (k. skalbe, z. Lazda, a. eglītis, v. strēlerte u.c.).

34 kalniņš j. Romāns. Latviešu literatūras vēsture, 2. sēj. Rīga: zvaigzne abC, 1999, 375. lpp.
35 kalnačs b. Mārtiņš zīverts. – Hausmanis v., kalnačs b. Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse. Rīga: zi-

nātne, 2004, 440. lpp.

5. att. Mārtiņa zīverta traģēdijas “vara” iestudējums dailes 
teātrī 1944. gadā. Mintauts – edgars zīle, Marte – irma Laiva 
(Rakstniecības un mūzikas muzejs, irmas Laivas krājums)
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nība palīdz atklāt tās ideju, kas likta nosaukumā, – tā ir vara, kas liek pievilt, nogalināt 
un arī apzināties savu vientulību. īsi traģēdijas esenci formulējis pats autors: “.. varas 
nesēji nav savas varas kungi.”36

1944. gada otrajā pusē un 1945. gadā līdz vācijas kapitulācijai trimdā aizplūda 
apmēram 180 tūkstoši cilvēku, liela daļa Latvijas intelektuālās elites, to skaitā arī rakst-
nieki. sākās vairāk nekā četrdesmit gadu ilgs posms, kad pastāvēja it kā divas literatūras. 
Latvijā palikušie nonāca padomju varas un ideoloģijas dzirnakmeņos un, par spīti tiem, 
kolīdz apstākļi ļāva, tiecās normalizēt literāro procesu.

Literatūra Latvijā 1944.–1956. gadā

domājot par šiem un turpmākajiem gadiem latviešu literatūrā, jāņem vērā, ka liela 
daļa rakstnieku, kas vairāk nekā divas desmitgades bija ietekmējuši literatūras procesus, 
vairs tajā nepiedalījās, jo, dodamies trimdā, bija nošķirti no dzimtenes. Literārās dzīves 
centrā nu nostājas rakstnieki – bijušie frontinieki (arvīds grigulis, kārlis krauliņš, 
valdis Lukss, Fricis Rokpelnis, andrejs balodis, edgars damburs, jūlijs vanags) vai 
frontes aizmugurē strādājušie (vilis Lācis, jānis sudrabkalns, andrejs upīts, Mirdza 
Ķempe, anna sakse, jānis Niedre). Literāro darbību atsāk arī rakstnieki, kuri pārdzī-
vojuši nacistisko okupāciju (aleksandrs Čaks, valdis grēviņš, jānis grots, elīna zālīte, 
kārlis egle u.c.).

apzinoties, ka laikposms nav vienmērīgs ideoloģiskā spiediena dēļ (relatīvi brīvāki 
posmi mijas ar ideoloģisko žņaugu savilkšanu), aplūkosim tā kopīgo tendenci. pirmajā 
desmitgadē pēc Otrā pasaules kara latviešu literatūrā valdīja stagnācija, kas apturēja 
normālu literāro procesu un sakropļoja arī daudzu demokrātiski noskaņotu rakstnieku 
dzīvi. 

turpinājās pirmajā padomju gadā iesāktā literatūras ideoloģizācija un politizācija, 
par galveno (un vienīgo) metodi šai laikposmā propagandējot sociālistisko reālismu, 
kurš oficiālo apstiprinājumu bija guvis jau 1934. gadā psRs pirmajā padomju rakst-
nieku kongresā. šīs metodes lietošana ikviena mākslinieka daiļradē bija obligāta, tā tika 
uzspiesta ar politiskiem līdzekļiem (pskp Ck lēmumiem) un realizēta arī ar cenzūras 
palīdzību.37 Metodes galvenās pazīmes: komunistiskais partijiskums (prasa apzināti 
aizstāvēt partijas līniju un darbaļaužu intereses), šķiriskums un tautiskums (sauklis 
“māksla pieder tautai” prasīja, lai šī māksla tiktu radīta tautai saprotamā formā; tau-
tiskums bija arī “tiesības” rakstīt dzimtajā valodā). sociālistiskā reālisma mākslai bija 
jābūt idejiskai – jātēlo sociālisma dzīve un cīņa par vēl labāku dzīvi, kurā laimīgi būtu 
visi darbaļaudis. Literatūrā šai mākslai vajadzēja organizējošu centru, un par tādu bija 
jākļūst pozitīvajam varonim: “varonīgi, augstākā mērā apzinīgi un krietni ļaudis šodien 
ceļ komunismu. un starp viņiem ir – katrā ziņā ir! – daudzi jo daudzi ideāli varoņi [..]. 
Rakstnieks taču var zīmēt pozitīvo varoni, mūsu laikabiedru, tādu, kāds viņš ir un kāds 

36 zīverts M. autora piezīmes. – zīverts M. Vara. [sidneja]: salas apgāds, 1965, 70. lpp.
37 par literatūras cenzūru sk.: briedis R. Teksta cenzūras īsais kurss: prozas teksts un cenzūra padomju gados 

Latvijā. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2010.

Ieva E. Kalniņa   jauNi pavĒRsieNi Latviešu LiteRatūRā Latvijā 20. gadsiMtā
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viņš var būt, un tāpat arī tādu, kādam viņam jābūt savas attīstības augstākā stadijā.”38 
Citāts liecina par sociālistiskā reālisma literatūras raksturu – tā ir jābūtības māksla 
(gluži kā pozitīvisms 20.–30. gados39), kas glorificē padomju cilvēku (īpaši partijas dar-
binieku) un laķē dzīves īstenību, parādot, ka neatrisināmu konfliktu nav. tas literatūrā 
radīja shematismu, štampus, tēlu vienveidību.

Rakstot par sociālistisko reālismu padomju krievijā, tiek minēts, ka pastāvēja arī 
neoficiālā māksla. Latvijā par tādu runāt nav pamata, lai gan pirmajos pēckara gados 
dzejniekos valdīja ilūzija, ka iespējams publicēt dzejoļus, kuros pasaule skatīta indivi-
duālā pārdzīvojuma prizmā. taču viņi pievīlās – “brīvestības” brīdis bija pavisam neilgs, 
un pār valdi grēviņu, aleksandru Čaku, ati Ķeniņu, Mirdzu bendrupi, jāni plaudi, 
elīnu zālīti u.c. nolija barga kritika: “jaunākajā latvju padomju literatūrā ir bezgala 
daudz bezideju, apolitisku darbu ar formālisma, dekadences, pesimisma un misticisma 

38 Lācis v. Rakstīt tikai patiesību. Literatūra un Māksla, 1954, 10. okt., 2. lpp.
39 abus virzienus saista viens mākslinieciskās domāšanas tips – klasicistiskais. sīkāk par šo virzienu saistību 

rakstījusi janīna kursīte. sk.: kursīte j. Laikazīmes dzejā. Rīga: Liesma, 1988.

6. att. padomju Latvijas rakstnieki 1945. gada vasarā. 1. rindā no kreisās: jānis grants, indriķis Lēmanis,  
kārlis krauliņš, Cecīlija dinere, andrejs upīts, ernests birznieks-upītis, Maksis šacs-aņins, anna brodele,  
Mirdza Ķempe, jānis sudrabkalns; 2. rindā: Rūdolfs egle, valdis grēviņš, pāvils vīlips, jūlijs vanags,  
valdis Lukss, Roberts sēlis, pēteris birkerts, Mira krupņikova, valija brutāne, kārlis Freinbergs, anna bauga, 
antons birkerts, Ļevs zakss; 3. rindā: arvīds grigulis, valts grēviņš, jānis plaudis, atis Ķeniņš, kārlis Fimbers, 
ignats Muižnieks, edgars damburs, jānis grots, aleksandrs Čaks, Meinhards Rudzītis (Rakstniecības un mūzikas 
muzejs, kārļa egles krājums)
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tendencēm, darbu, kas nebija un nav vajadzīgi tautai, bez kuriem mūsu rakstniecība ne 
par matu nebūtu nabagāka, drīzāk gan – tīrāka un skaidrāka.”40 īpaši smagi šai reizē 
klājās a. Čakam, kura krājumu “zem cēlās zvaigznes” (1946), jau iespiestu, iznīcināja, 
un v. grēviņam, kam klajā bija nācis krājums “Lapas lido, lapas skan” (1946).41 

kuri rakstnieki un darbi tika atzinīgi novērtēti? viens no tiem bija j. sudrabkalna 
dzejoļu krājums “brāļu saimē” (1947), kurā cildināta tautu draudzība, padomju cilvēks, 
padomju patriotisms, proletāriskais internacionālisms. dzejnieks gan saglabājis formas 
meistarību, bet pilnībā padevies padomju konjunktūrai. to skaitā bija arī v. Lāča ro-
māni “vētra” (1946–1949), “uz jauno krastu” (1952), a. sakses “pret kalnu” (1948). 
visi šie darbi apbalvoti ar staļina prēmiju. darbi, kuru nosaukumi jau faktiski skaidri 
izteica to ideju – cīņu ar pagātnes paliekām un uzskatos iesīkstējušiem ļaudīm, viņu 
pāraudzināšanu ar pozitīvā varoņa prasmīgiem paņēmieniem, sociālisma celtniecību 
un nemitīgo dzīves augšupeju. janīna kursīte grāmatā “Laikazīmes dzejā” vispārinājusi 
staļiniskā klasicisma dzejas (taču to var attiecināt uz visu literatūru) iezīmes: visi teksti 
atgādina vienu lielu tekstu ar variācijām, polāri iezīmētas vērtības (“pozitīvās” – sabied-
riskais, kolektīvais, objektīvais, mūžīgais, skaidrais, saprotamais, “negatīvās” – individu-
ālais, ietverot iekšējo pārdzīvojumu, intīmās jūtas, ikdienišķais, dabas tēlojums), dieva 
jēdziens tiek aizstāts ar padomju cilvēku, kurš ir pasaules un dzīves pārveidotājs, laika 
asī pozitīva konotācija ir tagadnei kā notiekošo pārmaiņu laikam, savukārt pagātne 
ir vērtējama negatīvi, bet nākotnei – “paradīzei”, radāmajai pilnībai uz zemes – tiek 
piešķirta izcila vērtība. 

esmu centusies iezīmēt vispārīgo, taču vērā ņemama ir literatūrzinātnieka 
Raimonda brieža izteiktā doma, ka Latvijā izveidojās sociālistiskā reālisma lokāls  
variants.42 jāpiebilst, ka tas patiesībā notika ar ikvienu virzienu.

1956.–1968. gads

priekšvēstnesis pārmaiņām visās dzīves jomās – arī literatūrā un mākslā – psRs un 
arī Latvijā bija josifa staļina nāve 1953. gada 5. martā. pārmaiņas iezīmēja 1956. gadā 
notikušais pskp 20. kongress, kurā tika nosodīts staļina kults. Laikposmu no 50. gadu 

40 Lācis v. vk(b)p Ck lēmums par žurnāliem “zvezda” un “Ļeņingrad” un latvju padomju rakstniecības uzde-
vumi. Literatūra un Māksla, 1946, 6. sept., 3.–4. lpp.

41 Marksistiskie kritiķi, piemēram, valdis Lukss, apkaroja v. grēviņa dzejas individuālismu, tās rezignāciju, 
skumjas un uzstājīgo memento mori motīvu: “v. grēviņa dzejā [..] mēs redzam visādās variācijās un debess 
pusēs novietotus kapus. ja visā grāmatā reizes trīsdesmit atkārtojas šis vārds “kaps”, neminot smiltis un ci-
tādus nāves un kapa simbolus, tad mēs droši varam sacīt, ka padomju lasītājam ar šo dzeju nav pa ceļam” 
(Lukss v. dzeja, kas bēg no dzīves. Literatūra un Māksla, 1946, 26. jūl., 2. lpp.). v. grēviņa dzeja ir parocīga 
grēkāža lomai arī, kad 1946. gadā, atsaucoties a. Ždanova referātam par žurnāliem “zvezda” un “Ļeņingrad”, 
tiek meklēti vietējie bezidejiskā reakcionārā literatūras purva pārstāvji: “drūms, gaudulīgs pesimisms dveš 
pretim no šīs grāmatas [..] dīvainais pesimisms, kas noteikti sauc atmiņā ahmatovas ražojumus” (Lācis v. 
vk(b)p Ck lēmums par žurnāliem “zvezda” un “Ļeņingrad” un latvju padomju rakstniecības uzdevumi. 
Literatūra un Māksla, 1946, 6. sept.).

42 sīkāk sk.: briedis R. daži sociālistiskā reālisma lokālie aspekti. Latviešu literatūras procesi un personības. Rīga: 
Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2008, 92.–101. lpp.
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vidus līdz 60. gadu vidum dēvē par Hruščova “atkusni”, kad pavājinājās totalitārā vara 
un iezīmējās liberalizācijas tendences. Latvijā šīs pārmaiņas ienesa komunisti reformisti 
jeb tā sauktie nacionālkomunisti (eduards berklavs, pauls dzērve, vilis krūmiņš, pāvels 
pizāns u.c.), iestājoties par migrācijas ierobežošanu, latviešu valodas pilntiesības atjau-
nošanu u.c. diemžēl 1959. gada jūlijā Lkp Ck plēnumā šiem centieniem tika pielikts 
punkts. taču iesāktajiem procesiem bija sava inerce, un totalitārajā varā parādījušās 
plaisas ļāva nedaudz brīvāk uzelpot arī literatūrai.

Literatūras atjaunināšanās Latvijā notika pakāpeniski. 1953.–1954. gadā situācija 
latviešu literatūrā raksturojama kā pāreja: no vienas puses, kritiķi un literatūras politikas 
veidotāji Rakstnieku savienībā joprojām stingri sekoja oficiālajai stingrajai līnijai, no otras 
puses, pirmā zīme par literārā klimata izmaiņām bija kārļa Ozoliņa raksts par kritiku, 
kurā viņš uzstājās pret mākslai uzspiesto didaktiku un literāro darbu vērtēšanu tikai pēc 
ideoloģiskās funkcijas, ignorējot māksliniecisko formu.43 Ceļu uz relatīvu vārda brīvību 
nācās izcīnīt pussoli pa pussolim, jo vienam daudzmaz cerības devējam rakstam nereti 
sekoja pretraksts, kas “atsvieda” literatūru atkal iepriekšējās pozīcijās. kritiķis g. berelis 
par pārejas laiku un “atkusni” raksta: “Literatūra gan guva iespēju atbrīvoties no staļinis-
kās ideoloģijas žņaugiem, tomēr tai nācās pakļauties jaunajai “atkušņa” ideoloģijai: soc-
reālisms izgaisa kā k an ons , bet turpināja pastāvēt kā i d e j a  [autora izcēlumi. – I. K.].”44

g. bereļa vārdiem sakot, pirmā uz kanona sairumu reaģēja dzeja. 1956. gadā iznāk 
dzejoļu krājums “tālu ceļu vējš”, kura autors ir talantīgais, harismātiskais Ojārs vācie-
tis. viņš dzejā iezvana tā saukto trauksminieku ēru, pie kuras pieder arī dzejnieki jānis 
plotnieks (“Nemiera dziesma”, 1958) un Harijs Heislers (“kāda būsi, sirds?”, 1957). 
viņu dzejā skan romantisks nemiers un trauksme, jaunības aizrautība un enerģija, ne-
apmierinātība ar mieru, raušanās ārup no mājām, kuras tiek nodēvētas par silto ligzdu 
nāvējošo veronālu (O. vācietis), jo jaunie alkst plašuma un lieluma. taču nav nolie-
dzams šajos un arī citos šā laika krājumos klātesošais sociālistiskā reālisma patoss un 
retorika, tomēr pamazām tiek atklātas tēmas (draudzība, mīlestība, daba), kas raksturo 
liriku kā individuāla, nevis kolektīva pārdzīvojuma literatūras veidu.

par zīmīgāko O. vācieša un viņa inspirēto trauksminieku veikumu g. berelis atzīst 
valsts monologa, kad dzejnieks atskaitās valstij par savu lojalitāti, aizstāšanu ar savu dia-
logu ar lasītāju,45 kas, pieļaujot intimitāti un personiskumu, padara dzeju ekspresīvāku 
un jau slēpj sevī nākamo desmitgažu iekšējo pretstāju varai. O. vācieša novatorisms 
izpaudās arī dzejas poētikā: pamazām atsakoties no sociālistiskā reālisma kanoniskās 
vārsmošanas sistēmas un aktualizējot brīvāku vārsmu – verlibru, kā arī noraidot tra-
fareto metaforiku, sasienot pārrauto 20.–30. gadu dzejas tradīciju: “Faktiski vācietis 
no jauna iedzīvināja divdesmito gadu aktīvo un ekspresīvo poētiku. viņa dzejā jūtama 
gan Laicena agresīvā stilistika un pašpārliecinātība, gan Ērmaņa sludinošās intonācijas, 
lāgiem arī kurcija ironiskais intelektuālisms un sudrabkalna romantiskā smeldze, bet jo 
sevišķi – progresa dievināšana un līdz ar to arī modernisma utopisms.”46

43 Ozoliņš k. par dažiem latviešu padomju literatūras un kritikas attīstības jautājumiem. Karogs, Nr. 7, 1953, 
76.–84. lpp.

44 berelis g. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam, 120. lpp.
45 turpat, 124. lpp.
46 turpat, 150. lpp.
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zīmīga šai kontekstā ir Mirdzas Ķempes izlases “Mīlestība” 
(1957) iznākšana, kas reabilitē intīmo dzejā – mīlas liriku. 50. gadu 
beigās ar otrajiem krājumiem, tiecoties atbrīvoties no socreālisma 
klišejām, sevi no jauna piesaka arvīds skalbe (“sūrābele”, 1959) 
un vizma belševica (“zemes siltums”, 1959).47 viņu dzejā aktuālas 
kļūst ētiskas problēmas, cilvēku savstarpējās attiecības un skata 
vēršana pagātnes mantojumā. 50./60. gadu mijā dzejā jauno pulks 
papildinās ar liriķēm skaidrīti kaldupi, Olgu Lisovsku, āriju 
elksni, ienāk arī dzejnieki knuts skujenieks un Māris Čaklais. 

taču literatūras atjaunotnei bija par maz tikai ar atšķirīgu 
dzīves izjūtu un apjautu par citām vērtībām, bija vajadzīgi arī ārēji 
impulsi un jauna informācija.

dzejas procesu impulsēja vairāku dzejnieku – vizmas bel-
ševicas, knuta skujenieka, Montas kromas, imanta ziedoņa, 
Olgas Lisovskas – mācības Maskavā, kur literārais gars tomēr 
bija brīvāks – bija iespēja lasīt neoficiālo literatūru (Osipu Man-
delštamu, Nikolaju gumiļovu, annu ahmatovu, Marinu Cve-
tajevu, borisu pasternaku, andreju platonovu u.c.), arī savus 
laikabiedrus bulatu Okudžavu, andreju vozņesenski, Robertu 
Roždestvenski, jevgeņiju jevtušenko, turklāt daudz plašāk 
pieejama bija ārzemju un teorētiskā literatūra. ko tas deva? Radināja pie īstas litera-
tūras, skoloja, ļāva uzkrāt literāro pieredzi – veidoja to garīgo augsni, bez kuras būt 
par labu rakstnieku 20. gadsimta otrajā pusē vairs nebija iespējams. turklāt, mācoties 
ārpus Latvijas, veidojās kontakti ar “mazo” tautu rakstniekiem, īpaši auglīgi tie bija 
atdzejas jomā. par jundītāju 60. gadu beigās – 80. gados kļuva knuts skujenieks, kurš 
mudināja jaunos dzejniekus mācīties valodas un atdzejot, tā saskatot iespēju bagātināt 
latviešu dzejas stilistiku, izbēgt no provinciālisma un būt solidāriem tautām ar līdzīgu  
likteni.

“atkusnis” attīrīja arī aizbirušos pagātnes avotus, resp., kaut daļēji oficiāli tika 
atjaunota saikne ar literāro mantojumu: iznāca dzejoļu izlases kārlim skalbem, Fri-
cim bārdam, erikam ādamsonam, jānim ziemeļniekam, jānim porukam, plūdonim, 
aspazijai, prozas izlases – Rūdolfam blaumanim (arī kopoti raksti), jānim ezeriņam, 
pāvilam Rozītim u.c., kopotajos rakstos tiek “atdots” pirmspadomju j. sudrabkalna 
mantojums. tā bija iespēja kā lasītājiem, tā arī rakstniekiem iepazīties un caur rin-
diņām uztaustīt neoromantismam, simbolismam, ekspresionismam, modernismam 
raksturīgo, vispirms jau poētikā. 

par radikālu pagriezienu 60. gadu dzejā kļūst O. vācieša dzejoļu krājums “elpa” 
(1966) un i. ziedoņa “Motocikls” (1965). O. vācieša “elpai” iezīmīga sarunas intonācija, 
vēršoties pie konkrēta sarunbiedra – sava laikabiedra. saruna veidojas godīga, atklāta, 

47 to, ka tas patiesi bija jauns sākums, vēlāk apliecina vizma belševica, Rakstu 1. sējumu (1999) sākot tieši ar 
krājumu “zemes siltums” un neievietojot pirmo krājumu “visu ziemu šogad pavasaris” (1955), tā norobežo-
joties no savas daiļrades sākumposma – idejisko maldu posma, kuram sekoja smaga iekšējā krīze, kas lika 
nonākt pie rūgtās atziņas, ka dzimtenes, resp., sociālistiskās dzimtenes vārdā “ciests un melots daudz”, un kas 
rezultējās stingrā mākslinieces pretstājā pastāvošajam režīmam.

7. att. Mirdzas Ķempes dzejoļu 
izlases “Mīlestība” (1957) vāks
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dziļa un kaismīga, jo liriskais varonis ir mak-
simāli atklāts un patiess savu jūtu izpausmē, 
kas distanci starp viņu, literāru tēlu, un pašu 
dzejnieku brīžam maksimāli saīsina. O. vā-
cieša nopelns, g. bereļa vārdiem, – “viņš 
dzeju atbrīvoja no anonimitātes”.48 bez tam 
O. vācietis paplašināja poētisko telpu: sī-
kais/lokālais ir cieši saistīts ar lielo/pasaules 
mērogu (kā personībām, tā notikumiem). 
Laiktelpas atvēziens tiek pārnests arī uz ētis-
kām kategorijām: cilvēks ir atbildīgs par to, 
kas notiek blakus, un arī par to, kas notiek 
tālu, atbildīgs par to, lai iesaistītos, piedalī-
tos, nostātos attīstības pusē. krājumā “elpa” 
iekļautas arī divas nozīmīgas šīs desmitgades 
poēmas: “einšteiniāna”, kurā einšteins ir 

jaunradošā, dialektiskā, attīstībā esošā simbols pretstatā iznīcinošajam, attīstību brem-
zējošiem, arī totalitāriem spēkiem, un “partijas piederība”, kas gan apliecina dzejnieka 
uzticību komunistiskajai partijai, taču ļauj tajā saskatīt prasību pēc tīras sirdsapziņas, 
godīguma, skaidras, bezkompromisa pozīcijas, nostājoties pret staļinismu un totalitā-
rismu. 1967. gadā sarakstīta arī poēma “vadoņa augšāmcelšanās”, kurā antitotalitāriskā 
pozīcija izteikta vēl skaidrāk un kura tādēļ publicēta tikai pēc divdesmit gadiem. 

ar nākamo krājumu “dzegužlaiks” (1968) O. vācieša dzeja mainās – saglabājoties 
sociālajai ievirzei un pievienojoties interesei par vēsturi, tā kļūst intīmāka, reflektējoša, 
piepildīta ar asociācijām.

arī i. ziedonis krājumā “Motocikls” turpina dekonstruēt sociālistiskā reālisma 
melīgos uzstādījumus, uzdrošinās būt izaicinošs, pat agresīvs un provokatīvs. Līdzīgi 
kā 20.–30. gadu modernisti, viņš paplašina priekšstatus par to, kas ir poētisks un 
dzejai piedienīgs, pirmajos krājumos goda vietā ceļot fiziskā darba smagumu un arī 
lielumu, savukārt minētajā krājumā izveidojot ciklu ar tādu pašu nosaukumu, kur par 
dzejas tēliem kļūst pats motocikls un tā detaļas – stūre, motors, bremzes, spieķi, ugunis, 
benzīna tvertne, riepas. katra no detaļām, kas kalpo par cikla dzejoļu virsrakstiem, 
vispārina kādu eksistenciālu problēmu, kuru dzejolī izrisinot tiek izkristalizēta atziņa 
un dzīves pozīcija: prom no mājām, kurās valda miers, pretim nezināmajam, jauna-
jam, ceļā iepa zīstot sevi un pārtopot. krājumā “Motocikls” iezīmējas prasme saskatīt 
pretišķības vienā lietā vai parādībā, kas krājumā “es ieeju sevī” (1968) realizēsies kā 
tēze un antitēze. 1967. gadā, izmantojot krājumus “sirds dinamīts” un “Motocikls”, kā 
arī tolaik vēl nepublicētos dzejoļus, režisors pēteris pētersons izveidoja poētiskā teātra 
izrādi “Motocikls”, pirmo dzejas uzvedumu pēc kara.49

60. gados dzeja sazarojas tematiski un stilistiski. desmitgades sākumā to vēl iekrāso 
socreālismam raksturīgā nākotnes utopija, tad dzejnieku skats no tukšvārdīgi uzburta-

48 berelis g. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam, 151. lpp.
49 sīkāk sk.: zole i. Pēteris Pētersons. Rīga: jumava, 2000, 222.–233. lpp.

8. att. Ojārs vācietis. 50. gadu vidus (Latviešu literatūras 
vēsture, 3. sēj. Rīga: zvaigzne abC, 2001, 116. lpp.)
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jām nākotnes ainām pievēršas tagadnei – vispirms saviem laikabiedriem, pēc tam tiek 
vērsts cilvēka iekšējā pasaulē (i. ziedoņa par metaforu kļuvušais “es ieeju sevī” motīvs), 
līdz tiek apjausts, ka jāmeklē saknes (gadu gaitā metafora nolietojusies un kļuvusi ba-
nāla), resp., skats pavēršas pret pagātni – vēstures, kultūras un folkloras mantojumu. 
savā ziņā to var dēvēt par nacionālās piederības pastiprinātiem meklējumiem, rodot 
to folklorā un vēsturē (imanta auziņa “skumjais optimisms”, 1968; jāņa petera “dzirn-
akmens”, 1968). 

ā. elksnes dzejas centrā ir sievietes pasaule, ģimene, bērns kā vērtība, atbildība 
iepriekšējo paaudžu priekšā. 

Neoromantisma poētikas elementi spilgti izpaužas M. bendrupes un a. skalbes 
dzejā, šos atšķirīgos dzejniekus vieno pietāte pret vērtībām – a. skalbem raksturīga 
tradicionāla forma, tautasdziesmu poētikas ietekme, ētiskā orientācija, M. bendrupei – 
austrumu filozofijā sakņoti harmonijas meklējumi.

pārmaiņas skāra arī prozu. pretstatā staļiniskajam periodam, kad tika pieprasīti un 
radīti panorāmiski romāni (v. Lāča “uz jauno krastu”, 1952; a. upīša “plaisa mākoņos”, 
1951), romāni epopejas (v. Lāča “vētra”, 1946–1948), kas sevi bija izsmēluši ar tukšu pa-
tosu, melnbalto notikumu un varoņu tēlojumu, shematismu, klišejām, proza pievēršas  

9. att. imants ziedonis. 60. gadi (Latviešu 
literatūras vēsture, 3. sēj. Rīga: zvaigzne abC, 
2001, 125. lpp.) 

10. att. skats no pētera pētersona iestu-
dētā imanta ziedoņa dzejas uzveduma 
“Motocikls” dailes teātrī 1967. gadā. 
pičs – uldis pūcītis, Meitene –  
Lilita Ozoliņa. e. keras foto (Latviešu 
teātris no pirmsākumiem līdz mūsdie-
nām. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2010, ielīme) 
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vienkāršo cilvēku daudzveidīgajai iekšējai pa-
saulei, parādot viņu dvēseles lielumu, vēstījums 
subjektivizējas, autora intonācijā ienāk cilvēcisks 
siltums. sāk publicēties rakstnieki, kuru prozaiķa 
talants uzplauks 60. gadu beigās, 70.–80. gados.

starp pirmajiem prozas atjauninātājiem ir 
bijušais frontinieks Ēvalds vilks, stāstu autors. 
Ē. vilks novēršas no personu melnbaltā dalījuma 
un vērtējuma no šķiriskām pozīcijām, viņa spēks 
ir vienkāršā, gluži ikdienišķā valoda, kurā viņš 
stāsta par t.s. mazo cilvēku, būtībā par cilvēka 
pašvērtību, iekļaujot to psiholoģiskā vēstījumā. 
Ē. vilks ir reālists prozā, taču nevairās arī no filo-
zofiskiem jautājumiem. tā stāstā “divpadsmit 
kilometri” (1963) divpadsmit kilometru gājums 
trim draugiem izvēršas par pašanalīzes ceļu un 
dzīves izvērtējumu, vienam no viņiem liekot no-

nākt pie secinājumiem, ka sociālisma dogmas un cilvēcīgums nav savienojams. stāsts 
izsauca asu kritiku par izkropļotu padomju dzīves atveidojumu.

īsajā prozā par notikumu kļūst arī zigmunda skujiņa novele “vienas nakts hronika” 
(1957). atgriešanās pie noveles žanra jau ir sava veida izaicinājums, jo žanra noteikumi 
prasa neordināras situācijas un raksturu izvēli, kā arī konfliktu, kas z. skujiņa darbā 
izgaismo laikmeta pretrunas. 60. gados z. skujiņš ar stāstiem un romāniem “kolumba 
mazdēli” (1960), “Fornarina” (1964) ieguva popularitāti un smalka stilista slavu. tie, 
kas bija lasījuši 30. gadu prozu, it skaidri saskatīja z. skujiņa skolotāju – trimdā devušos 
rakstnieku anšlavu eglīti.

visvalža eglona (Lāma) romāns “baltā ūdensroze” (1958) tiek uzskatīts par latviešu 
modernās prozas sākumu,50 atsakoties no autora visuredzošās un uzraugošās pozīcijas, 
ļaujot notikumiem iet savu gaitu, tos tikai reģistrējot un atturoties no vērtējumiem. 
savukārt kāda varoņa neskaidrā bojāeja apgāž priekšstatu par sociālistiskā reālisma 
klasicistiski skaidro, sakārtoto un loģisko pasauli, uzsverot, ka tā, tāpat kā cilvēks, ir 
daudznozīmīga un ne vienmēr līdz galam izprotama. kritika pēc romāna parādīšanās 
bija iznīcinoša. v. Lāma nākamā romāna “kāvu blāzmā” (periodikā 1958) publicēšanu 
pārtrauca, tas bija pirmais romāns par leģionāriem. savā ziņā v. Lāms bija fenomens 
latviešu literatūrā, “kurš rakstīja tā, it kā nepastāvētu cenzūra. viņš, protams, labi ap-
zinājās, ka ķecerīgie izteikumi un brīvdomīgākās rindkopas no romāniem tiks svītro-
tas, – un tomēr tās tika uzrakstītas.”51

prozas kopaina veidojas visai dažāda – kā tematiski un žanriski, tā stilistiski. Rakst-
nieku uzmanību saista salīdzinoši nesenā vēsture – kara laiks – un cilvēka rīcība šādos 
ekstremālos apstākļos (Miervalža birzes novele “viens ābols”, 1956; garstāsts “visiem 
rozes dārzā ziedi...”, 1958; Ēvalda vilka stāsts “pusnakts stundā”, 1968; bruno saulīša ro-

50 berelis g. Latviešu literatūras vēsture: no pirmajiem rakstiem līdz 1999. gadam, 126. lpp.
51 turpat, 131. lpp.

11. att. Ēvalds vilks (Latviešu literatūras vēsture, 
3. sēj. Rīga: zvaigzne abC, 2001, 58. lpp.)
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māns “Ošu gatve”, 1969). atdzimst biogrāfiskais romāns (jāņa kalniņa 
“andrejs pumpurs”, 1964), piedzīvojumu romāns (gunārs Cīrulis un 
anatols imermanis), parādās ironiskā proza (vizmas belševicas īsproza 
“Ķikuraga stāsti”, 1965) un apraksta žanrs, kura dokumentalitāte savijas 
ar lirismu (imanta ziedoņa “dzejnieka dienasgrāmata”, 1965; Ojāra 
vācieša “viņu adrese – taiga”, 1965).

Drāmā atjaunotni ienes gunāra priedes luga “jaunākā brāļa vasara” 
(1955). Lugas sižets tam laikam ir gana drosmīgs, lai gan autors ne vis-
mazākajā mērā nepretendē nostāties pret iedibināto padomju kārtību. 
Lugas varonis celtniecības tehnikuma audzēknis uģis daugavietis prak-
ses laikā nokļūst kolhozā, kur saskata daudz nejēdzību un negrasās par 
tām klusēt, bet pasaka, ka ceļamā ēka ir greiza. tā drāmā sadomātības 
un samākslotības vietā ienāk kripatiņa dzīves un patiesības. un šī jaunā 
patiesība balstījās uz ““neideoloģizētiem” varoņiem un – galvenais – 
dzīvo intonāciju. [..] šī dabiskā intonācija izvirzās par galveno iegu-
vumu. g. priedes lugās cilvēki runā normāli. tik vien. un tik daudz.”52

1960. gadā izrādīta Harija gulbja luga “Mans cilvēks”. turpmākajās 
60. gadu lugās “viena ugunīga kļava” un “Medību pils” (abas 1967) 
H. gulbis pēta cilvēka motivāciju, kas viņam licis vai liek rīkoties tā 
vai citādi un kāds rezultātā izveidojies mūžs vai attiecības, par iemīļotu kompozīcijas 
elementu kļūst dienasgrāmatas un vēstules. 60. gadu otrajā pusē H. gulbja uzmanības 
centrā nonāk sociālas problēmas, risinātas drāmas (“aijā, žūžu, bērns kā lācis”, 1968) 
vai komēdijas formā (“Mans mīļais, mans dārgais”, 1969).

70.–80. gadi

prāgas pavasaris 1968. gadā bija vēl viens mēģinājums reformēt, radīt sociālismu 
ar cilvēcisku seju. Čehoslovākijas notikumi lika saspringt partijas nomenklatūrai un 
ar kritiku vērsties pret a. belu, g. priedes lugu “smaržo sēnes”, i. auziņa “skumjo 
optimismu”, arī pret moderniem paņēmieniem M. Čaklā un M. kromas dzejā. savā 
ziņā iepriekšējā posma vainagojums latviešu dzejā bija v. belševicas krājums “gadu 
gredzeni” (1969), kas sacēla īstu vētru. dzejniece bija uzdrošinājusies drosmīgi un 
tieši pateikt patiesību: Iekarotājs vienmēr krīt. tiesa, bija arī dzejoļi – līdzības, taču tik 
nepārprotamas, ka to uztveršana nesagādāja pūles ne tikai lasītājiem, bet arī partijas 
darboņiem. “indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām”, “vilks”, “Latvijas 
vēstures motīvs: vecrīga” – tie partijas varasvīriem šķita bīstamākie dzejoļi, jo tik atklāti 
vēl neviens nebija uzdrošinājies runāt par svešo varu, tāpēc sekoja neoficiāls aizliegums 
dzejnieces oriģināldarbus publicēt un rakstos pieminēt viņas vārdu.

70. gadu dzejai raksturīga, i. ziedoņa vārdiem runājot, ieiešana sevī, ar to saprotot 
ne tik daudz tematisko pievēršanos cilvēka iekšējās pasaules kolīzijām (kas jau dzejai 

52 dzene L. dailes teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts, 2010, 184. lpp.

12. att. gunārs priede. 
50. gadi (Latviešu 
rakstniecība biogrāfijās. 
Rīga: zinātne, 2003, 
457. lpp.)

Ieva E. Kalniņa   jauNi pavĒRsieNi Latviešu LiteRatūRā Latvijā 20. gadsiMtā
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piedien kā literatūras veidam), bet orientēšanās uz to kā literatūras veidu, kurai bez 
tautas tribūna lomas ir arī estētiskā funkcija.

60. gadu beigās un 70. gadu sākumā dzejā ienāk dzejnieku paaudze (uldis bērziņš, 
jānis Rokpelnis, knuts skujenieks, Leons briedis, egils plaudis, velga krile), kuri dzejas 
ainu padara daudzveidīgāku. viņu priekšrocība ir valodu zināšanas un tiltu būvēšana 
atdzejā ar mazajām tautām. 

u. bērziņa instruments ir valoda, kuru viņš mīca, līdz izveido pats savu valodu, ar 
kuru tad uzbūvē dzejas pasauli. j. Rokpelnis turpina 60. gados pieteikto dzejas depoeti-
zācijas procesu, bagātinot to ar ironiju un paradoksiem un, tāpat kā savulaik a. Čaks, 
pierādot, ka dzejot var par gluži nepoētiskām lietām. turklāt arī j. Rokpeļņa nīgrais 
ciniķis, gan daļēji autobiogrāfisks, tomēr ir dzejas maska, kas slēpj jūtīgu romantiķa 
dvēseli. j. Rokpeļņa, tāpat kā e. plauža dzeja, lielā mērā veidoja 80. gadu jauno dzej-
nieku Māra Melgalva, klāva elsberga, pētera brūvera estētiskās vērtības.

stāsts šajos gados vērtē pagātnes notikumus, personības kultu, nacistiskās okupā-
cijas laiku, aktualizē cilvēka vainas un atbildības tēmu (M. birze). uzplaukst ironiskā 
proza, īsprozā savijas fantastikas un groteskas elementi, hiperbolas (v. belševica, 
M. birze, andris jakubāns).

Nostiprinās un dažādojas noveles žanrs (z. skujiņš, R. ezera), uzplaukst literārā 
pasaka (a. sakse, s. kaldupe, i. ziedonis), autobiogrāfiskie bērnības stāsti (j. kalniņš) 
un esejas (M. birze, i. ziedonis). i. ziedonis izstrādā jaunu filozofiski tēlainu īsprozas 
žanru, kuru nosauc par epifānijām.

60. gados iesācies, arī šajās desmitgadēs nozīmīgu vietu ieņem reālistiski psiholo-
ģiskais romāns, kas tēlo cilvēkus vēstures griežos (v. Lāms, R. ezera, b. saulītis, e. Līvs 
u.c.). turklāt vēsture ir fons cilvēku darbībai, galvenais ir cilvēka rakstura tēlojums, 
viņa rīcības motīvu izpratne, viņa taisnības akcentējums. jau 60. gados z. skujiņš rāda 

13. att. vizma belševica. 60. gadi. zentas 
dzividzinskas foto (Rakstniecības un 
mūzikas muzejs, v. belševicas krājums)

14. att. vizmas belševicas dzejoļu 
krājuma “gadu gredzeni” (1969) vāks
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jauna cilvēka ienākšanu dzīvē (“kolumba mazdēli”), kad tas ieņem aktīvu dzīves po-
zīciju. 70. gados situācija ir mainījusies: z. skujiņa “jauna cilvēka memuāros” (1981) 
jaunietim jāsastopas ar atsvešinātību. andrejs dripe, izmantojot savu darba pieredzi 
nepilngadīgo likumpārkāpēju kolonijā, raksta jauniešiem, kuri saskārušies ar likumu, 
risina problēmas, kas saistītas ar pāraudzināšanas efektivitāti (“pēdējā barjera”, 1971).

Romāns sazarojas arī žanriski. vēsturiskos un biogrāfiskos romānus raksta Mar-
ģeris zariņš, prozas tagadnes laikā ieplūdinot pagātnes laiku, grotesku un hiperbolu, 
reālā un fantastiskā, nopietnā un komiskā sakausējumu (“viltotais Fausts jeb pārlabota 
un papildināta pavārgrāmata”, 1973). biogrāfiskos romānus par Raini (1977), ausekli 
(1981) rakstījis jānis kalniņš, tie balstīti rūpīgās arhīvu un tekstu studijās, vēstījums 
gan ir neitrāls, taču autors, rakstot par pagātni, faktiski raksta par tagadni. andris kol-
bergs izkopj kriminālromānu kā sociālā romāna paveidu, tēlojot dažādus sabiedrības 
slāņus, sociālās problēmas, caur kurām atklāj cilvēku psiholoģiju (“Cilvēks, kas skrēja 
pāri ielai”, 1978; “Naktī, lietū...”, 1986 u.c.).

šai laikposmā var runāt par modernisma romānu, kuru raksturo iekšējais mo-
nologs, tā pāriešana darbības tēlojumā un otrādi, apziņas plūsma, vairāku monologu 
paralēlisms, pagātnes, tagadnes un nākotnes laiku saplūsme, laika un telpas daudzslā-
ņainība, prozas ritma maiņas, filozofiskas, vēsturiskas u.c. atkāpes. spilgtākie romāni: 
alberta bela “bezmiegs” (sarakstīts 1967, grāmatā 1987), “izmeklētājs” (1967), “būris” 
(1972), “saucēja balss” (1973), Regīnas ezeras “zemdegas” (1977), iecerētās tetraloģijas 
“pati ar savu vēju” divi romāni “varmācība” (1982) un “Nodevība” (1984), zigmunda 
skujiņa “kailums” (1970).

80. gados prozā vērojama episkuma atgriešanās, tapuši dzimtas romāni (z. sku-
jiņa “gulta ar zelta kāju”, 1984), tautas liktenis skatīts vēsturiskā un mitoloģiskā laikā 
(a. bela “Cilvēki laivās”, 1987), personība tverta laikmeta, dabas, dzimtas un darba 
koeksistencē (i. indrānes “zemesvēzi dzirdēt”, 1984; H. gulbja “doņuleja”, 1981).

Līdz ar trešās atmodas sākumu 1987.–1988. gadā pakāpeniski noslēdzās literatūras 
posms, kad tā lielākā vai mazākā mērā bija saistīta ar politisko varu. 

16. att. alberts bels (Latviešu 
rakstniecība biogrāfijās. Rīga: 
zinātne, 2003, 67. lpp.)

15. att. jānis Rokpelnis 
un klāvs elsbergs. 
80. gadu sākums 
(Latviešu literatūras 
vēsture, 3. sēj. Rīga:  
zvaigzne abC, 2001, 
246. lpp.)

Ieva E. Kalniņa   jauNi pavĒRsieNi Latviešu LiteRatūRā Latvijā 20. gadsiMtā
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secinājumi

Rakstā aplūkota latviešu literatūras attīstība no 20. gadsimta 20. gadu vidus līdz 
80. gadu beigām saistībā ar vēsturiskiem notikumiem un politisko varu maiņām. 
Relatīvi brīvi literārais process veidojās Latvijas Republikā līdz ulmaņa apvērsumam 
1934. gada 15. maijā. 20. gadu vidū latviešu literatūrā izkristalizējās divas pretējas ten-
dences, kas pastāvēja līdz pat 40. gadu vidum. viena bija saistīta ar nacionālo ideju un 
tās iedzīvināšanu mākslā, kas literatūrā lielā mērā izpaudās jau aprobētu māksliniecisku 
paņēmienu izmantošanā, otra – ar modernistiskiem meklējumiem kā saturā, tā formā. 
pozitīvistu rakstniecība bija programmatiska, aptvēra noteiktu tēmu loku, varoņu tipāžu 
un tēlainību, savukārt modernisti tiecās nojaukt laika linearitāti, telpas kontinuitāti, tra-
dicionālo tēlainību balstot subjektīvās asociācijās. pēc ulmaņa apvērsuma rakstniekiem 
tiek izvirzītas prasības noteiktu tēmu un formas izvēlē. taču tajā pašā laikā saglabājas 
iespēja attīstīties arī citādai literatūrai, resp., meklējumiem modernisma virzienā. 

No 1940. gada 17. jūnija līdz 80. gadu beigām literatūrai nākas dzīvot divu okupā-
cijas varu – padomju un nacistiskās – noteikumu diktētos apstākļos. 

Nedaudzos nacistiskās okupācijas gadus raksturo literatūras “hermetizēšanās”, tā 
tiek rakstīta tā, it kā kara nemaz nebūtu, it kā nebūtu bijis arī baigā padomju gada pirms 
tam, tai raksturīga izolētība no laikmeta, atrašanās it kā noslēgtā telpā.

Laiks no 1944. gada otrās puses līdz 80. gadu beigām padomju režīma spaidu ziņā 
ir dažāds, tomēr, tiklīdz kaut nedaudz atslābst režīms, literatūra tiecas pašrealizēties. 
Literatūras ideoloģizācija un politizācija raksturo desmitgadi pēc 1944. gada, kad par 
galveno un vienīgo metodi mākslā tiek atzīts sociālistiskais reālisms, ko rakstniekiem 
uzspiež ar politiskiem līdzekļiem un realizē ar cenzūru. par lūzuma posmu uzlūkojams 
Hruščova “atkusnis”, kad notiek mēģinājumi pārvarēt sociālistiskā reālisma dogmas, 
paplašinot tematisko, žanrisko un stilistisko loku. dogmas gan pagaisa, tomēr so-
ciālistiskā reālisma idejas palika, un nevarēja būt ne runas par atklātu opozīciju tām. 
taču iesākušos literatūras modernizācijas un “cilvēciskošanās” procesus vara nevarēja 
arī īsti ignorēt. Latviešu literatūra, neraugoties uz ierobežojumiem un par spīti tiem, 
60.–80. gados izveidojās žanriski un stilistiski bagāta un dažāda. Līdz ar trešo atmodu 
80. gadu beigās noslēdzās padomju posms, un literatūrā aizsākās jauni procesi, ko no-
teica politiskā, ideoloģiskā un mākslinieciskā brīvība, kā arī iespēja brīvi impulsēties no 
pasaules kultūras.

par autori

Ieva E. Kalniņa (dz. 1957) – Dr. philol., Lu Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta vadošā pētniece, uzmanības lokā latviešu literatūras, jo īpaši dzejas, 
vēsture. piedalījusies “Latviešu literatūras vēstures” 2. un 3. sējuma (1999, 2001) 
sagatavošanā, kur rakstījusi par dzeju 20. gs. 20.–30. un 90. gados. pētnieciskās 
intereses saistītas arī ar mūsdienu literatūras un dzejas teoriju. sastādījusi kop-
krājumu “Mūsdienu literatūras teorija” (2013, kopā ar k. vērdiņu), rakstījusi par 
psihoanalītisko literatūras teoriju un tās stratēģiju izmantošanu literāru darbu 
analīzē. 



Viesturs Zanders

NaCiONāLā gRāMatNieCība  
gadsiMtu RituMā

19. gadsimta 60. gados darbību uzsāk pirmie latviešu grāmatizdevēji, kas pakāpeniski pārņem ini-
ciatīvu latviešu grāmatu izdošanā un izplatīšanā no baltvācu uzņēmējiem. kaut arī viņu centienus 
grāmatu repertuāra pilnveidē būtiski iespaido finansiālās problēmas un cenzūra, 80.–90. gados 
pirmo reizi latviešu grāmatniecībā nāk klajā kopoti raksti, almanahi un enciklopēdija. par būtisku 
priekšnoteikumu grāmatniecības straujai un pilnvērtīgai attīstībai kļūst neatkarīgās Latvijas valsts 
izveide. 20. gs. 20.–30. gados blakus daudzveidīgai privātajai iniciatīvai valsts iesaistās ikvienai nā-
cijai būtisku, bet nerentablu izdevumu finansēšanā. iespēju robežās latviešu grāmatniecība uztur 
nacionālo identitāti gan padomju okupācijas apstākļos, gan trimdā un arī pēc valstiskuma atjauno-
šanas 1991. gadā.

The first Latvian publishers started their activities in the 1860s, gradually overtaking the print-
ing and distribution of books in Latvian from the baltic germans. although their efforts in 
improving the thematic range of the books were heavily influenced by financial problems 
and the censorship, the period of 1880–1900 saw the appearance of the first complete works 
in fiction, almanacs and encyclopaedia. The establishment of an independent state became 
an important prerequisite for rapid and full-fledged development of book publishing. in the 
1920s–1930s, a variety of private initiatives was enriched by state involvement in the financ-
ing of publications that were unprofitable but essential for Latvians as a nation. The domain of 
book industry tried to preserve, as far as possible, the national identity in the circumstances of 
soviet occupation as well as in exile; they are seeking to do the same after regaining the country’s  
independence.

Atslēgvārdi: grāmatniecība, izdevniecības, poligrāfija, grāmatu tirdzniecība, valsts politika grāmat-
niecībā, daiļliteratūra, mācību grāmatas, enciklopēdijas.

Keywords: book industry, publishing houses, printing, bookselling, state politics in book industry, 
fiction, textbooks, encyclopaedia.

Nacionālās grāmatniecības tapšana un attīstība  
līdz Latvijas valsts izveidei

16. gadsimta sākumā dzimušās latviešu grāmatas vēsturē robežšķirtnes nozīme 
ir 1856. gadā iznākušajām jura alunāna “dziesmiņām”, ar kurām aizsākas nacionālās 
grāmatniecības izveide. šis izdevums, kā arī turpat tērbatā izdotie rakstu krājumi “sēta, 
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daba, pasaule” (1–3, 1859–1860) apliecina jaunlatviešu priekšstatus 
par grāmatniecību kā tautas pilnvērtīgas attīstības būtisku priekš-
noteikumu.1

taču jau pirms tam, līdz ar latviešu inteliģences veidošanos, 
vērojama tās pārstāvju (tautskolotāju, ierēdņu) līdzdalība dažādu 
tekstu sagatavošanā un publicēšanā. 1844. gadā nāk klajā pirmais 
latviešu autora sarakstītais mācīblīdzeklis – andreja spāģa ābece 
“bērnu prieks”. vēl agrāk – 1835. gadā iznākusī Mazsalacas saim-
nieka kristapa kaktiņa reliģiska satura brošūra “ar šiem pamā-
cīšanas vārdiem” ir pirmā latviešu autora grāmata, kas izdota par 
paša līdzekļiem. savukārt 1848. gadā krišjānis valdemārs kopā ar 
domubiedriem Ēdolē liek pamatus pirmajai pašu latviešu organizē-
tajai bibliotēkai. 

tomēr 19. gadsimta vidū latviešu grāmatu izdošanu un 
izplatīšanu joprojām nosaka vācu uzņēmēji. 18. gadsimtā dibi-
nātajai stefenhāgenu firmai jelgavā,2 kā arī 19. gadsimta sākumā 
izveidotajiem Hekera un deibnera uzņēmumiem Rīgā grā-
matas latviešu valodā vēl arvien ir pastāvīgs ienākumu avots.3 
jaunlatviešu centieni tematiski paplašināt latviešu grāmatu 
repertuāru sastop ne tikai joprojām aktīvo latviešu grāmatnie-

cības veidotāju – vācu mācītāju un cenzūras institūciju pretestību, bet arī finansiālas  
grūtības. 

vairākas nozīmīgas jaunlatviešu laika publikācijas nāk klajā jelgavas vācu tautī-
bas izdevēja gustava ādolfa Reiera apgādā. viņš izdod gan krišjāņa barona “Mūsu 
tēvzemes aprakstīšanu” (1859), kas liek pamatu latviešu ģeogrāfijas literatūrai, gan 
pirmo latviešu ģeogrāfijas atlantu – ernesta dinsberga sastādīto “atlasu ar septiņpa-
dsmit landkārtēm” (1861). arī pirmo latviski publicēto grāmatu par latviešu litera-
tūras vēsturi – bernharda dīriķa “Latviešu rakstniecība” 1860. gadā vēl izdod ernsts 
arnolds plātess, kādreizējais stefenhāgenu firmas māceklis, iespējams, pārvācojies  
latvietis.4

1867. gadā darbību sāk pirmie profesionālie latviešu grāmatizdevēji. ar 1868. gadā 
nodibinātās  Rīgas Latviešu biedrības atbalstu kārlis stālbergs kļūst par pirmo latvieti, 
kam Rīgā pieder tipogrāfija. sērijā “Citu tautu rakstnieki” k. stālbergs publicē tacita 
un F. šillera darbu latviskojumus, bet 1873. gadā viņš izdod ausekļa krājumu “dzeijas”. 
galvenokārt finansiāli sarežģījumi tomēr neļauj k. stālbergam plašāk īstenot savus plā-

1 par to plašāk: apīnis a. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām. Rīga: Liesma, 
1977, 161.–195. lpp.

2 apīnis a., šiško s. jelgavas izdevēji stefenhāgeni latviešu grāmatniecībā. Bibliotēku zinātnes aspekti, 2. sēj. 
Rīga: zvaigzne, 1979, 150.–184. lpp.

3 Hollander b. a. Wilhelm Ferdinand Häcker, Buchdruckerei, Riga 1804–1904. Riga: W. F. Häcker, 1904, 60 s.; 
deubner p. Von Riga bis Köln: kurze Geschichte der Familie Deubner als Buchhändler und Verleger. köln: 
p. deubner, 1998, 150 s.

4 klekere i. pirmais atskats. b. dīriķa “Latviešu rakstniecība”. Grāmatas un grāmatnieki. Rīga: zinātne, 1985, 
133.–137. lpp. 

1. att. krājums “sēta, daba, pa-
saule” (1. sējums, tērbata, 1859)
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nus grāmatu izdošanā. prasmīgāk līdzsvarojot grāmatniecības idejiskos un komerciālos 
aspektus, ilglaicīgāku izdevējdarbību spēj īstenot Heinrihs alunāns jelgavā un klāvs 
ukstiņš Liepājā.5 H. alunāna izdevumu vidū ir gan brāļu kaudzīšu romāna “Mērnieku 
laiki” pirmpublikācija (1879), brāļadēla ādolfa alunāna lugas un anša Lerha-puškaiša 
“Latviešu tautas pasaku” pirmās 3 burtnīcas (1891), gan peļņu nesošā triviālā lasām-
viela. tāpat kā citiem grāmatniekiem, H. alunānam finansiālu atspaidu dod viņam 
piederošais grāmatu veikals, vēlāk arī tipogrāfija. 19. gadsimta 70. gados darbību uzsāk 
arī pirmie latviešu grāmatu grafiķi kārlis kronvalds un Mārtiņš bušs.

par vienīgo regulāri iznākušo izdevumu latgaliešu rakstu valodā tūlīt pēc dzimt-
būšanas atcelšanas Latgalē 1861. gadā kļūst gustava Manteifeļa sastādītais kalendārs 
“infļantu zemes laika grōmota” (1861–1870). taču pēc poļu 1863. gada sacelšanās 
cariskā administrācija aizliedz krievijas ziemeļrietumu apgabalā, kurā ietilpst arī Lat-
gale, iespiest grāmatas ar latīņu burtiem. tas rada grūti pārvaramus šķēršļus novada 
grāmatniecībai. Līdztekus nedaudzām austrumprūsijā iespiestām un Latgalē slepeni 
izplatītām grāmatām t.s. drukas aizlieguma laikā (no 1865. līdz 1904. gadam) top latga-
liešu zemnieku rokraksta literatūra, ko spilgti reprezentē Nautrēnu zemnieka andrīva 
jūrdža veidotās rokraksta grāmatas.6 

80. gados pastiprinoties cariskās administrācijas īstenotajai rusifikācijas politikai, 
arvien intensīvāk cenzūra vēršas pret patriotisku un oficiālajai ideoloģijai nevēlamu 
tekstu publicēšanu arī pārējā Latvijas teritorijā. tomēr 19. gadsimta nogalē pēc latviski 
izdoto grāmatu skaita mūsu nacionālā grāmatniecība ieņem 4.–5. vietu citu krievijas 
tautu grāmatniecības kontekstā.7 

pārmaiņas sabiedrības dzīvē, izglītības un literārajos procesos atstāj iespaidu arī uz 
grāmatu produkcijas struktūru. 19. gadsimta beigās aizvien nozīmīgāku vietu tajā ieņem 
ziniskā literatūra un daiļliteratūra. plašu sociālo slāņu dzīves apstākļu maiņas izraisītā 
sabiedrības daļas nekritiskā lasāmvielas izvēle nodrošina stabilu peļņu triviālliteratūras 
(burtnīcu romānu, ziņģu krājumu u.tml.) izdevējiem. tajā pašā laikā, sabiedrības inte-
resēm un gaumei diferencējoties, apgādi gūst iespēju specializēties un stāties pie jaunu, 
līdz tam latviešu grāmatniecībā nebijušu izdevumu veidu sagatavošanas. 

tā izdevējs jēkabs dravnieks apgādā ne tikai daiļliteratūru, mācību grāmatas un 
praktiska satura literatūru, bet 1891. gadā sāk pirmās latviešu enciklopēdijas izdošanu. 
Līdz viņa bankrotam 1895. gadā gan paspēj iznākt tikai daļa “konversācijas vārdnīcas” 
(25 burtnīcas), taču tieši j. dravnieks ir uzskatāms par latviešu jaunlaiku enciklopēdis-
kās literatūras aizsācēju. j. dravniekam piederošajā tipogrāfijā tiek iespiestas arī pirmās 
trīs k. barona “Latvju dainu” burtnīcas (1894, vēlāk – no 1903. līdz 1915. gadam tās 
iespiež krievijas zinātņu akadēmijas tipogrāfijā). 

Cēsu grāmatnieks jānis Ozols sarūpē pirmo plašāko kopoto rakstu izdevumu 
(brāļu kaudzīšu “vija” 23 burtnīcās nāk klajā no 1893. līdz 1904. gadam) un nostip-
rina literāro almanahu izdošanas tradīciju (teodora zeiferta sastādītā “jauna raža” 

5 gintnere u. Klāvs Ukstiņš (1832–1904). Liepāja: Liepājas vēstures un mākslas muzejs, 1990, 67 lpp.
6 apīnis a., klekere i., Limane L. Rakstītājs no Nautrēniem: Andriva Jūrdža dzīve un veikums. Rīga: Liesma, 

1989, 137 lpp.
7 apīnis a. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām, 297. lpp.
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iznāk kopš 1898. gada). Mācību 
literatūras izdošanā, orientējoties 
galvenokārt uz krievijas grāmatu 
tirgu, specializējas kārlis jēkabs 
zihmanis. komerciālā veiksme ļauj 
viņam 20. gadsimta sākumā uzcelt 
pirmo grāmatnīcai pielāgoto namu 
Rīgā (teātra ielā 9).8 

aktīvi latviešu grāmatu klāsta 
līdzveidošanā iesaistās arī Rīgas 
Latviešu biedrība. tās zinību ko-
misijas rakstu krājumi (iznāk kopš 
1876. gada) nostiprina zinātnisko 
turpinājumizdevumu tradīciju 
lat viešu grāmatniecībā, ko jau 
1828. gadā ir aizsācis Latviešu 
literārās biedrības krājums “Maga-
zin”. Nozaru literatūras repertuāra 
pilnveidei nozīmīgi ir biedrības 
Mūzikas komisijas un k. valde-
māra jūrniecības nodaļas izdevumi. 

to skaitā ar biedrības atbalstu nāk klajā latviešu folkloristikai svarīgie andreja jurjāna 
“Latvju tautas mūzikas materiāli” (1–5, 1894–1922).

tematiski daudzveidīgu lasāmvielu (populārzinātnisko literatūru, pasaules dra-
maturģijas klasiku u.c.) izdod uz sabiedriskiem pamatiem veidotais Rīgas Latviešu 
biedrības apgāds – derīgu grāmatu nodaļa (darbojas no 1886. līdz 1940. gadam), kas 
savu izdevumu izplatīšanai pirmoreiz latviešu grāmatniecības praksē regulāri izmanto 
abonementa sistēmu. izdevniecības darbinieku kodolu veido skolotāji, kuru veikums 
ir vērtējams kā alternatīva krievijas valdības īstenotajai rusifikācijas politikai 19. gad-
simta nogalē, kad krasi samazinās arī latviešu mācību grāmatu izlaide. Rīgas Latviešu 
biedrības izdotā “konversācijas vārdnīca” (1903–1921) ir pirmā pabeigtā universālā 
enciklopēdija latviešu grāmatniecībā.9

daiļliteratūras izdevumu klāstā šajā laikā palielinās oriģināldarbu īpatsvars. tulko-
tajā daiļliteratūrā gan vēl dominē vācu autori, bet arvien biežāk tiek izdoti arī citu tautu 
rakstnieku darbu latviskojumi, latviešu lasītāji samērā operatīvi tiek iepazīstināti ar 
laikmetīgās literatūras problemātiku. par notikumu kļūst gan Raiņa atdzejotā j. v. gētes 
“Fausta” publikācija grāmatā (1898), gan viļa plūdoņa veidotā antoloģija “Modernā 
vācu lirika” (1913). jau tolaik aizsākas turpmāk aizvien pieaugošā skandināvu autoru 
popularitāte Latvijā. tiek izdots gan vairums H. ibsena lugu, gan pirmās zviedru un 

8 zichmanis M. Bez mātes valodas nav nācijas, nav valsts: paidagoga Jāņa Dāvja sadarbība ar izdevēju Kārli 
Jēkabu Zichmani. toronto: autora izd., 1995, 127 lpp.

9 zanders v. Rīgas Latviešu biedrība (1868–1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs. Rīga: Lu akadēmiskais 
apgāds, 2006, 158 lpp.

2. att. Rīgas Latviešu biedrības 
“konversācijas vārdnīca” 
(49.–50. burtnīca, Rīga, 1908)

3. att. Rainis. “vētras sēja” 
(Cēsis: j. Ozols, 1905)
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dāņu prozas antoloģijas lat-
viešu valodā.

sava noturīga niša lat-
viešu grāmatniecībā ir arī 
kalendāriem, no kuriem daži, 
piemēram, stefenhāgenu 
izdotā “veca un jauna laika 
grāmata” sasniedz pat 50 tūk-
stošu eksemplāru tirāžu.10 
saturiski nozīmīgāki tomēr ir 
šaurākai auditorijai domātie 
nozaru kalendāri. 

19. un 20. gadsimta mijā 
poligrāfijas jomā joprojām 
dominē cittautiešu uzņēmēji, 
bet spiestuves iekārto arī lat-
vieši. Lielākās tipogrāfijas šajā 
periodā pieder pēterim bis-
niekam, gustavam kalniņam 
un indriķim deičmanim. 
Līdztekus abiem tradicionāla-
jiem Latvijas grāmatniecības centriem Rīgai un jelgavai11 atsevišķi nacionālas nozīmes 
iespieddarbi tiek izdoti un iespiesti arī Cēsīs, Liepājā, valmierā un citur.

vērienīgas ieceres, mērķtiecīga autoru izvēle un viņu darba finansiāla sekmēšana 
raksturo anša gulbja izdevējdarbību, kas aizsākas pēterburgā 1903. gadā. plašu sa-
biedrisku rezonansi iegūst gan 1905. gada revolūcijas laikā klajā laistās vairāku garlība 
Merķeļa darbu tulkojumu pirmpublikācijas (piemēram, “Latvieši”, 1905), gan sadarbībā 
ar Raini veidotā sērija “universālā bibliotēka” (iznāk 1911–1927), kas par demokrātisku 
samaksu piedāvā daudzveidīgu latviešu un cittautu autoru darbu klāstu. pēc 1905. gada 
revolūcijas emigrācijā nonākušos latviešu rakstniekus kā mecenāts atbalsta ernesta 
birznieka-upīša apgāds “dzirciemnieki”.12

vienīgi estētiski augstvērtīgas grāmatas mēģina izdot jauno rakstnieku un māk-
slinieku (augusts saulietis, atis Ķeniņš, janis Rozentāls u.c.) apgāds “zalktis”. tomēr 
nepietiekamā finansējuma dēļ tas pastāv samērā īsu laiku (1904–1914).13 Latviešu 
jaunatnes literatūras attīstībai būtiskas ir andreja jesena izdotās grāmatas un žurnāli 
(“jaunības tekas”, 1910–1915 un 1920–1930). 

izejot paātrinātas attīstības ceļu, no zemākiem sabiedrības slāņiem domātas lasām-
vielas 19. gadsimta vidū latviešu grāmata 20. gadsimta sākumā sasniedz attīstītai nācijai 
atbilstošu grāmatniecības līmeni. tās pakāpenisko izaugsmi pārtrauc pirmais pasaules 

10 apīnis a. Latviešu grāmatniecība no pirmsākumiem līdz 19. gadsimta beigām, 259., 299. lpp.
11 Labrence L. Jelgavas grāmata. Rīga: zinātne, 1984, 118 lpp.
12 egle k. izdevniecība “dzirciemnieki”. Grāmatas un to krātuves. Rīga: zinātne, 1966, 131.–165. lpp.
13 Rudzīte g. izdevniecība “zalktis” un tās loma latviešu grāmatu mākslinieciskās apdares attīstībā. V. Lāča 

Latvijas PSR Valsts bibliotēkas raksti, 5. sēj. Rīga: zvaigzne, 1974, 156.–187. lpp.

4. att. Rakstu krājums “zalktis”  
(2. krājums, Rīga: zalktis, 1907)

5. att. johans volfgangs gēte. 
“Fausts” (“universālās bibliotēkas” 
1.–2. laidiens, pēterburga:  
a. gulbis, 1911)
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karš. kara gados, kad daļa no Latvijas poligrāfiskās rūpniecības iekārtām un šajā nozarē 
strādājošajiem tiek evakuēta uz iekškrieviju, grāmatu izdošana jūtami sarūk. Līdz tam ne-
bijušas pārmaiņas latviešu grāmatniecība pieredz pētera stučkas valdības laikā 1919. gada 
sākumā. tiek aizliegta privāto apgādu darbība, grāmatu plānveida izdošanu uzticot lieli-
nieciskās Latvijas sociāldemokrātijas apgādam “Cīņa” un izglītības tautas komisariātam. 

Latviešu grāmata 20. gadsimta 20.–30. gados

Neatkarīgās valsts proklamēšana 1918. gada 18. novembrī dod impulsu jaunu 
grāmatu sarakstīšanai, bet vēl nerimusī karadarbība un Latvijas valstiskuma pretinieku 
aktivitātes grāmatniecības atjaunošanu ļauj atsākt tikai pēc pagaidu valdības atgriešanās 
Rīgā 1919. gada jūlija sākumā. tomēr arī tad to būtiski kavē gandrīz pilnībā sagrautā 
grāmatizdošanas poligrāfiskā bāze, nepietiekamie papīra krājumi un iedzīvotāju iero-
bežotā pirktspēja. 

Neatkarīgās Latvijas rītausmā īpaša nozīme ir a. gulbja 1919. gada septembrī iz-
dotajai Raiņa poēmai “daugava”, kuras pirmais metiens (4000 eksemplāru) tiek izpirkts 
pāris nedēļu laikā un patriotiski iedvesmo cīnītājus pret bermontiešiem.

tieši a. gulbja izdevniecība, kā arī jau pirms pirmā pasaules kara izveidotā akciju 
sabiedrība “valters un Rapa” (dibināta 1912. gadā) un jāņa Rozes apgāds (dibināts 
1914. gadā) veido latviešu grāmatniecības seju 20.–30. gados. 

Līdzekļu trūkums pirmajos pēckara gados kavē privātos izdevējus ne tikai publicēt 
apjomīgākus manuskriptus, bet pat pilnvērtīgi uzsākt darbību. tādēļ vērā ņemama ir 
atsevišķu valsts institūciju un organizāciju iesaistīšanās grāmatniecībā. tā izglītības mi-
nistrija blakus mācību grāmatām un daiļdarbiem izdod jāņa endzelīna latviešu zināt-
niskās gramatikas kapitāldarbu “Lettische Grammatik” (1922). savukārt no Latvijas te-
legrāfa aģentūras “Leta” izdevumu klāsta ir izceļama alberta prandes sastādītā bagātīgi 
ilustrētā uzziņu grāmata “Latvju rakstniecība portrejās” (1926). “Letas” izdevēj darbības 
diapazonu, jo īpaši 20. gados, izšķiroši ir ietekmējusi aģentūras direktora Riharda bēr-
ziņa (rakstnieka pseidonīms R. valdess) personība. 

Nacionālai kultūrai vitāli svarīgus, bet nerentablus izdevumus subsidē 1920. gadā 
nodibinātais kultūras fonds. Fonda finansēta, piemēram, iznāk kārļa Mīlenbaha un 
jāņa endzelīna “Latviešu valodas vārdnīca” (1–4, 1923–1932), jāņa Misiņa “Latviešu 
rakstniecības rādītāja” 2. daļa (1937), augusta Ģintera bibliogrāfiskais rādītājs “Lat-
viešu zinātne un literatūra” (1–8, 1926–1940), kurā apkopoti no 1763. līdz 1907. gadam  
Latvijas periodikā iespiestie raksti. izdevējdarbību kultūras fonds veicina, arī iegādājo-
ties noteiktu grāmatu vai periodisko izdevumu eksemplāru skaitu paša veidotā biblio-
tēku tīkla vajadzībām.14 

izdevējdarbībā iesaistās arī 1923. gadā izveidotā pieminekļu valde, kas  apgādā 
ernesta brastiņa Latvijas pilskalnu apsekojumus (1923–1928) un žurnālu “senatne 

14 daudzu privātpersonu un organizāciju iesniegumi kultūras fondam līdzekļu piešķiršanai grāmatu izdošanai 
ir meklējami Latvijas Nacionālajā arhīvā – Latvijas valsts vēstures arhīva Latvijas Republikas izglītības minis-
trijas fondā (1632. f., 3. apr., 790.–974. l.).
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un Māksla” (1936–1940). vairākas publikāciju sērijas savā nozarē sagatavo Latviešu 
folkloras krātuve (dibināta 1924): a sērijā iznāk folkloras materiālu krājumi, b sērijā – 
apceres par folkloru un etnogrāfiju.

Lai pievērstu sabiedrības uzmanību latviešu autoru sacerējumiem un latviešu 
grāmatniecībai vispār, starpkaru periodā valsts mērogā vairākkārt (1929., 1931. un 
1935. gadā) tiek sarīkotas grāmatu nedēļas. apgādu un bibliotēku darbību jūtami ak-
tivizē 1935. gada 28. janvārī kultūras fonda domes sēdē izskanējušais Ministru prezi-
denta kārļa ulmaņa aicinājums ar grāmatu, mācību līdzekļu un gleznu dāvinājumiem 
atcerēties savu pirmo skolu. Līdz 1939. gada rudenim dāvinājumu apjoms pārsniedz 
pusotru miljonu grāmatu, turklāt kultūras fonds par saziedotajiem līdzekļiem iegādājas 
vēl vairāk nekā 97 tūkstošus grāmatu. 

par valsts zinātnes un izglītības politikas ciešo saikni ar grāmatniecību liecina arī 
vairāku 30. gadu otrajā pusē izveidoto institūciju aktivitātes grāmatniecībā. 1936. gadā 
dibinātais Latvijas vēstures institūts laiž klajā dokumentu publikāciju sēriju “Latvijas 
vēstures avoti” (5 sēj., 1937–1940). pēc k. ulmaņa iniciatīvas 1937. gada beigās izvei-
dotais Latvijas universitātes Mācības grāmatu apgādniecības fonds aizsāk sistemātisku 
latviešu akadēmisko mācību grāmatu izdošanu. Fonda sekmīgu darbību nodrošina tā 
tehniskais vadītājs – Lu teoloģiju studējušais edgars Ķiploks, kurš pieredzi izdevēj-
darbībā ieguvis, pirms tam vadot Lu studentu padomes grāmatnīcas komisiju.

20.–30. gados grāmatniecības attīstība nav vienmērīga. 20. gados Latvijā izdoto 
grāmatu skaits pakāpeniski pieaug, bet 30. gadu sākumā pasaules saimnieciskās krīzes 
iespaidā tas sarūk, lai turpmākajos gados līdz pat Otrā pasaules kara sākumam atkal 
palielinātos. 30. gadu otrajā pusē gadā izdoto grāmatu skaita ziņā uz 100 tūksto-
šiem iedzīvotāju Latvija kādu brīdi pat ieņem 2. vietu eiropā (dānijā – 86 grāmatas,  
Latvijā – 82). 

valstiskās neatkarības laikā Latvijā iznāk vairāk nekā 27 tūkstoši grāmatu. izde-
vumu caurmēra metiens ir 2500–2800 eksemplāru. vislielākās tirāžas pieredz mācību 
grāmatas, kalendāri un tulkotā beletristika, atsevišķos gadījumos sasniedzot pat vairā-
kus desmitus tūkstošus eksemplāru. savukārt zinātniskie izdevumi tikai retumis tiek 
iespiesti vairāk nekā 1000 eksemplāros.15 

30. gados ir vērojami centieni koncentrēt un modernizēt līdz tam visai sadrumsta-
loto Latvijas poligrāfisko rūpniecību. starp tehnoloģiski spēcīgākajiem uzņēmumiem 
ir valstspapīru spiestuve (šeit arī iespiesti grafiķa Riharda zariņa sakārtotie “Latvju 
raksti”, 1–3, 1924–1931) un akciju sabiedrība “Rota”. 

“valters un Rapa” – artura valtera un jāņa Rapas kompleksais grāmatniecības 
uzņēmums (izdevniecība, tipogrāfija, grāmatnīca) ir ražīgākais latviešu apgāds starp-
karu periodā (ap 3500 grāmatu). apgāda izdevumu klāstā dominē mācību grāmatas un 
latviešu rakstnieku darbu kopojumi. 20 sējumos tiek izdoti apgādam uzticīgās annas 
brigaderes kopoti raksti. vērienīgāko “valtera un Rapas” izdevumu vidū ir pētera 
šmita sakārtotās “Latviešu pasakas un teikas” 15 sējumos (1925–1937), enciklopē-
diskais izdevums 3 sējumos “Latvijas zeme, daba un tauta” (1936–1937) Lu docētāju 

15 karulis k. grāmatniecība Latvijā. Latvijas kultūra, 1920–1940. Rīga: Latvijas Mākslas muzeju apvienība, 
1990, 80. lpp.
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Nikolaja Maltas un paula galenieka redakcijā, ar skolotāju un Lu mācībspēku atbalstu 
izdotā populārzinātnisko grāmatu sērija “jaunais zinātnieks” (1–66, 1926–1940). par 
vienu no būtiskākajiem 20.–30. gadu latviešu kultūrizdevumiem ir uzskatāms “val-
tera un Rapas” direktora jāņa grīna rediģētais mēnešraksts “daugava” (1928–1940). 
šī žurnāla, tāpat kā daudzu apgāda grāmatu mākslinieciskā ietērpa autors ir Niklāvs  
strunke.16 

starp neatkarīgās Latvijas ietekmīgākajiem izdevējiem minams arī a. gulbis (izde-
vis ap 2000 grāmatu). sadarbībā ar autoru viņa apgādā iznāk Raiņa kopoto rakstu izde-
vums “dzīve un darbi” (1–11, 1925–1931). Rūdolfa egles veidotā “Latvju lirika” (1934) 
ir plašākā līdz tam izdotā dzejas antoloģija. a. gulbis izdod arī apkopojošus darbus 
literatūrvēsturē (t. zeiferta “Latviešu rakstniecības vēsture”, 1–3, 1922–1925; R. egles 
un a. upīša “pasaules rakstniecības vēsture”, 1–4, 1930–1934). Latviešu autorus ārpus 
Latvijas popularizē a. gulbja izdotā sērija “Lettische Literatur”.17 

pazīstamākais a. gulbja izdevums ir joprojām plašākā latviski izdotā enciklopē-
dija “Latviešu konversācijas vārdnīca”. šo unikālo uzziņu krājumu vēsturnieka arveda 
švābes vadībā veidojusi Latvijas tālaika intelektuālā elite, pieaicinot arī virkni citzemju 
speciālistu. padomju okupācijas dēļ nepabeigtais izdevums (iznācis 21 sējums) kļuvis 
par neatkarīgās valsts grāmatniecības simbolu.

16 Valtera un Rapas a/s 25 darba gadi. Rīga: valters un Rapa, 1937, 136 lpp.; jaunmuktāne g. avoti par a/s 
“valters un Rapa” lomu latviešu grāmatniecības un nacionālās kultūras attīstībā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2006, 60.–81. lpp.

17 zanders O. pasaka par grāmatu. Varavīksne, 1973: literārais mantojums. sast. i. bērsons. Rīga: Liesma, 1973, 
28.–40. lpp.

6. att. “Latvijas zeme, daba, tauta” 
(1. sējums, Rīga: valters un Rapa, 
1936)

7. att. “Latviešu konversācijas vārdnīca” (Rīga: a. gulbis, 
1927–1940)
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daudz nozīmīgu latviešu 
autoru darbu (kopumā ap 750 
grāmatu) teicamā poligrāfiskā 
līmenī šajā laikā izdod j. Roze. 
to skaitā ir jāņa poruka 
(1–20, 1929–1930) un kārļa 
skalbes (1–10, 1938–1939) 
kopoti raksti. j. Rozes apgādā 
iznāk arī k. skalbes rediģētais 
literārais žurnāls “piesaule” 
(1928–1935).18 

pavērsienu latviešu grā-
matniecībā rada azartiskā 
Hel māra Rudzīša apgāds 
“grā matu draugs” (dibināts 
1926. gadā), kas, piedāvājot 
līdz pat 400 lappušu biezas 
grāmatas tikai par 1 latu, 
sekmē grāmatu pieejamību. 
sākotnēji H. Rudzītis peļņu 
gūst pārsvarā no tulkotās daiļ-
literatūras un krievu valodā izdotajām lata grāmatām. vēlāk viņš arvien vairāk izdod 
latviešu autoru oriģināldarbus, kā arī savam laikam nozīmīgus populārzinātniskus un 
kultūrvēsturiskus izdevumus (“pasaules vēsture” aleksandra grīna redakcijā, 1–4, 
1929–1930; “Mākslas vēsture” vilhelma purvīša redakcijā, 1–3, 1934–1936). 30. gados 
H. Rudzītis izdod lasītāju iecienīto skandināvu rakstnieku (k. Hamsuna, s. unsetes, 
s. Lāgerlēvas) kopotus rakstus.

Latvijas 20.–30. gadu grāmatniecības kopainā sava vieta ir arī mazāk produktīviem 
apgādiem. Līdz saimnieciskajai krīzei ne vienu vien vērtīgu grāmatu izdod j. Ozola 
darba turpinātājs Oskars jēpe. to vidū ir kultūras vēstures izpētē vērtīgās Matīsa kau-
dzītes “atmiņas no “tautiskā laikmeta” un viņa lielākiem aizgājušiem darbiniekiem” 
(1–2, 1924) un apgāda literārā konsultanta kārļa egles sastādītais latviešu rakstnieku 
autobiogrāfiju krājums “atziņas” (1–3, 1923–1924). kārļa Rasiņa apgādā “Literatūra” 
(dibināts 1926) iznāk Roberta klaustiņa sakārtotās “Latvju tautas daiņas” (1–12, 
1928–1932) un šī perioda plašākā “Latviešu literatūras vēsture” Luda bērziņa redakcijā 
(1–6, 1935–1937). paša un citu apgādu izdotās grāmatas kolportiera gaitās izplata atis 
Freināts.19 Latvijas kartogrāfijas attīstībā būtiskas ir pētera Mantnieka kartogrāfiskā 
institūta (dibināts 1923) publikācijas.20 krietnu skaitu vērtīgu grāmatu ir izdevis gan 
sociāldemokrātu aprindām tuvais izglītības kooperatīvs “kultūras balss” (1918–1931), 
gan ar zemnieku savienību saistītā paju sabiedrība “zemnieka domas” (1925–1940).

18 Grāmata par grāmatnieku Jāni Rozi: rakstu krājums. Rīga: jāņa Rozes apgāds, 1999, 189 lpp.
19 Freināts a. Grāmatnieki pa mājām, tirgiem un pilsētām. Rīga: a. Freināts, 1939, 247 lpp.
20 štrauhmanis j. Institūts Rīga – Brisele. Rīga: principāls, 2005, 136 lpp.

8. att. jānis poruks. kopoti raksti 
(1. sējums, Rīga: j. Roze, 1929)

9. att. knuts Hamsuns. “augusts 
pasaules apbraucējs” (“vērtīgu 
grāmatu virknes” 107. sējums, 
Rīga: grāmatu draugs, 1931)
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Rūpīgi pārdomāta katra izdevuma mākslinieciskā apdare un izcils poligrāfiskais 
izpildījums raksturo Miķeļa goppera apgāda “zelta ābele” (izveidots 1935) grāmatas. 
vairumam “zelta ābeles” izdevumu (līdz Latvijas valstiskuma zaudēšanai tādi ir 48) ir 
miniatūrs formāts, Oļģerta ābelītes, Oskara Norīša, jāņa plēpja, Romana sutas u.c. lat-
viešu mākslinieku oriģinālilustrācijas un grafiskais ietērps. M. goppera apgādā izdotie 
latviešu (R. blaumanis, k. skalbe) un tulkotās prozas (e. t. a. Hofmanis, s. Lāgerlēva, 
a. de Misē) darbi iegūst ne tikai pastiprinātu bibliofilu interesi, bet kļūst arī par skaisti 
izdotas grāmatas etalonu.21 

Latvijas Republikā, jo īpaši 20. gados, nebijušā intensitātē ir vērojama arī daudzu 
neprofesionālu izdotgribētāju rosība. No 479 izdevējiem, kuru darbība ir reģistrēta 
1938.–1940. gadā, vairāk vai mazāk profesionāli ir tikai 166, pa vienai vai pāris grāma-
tām ir izdevuši 199, tāpat netrūkst autorizdevēju (114).22 blakus mērķtiecīgiem sava 
ceļa gājējiem nav mazums klaji diletantisku censoņu, kuru aktivitātes piesārņo grāmatu 
tirgu. grāmatizdevēju profesionalitātes, mazvērtīgu grāmatu izdošanas un izplatīšanas 
ierobežošanas jautājumi samērā regulāri tiek diskutēti dienas presē, tos atspoguļo arī 
žurnāls “Latvju grāmata” (1922–1931), kuru R. egle rediģē kopā ar savu brāli j. Misiņa 
bibliotēkas pārzini kārli egli.

visaptverošai cenzūrai un ideoloģizācijai tiek pakļauti vairāki latviešu apgādi, kas 
20.–30. gados pastāv padomju savienībā. “spartaks” (dibināts 1919), “Latvju izdevnie-
cība” (dibināts 1921, līdz 1923 nosaukums “strēlnieks”) un “prometejs” (dibināts 1923) 
izdod pārsvarā padomju krievijā dzīvojošo autoru sacerējumus (daiļdarbus, mācību 

21 Apgāda “Zelta Ābele” ilustrēts bibliogrāfiskais rādītājs ar papildinājumiem un pielikumiem. sast. L. Osis, 
g. pupa. Rīga: Literatūra un Māksla, 1993, 287 lpp.

22 Ķiploks e. der lettische verlags- und sortimentsbuchhandel. Das lettishe Buch. Riga: zelta ābele, 1942,  
s. 145.

10. att. Rainers 
Marija Rilke. 
“vēstījums par 
karodznieka kristapa 
Rilkes mīlu un nāvi” 
(Rīga: zelta ābele, 
1939)
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literatūru un t.s. sabiedriski politisko literatūru, kopumā ap 1200 grāmatu). tikai re-
tumis, ar tendenciozu atlasi, tiek publicēti arī atsevišķu Latvijas rakstnieku (Linarda 
Laicena, andreja upīša) darbi. staļina terora apstākļos 30. gadu otrajā pusē latviešu 
apgādi tiek likvidēti, vairums to darbinieku represēti. Līdz ar to zūd arī pēdējās ilūzijas 
par zināmu kultūras autonomiju padomju režīma ietvaros. 

Latvijas grāmatniecība Otrā pasaules kara laikā

padomju okupācijas apstākļos mērķtiecīgi tiek iznīcināti līdzšinējie grāmatniecības 
organizatoriskie pamati: lielākos apgādus, poligrāfijas un grāmattirdzniecības uzņēmu-
mus nacionalizē. savukārt mazāko uzņēmumu darbība tiek pārtraukta. visus grāmat-
niecības procesus pakļauj 1940. gada augustā nodibinātajai  valsts apgādniecību un 
poligrāfisko uzņēmumu pārvaldei (vapp), kuras ietvaros izveido 9 nozaru redakcijas. 
kaut arī par vapp tehniskajiem redaktoriem tiek apstiprināti vairāki grāmatniecības 
profesionāļi (j. Rapa, j. Roze, k. Rasiņš u.c.), noteicošais manuskriptu publicēšanā ir 
komunistiskās partijas un cenzūras (galvenās literatūras pārvaldes) funkcionāru vie-
doklis. izvērtējot iepriekšējo gadu grāmatniecības sniegumu no padomju ideoloģijas 
viedokļa, cenzūra izstrādā vairākus aizliegto grāmatu sarakstus. tiek uzsākta apjomīga 
padomju režīmam nevēlamu iespieddarbu vajāšanas un iznīcināšanas kampaņa. No 
apgrozības grāmatu tirdzniecībā un publiskajās bibliotēkās izņemtās grāmatas tiek 
utilizētas.23 

par nebijušu latviešu grāmatniecības ideoloģizāciju liecina arī fakts, ka no 1109 
pirmajā padomju okupācijas gadā klajā laistajiem izdevumiem trešdaļa ir politiskā un 
sociālekonomiskā literatūra ar nepārprotamu propagandas ievirzi. Latviešu grāmat-
niecības acīmredzamā degradācija noved pie izdevēja j. Rapas pašnāvības 1941. gada 
maijā. dažas nedēļas vēlāk – 14. jūnijā vairāki grāmatizdevēji tiek deportēti, viņu vidū 
arī j. Roze, jānis alfrēds kukurs, kārlis dūnis un jānis dūnis. 

pāris mēnešu pēc nacistiskās vācijas okupācijas sākuma – 1941. gada rudenī ap-
gāda “Latvju grāmata” paspārnē darbu atsāk vairāki izdevēji, kuriem sākotnēji neizdo-
das atgūt padomju laikā atsavinātos grāmatniecības uzņēmumus. “Latvju grāmata”, kas 
ir produktīvākā šī perioda izdevniecība (ap 260 izdevumu), pārsvarā laiž klajā mācību 
literatūru, bet starp iespiedumiem ir arī oriģināldzejas antoloģijas “Likteņi” (1942, sast. 
veronika strēlerte) un “Mūžība” (1943, sast. arnolds Lūsis), grāmatrūpniecības un ju-
ridiskās terminoloģijas vārdnīcas (abas 1942) un komponistam jāzepam vītolam veltīts 
rakstu krājums (1944).

pakāpeniski apgādus izdodas atjaunot M. gopperam, H. Rudzītim, a. gulbja 
māsas dēlam arvīdam Mālītim (a. gulbja apgāda vadītājs no 1936. gada) un k. Rasiņam. 
arī vairāki citi izdevējdarbības atļauju saņēmušie nav iesācēji grāmatniecībā: literatūr-
kritiķis jānis kadilis savulaik bijis “valtera un Rapas” apgāda direktora vietnieks, bet  

23 karulis k. grāmata pirmajā padomju okupācijas gadā: atmiņas un skaitļi. Starptautiska konference “Bibliotēka, 
grāmatniecība, ideoloģija Otrā pasaules kara laikā (1939–1945)”, 8.10.1996.–12.10.1996., Jūrmala: materiālu 
krājums. sast. j. dreimane. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1999, 99.–112. lpp.
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vladislavs Locis grāmatu izdošanai pievērsies 30. gadu beigās. starp apmēram 30 izde-
vējiem, kas no 1941. gada jūlija līdz 1944. gada rudenim darbojas Latvijas teritorijā, ir 
diezgan izteikta lietpratēju dominante. iepriekšminētie apgādi arī kvantitatīvi visjūtamāk 
ietekmē grāmatu repertuāru 40. gadu pirmajā pusē: “zelta ābele” ir izdevusi 90 grāma-
tas, H. Rudzītis – 59, a. gulbja apgāds – 41, k. Rasiņš – 38, j. kadilis – 33 un v. Locis –  
31 grāmatu.

Latviešu leģionāriem “zelta ābele” ir paredzējusi gan sēriju “karavīra bibliotēka”, 
gan edvarta virzas “straumēnu” miniatūrizdevumu (1942). savukārt rakstu krājums 
“Das lettische Buch” (Latviešu grāmata), kas veltīts latviešu grāmatu skatei Leipcigā 
1942. gada rudenī, joprojām ir viens no veiksmīgākajiem mūsu grāmatniecības repre-
zentācijas izdevumiem. 

arī nacistu okupācijas gados grāmatniecībā ir nozīmīgs daiļliteratūras īpatsvars. 
pirmpublikācijas grāmatās pieredz vairāki oriģinālromāni: alfreda dziļuma “saplēstā 
krūze”, jāņa klīdzēja “jaunieši” (abi 1942), knuta Lesiņa “Mīlestības zīmogs” un ilonas 
Leimanes “vilkaču mantiniece” (abi 1943). tulkotās literatūras jomā, pastiprināti pie-
vēršoties vācu literatūrai, politiskās konjunktūras mesli tomēr tiek maksāti visai reti. 
iznāk j. v. gētes, e. t. a. Hofmaņa, t. štorma, R. M. Rilkes un citu nozīmīgu autoru 
darbu latviskojumi. par spīti kara laika grūtībām, pāris gados apgādāts plašs mākslas 
izdevumu klāsts, to skaitā aleksandra junkera un Oļģerta ābelītes darbu reprodukciju 
mapes, jāņa siliņa monogrāfija “Ludolfs Liberts” (1943) un Oļģerta Liepiņa apcere “si-
gismunds vidbergs” (1942). 

Laikposmā no 1941. gada vasaras līdz 1944. gada rudenim nāk klajā ap 1500 
grāmatu un muzikāliju. arī nacistu režīma laikā top aizliegto grāmatu saraksts,24 
ir atsevišķu manuskriptu publicēšanas aizliegumi vai novilcināšana, to aizbildinot 
ar neaktualitāti. paradoksāli, bet tieši vācu iestāžu birokrātijas dēļ k. Rasiņa apgādā 
iznāk tikai pirmais no desmit paredzētajiem j. v. gētes rakstu sējumiem. salīdzi-
not ar periodiskajiem izdevumiem, šī perioda grāmatās ir relatīvi maz ideoloģisku 
nodevu, un daudzas no tām šajā neziņas laikā palīdz uzturēt nacionālo pašapziņu. 
vairāki grāmatnieki (j. grīns, j. kadilis, M. goppers, p. Mantnieks un a. Mālītis) 
ir to Latvijas politiķu un kultūras darbinieku vidū, kas 1944. gadā paraksta Latvijas 
Centrālās padomes Memorandu, paužot nepieciešamību atjaunot Latvijas Republikas  
suverenitāti.

grāmatniecība Latvijā pēc Otrā pasaules kara

vēl nav noslēdzies Otrais pasaules karš un Latviju pilnībā pārņēmusi padomju oku-
pācijas vara, kad 1944. gada vasarā tiek atsākta padomju režīmam nevēlamu iespied-
darbu sarakstu veidošana un drīz pēc tam arī šo izdevumu visaptveroša iznīcināšanas 
akcija. tikai ļoti ierobežots “novecojušās literatūras” eksemplāru skaits nonāk dažu 
lielāko Rīgas bibliotēku speciālajos fondos. tiek atjaunots un nostiprināts pirmajā 

24 Liste des aus den lettischen Volksbüchereien und Antiquariaten zurückzustellenden Schrifttums = No latviešu 
tautas bibliotēkām un antikvariātiem izņemamo grāmatu saraksts. Rīga: b.i., 1941, 164 lpp.
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padomju gadā funkcionējošais modelis, kas paredz pilnīgu grāmatniecības procesu 
centralizāciju, sabiedriskošanu un pakļaušanu valdošā režīma ideoloģijai. totalitārajai 
iekārtai uzticamie kompartijas un cenzūras ierēdņi liedz iepazīt trimdā devušos, repre-
sēto vai iekšējā emigrācijā nonākušo autoru darbus, kā arī neatkarīgās Latvijas grāmat-
niecības nozīmīgākos izdevumus.25 tiek būtiski deformēts un noplicināts nacionālās 
rakstniecības un zinātnes attīstības process, cenzūras radīto iespieddarbu vakuumu 
aizpildot ar bieži vien netalantīgu, bet režīmam lojālu autoru tekstiem, kas iespiesti 
masu tirāžās. tā zināmā sabiedrības daļā iecienītā kolaboranta viļa Lāča ar staļina 
prēmiju novērtētā Latvijas jaunāko laiku vēstures beletrizētā falsifikācija – romāns 
“vētra” līdz 50. gadu vidum atkārtotos metienos tiek tiražēts vairāk nekā 437 tūkstošos  
eksemplāru. 

pēckara Latvijas grāmatniecības sovetizācija ir vienlīdz atkarīga gan no Maska-
vas akcepta izdevniecību plāniem un izdošanai nepieciešamo resursu limitiem, gan 
no vietējās partijas nomenklatūras un cenzūras ierēdņu cītības centra ideoloģisko 
nostādņu izpildē. grāmatu repertuāru 40. gados jūtami iespaido t.s. buržuāziskā na-
cionālisma un kosmopolītisma apkarošana, kas paredz ļoti pamatīgu, padomju kano-
niem atbilstošu, nacionālā un pasaules kultūras mantojuma izvētīšanu. ignorējot vai 
arī krasi noliedzot t.s. buržuāzisko vēsturnieku līdzšinējo veikumu, nāk klajā oficiozā 
“Latvijas psR vēsture”, turklāt zīmīgi, ka vispirms krieviski (1–3, 1952–1958) un tikai 
pēc tam latviski (1–3, 1953–1959). par sociālistiskā internacionālisma patieso būtību 
liecina arī fakts, ka pat Raiņa kopoti raksti (1–14, 1947–1951) sāk iznākt tikai tad, 
kad lasītāji jau saņēmuši M. gorkija kopotu rakstu (1–23, 1946–1954) pirmos sēju-
mus. kopumā vairāk nekā puse no latviski izdotajām grāmatām līdz 1953. gadam ir  
tulkojumi. 

efektīvas kontroles nolūkos pirmajos pēckara gados grāmatu izdošana tiek 
koncentrēta 1945. gadā atjaunotajā valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu 
pārvaldē, kas pēc gada pārtop par Latvijas valsts izdevniecību (Lvi) un ir vienīgā 
valsts izdevniecība 40. gadu otrajā pusē. tikai 1951. gadā tiek izveidota Latvijas psR 
zinātņu akadēmijas izdevniecība (kopš 1965 nosaukums “zinātne”). salīdzinoši vēlāk 
nekā, piemēram, Lietuvā, notiek Latvijas izdevniecību specializācija. 1965. gadā Lvi 
kodols pārtop par apgādu “Liesma”, no Lvi Mācību literatūras redakcijas tiek izveidota 
izdevniecība “zvaigzne”, bet enciklopēdiju redakcija – iekļauta zinātņu akadēmijas  
sistēmā. 

daļēji atbrīvojoties no pēckara gadiem raksturīgās vulgārsocioloģiskās latviešu 
un pasaules kultūras mantojuma izpratnes, 50. gadu otrajā pusē ievērojami pieaug 
latviešu un cittautu klasiķu darbu izdevumu skaits. atsevišķu trimdā nonākušu autoru  
(j. jaunsudrabiņš) darbu publikācijas padomju iestādes cenšas izmantot savas propagan-
das nolūkos. padomju režīma nosacītās liberalizācijas apstākļos šajā laikā tiek izveidota 
komisija, kas caurskata bibliotēku speciālās glabāšanas fondos ievietotos iespieddarbus 
un nelielai to daļai paver ceļu uz bibliotēku atklātajiem fondiem. taču atsaukties uz 

25 briedis R. karš ar grāmatām. desmit saraksti (1944–1960): [par galv. lit. pārvaldes grām. “izņemšanas” ak-
cijām]. Karogs, Nr. 5, 1997, 181.–197. lpp.; strods H. PSRS politiskā cenzūra Latvijā, 1940–1990, 1. daļa. Rīga: 
jumava, 2010, 472 lpp.
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speciālajos fondos iepazī-
tajiem izdevumiem pat zi-
nātniskajās publikācijās arī 
turpmākajos gadu desmitos 
ir tikpat kā neiespējami.

paplašinās Latvijas 
vēsturei un kultūrai un 
tās mantojumam veltīto 
izdevumu klāsts: zinātņu 
akadēmijas izdevniecība 
1957. gadā aizsāk joprojām 
iznākošo rakstu krājumu 
“arheoloģija un etnogrāfija”, 
bet no 1962. gada izdod 
plašākai lasītāju auditorijai 
domāto “dabas un vēstures 
kalendāru”. savukārt Lvi 
top turpinājumizdevumi 
“teātris un dzīve” (1–35, 

1956–1992), “Latviešu tēlotāja māksla” (1–15, 1957–1988), “Latviešu mūzika” (1–19, 
1958–1990). kā netieša atbilde zviedrijā iznākušajai “Latvju enciklopēdijai” tiek izdota 
“Latvijas psR Mazā enciklopēdija” (1–3, 1967–1970). tajos pašos gados un arī vēlāk pēc 
padomju specdienestu pasūtījuma tiek publicētas (arī svešvalodās izplatīšanai Rietum-
valstīs) paskvilas, kuru mērķis ir diskreditēt latviešu trimdas organizācijas, piemēram, 
dezinformācijas brošūra “viņi bez maskas” (1966). 

grāmatniecības daudzpakāpju kontroles un saskaņošanas sistēma pagarina iz-
došanas procesu un nereti liedz bez būtiskiem īsinājumiem izdot pat režīma oficiāli 
atzītu autoru darbu apkopojumus. tikai 70. gados sāk iznākt jau iepriekšējā desmit-
gadē publiski solītā j. endzelīna “darbu izlase” (4 sēj., 6 grāmatas, 1971–1982) un 
Raiņa kopotu rakstu akadēmiskais izdevums (1–30, 1977–1986). 70. gados izdev-
niecība “zinātne” sāk izdot “Latviešu literārās valodas vārdnīcu” (8 sēj., 10 grāmatas, 
1972–1996) un “Latviešu tautasdziesmas” (10 sēj., 11 grāmatas, 1979–2013). apgāda 
izdevumu klāsta kodolu veido zinātniskā literatūra – grāmatas un žurnāli, un sapro-
tams, ka padomju ideoloģijas klātbūtne ir mazāk izjūtama eksakto zinātņu pārstāvju 
publikācijās. Noturīgu lasītāju interesi iegūst vairākas “zinātnes” sērijas, jo īpaši 
“apvārsnis” (iznāca no 1970) un “Latvijas arhitektūras un mākslas pieminekļi” (iznāk  
kopš 1979). 

institucionālās cenzūras ietekmi cenšas mazināt daļa valsts izdevniecībās strādājošo 
redaktoru.26 apgādā “Liesma” to vidū ir ne mazums rakstnieku, literatūrzinātnieku un 
tulkotāju. pēc cenzūras “kļūmes”, pieļaujot krājumā “gadu gredzeni” (1969) publicēt 
poēmu “indriķa Latvieša piezīmes uz Livonijas hronikas malām” gan seko vairākus 
gadus ilgs publicēšanas aizliegums tās autorei vizmai belševicai.

26 Grāmatas aizkulises: apceres, dokumenti, intervijas, atmiņas. Rīga: sol vita, 2002, 366 lpp.

11. att. apvienotais novecojušo 
izdevumu saraksts (1–7) (Rīga, 
1951)

12. att. “Latvijas psR arheoloģija” 
(Rīga: zinātne, 1974)
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gluži pamatoti padomju laika grāmatniecība aso-
ciējas ar iespaidīgām izdevumu tirāžām, kas ievērojami 
atšķiras no citos latviešu grāmatas vēstures posmos 
pieredzētajām. Milzu metienos iznāk arī t.s. sabiedriski 
politiskā literatūra, un tikai 60. gados izdodas panākt la-
sītāju interesēm atbilstošāku oriģinālliteratūras izdevumu 
pieejamību. tā, piemēram, ārijas elksnes, Ojāra vācieša 
un imanta ziedoņa dzejas grāmatas iznāk 33 000 ek-
semplāru tirāžā. tas gan neatrisina padomju gadiem tik 
raksturīgo lasītāju pieprasīto grāmatu deficītu, kas ir jo 
asāk izjūtams ierobežotas grāmatu izvēles apstākļos. par 
zināmu regresu grāmatniecībā liecina arī prakse ārzemju 
autoru darbu publicēšanā: gan latviski jau agrāk izdotos, 
gan tobrīd aktuālos izdot pārsvarā pēc tam, kad tie jau 
iznākuši krieviski.

Latviešu literārā mantojuma apguvei būtiska ir 
“Liesmas” izdotā gadagrāmata “varavīksne” (1–30, 
1967–1996). savukārt starp lasītāju iecienītākajām šī 
paša apgāda sērijām jāmin “piedzīvojumi. Fantastika. 
Ceļojumi” (iznāca no 1958), “ievērojamu cilvēku dzīve” (iznāca no 1966) un “stāsti par 
vēsturi” (iznāca no 1969). 

Mācību literatūras apgāds “zvaigzne” izdod pārsvarā mācību grāmatas, metodisko 
literatūru un skolām domātus daiļdarbus, bet plašākai auditorijai ir adresēta pagātnes 
domātāju tekstu sērija “avots” (iznāk kopš 1977). galvenokārt divvalodu vārdnīcas, 
publicistiku un albumus publicē “Liesmas” reorganizācijas ietvaros 1980. gadā izvei-
dotā izdevniecība “avots”. 

60.–70. gados Latvijā iznāk arī vairākas nozaru enciklopēdijas, piemēram, “Lauk-
saimniecības enciklopēdija” (1–4, 1962–1971, Lvi un “Liesma”) un “populārā medicī-
nas enciklopēdija” (1975, izdevniecība “zinātne”). šīs un citas enciklopēdijas ir sagata-
vojusi 1963. gadā dibinātā enciklopēdiju redakcija (no 1968 – galvenā enciklopēdiju 
redakcija). 

80. gados galveno enciklopēdiju redakciju veido 11 nozaru un funkcionālās re-
dakcijas, kurās strādā apmēram 160 darbinieku. par izdevniecības plašāko un arī vis-
vairāk kritizēto izdevumu kļūst “Latvijas padomju enciklopēdija”, kas iznāk no 1981. 
līdz 1988. gadam. enciklopēdijas 10 sējumi un 2 papildsējumi 75 tūkstošos eksemplāru 
tiražē padomju ideologu izpratni par uzziņu izdevumu misiju. “Latvijas padomju en-
ciklopēdijas” saturu nosaka ne tik daudz izdevuma autori, zinātniskie konsultanti vai 
redkolēģija, cik tās galvenā redaktora nomenklatūras darbinieka pētera jērāna nekom-
petentā un voluntārā pieeja. enciklopēdijā iekļaujamo personāliju saraksti tiek apstip-
rināti kompartijas Centrālajā komitejā. publiski vērtējumi par šo enciklopēdiju diemžēl 
parādās tikai pēc tās iznākšanas. tiek konstatēts, ka “Latvijas padomju enciklopēdijā” 
ir salīdzinoši mazāk šķirkļu par Latviju nekā a. gulbja apgādā iznākušajā “Latviešu 
konversācijas vārdnīcā”. savukārt pārspīlēti apjomīgā informācija par ekonomiku, pa-
domju valsts un komunistiskās partijas darbiniekiem ir radījusi disproporciju par sliktu 

13. att. imants ziedonis. “krāsainas 
pasakas” (Rīga: Liesma, 1973)
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humanitārajām zinātnēm 
un kultūrai. pēc rakstnieka 
alberta bela ieskata, “mūsu 
priekšā ir universāls stagnā-
cijas piemineklis”.27

arvien pieaugošā laika 
distance ļauj mums šodien 
objektīvāk novērtēt arī lat-
viešu grāmatniecības pa-
domju periodu, saskatīt tajā 
vērtības, kas ir veidojušas 
ne vienu vien paaudzi. taču 
šī laika posma padziļināta 
izpēte un izvērtējums ir vēl 
nākotnes uzdevums.

trimdas latviešu grāmatniecība

grāmatniecības nozīme nacionālās identitātes uzturēšanā būtiski pieaug pēc Otrā 
pasaules kara, kad atkārtotās padomju agresijas priekšvakarā Latviju pamet vairāki 
simti tūkstoši tās iedzīvotāju. 40. gadu vidū aizsākas trimdas grāmatniecības periods, 
kas noslēdzas līdz ar valstiskuma atjaunošanu 1991. gadā. vairāk nekā 6000 grāmatu 
un citu iespieddarbu, kas šajos gados iznākuši dažādās latviešu mītnes zemēs, detalizēti 
fiksējis valodnieks un bibliogrāfs benjamiņš jēgers rādītājā “Latviešu trimdas izdevumu 
bibliogrāfija” (5 sēj., 1968–1996).

40. gadu otrajā pusē absolūtais vairākums trimdā izdoto latviešu grāmatu nāk klajā 
Rietumu sabiedroto okupācijas zonās vācijā. tur pārsvarā pārvietoto personu nomet-
nēs (Displaced person camps) dzīvojošo latviešu bēgļu vidū netrūkst uzņēmīgu cilvēku, 
kuri, izmantojot konjunktūru, izmēģina savus spēkus grāmatniecībā. protams, arī viņi  
iepazīst izdošanas atļauju un papīra sagādes grūtības. tāpat kā papildu izmaksu nepie-
ciešamību, kas ir neizbēgamas, nododot tekstus latviešu valodā cittautiešu spiestuvēm. 
tā kā daudzi nometņu laika izdevumi nav iespiesti tipogrāfijās, bet rotaprintēti, to 
ārējais veidols ir visai necils. papīra iegādes grūtībām zūdot, pieaug grāmatu apjoms 
un ievērojami sarūk apjomā nelielo grāmatiņu skaits. taču valūtas reforma vācijā 
1948. gadā samazina pirktspēju, kas savukārt ietekmē grāmatu tirāžas.28 

27 atbildot laikmetam, jautājot godaprātam: [par Latv. padomju encikl.: galv. encikl. red., izd-bu darbin., zi-
nātn., rakstn. saruna]. Materiālu sagat. v. daugmalis. Literatūra un Māksla, 1988, 3. jūn., 4. lpp.

28 ieleja k. Latviešu grāmatniecība trimdā. Latviešu trimdas desmit gadi: rakstu krājums. Red. H. tichovskis. 
[toronto]: astras apgāds, 1954, 176.–201. lpp.

14. att. “populārā medicīnas enciklo-
pēdija” (2. izdevums, Rīga: galvenā 
enciklopēdiju redakcija, 1984) 

15. att. Roterdamas erasms. 
“Muļķības slavinājums” (Rīga: 
zvaigzne, 1985)
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40. gados vācijā iznākušo grāmatu klāstā liela daļa ir daiļliteratūras izdevumi. vis-
biežāk publicēto autoru vidū ir R. blaumanis, a. brigadere, a. grīns, j. jaunsudrabiņš 
un k. skalbe. bēgļu dzīves realitāte un paredzamā izceļošana sekmē svešvalodu mācību 
grāmatu un vārdnīcu noietu. 

Lielāko grāmatu skaitu nometņu laikā ir laidusi klajā Fišbahas latviešu komiteja – 
no 1946. līdz 1949. gadam iznāk 57 grāmatas. tā kā šajā Nirnbergas piepilsētā tolaik 
darbojas latviešu ģimnāzija, apmēram puse no izdevumiem ir mācību literatūra.

starp privātpersonām vācijā rosīgākais apgādātājs ir H. Rudzītis, kurš eslingenē 
izdod 50 grāmatas, kā arī literāro mēnešrakstu “Laiks” (1946–1949). par Latgales au-
toru darbu popularizēšanu Minhenē rūpējas v. Locis, kas izdod arī laikrakstu “Latgolas 
bolss”, žurnālu “dzeive” un joprojām Latvijā iznākošo “tāvu zemes kalendaru”.29 kaut 
arī vācijā 40. gadu vidū darbību uzsāk vairāki vēlāk nozīmīgi latviešu apgādi, grāmatu 
izdošanas process šajā laikā ir visai sadrumstalots, tajā samanāms profesionālās prakses 
trūkums, dominē komerciāls izdevīgums un autortiesību ignorance. 

vairums augstvērtīgāko un komplicētāko trimdas izdevumu dienas gaismu  
ierauga zviedrijā. 1945. gadā stokholmā sarežģītos finansiālos apstākļos darbu atsāk 
M. goppers, kurš nevar izmantot nedz publicēšanai sagatavotos, bet Latvijā palikušos 
manuskriptus, nedz pietiekami ietekmēt grāmatu iespiešanas kvalitāti. spītējot šīm un 
citām grūtībām, arī trimdā M. goppers uztur bezkompromisa prasīgumu augstu izde-
vējdarbības standartu ievērošanā. 1948. gadā iznākusī arnolda spekkes “Latvijas vēs-
ture” ir pirmā plašākā trimdā izdotā Latvijas vēsturei veltītā publikācija. ar to aizsākas 
a. spekkes ilggadējā sadarbība ar M. gopperu, kuras rezultātā viņš kļūst par apgāda 
“zelta ābele” pēckara gados visvairāk (10 no pavisam 38 grāmatām) izdoto autoru. 

Mērķtiecība un rūpīgs darbs raksturo dagnijas šleieres paveikto trimdas grāmat-
niecībā. kopīgi ar vīru georgu šleieru 1945. gadā izveidotais apgāds “daugava” ir 
vienīgā trimdas izdevniecība, kas turpina darbību Latvijā arī pēc val stiskuma atgūša-
nas. starp vairākiem simtiem “daugavas” izdevumu kā nozīmīgākie jāmin k. skalbes 
raksti (1–6, 1952–1955), jāņa Mediņa un Miķeļa valtera memuāri un j. siliņa vērienīgā 
“Latvijas māksla” (1–5, 1979–1993). 50. gados, kad uzkrāta gan izdošanas pieredze, 
gan iespējams rēķināties ar noturīgāku trimdinieku pirktspēju, šleieri ķeras pie Latvi-
jas vēstures monogrāfiju sērijas izdošanas. sākotnēji plānoto 7 sējumu vietā iznākuši 
11 apjomīgi sējumi (1958–1997), kuros atspoguļota Latvijas vēsture no 1290. līdz 
1940. gadam. ievērojamāko dažādu paaudžu trimdas vēsturnieku (a. švābe, e. duns-
dorfs, e. andersons u.c.) rakstītais savulaik bijis svarīgs arguments pret melīgo padomju 
propagandu, un vēl arvien šie izdevumi ieņem noteiktu vietu mūsu vēstures zinātnes 
literatūrā. Lielajām kultūrtautām pierasto, bet latviešu grāmatniecībā tikai 30. gados 
iedibināto zinātnieku jubileju izdevumu tradīciju turpina 1963. gadā “daugavas” izdo-
tais un Haralda biezā sastādītais krājums “ieskatītais un atzītais”, kas veltīts filozofam  
teodoram Celmam. 

viens no plašākajiem trimdas izdevumiem ir apgādā “ziemeļblāzma” vesterosā 
(zviedrija) iznākušie Raiņa Raksti (1–17, 1952–1965). tos sadarbībā ar kārli dziļleju 

29 zeile p. Latgales kultūras vēsture: no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Rēzekne: Latgales kultūras centra 
izdevniecība, 2006, 592.–597. lpp.
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un Niklāvu strunki sagatavo jānis abučs, kurš jau pirms kara ir strādājis vairākās Latvi-
jas tipogrāfijās.30 j. abuča “ziemeļblāzma” paver ceļu arī citu apgādu salīdzinoši reti iz-
dotajai dzejai un dzintara soduma latviskotajam dž. džoisa “ulisam” (1960). j. abuča 
salikti un iespiesti ir arī turpat vesterosā izdotā “dzimtenes kalendāra” (1972–1988) 
pirmie laidieni, kurus sastāda katoļu prāvests kazimirs vilnis. blakus trimdas katoļu 
dzīves apskatiem un Latgales vēsturei veltītiem staņislava kučinska apcerējumiem 
kalendārā ir daudz konfesionāli neiegrožotu daiļdarbu un kultūrvēsturisku apceru 
publikāciju (Rolfs ekmanis, uldis Ģērmanis, Lidija švābe u.c. autori). 

savrupa, bet nenoliedzami svarīga vieta bērnu un jaunatnes literatūras izdošanā ir 
baibas vītoliņas apgāda “atvase” (1968–1989) izdevumiem. galvenokārt Rietumu sa-
biedrības objektīvai informēšanai par Latviju un latviešiem kalpo 1947. gadā izveidotā 
un ilgus gadus dzejnieka andreja eglīša vadītā Latviešu Nacionālā fonda publikācijas, to 
skaitā pirmajā padomju okupācijas gadā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts “These 
names accuse” (1951, 1982) un rakstu krājums “Latvia: country and people” (1967).

Ceturtdaļgadsimta garumā (1946–1971) pārsvarā oriģinālliteratūru laiž klajā 
imanta Reitmaņa apgāds “imanta” kopenhāgenā, par kura nozīmīgāko veikumu mi-
nams izdevums “Latviešu tautas dziesmas” 12 sējumos (1952–1956).31 

No 1949. gada izdevējdarbību asv turpina “grāmatu draugs”. tā paša gada 
8. novembrī Ņujorkā H. Rudzītis laiž klajā laikraksta “Laiks” pirmo numuru. Līdz pat 
21. gadsimta slieksnim, kad izdevuma redakcija tiek pārcelta uz Rīgu, “Laiks” ir opera-
tīvas un daudzpusīgas informācijas avots un sekmīgi pilda arī trimdas sabiedriskā tīkla 
funkciju. pieaugot trimdinieku rocībai, kļūst iespējama literārā žurnāla “Laika Mēneš-
raksts” (1955–1963) iznākšana, bet “Laika” tirāža 60. gados sasniedz pat 13 000 eksem-
plāru robežu. starp vairāk nekā 700 grāmatām, ko H. Rudzītis izdod līdz 1988. gadam, 
dominē oriģinālproza. Regulāri tiek publicēti galvenokārt “grāmatu drauga” izdotie 
alfreda dziļuma, anšlava eglīša un gunara janovska romāni. plašu lasītāju atsaucību 
iegūst andreja johansona un Marisa vētras atmiņu grāmatas, kā arī paša H. Rudzīša 
memuāri “Manas dzīves dēkas” (1984).32 kaut “grāmatu draugs” ir ražīgākais trimdas 
apgāds, kurš savu izdevumu popularizēšanai var pastāvīgi izmantot “Laika” slejas, arī 
H. Rudzītim ir aktuāla sacensība ar citiem izdevējiem par autoru un lasītāju piesaisti. 
No grāmatu pirkšanas intensitātes tieši atkarīga ir honorāru izmaksa, kas ietekmē gan 
paša apgāda, gan tā autoru citu ieceru īstenošanu. 

50. gados Mineapolē (asv) izdevējdarbību turpina arī Hugo skrastiņš, kurš 
pirms tam jau vācijā laidis klajā vairākus desmitus grāmatu ar apgāda “jaunais vārds” 
zīmi. Līdz pat 1977. gadam amerikā H. skrastiņš izdod žurnālu “tilts” un uztur tāda 
paša nosaukuma grāmatu apgādu. “tilts” laiž klajā virkni trimdas jauno autoru (ilzes 
šķipsnas, gunta zariņa u.c.) pirmpublikāciju un okupētās Latvijas rakstnieku (alberta 
bela, Marģera zariņa u.c.) darbu pārpublicējumu, kas, tāpat kā žurnāla rosinātā disku-

30 kalniņa M. viena vīra teātris: jāņa abuča grāmatu apgāds “ziemeļblāzma”. Varavīksne, 1993: literārā manto-
juma gadagrāmata. sast. L. volkova. Rīga: preses nams, 1993, 157.–162. lpp.

31 zvirgzdiņš i. imants Reitmanis un grāmatu apgāds “imanta”. Varavīksne, 1995: literārā mantojuma 
gadagrāmata. sast. L. volkova. Rīga: preses nams, 1995, 125.–133. lpp.  

32 pēc valstiskās neatkarības atgūšanas izdoti arī Latvijā: Rudzītis H. Manas dzīves dēkas. Rīga: zinātne, 1997, 
229 lpp.



349

sija rubrikā “autoru domas” par kultūras vērtību apmaiņas iespējām starp trimdu un 
Latviju, izpelnās daļas trimdinieku sabiedrības nosodījumu. 

par vienu no ražīgākajiem trimdas apgādiem 70.–80. gados kļūst Roberta krūklīša 
“gauja” īstlansingā (Mičiganas pavalstī). Cittautiešu pasūtījumu izpildē nopelnīto lat-
viešu grāmatniecībā iegulda vairāki asv un kanādā dzīvojošie izdevēji, kuriem pieder 
savi poligrāfiskie uzņēmumi: alfrēds kalnājs Čikāgā, arturs augstums Linkolnā (Ne-
braskas pavalstī, apgāds “vaidava”) un valters ziediņš toronto (apgāds “druva”).

dažādu mītnes zemju latviešu daudzveidīgās sabiedriskās un kultūras rosmes do-
kumentē rakstu krājums “Latviešu trimdas desmit gadi” (1954), kuru izdevis annas ti-
hovskas apgāds “astra” toronto. pilnvērtīga trimdas izpēte nav iedomājama bez edgara 
dunsdorfa rediģētā rakstu krājuma “archīvs” (1–31, 1960–1993), kurš austrālijā laists 
klajā ar pasaules brīvo latviešu apvienības un kārļa zariņa fonda atbalstu. trimdas grā-
matniecības kontekstā neierasti plaša dramaturģijas publikācija ir 30 Mārtiņa zīverta 
(1903–1990) lugu izdevums (1959–1976) rakstnieka Mintauta eglīša salas apgādā sidnejā. 

pārvarot informācijas avotu un finanšu nepietiekamību, zviedrijā tiek izdota 
“Latvju enciklopēdija” (1–3, 1950–1955, papildinājumi 1962). dažādās mītnes zemēs 
izkliedēto autoru (ap 70) uzrakstītajam enciklopēdijas šķirkļu galīgo veidolu piešķir 
redakcijas grupa a. švābes vadībā. Līdzīgas ievirzes reģionāla enciklopēdija ir arī ame-
rikas Latviešu apvienības Latviešu institūta izdotā “Latvju enciklopēdija, 1962–1982” 
(1–5, 1983–2006) edgara andersona redakcijā. 

ikvienam trimdas izdevējam nākas respektēt lasītāju vairākuma samērā konserva-
tīvo lasāmvielas izvēli, tādēļ trimdas jaunāko paaudžu autoru radošie meklējumi biežāk 
ir atrodami literāro žurnālu (galvenokārt “jaunā gaita”, iznāk kopš 1955) lappusēs. 

16. att. edgars dunsdorfs. 
“Latvijas vēsture, 1600–1710” 
(stokholma: daugava, 1962)

17. att. džeimss džoiss. “uliss” 
(vesterosa: ziemeļblāzma, 
1960)

18. att. Mariss vētra. “sestā 
kolonna” (bruklina: grāmatu 
draugs, 1957)

Viesturs Zanders   NaCiONāLā gRāMatNieCība gadsiMtu RituMā
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potenciālo grāmatu pircēju 
ierobežotais skaits nosaka 
arī to, ka dažādu nozaru 
latviešu zinātnieku pētījumu 
rezultātus trimdas grāmat-
niecība atspoguļo diezgan 
fragmentāri. vēl vairāk, ne-
reti zinātnieku veikums tiek 
kompetenti novērtēts cittautu 
speciālajos izdevumos, bet 
tikpat kā ignorēts trimdinieku 
vidū. tāpat samērā maz ir 
izdevumu, kuru sagatavošanā 
jāiegulda ievērojami finan-
siālie un intelektuālie resursi 
gadījumos, kad prognozētā 
lasītāju auditorija ir šaura. pie 
šādiem visai specifiskiem, bet 
latviešu nozaru terminoloģi-

jas attīstību veicinošiem darbiem jāmin “Latviešu techniskās terminoloģijas vārdnīca” 
(1–5, 1972–1986).

Neraugoties uz visiem šķēršļiem, kas ietekmē latviešu grāmatniecību trimdā, tā 
kļūst par spilgtu liecību ārpus dzimtenes mītošo latviešu garīgai un radošai rosmei.33 

grāmatniecība Latvijā pēc valstiskuma atjaunošanas

vēl reizi 20. gadsimtā krasas pārmaiņas latviešu grāmatniecība piedzīvo 90. gadu 
sākumā, kad līdz ar politiskās cenzūras likvidēšanu paveras ilgu laiku nebijušas iespējas 
publicēties. blakus jau pastāvošajām valsts izdevniecībām tiek veidoti jauni apgādi, 
grāmatniecībā sevi apņēmīgi mēģina pieteikt dažādas firmas un privātpersonas ar visai 
atšķirīgu un bieži vien nepietiekamu izpratni par kvalitatīvu izdevējdarbību. kādreizējo 
valsts izdevniecību privatizācija noris ar mainīgām sekmēm: no 1993. gada pastāv šo-
brīd produktīvākais Latvijas apgāds “zvaigzne abC”, vēl arvien veikmīgi strādā apgāds 
“zinātne”. savukārt maksātnespējas dēļ 1997. gadā tiek likvidēta izdevniecība “Latvijas 
enciklopēdija”, bet 2000. gadā – izdevniecība “Liesma”. jau pēc tam tiek atzīts, ka, “pār-
vietojot grāmatniecību privātsektorā, valsts faktiski pārtrauca veidot un īstenot grāmat-
niecības kultūrpolitiku” un tās finansiālais atbalsts grāmatniecībai ir bijis “sporādisks 
un maznozīmīgs”.34 būtiski izdevējdarbību sekmē 1998. gadā izveidotais valsts kultūr-

33 jēgers b. statistisks pārskats par trimdas grāmatniecību. Kritikas gadagrāmata, 18. sēj. Rīga: Liesma, 1991, 
77.–86. lpp. 

34 Nacionālā programma “Kultūra”, 2000–2010: (īsinātais variants). Rīga: Latvijas Republikas kultūras minis-
trija, 2001, 148. lpp.

19. att. “archīvs” (8. sējums, Melburna: Latviešu apvienība  
austrālijā, 1968)
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kapitāla fonds, kura finansējuma piesaisti akcīzes nodoklim pārtraucot 2004. gadā tiek 
radīti priekšnoteikumi krasam tā budžeta samazinājumam saimnieciskās krīzes laikā. 

pēc Latvijas neatkarības atgūšanas vienlaikus pieaug Latvijā izdoto grāmatu skaits 
(1991. gadā – 1387 izdevumi, 2000. gadā – 2546 izdevumi, 2008. gadā iznāk šajā periodā 
vislielākais grāmatu skaits – 2855), bet tikpat noturīgi sarūk grāmatu vidējie metieni 
(1991. gadā – 20,5 tūkst. eksemplāru, 2000. gadā – 2,8 tūkst. eksemplāru, 2008. gadā – 
1,8 tūkst. eksemplāru).35 

90. gadu sākuma grāmatniecībai ir raksturīgs liels atkārtoto izdevumu īpatsvars. 
pārspiestas tiek gan okupācijas laikā aizliegtās un iznīcinātās grāmatas, gan Latvijā 
tikpat kā nepazīstamie trimdas autoru darbi. pakāpeniski tomēr pieaug pirmizdevumu 
skaits un arī izdevumu klāsts kļūst aizvien tematiski daudzveidīgāks. izdevējdarbībā 
sekmīgi sevi apliecina augstskolas un atmiņas institūcijas (bibliotēkas, muzeji, arhīvi) 
ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas reģionos. tā lielākās zinātniskās bibliotēkas publicē apjo-
mīgus zinātniskās bibliogrāfijas rādītājus (Latvijas Nacionālā bibliotēka – “seniespie-
dumi latviešu valodā, 1525–1855”, 1999; Latvijas akadēmiskā bibliotēka – “Latviešu 
kalendāri, 1758–1919”, 1–3, 2004), bet, piemēram, dižstendes a. pelēča lasītava, Cēsu, 
tukuma un ventspils muzeji – ne tikai savam novadam, bet visai Latvijai nozīmīgus 
kultūrvēsturiskus pētījumus (agrita Ozola “tukums: vecpilsēta: ielas un nami, to iedzī-
votāji”, tukuma muzejs, 2007; tālis pumpuriņš “sarkanbaltsarkanās – Latvijas karoga 

35 Latviešu grāmatniecība, 1991–2000 = Latvian Publishing Output, 1991–2000. publ. sagat. s. Rozenbaha. 
Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas bibliogrāfijas institūts, 2002, 10. lpp.; Latvijas prese: Latvijas 
izdevējdarbības statistika, 2008. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas bibliogrāfijas institūts, 2009, 3., 
15. lpp.

20. att. zigmunds skujiņš. 
“buršana un tinte” (Rīga: 
atēna, 2003)

21. att. “grāmata par grāmatnieku 
jāni Rozi” (Rīga: j. Rozes apgāds, 
1999)

22. att. “Rundāle: pils muzejs: 
kolekcijas” (Rīga: jumava, 2001)

Viesturs Zanders   NaCiONāLā gRāMatNieCība gadsiMtu RituMā
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krāsas: pētījumi, atmiņas un dokumenti par Latvijas valsts karoga tapšanas vēsturi”, 
Cēsu vēstures un mākslas muzejs, 2000). vērā ņemamas ir arī vairāku Latvijas novados 
strādājošo apgādu (Latgales kultūras centra izdevniecība Rēzeknē, “Lielvārds” u.c.) 
aktivitātes.  

daudzveidīgu daiļdarbu, dokumentālās, zinātniskās un nozaru literatūras klāstu 
piedāvā 90. gados izveidotie apgādi “atēna”, “jāņa Rozes apgāds”, “jāņa sēta”, “jumava”, 
“Neputns”, kā arī pēdējā desmitgadē tapusī “dienas grāmata” un “Mansards”. Noturīgu 
lasītāju interesi ir ieguvusi gan “atēnas” izdotā sērija “dzīvā vēsture”, gan “Neputna” un 
“jumavas” sagatavotie mākslas un kultūras vēstures izdevumi. vairums apgādu ir iesais-
tījies arī ļoti plašā atmiņu izdevumu klāsta veidošanā (sevišķi konsekventi ir strādājis 
apgāds “Likteņstāsti”).

pēdējos gadu desmitos ir izdota virkne biogrāfisko vārdnīcu (piemēram, “Lāčplēša 
kara ordeņa kavalieri”, Latvijas valsts vēstures arhīvs, jāņa sēta, 1995; “Latvijas ārlietu 
dienesta darbinieki, 1918–1991”, zinātne, 2003) un nozaru enciklopēdiju (“Latvijas 
daba”, 1–6, Latvijas enciklopēdija, preses nams, 1994–1998; “Latvijas jūrniecības 
vēsture, 1850–1950”, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, preses nams, 1998), kas 
piedāvā plašu, nereti citās publikācijās neatrodamu informāciju. iznācis reģionālas 
ievir zes uzziņu izdevums “Latvijas enciklopēdija” (1–5, valērija belokoņa izdevniecība, 
2002–2009). taču ne iepriekšminētie izdevumi, ne vairāki tīmeklī atrodamie informā-
cijas resursi (piemēram, “Latvijas enciklopēdiskā vārdnīca”, “Latvijas ļaudis”) nevar 
aizstāt nepieciešamību pēc jauna universālas enciklopēdijas izdevuma.

Ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu apgādu ieceres spēj pilnvērtīgi īstenot vadošie 
Latvijas poligrāfijas uzņēmumi. Latviešu grāmatu dizaina attīstību sekmē un atspoguļo 

23. att. “tāvu zemes kalendars” 
(Rēzekne: Latgales kultūras centra 
izdevniecība, 2004)

24. att. krišjānis valdemārs. 
“Lietišķā un privātā sarakste” 
(2. sējums, Rīga: Latvijas valsts 
vēstures arhīvs, 2007)

25. att. “(divas) puses. Latviešu 
kara stāsti” (Rīga: Mansards, 2011)
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konkurss “zelta ābele”, kuru Latvijas grāmatizdevēju asociācija rīko kopš 1993. gada. 
pēdējos gados blakus tipogrāfiski iespiestām grāmatām arvien pamanāmāk sevi piesaka 
arī elektroniskās grāmatas (“zvaigzne abC” u.c.). jau pavisam citā līmenī, taču gluži kā 
jaunlatviešu laikā latviešu grāmata ar paliekošu vērtību arī 21. gadsimta sākumā prasa 
ievērojamu intelektuālu un finansiālu resursu ieguldīšanu, kas ļauj tai saglabāt savu 
vietu arī mūsdienu sabiedrībā.

secinājumi
Latviešu grāmatniecība pēdējo 150 gadu laikā ir piedzīvojusi ļoti būtiskas pārmai-

ņas, savā attīstībā sasniedzot gan vēl nebijušas kvalitatīvas un kvantitatīvas virsotnes, 
gan pieredzot ilgstošu garīgo genocīdu totalitāro režīmu apstākļos. Nozīmīgāko latviešu 
apgādu veikums ir sekmējis dažādu kultūras, zinātnes un izglītības jomu nodrošinā-
jumu ar tām nepieciešamajiem iespieddarbiem. veiksmīgāk tas ir izdevies periodos ar 
optimālu līdzsvaru starp privāto iniciatīvu un valsts atbalstu grāmatniecībai.

par autoru

Viesturs Zanders (dz. 1964) – Dr. philol., Lu profesors, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Letonikas un baltijas centra galvenais bibliogrāfs, pēta galvenokārt 
latviešu grāmatniecības vēsturi (19.–20. gs.) un Latvijas bibliotēku vēsturi. 
Mono grāfijas “Rīgas Latviešu biedrība (1868–1940) kā nacionālās grāmatnie-
cības centrs” (2006) un vairāku desmitu recenzētu publikāciju autors. pašlaik 
padziļināti pēta trimdas latviešu grāmatniecību.

26. att. “jūrmala: daba un kultūras 
mantojums” (Rīga: Neputns, 2004)

27. att. zane gailīte. “par Rīgas 
mūziku un kumēdiņu spēli” 
(Rīga: pētergailis, 2003)

28. att. agrita Ozola. “tukums. 
vecpilsēta: ielas un nami, to 
iedzīvotāji” (tukums: tukuma 
muzejs, 2007)
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Viktors Hausmanis

Latviešu teātra attīstības gaita

rakstā atspoguļota latviešu teātra attīstības gaita no pirmās izrādes latviešu valodā rīgā līdz mūs
dienām. izsekots procesam, kā no amatieru veidotām izrādēm izveidojās profesionāla teātra māksla, 
kam bija izcila nozīme latviešu nacionālās identitātes veidošanā. iezīmēta latviešu teātra saskarsme 
ar sabiedriskajiem strāvojumiem dažādos vēstures periodos, parādīta vadošo latviešu teātru darbība 
un to savdabība, izceļot nozīmīgākos, novatoriskākos iestudējumus, to veidotājus – režisorus. Parā
dīts, kā kopdarbībā ar teātri attīstījusies latviešu drāma, raksturotas spilgtākās aktieru personības un 
aktierdarbu nacionālā specifika.

The article deals with the development of Latvian theatre, from the first production in Latvian 
staged in riga till the present day. it follows the process how professional theatre art emerged from 
productions of amateur companies, a move which had a significant impact on the formation of the 
Latvian national identity. Links between theatre and social processes during different time periods 
have also been traced. The article pays attention to the most important Latvian stage companies, 
their most significant productions, directors, and actors. The development of the Latvian drama is 
also followed revealing the link between drama and theatre. 

Atslēgvārdi: Latvijas teātri, režisori, aktieri, izrādītās lugas, autori, scenogrāfi, komponisti, rok
opera.

Keywords: Latvian theatre, stage directors, actors, produced plays, stage designers, composers, rock 
opera.

Pirmie soļi

Latviešu teātris varēja dzimt un attīstīties reizē ar latviešu nācijas sabiedriskās ap
ziņas veidošanos, un būtiska nozīme tā tapšanā bija nacionālās atmodas – jaunlatviešu 
kustībai 19. gadsimta 50.–60. gados. viena no jaunlatviešu patriotiskās aktivitātes iz
pausmēm bija 1868. gadā nodibinātā rīgas Latviešu biedrība, kas sākotnē gan saucās 
Latviska palīdzības biedrība priekš trūkumu ciezdamiem igauņiem un kuras mērķis bija 
savākt līdzekļus, lai palīdzētu no neražas posta cietušajai kaimiņu tautai – igauņiem. 
1868. gada 2. jūnijā rīgā vingrotāju biedrības namā jeb turnhallē notikusi pirmā teātra 
izrāde latviešu valodā, parādot skatītājiem Jaunā stendera lokalizēto dāņu dramatiķa 
Ludviga Holberga komēdiju ar latvisko nosaukumu “Žūpu bērtulis”. Drīz jaundibinātā 
biedrība iemantoja rīgas Latviešu biedrības nosaukumu un kļuva par nacionālās domas 
un latviskās kultūras centru. 1870. gadā tika pabeigta rīgas Latviešu biedrības nama 
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celtniecība, tur varēja notikt regulāras teātra izrādes, un biedrības 
runasvīri par latviešu teātra vadītāju jeb, kā toreiz sacīja, vadoni 
pieņēma ādolfu alunānu (1. att.). viņš no amatieriem izveidoja 
pirmo latviešu aktieru kopu, sarūpēja izrādīšanai nepieciešamās 
lugas un skatītājos ieaudzināja teātra mīlestību. Pirmos soļus 
latviešu teātra laukā sperot, ā. alunāns pārņēma eiropas, galve
nokārt vācu teātru pieredzi un skatītājus pie teātra pieradināja ar 
vienkāršām, tautas dzīves ikdienu atspoguļojošām lugām. rīgas 
Latviešu teātra repertuārā pārsvarā bija nelielas, jautra satura lu
dziņas, ko nereti papildināja ā. alunāna sacerētās kuplejas, kurās 
ievijās sasauksme ar aktuāliem dienas notikumiem. ā. alunāna 
vadītajā rīgas Latviešu teātra ansamblī bija amatieri, kas iztiku 
pelnīja, strādājot dažādus darbus.

1886. gadā pēc ā. alunāna aiziešanas no rīgas Latviešu teātra  
tā vadību pārņēma vācu tautības režisors Hermanis rodeebe
lings. viņš presē bija netaktiski nokritizējis savu kolēģi – režisoru,  
par šādu nekorektu rīcību H. rodemebelingam, kā par to raksta 
Kārlis Kundziņš,1 uz astoņiem gadiem bija atņemtas tiesības 
strādāt jebkurā vācu teātrī, un režisors izvēlējās darbu rīgas Lat
viešu teātrī. H. rodeebelings neprata latviešu valodu, tālab mēģinājumi notika vācu 
valodā, taču amatieri tieši viņa darbības laikā ieguva profesionālu aktieru statusu, jo 
1887. gadā rīgas dome Latviešu teātrim piešķīra pabalstu 5000 rubļu apmērā, līdz ar 
to teātris kļuva par aktieru pamatdarba vietu. H. rodeebelings ar savu neatlaidīgo 
darbu sekmēja latviešu teātra profesionalizēšanos, taču reizē ieviesa vācu aktiersko
las principus, mēģinājumos bieži izmantoja priekšā rādīšanas paņēmienu, reper
tuārā bija daudz no vācu valodas tulkotu lugu, kam nereti piemita melodramatiska  
ievirze, populāra kļuva K. fon Holteja melodrāma “Lenore”, samērā bieži tika izrādītas 
austriešu dramatiķu F. raimunda un J. Nestroja lugas, taču H. rodesebelinga laikā 
uz latviešu skatuves parādās arī vairāki pasaules klasikas darbi: v. šekspīra “sap
nis vasaras naktī” (1892) un “ričards iii” (1893), F. šillera “Luīze Millere” (1889),  
H. ibsena “sadzīves pīlāri” (1889). No latviešu autoru darbiem H. rodeebelings nereti 
izvēlējās salkani raudulīgas lugas, no kurām ievērību izpelnījās teodora Hāna bēdu 
“gabali” “staburaga meitiņa” un “turaidas roze”, taču tieši šī vācu režisora darbības 
laikā iestudēti arī pirmie rūdolfa blaumaņa darbi: 1890. gadā rīgas Latviešu teātris 
izrādīja viņa joku lugu “Zagļi”, bet 1891. gadā pirmo reizi notika tautas lugas “Ļau
nais gars” izrāde. H. rodesebelinga laikā nostiprinājās profesionālo latviešu aktieru 
kodols, darbu teātrī turpināja ā. alunāna laikā skatuves gaitas sākušās aktrises berta 
rūmniece un anna brigadereMaija, trupā iekļāvās Dace akmentiņa, Jūlija skaid
rīte, Otīlija Muceniece, Jēkabs Duburs, aleksandrs Freimanis, aleksis Mierlauks,  
Pēteris Ozoliņš. 

1 Kundziņš K. Latviešu teātra vēsture, 1. sēj. rīga: Liesma, 1968, 208. lpp. 

1. att. ādolfs alunāns (no 
v. Hausmaņa personiskā arhīva)

Viktors Hausmanis    Latviešu teātra attīstības gaita
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teātra latviskošanās un eiropeizācija

1893. gadā bija pagājis H. rodemebelingam nosacītais aizlieguma laiks strādāt 
vācu teātros, viņš rīgas Latviešu teātrim pasaka ardievas, atgriežas darbā vācu teāt
ros, un 19. gs. 90. gadi kļūst par latviešu teātra latviskošanās un reizē eiropeizācijas 
laiku. vispirms to nosaka teātra vadītāja maiņa – par teātra direktoru kļūst Pēteris 
Ozoliņš, viņš ir arī vienīgais režisors un iestudē visas 90. gadu izrādes. šajā laikā te
ātrim ir spēcīgs, profesionālas iemaņas apguvis aktieru ansamblis, kam pa spēkam ir 
visgrūtākie uzdevumi. repertuāra pamatos P. Ozoliņš lika latviešu autoru darbus, un 
viņa darbības laikā pirmo reizi izrādīja vairākas lugas, kas ierindojās latviešu drāmas 
klasikas pūrā: 1893. gadā pirmizrādi piedzīvoja r. blaumaņa drāma “Pazudušais dēls”, 
kurā atsaucību guva P. Ozoliņš Krustiņa lomā, J. Duburs tēloja roplaini, J. skaidrīte – 
kvēlo Matildi un īpašu atzinību izpelnījās b. rūmniece ažas lomā. r. blaumaņa luga 
vēstīja par norisēm latviešu lauku cilvēku attiecībās, taču iemantoja mūžības elpu, 
jo drāmā skartās problēmas aktualitāti nav zaudējušas arī 21. gs. sākumā. skatītājus 
saviļņoja arī cits mākslinieciski spēcīgs pārdzīvojums – 1894. gada 19. janvārī rīgas 
Latviešu teātrī notika aspazijas romantiskās drāmas “vaidelote” pirmizrāde, kurā uz 
skatuves satikās tālaika izcilākās aktrises – D. akmentiņa Mirdzas lomā (2. att.) un 
J. skaidrīte asjas lomā. Dažus mēnešus pēc “vaidelotes” pirmizrādes plašu sabiedrības 
rezonansi iemantoja aspazijas luga “Zaudētas tiesības”, kurā pirmo reizi latviešu teātrī 
tik kaismīgi bija risinātas sievietes pašnoteikšanās tiesības. izrāde dažādos toreizējās 
sabiedrības slāņos raisīja atšķirīgu reakciju, kas atspoguļojās laikrakstu uzsāktā spraigā  
diskusijā.

Otrs nozīmīgākais rīgas Latviešu teātra darbības uzbangojums 90. gados bija eiro
pas drāmas klasikas viļņveida uznākšana uz latviešu skatuves. P. Ozoliņa vadībā teātrī 
astoņu gadu laikā tika iestudētas deviņas v. šekspīra lugas, to skaitā traģēdija “Ham
lets” (1894), kas bija latviešu teātra toreizējo māksliniecisko iespēju apliecinājums. 
Līdzās “Hamletam” uz latviešu skatuves uznāca “Otello” (1895), “Makbets” (1896), 
“spītnieces savaldīšana” (1998), “romeo un Džuljeta” (1899), kā arī retāk izrādītās 
v. šekspīra lugas “Ziemas pasaka” (1895) un “Jūlijs Cēzars” (1900). blakus v. šekspīra 
drāmām uz rīgas Latviešu teātra skatuves cienīgi nostājās F. šillera traģēdijas “Orle
ānas jaunava” (1899) un “Marija stjuarte” (1897), kurā līdzās darbojās D. akmentiņa 
Marijas stjuartes un J. skaidrīte elizabetes lomā. 1898. gadā rīgas Latviešu teātrī 
tika uzvests J. v. gētes sarežģītais dramatiskais darbs “Fausts”. Jāatzīmē, ka toreizējo 
iestudējumu skatuves noformējums bija visai trūcīgs – par mākslinieciski pilnvērtīgu 
vizuālo tēlu nevarēja runāt, nācās izlīdzēties ar atsevišķiem daiļkrāsotāju veidotiem 
dekorāciju gabaliem, dekoratoru jeb scenogrāfu vārdi teātra programmās netika mi
nēti, trūcīgs bija skatuves izgaismojums, prožektori vēl nebija ienākuši mūsu teātra 
aprisē. un tomēr latviešu teātris jauno gadu simteni sagaidīja kā profesionāli nobriedis  
ansamblis. 
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Pārvērtības jauna gadsimta sākumā

20. gadsimta sākums latviešu teātrim atnesa līdzi 
jaunus izaicinājumus un arī pārbaudījumus: pa ierasto 
ceļu turpināja iet rīgas Latviešu teātris, taču 1903. gadā 
P. Ozoliņa vietā teātra vadību uzņēmās pieredzējušais 
aktieris Jēkabs Duburs. teātra darbības uzmanības lokā 
joprojām bija latviešu oriģināllugu iestudējumi. rīgas 
Latviešu teātris mūsu drāmas klasiku bagātināja ar di
viem r. blaumaņa darbiem: 1901. gadā pirmo reizi tika 
izrādīta komēdija “No saldenās pudeles”, bet pēc gada 
P. Ozoliņa režijā pirmizrādi piedzīvoja “skroderdienas 
silmačos”, kas laika gaitā kļuvusi par visvairāk iestudēto 
un latviešu skatītāju visvairāk iemīļoto lugu. 1904. gadā 
J. Dubura režijā uz skatuves parādījās r. blaumaņa 
drāma “indrāni” – indrānu tēvu tajā tēloja J. Duburs, 
bet indrānu mātes dzīves pavedienu risināja b. rūm
niece. r. blaumanis, tēlojot norises sava laika lauku 
sētā, paaudžu un laikmetu maiņu problēmu atspoguļojis 
tik precīzi un reizē vispārināti, ka “indrāni” saglabājuši 
mūžīgu aktualitāti. r. blaumaņa lugu iestudējumu ciklu 
1905. gadā papildināja viņa drāma “ugunī”, arī to iestu
dēja J. Duburs, patiesa sievietes mīlestība, cilvēcība, spēja 
uzupurēties staroja no D. akmentiņas tēlotās Kristīnes, 
bet edgara lomu spēlēja toreiz jauns aktieris, vēlākais 
operdziedātājs rūdolfs bērziņš. Līdzās r. blaumaņa dramatiskajiem darbiem populari
tāti iemantoja annas brigaderes “sprīdītis” (1903), kas iedibināja bērniem veltītu lugu 
žanru gan latviešu drāmā, gan skatuves mākslā; galveno – sprīdīša – lomu izrādē tēloja 
daudzveidīgā D. akmentiņa. rīgas Latviešu teātrī 20. gs. sākumā joprojām tika uzvesti 
pasaules klasikas darbi: v. šekspīra traģēdija “Karalis Līrs” (1903), F. šillera “vilhelms 
tells” (1905), g. e. Lesinga “Nātans gudrais” (1902), uz skatuves nonāca arī jaunākās 
paaudzes dramatiķu – Maksa Halbes un Hermaņa Zūdermaņa – darbi.

1902. gadā rīgā darbu uzsāka otrs profesionāls teātris – Jaunais latviešu teātris.2 
tas bija nozīmīgs notikums, jo rīgā turpmāk ar nelieliem pārtraukumiem vienmēr 
darbojušies vismaz divi profesionāli teātri. tā dibināšanu sekmēja norises latviešu 
sabiedriskajā dzīvē: līdzās rīgas Latviešu biedrībai 19. gs. beigās darbību bija uzsākusi 
amatnieku palīdzības biedrība, tās vadībā 1902. gadā pabeidza celt jaunu ēku tagadējā 
Lāčplēša ielā 25, kur izrādes vēlāk (1920–1977) sniedza Dailes teātris. tūlīt pēc ēkas 
uzcelšanas zāli iznomāja rīgas Latviešu sabiedrībai, tā nodibināja Jauno latviešu teātri, 
kura atklāšana notika 1902. gada 10. novembrī ar vācu komponista K. Kreicera operas 
“Naktsmājas granādā” izrādi, ko iestudēja Latvijā toreiz vēl maz pazīstams režisors 

2 Jaunā latviešu teātra un Jaunā rīgas teātra darbības pamatotu raksturojumu devis Kārlis Kundziņš grāmatā 
“Latviešu teātra vēsture” (2. sēj. rīga: Liesma, 1972, 32.–139. lpp.). 

2. att. Dace akmentiņa – Mirdza. aspazijas 
“vaidelote” rīgas Latviešu teātrī. 1894  
(no v. Hausmaņa personiskā arhīva)
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Frīdrihs Podnieks, kurš kļuva arī par teātra direktoru. Pēc ievirzes tas bija dramatiskais 
teātris, un tā sauktie operas uzvedumi vairāk dēvējami par lugām ar dziedāšanu.

Jaundibinātais teātris tika nosaukts par jauno, tomēr uzreiz neko jaunu tas mūsu 
teātra mākslā neienesa: režisoram F. Podniekam skatuves pieredze bija niecīga, vairāk 
viņš bija darbojies vācu teātros un pārstāvēja vācu teātra skolas virzienu. Jaunajā te
ātrī tika sapulcināti jauni, galvenokārt mazpieredzējuši aktieri, to skaitā tija banga, 
rūdolfs bērziņš, teodors Podnieks, vēlāk kopai piepulcējās Otīlija Muceniece, biruta 
skujeniece, reinholds veics, gustavs Žibalts. teātra darbības virzienu noteica direktors 
F. Podnieks, un repertuārā pārsvarā bija mazāk nozīmīgi literāri darbi. uz to fona izcē
lās 1903. gadā iestudētā g. Hauptmaņa romantiskā teiku luga “Nogrimušais zvans” ar 
t. bangu rūtiņas un r. bērziņu indriķa lomā. tieši šie aktieri nodrošināja iestudējuma 
panākumus, un “Nogrimušais zvans” vairākus gadus bija viens no skatītāju visvairāk 
iemīļotajiem darbiem. 

Jaunais latviešu teātris ievērību pelna ar divu jaunu latviešu oriģināllugu ievešanu 
skatuves apritē: 1903. gada 20. aprīlī pirmizrādi piedzīvoja dzejnieka, bet toreiz vēl 
maz pazīstama dramaturga raiņa luga “Pusideālists”, tās iestudējums gan bija pavājš, 
jo F. Podniekam trūka prasmes strādāt ar jauniem latviešu oriģināldarbiem. taču pats 
galvenais bija noticis: uz skatuves uznāca raiņa lugas varoņi, kuru vidū izcēlās plātīgais, 
ar tautiskuma sērgu sasirgušais andēls. 

skatītāju uzmanības centrā Jauno latviešu teātri pacēla nevis režisors F. Podnieks, 
bet laikmeta norises un paši skatītāji: 1905. gada 27. janvārī Jaunajā latviešu teātrī 
notika aspazijas teiku lugas “sidraba šķidrauts” pirmizrāde, tās notikumi raisās kādā 
valstī, kuru vajā neveiksmes un apdraud ienaidnieki, bet centrā nostājas meitene guna, 
kurai pieder teiksmains sidraba šķidrauts un piemīt spēja paredzēt nākotni un pasacīt 
patiesību. guna tiek ataicināta uz pili, lai vēstītu par valsts posta un nelaimju vaini
nieku, un jaunā sieviete norāda uz karali targalu. skatītāji lugā ietulkoja ar 1905. gada 
norisēm saistītus notikumus, kad nemiernieku protests bija vērsts pret cara patvaldību. 
gunas lomā garīgi kvēloja O. Muceniece (3. att.), bet līdzās viņai Dzirkstītes lomā sta
roja b. skujeniece.

Pateicoties “sidraba šķidrauta” izrādēm, Jaunais latviešu teātris kļūst par nemier
nieciski noskaņoto rīdzinieku pulcinātāju un arī mītiņu centru – tādu 1905. gada 
14. decembrī teātrī organizē dzelzceļnieki, taču namu ielenc cara karaspēks, mītiņu 
pārtrauc, daudzus dalībniekus arestē un Jauno latviešu teātri slēdz. teātra darbība ilga 
tikai trīs gadus, tā iesākās ar vārgu gruzdēšanu, līdz “sidraba šķidrauta” izrādēs uzvijās 
spožas mākslas liesmas, un tā bija pirmā reize, kad kāds iestudējums tik cieši sasaucās 
ar laikmeta norisēm.

vairākus gadus amatnieku palīdzības biedrības nams bija tukšs un pamests, darbo
jās vien rīgas Latviešu teātris, līdz 1908. gadā notika nelaime – nodega rīgas Latviešu 
biedrības nams, teātris palika bez telpām un rudens pusē izrādes sāka sniegt ēkā, kas 
atradās tagadējā Kronvalda bulvārī aiz Nacionālā teātra. šo pagaidu teātri mēdza saukt 
par Interimteātri, vadošie režisori tajā mainījās, trupa noplicinājās, un kādreizējā 
rīgas Latviešu teātra seja nobālēja. viens no nozīmīgākajiem notikumiem tajā bija 
a. brigaderes lugas “Princese gundega un karalis brusubārda” iestudējums 1912. gadā 
P. Ozoliņa režijā, un par pievilcīgāko tēlu izrādē kļuva D. akmentiņas tēlotā sniedze. 
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atzīmējams arī tolaik vēl maz pazīstama autora Leona 
Paegles lugas “Dievi un cilvēki” iestudējums, kura dar
bība noris senajā Ēģiptē. taču interimteātra populari
tāte latviešu sabiedrībā bija samērā zema, lielākas skatī
tāju simpātijas iemantoja 1908. gadā dibinātais Jaunais 
Rīgas teātris, kura veidošanos labvēlīgi ietekmēja 
vairāki apstākļi: rīgas Latviešu amatnieku palīdzības 
biedrība bija atguvusi namu Lāčplēša ielā 25, darbību 
uzsāka jaundibinātā Latviešu skatuves biedrība, kas stā
jās pie jauna teātra organizēšanas. uz jaunveidoto teātri 
pārnāca vairāki ievērojami rīgas Latviešu teātra aktieri, 
kuru vidū bija Jēkabs Duburs, aleksis Mierlauks, berta 
rūmniece, Lilija Ērika, aleksandrs Freimanis, ādolfs 
Kaktiņš, viņiem pievienojās kādreizējā Jaunā latviešu 
teātra aktieri tija banga, Otīlija Muceniece, gustavs 
Žibalts, kā arī jauniesācēji – Mirdza šmithene, alfreds 
amtmanisbriedītis, vēlāk biruta skujeniece, Jānis 
Ģērmanis, eduards smiļģis, Lilija štengele. rezultātā 
izveidojās profesionāla aktieru kopa, kurā apvienojās 
skatuves darbā gūtā pieredze ar jaunības aizrautību 
un entuziasmu. arī Jaunais rīgas teātris nesa vārdu 
“jaunais”, latviešu skatuves mākslā tas iezīmēja novato
riskus pavērsienus, un tā darbība kļuva par vienu no 
nozīmīgākajiem posmiem latviešu teātra vēsturē. 

Jaunais rīgas teātris darbību uzsāka 1908. gada 
7. septembrī ar r. blaumaņa drāmas “indrāni” izrādi, centrālās lomas atveidoja 
a. Mierlauks un b. rūmniece. teātri vienu sezonu vadīja J. Duburs, tad no darba aiz
gāja, un turpmāk par Jaunā rīgas teātra vadītāju kļuva a. Mierlauks, dažus gadus to 
vadīja teodors amtmanis, taču nozīmīgākie iestudējumi saistās tieši ar a. Mierlauka 
darbības laiku, kad ievērību gūst vairāki latviešu oriģināldramaturģijas iestudējumi 
un īstu uzvaras ceļu uzsāk raiņa drāmas. Līdz tam latviešu teātri vairāk bija izrādījuši 
reālistiskas ievirzes darbus, kuru darbība noris latviešu lauku vai pilsētas vidē, savukārt 
raiņa lugu iestudējumos uz skatuves nācās iemiesot simboliskus, pasaku un senatnes 
tēlus. Pirmā ceļu Jaunajā rīgas teātrī 1909. gadā uzsāka raiņa luga “Zelta zirgs”, kuras 
izrāde bija iecerēta kā Ziemassvētku velte bērniem. izcilu ievērību tā neguva, toties par 
pavērsienu latviešu skatuves mākslā 1911. gadā kļuva raiņa drāmas “uguns un nakts” 
iestudējums. tā vadību uzņēmās J. Duburs, taču pēc zināmām domstarpībām ar raini, 
kurš tolaik dzīvoja šveicē, no darba atteicās, tad pie darba ķērās a. Mierlauks, cieši 
kontaktējoties ar raini: a. Mierlauks pat devās uz Kastaņolu, lai topošo inscenējumu 
pārrunātu ar lugas autoru. rainis izvirzīja prasību, lai iestudējumā būtu jaunas dekorā
cijas, kas tolaik bija grūti risināma problēma – pirmo reizi attiecīgai izrādei pieskaņotas 
dekorācijas bija veidotas tikai aspazijas lugas “vaidelote” iestudējumam 1909. gadā, 
to autors bija Jānis Kuga. iestudējuma scenogrāfijai bija nepieciešami prāvi līdzekļi, 
kādu Jaunā rīgas teātra rīcībā nebija, tāpēc tā vadība ķērās pie latviešu teātra vēsturē  

3. att. Otīlija Muceniece – guna. aspazijas 
“sidraba šķidrauts” Jaunajā latviešu teātrī. 
1905 (no v. Hausmaņa personiskā arhīva)

Viktors Hausmanis    Latviešu teātra attīstības gaita
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nepieredzēta paņēmiena: laikrakstos 
tika publicēts aicinājums ziedot naudu 
“uguns un nakts” iestudējumam. 
Notika brīnums: skatītāji saziedoja 
1870 rubļus, kas tolaik skaitījās visai 
liela naudas summa, līdz ar to šķēršļi 
iestudējuma radīšanai tika novākti, 
pirmizrāde varēja notikt, skatītāji 
sajūsminājās par iespaidīgajām, 
krāšņajām J. Kugas dekorācijām, kas 
latviešu teātra vēsturē bija kas jauns un 
nepieredzēts. a. Mierlaukam izrādē 
bija izdevies sakopot mākslinieciski 
spēcīgu aktieru ansambli: Lāčplēsi tē
loja ā. Kaktiņš, vēlāk šajā lomā iedzī
vojās e. smiļģis (4. att.), spīdola bija 
t. banga, ar viņu izrādēs mijās jaunā 
L. Ērika (5. att.), Laimdotas lomu tē
loja b. skujeniece vai M. šmithene, bet 
Kangars bija a. Mierlauks. “uguns un 
nakts” iestudējumā aktieriem nācās 

tēlot nevis konkrētus, sadzīviskus raksturus, bet tēlus vispārināt līdz simbola līmenim un 
kļūt par mainīgā skaistuma, spēka, nodevības vai varas iemiesojumu; aktieri ar šo uzde
vumu veiksmīgi tika galā, un skatītāju zālē valdīja sajūsma. tā bija pirmā reize latviešu 
teātra vēsturē, kad iestudējumā vienotā ansamblī organiski saplūda visi teātra mākslas 
elementi: raiņa vērienīgā luga, aktieru darbs, iespaidīgas dekorācijas, Nikolaja alunāna 
komponētās dziesmas. izrāde lika domāt par mūsu tautas pagātni, kveldināja nākotnes 
cerību un loloja domu par Latviju kā valsti – Lielvārdis savam dēlam Lāčplēsim dod  
uzdevumu: 

“ej, sargi Latviju
un pacel viņu citu zemju starpā.”3

“uguns un nakts” Jaunā rīgas teātra repertuārā bija četras sezonas un tika izrādīta 
112 reizes – tas bija vēl  nepieredzēts izrāžu skaits. 

Pēc “uguns un nakts” Jaunajā rīgas teātrī iestudēti vēl divi raiņa darbi: 1912. gadā 
t. amtmaņa režijā notika traģēdijas “indulis un ārija” pirmizrāde, galvenās lomas tajā 
atveidoja a. amtmanisbriedītis – indulis, vēlāk šo lomu pārņēma e. smiļģis, bet ārijas 
dzīvi uz skatuves izdzīvoja t. banga un L. Ērika. Par iestudējuma vizuālo tēlu rūpējās 
J. Kuga, un par dekoratīvo noformējumu viņš gādāja arī nākamās raiņa lugas – “Pūt,  
vējiņi!” iestudējumam, kuru veidoja a. Mierlauks un kura pirmizrāde notika 1914. gada 
31. janvārī. galvenās lomas tēloja e. smiļģis (uldis) un M. šmithene (baiba) (6. att.). 

3 rainis J. Kopoti raksti, 9. sēj. rīga: Zinātne, 1980, 188. lpp. 

4. att. eduards smiļģis – Lāč
plēsis. raiņa “uguns un nakts” 
Jaunajā rīgas teātrī. 1911  
(no v. Hausmaņa personiskā  
arhīva)

5. att. Lilija Ērika – spīdola. 
raiņa “uguns un nakts” 
Jaunajā rīgas teātrī. 1911 
(no v. Hausmaņa personiskā 
arhīva)
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skatītāji iemīļoja šo raiņa lugu, un tā kļuva par vienu 
no mūsu teātros visvairāk iestudētajiem dramatiskajiem 
darbiem. 

1911. gadā pirmizrādi Jaunajā rīgas teātrī piedzīvoja 
brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki” dramatizējuma 
pirmizrāde, kurā īpašu atsaucību iemantoja g. Žibalts 
Ķenča lomā, arī “Mērnieku laiki” ierindojās latviešu teāt
ros bieži iestudēto darbu skaitā. 

Jaunā rīgas teātra vadītāju uzmanības lokā ienāca 
arī tālaika cittautu dramaturgu lugas, īpašu popularitāti 
guva Henrika ibsena darbi, to skaitā “spoki” (1908), 
“Heda gablere” (1909), “Meža pīle” (1909), “Nora” (1910), 
“brands” (1914), nekad H. ibsena lugas citos teātros nav 
vairs tik dāsni iestudētas. repertuārā bija arī moderno 
autoru emīla rozenova, bernarda šova, augusta strind
berga, Leonīda andrejeva, viktora riškova lugas, lielu 
atsaucību guva Ļeva tolstoja drāma “Dzīvais mironis”, kas 
klajā parādījās tikai pēc izcilā rakstnieka nāves. 

veiksmīgo teātru darbu pārtrauca Pirmais pasaules 
karš, vairākas latviešu teātra kopas devās bēgļu gaitās uz 
Krievijas pilsētām. vairums Jaunā rīgas teātra aktieru 
un arī režisori pārcēlās uz Pēterpili un tur noorgani
zēja Jauno Pēterpils Latviešu teātri, kura darbība ilga 
trīs gadus, bet Maskavā darbu sāka Maskavas Latviešu 
teātris, ko vadīja J. Duburs. strādādami grūtos un 
sarežģītos apstākļos, latviešu aktieri guva iespēju tuvāk iepazīt Krievijas vadošo te
ātru darbību un mācīties no viņu pieredzes. Latviešu teātru trupu darbība Krievijā 
nebija ilgstoša, pēc 1917. gada Oktobra revolūcijas tā pārtrūka un aktieri atgriezās  
dzimtenē. 

Jāpiemin, ka latviešu vīri un jaunekļi nepārstāja spēlēt teātri arī tad, kad Pirmā 
pasaules kara gados bija nonākuši strēlnieku pulkos, un dažkārt izrādes notika pat 
netālu no priekšējām frontes pozīcijām. aktīvi teātra spēlētāji bija 3. Kurzemes pulkā, 
kur teātra entuziastus vadīja arveds Mihelsons, 1. Daugavgrīvas strēlnieku pulkā teātra 
pulciņu vadīja alfreds austriņš, 2. rīgas pulkā – Jānis Kļava. tā bija zīme, ka latviešu 
identitāte teātra spēlēšanā izpaudusies jebkuros apstākļos.

teātri neatkarīgās Latvijas laikā

Jauns un būtiski svarīgs cēliens latviešu teātru dzīvē sākās pēc Latvijas nacionālās 
valsts izveidošanās, kad teātru darbība pirmo reizi nonāca valsts uzmanības lokā un 
iespēju robežās tika sekmēta un atbalstīta. Līdz tam bija pastāvējuši biedrību teātri, bet 
rakstnieks Jānis akuraters jau 1917. gadā izvirzīja principu, ka teātri savā aizgādībā jā
pārņem valstij. Kādu laiku šo ideju realizēt neizdevās, rīgu ieņēma padomju karaspēks, 

6. att. Mirdza šmithene – baiba. raiņa 
“Pūt, vējiņi!” Jaunajā rīgas teātrī. 1914  
(no v. Hausmaņa personiskā arhīva)
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un par starpposmu starp kādreizējo rīgas Latviešu teātri un Latvijas Nacionālo teātri 
kļuva 1919. gadā dibinātais Padomju Latvijas Strādnieku teātris, kas 23. februārī snie
dza savu pirmo izrādi – Leona Paegles lugu “augšāmcelšanās” a. amtmaņabriedīša 
režijā, pēc tam teātris iestudēja vairākas Maksima gorkija lugas. ansamblī apvienojās 
aktieri, kas agrāk bija darbojušies dažādās latviešu teātra kopās. teātra darbība ilga 
tikai dažus mēnešus, maijā padomju vara rīgā beidza pastāvēt, un nu varēja realizēt 
J. akuratera ideju par Latvijas nacionāla teātra dibināšanu. Jaunveidotajā teātra trupā 
iesaistījās Padomju Latvijas strādnieku teātra aktieri un režisori, bet teātra vadības 
virziens un būtība bija cita. Latvijas Nacionālo teātri atklāja 1919. gada 30. novembrī 
ar r. blaumaņa drāmas “ugunī” izrādi, bet, pirms vēl teātris oficiāli bija atklāts, uz tā 
skatuves tika izrādīta raiņa simboliskā, nodibinātajai Latvijas valsts būtībai nozīmīgā 
dramatiskā poēma “Daugava”. 

1919. gadā nodibinātais Nacionālais teātris bija pirmais valsts teātris, valsts uzņēmās 
par to gādību un reizē izvirzīja prasību, lai teātris sekmētu latviskuma principu audzi
nāšanu skatītājos. Par pirmo teātra direktoru kļuva aleksis Mierlauks, bet no 1921. līdz 
1925. gadam viņa vietā stājās rainis, kam bija īpaša nozīme Nacionālā teātra darbības 
garīgo un māksliniecisko pamatu likšanā un stiprināšanā, jo teātris nonāca spēcīgas, 
augsti izglītotas, garīgas personības rokās. rainis izvirzīja trīs galvenos teātra darbības 
principus: 1) jākultivē latviešu nacionālā māksla, uzvedot latviešu oriģināl lugas, 2) ak
tieru tēlošanas veidam jābūt reālpsiholoģiskam, 3) teātrim saviem skatītājiem jāsniedz 

7. att. Nacionālā teātra režisori. Pirmajā rindā no kreisās: alfreds amtmanisbriedītis,  
aleksis Mierlauks, dramaturgs Kārlis Freinbergs; otrajā rindā: Fricis rode, ernests Feldmanis  
(no Latvijas Nacionālā teātra arhīva)
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“augstākās garīgo jūtu atziņas un vērtības”.4 šiem principiem Nacio
nālais teātris centās sekot arī pēc raiņa aiziešanas no teātra direktora 
posteņa. Nacionālā teātra uzmanības centrā bija latviešu oriģināllugas, 
latviskais dzīvesveids, mūsu tautas ētiskie principi un nacionālā sav 
dabība. 

Kopš teātra darbības pirmās sezonas īpašu ievērību guva pēc bī
beles leģendām veidotā raiņa traģēdija “Jāzeps un viņa brāļi” (1920), 
ko iestudēja a. Mierlauks, bet Jāzepa lomā mainījās divi aktieri – Jānis 
Ģērmanis un alfreds amtmanisbriedītis (8. att.). tik plaša vēriena filo
zofisku domu piesātināts iestudējums mūsu teātra vēsturē bija retums. 
turpmāk latviešu teātra dzīves apritē ienāca vērienīgās raiņa lugas 
“Krauklītis” (1921) un “spēlēju, dancoju” (1921), pēc dažiem gadiem – 
“ilja Muromietis” (1928). Līdzās raiņa darbiem teātrī bieži parādījās 
r. blaumaņa lugas, publikas īpašu atsaucību iemantoja a. amtmaņa
briedīša iestudētās r. blaumaņa komēdijas “No saldenās pudeles” 
(1927) un “trīnes grēki” (1934), kurā titullomu spēlēja dramatiskas 
ievirzes aktrise Ludmila špīlberga. šim drāmas klasiķim pievienojās 
anna brigadere, īpašu ievērību guva viņas pasaku luga “Lolitas brī
numputns” (1927), repertuārā noturējās arī citu latviešu autoru lugas: 
andreja upīša satīriskās komēdijas “Peldētāja Zuzanna” (1922), “atraitnes vīrs” (1925), 
kā arī traģēdija “Žanna d’arka” (1930), Jūlija Pētersona salonkomēdijas “Diplomāti” 
(1926) un “Pieklīdušais kaķēns” (1931), bet 30. gadu sākumā sevi pieteica Mārtiņš Zī
verts ar drāmu “Nafta”, atzinību guva viļa Lāča romāna “Zvejnieka dēls” dramatizējuma 
iestudējums divās daļās (1934, 1935), kā arī elīnas Zālītes un Jāņa Lejiņa lugas. 

Līdzās latviska repertuāra veidošanai rainis bija izvirzījis nosacījumu, ka teātrim 
jābūt pasaules kultūras vērtību popularizētājam, tāpēc teātra repertuārā allaž bija 
ievērojamāko pasaules dramatiķu v. šekspīra, F. šillera, K. goldoni, kā arī jaunākās 
paaudzes pārstāvju b. šova, F. Molnāra, s. Lāgerlēvas darbi.

vadošie režisori Nacionālajā teātrī bija alfreds amtmanisbriedītis un aleksis Mier
lauks, kādu laiku ernests Feldmanis, vēlāk – Jurijs Jurovskis un Jānis Zariņš (7. att.). visi 
viņi par rakstnieka ideju galveno atklājēju uzlūkoja aktieri, kas, lomas veidojot, atsedz 
tēlojamo cilvēku raksturus, uz skatuves dzīvo viņu dzīvi, veidojot precīzu psiholoģiskā 
reālisma kanonu. Laika gaitā Nacionālā teātra vadošo aktieru ansamblis paplašinājās,  
līdzās vecmeistariem bertai rūmniecei, Jūlijai skaidrītei, antai Klintij, Mirdzai šmithe
nei, Ludmilai špīlbergai, Lilijai Ērikai, Jānim Osim, Jānim Ģērmanim skatītāju cieņu un 
mīlestību iemantoja Žanis Katlaps, Milda Zīlava, Ņina Melbārde, irma graudiņa, alfrēds 
videnieks, un visi kopā veidoja Nacionālā teātra māksliniecisko izteiksmību un savdabību.

turot godā un kopjot latviskās vērtības, Nacionālais teātris nenorobežojās no citu 
tautu skatuves mākslas pārstāvjiem, un teātrī viesojās Maksa reinharta asistents ivans 
šmits, krievu izcelsmes režisors Nikolajs fon Drīzens, Fjodors Komisarževskis, poļu re
žijas mākslas pārstāvis aleksandrs Zelverovičs, taču īpaši nozīmīga bija krievu aktiera 
un režisora Mihaila Čehova viesošanās Nacionālajā teātrī, kur viņš 1934. gadā iestudēja 

4 rainis J. Kopoti raksti, 18. sēj. rīga: Zinātne, 1983, 468. lpp.

8. att. alfreds amtmanis
briedītis – Jāzeps. raiņa 
“Jāzeps un viņa brāļi” 
Nacionālajā teātrī. 1920  
(no v. Hausmaņa perso
niskā arhīva)

Viktors Hausmanis    Latviešu teātra attīstības gaita
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a. strindberga drāmu “eriks Xiv”, a. tolstoja “ivana bargā nāvi” un 
v. šekspīra “Hamletu”, pats izrādēs tēlodams galvenās lomas, un viņa 
Hamlets daudzu tālaika skatītāju atmiņā iegūlies kā visiespaidīgākais 
skatuves tēls.5

Latviešu skatuves mākslas spēks slēpās apstāklī, ka neatkarīgās Lat
vijas posmā rīgā darbojās divi vadošie teātri. 1920. gada 19. novembrī ar 
raiņa traģēdijas “indulis un ārija” izrādi darbību bijušajās Jaunā rīgas 
teātra telpās uzsāka Dailes teātris, kas pēc juridiskā statusa bija biedrību 
balstīta mākslas iestāde. atšķirībā no Nacionālā teātra, kur iestudējumus 
veidoja vairāki režisori, Dailes teātra sejas veidotājs bija viens – eduards 
smiļģis (9. att.), taču izrādes viņš iestudēja kopā ar saviem palīgiem, 
ko dēvēja par konsultantiem. tie bija scenogrāfs Jānis Muncis, kustību 
konsultante Felicita ertnere un muzikālās daļas vadītājs burhards so
sārs. visiem konsultantiem vajadzēja darboties vienoti ciešā saskaņā ar 
e. smiļģa izvirzītajiem pamatprincipiem, katras izrādes pro grammā kā 
inscenētājs bija nosaukts e. smiļģis, pārējie izrādes veidotāji minēti tikai 
kā konsultanti. Nacionālais teātris savās izrādēs tiecās pēc reālistiska 

dzīves atveidojuma un konkrēti iezīmētiem raksturiem, savukārt e. smiļģis gāja citādu 
ceļu un no aktieriem prasīja nevis sadzīves atdarināšanu, bet teatrāli paspilgtinātu iz
pausmi. izrādē jārada mākslas patiesība, kas ir spilgtāka, un 1930. gadā e. smiļģis par 
to rakstīja: “teātris necenšas pēc pilnīgas ilūzijas (un aktieris nav dzīves imitators), bet, 
lugu uzvedot, rada mākslas īstenību, kas ir augstāka par dzīves īstenību.”6 Dailes teātra 
darbības sākumā e. smiļģis izvirzīja principu – ziedoties formas kultam, darba procesā 
režisors arvien vairāk centās spilgto formu piepildīt ar saturu, taču visās e. smiļģa iz
rādēs strāvoja izkāpināta tēlu emocionalitāte, kas ietverta spilgtā, izkoptā formā, par 
ko īpaši palīdzēja gādāt kustību konsultante F. ertnere. bieži Dailes teātra izrādēs bija 
iestarpināta mūzika un dziesmas, par tām gādāja b. sosārs.

Lai piepildītu izvirzītos pamatuzdevumus, repertuārā e. smiļģis izvēlējās vērienī
gus latviešu autoru darbus, teātrī jaunā skanējumā parādījās raiņa lugas “uguns un 
nakts” (1921) un “spēlēju, dancoju” (1926), viens no monumentālākajiem iestudēju
miem bija “Jāzeps un viņa brāļi” (1931), kurā e. smiļģis tēloja galveno – Jāzepa lomu. 
Līdzās raiņa lugām nostājās a. brigaderes “Princese gundega un karalis brusubārda” 
(1923), aspazijas “Madlienas baznīcas torņa cēlējs” (1927), a. upīša “Mirabo” (1926), 
daudz uz skatuves bija pasaules klasika – v. šekspīrs, F. šillers, K. goldoni, kā arī tā
laika eiropas jaunākās paaudzes dramatiķu lugas vai prozas darbu dramatizējumi. 
īpašu popularitāti Dailes teātrī iemantoja J. Hašeka romāna “šveiks” varonis, kas 
1928. gadā augusta Mitrēvica atveidā uz skatuves parādījās vispirms romāna pirmās 
daļas dramatizējumā “šveiks, dzīvo sveiks”, bet pēc tam tajā pašā gadā izrādē “šveiks  
frontē”. 

5 izvērsts Nacionālā teātra raksturojums atrodams Lilijas Dzenes plašajā monogrāfijā “Drāmas teātris” (rīga: 
Zinātne, 1979). taču padomju laika ideoloģisko žņaugu un cenzūras diktāta apstākļu dēļ daudzu trimdā 
dzīvojošo aktieru un režisoru vārdus nedrīkstēja minēt. 

6 smiļģis e. Pārdomas. Dailes teātra desmit gadi: 1920–1930. rīga: Dailes teātris, 1930, 5.–6. lpp. 

9. att. eduards smiļģis  
(no v. Hausmaņa perso
niskā arhīva)
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Par Dailes teātra attīstības procesu būtiski svarīgas atziņas izteicis teātra zinātnieks 
Māris grēviņš: “Laika gaitā atsijājās nederīgais ārējais skaļums un pretenciozitāte lielā 
mērā aprima, un teātra darbība ievirzījās mierīgākā gultnē [..]. Dailes teātris bija liku
mīgi ieņēmis savu vietu latviešu mākslā. Par patstāvīgu kategoriju bija kļuvis apzīmē
jums: D a i l e s  t e ā t r a  s t i l s. 

Dailes teātra stilam šajā periodā piemīt spilgti izteiktas romantisma iezīmes. tas 
bija aktīvs, dinamisks romantisms. arī dziļas cilvēka ciešanas un traģēdijas tēlojot, uz 
Dailes teātra skatuves nezuda trauksme, ilgas, aizrautība.”7

tāpat kā citu teātru, arī Dailes teātra darbu jūtami ietekmēja Latviju skārusī  
20. un 30. gadu mijas ekonomiskā krīze. Lai to pārvarētu, e. smiļģis gāja novatoriskus 
ceļus: viens no tiem veda pie klasikas darbu modernizācijas, un 1930. gadā smiļģis 
sagādāja skatītājiem pārsteigumu – v. šekspīra komēdija “Liela brēka, maza vilna” tika 
iestudēta ar nosaukumu “amors uz drednauta”, tās darbība notika divdesmitajā gad
simtā uz kādas lielvalsts karakuģa klāja. izrāde guva skatītāju dzīvu atsaucību. Mazāk 
populārs bija v. šekspīra komēdijas “sapnis vasaras naktī” (10. att.) pārveidojums, tās 
darbībai liekot risināties jaunlaiku sporta stadionā. Meklējot izeju no krīzes, e. smiļģis 
gāja arī citā virzienā: Dailes teātrī sāka iestudēt operetes, izrādes nosaucot par dziesmu 
spēlēm un sperot soli mūsdienu populāro mūziklu jeb muzikālo izrāžu virzienā. Lielus  

7 grēviņš M. Dailes teātris. rīga: Liesma, 1971, 37.–38. lpp. 

10. att. v. šekspīra “sapnis vasaras naktī” Dailes teātrī. 1931 (no v. Hausmaņa  
personiskā arhīva)

Viktors Hausmanis    Latviešu teātra attīstības gaita
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panākumus guva a. vilnera, H. reiherta “trejmeitiņas” ar F. šū
berta mūziku, centrālais tēls šajā dziesmu spēlē bija komponists 
Francis šūberts, bet no trim māsām galveno Hanerles lomu 
(11. att.) tēloja elvīra bramberga. Pēc tam parādījās O. štrausa 
operete “valša sapnis” (1931), F. Lehāra “Dzejnieka mīla” 
(1932) un “Paganīni” (1933), teātris izrādīja arī tālaika eiro
pas novitāti – b. brehta un K. veila muzikālo izrādi “trīsgrašu  
opera” (1932). 

Darbojoties repertuāra spilgti ievirzītās izrādēs, izauga un 
pilnveidojās Dailes teātra aktieru audze: iestudējumos galvenās 
vīriešu lomas tēloja pats eduards smiļģis, viņam līdzās bija gus
tavs Žibalts, arveds Mihelsons, augusts Mitrēvics, Kārlis veics, 
sieviešu lomās darbojās Lilita bērziņa, emīlija viesture, elvīra 
bramberga, Lilija Žvīgule, austra baldone, bet 30. gadu otrajā 
pusē viņiem pievienojās edgars Zīle, irma Laiva, Olita starka
stendere, alma ābele un citi. 

vairāki izcili iestudējumi Dailes teātrī parādījās 30. gadu 
beigās: e. smiļģis 1937. gadā, atzīmējot savu 50 gadu jubileju, 
iestudēja v. šekspīra traģēdiju “Otello” un pats tēloja galveno 
lomu, bet pēc diviem gadiem viņš notēloja titullomu H. ibsena 
drāmā “Pērs gints”. Dailes teātra dzīvē iezīmīgs bija Mārtiņa 
Zīverta drāmas “āksts” iestudējums K. veica režijā 1938. gadā, 
kad uz latviešu skatuvēm dzīvoja pasaulslavenais drāmas meistars 
viljams šekspīrs. 

bez vadošajiem – Nacionālā un Dailes – teātriem rīgā 30. gados darbojās sociālde
mokrātiskas ievirzes strādnieku teātris (1926–1934), rīgas Mazais teātris (1934–1937) 
un eksperimentālais Latvju drāmas ansamblis (1936–1944), kura dibinātāji bija krievu 
režisora M. Čehova vadītās teātra skolas audzēkņi. 

rosīgi strādāja teātri Latvijas lielākajās pilsētās. spēcīgs mākslinieciskais an
samblis bija Jelgavas teātrim, kas īpašu ievērību izpelnījās ar K. goldoni komēdijas 
“Melis” iestudējumu Žaņa Kopštāla režijā, dekorācijas izrādei veidoja arvīds spertāls. 
skatītāju iemīļotas bija operešu izrādes. Jelgavā skatuves gaitas sāka vēlāk pazīstami 
aktieri – emma ezeriņa, alma ābele, elza barūne, Jānis Ķikulis, elza radziņa. Lie
pājā izrādes sniedza Liepājas Jaunais teātris (1918–1935), kas 1935. gadā pārtapa 
par Liepājas Pilsētas drāmas un operas teātri un izrādīja gan dramatisku darbu, gan 
operu un operešu izrādes. Daugavpilī kopš 1922. gada pastāvēja Daugavpils Latviešu 
dramatiskais teātris, kas 1938. gadā pārveidojās par Daugavpils Pilsētas teātri. 
regulāri līdz pat 1944. gadam izrādes sniedza Latgales teātris Rēzeknē. 1923. gadā 
atklāja Valmieras dramatisko teātri, kas 1930. gadā tika pārveidots par Ziemeļlatvijas  
teātri. 

11. att. elvīra bramberga – 
Haner le. a. vilnera, H. reiherta 
“trejmeitiņas” Dailes teātrī. 1929 
(no v. Hausmaņa personiskā 
arhīva)
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teātris divu lielvaru okupācijas laikā

sarežģīts veidojās latviešu teātru liktenis pēc padomju karaspēka ienākšanas Latvijā 
1940. gadā. teātri tika pārņemti valsts pārraudzībā, tajos mainīja vadību, un komunis
tiskās partijas un attiecīgo kultūras iestāžu pārvaldes orgāni noteica stingru diktātu: 
teātru darbā vajadzēja ievērot sociālistiskā reālisma dogmas, iestudējumos bija jāvalda 
partejiskuma, šķiriskuma un tautiskuma principiem. Nacionālais teātris tika pārdē
vēts par Drāmas teātri, un tā repertuārā iekļauti padomju ideoloģiju slavinoši darbi:  
K. treņova “Ļubova Jarovaja” (1940) un b. Lavreņova “Lūzums” (1941). Dailes teātris 
izrādīja v. ivanova lugu “bruņuvilciens 1469” (1941) un Ļ. slavina lugu “intervencija” 
(1940), Jelgavas teātris – v. billabelocerkovska lugu “vētra”. 1941. gadā darbību uzsāka 
Jaunatnes teātris.

skarbs laiks latviešu tautai bija arī vācu okupācijas gadi, jo Latvijas valsts vairs 
nepastāvēja – bija Ostlande jeb austrumu apgabals, tāpēc kādreizējais Latvijas Nacio
nālais teātris tika pārdēvēts par rīgas Dramatisko teātri. teātriem nācās rēķināties ar 
varas iestāžu iecelto cenzoru prasībām, tomēr salīdzinājumā ar padomju gada situāciju 
vācu varas iestāžu spiediens bija mazāks, repertuārā nebija hitlerismu īpaši slavinošu 
lugu, gandrīz vai paradoksālā kārtā mūsu teātros bija patiesi augstvērtīgs repertuārs, 
tajā izcēlās latviešu oriģināldarbu jaunuzvedumi, uz skatuves e. smiļģa režijā parādījās 
M. Zīverta “Minhauzena precības” (1941) un “vara” (1944) ar edgaru Zīli Mindauga un 
irmu Laivu Martes lomā. rīgas Dramatiskais teātris izrādīja M. Zīverta lugu “Nauda” 
(1943). uz skatuves uznāca anšlava eglīša pirmās lugas “Kosma simfonija” (1943) 
Dailes teātrī un “Par purna tiesu” (1944) rīgas Dramatiskajā teātrī, teātros tika izrādīti 
arī agrāk iestudētie latviešu oriģināldramaturģijas darbi, bet kupli repertuārā ienāca 
pasaules klasika, īpaši vācu dramatiķu lugas: Dailes teātris ar izciliem panākumiem  

12. att. Lilita bērziņa – 
Marija stjuarte, artūrs 
Dimiters – Mortimers.  
F. šillera “Marija stjuarte” 
Dailes teātrī. 1943  
(no Lu Literatūras, 
folkloras un mākslas 
institūta Mākslas sektora 
arhīva)
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izrādīja F. šillera drāmu “Marija stjuarte” (1943) ar Lilitu bērziņu un almu ābeli gal
venajās lomās (12. att.), kā arī g. Hauptmaņa lugu “elga” (1942), rīgas Dramatiskais 
teātris – F. šillera “Mīla un viltus” (1944) un g. Hauptmaņa “Pirms saules rieta” (1944) 
ar Osvaldu glāznieku Klauzena lomā. 

vācu okupācijas laikā Latvijas teātri pildīja īpašu misiju, kas bija svarīga iedzīvotāju 
garīgā spēka stiprināšanā: toreiz bija grūti ar pārtiku, vakaros pilsētas bija aptumšotas, 
cilvēkus nomāca un satrauca neziņa par tuvāko nākotni, ko apdraudēja kara norises un 
frontes tuvošanās, un tieši teātra izrādes skatītājiem kļuva par morālu un dvēselisku at
balstu. iestudējumi toreiz bija teicamā līmenī, jo talanta briedumā bija režisori eduards 
smiļģis, alfreds amtmanisbriedītis, Jānis Zariņš, Kārlis veics, Osvalds uršteins, jaunu 
impulsu Jelgavas un rīgas dramatiskā teātra darbā deva bijušais J. vahtangova teātra 
režisors Osvalds glāznieks, kam bija izdevies izkļūt no frontes joslas Piemaskavā un 
atgriezties dzimtenē. tāpat spēka briedumā bija aktieru paaudze, kas jau vairāk nekā 
desmit gadu darbojās neatkarīgās Latvijas teātros. 

Pretrunu pilnie gadi

1944. gada vasarā Latvijai neatvairāmi tuvojās padomju karaspēks, arvien vairāk 
samilza jaunas okupācijas drauds, un daudzi vadošie režisori un aktieri, kā arī dra
matiķi devās bēgļu gaitās uz vāciju vai Zviedriju. īpaši bargi emigrācijas vilnis skāra 
Nacionālo teātri, emigrēja lielākā daļa Jelgavas teātra aktieru, kā arī vairāki Dailes teātra 
ievērojamākie aktieri. Lielu zaudējumu cieta latviešu dramaturģija, jo svešumā devās 
Latvijas teātros savu talantu izcili apliecinājušie M. Zīverts un a. eglītis.

Drīz pēc padomju karaspēka ienākšanas rīgā teātri atsāka darbu. Nacionālais te
ātris, kas nu saucās Drāmas teātris, izvēlējās r. blaumaņa lugas “No saldenās pudeles” 
atjaunojumu, pirmā izrāde notika 1944. gada 12. novembrī, Dailes teātris priekškaru 
vēra 1944. gada 16. oktobrī ar raiņa un Jāņa sudrabkalna dzejas kompozīciju “gais
mas gadi”, kuru papildināja Jāņa Ozoliņa mūzika. Jelgavas teātra ēka kara laikā bija 
gājusi bojā un pilsēta nopostīta, tāpēc teātris darbību atsāka rīgā, Žaņa braslas vadībā 
1945. gada 1. maijā izrādot K. simonova lugu “tā arī būs”, taču no kādreizējā ansambļa 
bija saglabājies tikai mazs pulciņš aktieru. tā kā Kurzemē vēl bija nostiprinājies vācu 
karaspēks, Liepājas teātris darbu varēja atjaunot tikai 1945. gada 1. augustā ar v. Lāča 
lugu “uzvara”. rīgā ar raiņa drāmas “Krauklītis” iestudējumu 1945. gada 5. maijā 
darbu atsāka Jaunatnes teātris. 1945. gada 9. februārī ar v. Lāča lugas “vedekla” izrādi 
sevi pieteica strādnieku teātris, kas nākamajā gadā vairāk pievērsās operetes žanra 
iestudējumiem, un 1946. gadā strādnieku teātri pārveidoja par Muzikālās komēdijas, 
vēlāk – Operetes teātri.

viena no aktuālām pirmo pēckara gadu problēmām bija jaunu aktieru audzinā
šana, jo emigrācijas vilnī uz ārzemēm tika aizplūdusi plaša aktieru straume, tāpēc 
vadošajos teātros tika organizētas aktieru studijas. Drāmas teātra studiju trīs gadu laikā 
beidza velta Līne, Ēriks brītiņš, Kārlis Pamše, Lidija Freimane, Jānis Kubilis, alfreds 
Jaunušans, Kārlis trencis, Maiga Mainiece, Oļģerts šalkonis, Jūlijs bebrišs. arī Dailes 
teātris 1946. gadā izveidoja studiju, un 1949. gadā tās beidzēju vidū bija vija artmane, 
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Harijs Liepiņš, eduards Pāvuls, valentīns skulme, alfons Kalpaks, vēlāk Dailes teātra 
saimi papildināja Latvijas valsts konservatorijas teātra fakultātes absolventi gunārs 
Placēns, Žanis Priekulis, Dina Kuple, Mudīte šneidere, roberts Ligers, ausma Kantāne. 
Līdz ar to Latvijas teātros nostiprinājās jauna, profesionāli izglītotu aktieru paaudze. 
Mazāk pārvērtības skāra režijas nozari – Drāmas teātra māksliniecisko virzienu tur
pināja noteikt a. amtmanisbriedītis, viņam līdzās nostājās no Maskavas atbraukusī 
vera baļuna, kas īpašu uzmanību pievērsa tēlu psiholoģiskā procesa risinājumam iz
rādes plūdumā, diemžēl tikai pāris gadu režijā bija iespēja nostrādāt pieredzējušajam 
režisoram e. Feldmanim, savukārt pēc sarkanās armijas ienākšanas rīgā 1944. gadā 
tika apcietināts O. glāznieks, represēts un 1947. gadā apcietinājumā miris. režijai 
pievērsās aktieris Ž. Katlaps. Dailes teātrī situācija bija vienkāršāka, joprojām galve
nais režisors un nozīmīgāko iestudējumu veidotājs bija e. smiļģis, kā līdzrežisore 
daudzos viņa inscenējumos piedalījās F. ertnere, bet dažas izrādes viņa iestudēja  
arī viena. 

Pirmajās pēckara sezonās režisoriem it īpaši nācās rēķināties ar uzspiesto ideo
loģisko slogu, vajadzēja stingri ievērot šķiriskuma un partejiskuma principus, uz 
skatuves veidot pozitīvo varoņu tēlus, rādīt padomju cilvēku varonību un cīņu par 
komunismu, cildināt padomju ļaužu darba uzvaras, krasi vērsties pret šķiras ie
naidniekiem, novārtā atstājot cilvēku personisko dzīvi un viņu attiecības. Līdz ar to 
primitīvs un vienpusīgs veidojās teātru repertuārs. Kā pirmās parādījās v. Lāča lugas 
“vedekla” un “uzvara” (abas 1945), cīņu par komunisma uzvaru cildināja arvīda gri
guļa luga “Māls un porcelāns” (1947), anna brodele iesāka slavēt kolhozu saulaino 
nākotni diletantiskajās lugās “upesciema pavasaris” (1948) un “Zelta druva” (1949). 
Oriģināllugas ar māksliniecisku vērtību līdz pat 50. gadu vidum teātros neparādījās. 
vienveidība valdīja arī tulkotajos, galvenokārt krievu autoru darbos: Drāmas teātrī 
v. baļuna 1947. gadā iestudēja N. Pogodina lugu “Kremļa kuranti”, kurā viens no tē
liem bija Ļeņins, viņu atveidoja rihards Zandersons, pēc pāris gadiem viņam vēlreiz 
nācās iemiesoties šī cilvēka tēlā N. Pogodina lugā “Cilvēks ar šauteni”, ko iestudēja 
a. amtmanisbriedītis. Padomju ideju piesātināto repertuāru pārstāvēja b. roma
šova luga “varenais spēks” (1948) Ž. Katlapa režijā. šādas ievirzes darbi tapa arī citos 
teātros: Dailes teātrī e. smiļģis iestudēja v. višņevska lugu “Neaizmirstamais 1919” 
(1949), Jelgavas teātrī parādījās b. Lavreņova luga “Lūzums” (1947, rež. Ž. brasla). 
Latvijas teātru repertuārā kuplā skaitā ienāca līdz tam maz pārstāvētā krievu klasika, 
daudz tika iestudētas a. Ostrovska lugas, Dailes teātrī par īpašu notikumu 1949. gadā 
kļuva e. smiļģa iestudētais Ļ. tolstoja romāna “anna Kareņina” dramatizējums ar  
L. bērziņu titullomā. Drāmas teātrī skatītāju atsaucību guva i. turgeņeva lugas “Mē
nesis uz laukiem” (1951) izrādes, kurā galvenajā – Natālijas Petrovnas – lomā bija  
v. Līne. Krievu autoru lugu iekļaušana repertuārā bija ideoloģisko iestāžu īpaši rosi
nāta, taču, ņemot vērā, ka neatkarīgajā Latvijā šādi darbi tika iestudēti reti, pēckara 
gados tie mūsu teātru kopainā ienesa jaunu krāsu, un šos darbus sevišķi daudz iestudēja  
v. baļuna.

ar ideoloģiskajiem spaidiem nācās rēķināties, taču tapa arī mākslinieciski spē
cīgi darbi: 1947. gadā Dailes teātrī skatītājus aizrāva raiņa drāmas “uguns un nakts” 
iestudējums e. smiļģa režijā ar L. bērziņu kā valdošās dailes un garīguma simbolu 
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spīdolu, bet spēka iemiesojums bija a. Fi
lipsona Lāč plēsis (13. att.). tā bija krāšņa, 
iespaidīga izrāde, kurā kā nākotnes cerību 
uzjundīja spīdolas vārdi: 

“vēl cīņa nav galā un nebeigsies, 
tev, Lāčplēsi, spīdola palīgā ies!”8

Drāmas teātrī pozitīvu rezonansi guva 
v. Lāča romāna “Zvejnieka dēls” (1949) 
dramatizējuma izrādes ar Ž. Katlapu Oskara 
lomā (14. att.) un a. amtmaņabriedīša 
vērienīgais a. upīša “Zaļās zemes” (1950) 
iestudējums. Diemžēl daudzas latviešu au
toru, to skaitā r. blaumaņa, lugas 40. gados 
tika aizliegtas, un tikai 1953. gadā Drāmas 
teātrī deformētā veidā parādījās “Ļaunā 
gara” iestudējums.

Nelielas pārmaiņas notika 50. gadu otrajā pusē: teātros sāka parādīties latviešu  
autoru lugas, kuras vairs tik atklāti nepauda padomju ideoloģiju, Dailes teātrī panā
kumus guva Pētera Pētersona iestudētās gunāra Priedes lugas “Jaunākā brāļa vasara” 
(1955) un “Lai arī rudens” (1956) (15. att.), tām sekoja ventas vīgantes lugas “Palmas 
zaļo vienmēr” (1959) izrāde F. ertneres režijā, pēc tam P. Pētersons iestudēja g. Prie
des lugu “vikas pirmā balle” (1960) ar D. Kupli galvenajā lomā. skatītāji bija izslāpuši 
kaut vai pēc patiesības vēsmas, un šie iestudējumi piedzīvoja līdz tam nepieredzēti lielu 
izrāžu skaitu. Protams, cenzūras aizkars joprojām nebija kritis, un valdošās iestādes 
1968. gadā Drāmas teātrī aizliedza Laimoņa Pura lugas “redzēt jūru” izrādi, 1960. gadā 
lika pārtraukt Harija gulbja lugas “Mans cilvēks” izrādīšanu valmieras teātrī. tomēr 
iekveldinātās patiesības alkas vairs nebija apslāpējamas, un īstu atsaucības uzbango
jumu vairākas latviešu oriģināllugas iemantoja 60. gadu beigās – 70. gadu sākumā. gan 
lugu autori, gan režisori un aktieri bija iemācījušies patiesību par dzīves negācijām  
pasacīt pusvārdiem, ar žestiem. 1968. gadā triumfa gājienu uzsāka H. gulbja luga “aijā 
žūžū, bērns kā lācis” a. Jaunušana režijā, pēc pāris gadiem tai pievienojās Paula Put
niņa lugas “Paši pūta, paši dega” (1972) un H. gulbja “silta, jauka ausainīte” (1973) 
iestudējumi. turpmāk skatītājus vairs nebija iespējams piesaistīt ar uzspiestas ideolo
ģiskas ievirzes darbiem. Orientācijas maiņu teātros daudzējādā ziņā sekmēja arī tas, 
ka aktīvā darba procesā iesaistījās toreiz vēl jaunā režisoru paaudze: Drāmas teātrī par 
vadošo režisoru kļuva alfrēds Jaunušans, viņam piebiedrojās Mihails Kublinskis, Dailes 
teātrī darbojās Pēteris Pētersons, Juris strenga, vēlāk arnolds Liniņš, Jaunatnes teātrī 
uzmanību piesaistīja ādolfs šapiro, Liepājas teātrī – Oļģerts Kroders. 1956. gadā vēlreiz 
sevi apliecināja vecmeistari a. amtmanisbriedītis ar raiņa lugas “Jāzeps un viņa brāļi” 
(16. att.) iestudējumu un e. smiļģis ar “spēlēju, dancoju” inscenējumu.

8 rainis J. Kopoti raksti, 9. sēj. rīga: Zinātne, 1980, 314. lpp.

13. att. Lilita bērziņa – spīdola, artūrs Filipsons –  
Lāč plēsis. raiņa “uguns un nakts” Dailes teātrī. 1947.  
Jāņa Krieviņa foto (no Lu Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Mākslas sektora arhīva)
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14. att. Žanis Katlaps – Oskars, Harijs avens – Džims, arnolds Mīlbrets – bundžiņa. v. Lāča 
“Zvejnieka dēls” Drāmas teātrī. 1949. Jāņa Krieviņa foto (no Lu Literatūras, folkloras un mākslas 
institūta Mākslas sektora arhīva)

15. att. g. Priedes “Lai arī rudens” Dailes teātrī. 1956 (no teātra darbinieku savienības arhīva)
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arī 70.–80. gados skatītāju uzmanību piesaistīja jaunu latviešu oriģināllugu uzve
dumi. Par reālo situāciju Latvijas laukos vēstīja Drāmas teātrī izrādītā H. gulbja luga 
“Cīrulīši” (1975), pēc aizlieguma perioda skatuves dzīvi uzsāka g. Priedes luga “Zilā” 
(1976) valmieras teātrī M. Ķimeles režijā. arī ā. šapiro Jaunatnes teātrī pievērsās 
g. Priedes dramaturģijai, 1972. gadā viņš iestudēja lugu “ugunskurs lejā pie stacijas”, 
pēc gada – “aivaru gaidot”. Pamazām Jaunatnes teātris kļuva par vienu no rosīgākajiem 
brīvās domas paudējiem Latvijas teātros, vairākus iestudējumus tur veidoja P. Pēter
sons, uzsākdams tā sauktā dzejas teātra tradīcijas: a. Čaka dzeja bija izrādes “spēlē, 
spēlmani” (1972) pamatā, tapa iestudējums “Mistērija par Cilvēku” (1974), kas bal
stījās uz v. Majakovska dzeju. 80. gados teātros parādījās ilgu laiku Latvijā noklusēto 
trimdas autoru a. eglīša un M. Zīverta darbi: Dailes teātris izrādīja a. eglīša lugu 
“Kazanovas mētelis” (1989, režisors K. auškāps) un M. Zīverta lugu “Čūska” (1989, 
režisors a. Ozols), bet Drāmas teātrī panākumus guva a. eglīša “bezkaunīgie veči” 
(1990) M. Kublinska režijā, savukārt M. Zīverta lugu “Lielo grēcinieku iela” 1989. gadā 
iestudēja režisors Jūlijs bebrišs.

ievērību izpelnījās vairāki eiropas un latviešu klasiķu lugu iestudējumi. Dailes 
teātrī augsti novērtēts tika H. ibsena “brands” (1975) a. Liniņa režijā ar novatorisko 
scenogrāfa ilmāra blumberga vizuālo inscenējuma veidojumu. veiksmīga bija režisora 
un mākslinieka sadarbība raiņa drāmas “Jāzeps un viņa brāļi” iestudējumā (1981). ar 
neparastu a. upīša “spartaka” iestudējumu Drāmas teātrī 1977. gadā sevi pieteica val

16. att. Jūlijs bebrišs (pa labi) – Jāzeps. raiņa “Jāzeps un viņa brāļi” Drāmas teātrī. 1956.  
Jāņa Krieviņa foto (no Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūta Mākslas sektora arhīva)
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dis Lūriņš. 1983. gadā režijas darbā iesaistījās edmunds Freibergs. abu teātru aktieru 
ansambļus papildināja teātra fakultātes vai studiju beidzēji: Mirdza Martinsone, ivars 
Kalniņš, akvelīna Līvmane, esmeralda ermale, ilze rūdolfa, Juris Lisners, Juris Hiršs, 
Lāsma Kugrēna un daudzi citi, aktieru saime bija spēkpilna, darboties spējīga. 

Jaunu cerību un ieceru laiks

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas teātros darbs sākās ar cerībām. tika noārdīta 
cenzūra un uzspiestās ideoloģiskās dogmas, un teātri pirmo reizi pēc daudziem gadu 
desmitiem varēja justies brīvi. vairāki teātri atguva savus īstos nosaukumus, un nu atkal 
bija Latvijas Nacionālais teātris, Dailes teātris un Valmieras drāmas teātris. Notika 
arī nepatīkami pavērsieni – 1992. gadā tika likvidēts Jaunatnes teātris, 1996. gadā dar
bību nācās pārtraukt Operetes teātrim, toties 1992. gadā darbu uzsāka Jaunais Rīgas 
teātris, 1991. gadā annas eižvertiņas vadībā tika atklāts studijteātris “Skatuve”, dar
bību uzsāka vairāki neatkarīgie teātri.

teātri nu paši plānoja repertuāru, paši varēja nospraust tuvākus vai tālākus mērķus, 
tajā pašā laikā tiem nācās risināt ekonomiskas problēmas, cīnīties par izdzīvošanu, jo 
valsts dotācijas gadu gaitā apsīka. teātriem vajadzēja aktīvi domāt un rūpēties par ieņē
mumiem jeb “kasi”, kurai dažkārt tika pakļauta repertuāra izvēle. teātris pārstāja būt 
galvenais atklātības paudējs: par dzīvē vērotām problēmām varēja lasīt avīzēs vai dzirdēt 
radio un televīzijas pārraidēs. Kādu laika sprīdi teātru vadītājiem šķita nepieņemami no 
skatuves paust kritiskus vārdus par valstī pastāvošajām ēnas pusēm, jo bija taču atgūta 
tik ilgi lolotā neatkarība. teātri uz vairākiem gadiem zaudēja vienu no saviem pamat
uzdevumiem – būt par sabiedrības dzīves spoguli. 90. gados un gadsimtu mijā uz ska
tuvēm parādījās tikai dažas lugas, kas atspoguļoja tālaika norises, var minēt H. gulbja 
lugas “uz Liepsalām ejot” (1996) O. Krodera režijā un “vēverīši” (2000) e. Freiberga 
iestudējumā Nacionālajā teātrī. 1997. gadā Dailes teātris K. auškāpa vadībā uzveda 
g. Priedes viencēlienu izrādi ar kopēju nosaukumu “Mēļš frotē dvielis”. Nacionālais 
teātris aktuālo lugu trūkumu, sākot ar 1994. gadu, aizstāja ar režisora e. Freiberga un 
aktieru veidoto satīrisko uzvedumu, kurā galvenie tēli ir Žurka Kornēlija – svetlana 
bless un Circenis Čirča – Jānis skanis. viņi runāja un sprieda par dažādām dzīves 
nebūšanām. šīs improvizētās, kritiski vērotās ikdienas ainas iemantoja skatītāju lielu 
atsaucību, bet iestudējumu nosaukumi katru gadu tika variēti.

rūpējoties par skatītāju ieinteresētību, uz teātru skatuvēm sazaļoja jauns žanrs – 
muzikālās izrādes jeb mūzikli, dažkārt sauktas arī par rokoperām. izrāžu iedvesmotājs 
parasti ir komponists, viņam talkā nāk dzejnieks vai dramatiķis, un rodas izrāde, kurā 
darbība un varoņu attiecības risinātas ar mūzikas, dziesmas palīdzību. Kā pozitīvs fak
tors minams tas, ka vairākos no šiem mūzikliem pavērās svarīgas mūsu tautas vēstures 
lappuses, un šīs muzikālās izrādes vairākus gadus aizvietoja parastās oriģināllugas. 
izrāžu episko un dzejisko pamatu, sadarbojoties ar dažādiem komponistiem, parasti 
veidoja dzejniece Māra Zālīte. skatītāju atsaucību iemantoja pēc pasaku motīviem 
veidotais raimonda Paula un M. Zālītes mūzikls “Meža gulbji” (1995), ulda Marhi
lēviča un M. Zālītes “tobago” (2001) Dailes teātrī. Nacionālajā teātrī tika iestudētas  
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Jāņa Lūsēna un M. Zālītes rokoperas “indriķa hronika” (2000) 
(17. att.) un “sfinksa” (2001), 2010. gadā teātris izrādīja Zigmara 
Liepiņa un Kaspara Dimitera muzikālo drāmu “vadonis”, bet 
Dailes teātris iestudēja J. Lūsēna mūziklu “Ceplis” (2010).

Muzikālo izrāžu masveida ienākšanu Latvijas teātros – īpaši 
Dailes teātrī – raksturojusi silvija radzobe: “regulāra rokoperu 
un mūziklu iestudēšana 90. gadu vidū kļūst ne tikai par Dailes, 
bet arī par Nacionālā un Liepājas teātra repertuāra novitāti. tā 
acīmredzot primāri ir cīņa par skatītāju, īpaši – gados jauno pa
audzi, piedāvājot tai teātrī mākslas formas, kas intelektuāli nav 
sarežģītas un pretendē sacensties ar tik populārajām šovbiznesa 
formām koncertos un filmu mākslā. Zināmā mērā tas, protams, 
liecina arī par neizbēgamām komercializēšanās tendencēm lielo 
teātru darbā.”9

šīs muzikālās izrādes apliecinājušas latviešu aktiermākslas 
jaunu kvalitāti: aktieri ir arī teicami dziedātāji ar labu vokālo 
prasmi. vadošie teātri mūziklu iestudēšanu uzņēmušies arī tāpēc, 
ka 90. gadu sākumā tika likvidēts Operetes teātris.

Līdzās mūzikliem teātru repertuārā ienāca arī dažas latviešu 
oriģināllugas: M. Zālītes “Margarēta” (2001) Jaunajā rīgas teātrī 
un “Zemes nodoklis” (2003) Dailes teātrī, Nacionālais teātris 

iestudēja Jāņa Jurkāna lugu “viņš taču ir muļķis” (2002), bet Dailes teātra kamerzālē 
skatītāju atsaucību iemantoja viņa komēdija “Dzīvīte, dzīvīte” (2005). Dramatiķu saimi 
papildinājusi evita sniedze ar lugām “tie paši oši” (2003) un “Kreisais pagrieziens” 
(2004) vecmeistara O. Krodera režijā.

taču gadsimtu mijā bija izjūtams dramatiķu un labu oriģināllugu trūkums. to cen
tās novērst Jaunais rīgas teātris, kurā režisora alvja Hermaņa vadībā aktieri paši sace
rēja tekstus un radīja izrādes par mums – latviešiem, atveidojot savdabīgus raksturus un 
rādot dažādas dzīves ainas. viens no pirmajiem šādiem darbiem bija izrāde “garā dzīve” 
(2003), tai sekoja “Latviešu stāsti” (2004), kas veidojās kā mazu monoizrāžu virkne, 
kurā katru atsevišķu stāstu, komunicējot ar dažādiem cilvēkiem, sacerēja un veidoja 
paši aktieri. Pēc līdzīga principa tapa aktieru izrāde “Latviešu mīlestība” (18. att.), kurā 
atklājās dažādi mīlestības stāsti un reizē arī latviskā identitāte, bet latviešu tautas pret
runu pilnās likteņgaitas rada atspoguļojumu viļa Daudziņa un režisora a. Hermaņa 
veidotajā monoizrādē “vectēvs” (2009) (19. att.). Dokumentālo stāstu ciklu noapaļoja 
2010. gadā a. Hermaņa iestudētās izrādes: “Melnais piens”, “Ziedonis un visums” un 
“Kapusvētki”. teātra zinātniece guna Zeltiņa precīzi raksturojusi šos iestudējumus, 
rakstīdama: “visi trīs iestudējumi veidoti teātrim ierastajā stilā – kā atsevišķu uz etīdēm 
un aktieru stāstiem balstītu ainiņu kompozīcijas. gandrīz tukšajā skatuves telpā izman
toti vien atsevišķi lakoniski rekvizīti, foto un videoprojekcijas.”10 būtiski nozīmīgs ir 

9 radzobe s. Dailes teātris. Latvijas teātris: 20. gs. 90. gadi un gadsimtu mija. rīga: Zinātne, 2007, 180. lpp. 
10 Zeltiņa g. Jaunais rīgas teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. rīga: Lu Literatūras, 

folkloras un mākslas institūts, 2010, 534. lpp. 

17. att. ivars stonins – indriķis. 
M. Zālītes, J. Lūsēna “indriķa hro
nika” Nacionālajā teātrī. 2000 (no 
Latvijas Nacionālā teātra arhīva)
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g. Zeltiņas paustais a. Hermaņa 
mākslinieciskās personības vēr
tējums: “Jrt pēdējos gados ar 
pilnām tiesībām ir ticis dēvēts 
par vienas radošas gribas un per
sonības vadītu teātri – alvja Her
maņa teātri. vienīgo tādu Latvijā, 
jo neviens cits teātris mūsdienās 
nevar lepoties ar tik spilgtu vienas 
režisora personības zīmogu.”11

Jaunu pavērsienu latviešu 
mūsdienu dzīves norišu tēlo
jumā ienesa Danskovītes tautas 
lugas “Latgola.lv” iestudējums 
v. Lūriņa režijā Nacionālajā te
ātrī 2009. gadā, izrādē atainojas 
ikdienas dzīves norises kādā 
Latgales pagastā – baltinovā, 
lugas dalībnieki runā latgaliešu 
dialektā, bet pāri izrādei klājas 
labsirdīga humora plīvurs.

teātri nav atsacījušies arī 
no latviešu klasikas. vairākos 
Nacionālā teātra iestudējumos 
pa vīdējusi atskatīšanās vakar
dienā, šāda noskaņa bija jaušama 
a. Jaunušana iestudētajā e. vulfa 
lugā “sensācija” (2004), kas bija 
arī režisora atvadas no skatuves. 
Nacionālais teātris atgriezies 
pie nesenā pagātnē rādītiem 
darbiem: a. upīša lugas “Zaļā 
zeme” (1991), v. Lāča romāna 
“Zvejnieka dēls” dramatizējuma 
(1997), a. Deglava romāna “rīga” 
jaunas versijas (1998). vairākos 
variantos parādījusies r. blau
maņa luga “skroderdienas silma
čos” (1994., 2002. gadā e. Freiberga režijā un 2010. gadā i. rogas skatījumā) (20. att.). 

21. gadsimta sākumā arvien vairāk rodas tendence klasikas darbu iestudējumus 
tuvināt mūsdienām, ingas ābeles skatuves variantā r. blaumaņa drāmas “Pazudušais 
dēls” (2004) notikumi risinājās mūsu laika kokzāģētavā, uz tagadni bija pārcelta darbība 

11 Zeltiņa g. Jaunais rīgas teātris, 536. lpp. 

18. att. “Latviešu mīlestība” Jaunajā rīgas teātrī. 2006. Ģirta Māldera 
foto (no Jaunā rīgas teātra arhīva)

19. att. vilis Daudziņš – Cilvēks, kurš meklē vectēvu. v. Daudziņa 
“vectēvs” Jaunajā rīgas teātrī. 2009. Ģirta Māldera foto  
(no Jaunā rīgas teātra arhīva)
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M. Zālītes pārveidotajā r. blaumaņa drāmā “ugunī”, kas bija pārtapusi mūziklā “Hotel 
Kristina” (2006). Neparastā skatījumā 2009. gadā valmieras Drāmas teātrī parādījās 
raiņa saulgriežu pasaka “Zelta zirgs” viestura Meikšāna iestudējumā. režisora fantā
zija raisīja cieņu, taču ar raiņa lugu izrādei bija visai mazs sakars.

Jauni risinājumi parādījušies eiropas klasiķu darbu iestudējumos, gadsimtu mijā 
repertuārā pēc pārtraukuma jaunā traktējumā ienākuši vairāki krievu rakstnieku darbu 
iestudējumi: N. gogoļa lugas “Precības” (2000) Mihaila gruzdova režijā Dailes teātrī un 
“revidents” (2002) a. Hermaņa iestudējumā Jaunajā rīgas teātrī, a. Ostrovska “Līgava 
bez pūra” (2005) Nacionālajā teātrī indras rogas režijā. ievērību un pozitīvu vērtējumu 
izpelnījušies F. šillera “Marijas stjuartes” iestudējumi 2010. gadā valmieras Drāmas 
teātrī (režisors O. Kroders) un Dailes teātrī (režisors Dž. Dž. Džilindžers).

Citāds pavērsiens klasikas interpretācijā parādījies arī sakarā ar režisoru paaudzes 
maiņu 20. un 21. gadsimta mijā. No vecmeistariem darbu turpināja vienīgi O. Kroders, 
taču, meklējot dažādus izteiksmes veidus, režijā sevi pieteikuši Dž. Dž. Džilindžers 
(raimonds rupeiks), regnārs vaivars, indra roga, vislielāko ievērību un cieņu ieman
tojis alvis Hermanis, viņa vadītais Jaunā rīgas teātra ansamblis bieži devies viesizrādēs 
uz ārzemēm, gūstot plašu starptautisku atzinību. a. Hermanis iestudējis izrādes arī 
vairākos eiropas teātros un ir vīnes burgteātra štata režisors. savukārt Latvijas skatu
ves mākslā svaigas krāsas ienesuši viesrežisori. vairākas izrādes Dailes teātrī iestudējis 
gunārs vērenieks, īpaši attīstīdams farsa žanru, ievērību izpelnījušies tādi viņa iestu
dējumi kā D. Frīmena komēdija “Pilna gulta ārzemnieku” (1998) un Dž. Čepmena “Ne 
šobrīd, sirsniņ!” (2001). Mūsu teātros viesojušies andris blekte (Zviedrija), Pjērs Kulo 
(Francija), arkādijs Kacs (Krievija), Kirils serebreņņikovs (Krievija), kura veidotais 
N. gogoļa romāna “Mirušās dvēseles” dramatizējuma mūsdienīgais risinājums guvis 
īpaši augstu vērtējumu. 

20. att. r. blaumaņa 
“skroderdienas silmačos” 
Nacionālajā teātrī. 2003. 
alberta Linrota foto  
(no Latvijas Nacionālā 
teātra arhīva)
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Latvijas teātros kupli pārstāvēti pasaules moderno autoru darbi, un mūsu teātru 
repertuārs maz atšķiras no cittautu teātros izrādīto lugu klāsta, izrādēs tiekamies ar 
ārzemēs populāro dramatiķu a. Millera, P. šefera, t. vaildera, D. Frīmena, M. Makdo
nas, r. Kūnija lugām – tik daudz ārzemju autoru darbi agrāk Latvijas teātros nekad nav 
izrādīti. vairākām no lugām piemīt izklaides raksturs, taču dienas darbos un sadzīves 
problēmas risinot nogurušie skatītāji vēlas arī izklaidēties, skatoties jautrākas ievirzes 
lugas.

Latvijas teātriem darba procesā nākas sastapties ar dažādām – gan mākslinieciska 
rakstura, gan materiālām – problēmām, tomēr teātri darbojas rosīgi, Latvijas kultūrvidē 
tiem ir būtiski svarīga nozīme, un skatītāju mīlestība joprojām tos pavada.

secinājumi

Latviešu teātris 19. gadsimta 60. gadu beigās – 70. gadu sākumā veidojās kā viena 
no tautas identitātes izpausmes formām un kā viena no sastāvdaļām iekļāvās vispārējās 
nacionālās atmodas procesā, un tas bija apliecinājums, ka arī latvieši spēj izpausties 
dažādos eiropā eksistējošās mākslas veidos.

Latviešu teātra attīstību un izaugsmi sekmēja apstāklis, ka rīgā jau kopš 18. gad
simta beigām pastāvēja profesionāls vācu teātris, līdz ar to latviešu inteliģencei neva
jadzēja braukt uz citām pilsētām, lai iepazītos ar teātra mākslu. Pirmos soļus sperot, 
radoši tika izmantoti vācu aktiermākslas pamatprincipi, taču latviešu teātra tēvs 
ā. alunāns jau kopš darbības sākumiem centās latviešu teātri virzīt pa patstāvīgu ceļu. 
ā. alunāns lika lietā cittautu teātru pieredzi un latviešu skatītājus pie skatuves mākslas 
centās pieradināt ar viegla satura, nereti ar humorpilnas ievirzes izrādēm un nosprausto 
mērķi ātri arī sasniedza, jo latvieši kļuva par aizrautīgiem teātra mīlētājiem.

Plašākas eiropeiskas tendences mūsu teātra mākslā iezīmējās 19. gadsimta 
90. gados, kad repertuārā ienāk daudzi v. šekspīra, F. šillera, arī J. v. gētes darbi un 
latviešu teātris apliecina, ka sasniedzis profesionālas mākslas iestādes līmeni.

Pavērsiena punkts latviešu teātra mākslā ir 20. gadsimta sākums, jo tad rīgā sāk 
darboties divi profesionāli teātri: rīgas Latviešu teātris un Jaunais latviešu teātris, 
kura vietā 1908. gadā darbu uzsāk Jaunais rīgas teātris, un turpmāk skatuves mākslas 
attīstību sekmējusi divu atšķirīgas ievirzes teātru darbība. gadsimta sākums iezīmīgs 
arī ar to, ka skatītāji paši ietekmēja iestudējumu tapšanu un ievirzi: 1905. gada revo
lūcijas posmā aspazijas lugas “sidraba šķidrauts” izrādē Jaunajā rīgas teātrī skatītāji 
ietulkoja ar dienas aktualitātēm saistītu saturu, bet, gatavojot raiņa “uguns un nakts” 
inscenējumu Jaunajā rīgas teātrī, skatītāji saziedoja uzveduma tapšanai nepieciešamos 
līdzekļus – un 1911. gada janvārī izrāde varēja notikt. Latviešu skatuves māksla tad 
pavērās divos virzienos: vienā nostājās reālisma piesātinātās r. blaumaņa drāmas un 
komēdijas, kurās atspoguļojās tālaika galvenokārt lauku cilvēku likteņi un pārdzīvo
jumi, kas reizē iemantoja pāri laikam plūstošu vispārcilvēcisku skanējumu, un iepre
tim Jaunajā rīgas teātrī dzīvoja raiņa simbolu drāma “uguns un nakts”, kam sekoja 
viņa uz vēsturiskiem metiem būvētas traģēdijas “indulis un ārija” un “Jāzeps un viņa  
brāļi”.
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Jauns cēliens teātru dzīvē sākās pēc neatkarīgas Latvijas valsts nodibināšanas, kad 
pirmo reizi izveidojās valsts teātris – Latvijas Nacionālais teātris. teātru repertuārā 
rosīgi iesakņojās jaunie latviešu oriģināldramaturģijas darbi, īpašu atsaucību guva 
M. Zīverta lugas. teātru iestudējumi veicināja patriotisku jūtu audzināšanu skatītājos, 
vienlaikus skatuves mākslā ieplūda eiropas teātru vēsmas, ko sekmēja cittautu režisoru 
viesošanās Latvijā. 

teātri sekmīgi pārdzīvoja vācu okupācijas laiku, kad tajos bija daudz augstas garī
gas raudzes klasikas darbu un latviešu autoru M. Zīverta un a. eglīša lugu iestudējumi, 
kas vairoja garīgo spēku un izturību. sarežģītāki, reizē pretrunu pilni bija padomju oku
pācijas gadi, kad stingri nācās rēķināties ar komunistiskās ideoloģijas uzspiesto slogu 
un cenzūras aizliegumiem, īpaši smagi šo situāciju teātri pārdzīvoja pirmajos pēckara 
gados. vēlāk – 60. gadu beigās un 70. gados teātri ieņēma citādu pozīciju, iestudēja 
vairākas latviešu autoru oriģināllugas, kurās kaut pusvārdos spēja paust kritisku nostāju 
pret toreiz dzīvē eksistējošām negācijām, par ko klusēja gan prese, gan radio un televī
zija. Līdz ar to teātris ieguva milzīgu popularitāti un skatītāju atsaucību.

situācija krasi izmainījās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. sabruka vecie aizlie
gumi un aizspriedumi, teātri nu varēja būt brīvi, taču nācās rēķināties ar materiālas 
dabas problēmām, tāpēc bija īpaši jādomā par skatītāju piesaisti, repertuārā iekļaujot iz
klaides rakstura izrādes un tā dēvētās rokoperas. teātri pārstāja būt vienīgie neatkarīgas 
domas paudēji. saites ar skatītājiem īsti nostiprinājis Jaunais rīgas teātris, iestudējot iz
rādes par mums, latviešiem, un mūsu dzīvi, kurās sižetus un tēlus veidojuši paši aktieri.

Par autoru

Viktors Hausmanis (dz. 1931) – Dr. habil. philol., LZa īstenais loceklis, Lu 
Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks. viens no zinātnis
kās darbības virzieniem – latviešu literatūras vēstures izpēte, īpašu uzmanību 
veltot latviešu drāmai un dramatiķu daiļradei, publicētas grāmatas par raiņa, 
r. blaumaņa, M. Zīverta, ā. alunāna, a. eglīša dramaturģiju, kopā ar benediktu 
Kalnaču sarakstītas grāmatas “Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse” (2004) 
un “Latviešu drāma. 20. gadsimta otrā puse” (2007), kā arī publicēta monogrāfija 
“Latviešu drāmas sākotne” (2009). 

Otrs zinātniskās darbības virziens – pētījumi latviešu teātra vēsturē, publicētas 
monogrāfijas par aktrisēm Liliju Ēriku (1968), Lilitu bērziņu (1980), veltu Līni 
(1986), īpaša vērība veltīta latviešu teātra rosībai svešatnē, sarakstīts monogrāfiju 
cikls “Latviešu teātris trimdā” (2005), “Latviešu teātris asv un Kanādā” (2008) 
un “Latviešu teātris austrālijā” (2010). raksti publicēti asv, Kanādas, Polijas, 
Čehijas, somijas, igaunijas un Lietuvas zinātniskos izdevumos.
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rakstā analītiski aplūkota latviešu mūzika, centrā liekot jaunradi tās sakaros ar mūzikas dzīves so
ciālajiem nosacījumiem. Jaunrades rezultātu īpatnības atvasinātas no profesionālās mūzikas ģenēzes 
un vēsturiskās attīstības apstākļiem dažādos laikposmos. īsi definēta ievērojamāko komponistu 
daiļrades estētika, tās rezultāti. tagadnes muzikālās jaunrades un atskaņotājmākslas stāvoklis iezī
mēts kā ilgstošas tapšanas un pārtapšanas rezultāts un kā eiropas mūzikas telpas likumsakarīga 
sastāvdaļa.

The article provides an analytical overview of Latvian music, placing as the central issue the creation 
of new works in the context of social conditions influencing musical life. Peculiarities of the results 
of this creative process are derived from genesis of professional music and historical development 
conditions in various time periods. aesthetics of the most renowned composers’ creative processes 
and results thereof are defined briefly. The current status of musical creative process and perform
ance is marked as the result of a lengthy process of inventing and reinventing, and as a logical 
component of the european musical landscape. 

Atslēgvārdi: folklora, savdabība, kopums un indivīds, estētika, stils, romantisms, tradīcijas, novato
risms, vērtības.

Keywords: folklore, education, individuality, community and the individual, aesthetics, style, ro
manticism, traditions, innovation, values. 

Latviešu profesionālā mūzika savās radošajās izpausmēs, tāpat kā somu, nor
vēģu, čehu un dažas citas komponistu skolas, pēc izcelsmes pieder pie eiropas 
skaitliski nelielo tautu t.s. jaunajām mūzikas kultūrām, kuru nacionālā patstāvība 
izveidojās romantisma laikmetā. taču minētās citas tautas varēja atskatīties uz 
kultivētu mūzikas dzīvi jau kopš viduslaikiem, savukārt latviešiem, viņu baltijas 
austrumkrasta kaimiņiem igauņiem un pa daļai arī lietuviešiem uz savas profesio
nālās mūzikas tapšanu vajadzēja gaidīt ilgi. tāpēc latviešu profesionālā mūzika, kas 
mūsdienās kā līdzvērtīga iekļaujas eiropas mūzikas dzīvē, ir tajā viena no pašām  
jaunākajām. 

tiesa, arī rīgā pie Doma baznīcas, kas tagad kļuvusi par izslavētu ērģeļu un garīgās 
mūzikas centru, jau 13. gadsimtā darbojās mācītu dziedātāju kapela. Par laicīgo mūziku 
rīgā, tāpat kā citās Ziemeļeiropas pilsētās, gādāja t.s. pilsētas muzikantu kompānijas. 
Kurzemes hercogistes galmā tapušo baroka mūziku, ko mūsdienās restaurē un ar 
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vēsturiskajiem instrumentiem spēlē Latvijas Mūzikas akadēmijas orķestris Collegium  
Musicum Riga, 17. un 18. gadsimtā sarakstīja no rietumeiropas angažētie galma kom
ponisti. vietējās cilmes iedzīvotāju līdzdalība minētajās mūzikas norisēs bija niecīga vai 
nekāda. Jo baltijas jūras austrumkrasta kristianizācija 12.–13. gadsimtā bija notikusi 
ar agresīvu ģeopolitisku mērķi – toreiz jau tā nemaz nebija saprotama citādi kā “tikai 
caur kristīgās valsts robežu paplašināšanu”.1 reizē tā nozīmēja arī militāru, politisku, 
saimniecisku un sociālu pakļaušanu, kur “pakļāvēji bija tikai plāna virskārta pāri ze
majai, nospiestajai, praktiski beztiesīgajai, varētu sacīt, pavisam anonīmajai zemnieku 
kārtai”.2

Lai arī arvien vairāk mūsdienu vēsturnieku apstrīd ilgi daudzināto viedokli par 
latviešu 700 gadu verdzību,3 tomēr ir vienots ieskats par to, ka dažu gadsimtu laikā 
Livonijas pamatiedzīvotāji nonāca dzimtļaužu stāvoklī, krasā nošķīrumā no ienācēju 
vācvalodiskās saimnieciskās, reliģiskās un kultūras virsotnes. šī nošķirtība, kas vēl 
vairāk saasinājās, baltijai 18. gadsimtā nonākot Krievijas impērijas pakļautībā, bija ne 
tikai sociāla – kā daudzās zemēs, bet arī nacionāla, etniska. vēl 1617. gadā Kurzemes 
likumdevēji liedza latviešiem darboties pilsētas muzikantu cunftē,4 arī joprojām privi
leģētajās rīgas vāciskajās mūziķu kompānijās neviens latvietis netika pieļauts.5 Latvieši 
nedrīkstēja ierasties rīgas Melngalvju brālības vai ģilžu svētkos, kur skanēja profesio
nāla mūzika.6 Pat 1782. gadā atklātajā rīgas Pilsētas (vācu) teātrī, kur uzveda arī operas, 
“kalpotājiem livrejās un citiem pavisam prastiem ļaudīm ieeja ir pilnīgi noliegta”,7 – ko 
tad teikt par cilvēkiem laucinieku tērpā, kas bija noteikts par mazturīgajiem nevāciem 
vienīgo atļauto.8

šī pamatiedzīvotājiem ilgstoši liegtā pieeja valdošās virsotnes kultivētajai mūzikai, 
kas turklāt bija citvalodiska, šķietami negaidīti, taču spēcīgi ir ietekmējusi vēlāko lat
viešu nacionālās mūzikas veidošanos. tā veicināja stipru lokālās tradicionālās mūzikas 
identitāti, izveidojās plašs zemkopju folkloras mantojums, kurā saglabājās visai senas, 
citur izzudušas formas. tam bija izcila loma latviešu profesionālās mūzikas un tās sav
dabību tapšanā 19. gadsimtā un vēlāk, tas ir dzīvs gan pierakstos, gan pa daļai ļaužu 
atmiņā joprojām.

Par vienu no šīm savdabībām kļuva tautasdziesmu lielā loma koru repertuārā. 
vairākbalsīga kordziesma ar tautas melodijas un teksta pamatu, resp., t.s. tautas
dziesmas apdare (aranžējums) bija ne tikai nacionālās profesionālās mūzikas pirmais 
solis, bet arī viens no tās plaši izvērstiem pamatžanriem ilgā laikposmā. 19. gadsimtā 
tas aizpildīja pirmo trīs nacionāla mēroga dziesmu svētku programmu latvisko 

1 simakins J. Kristietības sākumi Latvijā (garīgie un psiholoģiskie aspekti): bakalaura darbs baznīcas vēsturē. 
rīga: Lu teoloģijas fakultāte, 1994, 15. lpp.

2 Feldmanis r. Baznīcas vēsture. rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2010, 76. lpp.
3 šterns i. Latvijas vēsture, 1180–1290: Krustakari. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2002, 610.–

612. lpp.
4 vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, i. rīga: Liesma, 1972, 104. lpp.
5 turpat, 109. lpp.
6 Feodālā Rīga. atb. red. t. Zeids. rīga: Zinātne, 1978, 61., 66., 96. lpp.
7 Kerten a. F. W. Auszug aus dem Tagebuch eines Russen aus seiner Reise nach Riga. riga, 1783, s. 141.
8 Feodālā Rīga, 95. lpp.
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daļu, un arvien atjaunotā profesionālā traktējumā tautasdziesmai līdz pat šai dienai 
pievērsušies ne tikai kormeistari, bet arī gandrīz visi pirmā lieluma latviešu kom
ponisti.9 Cita latviešu mūzikas dzīves tapšanas savdabība bija šāda: lai arī, tāpat kā 
citur, vairākbalsīga dziedāšana aizsākās baznīcas klēpī, tā atšķirībā no citām zemēm 
drīz pārsviedās galvenokārt uz daudzajām lauku koru biedrībām – uz lauku dzies 
moto vidi.

tautasdziesma savā profesionālas apdares formā savā ziņā kļuva arī par latviešu 
koru kustības vienotāju un nacionāla mēroga dziesmu svētku nodrošinātāju 20. gad
simta sākuma sociālo pretišķību saasināšanās situācijā, kad šī iemesla dēļ, piemēram, 
saira nacionāli vienotu svētku iespējas agrākajās dziesmu svētku zemēs – vācijā, pa 
daļai somijā.10 apstākļos, kad atšķirīgu sociālo ideju dēļ dažādu sabiedrības slāņu re
pertuāra prioritātes nošķīrās, tautasdziesma dziesmu svētkos tomēr bija pieņemama 
tiem visiem, jo tā ir ne tikai dzimtā valoda, bet arī dzimtā mūzika, un, tā kā Latvijā 
tautasdziesma bija tik svarīga koru repertuāra sastāvdaļa, tad dziesmu svētki izdzīvoja. 
tāpat notika igaunijā.11 turpretī, piemēram, Zviedrijā, kur tautasdziesma koros nedo
minēja, dziedātāji viegli nošķīrās pēc piederības pie baznīcas, pilsētas sociāldemokrātu, 
pilsonisko aprindu utt. koriem, kas vienotu repertuāru (un tātad arī vienotus dziesmu 
svētkus) joprojām padara maz iespējamu.

19. gadsimtā topošās latviešu profesionālās mūzikas vēl vienu – lai arī šķietami 
mazsvarīgu – īpatnību izraisīja komponistu samērā lielā nevērība pret pilsētas folkloru 
un tipiskām pilsētas sadzīves mūzikas izpausmēm. Jo pilsētā dominējošā mūzika bija 
vāciska, ilgi nošķirta no pamattautas un sveša. Lai arī pilsētā un muižu vidē izplatītā, 
no vācu sentimentālās sadzīves mūzikas atvasinātā t.s. ziņģe (no vācu vārda “singen” – 
dziedāt) tika tulkota un atdarināta arī latviski, to profesionāli apguva galvenokārt tikai 
latviešu dramatiskajā teātrī – komēdijās un dziesmuspēlēs. turpretī nacionālās klasiskās 
mūzikas žanros tās klātbūtne bija nebūtiska.

tāpēc operete, šis sadzīves mūzikas adaptācijas žanrs daudzu zemju kultūrās, 
latviešu nacionālajā klasikā nemaz neizveidojās. Protams, latviešu profesionālās mūzi
kas celmlaužu atturību pret sadzīves mūzikas sfēru veicināja arī izglītošanās Pēterpils 
(sanktpēterburgas) komponistu skolā, kuras korifeji ar N. rimskiKorsakovu priekšgalā 
pilsētas folkloru uzskatīja par vulgāru, banālu un saviem biezajiem estētisko prasību 
filtriem nelaida cauri.12 

9 Nacionāla mēroga dziesmu svētkos latviešu tautasdziesmu apdares līdz šim aizņēmušas vidēji 26,5 procen
tus no apvienotā kora (līdz 15 000 dalībnieku) programmas, bet vii (1931) un viii (1933), kā arī Latvijas 
neatkarības atjaunošanas zīmē notikušajos XX (1990) dziesmu svētkos to īpatsvars koncertu programmās 
pārsniedzis 40 procentus. 

10 amonMerilain M. Common and Different Features of brass band Music of Finnish and estonian Defence 
Leagues in 1925–1934: academic dissertation. Helsinki: university of Helsinki, 2010, p. 230.

11 turpat, 230. lpp.
12 Кремлев Ю. Национальные черты русской музыки. Ленинград: Музыка, 1968, c. 39, 45, 46.
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iesākumā bija kori

iedzīvotāju pamatdaļas ilgā atstumtība no rietumeiropā kultivētajām mūzikas 
izpausmēm tika pārvarēta tikai 19. gadsimta pirmajā pusē, radikāli uzlabojoties tau
tas izglītībai. iepriekšējos gadsimtos ar apbrīnojamu diplomātisku veiklību vāciskajai  
garīdzniecībai un muižniecībai bija izdevies paturēt latviešu skolu pārvaldību savās 
rokās, ignorējot centralizētu izglītības politiku, ko mēģināja īstenot baltijas jūras aus
trumkrastā dominējošās valstis – Polija, Zviedrija, Krievija. Līdz pat 19. gadsimtam 
dziedāšanas mācība skolās – tur, kur tā notika, – bija galvenokārt baznīcas ķesteru 
ziņā.

situācija uzlabojās pēc dzimtniecības atcelšanas (Kurzemē – 1817. gadā un vid
zemē – 1819. gadā). Personiskā brīvība ļāva zemniekiem pašiem dzīvāk piedalīties 
skolu uzturēšanā, tāpēc jau nedaudz gadus pēc dzimtniecības atcelšanas periodikā 
vairojās ziņas par vairākbalsīgu dziedāšanu lauku skolās un baznīcās.13 Lai arī sākumā 
tika dziedātas galvenokārt tulkotas vācu garīgās dziesmas, tomēr pirmie latviešu skolu 
un baznīcu korīši iestudējuši arī pat fragmentus no Haidna un Hendeļa oratorijām.14

Plašāku, stabilāku pamatu mūzikas dzīve skolās un baznīcās ieguva ap 19. gs. vidu, 
kad tur ieplūda jaundibināto skolotāju semināru beidzēji. Ērģeļu un vijoles spēlei, kā 
arī mūzikas teorijai īpaša vieta tika ierādīta Jāņa Cimzes vadītajā vidzemes skolotāju 
seminārā (1839–1890): no vairāk nekā 400 absolventiem, kas visi bija ar dziedāšanas 
skolotāja prasmi, aptuveni 10% kļuva par darbīgiem kordiriģentiem. Lai arī šis semi
nārs bija vācu garīdzniecības konfesionāla iestāde un Jānim Cimzem nācās pa daļai 
pakļauties tās kultūras politikai, viņš jaunlatviešu ietekmē pirmais stājās pie latviešu 
tautasdziesmu aranžēšanas koru vajadzībām, lai tās kā līdzvērtīgs materiāls papildinātu 
viņa iecerēto rietumeiropas komponistu tulkoto dziesmu krājumu.15 šis astoņdaļīgais 
krājums “Dziesmu rota” (izd. 1872–1884) izveidojās divās plūsmās – 1., 5. un 8. daļa ar 
cittautu oriģināldziesmām koriem saucās Dārza puķes, bet 2., 3., 4. un 7. daļas nosau
kums Lauka puķes bija aizgūts no Johana gotfrīda Herdera dotā tautasdziesmu dzejiskā 
apzīmējuma – Feldblumen (vācu val. – lauka puķes), un šajās daļās tika publicētas Cim
zes līdzstrādnieku savākto 356 melodiju apdares vīru vai jauktajam korim (neskaitot  
6. daļas bērnu korus). 

Protams, Herdera ierosme, kurš no 1764. līdz 1769. gadam bija darbojies rīgā un 
iepazinies arī ar latviešu tautas dziedāšanu, neaprobežojās ar poētisma “lauku puķes” 
pārņemšanu. Herdera ideju ietekmē, kā arī sekojot Jaunās Vācijas, jaunčehu u.c. tautas 
kustību piemēram, jaunlatvieši bija pirmie tautasdziesmu tekstu un melodiju vākšanas 
rosinātāji.16 viņi atzina folkloru par savas tautas kulturālās līdzvērtības un līdztiesības 

13 iz vidzemes. Latviešu Avīzes, Nr. 43, 1823, 25. okt., 1. lpp. turpmākajos divos gadu desmitos vairākbalsīga 
dziedāšana minēta vairāk nekā 20 vietās Latvijā.

14 [J. C.]. Kad daudzbalsīga dziedāšana vidzemē sākusēs. Baltijas Vēstnesis, Nr. 15, 1874, 10. apr., 112. lpp.; 
inselbergs P. Par daudzbalsīgu dziedāšanu. Baltijas Vēstnesis, Nr. 37, 1874, 11. sept., 287.–288. lpp. 

15 C[imze] J. galavārds. “Dziesmu rota”: jaunekļiem un vīriem, 2. daļa: Lauka puķes. 1872, 125. lpp.
16 Pirmais no latviešu publicistiem ar aicinājumu vākt etniskās kultūras liecības nāca Krišjānis valdemārs tēr

batas vācu laikrakstā Das Inland (Nr. 16, 1855, 252.–254. sl.). tautas melodijas iesūtīt pirmais lūdza pedagogs 
un valodnieks atis Kronvalds (Mājas Viesis, Nr. 21, 1868, 20. maijs, 167. lpp.).
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spēcīgāko argumentu polemikā ar tiem, kas latviešus joprojām  uzskatīja tikai par zem
nieku kārtu, nevis tautu.17 Jānis Cimze, berlīnes mūzikas pedagoga un tautasdziesmu 
speciālista Ludviga erka skolnieks, nebija jaunlatviešu radikālisma adepts, tomēr bija 
patriots, un viņam izdevās sabalsot daudziem tuvās tautas melodijas ar Latvijas koru 
toreiz jau iepazītu, galvenokārt korālisku vācu dziesmu harmonizācijas stilu. Līdz ar 
to bija tapis pirmais rietumeiropas mūzikas tradīcijās veidotais latviešu nacionālās 
profesionālās mūzikas lieldarbs. tas bija radies, latviešiem pārņemot rietumeiropas 
kordziedāšanas kustību un profesionālās formas saskarē ar savu pašu tautas dziesmu.18 

Pamazām attīstījās arī eiropeiskā instrumentālā muzicēšana – irlavas skolotāju semi
nārā (1841–1900) Kurzemē Jānis Bētiņš izveidoja hronoloģiski pirmo latviešu simfo
nisko kapelu (ne vēlāk kā 1872. gadā).19 varēja notikt pirmie nacionāla mēroga latviešu 
dziesmu svētki rīgā (1873) – ne vairs kā mācītāju rīkoti lokālie sarīkojumi ar vācu 
garīgām dziesmām, bet ar tautasdziesmu koriskām versijām centrā.

robežsituācija

Jānis Cimze bija panācis parupju kompromisu starp vietējo un rietumeiropas muzi
kālo domāšanu – viņa “Lauka puķēs” latviešu tautas melodijas bija dažos gadījumos pat 
nedaudz pārveidotas, piemērojot tās sava laika vācu mūzikas izpratnei par izteiksmīgu 
harmonizēšanu. to viņam pārmeta, un nākamie folkloras krājēji atklāja arvien jaunas 
latviešu tautas mūzikas īpatnības un līdz ar to atšķirības no vācu mūzikas. it sevišķi tas 
sakāms par komponistu un folkloras pētnieku Jurjānu Andreju, kura rīcībā nonāca ap 

17 bērziņa v. Tautas muzikālā atmoda latviešu publicistu skatījumā. rīga: Zinātne, 1983, 27. lpp. Mūzikas histo
riogrāfijā sastopams viedoklis, ka daži vācbaltiešu garīdznieki un literāti, jau agrāk krājot ar zinātnisku interesi 
un paretam izdodot latviešu tautasdziesmu tekstus, ir veicinājuši Jāņa Cimzes pievēršanos tautasdziesmai, 
kā arī latviešu pašnoteikšanās centienus kopumā (sk.: Kārness K. “Dziesmu rota” dziedātājtautai: Krievijas 
vēstures epizode, Herdera tradīcija un baltijas nacionālisma uzplaukums. Mūzikas akadēmijas raksti, iii. 
rīga: Musica baltica, 2007, 9. lpp.). Piekrītot, ka vācbaltiešu veikto tautasdziesmu tekstu krājumu vēsturiskā 
nozīme dažkārt ir nepietiekami novērtēta, kā arī atzīstot, ka ne jau visi vācbaltieši neatzina latviešus par tautu, 
tomēr grūti piekrist, ka viņu, K. K. Kārnesa vārdiem sakot, “pseidoetnogrāfiskie pūliņi” (turpat, 8. lpp.) būtu 
bijuši vērsti uz latviešu nacionālās pašnoteikšanās sekmēšanu. var pat teikt, ka latviešu seno dziesmu skais
tums un šo dziesmu dziedātāju nožēlojamais sociālais stāvoklis vairumam vācbaltiešu intelektuāļu bija šķirtas 
lietas. K. K. Kārness pats atzīst, ka bīskaps, valodnieks un filozofijas doktors Kārlis Kristiāns ulmanis savācis 
tūkstošiem latviešu tautasdziesmu tekstu saviem pētījumiem, bet visu mūžu mudinājis latviešus novērsties 
no savām etniskajām tradīcijām (turpat, 16. lpp.). arī skolu darbinieka gaitās ulmanis bijis tikai latviešu 
audzināšanas, ne izglītošanas aizstāvis (sk.: vičs a. Latviešu skolu vēsture, 3. grām. rīga: rLb Derīgu grāmatu 
nodaļa, 1928, 164. lpp.). 

18 Pastāv uzskats, ka, ceļot tautasdziesmu nacionāla simbola kārtā, ir notikusi atsevišķos novados pierakstītu 
artefaktu romantiska universalizēšana nācijas iedomātas un vēlamas vienotības mērķa labad jeb ir veikta t.s. 
folkloras nacionalizēšana (sk.: bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. rīga: Zinātne, 2000, 
27., 138. lpp.).tomēr jāapzinās, ka tāpat darījušas arī eiropas citas nelielās, apdraudētās tautas savā nācijas 
tapšanas gaitā. tāpat kā atzīstam, ka atsevišķa novada apvidvārdiem vai dialektismiem piesātināta valoda 
tomēr ir latviešu valoda, varam atzīt atsevišķā novadā pierakstītu dziesmu par latviešu tautasdziesmu. vēlākie 
pētījumi ir rādījuši, ka dažādos Latvijas reģionos pierakstītiem folkloras paraugiem piemīt arī kopējas, lat
viešu folkloras sistēmai raksturīgas iezīmes.

19 Kurzemes pirmie dziedāšanas svētki. Latviešu Avīzes, Nr. 27, 1870, 8. jūl., 211. lpp.
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3000 muzikālo folkloras vienību, un tas ļāva viņam latviešu tautas mūziku saredzēt ne 
vairs tikai kā laba skaita patīkamu melodiju avotu, bet kā sistēmu un vienotu organismu 
ar savu vēsturi, etnogrāfiskajām, poētiskajām un uzbūves raksturībām.

atšķirībā no vācu mūzikas Latvijā toreiz vietējā tautas mūzika ne tikai nebija jau 
zaudējusi sava zemkopju folkloras slāņa senākās un būtiskākās īpašības, bet vismaz pa 
daļai piederēja pie atšķirīga kultūras reģiona. Kā zināms, tā pieslejas ļoti plašam baltu, 
rietumsomu, austrumslāvu, somugru un citu Ziemeļaustrumeiropas tautu tradicionā
lās kultūras lokam, kuru folklora, it sevišķi ieražu folklora, savā ziņā saglabājusi senās 
mākslas īpašības – tajā paustā estētiskā apziņa vēl nav atdalīta no prakses priekšstatiem 
un no ētiskās sākotnes. šādu mākslas un dzīves prakses satuvināšanu pa daļai pārņēma 
arī krievu klasiskā mūzika un sevišķi slavofilu ideoloģijai tuvā komponistu grupa – 
t.s. varenā kopa jeb Pēterpils komponistu skola,20 un tieši tajā galvenokārt izglītojās 
latviešu profesionālās mūzikas pamatlicēji. Pēterpils Konservatorijas N. rimskaKor
sakova kompozīcijas skola, protams, nepārtraukti uzņēma arī rietumeiropas mūzikas 
ietekmes, tomēr, kā atzīmējām, orientāciju uz zemnieku folkloras absolūtu prioritāti 
tā saglabāja, un šis apstāklis bija pievilcīgs arī latviešu mūzikas pionieriem – gan mu
zikāli tehniskā vai lokālas krāsas ziņā, gan reizē ar to arī minētās mākslas paradigmas 
nozīmē.

rietumeiropas iespaids Latvijas mūzikas dzīvē līdz ar latviešu profesionālās mūzi
kas tapšanu, protams, neatslāba. tai topot, rīgā izveidojās divas sāncensīgas mūzikas 
strāvas – vietējā un vācu, līdzīgi kā tas bija Čehijā. rīgā līdz 1914. gadam darbojās laba 
līmeņa vācu opera, līdz Otrajam pasaules karam pastāvēja arī vācu koncerti. turklāt 
rīga bija plaši atvērta rietumeiropas virtuoziem, vasarās vieskoncertu sezonas sniedza 
simfoniskie orķestri. tomēr līdz 1918. gadam Latvija turpināja būt Krievijas impērijas 
sastāvdaļa, tās kultūras un izglītības sistēmas iespaids kopš 19. gs. 70. gadiem arvien 
pieauga. Latvijā nostiprinājās robežsituācija starp eiropu un to, ko eiropā dēvēja par 
austrumiem, – t.s. kristīgās valsts robežu paplašināšana, kas 1242. gadā apstājās Ledus 
kaujā, bija uz ilgiem laikiem nolikusi ne tikai politisku robežu (kas lāgiem tikusi no
jaukta), bet zināmā mērā arī kultūras šķirtni, kas joprojām nav galīgi izzudusi.

šī ilgstošā atrašanās robežsituācijā starp diviem kultūras reģioniem un zināmā 
mērā atšķirīgām mākslas paradigmām ir atstājusi ļoti būtisku un tālejošu iespaidu uz 
latviešu profesionālās mūzikas pamatīpašībām. viena no tām ir izpaudusies centienos 
profesionālās mūzikas nacionālo raksturīgumu reducēt gandrīz vienīgi uz zemnieku 
folkloras melodiju vai intonāciju klātbūtni, turklāt komponistu uzmanības centrā ilgu 
laiku bijusi galvenokārt tā folkloras daļa, kura pauž visu harmonisko, viengabalaino, 

20 sk.: Кремлев Ю. Национальные черты русской музыки, c. 38. slavofilu ideologi šo estētiskā, ētiskā un 
praktiskā elementu vienotību uzlūkoja par īpašu vēsturiski tapušu austrumu mākslas paradigmu, un vienīgi 
šāda viengabalaina, ar dzīvi satuvināta māksla spējot izteikt patiesību par cilvēku. savā strīdā ar t.s. rietum
niekiem viņi pretstatīja austrumus un rietumus vēsturiski – Krievija saņēmusi kristietību caur bizantiju un 
ar grieķu kultūras starpniecību, turpretī rietumeiropa – ar romas starpniecību, un tai piemitis viengabalainu 
pasauluztveri drupinošs racionālisms un individuālisms. šis racionālisms vedis tālāk uz viduslaiku eiropas 
sholastiskumu, uz rietumu modernās domāšanas skaldošo intelektuālismu un atsvešināšanos no iekšēji 
viengabalainām garīgām vērtībām (sk.: eberlein D. Russische Musikanschauung um 1900 von russischen 
Komponisten. regensburg: gustav bosse verlag, 1978, s. 21).
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nekonfliktējošo. Līdz ar to arī mūzikas nacionālais tautiskums jeb latviskums līdz pat 
20. gs. vidum tika tverts vien kā iekšēji nediferencēta, objektīvi dota estētiska un ētiska 
vērtība – pozitīva, bet savā ziņā abstrakta. šādu kolektīvām dzīves formām raksturīgu 
dzīves uztveres pozitīvismu vulgarizētā formā lieku reizi veicināja Psrs varas iestāžu 
1948. gadā izvērstā kampaņa pret t.s. mūzikas formālismu un prasība sekot t.s. žda
noviskajai estētikai.21 Kad, pārvarot pretreakciju, kas daļā latviešu komponistu 20. gs. 
50. gados izpaudās kā vienaldzība pret nacionālo elementu mūzikā, 60. gadu otrajā pusē 
atjaunojās interese par seno tautas mākslu (t.s. jaunais folkloras vilnis), tad folklorā tika 
atrasts jauns un dziļāks tautas vēsturiskās dzīves uztveres atspulgs, kā arī tautas mākslas 
vienotība ar citām dzīves izpausmēm – piemēram, Paula Dambja folkloriskajās, ieražu 
rituālisma pilnajās kompozīcijās tā vēl pieauga un joprojām atbalsojas arī citu latviešu 
komponistu jaunradē.

Cita latviešu mūzikas vēsturiska īpatnība, kam saknes divu kultūras reģionu krus
tojumā, izpaužas kā komponistu rezervēta attieksme pret rietumeiropas mūzikai rak
sturīgajām formas un struktūras racionālisma un konstruktīvisma izpausmēm. 20. gs. 
20. gadu eiropas mūzikas avangardisms, kas tonalitātes vietā lika matemātiskas toņu 
kombinācijas, neguva Latvijas mūzikas jaunradē nekādu atbalsi, samērā mazu atsau
cību izpelnījās arī pēckara neoavangardisms. tas gan rosināja latviešu mūzikas 60. gadu 
modernitāti, kura izpaudās ekspresionisma atdzimšanā, taču ļoti drīz ievirzījās post
modernismā ar izteikti neoromantisku mūzikas valodu un ar mūzikas mākslas atgrieša
nos pie lielajiem eksistenciālajiem tematiem – dzīve un nāve, laicīgais un nepārejošais, 
vienpatis un kopums, daba un kultūra u.c. ekspresionisma galējais individuālisms, 
indivīda konfliktēšana ar dzīves negācijām kā ārpusstāvošu, atsvešinātu spēku nav 
nekad latviešu mūzikai bijusi īsti raksturīga. toties dominē nosliece apkārtējās pasaules 
pretišķības sakārtot, orientējot tās pēc dzīves pamatvērtībām. tāpēc liekas pamatota un 
atjautīga atziņa, ko pirmā Padomju Latvijas mūzikas starptautiskā komercfestivāla laikā 
1986. gadā22 šo rindu autoram izteica itālijas mūzikas izdevniecības Ricordi pārstāvis 
armando Džentiluči: “Jums, latviešiem, ir labs postmodernisms, lai gan izskatās, ka 
paša modernisma īsti nav bijis.”

Zināmā saistībā ar tuvību austrumu kultūras reģionam ir arī latviešu mūzikas 
tieksme būt kaut kam vairāk par mūziku vien, centieni it kā piešķirt mūzikai ārpus
muzikālu saturu. vēsturiski tas ir izpaudies programmatiskās mūzikas lielajā īpatsvarā, 
daudznozīmīgu un poetizētu skaņdarbu nosaukumu pārpilnībā, taču arī bezprogram
mas mūzikā nav retums tāda skaņu organizācija un dramaturģija, kam jāpauž zināms 
vēstījums. šīs īpašības piemitušas tiklab nacionālās mūzikas celmlaužiem, kā mūsdienu 
jaunajam garīgumam ar tā raksturīgāko pārstāvi Pēteri vasku.

21 1948. gada 14. februārī laikrakstā Cīņa tika publicēts vK(b)P CK 1948. gada 10. februāra lēmums “Par v. Mu
radeli operu Lielā draudzība”, kas vērsās pret sava laika mūzikas valodas novatorismu. šim lēmumam sekoja 
vK(b)P CK Propagandas un aģitācijas pārvaldes priekšnieka andreja Ždanova referāts, un tajā pēc būtības 
skanēja aicinājums komponistiem atgriezties pie krievu mūzikas klasikas izteiksmes līdzekļiem, tāpēc šis ideo
loģiskais demaršs pasaulē ieguva ždanoviskās estētikas nosaukumu. Pēc nedēļas tika pieņemts atbilstošs Latvi
jas K(b)P CK lēmums, kurā nosodīti redzamāko latviešu komponistu mūzikas valodas atjaunināšanas centieni.

22 20. gadsimta 80. gados vissavienības autortiesību aģentūra dažādās Psrs republikās rīkoja jauno skaņdarbu 
pārdošanas festivālus, uz kuriem aicināja rietumeiropas izdevniecību pārstāvjus.
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tautas mūzika un tautiskais romantisms

vispārināti skatot, latviešu etniskā mūzika ir Latvijas teritorijas baltu cilšu un som
ugru cilšu grupējuma līvu kopējs mantojums. Kara dziesmas pirmoreiz pieminētas  
viduslaiku hronikās23, pirmā tautas melodija ar tekstu publicēta 1635. gadā.24 No sis
temātiskas pierakstīšanas sākuma līdz 20. gs. beigām Latviešu folkloras krātuvē rīgā 
uzkrāts aptuveni 1,2 miljoni tautasdziesmu tekstu un 30,6 tūkstoši melodiju. Līdz 
krustnešu iebrukumam 13. gadsimtā bija jau izveidojušās noturīgas tautas mūzikas tra
dīcijas – pa daļai rečitatīvie improvizētie arhaiskā burdona vai solo dziedājumi, saistīti 
ar ģimenes un gadskārtu (kalendārajām) ieražām, darba maģiju un darba procesiem. 
šo arhaiskajās un viduslaiku skaņkārtās pamatoto melodikas slāni (līdzīgi kā tas no
tika ar seno zemnieku folkloru, piemēram, ungāru mūzikā) vēl maz ievēroja tautiski 
romantiskā laikmeta profesionālā mūzika, tas atdzima tikai 20. gadsimtā – gan dažu 
komponistu jaunradē, gan jo sevišķi t.s. neofolklorisma kustībā. relatīvi jaunākais 
tautasdziesmu slānis izveidojās pēc 15. gadsimta, un tam bija galvenā loma latviešu 
nacionālās atmodas norisēs 19. gadsimtā. 

Mūzikas instrumentu sākumus, atsevišķus kaula stabuļu eksemplārus arheologi 
datē ar 3.–2. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras, taču mūzikas instrumentu saime kopumā 
atradumos atklājas, tikai sākot ar mūsu ēras 9. gadsimta materiālu.25 tajā dažādu veidu 
stabules, ap 30 ideofonu jeb pašskanošu instrumentu vidū savdabīgākais ir trideksnis – 
ritma kociņš ar bronzas piekariņiem. No stīgu instrumentiem visvairāk ir daudzināta 
tautas muzikālā gara simbolu ieguvusī kokle, tās pastāvēšanu lēš pāri par diviem gadu 
tūkstošiem. Lai arī tāda paša tipa stīgu strinkšķināmie instrumenti sastopami visā 
austrumbaltijā – no senprūšu zemēm līdz Karēlijai –, tas nav koklei atņēmis īpašu 
latviskuma oreolu.26 

17. gadsimtā latviešu mūzikas instrumentu darinātāji un spēlmaņi adaptēja vijoli, 
un tā pamazām kļuva par pašu izplatītāko tautas instrumentu.27 tautas pūšaminstru
mentu modernizāciju un spēli veicināja latviešu dienests Krievijas impērijas armijā (no 
18. gadsimta), tās kara orķestros. 

Lai arī tautas instrumentālā mūzika pierakstu daudzuma ziņā nevar mēroties ar 
lielo tautasdziesmu melodiju skaitu, tomēr arī tā ir iegūlusies latviešu profesionālās 
mūzikas celtnes pamatos. Jurjānu Andrejs, triju Pēterpils Konservatorijas diplomu 
īpašnieks, savu opusu nr. 1 – Latvju vispārējo dziesmu svētku maršu (1880), kas aiz
pilda pašas pirmās lappuses latviešu simfoniskās mūzikas nošu grāmatā, – veido kā 
tautas melodiju simfonizāciju. vēl tuvākas folkloras avotiem ir viņa četras Latvju dejas 

23 Indriķa hronika. rīga: Zinātne, 1993, 303. lpp.
24 sk.: Menii F. Syntagma de origine livonorum. Dorpati, 1632 [faktiski 1635], p. 43. (izdošanas gads 1632 ir 

lasāms grāmatas vāka gravīrā, kas izgatavota trīs gadus pirms izdošanas.)
25 sk.: brauns J. Raksti: mūzika Latvijā. rīga: Musica baltica, 2002, 15. lpp.
26 Muktupāvels v. Kokles un koklēšana Latvijā = The baltic Psaltery and Playing traditions in Latvia. rīga: 

Lauska, 2009, 11.–12. lpp. šis mūzikas instruments ir pieredzējis vairākus tehniskus uzlabojumus, taču jopro
jām praktizē arī tā autentiskā paveida spēli. Kokle šobrīd ir vienīgais senais tautas instruments valsts mūzikas 
izglītības sistēmā, to spēlē ne tikai daudzās amatieru grupās, bet komponisti to iekļauj arī eksperimentālās 
mūsdienu profesionālās mūzikas partitūrās.

27 brauns J. Raksti, 19. lpp. 
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(1882–1894), kuru tematiskais materiāls ņemts tieši no autora tēva vai tuvākās apkārt
nes lauku muzikantu nošu kladēm. ar pirmajiem paraugiem arī citos skaņu mākslas 
žanros, neskaitāmām rosmēm gandrīz visos jaunrades un mūzikas dzīves virzienos 
Jurjānu andrejs piepilda veselu laikmetu – tautiskā romantisma periodu latviešu mū
zikā. vācu romantisma iespaidi, Pēterpils kompozīcijas skola, kā arī sava laika tautas un 
sadzīves mūzikas augsne veido viņa mūzikas stilu.

Jurjānu andreja romantismā, tāpat kā jaunības drauga ausekļa dzejā, satuvinās 
daba un dzimtā zeme, tās it kā projicējas viena uz otras. tās tiek romantizētas, apdvē
seļotas gan vēl ne ar indivīda psiholoģijas neskaitāmajām niansēm, kā tas vēlāk notiek 
nobriedušā un izsmalcinātā romantismā – piemēram, Friča bārdas dzejā vai alfrēda 
Kalniņa solodziesmās. bet pagaidām daba romantizējas ar tautas vēstures, teiku un 
dziesmu tēliem – romantizēts tiek ne tik daudz cilvēka subjektīvais “es”, bet gan objektī
vais tautas kopums, tautas dzīve, it īpaši tās ideālā pagātne un, protams, folklora. 

Jurjānu andreja tautiskais romantisms izpaudās arī tajā, ka viņš latviešu mūzikas 
vecmeistaru vidū kļuva par pirmo un arī vienīgo tik atklāto vidutāju starp mūzikas 
sadzīviskajām izpausmēm un tās kultivētajām formām – nekautrējās ņemt pirmās par 
izejpunktu un materiālu otrajām. tādā veidā viņš atbalsoja savas jaunības laikmetu, 
kad vāciskās muižas ziņģu sentimentālisms bija saplaucis ne tikai literatūrā, bet arī 
teātrī, kur sākās viņa mūziķa gaitas, – tā bija “.. vecā stendera mīlestības sentimentālā 
tēlojuma pārmantotība un 70.–80. gados Latvijā modē nākušā vācu dzejnieka Heinriha 
Heines vienpusīgā uztvere (..), pārņemot tikai tās idilliski naivo, salkani sentimentālo 

1. att. tērvetes pilskalnā atrastais 13. gs. māla 
apmetuma fragments ar stabulētāja attēlu. 
roberta Kaniņa foto (no Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja krājuma, LNvM vi24b: 848)

2. att. 1. attēlā reproducētā māla 
apmetuma fragmenta pārzīmējums 
(apkalns L. Lettische Musik. Wiesba
den: breitkopf & Härtel, 1977, s. 132)
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slāni”.28 tas Jurjānu andrejam pa daļai pamatoti pārmests.29 tomēr jāievēro, ka senti
mentālisms kā virziens eiropas tautās bija pirmais nepieciešamais pakāpiens ceļā uz cil
vēka individualitātes, viņa subjektīvo jūtu izbrīvēšanos mūzikā (patriarhālās zemnieku 
folkloras ietvaros tas vēl nenotiek, jo tur subjektīvais “es” iekļauts kopuma objektīvajā 
dzīves izjūtā). arī latviešiem šis pakāpiens bija likumsakarīgs.

Jurjānu andrejs kā mākslinieka tips bija vismaz pa daļai subjektīvs liriķis, sa
vukārt par viņu septiņus gadus jaunākais Jāzeps Vītols – pārsvarā objektīvs epiķis, 
tāpēc tautiskais romantisms viņa agrīnajā jaunradē izpaudās atšķirīgi, tajā dominē 
nacionālās pagātnes ainas, pasaku motīvi, balādisks stāstījums. Programmatiskais 
simfoniskais tēlojums Līgo (La fête Lihgo, 1889) muzikāli apraksta monumentālu, 
mitoloģiski ievirzītu svētku rituāla ainu. agrīnā vītola favorīts dzejnieku vidū bija 
balāžu autors auseklis, kurš “tautas spēku simbolizēja gan ar dziesmu garu (Beveriņas 
dziedonis), gan ar gaismas pili, kuru varonīgi tautas dēli paceļ no aizmirstības (Gais-
mas pils)”.30 abu pieminēto balāžu teksti ir pamatā pirmajiem vītola kora mūzikas  
šedevriem.

Jāzeps vītols, 1886. gadā ar zelta medaļu absolvējis Pēterpils Konservatoriju un 
tūlīt uz 32 gadiem kļuvis par tās docētāju (no 1901. gada – profesors), daudz dziļāk par 
Jurjānu ieauga sava laika Pēterpils komponistu skolas mūzikas estētikā, kā arī uzņēma 
citus metropoles daudzveidīgos mūzikas iespaidus, tautisko romantismu atstādams 
tālu aizmugurē. viņam izveidojās tuvas darba un personiskas attiecības ar aleksandru 
glazunovu un anatoliju Ļadovu, kā arī ar citiem t.s. beļajeva pulciņa (pēc krievu me
cenāta Mitrofana beļajeva vārda) komponistiem. Zināmu jaunrades akademizāciju, 

28 gudriķe b. Nacionālās atmodas laika literatūra. Latviešu literatūras vēsture, 1. sēj. rīga: Zvaigzne abC, 1998, 
179. lpp.

29 sk.: vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, i. rīga: Liesma, 1972, 235. lpp.
30 gudriķe b. Nacionālās atmodas laika literatūra, 170. lpp.

3. att. Kokle. Kurzemes 
koklētāja Nikolaja Heņķa 
instruments  
(no valda Muktupāvela 
privātās kolekcijas)

4. att. andrejs Jurjāns. 
ap 1888. gadu  
(no rakstniecības un  
mūzikas muzeja krājuma, 
rMM, 527564) 
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kas gadsimtu mijā iezīmējās turienes vidē,31 vītola daiļradē neit
ralizēja viņa nerimtīgā līdzdalība konkrētajā, toreiz dzimstošajā 
latviešu mūzikas dzīvē dzimtenē – folkloras vākšanā, koru kus
tībā, dziesmu svētkos, koncertu norisēs. Līdz pat 1918. gadam 
vītola darbība dalījās starp Pēterpili un dzimteni. Latvijā viņš 
iesakņojās visupirms ar savu kora mūziku un citiem vokālajiem 
žanriem, bet Krievijas metropole allaž pirmā iepazina simfo
niskos skaņdarbus un kamerdarbus, tur apgādā M. P. Belaieff, 
Leipzig izdots vairums viņa kompozīciju. 

Jau līdz Latvijas valsts dibināšanai, kad vītols uz 25 gadiem 
stājās paša jaundibinātās Latvijas Konservatorijas un savas kom
pozīcijas klases priekšgalā, viņa jaunradē bija uzkrāti nepārejo
šas nozīmes darbi gandrīz visos mūzikas žanros, tajos vienojās 
izkopts profesionālisms un perfekcija ar latviešu tautas mūzikas 
un mentalitātes pamatu.32 viņa ietekme sniedzās tālu uz priekšu, 
kā pedagogs viņš kļuva par vairāku latviešu komponistu paaudžu 
garīgo tēvu. tiesa, iepretī 20. gadsimta radikālākajiem jaunajiem 
mūzikas virzieniem vītols nostājās tonalitātes un klasisko mūzi
kas formu aizsardzības pozīcijā, kādēļ Latvija (atšķirībā no igau
nijas) nepievienojās starptautiskajai Jaunās mūzikas biedrībai, 
un tas 20. gadsimta 20. un 30. gados jūtami sašaurināja latviešu 
komponistu starpnacionālos kontaktus. tomēr radošas atjau
notnes nepieciešamību mūzikas dzīvē vītols aizstāvēja arvien – viņš panāca 30. gadu 
dziesmu svētku programmu novatorismu un izdarīja to principiālā konfrontācijā ar 
kormeistaru konservatīvo daļu, kas sliecās šos svētkus padarīt tikai par tautas svētkiem 
bez muzikāli radošas intereses. Jāzeps vītols kļuva par 20. gs. pirmās puses latviešu 
mūzikas pašu ietekmīgāko personību un joprojām ir savā ziņā tās simbols. viņa vārds 
ir Latvijas Mūzikas akadēmijas nosaukumā. 

31 ievērojamais krievu kritiķis boriss asafjevs pārmet bālasinību un amatnieciskumu gandrīz visiem beļaje
viešiem, pie kuriem piederēja arī glazunovs un Ļadovs, un nepalaiž sveikā arī vītolu, kura simfoniskajiem 
darbiem piemītot glazunovisks gludums, – kad mūzikas formas process tiek iekļauts it kā jau gatavās veidnēs, 
bet nevis šīs veidnes top tādēļ, ka to prasa formas procesa nepieciešamība (sk.: Асафьев Б. В. Русская музыка 
от начала XIX столетия. Москва; Ленинград: academia, 1930, с. 210–213). Līdzīga doma ir arī ārzemju 
latviešu komponista Longīna apkalna pārspriedumos par neatbilstību starp formas makrostruktūrām un 
mikrostruktūrām kā vītola kompozīcijas skolas vājo vietu (sk.: apkalns L. Meti un velki kādam Jāzepa vītola 
piemiņas vērpumam. Jāzeps Vītols tuvinieku, audzēkņu un laikabiedru atmiņās. sast. O. grāvītis. rīga: Zi
nātne, 1999, 169., 180. lpp.). tomēr asafjeva vērtējumā vītols ir starp retajiem lielajā nokritizēto beļajeviešu 
pulkā, kam atrasts arī labs vārds: “spirgts (folkloras) tematiskais materiāls, zināma gaumes patstāvība un 
relatīva neatkarība no formālisma vērojama vītola mūzikā” (Асафьев Б. В. Op. cit., 212. lpp.).

32 Jāzepa vītola skaņdarbu vidū atzīmējami: simfoniskajā žanrā – Dramatiskā uvertīra (1895), svīta Septiņas 
latviešu tautasdziesmas (1904), uvertīra Sprīdītis (1908), svīta Dārgakmeņi (1924), svīta Latvju lauku sere-
nāde (1934); kantātes Dziesma (1908), Ziemeļblāzma (1913); klavierēm Sonāte (1885), Variācijas par latviešu 
tautasdziesmas “Ej, saulīte, drīz pie Dieva” tēmu (1891), Viļņu dziesma (1909), daudzas prelīdes, etīdes u.c.; 
miniatūras vijolei, čellam ar klavierēm; stīgu kvartets (1899); 101 solodziesma; 130 kora oriģināldziesmas. 
tautasdziesmu apdares: balsij un klavierēm – ap 250; koriem – 75; klavierēm – 20; vijolei un klavierēm (vai 
orķestrim) – Rapsodija (1909), Fantāzija (1910); mūzika lugām, ērģeļmūzika, korāļi u.c.

5. att. Jāzeps vītols. ap 1900. gadu. 
a. Lorensa foto. Pēterburga  
(no rakst niecības un mūzikas  
muzeja krājuma, rMM, 173836)

Arnolds Klotiņš    Latviešu MūZiKa
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No epikas uz liriku 

Nikolaja rimskaKorsakova skolas estētika ar zemnieku folkloras un senatnes 
dominanti, auglīgi ietekmēdama latviešu mūzikas tapšanu 19. gadsimtā, veicināja tajā 
etnoloģisku orientāciju – episki sižeti, objektīvs pamattonis. arī J. vītols piederēja pie 
māksliniekiem, kuru jaunrade vēl sakņojās personības, sabiedrības un dabas harmo
niskas kopības izjūtā – vai nu folkloriski tautiskā, progresīvi pilsoniskā, vai arī tikai ra
cionāli klasiscistiskā. taču cilvēka personības emancipācija Latvijā lika mākslai arvien 
dziļāk ielūkoties komplicētajā indivīda jūtu pasaulē, kā to rietumeiropā jau bija darījis 
romantisms un tā atzari.

Likumsakarīgi, ka 19. un 20. gadsimta mijā debitēja latviešu komponistu grupa, 
kuru jaunradē akcents bija pārvietojies no etnoloģiskas interpretācijas uz cilvēka kon
sekventi psiholoģisku interpretāciju – viņu mūzikā liriskā personāža jūtas kļūst daudz 
svarīgākas par ārēju norišu vai vides kolorīta tēlojumu. 

Emīls Dārziņš, lai arī studējis Pēterpils Konservatorijā, par orientieri izvēlējās nevis 
“vareno kopu” vai tās sekotājus, bet drīzāk P. Čaikovska estētiku ar tās pasaules sāpju 
izjūtu. e. Dārziņš savā jaunradē, idealizējot romances žanra intonatīvās sfēras nesto 
saturu un tverot to ļoti plastiskā melodismā, akcentēja laikmeta cilvēka emocionālo 
pasauli. viņa īsais mūžs kļuvis par leģendu, bet tikai padsmitos skaitāmās solo un kora 
dziesmas, kā arī simfoniskais Melanholiskais valsis (Valse mélancolique, 1904) – par 
pašu populārāko latviešu mūzikas klasiku.

Alfrēds Kalniņš arī virzīja jaunradi psiholoģiskas lirikas gultnē, taču apvienoja to 
ar izsmalcinātu dabas vērojumu un delikātu tautiskā žanra gleznainību, šajā ziņā sasauk
damies ar analogiem citās Ziemeļeiropas nacionālajās skolās – edvarda grīga, selima 
Palmgrēna, erki Melartina jaunradē – un izpelnīdamies latviešu grīga apzīmējumu. Jau 
viņa agrīnie klavierdarbi un solodziesmas ar andrieva Niedras, aspazijas, raiņa, Kārļa 
skalbes vārdiem tika uztvertas kā moderna latviska muzikālā stila kvintesence un tā 
novērtētas arī ārzemju kritikā, lai gan tajās nav folkloras ci tātu.33 Kalniņa agrīnajās sim
foniskajās miniatūrās Mana dzimtene (1906), Pie Staburaga (1906), svītā Dziesma par 
dzimteni (1915) daba kļūst par dzimtenes personifikāciju. Pat ja viņa darbu tematika 
skāra pagātni un vēsturi, šī pagātne bija subjekta, bet ne vairs tautas kopuma skatījumā 
tverta, par ko mūzikā liecināja hromatisma un dažādu veidu krāsainības pieaugums 
kā svarīgākie psiholoģizācijas līdzekļi. tas attiecas arī uz Pirmā pasaules kara tautas 
likteņa un bēgļu dzejas, it sevišķi Plūdoņa vārsmu tvērumu solodziesmās. šo nacionālā 
jaunromantisma posmu, kurā radās arī daudz alfrēda Kalniņa mūzikas korim, ērģe
lēm, folkloras apdares, kantātes u.c., vainagoja viņa 1918.–1919. gadā komponētā opera 
Baņuta. tās pirmuzvedums 1920. gada 29. maijā Latvijas Nacionālajā operā uzskatāms 
par latviešu operas dzimšanas dienu. Baņuta pieredzējusi jau septiņus iestudējumus un 
pieder pie nacionālās mūzikas virsotnēm. 

trešais starp 20. gs. sākuma debitantiem – Emilis Melngailis – folklorists, etno
grāfs, kora mūzikas komponists par excellence ieņem savrupu vietu ar savu ļoti aktīvo 

33 apkalns L. Lettische Musik. Wiesbaden: breitkopf und Härtel, 1977, s. 168; Knayer C. tonsetzer der ge
genwart. Der Lette alfred Kalnin. Neue Musikzeitung (stuttgartLeipzig), 1910, 20. Okt., s. 44–46.
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attieksmi pret folkloru.34 tautas mūzikas īpatnības – diatonika, 
modalitāte, variatīvie attīstības principi – ieguva stilistiska nor
matīva vai vismaz parauga lomu ne vien viņa tautas melodiju 
apdarēs un plašākās folkloriskās kompozīcijās (koriem – ap 250, 
ansambļiem – ap 200), bet bieži vien arī oriģinālkompozīcijās. 
Folkloras senā, viengabalainā pasaulizjūta Melngailim vairs nav 
romantisku ilgu objekts, bet tiek sniegta kā aktuāla realitāte. tas 
ir vitāls, dzīves optimisma pilns pasaulskatījums, kurā it kā atdzī
vojies dabiskā lauku cilvēka izjūtu slānis, panteiska sakļautība ar 
dabu, dzīves uztveres pasaulīgā konkrētība. senā tautas materiāla 
pasniegums bez nostalģiskas distances ir ļāvis dažiem autoriem 
Melngaili salīdzināt ar divus gadu desmitus jaunāko bavāriešu 
komponistu un vienu no 20. gs. eiropas mūzikas pīlāriem – Karlu 
Orfu, kurš ar daļēji līdzīgiem līdzekļiem atklāja senās mūzikas 
estētisko atraktivitāti.35 

e. Melngaiļa estētikas un stila nostādnes mūža gaitā gandrīz 
nemainījās. Jaunībā, 19. gadsimta beigās, tās viņu noveda pie kon
flikta ar savu kompozīcijas pasniedzēju Pēterpils Konservatorijā 
N. rimskiKorsakovu, kurš, rediģējot Modesta Musorgska operu 
Boriss Godunovs, bija mīkstinājis šīs operas muzikālo izteiksmi, 
un to Melngailis asi kritizēja. viņu no Konservatorijas izslēdza, vēlāk viņš to beidza kā 
eksterns. bet 20. gados, kad par Musorgska operas oriģinālredakcijas atjaunošanu iestā
jās ne viena vien eiropas mūzikas autoritāte, bet orķestra partitūra skaitījās pazudusi, 
Melngailis instrumentēja Borisu Godunovu pēc klavieru varianta oriģināla un panāca 
tās uzvedumu 1924. gada maijā Latvijas Nacionālajā operā – tas bija pirmais Borisa Go-
dunova oriģinālversijas atjaunojums pasaulē. Pēc tam šo operu pārinstrumentējuši arī 
citi komponisti, bet N. rimskaKorsakova redakciju nemainītā veidā tagad vairs nekur  
neiestudē. 

Laikposmā līdz Pirmajam pasaules karam debitēja vairāki citi latviešu komponisti, 
kuru jaunradē romantismu jūtami atsvaidzināja rietumeiropas 19. gs. beigu jaunie 
mākslas virzieni. simbolisma dziļi iespaidotais Jānis Zālītis kora dziesmās (ap 40) un 
solodziesmās (arī ap 40) mīlēja izvērst dzejas tekstu daudznozīmīgās, vizionārās muzi
kālās ainās, kur dominē paplašinātā tonalitātē sakņotas šķautņainas harmonijas. viņa 
mūzikā, kas tapusi lielākoties līdz 1918. gadam, daudz intensīva lirisma un kāpināta, 
nereti ekstātiska garīguma. tā ar savu oriģinalitāti pievienojas simbolisma daudzajām 
un dažādajām izpausmēm 20. gs. sākuma eiropas skaņu mākslā.

impresionisma atsvaidzināta romantisma mantinieks bija Ādolfs Ābele – simfonis
kajās miniatūrās, kora oriģināldziesmās un tautasdziesmu apdarēs, solodziesmās, citu 
žanru kompozīcijās. viņa pārsvarā kontemplatīvo, trauslo muzikālo iztēli, šķiet, būtiski 
neierobežoja ne nacionālais, ne akadēmiski klasiskais skaņu ideāls, tā klusībā tiecās  

34 būdams kaislīgs folkloras vācējs, Melngailis uzkrāja ap 5000 dažādu tautu mūzikas vienību, no kurām apko
pojošā izdevumā klajā laistas ap 4500; sk. Melngailis e. Latviešu mūzikas folkloras materiāli, 1.–3. sēj. rīga: 
Lvi, 1951–1953.

35 sk.: apkalns L. Lettische Musik, s. 166. 

6. att. emīls Dārziņš. 1904. gads. 
Asper & Wehmann studijas foto 
(no rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājuma, rMM, 215241)

Arnolds Klotiņš    Latviešu MūZiKa
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prom aleksandra skrjabina izsmalcinātajā eksaltā
cijā – pat ja ekstāzes vietā bija tikai meditatīvas vīzijas.

tradicionāla jaunromantisma gultnē debitēja ļoti 
apdāvinātie, pa daļai autodidakti brāļi Mediņi un ar 
savu jaunrades vērienu it kā vēlreiz nostiprināja šī vir
ziena dominanti 20. gadsimta pirmās puses latviešu 
mūzikā. emocionāli apvaldītais, vērojošais liriķis 
Jāzeps Mediņš, trīs simfoniju, vairāku operu, kā arī 
desmitiem gleznainu simfonisku poēmu un kamer
mūzikas miniatūru autors, stilistiski atbalso ļoti plašu 
rietumeiropas un Krievijas mūzikas pieredzi. viņa 
mūzika izaugusi it kā jau sen labi iekoptā un apstrā
dātā augsnē, tajā par galveno kļuvusi lirisku izjūtu, 
šķiet, bezgalīga plūsma, ko pārstāv mīksti plastiska 
melodika visai bagātīgā, izšķērdīgā, krāsainā un vijīgā 
harmoniju izgaismojumā ar gaiša kolorīta pārsvaru. 

Jāzepa jaunākais brālis Jānis Mediņš, plašākā vē
riena komponists savā paaudzē un orķestru diriģents, 
ar četrām operām, baletiem, daudziem simfoniskiem 
un kameransambļa darbiem, solodziesmām pacēla 
nacionālo jaunromantismu līdz maksimālai izpaus
mei un arī it kā noapaļoja to. sākumā viņš pa daļai 

pārņēma emīla Dārziņa liriķa paleti, taču vērsa lirisko simfonismu plašumā un patosā. 
būdams samērā daudzpusīgs, Jānis Mediņš tomēr par centrālo padarīja t.s. monolo
ģisko simfonisko domāšanu. Līdzīgi laikabiedriem rihardam štrausam vai sergejam 
rahmaņinovam, viņš šādu jaunromantisma paradigmu uzturēja līdz pat 30. gadiem. 
viņa operdramatiskais stils savā pirmajā svaigumā izpaudās jau 1919. gadā pabeigtajā 
operu diloģijā Uguns un nakts (pēc raiņa lugas; vēlāk apvienota vienā operā).

ar visu minēto un neminēto mazāk ievērojamo komponistu jaunrades devumu 
latviešu radošā mūzika jau pirms valsts nodibināšanas bija izveidojusies par pilnvērtīgu 
nacionālo skolu, bija tapusi nacionālās mūzikas klasika, kas joprojām dzīva koncertu 
repertuārā, ieskaņojumos, radioraidījumos. Pirmā pasaules kara gadi, bēgļu nonākšana 
Krievijas impērijas pilsētās paradoksālā kārtā latviešu mūzikai pavēra arī plašākas ārējās 
reprezentācijas iespējas. Kara gados Pēterpilī un Maskavā tika sarīkoti seši reprezentabli 
latviešu mūzikas simfoniskie koncerti,36 vairāki tādi ar igauņu biedrības Vanemuine 
orķestri arī tērbatā (tartu) un neskaitāmi mazāki muzikāli sarīkojumi daudzos bēgļu 
centros Krievijas iekšienē. 

Lai arī pirmie latviešu simfoniskie orķestri biedrību un teātru paspārnē sāka vei
doties 20. gs. sākumā un regulārus simfoniskos koncertus jau nodrošināja 1913. gadā 
dibinātās Pāvula Jurjāna privātās Latviešu operas orķestris, tomēr jauns līmeņa pacē
lums simfoniskajā mūzikā ienāca līdz ar latviešu strēlnieku pulku orķestriem. 6. (tu
kuma) pulka simfoniskais orķestris Teodora Reitera vadībā pēc koncertiem Krievijā 

36 sk.: Klotiņš a. Alfrēds Kalniņš: Komponista dzīve un darbs. rīga: Zinātne, 1979, 439. lpp.

7. att. Jānis Mediņš (no elmāra Zemoviča 
privātās kolekcijas)
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1918. gada vasarā līdz ar daudziem latviešu operas māksliniekiem un citiem mūziķiem 
pārcēlās uz rīgu, kur sniedza regulārus simfoniskos koncertus un vēlāk kļuva par Na
cionālās operas kodolu. Pētera stučkas valdības laikā no Maskavas pārbrauca Jāņa rein
holda vadītais latviešu strēlnieku orķestris un arī izvērsa koncertdarbību rīgā. Latviešu 
simfoniskās mūzikas dzīve gandrīz burtiskā nozīmē bija dzimusi reizē ar Latvijas valsti.

Mūzika neatkarīgā valstī

samērā strauji tika izveidotas valsts atbalstītas mūzikas institūcijas. ar Latvijas 
Konservatorijas dibināšanu 1919. gadā pirmoreiz Latvijā darbību uzsāka augstākā mū
zikas izglītības iestāde. tās rektoram gadu gaitā nācās aizstāvēties pret pārmetumiem 
par sagatavoto izcilāko virtuozu pieticīgo daudzumu iepretī konservatorijas audzēkņu 
lielajam skaitam, tomēr Jāzeps vītols uzskatīja par svarīgāko celt Latvijas mūzikas kul
tūras vispārējo līmeni, un ar laiku apstiprinājās viņa nostādnes auglīgums.37 astoņās 
lielākajās pilsētās pakāpeniski atvēra t.s. tautas konservatorijas – zemākās un vidējās 
pakāpes mūzikas skolas, ko atbalstīja pašvaldības un mecenāti, tomēr to izveide līdz 
Otrajam pasaules karam vēl nebija pabeigta, tās saņēma kritiku par koordinējoša centra 
un vienotu darbības principu trūkumu.38 Latvijas Nacionālā opera par spīti ierobežota
jam budžetam uzsāka darbību ļoti intensīvi un ar pirmo darbības gadu (1919) ik sezonu  
sniedza no pieciem līdz septiņiem ievērojamu operu iestudējumiem. teātra pirmais 
galvenais diriģents bija teodors reiters. “Lielā mērā tieši pateicoties viņam, teātris 
varēja izrādīt sava laika operteātru pašu nopietnāko repertuāru augstāko muzikālo pra
sību līmenī.”39 trupas līmeni ievērojami cēla ārzemju diriģentu emīla Kupera (LNO, 
1925–1928) un vēlāk Leo bleha (LNO, 1937–1941) darbība. Otrais diriģents Jānis 
Mediņš strādāja līdz 1928. gadam, kad pārgāja darbā uz 1926. gadā dibināto rīgas ra
diofonu, tur sekmīgi vadīja Mūzikas nozari (mūzikas īpatsvars ar laiku pārsniedza 50% 
no raidlaika)40 un kā galvenais diriģents pakāpeniski izveidoja radiofona simfonisko 
orķestri arī par atklātībā koncertējošu vienību – kopš 1931. gada tas sniedza vasaras 
simfonisko sezonu translācijas ēterā no rīgas Jūrmalas, kas toreiz bija jaunums eiropas 
mūzikas dzīvē.41 Līdzās jau minētajiem diriģentiem 30. gados operā, radio un koncer
tos sevi pieteica vairāki jauni paliekoši vārdi – Pēteris barisons, Jānis Kalniņš, bruno 
skulte, Leonīds vīgners, Oļģerts bištēviņš un citi. Ziemas sezonu atbildīgākajos kon
certos Nacionālās operas un radiofona orķestri apvienojās, tomēr sava filharmoniskā 
orķestra un regulāru simfonisko koncertu trūkums rīgā līdz pat Otrajam pasaules 
karam bija izjūtams.42 Pirmās neatkarības gados latviešu mūzika guva lielu atbalstu no 
Kultūras fonda – ar tā stipendijām daudzi mūziķi varēja papildināties ārzemju mūzikas  
centros.

37 vītols J. Manas dzīves atmiņas. sast. O. grāvītis. rīga: Liesma, 1988, 270. lpp.
38 sīlis a. Kas pārkārtojams mūsu mūzikas pedagoģijā? Brīvais Zemnieks, Nr. 11, 1940, 22. aug., 4. lpp.
39 briede v. Latviešu operteātris. rīga: Zinātne, 1987, 20. lpp.
40 Latvijas valsts arhīvs, 2156. f., 18. apr., 2. l., 43., 83. lp. 
41 Zemovičs e. Nacionālajam orķestrim – 75. LNSO 1926–2001. rīga, [2001].
42 Poruks J. Filharmonijas orķestra pirmais koncerts. Padomju Latvija, Nr. 57, 1940, 15. okt., 3. lpp.
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Līdz ar valsts neatkarības izcīņu arī 
mūzikas jaunradē 20. gados bija iestājies 
zināms jaunu ideju apsīkums.43 Krāšņā, 
taču reizēm retoriskā izteiksmē Jāņa Me
diņa nacionālais jaunromantisms izskanēja 
simfoniskajās poēmās Imanta (1923), Zi-
lais kalns (1924). Daži meklējumi citās stila 
teritorijās bija vērojami viņa trīs simfonis
kajās svītās (1922, 1925, 1933). Par vienīgo, 
taču izteiksmīgu novirzi klasicisma stilizā
cijā jāuzskata Pirmā svīta, kuras otrā daļa 
Ārija dažādos aranžējumos kļuvusi par 
vienu no pašiem populārākajiem latviešu 
simfoniskās mūzikas fragmentiem un mūs
dienās skan arī ārzemēs. tomēr jaunro
mantisma stilistika joprojām palika domi
nējošā gandrīz visu komponistu jaunradē.

Jaunromantismam, kā zināms, ne tik daudz pagātne ir ideāls, cik izcīnāmā nākotne, 
un šī nākotnes jūsma latviešu 20. un 30. gadu mūzikā jau kļuva par zināmu standartu 
un pārtapa par variantu vēlīnajam romantismam piemītošajai t.s. gaišpilnā pārvarējuma 
sajūtai, ko bija viegli aizgūt visvairāk no aleksandra skrjabina.44 Jūsma un jūsmīgums 
kļuva lielākajā daļā Jāņa Mediņa, vēlāk Lūcijas garūtas, Jāņa Ķepīša, Pētera barisona 
un citu solodziesmās un instrumentālos darbos ne tikai par mūzikas dramaturģijas 
rezultējošo, bet arī caurvijošo, permanento tēlainības sfēru. tai bija savi varianti idil
liskumā, gaišā vizionārismā, ekstāzē, un pat tad, ja skaņdarba dramaturģiskā attīstība 
ievirzījās traģiski, tomēr prevalēja noskaņojums, ka konflikta ideāls risinājums ir skaists 
tā pārdzīvojums, ne vairāk. viegli pieņemt, ka šādi izprasts muzikāls jaunromantisms 
bija adekvāts valsts neatkarības izcīņas un sākotnējās jauncelsmes periodos, taču tas 
ieilga un kļuva stagnējošs. 

tiesa, tam bija vismaz viens nopietns pretspēks – 20. gadu pirmās puses alfrēda 
Kalniņa solodziesmas, kurās saskarē ar Plūdoņa, eduarda vulfa u.c. dzeju ienāca ro
mantiska ironija, sarkasms, ekspresionistiski vaibsti, un tie tāpat kā citur eiropā radās 
Pirmā pasaules kara katastrofālajā pieredzē, kas lika pārvērtēt romantiskos priekš
status par cilvēka dabu. savukārt, it sevišķi operā Salinieki, komponists zināmā mērā 
atteicās no dziesmotas muzikālās attīstības par labu konstruktīvisma principiem. tie 
pa daļai izpaudās arī emigrācijas gados Ņujorkā asv (1926–1933), kur viņš līdzās 

43 to pārspīlēti uzsvēra kreisā prese: “Komponistam nav nekāda sabiedriska rosinājuma. viņš klusē – jau tā 
klusos un šauros mūsu mazās kultūras apstākļos. Nododas sen apnikušām folklorām, sīkām formām, aran
žējumiem, jo tie daudzmaz iet” (sk.: P. g. Mūsu mūzikas kulturālā līmeņa problēma. Domas, Nr. 1., 1931, 
80. lpp.). vēlāk, 30. gadu vidū, iedibinoties jaunai, autoritārai iekārtai, arī komponistu darbs saņēma jaunus, 
ar sabiedrības interesēm motivētus stimulus, taču, ciktāl runa bija par valdošo aprindu pasūtinājumu, tas 
diemžēl nozīmēja soli mūzikas “valstiskošanas” virzienā.

44 sk.: Kudiņš J. 19. gs. romantisma faktors latviešu simfoniskās mūzikas ģenēzē un stilistiskās attīstības sākum
posmā. Mūzikas akadēmijas raksti, iv. rīga: Musica baltica, 2008, 99. lpp. 

8. att. Jānis Kalniņš un alfrēds Kalniņš 
(no rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma,  
rMM, 207772)
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savām labākajām latviešu tautasdziesmu apdarēm un instrumentāldarbiem uzrak
stīja labu skaitu solodziesmu ar amerikāņu dzejnieku vārdiem. alfrēds Kalniņš palika 
radoši aktīvs līdz mūža beigām – 1940. gadā viņam nācās pārstrādāt operas Baņuta 
finālu, lai okupācijas varas iecerētajā Latviešu mākslas dekādē Maskavā traģēdijas 
vietā opera izskanētu ar “happy end”. Pēc tam viņš deva vēl daudzus darbus dažādos 
žanros, to vidū folkloras sižetā pamatotu, etniskām ieražām pārpilnu baletu Staburags  
(1939–1943). 

stilistisku atjaunotni 30. gados pamazām pieteica jaunā komponistu paaudze – Jē
kabs Poruks, volfgangs Dārziņš, Marģeris Zariņš un citi, bet jaunradē kopumā noteiktu 
attīstību iezīmēja komponistu intereses pārvirze no dominējošas vokālās mūzikas uz 
simfoniskajiem žanriem.

Okupāciju un kara gadu lauzītās komponistu paaudzes

Pirmie Latvijas Konservatorijā izglītotie komponisti daudz spēka atdeva jaunās 
valsts mūzikas infrastruktūras un izglītības uzbūvei, jaunradē darbojās tradicionālajos 
vokālajos žanros, bet viņu instrumentālmūzikā dominēja miniatūras un svītas, žanra 
ainas vai t.s. dabas lirika nacionālā romantisma ievirzē. svarīga vieta gandrīz pus
gadsimta garumā Latvijas mūzikā bija Jēkabam Graubiņam. Paliekošs ir viņa darbs ar 
tautasdziesmu – gan kā folkloristam, gan komponistam, kurš ieviesis apdarēs virtuozas, 
gandrīz instrumentālas kora tehnikas elementus. graubiņš atstājis arī izcili taisnprā
tīga, neatkarīga publicista un kritiķa paraugu, par ko nonācis konfliktā ar visām politis
kajām varām, pārcietis ieslodzījumu gulaga nometnēs (1950–1955). Lūcija Garūta ar 
emocionāli ļoti atklāto vokālo liriku un aktuālās latviešu dzejas tvērumu solodziesmās 
kļuva par ļaužu sāpju izteicēju, aicinātāju, sirdsapziņas jundītāju – it sevišķi 1940. gada 
okupācijas un kara gados. viņas traģēdiskās ievirzes Klavierkoncertu sovjetiskās varas 
iestādes gandrīz piecus gadus (1951–1955) aizliedza atskaņot. triumfu un popula
ritāti garūta pieredzēja ar kantāti Dievs, tava zeme deg (1943) – Otrā pasaules kara 
izjūtu pārliecinošāko dokumentāciju latviešu mūzikā. šis darbs izpelnījies ievērību 
arī citviet pasaulē. Kā smalkjūtīgs liriķis savā vokālajā un instrumentālajā jaunradē 
izpaudies Helmers Pavasars, kurš mūža otro pusi aizvadīja ārzemju latviešu mu
zikālajā vidē. Pārējo 20. gados Latvijas Konservatoriju absolvējušo komponistu vidū 
radoši daudz strādājuši arī Jānis vītoliņš, Paula Līcīte, Lauma reinholde, Jānis Norvilis  
un citi.

No Jāzepa vītola klases 30. gadu absolventiem ilgstoša ietekme mūzikas dzīvē 
bija diviem komponistiem un reizē visai darbīgiem pianistiem – Jānim Ķepītim un 
Arvīdam Žilinskim. abi, lai arī nereti padevās zināmai muzikālās izteiksmes rutīnai, 
bija izcili ražīgi solodziesmu komponisti, to skaits katram sasniedza vai pārsniedza trīs 
simtus. Pirmajam, kurš daudz rakstījis arī instrumentāla kameransambļa un koncerta, 
kā arī operas, baleta un simfonijas žanros, raksturīga atjautīgi tēlojoša, dažkārt humo
ristiska izteiksme. savukārt Žilinskis par spīti muzikālās izteiksmes melodramatiskajai 
ievirzei ieguva popularitāti ar muzikālām komēdijām un sevišķi ar operu Zelta zirgs 
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(1958, pēc raiņa). šo kom
ponistu, tāpat kā daudzu 
citu daudzveidīgā patrio
tiskā vokālā mūzika, kas ta
pusi 30. gados un kara laikā, 
pēc 1944. gada tika pilnībā 
noklusēta. 

vienu otru antiroman
tisku stila vaibstu 30. gados 
atļāvās ražīgais, studijas 
Latvijas Konservatorijā 
pa metušais Jānis Kalniņš, 
it sevišķi operā Hamlets 
(1935, pēc v. šekspīra), 
ku ras šķautņainā mūzikas 
valoda savā ziņā sasaucas ar 
sergeja Prokofjeva operām. 
skatuves panākumi bija arī 

stila ziņā mērenākajām operām Lolitas brīnumputns (1934, pēc a. brigaderes), Ugunī 
(1936, pēc r. blaumaņa) un baleta viencēlieniem Rudens (1937, O. Lēmaņa librets), 
Lakstīgala un roze (1937, pēc O. vailda). Pēc kara un vācijas bēgļu nometnēm Jānis 
Kalniņš nonāca Kanādā, Ņūbransvikā, kur dibināja un vadīja simfoniskos orķestrus, 
saņēma universitātes goda doktora grādu un valdības apbalvojumus, piecām simfo
nijām pievienoja koncertus, sonātes, kantātes, kameransambļus un daudz citu darbu. 
Dramatiskākus vaibstus un reālāku tematiku savā 30. gadu simfoniskajā mūzikā rādīja 
Bruno Skulte – Balāde par kareivi, kurš neatgriezās (1935), Nerrs (1935). Pēckara vācijā 
viņš bija diriģents latviešu operai Oldenburgā (1946–1949), kuras skatuvei komponēja 
operu Vilkaču mantiniece (pēc ilonas Leimanes romāna; andreja Jansona redakcijā tā 
pieredzēja pirmuzvedumu tikai 2011. gadā Latvijas Nacionālajā operā rīgā), pēc tam 
ar vokālsimfoniskiem un kora darbiem piedalījās latviešu mūzikas dzīvē Ņujorkā asv.

30. gados savas paaudzes muzikālās jaunrades caurmēra līmeni, kur tiecās ieplesties 
savdabīgs emocionāls komforts un liriska aptuvenība, jūtami saviļņoja arī Pēteris Ba-
risons ar saasināti psiholoģisku izteiksmi un plašākām mūzikas formām, ko apliecina 
viņa darbi Traģiskā poēma (1936) un Romantiskā simfonija (1939). tomēr pilnībā pār
varēt jaunromantisko rutīnu bija lemts diviem citiem 30. gadu debitantiem – Ādolfam 
Skultem un Jānim Ivanovam. 

ādolfa skultes simfoniskā poēma Viļņi (1934) pacēla latviešu mūzikai raksturīgo 
dabas vērojumu postimpresionistiskā sajūtu pozitīvisma līmenī. ar to šī mūzika prin
cipiāli atšķīrās no romantiska dabas vērojuma un bija jauna vērtība, kuras pievilcība 
nav zudusi. Līdzīgā ievirzē, turklāt iestrādājot mūzikā folkloras melosu, pēckara gados 
skulte radīja monumentālo baletu Brīvības sakta (1949, 2. red. 1955, pēc raiņa lugas 
Spēlēju dancoju). viņa liroepiskais talants pēc tam izpaudies pasaku operā Princese 
Gundega (1971, pēc a. brigaderes) un citos skatuves darbos, kā arī deviņās monumen
tālās simfonijās. 

9. att. Jānis ivanovs  
(no Latvijas Komponistu 
savienības (turpmāk – 
LKs) kolekcijas)

10. att. ādolfs skulte (no LKs kolekcijas)
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savukārt Jāņa ivanova 30. gadu simfoniskajās poēmās, kas joprojām saglabājas 
orķestru repertuārā, dabas ainaviskums ir emocionāli visai individualizēts un oriģināls, 
latgaliskas grūtsirdības iezīmēts, tas nāca kā jaunatklājums. 30. gados tapušais ivanova 
mūzikas stils, kas sakņojās vēlīnā romantisma, tautas mūzikas un impresionisma im
pulsu sintēzē, pēckara desmitgadēs ieguva jaunas dramatisma un monumentālisma 
dimensijas toreizējā ekspresionisma un neoklasicisma iespaidā. Pēc Ceturtās simfonijas 
“atlantīda” (1943) un Piektās simfonijas (1945) apsūdzēšanas mūzikas formālismā un 
nosodīšanas (ždanoviskās estētikas 1948. gada kampaņā) ivanova mūzikas drama
tiskais spriegums sevišķi pieauga kopš 20. gs. 60. gadiem, summāri atbalsojot stipras 
personības pašapliecinājumu konfliktos ar to nomācošiem spēkiem. ar 21 simfoniju, 
koncertiem un poēmām viņš iegājis vēsturē kā 20. gadsimta otrās puses ievērojamākais 
latviešu simfoniķis. 

Pirmajā sovjetiskās okupācijas gadā – un jo sevišķi kara gados, kad māksla bija 
gan drīz vienīgais nacionālas stājas apliecināšanas veids un arī psiholoģiska nobēgtne 
no realitātes sloga, – latviešu mūzikas dzīve bija pārsteidzoši intensīva. 1940./41. gada 
sezona pagāja drudžainā aktivitātē un “sociālistisko pārveidojumu” kņadā, gatavojo
ties Maskavā paredzētajai Latviešu mākslas dekādei, kas gan nenotika. Krievu masu 
dziesmu invāzija un sociālistiskā reālisma prasības tomēr vēl nepaspēja nojaukt agrāk 
iestrādāto mūzikas dzīves ritmu un garu. savukārt vācu nacistu kundzības gados, par 
spīti kara grūtībām, kora dziedāšana neapsīka, un, ar diplomātiskām pūlēm apejot 
nacionālās kultūras ierobežojumus, izdevās sarīkot tuvu pie 40 novadu dziesmu svēt
kus un lokālas dziesmu dienas. Līdzās blīvajām simfoniskajām sezonām un dažādiem  

11. att. LNO personāls. 1939. gads. augusta Kraukļa foto (no Latvijas Nacionālās bibliotēkas retumu nodaļas 
krājuma, LNb, r iL1/131)
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vieskoncertiem latviešu solistu 
koncertu skaits rīgā nepilnos trīs 
gados pārsniedza četrus simtus – 
vairākas reizes nedēļā ar publiku 
pildījās slikti kurinātā Lu aula. 
sevišķi populāri kļuva dziedoņu 
koncerti, kas gan noveda pie to 
zināmas devalvācijas, kā atzīmēja 
kritika.45Līdzīgi notika ar jaunu 
solodziesmu lielo produkciju.46

Lai arī literatūrā par nacis
tisko okupāciju atrodams uzskats, 
ka toreizējais latviešu mākslas un 
zinātnes produkts bijis pārsvarā 
tikai kultūras inerces rezultāts, 
tomēr arī kara laikā neizpalika 
gados jauni komponisti, kas ne 
tikai nepakļāvās rutīnai, bet iezī
mēja jaunus attīstības ceļus. viņu 
bija vismaz trīs.

Volfgangs Dārziņš darbos klavierēm solo iezīmēja pagriezienu no diviem 30. gadu 
klavierkoncertiem un citām jaunromantiskām un impresionistiskām kompozīcijām uz 
ilgām un auglīgām stilistiskām pārvērtībām – komponists tiecās pēc jaunā nevis eks
presionisma nozīmē kā Jānis ivanovs, bet izraudzījās citu ceļu, kur aiz igora stravinska 
un sergeja Prokofjeva siluetiem viņš tālāk saskatīja ungāru modernās mūzikas klasiķa 
bēlas bartoka paraugu un pārņēma viņa devīzi: “studēt, iedziļināties savas tautas garā, 
kamēr beidzot jūties kā šī gara sastāvdaļa – tas ir mans mērķis.”47 tādēļ, pēc kara no
nācis asv, volfgangs Dārziņš studē un apdarina pāri par 200 latviešu tautas melodiju, 
tomēr savās klavieru sonātēs un svītās tās necitē, bet pārņem ritma un struktūras ele
mentus – kaldina sava veida klasicistisku latvisko stilu.

Marģeris Zariņš līdzās darbībai muzikālā teātra žanros komponēja savu, stila ziņā, 
šķiet, visoriģinālāko darbu – svītu klavierēm Grieķu vāzes astoņās daļās (1944; erika 
ādamsona dzejoļa Mikēnas vāze ierosmē). Zināmā 20. gadu franču postimpresionisma 
iespaidā bija radies latviešu mūzikā līdz tam nebijis priekšmetiskas kustības, žesta, tel
piskuma atveids skaņu mākslā – jauna veida poētisks ilustratīvisms. tas bija novatorisks 
solis, ko pēckara gados Zariņš diemžēl izkopa maz. 

Alberts Jērums kara gados tika uzskatīts par stila ziņā pašu radikālāko latviešu 
komponistu. viņa mūzika gan sasniedza atonālisma robežu, bet tonālu krāsainību 
nezaudēja un viesa jaunu, latviešu mūzikā vēl nebijušu asi smalkjūtīgu psiholoģisko 

45 sk.: Cīrulis J. edvīna Krūmiņa koncertā. Tēvija, Nr. 16, 1943, 19. janv., 4. lpp.; Cīrulis J. Mūzikas dzīve pagā
jušajā gadā. Tēvija, Nr. 19, 1943, 23. janv., 8. lpp.

46 sk.: Jērums a. Divi koncerti. Tēvija, Nr. 248, 1943, 22. okt., 6. lpp.; graubiņš J. Par paralēlēm ar dzejas liriku. 
Latvju Mēnešraksts, Nr. 2, 1944, 148. lpp.

47 Lesiņš K. volfganga Dārziņa skanīgais mantojums. Latvju Mūzika, Nr. 6, 1973, 537. lpp.

12. att. Okupācijas varas dekorētā LNO ēka. 1940. gada rudens  
(no žurnāla Ostland, Nr. 5, 1943, s. 5)
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noskaņojumu – Stīgu kvartets (1943), solodziesmas. ar savu jaunradi Jērums netieši 
noliedza paviršo salonisko jūsmu, kurā toreiz draudēja ieslīgt daļa latviešu kamermūzi
kas, un mēģināja ietiekties laikmeta cilvēka izjūtu dziļākā slānī.

šiem kara gados spertajiem soļiem mūzikas valodas un satura atjaunināšanas 
virzienā bija dažāds turpinājums. Jāņa ivanova tuvošanos ekspresionisma pieredzei uz 
gandrīz desmit gadiem (1948–1957) pārtrauca staļiniskās kultūrpolitikas liktās normas. 
Marģeris Zariņš, šķiet, jau laikus nojauta šīs tuvojošās briesmas un sava mūzikas stila 
virzību atpakaļgaitā ļāva vadīt paša iekšējam cenzoram. viņa opera Uz jauno krastu 
(1955, pēc v. Lāča romāna) tika uztverta kā konjunktūras darbs gan saturā, gan formā, 
un, tikai sākot ar operu Zaļās dzirnavas (1957, pēc J. Janševska romāna), Marģeris 
Zariņš pilnā mērā ļāva vaļu savai teatrāli konkrētajai un stilizatora iztēlei. izteiksmī
gas žanru un stilu modifikācijas, visdažādākās humora izpausmes un paradoksi kopš 
70. gadiem atrada ceļu arī postmoderni ievirzītā literārā darbībā – kā zināms, Zariņš 
ir desmit stāstu krājumu un vairāku romānu autors. savukārt volfgangs Dārziņš īsajā 
mūžā palika uzticīgs savai stila paradigmai un to ar sekmēm uzturēja svešā muzikālā 
vidē. Līdzīgi notika ar albertu Jērumu, taču viņa jaunradi visai būtiski ierobežoja sve
šatnes nelabvēlīgie dzīves apstākļi. toties komponistiem, kuri nepretendēja uz nopietnu 
novatorismu, iekļaušanās pēckara Latvijas ideoloģiskajās normās no mūzikas stila 
viedokļa grūtības nesagādāja, tāpat arī citiem – pēckara trimdas sabiedrības rimtajā 
mūzikas dzīves gaisotnē.

sadalītā mūzikas dzīve 

Karš sadalīja un izkaisīja latviešu mūzikas spēkus. Neliela daļa mūziķu nodalījās 
jau 1941. gadā. izcilos operdziedoņus elfrīdu Pakuli un aleksandru Daškovu, kas kara 
priekšvakarā bija devušies uz konkursu Maskavā, nošķīra frontes līnija. Citi palika 
sarkanarmijas aizmugurē labprātīgi, ebreju mūziķiem tas bija dzīvības jautājums. ar 
Psrs valdības lēmumu Krievijas pilsētā ivanovā 1942. gadā tika izveidots Latvijas Psr  
valsts mākslas ansamblis, kurā darbojās daļa evakuēto mākslas darbinieku, tostarp 
60 cilvēku liels koris,48 solisti, dejotāji. Komponistu vidū tur spilgtākais bija dziesmi
nieks un kapelmeistars Jānis Ozoliņš, kam pienācīga vieta ir arī pēckara Latvijas koru 
mūzikā. 1943. gada pavasarī notika t.s. Latviešu mākslas skate Maskavā, tās atklāšanai 
operu Rūta (F. rokpeļņa un J. vanaga librets) bija komponējis Nilss Grīnfelds, kurš 
dzīvoja Maskavā jau kopš 1914. gada, bet pēc kara pārcēlās uz dzīvi rīgā, bija ilggadējs 
Konservatorijas mūzikas vēstures katedras vadītājs.

1944. gadā, sarkanajai armijai atkal tuvojoties, no nacistu okupētās Latvijas lab
prātīgi vai piespiedu kārtā “trimdā dodas aptuveni trešdaļa no latvju mūziķiem, bet 
atsevišķās šīs profesijas nozarēs, kā, piemēram, komponistu vidū, trimdinieku procents 
bija pat lielāks”.49 1947. gada sākumā vācijā reģistrēti 933 Latviju atstājuši kultūras dar
binieki, no tiem komponisti, diriģenti, koncertmeistari – 71; dziedātāji solisti – 152; 

48 šis koris bija vēsturiskais sākums tagadējam akadēmiskajam korim Latvija (nosaukums kopš 1991. gada). 
49 bērzkalns v. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Ņujorka]: grāmatu draugs,1968, 26. lpp. 
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instrumentālisti – 197; aktieri, režisori – 143; dejotāji – 54 u.c.50 vairāk nekā 100 000 
latviešu gandrīz 300 bēgļu nometnēs vācijā četrus pēckara gadus dzīvoja ar cerībām 
uz drīzu dzimtenes atgūšanu, ko atnestu kāds politisks noregulējums. Darbojās sim
tiem koru, kopš 1946. gada notika dziesmu dienas. Koru vidū pieci seši bija regulāri 
koncertējošas vienības, kuru līmenis tuvs pirmskara Latvijas labākajiem koriem. Jau 
Kurzemes cietoksnī dibinātais karavīru koris, resp., Zuikas vīrukoris kā vēsturē pirmais 
latviešu koris ieguva godalgotu vietu starptautiskā konkursā velsā. arvīda Norīša va
dītais Latviešu stīgu kvartets dažos gados sniedza ap 400 koncertu dažādās valstīs. Ne
lielas profesionālu solistu grupas ar koncertiem regulāri viesojās nometnēs, slimnīcās, 
karaspēka mītnēs. sapnis par drīzu dzimtenes atgūšanu piešķīra bēgļu mūzikas dzīvei 
it kā spārnotu Latvijas turpināšanās garu, vienlaikus virzot skatienu atpakaļ uz bijušo, 
veicinot retrospekciju un līdz ar to zināmu seklību. Līdzās kvalitatīviem sarīkojumiem 
bēgļu nometnēs dzimtenes tematikas aizsegā notika simtiem viduvēju un vāju vietējo 
koncertu, kuru sabiedriskā nozīmība tika pārspīlēta.51

šāds nelielām, noslēgtām sabiedrībām gandrīz neizbēgams trūkums skāra arī 
mūzikas jaunradi, ko turklāt kavēja nožēlojamie dzīves un sadzīves apstākļi izpostītajā 
vācijā. un tomēr jau pirmajos pēckara trimdas gados radās monumentālākās Jāņa Kal
niņa kora dziesmas un viņa vijoļkoncerts (1945), bet vēlākajos Kanādā vadītajos gadu 
desmitos viņa vokālie un instrumentālie darbi skaitāmi simtos. Nekāda pārtraukuma 
nebija arī Jāņa Mediņa jaunradē, turklāt Zviedrijā vadītajos gados viņš apzināti tiecās 
atjaunināt savas mūzikas stilistiku – saglabādama melosa prioritāti, tā kļuva ritmiski 
tvirtāka, tajā pieauga konstruktīvo elementu izteiksmība.52 tiesa, Jāņa Mediņa agrākās 
mūzikas kontekstā šī izteiksmes radikalizēšanās bija zināmā mērā tīši gribēta un tādēļ 
ne visai organiska.53 tomēr viņa devums latviešu kamermūzikā pēc 1945. gada ir apbrī
nas vērts, iespaidīgs. 

Jānis Mediņš bija izņēmums savā paaudzē. Kad vācijas bēgļu nometnes likvidēja 
un arī mūziķi izklīda pa dažādiem kontinentiem, lai veiksmīgākie pamazām sāktu 
strādāt vietējos orķestros vai operteātros, komponistu vidū iezīmējās arvien skaidrāka 
noslāņošanās. tie, kas izglītošanos bija beiguši un savu jaunrades gultni atraduši jau 

50 Kangeris K. Nacionālsociālistiskās vācijas plāni baltijā un to izpausme Latvijas ģenerālapgabala kultūrpo
litikā. Starptautiska konference “Bibliotēka, grāmatniecība, ideoloģija Otrā pasaules kara laikā (1939–1945)”. 
8.10.1996.–12.10.1996., Jūrmala: materiālu krājums. rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 1999, 39. lpp. 

51 “Latviešu presē ieviešas pagasta gars, un še liela daļa vainas gulstas uz mazkompetento dažādo latviešu cen
tru sabiedrisko notikumu atreferējumiem presē. tie nebaidās katru mazāko sarīkojumu, vietējo koncertiņu 
apklāt ar superlatīviem un raksturot ar apzīmējumiem “brīnišķīgs, meistarīgs, nepārspējams” utt., kuriem 
seko diemžēl par trafaretiem palikušie izteicieni: “atkal jūtamies kā dzimtenē”, papildināts ar cildinājumu, ka 
“mākslinieks mūs atkal reizi izvadājis pa tēvzemes takām un birztalām”,” rakstīja tālivaldis Ķeniņš (cit. no: 
Zemzare i. Tālivaldis Ķeniņš: Starp divām pasaulēm. rīga: garā pupa, 1994, 207. lpp.).

52 Jānis Mediņš, nonācis rietumu pasaulē, ļoti asi izjuta 30. gadu Latvijas mūzikas konservatīvismu. viņš rak
stīja: “vismaz es te esmu juties tāpat, kā kad vecos laikos limbažnieks iebrauca rīgā. Ja viņš vēlējās tur palikt 
un iejusties, viņam nācās atzīt, ka ar limbažnieka domāšanu vairs nepietiek.” (Mediņš J. Toņi un pustoņi: mana 
dzīve. rīga: Liesma, 1992, 220. lpp.)

53 Par to toreiz kādā vēstulē saasināti izteicies volfgangs Dārziņš: “tā saucamais modernisms nav līdzekļu, bet 
jaunu ideju, jaunas domāšanas rezultāts. Jo vairāk Mediņš mēģinās savu valodu “modernizēt”, jo vairāk viņš 
noklīdīs uz neceļiem, kur viņa intuīcija jutīsies lieka un pamesta. un tā bija vienīgā, kas viņu prata noturēt uz 
laipas” (sk.: Lesiņš K. volfganga Dārziņa skanīgais mantojums. Latvju Mūzika, Nr. 6, 1973, 541. lpp.).
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dzimtenē, stila ziņā gandrīz nepārtapa, lai arī ieņēma cienījamu vietu svešatnes latviešu 
mūzikas dzīvē. 

to vidū līdzās jau minētajiem ādolfam ābelem un Helmeram Pavasaram arī Jānis 
Cīrulis, Jānis Norvilis, Valdemārs Ozoliņš un citi. savukārt vairākums no tiem, kuri 
studijas Latvijas Konservatorijā bija tikko beiguši vai vēl nebeiguši, vieglāk iejutās rie
tumu pasaules mūzikas ikdienā un radošajos centienos, tāpēc stila ziņā gāja arī gluži 
jaunus ceļus. tāds jau dzimtenē bija bijis alberts Jērums, viņa jaunrade trimdā gan 
bija paskopa, toties viņš prata uzturēt možu radošo gaisotni dziesmu svētku norisēs, 
kas tagad bija sadalījušās pa kontinentiem vai valstīm, – visvairāk ar to, ka padarīja 
jaundarbu koncertu vai vismaz profesionālu mākslinieku koncertu par latviešu dziesmu 
svētku obligātu sastāvdaļu.

Tālivaldis Ķeniņš, pabeidzis Parīzes Konservatoriju, kļuva par toronto universitā
tes ilggadēju kompozīcijas profesoru, Kanādas Komponistu līgas biedru un prezidentu, 
astoņu simfoniju, 15 instrumentālu koncertu, pāri par 30 kameransambļu un daudzu 
citu darbu autoru; viņš arī panāca sava laika mūzikas stilu un tehniku auglīgu apvieno
jumu uz neoklasiskas estētikas bāzes. Flautists Arnolds Šturms ieguva komponista iz
glītību asv un izstrādāja oriģinālu instrumentālmūzikas stilu. Longīns Apkalns savos 
saasināti publicistiskajos vokālajos un instrumentālajos darbos modri sekoja avangarda 
kompozīcijas tehniku attīstībai, konfrontējot tās ar romantiskām un neoprimitīviskām 
mūzikas idiomām un latviešu folkloras materiālu. Gundaris Pone, Ņujorkas Pavalsts 
universitātes profesors, 60. gadu t.s. jauno kreiso ideju gultnē attīstīja savu avangar
disko mūzikas stilu līdz galējībām, pēc tam dzīves pēdējā desmitgadē atgriezdamies 
māleriskas ievirzes postmodernismā ar paliekošiem simfoniskiem darbiem. Ņujorkas 
kordiriģents Andrejs Jansons daudz darījis kokles spēles popularizācijai ārzemēs, 
komponējis dziesmuspēles jaunatnei ar latviešu klasiskās literatūras pamatu, kas bi
jušas daudzu asv dziesmu svētku tradicionāla sastāvdaļa, koncertuzvedumā vadījis 
latviešu klasisko operu atskaņojumus ārzemēs un ārzemju latviešu vokālinstrumentālo 
darbu uzvedumus Latvijā, visvairāk darījis abu šķirto latviešu mūzikas daļu vienošanai. 
Imants Ramiņš Ziemeļamerikas indiāņu rimtās, panteistiskās lirikas un latviskās men
talitātes iespaidā izstrādājis savu tehniski nesarežģīto, bet oriģinālo kora stilu, kas kļuvis 
iecienīts Kanādā un citur, bet ramiņa tautasdziesmas apdare Pūt, vējiņi ir visai popu
lāra Latvijā. ārzemēs dzimušie komponisti Dace Aperāne, Guntars Gedulis, Anita 
Kuprisa un citi visai sabalansēti darbojas gan savas mītnes zemes, gan ārzemju latviešu 
mūzikas dzīvē. ārzemēs tapusī latviešu komponistu jaunrade visā savā daudzveidībā 
ir kļuvusi par latviešu kultūras daļu. Lai arī pamazām iepazīta, tās ciešāka adaptācija 
Latvijas mūzikas dzīvē joprojām ir aktuāls uzdevums.

attīstības līkloči 20. gadsimta otrajā pusē

Latvijā pēckara desmitgadēs mūzikas dzīve attīstījās atšķirīgi. Kara beigas ar jaunu 
okupāciju, no vienas puses, lika atskārst lielos cilvēkresursu un mūzikas infrastruktūras 
zaudējumus (iznīcināts radiofons, tā bibliotēka, sagrauts Melngalvju nams ar kon
certzāli), bet, no otras puses, kara šausmas nokratījušie ļaudis izjuta dzīves atsākšanās  

Arnolds Klotiņš    Latviešu MūZiKa



402 Latvieši uN LatviJa   iv sējums   LatviJas KuLtūra, iZgLītība, ZiNātNe

pacēlumu – arī mūzikas aktivitātēs. uz ilgu palikšanu sevi pieteica 
jauni diriģenti un kormeistari – edgars tons, arvīds Jansons, rihards 
glāzups, Jānis Dūmiņš, brāļi imants un gido Kokari un citi. Mūzikas 
dzīve saņēma valsts finansējumu, taču tas gāja roku rokā ar spēcīgu 
ideoloģisku spiedienu. to it sevišķi izjuta komponisti. 1944. gadā dibi
nātā, kompartijai pakļautā LPsr Komponistu savienība savā pirmajā 
desmitgadē darbojās gluži kā pāraudzināšanas un manipulēšanas 
iestāde. tāpēc pēckara gadi, kam raksturīgs īpaši nesaudzīgs t.s. mūs
dienu tematikas, masu dziesmu un sociālistiskā reālisma prasījumu 
uztiepums, atstāja jaunradē maz paliekoša, daudz konjunktūriska – 
nacionālās klasikas uzkrājumus būtiski papildināja vienīgi jau minētais 
ādolfa skultes balets, Jāņa ivanova simfonijas, alfrēda Kalniņa vēlīnās 
kompozīcijas. stila stagnāciju veicināja 1948. gada kampaņa pret t.s. 
formālismu mūzikā.

situācija mainījās 50. gadu otrajā pusē. staļiniskā dogmatisma 
kritika visā austrumeiropā uzjundīja jaunu pasaules izjūtas un dzīves 

jēgas problemātiku mākslā, kas mūzikā kļuva par stimulu īstam simfoniju bumam. 
reizē ar jaunas pēckara komponistu paaudzes debiju tas latviešu mūzikā izraisīja sav
dabīgu vētru un dziņu desmitgadi. aiz nepieciešamības pārvarēt iesīkstējušas roman
tiskas tradīcijas uzplauka dažādu veidu antiromantisms. avangardisku nostāju pieteica 
Pēterpilī uzaugušais, bet Latvijas valsts konservatorijā izglītotais Romualds Grīnblats, 
četru simfoniju, klavierkoncerta un baleta Rigonda (1959, pēc v. Lāča romāna Pazudusī 
dzimtene) autors. Artūra Grīnupa desmit gados (1958–1967) komponētās astoņas 
simfonijas izskanēja kā ekspresionisma un naturālisma skartas psiholoģiskas drāmas. 
Edmunds Goldšteins koncertos klavierēm (1960), čellam (1963) atteicās no roman
tisma paradigmas par labu neobarokālai ievirzei, to turpinot trīs simfonijās.

šie un vēl citi komponisti (Ģederts ramans, Oļegs barskovs, Jāzeps Lipšāns u.c.) 
dažādos veidos tolaik apguva jaunu mūzikas paradigmu, ko jau savā Piektajā (un no
sodītajā) simfonijā (1945) bija anticipējis Jānis ivanovs. tā bija atteikšanās no vēlīnā 
romantisma un impresionisma skaņu jutekliskuma, akordu krāšņuma nomaiņa ar līniju 
grafiskumu un lineārismu, poētiski ainaviska skaņu ideāla maiņa uz it kā melnbaltu un 
intelektuāli nesaudzīgāku.54

Debitējis ar vokāliem cikliem vēlīnā romantisma gaisotnē, 60. gados par liela 
formāta simfoniķi izvēršas Romualds Kalsons. Pēc māleriskas traģikas iezīmētiem 
simfoniskiem darbiem (Pirms aiziešanas, 1966; Čella koncerts, 1970) viņa ekspresionis

54 šī no romantisma krasi atšķirīgā mūzikas paradigma, kas sevi bija pieteikusi visā eiropas telpā, jau sākot ar  
tik atšķirīgiem komponistiem kā igors stravinskis, arnolds šēnbergs, sergejs Prokofjevs, bēla bartoks, Dmit
rijs šostakovičs, arturs Honegers, muzikoloģijā un it sevišķi vācu mūzikas zinātnē ieguvusi summāru jaunās 
mūzikas (Neue Musik) nosaukumu (to dēvē arī par 20. gs. modernismu), un šis termins apzīmēja novatorisku 
mūziku līdz pat 60. gadiem, kad jau varēja sākt runāt par postmodernismu. vācu muzikologs Karls Dālhauss 
definējis jaunās mūzikas svarīgāko pazīmju virkni: disonanses emancipācija; asimetriska vai iracionāla rit
mika; motorika; izteiksmes līdzekļu redukcija un blīvums; neoklasiskas struktūras; muzikālā sižeta izzušana; 
urbānisms un citas (sk.: Dahlhaus C. vorwort. – stuckenschmidt H. H. Neue Musik, Frankfurt am Main: 
suhrkamp, 1981, s. vii–xxvi). Protams, ne visas šīs pazīmes atradīsies vienā skaņdarbā vai viena komponista 
praksē. 

13. att. romualds Kalsons 
(no LKs kolekcijas)
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tiskais patoss ietiecas arī groteskā un sarkasmā – daudz spēlētie koncerti vijolei (1977), 
klarnetei (1982). taču vēlākās partitūrās to sāk līdzsvarot neoklasiskas ievirzes, kā arī 
folkloras materiāla simfonizācija (Kāzu dziesmas, 1979; Gadskārtu ieražu dziesmas, 
1985; Precību dziesmas, 2003). tā ir mūsdienu latviešu mūzikas klasika, ko vainago arī 
ekspresionistiskā opera Pazudušais dēls (1996, pēc r. blaumaņa). 

Jaunās mūzikas izpausmes jau debitējot un bez ekspresionisma starpniecības lat
viešu mūzikas kontekstā bija lemts ievadīt Imantam Kalniņam. sākot ar Čella koncertu 
(1963) un Koncertu orķestrim (1966), viņš atsakās no vertikālo saskaņu pašvērtīgas 
gleznainības kā nacionālā jaunromantisma tradicionālā balsta, bet praktizē askētisku 
polifonisku faktūru, muzikālo ideju brīvu montāžu. viņa jaunrades savdabību un lielo 
popularitāti ir noteikusi spēja tuvināt mūzikas akadēmisko formu dziļdomību 60. gadu 
jaunatnes rokmūzikas sensuālismam un vienkāršībai. i. Kalniņa operas, oratorijas un 
simfonijas pamazām aizguva jaunatnes mūzikas dziesmotību un spontanitāti, savukārt 
mūzikli un rokdziesmas saglabāja intelektuālu līmeni un nevairījās no dzīves jēgas 
jautājumiem. viņa dziesmas ir baudījušas izcilu popularitāti vairākās paaudzēs, taču 
eiropas jaunatnes radikālo kustību iespaidā tās – atšķirībā no tradicionālās izklaides 
mūzikas – uzturēja arī ētiskas atjaunotnes imperatīvu. Ceturtā simfonija (1973), kurā 
rokmūzikas un simfoniskas formas saliedējums visraksturīgākais, savulaik dažos gados 
pieredzēja vairākus desmitus atskaņojumu, tā bijusi koncertu programmās vairākās 
eiropas valstīs un asv. 

Kad nonākam pie 70. gadiem, jāsecina, ka jaunās mūzikas apgūšanas posms 
Latvijā bijis visai īss. ieskicēta ar Jāņa ivanova Piekto simfoniju, mākslīgi pārtraukta, 
vēlreiz pieteikta romualda grīnblata un artura grīnupa novatorismā un galīgi  

14. att. imants Kalniņš, imants Zemzaris un artūrs grīnups – trīs atšķirīgi 20. gs. 60.–70. gadu 
novatori (no LKs kolekcijas)
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nostiprinājusies tikai ar imanta 
Kalniņa debiju, jaunā mūzika jau 
70. gadu sākumā dzen dažā dus 
neo konservatīvisma un post mo
der nisma atzarus. ar renesanses 
mūzikas formu un žanru poetizā
ciju vairākās oratorijās modernu 
neoromantismu pieteica Pauls 
Dambis. savukārt folkloras pār
tverē (vairāk par desmit kora 
ciklu) viņš ir atteicies no folkloras 
romantiskas psiholoģizēšanas, bet 
akcentējis seno ieražu un rituālu 
lietišķo funkcionalitāti, aktualizējis 
senā folkloras slāņa sinkrētismu. ar 
to Dambis ievadīja austrumeiropā 
toreiz raksturīgo t.s. jauno folkloras 
vilni latviešu mūzikā. brīvu spēli ar 
žanriem, stiliem un formām Dam

bis padara par principu arī instrumentālajā kamermūzikā. šo principu līdz galējībām 
aizved Georgs Pelēcis, ar pagātnes stilu citēšanu nonākdams līdz savdabīgai atdari
nāšanas estētikai. Folkloras pārtverē vai stilizēšanā Paulam Dambim joprojām daudz 
sekotāju, spilgtākā no tiem ir Selga Mence. Pie Paula Dambja paaudzes pieder Maija 
Einfelde, kas saistījusi uzmanību ar visai introvertiem, tumši tonētiem kamerdarbiem 
un koriem, tā piešķirot mūzikai postmoderni romantisku, vizionāru oreolu. Romualds 
Jermaks interesantākos rezultātus sasniedzis visdažādāko stilu ērģeļmūzikā un ar ērģe
lēm saistītos žanros. Agris Engelmanis instrumentālajos darbos vienojis delikātu liriku 
ar laikmetīgām kompozīcijas tehnikām. 

70. gadu debitantu paaudzes vidū muzikāli visnosvērtākā personība ir Pēteris 
Plakidis. būdams izsmalcināts kamermūzikas komponists un arī izvērstu simfonisku 
partitūru autors, viņš savā stilistikā skar plašu diapazonu no neoklasicisma pamata līdz 
folkloras diatonikas valdonībai un kontrolētai aleatorikai. to visu Plakidis pārvalda ar 
profesionālisma un intelekta spēku, kas neļauj ekspresijai nomākt loģiku, tādā kārtā 
liekot triumfēt mūsdienu mūzikā tik bieži aizmirstajai mēra izjūtai. Prasme uzturēt 
izteiksmes skaidrību arī visai komplicētā skaņu audumā padara viņa kompozīcijas pie
vilcīgas atskaņošanai, un trīs plašākās no krietna desmita partitūrām ir Latvijas Nacio
nālā simfoniskā orķestra pasūtinājumi tā dibināšanas jubilejām – Dziedājums (1986), 
Atskatīšanās (1990), Variācijas orķestrim (1996).

Muzikāla domātāja klātbūtne ir arī Pētera Vaska mūzikas spēks. viņa valodai 
nav svešs ne barokāls kontrastu sastrēdzinājums, ne sonorikas iedarbības tiešums, ne 
meditatīva iegremde, kā tas izpaužas instrumentālajos koncertos (angļu ragam, 1989; 
čellam, 1994; vijolei, 1997 u.c.), simfonijās (1991, 1998, 2004), stīgu kvartetos, koros 
un daudzos citos darbos. taču nekad stila līdzekļi, kuru attālu ģenēzi varētu meklēt 
60. gadu t.s. poļu skolā, nekļūst par pašvērtīgu spēli, tie vienmēr ir autora balss. tā 

15. att. Pēteris Plakidis  
(no LKs kolekcijas)

16. att. Pēteris vasks  
(no rakstniecības un mūzikas 
muzeja krājuma, rMM, 446802)
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tiecas ar mūsdienu mūzikas paņēmieniem runāt par laikmeta lielajām problēmām, 
brīdinot par draudiem dabai un garīgumam, paužot centienus uzturēt spēkā trauslo cil
vēcības ideālu. ar pāri par 10 simfoniskajām, 40 kamermūzikas u.c. partitūrām vasks 
kopš 90. gadiem ir kļuvis par vienu no pasaulē pazīstamākajiem latviešu komponistiem. 
visbiežāk viņu pieskaita t.s. jaunā garīguma pārstāvjiem. 

60. un 70. gados debitējušo paaudzē pats jaunākais ir Imants Zemzaris, taču viņa 
agrīnā debija bija arī pats spilgtākais postmodernisma pieteikums latviešu mūzikā. 
viņam raksturīga krasa norobežošanās no iepriekšējā laikmeta neoavangardiskās di
sonantās mūzikas valodas, reabilitējot tonālu muzikālu domāšanu, plastisku faktūru 
un harmoniska skaistuma izpratni. Zemzaris daudz rakstījis instrumentiem solo vai to 
ansambļiem, uzkrājis ap desmit poēmas tipa simfonisku darbu. Meditatīva izteiksme, 
smalkjūtība, arī smalks sarkasms ir viņa jaunrades dominante. tai ne mazāk raksturīgi 
arī padziļināti izjust un akcentēt mūzikas vietu plašākā kultūras kontekstā, piesaistīt 
mūzikai poētiskām nozīmēm bagātus zemtekstus.

stilistiskā daudznozīmība, kas raksturīga 60. un 70. gadu debitantu joprojām dar
bīgajai paaudzei, noteica to gadu mūzikas dzīves interesanto atmosfēru un tās turpinā
jumu mūsdienās. No postmodernajām ievirzēm, kas iesākās toreiz, daudzi pavedieni 
sniedzas uz tagadnes jaunrades novatoriskajām izpausmēm. taču, pirms tās nosaukt, 
jāpiebilst, ka 60. un 70. gadi bija arī latviešu izklaides mūzikas plauksmes laiks. tiesa, 
džeza ietekmēto izklaides sfēru latviešu mūziķi adaptēja jau 50. gados – ar toreiz pro
fesionālo Latvijas radio estrādes sekstetu priekšgalā, taču latviska repertuāra tapšanu 
gadiem ilgi kavēja ideologu prasības, lai izklaides programmās dominētu tulkotas sov
jetiskās estrādes dziesmas. sākot ar 1969. gadu, pagriezienu panāca Raimonda Paula 
dziesmu autorkoncerti un autorplates. Labs profesionālisms, visdažādāko izklaides 
mūzikas paņēmienu atlase, kur dominēja franču šansona un sentimentālās romances 
pieredze, padarījis raimonda Paula dziesmas, kā arī mūziklus par latviešu izklaides mū
zikas fenomenu gadu desmitu garumā līdz pat mūsu dienām. it sevišķi ar Latvijas radio  

17. att. No labās: 
komponists Marģeris 
Zariņš, muzikologs 
Ludvigs Kārkliņš, 
diriģents aleksandrs 
viļumanis  
(no LKs kolekcijas)
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raidījuma Mikrofons dziesmu popularitā
tes aptaujas starpniecību raimonda Paula 
dziesmas kļuva par ļoti plašu aprindu sa
jūsmas objektu, par sabiedrisku parādību. 
Domas arī dalījās – vairums uzskatīja, ka 
šīs dziesmas, kam nereti bija patriotiski 
teksti, stiprina ļaužu nacionālo pašapziņu 
un tos saliedē, turpretī oponenti dēvēja tās 
par parupju psiholoģiskās kompensācijas 
mehānismu, kas – gluži otrādi – neitralizē 
ļaužu neapmierinātību ar eksistences 
apstākļiem, atšķaidot to sentimenta ūde
ņos.55 izcilie imanta Ziedoņa, Jāņa Petera, 
Leona brieža, Ziedoņa Purva un citu 

latviešu dzejnieku teksti savā ziņā atsvēra un pārsvēra dziesmu noslieci uz izklaides 
mūzikas neizbēgamo seklību, uzdevumu augstumos bija arī 70. gadu izcilie dziedoņi 
Nora bumbiere, aija Kukule, viktors Lapčenoks un vēl citi. Latviskas izklaides mūzikas 
uzplaukums veicināja arī kvalitatīvu mūziklu, rokoperu, kā arī spilgtas skatuves un kino 
mūzikas attīstību – Mārtiņa Brauna, Zigmara Liepiņa, Jāņa Lūsēna un citu jaunradē. 
tiesa, jāatzīst, ka, tapusi par izcilu sabiedrisku parādību, t.s. estrādes dziesma daudzu 
priekšstatos kļuva gandrīz par sinonīmu pašai mūzikai kā mākslai, atbrīvoja un cēla 
mākslas kārtā arī dažādu gadījuma autoru visai nekvalitatīvu dziesmiņu straumes un 
joprojām it kā nobīda malā citus mūzikas žanrus un veidus – Latvijas radio pirmās 
programmas ikdienā vairs nesadzirdēt ne tautasdziesmas, ne kora vai solo dziesmas, 
ne izcilos latviešu operdziedoņus, nemitīgi notiek Latvijas mūzikas vides vispārēja  
šlāgerizācija.

60. un 70. gados debitējušo komponistu paaudze pieredzēja krasās sabiedriskās 
un mākslas dzīves transformācijas, kas pavadīja valsts neatkarības atjaunošanu. brīva 
izpausme patriotiskajā un reliģiskajā tematikā bija būtiskākās pārmaiņas komponistu 
vidē. tiesa, pilnīga radošās brīvības atgūšana savienojumā ar tālaika pasaules postmo
dernā estētiskā plurālisma galējībām izraisīja arī zināmu māksliniecisko kritēriju un 
gaumes noslīdējumu mūzikas jaunradē, taču drīzu māksliniecisko mērauklu atjaunoša
nos un nostiprināšanos savukārt veicināja latviešu komponistu mūzikas arvien plašākā 
iespēja skanēt ārzemju auditorijās un līdz ar to nepieciešamība konkurēt starptautiskā 
telpā. turklāt minētais noslīdējums neskāra profesionāli rūdītākos komponistus.

Juris Karlsons savā jaunradē nav sekojis kādai īpašai stila doktrīnai, bet, teātra 
valodā izsakoties, ir konsekvents reālpsiholoģiskās izteiksmes pārstāvis. viņa mūzikas 
žanriskajā un formas noteiktībā vīd spēcīgas akadēmiskās skolas īpašības, taču tās gan
drīz paradoksālā kārtā ir vienotas ar dzīvu muzikālu atjautu un novatorisku interesi par 
mūsdienīgu ārpasaules norišu un iespaidu – kustību, kontrastu, krāsu – pārtveri skaņu 
materiālā. viņa darbu vidū ir vairāki baleti, pāri par desmit simfonisku partitūru, kon

55 sk.: Klotiņš a. skan it visur linu dziesmas. Māksla, Nr. 2, 1970, 26. lpp.; Ko pazīst daudzi. Māksla, Nr. 2, 1971, 
28. lpp.; sinkevičs a. Pianists (trīs Minhauzena stāsti). Literatūra. Māksla. Mēs, 1998, 3.–10. sept., 13. lpp.

18. att. andris Dzenītis (no LKs kolekcijas)
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certžanra darbi, kameransambļi, sonātes un citas klasiskas mūzikas formas, kas tomēr 
skan kā jaunas un gaidītas.

vēlreiz aktualizēdams 20. gs. franču mūzikas klasikas ierosmes, savdabīgu stila 
līniju ievilcis Arturs Maskats. sensuālisms un sajūtu pozitīvisms viņa darbos neizslēdz 
mūzikas klasiskās formas (Koncerts čellam, 1992; Concerto grosso, 1998; simfonija ar 
solo balsi un kori, 2000). Par simpātijām sensuālismam un romāņu kultūras pasaulei 
liecina arī Maskata starptautiski pazīstamākais darbs – simfoniskais Tango (2002), ba
lets Bīstamie sakari, solodziesmas.

20. un 21. gs. sadurē ļoti aktīva ir komponistu grupa, kas debitējusi valsts neatka
rības atjaunotnē vai “perestroikas” laikā un stila ziņā attīsta toreiz pavērušās brīvības. 
instrumentāla koncerta un kamermūzikas formas dominē Alvila Altmaņa, Ilonas Bre-
ģes, Andra Vecumnieka jaunradē, taču izmēģināti spēki arī simfonijas žanrā. Rihards 
Dubra izvirzījies par produktīvāko reliģisko vokālinstrumentālo kompozīciju autoru.

visai daudzveidīgs gan žanros, gan stilistikā ir Ēriks Ešenvalds, viņa daiļrade it 
kā iezīmē pārejas posmu uz 70. gados dzimušo paaudzi, kura pa lielākajai daļai vairs 
neseko neoklasiskām un postmodernām nosliecēm – tātad zināmai formas pasivitātei. 
šī paaudze no jauna savā muzikālajā vēstījumā cenšas vairot formu jaunradīšanas un 
eksperimentālu kompozīcijas tehniku īpatsvaru. Rolanda Kronlaka jaunrades intereses 
saistās galvenokārt ar elektronisko mūziku. tai pievērsusies arī Santa Ratniece, taču 
viņa ir spilgtākā t.s. spektrālās mūzikas pārstāve – tā ir jauna smalkjūtīga attieksme pret 
skaņas akustiskajām un enerģētiskajām iespējām ar mērķi ietiekties maksimāli niansētā 
izjūtu pasaulē. viņas kora poēma Sālsezers, kā arī vairākas kamermūzikas kompozīcijas 
ieguvušas starptautisku popularitāti. stila ziņā s. ratniecei tuva ir Gundega Šmite. 
elektroakustiskās mūzikas laukā eksperimentējis arī Andris Dzenītis, taču šis ļoti 
ražīgais komponists nepaliek kamermūzikas pasaulē, bet ietiecas plašās simfoniskās 
un koncerta formās, kā arī eksperimentālā operas žanrā. Jānis Petraškēvičs ir izteikti 

19. att. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 20. gs. 80. gados  
(no a. Klotiņa privātās kolekcijas) 

Arnolds Klotiņš    Latviešu MūZiKa



408 Latvieši uN LatviJa   iv sējums   LatviJas KuLtūra, iZgLītība, ZiNātNe

intelektuālas ievirzes komponists, viņa nedaudzie, bet spilgtie darbi apliecina rūpīgus 
jaunas, nenodeldētas intonatīvās valodas meklējumus un atradumus – vēl neskartu 
izjūtu un atziņu vārdā. visi šīs relatīvi jauno latviešu komponistu grupas pārstāvji pēc 
studijām Jāzepa vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ir papildinājušies rietumeiropas 
mūzikas centros, daudzi viņu darbi tur guvuši panākumus un apbalvoti. 

atskaņotājmāksla jaunos ceļos

ar Latvijas neatkarības atjaunošanu saistītā ekonomiskās iekārtas maiņa 90. gadu 
sākumā, valsts finansējuma apsīkums, koncertpublikas maksātspējas kritums un līdz 
ar to koncertdzīves pagrimums – tas viss pasliktināja mūzikas atskaņotājmākslinieku 
stāvokli. Daudzi atrada risinājumu profesionālas izaugsmes un kontaktu meklējumos 
ārzemēs, un tad jo drīz atklājās Latvijas mūziķu krietnā konkurētspēja. sigvarda Kļavas 
un Kaspara Putniņa vadītais Latvijas radio koris pamazām kļuvis par vienu no pašiem 
ievērojamākajiem novatoriskas kora atskaņotājmākslas sūtņiem eiropas mūzikas telpā. 
akadēmiskais koris Latvija nemitīgi saņem godpilnus uzaicinājumus uzstāties pasaules 
prestižākajās koncertzālēs un mūzikas festivālos. amatierkoru godalgas starptautiskos 
konkursos kļuvušas par Latvijas mūzikas ikdienu. vairāki Latvijas operdziedoņi ir ieņē
muši pašas pirmās vietas rietumeiropas un asv teātros (par viņiem stāstīts atsevišķā šā 
krājuma rakstā), taču prāvs ir arī starptautisku atzinību ieguvušo latviešu instrumentā
listu saraksts: vijolnieces vineta sareika, baiba skride, Laura Zariņa; altvijolniece Linda 
skride; čellisti Kristīne blaumane, ruslans viļenskis; kontrabasists gunārs upatnieks; 
flautiste ilze urbāne; klarnetists ints Dālderis; pianisti armands ābols, arta arnicāne, 
Lauma skride, vestards šimkus, reinis Zariņš; ērģelniece iveta apkalna un pulks citu. 
šie relatīvi jaunie mūziķi turpina savus visumā ne mazāk izcilos priekšgājējus, kuriem 

20. att. Jāzepa vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas ēka. 
2007. gads. 
edmunda Mickus foto 
(no e. Mickus privātās 
kolekcijas)
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politiskie apstākļi noslēdza ceļu uz starptautisko koncertestrādi; paradoksāli, ka sovje
tiskā režīma laikā pazīstamību pasaulē ieguva gandrīz vienīgi latviešu mūziķi no Otrā 
pasaules kara bēgļu un viņu pēcnācēju vidus. starp tiem ārzemēs dzimušajiem vai tur 
bērnībā nonākušajiem latviešu skaņu māksliniekiem, kuri guvuši starptautisku atzinību 
kā solisti, ansamblisti vai izcili akadēmiski mācībspēki, minami visupirms pianists 
arturs Ozoliņš (Kanāda), pianistes un ērģelnieces māsas ingrida un Karina gutber
gas (asv), vijolnieki gunārs Larsens (šveice), uldis baumanis (asv), Nilss silkalns 
(austrālija), vijolnieces Norma auziņaLeonarde (asv) un Mairita Hauzere (šveice), 
altvijolniece andra Dārziņa (austrālija, vēlāk vācija) u.c. Kopš 1997. gada rīgā mājo 
vijolnieka gidona Krēmera vadītais, nemitīgi visā pasaulē koncertējošais kamerorķes
tris Kremerata Baltica. izcilos ārzemju operteātros un orķestros strādā diriģenti andris 
Nelsons, andris Poga, ainārs rubiķis. Latvijā darbojas valsts atbalstītas profesionālas 
mūziķu vienības – Nacionālais simfoniskais orķestris, kamerorķestris Sinfonietta Rīga, 
pūtējorķestris Rīga, Liepājas simfoniskais orķestris, mūzikas vidusskolu un amatieru 
orķestri. 

Pazīstamību eiropā pēdējos desmit gados ieguvusi Latvijas Nacionālā opera, taču 
tā izpelnījusies arī kritiku par nepietiekamu vērību pret latviešu oriģināloperām un 
baletiem. Latvijā ik gadus tiek rīkots liels skaits mūzikas festivālu. radio 3 Klasika ne 
tikai sniedz izcilus raidījumus Latvijai, bet kā devēja un kā ņēmēja darbojas arī starp
tautiskajā eiroradio raidījumu apmaiņas sistēmā. 

arī Latvijas Konservatorija (kopš 1992. gada – Jāzepa vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija, JvLMa), kas nepārtraukti darbojusies kopš 1919. gada, beidzamajos gadu 
desmitos strauji attīstījusi starptautiskos kontaktus un integrāciju eiropas mūzikas 
izglītības sistēmā. Kopš 1946. gada, kad konservatorijā tika izveidota Muzikoloģijas no
daļa, tā bijusi arī nozīmīgs mūzikas izpētes centrs Latvijā. šīs nodaļas pirmo ievērojamo 
absolventu Oļģerta grāvīša un silvijas stumbres ietekme muzikālajā domā sniedzas 

21. att. Latvijas Nacionālās 
operas ēka. 2009. gads  
(no Latvijas Nacionālās 
operas kolekcijas)
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līdz mūsdienām. sovjetiskā režīma laikā muzikoloģija Latvijā tika novirzīta galveno
kārt mūzikas teorijas problēmu sfērā – šajā laukā lielāko ieguldījumu devis Ludvigs 
Kārkliņš – gan pedagoģijā, gan pētniecībā. Latvijas mūzikas vēstures un folkloristikas 
virzošais spēks ilgus gadus bija Jēkabs vītoliņš. Pēc viņa iniciatīvas 1967. gadā iedibinā
jās ikgadējas baltijas Muzikologu konferences, kas notiek pārmaiņus Latvijā, igaunijā, 
Lietuvā, un vairākas desmitgades tās bija gandrīz vienīgais starptautisku sakaru uzturē
tājs Latvijas muzikoloģijā. beidzamajā desmitgadē mūzikas folkloristikas un etnomu
zikoloģijas attīstību jaunā, augstākā kvalitātē ievirzījusi JvLMa Muzikoloģijas katedras 
ietvaros nodibinātā etnomuzikoloģijas klase un it sevišķi Mārtiņa boiko pētnieciskā un 
pedagoģiskā darbība. svarīgākais mūzikas dzīves dokumentēšanas centrs ir rakstniecī
bas un mūzikas muzejs, kas uzkrāj visu laikmetu Latvijas mūziķu un mūzikas vēstures 
materiālus. Mūzikas presi Latvijā pārstāv žurnāls Mūzikas Saule (kopš 2000. gada), kā 
arī ikgadējs krājums Mūzikas akadēmijas raksti (kopš 2004. gada), ko izdod JvLMa 
Zinātniskās pētniecības centrs. šā centra darbībā beidzamajos gados atdzīvojusies Lat
vijas mūzikas vēstures tematu izpēte, to uzsācis arī Lu Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts.

rezumējums

Latviešu mūzika, kas atjaunotas valsts neatkarības desmitgadēs gan radošajās, gan 
atskaņotājmākslas izpausmēs sasniegusi eiropas attīstīto valstu laikmetīgās mūzikas 
dzīves līmeni, ir savā attīstībā nogājusi garu veidošanās un pakāpenisku uzkrājumu 
ceļu. Nelabvēlīgie vēsturiskie apstākļi, līdz pat 19. gadsimtam kavēdami latviešu mū
zikas profesionalizāciju, netieši veicināja plaša folkloras mantojuma uzkrāšanos un 
saglabāšanos. šis apstāklis savukārt vēlāk ir sekmējis etniskas un nacionālas savdabības 
nostiprināšanos profesionālajā mūzikā, gandrīz nepārtrauktu folklorisma tendenci 
tajā. 

Profesionālās mūzikas tapšanā sākotnēji izpaudās divas spēcīgas ietekmes. vācu 
19. gs. romantisma pamatu drīz pārklāja Pēterpils Jaunās krievu mūzikas skolas estētika 
ar tās orientāciju uz senāko zemnieku folkloras slāni, kam piemita ļaužu kopuma objek
tīvā, līdzsvarotā, pozitīvā emocionālā gaisotne – iepretī indivīda daudz komplicētākai, 
subjektīvākai pasauluztverei. šī vienpusība tika daļēji pārvarēta 19. gs. beigu moderni
tātes iespaidā, tomēr 20. gs. sākuma rietumeiropas mūzikas psiholoģiskā komplicētība 
ar tās kulmināciju ekspresionismā latviešu mūziku neskāra, tā palika jaunromantisma 
stilistikas ietvaros, ko vēl vairāk nostiprināja 1948. gada sovjetiskā kampaņa pret t.s. 
mūzikas formālismu. 

aizgājušā laikmeta estētiku pirmais pārvarēja Jānis ivanovs savās 40. gadu simfo
nijās, bet jaunā komponistu paaudze kopš 50. gadu vidus centās noliegt iesīkstējušās 
romantisma tradīcijas un zem antiromantisma karoga sasniegt dziļāku mūzikas psi
holoģisko patiesīgumu. tomēr rietumeiropas avangardisms latviešu mūzikā neiesak
ņojās, tajā jau ap 60. gadu vidu jaunā veidā sāka izpausties folklorisms, neoklasicisms 
un postmodernisma ietērpā arī jauns romantisms. Līdztekus attīstījās divas spēcīgas 
populārās mūzikas strāvas. Par pirmās korifeju kļuva raimonds Pauls, kura mūzika 
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orientējās uz svinga stilu, un viņa populārās dziesmas, lai gan to teksti bija saturīgi, 
veicināja tipiskas izklaides mūzikas sazēlumu. Otro strāvu, kas arī baudīja izcilu po
pularitāti vairākās paaudzēs, pārstāvēja imanta Kalniņa dziesmas un mūzikli, bet tie 
ģenētiski auga no agrīnās rokmūzikas un, atbalsojot 60. gadu radikālās jaunatnes kus
tību, nevairījās no dzīves jēgas jautājumiem un ētiskiem uzstādījumiem. turklāt imants 
Kalniņš savās simfonijās, operās, oratorijās apvienoja klasiskās mūzikas dziļdomību ar 
laikmeta jaunatnes mūzikas dziesmotību un spontanitāti, tādā kārtā piesaistīdams tām 
neredzēti plašu auditoriju. 

90. gadu krasās sabiedriskās un politiskās pārmaiņas pavēra komponistiem brīvu 
izpausmi agrāk skaustajā patriotiskajā un reliģiskajā tematikā. Daļa no 90. gadu de
bitantiem vairs neseko neoklasiskām un postmodernām nosliecēm, bet pievēršas jau
niem formas meklējumiem elektroniskās un spektrālās mūzikas laukā. tomēr formālie 
eksperimenti mūsdienu latviešu mūzikā līdzsvarojas ar tradicionālo garīgo vērtību 
apliecinājumu, it sevišķi t.s. jaunajā garīgumā, kura spilgtākais pārstāvis Pēteris vasks 
ieguvis plašu starptautisku popularitāti. Mūsu gadsimtā latviešu mūzika – gan jaunrade, 
gan atskaņotājmāksla – nepārprotami kļuvusi par eiropas un pasaules mūzikas dzīves 
pilnvērtīgu, respektējamu sastāvdaļu. 
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Koru dziedāšana un dziesmu svētKi 
Latvijā

rakstā aplūkots, kā tapusi un augstas virsotnes sasniegusi Latvijas koru kultūra tās abējādās iz-
pausmēs – kvantitatīvā un kvalitatīvā. ieskicēti katra laikmeta kordziedāšanas būtiskākie akcenti, 
kas spilgtu atspoguļojumu guvuši Baltijas valstu – Latvijas, igaunijas un Lietuvas – kopējā kultūras 
fenomenā – dziesmu svētkos. akcentētas arī kopējās un atšķirīgās iezīmes latviešu dziesmu gai-
tas vēsturiski dažādos periodos. meklēta atbilde uz jautājumiem: kuri ir nozīmīgākie faktori, kas 
latviešu svētku tradīcijai piešķīruši ilgmūžību, un kas Latvijā darīts, lai savu nacionāli nozīmīgo, 
tautas atmodas periodos arvien no jauna apjēgto tradīciju saglabātu, attīstītu un nodotu nākamajām 
paaudzēm.

The article describes Latvian choral singing traditions from their origin to the peak of their 
development, both as regards quality and number of choirs. Key developments at each stage of 
this evolution are outlined, in particular, as they have resulted in the holding of song Festivals, 
as an enduring cultural phenomenon in all three Baltic states – Latvia, estonia and Lithuania. 
The common and differing features of Latvian choral singing are presented in the light of chal-
lenges encountered during various historical periods. answers are suggested in this paper to 
several questions: what are the factors that have made these festivals popular, and what is being 
done in Latvia to ensure that festival traditions, whose national significance was established 
during periods of national awakening, be maintained, developed and passed on to the next  
generation.

Atslēgvārdi: kordziedāšana Latvijā, koru kustība, Latvijas koru starptautiskā rezonanse, dziesmu 
svētki, “dziesmu kari”, diriģenti, virsdiriģenti, koru repertuārs.

Keywords: choral singing in Latvia, choir movement, international visibility, song festivals, “choir 
wars”, conductors, principal conductors, choir repertoire.

Latvija – koru zeme

atziņai “Latvija ir koru zeme” ne mirkli nešaubīdamies piekritīs ikviens, kurš bijis 
rīgā dziesmu svētku laikā vai redzējis to iemūžinājumu kinolentē vai kādā modernākā 
medijā. dziedātājiem piepildītā mežaparka Lielā estrāde paņem savā varā katru reizi no 
jauna, pat ja šis skats redzēts jau daudzkārt. Krāšņs ir vizuālais kopskats, pārsteidzošs ir 
skaniskais rezultāts – kā visi šie tūkstoši, virsdiriģenta žestam pakļaujoties, vienojas ko-
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pējā dziesmā. ne mazāk iespai-
dīga ir arī svētku laukuma ska-
tītāju puse, kurā vieta paredzēta 
ap 30 tūkstošiem klausītāju. 
Bet pats svarīgākais ir fakts, ka 
dziesmu svētku tradīcija Latvijā 
turpinās jau pusotru gadsimtu. 

tikpat droši var teikt, ka 
atziņai par Latviju kā augstas 
koru kultūras valsti piekritīs arī 
tie, kuri bijuši liecinieki izcilāko 
amatierkoru startam starptau-
tiskos konkursos. to apliecina 
cildinošas atsauksmes presē, 
konkursos iegūtās godalgas, 
tām sekojošie aicinājumi pieda-
līties festivālos un citos kultūras 
projektos.

Latvijas koru kustības kopainas raksturojumam vienlīdz svarīgas ir abas minētās 
izpausmes: kvantitāte un kvalitāte. visā vēstures gaitā tās viena otru stimulējušas. 
Bez masveidības nevarētu runāt par dziesmu svētkiem kā unikālu nacionālās kultū-
ras fenomenu. savukārt bez laika gaitā stingri nostabilizētās organizācijas sistēmas 
nebūtu kvalitātes: svētku gaidas vienmēr spēcīgi motivējušas ikkatru kori intensīvam  
darbam. 

no malas raugoties, pat grūti izprast: kas tas par dzinuli, kas dziedātājiem,  
vienus svētkus aizvadot, drīz vien liek vērst domas jau uz nākamajiem. taču daudzu 
dziedātāju atbildē uz šādām pārdomām būtu ietverta pat zināma neizpratnes deva: 
tas taču pašsaprotami! Kā Latvijas koru kultūrā radies un nostiprinājies šis “pašsapro-
tami” – tas ir viens no galvenajiem raksta vadmotīviem.

Koru kustības sākumi un dziesmu svētku priekšvēsture 

ziņas par vairākbalsīgu dziedāšanu latviešu skolās un draudzēs palaikam atroda-
mas jau 19. gs. pirmās puses laikrakstos. tomēr par kordziedāšanu kā plašāk izvēr-
stu kustību latviešu vidē runāt iespējams tikai kopš 19. gs. 60. gadiem. tas sakrīt ar 
jaunlatviešu rosinātās tautas atmodas un latviešu nācijas veidošanās sākumposmu. Par 
koru kustības galveno balstu šajā laikā kļūst daudzviet dibinātās pašpalīdzības, teātra, 
dziedāšanas biedrības.1 Par koru vadoņiem lielākoties strādā skolotāji un ērģelnieki, 
tostarp jāņa Cimzes vadītā vidzemes tautskolotāju semināra (Das Ritterschaftliche 

1 19. gadsimta 60. gadu vidū darbību uzsākušas dziedāšanas biedrības straupē un dikļos (1864), Lielvārdē, 
Lazdonā, trikātā, dobelē (1865), svitenē (1866), dzērbenē (1867), Pēterupē-skultē (1868). sk.: tomsons r. 
Ziņas par latviešu dziedātājiem un viņu pirmiem vispārīgiem dziedāšanas svētkiem. rīga, 1873, 1.–27. lpp.

Ilma Grauzdiņa   Koru dziedāšana un dziesmu svētKi Latvijā

1. att. dziesmu svētku Lielā estrāde rīgā mežaparkā 2013. gada 7. jūlijā. 
Publicitātes foto
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Parochiallehrer-Seminar zu Livland) muzikāli labi izglītotie ab-
solventi.2 arī Kurzemes (irlavas) semināra (Das Lehrerseminar 
der Kurländischen Ritterschaft in Irmlau) mūzikas skolotāja 
jāņa Bētiņa audzēkņi. Biedrību kori sāk rīkot koncertus, daž-
kārt vienuviet pulcina dziedātāju kopas no tuvējās apkaimes. 
tā arī latviešu vidē nostabilizējas jēdziens “dziedāšanas svētki”, 
kas vācbaltiešu aprindās pazīstams jau kopš 19. gs. pirmās  
puses.

Pirmais plašākais vācbaltiešu amatierkoru kopdziedāšanas 
sarīkojums Baltijā ir daugavas mūzikas svētki (Düna-Musikfest) 
rīgā 1836. gada jūnijā. tie atspoguļo vācijā, šveicē, austrijā, 
arī skandināvijas zemēs kopto t.s. Liedertafel tradīciju: 19. gs. 
vidusperiodā, nacionālās kustības uzbangojumu laikā, vairākās 
rietumeiropas zemēs kora dziedāšana kļūst par ietekmīgu, 
tautas masas mobilizējošu spēku.3 vācu amatieru dziedāšanas 
kopas darbojas arī visās lielākajās Baltijas pilsētās.4 šīm kopām 
apvienojoties, rēvelē vācbaltiešu dziedāšanas svētki tiek sarī-
koti 1857. un 1866. gadā, bet rīgā – 1861. un 1880. gadā.5 šajos 
sarīkojumos nostabilizējas svētku norises pamatmodelis: divi 
kopkora koncerti – garīgais un laicīgais, visu dalībnieku parādes 
gājiens pa pilsētas ielām un koru sacensība. 

tādējādi jāatzīst, ka latviešu dziesmu svētku tradīcija dzimst starptautiskā ideju 
saplūsmē, kurā izšķiroši svarīga loma ir dziesmai kā nāciju vienojošam faktoram. taču 
mēs varam būt lepni un laimīgi, ka Latvijā, tāpat kā igaunijā un Lietuvā, dziesmu svētku 
tradīcijai ir lemta ilgmūžība. viens no tās iemesliem ir latviešu tautasdziesmas apdaru 
lielais īpatsvars dziesmu svētku repertuārā. muzikologs arnolds Klotiņš raksta: “Koru 
saliedēšanās ap tautasdziesmu ir izšķirīgs spēks, kādēļ Latvijā lielie dziesmu svētki var 
turpināties un nesairst arī 20. gadsimta sākumā, kad sociālo nesaskaņu dēļ koriem 
rodas atšķirīgas intereses, ideoloģija, repertuārs un dažā labā senākā dziesmu svētku 
zemē gigantisko kopkori tāpēc vairs neizdodas sapulcināt.”6

Lokālas nozīmes dziesmu dienas Latvijas laukos un mazpilsētās vispārējo dziesmu 
svētku priekšvēstures desmitgadē notikušas vienpadsmit reizes.7 visupirms – dikļu mā-
cītājmuižas birzī (1864), kur svētkus organizē latviešu tautības mācītājs un rakstnieks 
juris neikens. tajos piedalās seši vīru kori ar 120 dziedātājiem, kā arī dziedāšanā apmā-
cīts četru pagastskolu 120 bērnu pulks. dziesmu dienās kori uzstājušies gan atsevišķi, 

2 divdesmit pieci no četrdesmit pieciem Pirmo vispārējo dziesmu svētku koru diriģentiem ir Cimzes semināra 
absolventi.

3 Leipcigā 1848. gada svētkos apvienotajā vīru korī dziedājuši apmēram 5000 dalībnieki.
4 rīgā, piemēram, darbojušās biedrības Die Rigaer Liedertafel (dib. 1833), Der Rigaer Liederkranz (dib. 1851), 

Der Rigaer Sängerkreis (dib. 1859) un Der Rigaer Männergesangverein (dib. 1862).
5 1861. gada Baltijas dziedātāju svētkos rīgā (Das Baltische Sängerfest in Riga) piedalījās 21 vīru koris ar vairāk 

nekā 600 dziedātājiem.
6 Klotiņš a. Latviešu koru fenomens. rīga: jumava, 1998, 21. lpp.
7 ziņas no latviešu kordziedāšanas vēstures materiālu rūpīgākā krājēja un vērtētāja muzikologa oļģerta grāvīša 

materiāliem. sk.: Dziesmu svētku mazā enciklopēdija. sast. i. grauzdiņa. rīga: musica Baltica, 2004, 64. lpp.

2. att. Pirmo vispārējo latviešu 
dziesmu svētku virsdiriģents 
vidzemnieks indriķis zīle  
(jvlma LF 213)
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gan kopā. dziesmas skanējušas galvenokārt vācu valodā, 
taču dziedāts arī latviski (korāļi, tulkotas vācu dziesmas). 
dažkārt programmā iekļautas arī pasaulslavenu autoru – 
L. van Bēthovena, o. di Laso, m. Pretoriusa, K. m. vēbera, 
F. mendelszona-Bartoldi – kompozīcijas. visplašākais no-
vadu sarīkojums, vēlāk saukts par Pirmajiem Kurzemes 
dziedāšanas svētkiem, notiek 1870. gada vasarā dobelē. 
te pulcējas aptuveni 400 dziedātāju, kas pārstāv 15 korus, 
un vismaz četri tūkstoši klausītāju. Piedalās arī irlavas 
skolotāju semināra audzēkņu simfoniskais orķestris (kopā 
ar papildspēkiem – ap 40 mūziķu).

var secināt, ka 19. gs. 60. gadu beigās Latvijas laukos 
ar organizētu sarīkojumu virkni sevi jau pieteicis jēdziens 
“koru kustība”. un, tāpat kā Čehijā, somijā, norvēģijā 
un citās jauno nāciju zemēs, arī Latvijā kordziedāšanas 
kustība atspoguļo plašākus procesus: tieksmi apliecināt 
sevi kā citām eiropas tautām līdzvērtīgu nāciju. Bet pati 
kordziedāšana nu jau starptautiski akceptētā rietumeiro-
pas profesionālās mūzikas kultūras formā – daudzbalsīgas 
a cappella dziedāšanas veidā – turpina to tautas dziedātprieku, ko līdz tam paudusi 
tautasdziesmu dziedāšana sadzīvē, kā arī baznīcas dziedāšanas prakse. 

taču neatliekami svarīgi ir atrisināt repertuāra jautājumu – bez latviska repertuāra 
lauku dziedātāju entuziasms dažā vietā jau sāk iet mazumā. izšķiroša nozīme te ir jāņa 
Cimzes uzņēmībai: 1872. gada pavasarī kori saņem krājuma “dziesmu rota jaunek-
ļiem un vīriem” pirmo izdevumu – “dārza puķes” ar 49 dziesmām un “Lauka puķes” 
ar 86 dziesmām.8 Līdz ar to ir sperts liels solis tuvāk briestošajai idejai par vispārēju 
latviešu dziedāšanas svētku rīkošanu.9 “vēl tikai trūka lielo vadoņu un kāda centra, kas 
atsevišķām, no sīkām dzirkstelēm izaugušajām liesmām liktu sakust kopā, visu tautu 
saviļņotājā ugunskurā,” raksta viens no ievērojamākajiem latviešu dziesmu svētku vēs-
tures pētniekiem valentīns Bērzkalns.10

Par tādu centru kļūst Rīgas Latviešu biedrība (dib. 1868).11 reālas aprises svētku 
iecere gūst 1873. gada februārī, svētki notiek jūnijā. visi sagatavošanas darbi tādējādi 
tiek veikti dažu mēnešu laikā. arī kori savus uzdevumus dziesmu apguvē visumā pa-
veic.12 izšķirošā motivācija noteikti būs bijusi atmodas laikmetam raksturīgā iejūsmība: 
brauksim uz rīgu, lai piedalītos kopējos dziedāšanas svētkos! 

  8 Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem. 1. un 2. d. apgādāta no j. Cimze[s]. driķēta Leipcigā pie g. Kreizing, 
1872. 1. daļa “dārza puķes” ietver galvenokārt vācu autoru dziesmas ar latviskotiem tekstiem, bet 2. daļa 
“Lauka puķes” – latviešu tautasdziesmas j. Cimzes un viņa līdzstrādnieku harmonizācijā.  

  9 igauņi savus Pirmos vispārējos dziesmu svētkus jau bija veiksmīgi aizvadījuši 1869. gadā tērbatā.
10 Bērzkalns v. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940. [Bruklina]: grāmatu draugs, 1965, 28.–29. lpp.
11 rLB pašreizējais nams rīgā, merķeļa ielā 13, uzcelts 1870. gadā.
12 tiesa, daļa dziesmu koriem jau bija pazīstama, novadu svētkos dziedāta.

3. att. Pirmo vispārējo latviešu dziesmu 
svētku virsdiriģents kurzemnieks  
jānis Bētiņš (rtmm 209528) 
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no Pirmajiem (1873) līdz Piektajiem (1910) dziesmu svētkiem

Pirmie pieci svētki ar apmēram septiņu gadu atstarpi13 notiek laikā, kad Latvijas 
vēl nav. ir Krievijas impērijas sastāvdaļas – Kurzemes guberņa un vidzemes guberņa. 
Latgale ir vitebskas guberņas daļa, tādēļ šā perioda svētkos nepiedalās. valsts aparātā 
valda krievu ierēdņi, bet kultūras dzīvē noteicošās ir vācu tradīcijas. Latviešiem kā 
tautai vēl sevi ir jāpiesaka un jāpierāda. to būtiski sekmē pirmie trīs dziesmu svētki. 
nacionālās atmodas rosināti, dziesmu svētki paši savukārt kļūst par iedarbīgu sviru 
nacionālās pašapziņas paaugstināšanā. to lielā mērā ir panācis jaunlatviešu jundītais 
vienotības mudinājums: “vienprātība un mīlestība lai valda starp latviešiem, lai kur-
zemnieki, vidzemnieki un rīdzinieki nekad savas tautas bēdās un priekos savrup neietu, 
bet cieši kopā turētos!”14 

Pašapziņu ceļ arī pirmie muzikāli mākslinieciskie panākumi – iii (1888) svētku 
koncerti apliecina, ka latvieši ir nostājušies uz profesionālās mūzikas veidošanas ceļa: 
kopkora programmā jau ir 10 latviešu komponistu 22 darbi, vokāli instrumentālās 
mūzikas koncertā izskan pirmās simfoniskās partitūras,15 uzstājas pirmie profesionālie 
atskaņotājmākslinieki – vijolnieks jēkabs ozols, pianists Ludvigs Bētiņš, brāļu jurjānu 
mežragu kvartets. augstskolas izglītību ir baudījuši arī divi jaunie virsdiriģenti – jur-
jānu andrejs un vīgneru ernests. tradīcijas stabilizācija izpaužas koru kustības pa-
matu nostiprinājumā. Par to stāsta dziedātāju skaita pieaugums koros un pašu koru 
skaita pieaugums,16 kā arī virsdiriģentu rūpes par korvadoņu profesionālās prasmes 
celšanu.17 

19. gs. nogalē, beidzoties jaunlatviešu vienotības ziedu laikiem, latviešu sabiedrībā 
iezīmējas šķiriskās šķelšanās tendences. Par IV (1895) svētku rīkošanas tiesībām sacen-
šas divas latviešu biedrības – rīgas (rLB) un jelgavas (jLB). nevajadzīgi sakāpinātas 
kaislības degradē abu kopīgos mērķus. jelgavas prioritāti lielā mērā nodrošina svētku 
veltījums 100 gadu atcerei kopš Kurzemes pievienošanas Krievijai. šādam sarīkojumam 
Krievijas cara atļauja, protams, tiek dota, jo Baltijas guberņu rusifikācija tolaik ir pašā 
plaukumā. 

jelgavas dziesmu un mūzikas svētku programmas daudzveidība atspoguļo latviešu 
sabiedrības vispārējo kulturālo attīstību.18 te pirmo reizi tiek sapulcēts 170 dalībnieku 

13 Pirmie – 1873. gadā, otrie – 1880. gadā, trešie – 1888. gadā, Ceturtie – 1895. gadā. Piekto svētku sarīkošanu 
aizkavē sociālpolitiski apstākļi, un tie notiek tikai 1910. gadā. visi vispārējie latviešu dziesmu svētki risinās 
rīgā, izņemot Ceturtos, kuri tiek sarīkoti jelgavā. 

14 tomsons r. Ziņas par latviešu dziedātājiem un viņu pirmiem vispārīgiem dziedāšanas svētkiem. 
15 jāzepa vītola simfonijas trīs daļas, jurjānu andreja Dziesmu svētku maršs, divas daļas no Latvju dejām un 

kantāte Tēvijai.
16 Pirmajos svētkos piedalās 45 koru 1003 dziedātāji un irlavas semināristu orķestra 30 mūziķi; otrajos – 

1653 dalībnieki no 69 koriem, kā arī individuāli pieteikušies dziedātāji; trešo svētku kopkorī ir 117 koru 
2618 dziedātāji.

17 vīgneru ernesta raksts “Padomi, kā iii vispārīgo dziedāšanas svētku dziesmas jādzied” (sk.: Balss, nr. 16–23, 
1888), brošūra “sagatavošanas kurss koru dziedāšanā” (i daļa – 1888), jurjānu andreja “Piezīmējumi iii 
vispārīgajiem latviešu dziesmu svētkiem” (sk.: Balss, nr. 9, 15, 19).

18 to veido ducis teātra izrāžu, plaša Kurzemes Lauksaimniecības un ekonomiskās biedrības rīkota izstāde, 
dievvārdi baznīcās, “serenādes”, koru sacensība, trīs kopkoncerti, mielasti, balle – pilnum pilna programma 
pilnām piecām dienām.
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liels latviešu simfoniskais orķestris – jurjānu andreja 
lolojums. tajā apvienojušās 23 lauku muzikantu kopas, kā 
arī individuāli spēlētāji, tostarp 37 profesionālu muzikālo 
izglītību guvuši latviešu jaunekļi. vokāli instrumentālā 
koncerta ietvērums dziesmu svētkos ir nozīmīgs arī citā 
ziņā – tas radina latviešus iepazīt koncertmūziku. 

nopietni šķēršļi jāpārvar Piekto svētku rīkotājai – 
rīgas Latviešu biedrībai. sākotnējā doma – svētkus pie-
skaņot rīgas septiņsimtgadei (1901) – polemiku virpulī 
tiek noraidīta. 1903. gadā atsākto gatavošanos svētkiem 
pārtrauc valdības pavēle: sakarā ar Krievijas-japānas karu 
tos rīkot aizliegts.19 savukārt 1908. gada rudenī polemikas 
krustugunīs nonāk rLB iecere svētkus veltīt 200. gada-
dienai, kopš vidzeme kļuvusi par Krievijas impērijas 
sastāvdaļu. tas nu nav pa prātam ne vien kreisi noskaņo-
tajiem, bet arī daudziem mērenāku uzskatu paudējiem: 
kuri tad būs tie kori un diriģenti, kas pēc 1905. gada revo-
lūcijas apspiešanas un soda ekspedīciju briesmu darbiem 
rīgā sanākuši, slavinās caru – tautas slepkavu? “ne tie būs 
svētki, ne tur būs tauta,” brošūrā “svētnīcu vai balagānu” 
(1909) nikni izsaucas emilis melngailis. viņu un citus 
opozicionārus kaitina arī svētku organizācijā iesaistīto 
prominentāko latviešu mūziķu, tostarp jāzepa vītola, 
šķietamā politiskā neitralitāte. 

ar nedaudz koriģētu repertuāru Piektie svētki notiek 1910. gadā. Par to norisi 
presē lasāmas arī kritiskas piezīmes. Bet nav noliedzams fakts, ka Piektajos svētkos   
p i r m o  reizi laicīgajā koncertā skanējušas  t i k a i  latviešu kompozīcijas –  
11 autoru 24 dziesmas. Ka līdzās obligātajiem impērijas slavinājumiem svētku runās brī-
žam uzplaiksnījis izteikti patriotisks noskaņojums: “ja ar darba garu un dziesmu garu, 
ar taisnības garu, ar stipru gribu, ticību un mīlestību dosimies tautu bangojošajā oke ānā, 
tad dievs neļaus mūsu laivai grimt, tad dievs svētīs Latviju.”20 vai tālredzīgāko mūziķu 
tā brīža pacelšanās pāri politiskajām šķiru cīņām latviešu kordziedāšanas turpināšanas 
vārdā ir attaisnojama? Protams, jā. tā būtībā ir pirmā nopietnākā reize, kad izšķiras 
latviešu dziesmu svētku “būt vai nebūt”. Pēc gadiem četrdesmit vēsture atkārtosies.

tādējādi var secināt, ka pirmā perioda pieci svētki
nostiprināja koru kustības masveidību, padarīja kordziedāšanu par iedarbīgu •	
tautas gara izpausmes formu;
sekmēja muzikāli kvalitatīvas latviešu kora literatūras rašanos. Līdz ar to – ietek-•	
mēja dziedātāju gaumi un muzikālo vērtību skalu; 

19 rLB priekšnieka Frīdriha grosvalda vadītā svētku rīcības komiteja 1903. gada 11. aprīlī sasauc paplašinātu 
sēdi, kurā piedalās 58 koru diriģenti. tajā tiek izlemti visi svētku rīkošanas pamatjautājumi; drīz notiek jaun-
darbu konkurss, tiek veikti citi priekšdarbi.

20 Piekto svētku tapšanas sarežģītie ceļi plaši atspoguļoti j. Kreicberga grāmatā V vispārējie latviešu dziesmu-
svētki (rīga, 1911).

4. att. 1873. gadā darinātais dziesmu 
svētku karogs jeb Līgo karogs. 
jura Krūmiņa foto
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nostiprināja profesionāļu sadarbību ar mūzikas amatieriem un lika pamatus •	
profesionālismam kordiriģēšanas mākslā;21

netieši sekmēja citu mūzikas žanru,•	 22 tāpat citu mākslas un daiļamatniecības 
jomu attīstību.

Pēdējais moments izpaudies arī latviešu arhitektu projektētu īpašu svētku ēku 
celtniecībā.23 Pirmajiem dziesmu svētkiem pēc jāņa Frīdriha Baumaņa projekta 
Ķeizardārzā uzbūvēta dziedātāju tribīne. Četriem nākamajiem svētkiem celtas lielas, 
apjumtas koka halles, kurās turklāt vēl iebūvētas arī ērģeles. Pati grandiozākā bija ēka, 
kuru pēc Konstantīna Pēkšēna projekta uzbūvēja iv dziesmu svētkiem jelgavā. tā 
bija 72 m gara un 150 m plata – tolaik lielākā koka celtne pasaulē.24 tajā bija vieta 
5000 dziedātājiem un 25 000 klausītājiem. šajās ēkās notika koncertu mēģinājumi, 
koru sacensības, koncerti, noslēguma balles. ii dziesmu svētku ballē piedalījušies ap 
4000 dalībnieku un dejā reizēm griezušies pat 800 pāru. Bet vēl daudz vairāk ļaužu 
līksmojuši milzīgajā jelgavas hallē iv dziesmu svētku noslēgumā – vairāk nekā desmit  
tūkstoši!25 

21 to apliecina, piemēram, fakts, ka Piekto svētku dziesmu karos uzvaru dalīja virsdiriģentu jāzepa vītola un 
Paula jozuus vadītie kori. Pauls jozuus ir arī triju nākamo vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents un viens no 
ievērojamākiem sava laika profesionālajiem kordiriģentiem Latvijā. 

22 iv svētkos izskan jura jurjāna Gaviļu maršs pūtēju orķestrim, jurjānu andreja Ačkups simfoniskajam orķes-
trim, jāzepa vītola Valse grotesque stīgu orķestrim; v svētkos – trīs simfoniski tēlojumi (j. vītola Līgo, alfrēda 
Kalniņa Pie Staburaga, jurjānu andreja Latvju tautas brīvlaišana) un j. vītola kantāte Dziesma.

23 Pēc svētkiem celtnes nojauca, būvmateriālus izmantoja citām vajadzībām.
24 Par svētku celtnēm tuvāk sk. andreja Holcmaņa materiālu grāmatā Dziesmu svētku mazā enciklopēdija, 

220.–228. lpp.
25 Latvijas brīvvalsts laikā noslēguma balles parasti notika esplanādē. vii svētkus, piemēram, noslēdzis zāļu 

vakars ar līgošanu un dancošanu, bet viii svētkus – grandioza nakts balle. 

5. att. iv (1895) dziesmu 
svētku grandiozā celtne 
jelgavā (rtmm 41324)
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no sestajiem (1926) līdz devītajiem (1938) dziesmu svētkiem

dziesmu svētku vēstures otrais cēliens risinājās 20. gadsimta 20. un 30. gados.26 
atšķirībā no pirmā perioda, kur svētku starplaiki iestiepās pat līdz 15 gadiem, tagad 
tie notika ar pārskatāmiem hronoloģiskiem intervāliem (1926, 1931, 1933, 1938). 
tradīcijas atjaunotni pieteica Latvijas jaunatnes dziesmu svētki 1922. gada jūnijā rīgā. 
tajos piedalījās pat necerēti liels dalībnieku skaits – ap 3000 dziedātāju. Pēc gada turpat 
esplanādē notika vispārējo dziesmu svētku 50 gadu atceres dziesmu dienas. šie abi 
sarīkojumi nesa iepriecinošu vēsti: Pirmā pasaules kara gadi un bēgļu gaitas nebija 
mazinājuši latviešu kordziedāšanas prieku, gribu un prasmi. 

teikto pārliecinoši apstiprina skaitļi, kas raksturo Latvijā notikušo novadu dziesmu 
svētku norisi. Laikā no 1873. līdz 1909. gadam svētku skaits vēl neliels – 12. jau prāvāks 
tas ir laikposmā no 1910. līdz 1925. gadam – 27. Bet kopumā 20. gs. 20.–30. gados ap-
riņķu, apgabalu un novadu svētki notikuši vismaz 121 (!) reizi. 1939.–1940. gadā – vēl 
17 dažādos Latvijas centros.27 Pēdējo reizi – lieliski sagatavotie trešie Latgales novada 
dziesmu svētki daugavpilī 1940. gada 16. jūnijā. šajā dienā Psrs karaspēka vienības 
uzbruka Latvijas robežsargu postenim abrenes apriņķa rītupes ciemā (masļenkos), bet 
nākamajā dienā – 17. jūnijā – Latvija tika okupēta. 

Latvijas brīvvalsts periodā par dziesmu svētku nepieciešamību neviens vairs pat 
nediskutēja. taču brīžam pat ļoti asi strīdi izcēlās par repertuāru, par dziedātāju tie-
sībām, par koriem izvirzītajām it kā pārlieku augstajām prasībām. tieši periodā starp 
vi un vii svētkiem aktualizējās principiāls jautājums: kāda ir latviešu dziesmu svētku 
būtība un misija?

atbildes viena puse ir skaidra: svētkiem jākalpo par nacionālās identitātes aplie-
cinājumu. tas izpaužas latviskā repertuārā un atribūtikā, tautas tērpu autentiskumam 
veltītajā uzmanībā. arī aicinājums pēc tautas vienotības nu pašu valstī ieguva jaunu 
vērtību. “vienotā dziesmā lai pazīstam vienotu garu, vienotā garā – vienotu tautu, mūsu 
nākotnes drošo ķīlu,” raksta j. vītols pirms vi (1926) svētkiem.28

Bet jāzepam vītolam – augstas kultūras cilvēkam, Latvijas Konservatorijas rek-
toram, Skaņražu kopas priekšsēdētājam – un viņa domubiedriem tikpat svarīga šķita 
svētku misijas otra puse: dziesmu svētki ir tautas muzikāli mākslinieciskā attīstības 
līmeņa rādītājs. tādēļ nedrīkst koru repertuāru piesārņot ar mazvērtīgām kompozīci-
jām, tādēļ visiem – diriģentiem, dziedātājiem, klausītājiem – jātiecas uz patiesām māk-
slas vērtībām. šo pozīciju īstenojot, sesto (1926) svētku gatavošanas periodā Skaņražu 
kopa organizēja jaundarbu konkursu, kuram atsaucās 37 komponisti ar 48 lielākām vai 
mazākām partitūrām. Līdz ar to svētku repertuārā nonāca mākslinieciski spilgtas, bet 
tehniski nebūt ne vieglas dziesmas. 

26 savdabīgu saikni ar iepriekšējo periodu veido latviešu strēlnieku koru darbība Pirmā pasaules 
kara gados. 1918. gada jūnijā maskavā jāņa reinholda vadībā notiek pat īpaši strēlnieku dziesmu  
svētki. 

27 ziņas no o. grāvīša materiāliem grāmatā Dziesmu svētku mazā enciklopēdija, 64. lpp.
28 Vadonis VI latvju vispārējiem dziesmu un mūzikas svētkiem 1926. gada 19.–21. jūnijā. red. v. Peņģerots. rīga: 

vi latvju dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas izdevums, 1926.
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Lai realizētu ieceri par sa-
režģītāko dziesmu iekļaušanu 
svētku trešajā koncertā, kopkora 
repertuārs tika daļēji diferencēts: 
koncerta pirmās daļas kompozī-
cijas, tāpat arī piedevās dziedātās 
jurjānu andreja patriotiskās 
dziesmas dzied visi, bet otrajā un 
trešajā daļā ietverto neobligāto 
repertuāru – tikai pilsētu un lie-
lākie lauku kori.29 Līdz ar to tika 
piedāvāts jauna tipa kopkoncerta 
modelis, kurā, no vienas puses, 
iespējams parādīt mākslinieciski 
augstvērtīgus jaundarbus, bet, no 
otras puses, – saglabāt kopkora 
vienotības izjūtu.

Lai gan kritiķi atzina, ka 1926. gada vasarā kopkoris demonstrējis izcili augstu muzi-
kālo sniegumu, pēc svētkiem kurnētāju netrūka: mēģinājumi bijuši pārāk gari un nogur-
dinoši, biļetes pārāk dārgas, ierindas diriģenti tik grūtā repertuārā jutušies nedroši. tā 
radās augsne šķeltniecībai, arī personiskiem aizvainojumiem. Brieda nopietns konflikts 
starp Skaņražu kopu (tajā darbojās redzamākie komponisti, ar to sadarbojās vi dziesmu 
svētku virsdiriģenti) un Diriģentu biedrību, kuru vadīja Lu docents un kordiriģents 
amatieris gustavs Klaustiņš un kura nebija mierā ar komponistu īstenoto repertuāra  
politiku. 

nesaskaņu izlīdzināšanai pamatakmeni lika Latviešu dziesmu svētku biedrības 
dibināšana (1930). jāzepa vītola pārraudzībā tā sekmīgi izvadīja septītos (1931) un 
astotos (1933) dziesmu svētkus cauri sabiedriski politisko, muzikālo un cilvēcisko 
ambīciju sarežģījumiem, veica arī devīto (1938) svētku sagatavošanas priekšdarbus. 
turklāt darīja to, saglabājot un attīstot visus vērtīgākos jauninājumus: rīkoja jaundarbu 
konkursus, žūrijā aicinot kolēģus no Lietuvas un igaunijas; iepazīstināja dziedātājus ar 
plaša loka latviešu komponistu daiļradi;30 rīkoja koru tērpu sacensības; izdeva saturiski 
bagātīgus svētku bukletus; “trešajos koncertos” pa daļai saglabāja dalītās programmas 
principu.31 

29 Koncerta otrās daļas darbi ir jāzepa mediņa Jāņu nakts, alfrēda Kalniņa Līksmošana, jāņa zālīša Tā vēsma, 
bet trešajā daļā izlases kori simfoniskā orķestra pavadījumā dzied kantātes – jāzepa vītola No atzīšanas koka, 
Harija ores Lauztās priedes un alfrēda Kalniņa Darbs un dziesma.

30 Lūk, komponistu – dziesmu svētku debitantu – vārdi: vi svētkos – jāzeps mediņš, Harijs ore, valdemārs 
ozoliņš, jānis zālītis, vii svētkos – ādolfs ābele, jānis Cīrulis, jēkabs graubiņš, jānis Kalniņš, atis Kauliņš, 
Kārlis Kažociņš, Paula Līcīte, jēkabs Poruks, marģeris zariņš, viii svētkos – Pēteris Barisons, volfgangs 
dārziņš, iX svētkos – arturs Feils, jānis mediņš, jānis norvilis, ādolfs skulte.

31 vii svētku programmā četras dziesmas dzied tikai Latgales kori, trīs – vidzemes kori, bet apdziedāšanās 
dziesmu vītni Jauni puiši, jaunas meitas – pilsētu jauktie kori. trešo koncertu programmā tiek iekļauti arī 
viesu koru atsevišķi sniegtie priekšnesumi.

6. att. annija vītola un jāzeps vītols vi (1926) dziesmu svētkos 
(rtmm 160931)
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visus iepriekšējos svētkus savā vērienīgumā pārspēja prezidenta Kārļa ulmaņa 
aizbildnībā notiekošie Devītie (1938) dziesmu svētki.32 grandioza ir sarīkojumiem 
izbūvētā norises vieta uzvaras laukumā Pārdaugavā. abos koncertos to piepilda vēl 
nepieredzēti liels dziedātāju un klausītāju pulks. Preses pārstāvju korpusa vidū ir 25 ār-
zemju žurnālisti no deviņām valstīm. tūlīt pēc svētkiem Latvijas presē parādās cittautu 
preses izdevumu atreferējumi, kas latviešu mūzikas kultūrai, kora mākslas tradīcijām 
un Latvijas valsts ekonomiskajiem sasniegumiem ir izcili labvēlīgi. 

Ko varam secināt par ieguvumiem kordziedāšanas jomā dziesmu svētku vēstures 
otrajā periodā? 

nacionāli valstiskās pacilātības gaisotnē paaugstinās •	 diriģentu profesionālais 
līmenis. to sekmē Latvijas Konservatorijas un tautas konservatoriju absolventu 
iesaiste koru vadīšanā, labi organizēts muzikālās izglītības darbs skolotāju insti-
tūtos.
izvirzās •	 spēcīgu koru – līderu – grupa. tā atrodas pastāvīgā sabiedrības uz-
manības lokā un spēj nest vēsti par Latvijas koru kultūras kvalitātēm arī pāri 
valsts robežām. 20. gadu pirmajā pusē nepārspēts ir teodora reitera dibinātais  

32 vi (1926) svētkos piedalās 158 koru 6526 dziedātāji, Latvijas armijas 15 pulku apvienotais pūtējorķestris ar 
352 mūziķiem, kā arī simfoniskais orķestris ar 128 mūziķiem; vii (1931) svētkos esplanādi pilda 275 koru 
10 880 dziedātāji, apmēram tikpat arī viii (1933) svētkos. turpretim iX (1938) svētku kopkorī iesaistīju-
šies 381 kora 14 456 dziedātāji, bet apvienotajā simfoniskajā orķestrī – 250 mūziķi. tuvāk sk.: IX latviešu 
Dziesmusvētki. red. j. vītoliņš. rīga, 1938; sk. arī: Bērzkalns v. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940. 
[Bruklina]: grāmatu draugs, 1965. 

7. att. vi (1926) dziesmu svētku virsdiriģenti, no kreisās: Pauls jozuus, alfrēds Kalniņš,  
teodors reiters un emilis melngailis (rtmm 430194)
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un vadītais Reitera koris; vēlāk tam līdzās arvien noteiktāk stājas arī citi  
kolektīvi.33

spēcīgākie kori iedvesmo komponistus, un •	 latviešu kora literatūra tiek bagā-
tināta ar mākslinieciski un tehniski augstvērtīgiem sacerējumiem. Lai arī šajā 
laikā žanriskais sazarojums ir spēcīgs, kormūzika ir viens no izcilāko skaņražu 
labprāt koptiem žanriem.
dziesmu svētku organizācijā tiek izstrādāts kopmēģinājumu sistēmas modelis •	
un noteikti virsdiriģentu pienākumi: katram virsdiriģentam vismaz reizi kop-
mēģinājumos jātiekas ar katra rajona dziedātājiem,34 jāsagatavo paskaidrojumi 
par dziesmu mācīšanu, kas tiek publicēti Latviešu dziesmu svētku biedrības 
žurnālā “mūzikas apskats”. 
tiek nostiprināta apziņa par dziesmu svētku •	 nacionālo un valstisko misiju: 
“kopt koru gaumi, rast ceļu plašajā tautā latviski īpatnējai, savdabīgai un vērtīgai 
mūzikai, pārvarot lētu muzikālu diletantismu pašu mājās” (jēkabs vītoliņš).35 
Līdz ar to svētki tiek nosargāti no pārtapšanas par izklaides pasākumu vai festi-
vāla tipa amatieru saietu. 
nostiprinās arī atziņa par dziesmu svētkiem kā vienu no •	 Baltijas tautu vieno-
tājfaktoriem.36 Pēc gadiem piecdesmit šo kopības apziņu turpinās folkloras 
festivāls Baltica-88, studentu dziesmu svētki Gaudeamus-88 un citas Baltijas 
atmodai svarīgas un raksturīgas norises.

no desmitajiem (1948) līdz deviņpadsmitajiem (1985)  
dziesmu svētkiem

Padomju laikā notikušie lielie dziesmu svētki aptver četrus gadu desmitus. šajā 
garajā cēlienā valsts un koru dzīvē risinās notikumi, kas ļauj saskatīt kopējā procesa 
trīs attīstības posmus. Pirmais posms, apmēram no 40. gadu vidus līdz 1960. gadam, 
ietver koru kustības atjaunošanu pēckara Latvijā un īso, bet Latvijas kultūras dzīvei ļoti 
nozīmīgo politiskā atkušņa laiku 50. gadu otrajā pusē. 

33 Labāko vidū līdzās Reitera korim ir Lu koris (a. Bobkovics), Lu studentu dziedoņu biedrības Dziesmuvara 
koris (ā. ābele), Lu Prezidiju konventa vīru koris un sieviešu koris (t. Kalniņš), Lno vīru koris (t. Kal-
niņš), Bernharda muižnieka koris, melngaiļa koris, vīru koris Dziedonis (j. sieriņš), dziedāšanas biedrības 
Daina jauktais koris (s. duks), gustava Klaustiņa jauktais koris, rīgas Pareizticīgo semināra koris (Pēr-
koņa koris), Latvijas Kultūras biedrības jauktais koris (K. Pūķis), rīgas skolotāju institūta jauktais koris  
(j. vītoliņš) u.c.

34 Pirms vi svētkiem 19 rajonos četri virsdiriģenti noturējuši 127 mēģinājumus, kā arī vēl papildmēģinājumus 
rīgā; pirms viii svētkiem visi kori bija iedalīti 25 rajonos, bet pirms iX svētkiem – 32 rajonos; pavisam kopā 
ārpus rīgas kori pulcējušies 128 reizes. ja virsdiriģenti kādu reizi netika, tad viņu vietā brauca vietnieki – 
valdemārs ozoliņš, jānis Cīrulis, sergejs duks, jēkabs vītoliņš, Pēteris rība u.c.

35 VII latvju vispārējie dziesmu svētki 20., 21., 22 jūnijā 1931. red. n. dakers. rīga: Latviešu dziesmu svētku 
biedrības izdevums, 1931, 26. lpp.

36 to apliecina Baltijas valstu mūziķu radošie kontakti un kopīgo pasākumu pieskaņošana dziesmu svētkiem. 
Piemēram, iX svētku laikā rLB notiek Ceturtais igauņu, latviešu un lietuviešu sadarbības kongress un Baltijas 
nedēļas konference. vēl pēc nedēļas, kad tallinā skan vienpadsmitie igauņu dziesmu svētki, viesu vidū ir gan 
lietuviešu, gan latviešu kori.
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Par pēckara pirmajiem gadiem domājot, ir vietā jautāt: kas šajā laikā motivēja 
ļaudis dziesmai un svētkiem? Laikā, kad praktiski nebija nevienas ģimenes, kuras 
piederīgie nebūtu izsūtīti, krituši karā vai devušies trimdā. Kad lauku ļaudis ar varu 
tika sadzīti kolhozos, kad presē bija jālasa melu straumes par dzīvi Latvijas brīvvalstī? 
Bet ieklausieties tautasdziesmā, teiksim, koros daudz dziedātajā Es redzēju jūriņā. Pēc 
skumjā stāsta par jūrā noslīkušo bāliņu dziesmas pēdējais pants liek saņemties un spīvi 
paraudzīties liktenim acīs: Lai gan baltas ūdens putas,/ Vēl jo baltas zēģelīt’s,/ Uzvelk 
baltas zēģelītes,/ Iet laiviņa mirdzēdam’. jo – dzīve turpinās, alternatīvas nav. un vēl 
ieskatieties 40. gadu otrās puses koru fotogrāfijās, no kurām uz mums raugās smaidošu 
dziedātāju sejas. tie nav piespiedu smaidi. tas ir tautas izdzīvošanai vitāli nepiecieša-
mais esības prieks. un šajā ziņā zīmīgi, ka pie kordziedāšanas atjaunošanas uzreiz pēc 
otrā pasaules kara beigām diriģenti ķeras “dzelzs priekškara” abās pusēs – trimdā un 
Latvijā. jo abās pusēs gaišākie prāti intuitīvi jūt: tautai jādzied, lai tā nesalūztu zem 
dzīves apstākļu smaguma.

vietā ir arī jautājums: kāpēc pēc otrā pasaules kara komunistiskajam režīmam 
vispār likās pieņemama dziesmu svētku pastāvēšana? tos taču varēja vienkārši aizliegt, 
kā tolaik tika mēģināts izdzēst no tautas atmiņas daudzus citus vēstures notikumus. 
nav šaubu, ka padomju ideologi labi apzinājās dziesmas lielo spēku un cerēja to izman-
tot, ievirzot koru kustību jaunajai ideoloģijai vēlamā gultnē. atbalstot un stimulējot 
t.s. māksliniecisko pašdarbību, jaunā vara apzināti tiecās novērst ļaužu uzmanību no 
politiskajām un sociālajām problēmām. acīmredzot cerēja, ka, ar dzelžainu mērķtie-
cību regulējot koru repertuāru un ar preses starpniecību arvien izceļot svētku krāšņo 
ārējo noformējumu, izdosies izdeldēt šīs tradīcijas nacionālās saknes un to vietā iesak-
ņot padomju tautu internacionālās brālības idejas.37 Lai uzsvērtu, ka dziesmu svētkiem 
padomju iekārtā nav nekā kopēja ar agrākajiem, tika mainīta svētku numerācija – 
1948. gada svētki tika pasludināti par Padomju Latvijas Pirmajiem dziesmu svētkiem.38 

1945./46. mācību gadā Latvijas valsts konservatorijā darbu uzsāka Kordiriģēšanas 
nodaļa. spējīgākie jaunieši, tāpat arī Latvijā palikušie profesionālie diriģenti tika nozīmēti 
par apriņķu virsdiriģentiem. ik vasaru (1945., 1946., 1947. g.) apriņķos notika koru skates, 
kopkoncerti, bet 1948. gada vasarā – dziesmu svētki rīgā.39 Kā liecina diriģentu atmiņu 
stāsti, dziedātāju entuziasms bija liels – cilvēki bija izslāpuši pēc pozitīvām emocijām. Ļau-
dis nāca uz svētkiem sajust, ka dzīvē joprojām ir vērtības, kas nemainās arī tad, ja dziesmu  

37 Par to daiļrunīgi stāsta pēckara pirmās desmitgades preses publikācijas, kurās uzbāzīgi uzsvērts Padomju 
Latvijas dziesmu svētku saturiski jaunais piepildījums, dziesmās paustā tautas pateicība padomju varai un 
Komunistiskajai partijai par iespēju dzīvot un svinēt svētkus padomju tautu saimē. šādā piepacelti pozitīvā 
tonī viscaur izturēta ir arī Klementa mediņa grāmata Latviešu dziesmu svētki (rīga: Lvi, 1955). te lasāmais 
faktu un skaitļu materiāls sniegts tendenciozi un selektīvi – tā, kā to prasīja režīma diktāts. vēlāko laiku 
pētījumos daudz kas atklājies citā gaismā – skaudrāk, patiesāk, argumentētāk. 

38 ideoloģiskā spiediena rezultātā ieviestā dziesmu svētku pārnumerācija un obligātais katru svētku veltījums 
kādai valstiski svarīgai gadskārtai (Padomju Latvijas gadadienai, Ļeņina 100. dzimšanas dienai, Psrs 50. ga-
dadienai, Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas 60. gadadienai u.tml.) turpinājās līdz 1990. gadam, kad 
svētki atguva vēsturiski pareizo kārtas skaitli bez uzspiestiem veltījumiem.

39 1946. gada vasarā notika Ceturtie dziesmu svētki viļņā, bet 1947. gada vasarā – divpadsmitie dziesmu svētki 
tallinā. 
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svētku estrādes mastos uzvilkti sar-
kani karogi ar sirpi un āmuru.40 

Lai uzturētu augstu māksli-
nieciskās pašdarbības līmeni, jau 
pirmajos pēckara gados tika rīkotas 
regulāras pašdarbības kolektīvu 
skates. salīdzinājumā ar agrāko 
svētku “dziesmu kariem”41 jauno 
laiku skatēm piemita nevis brīvprā-
tīgs, bet obligāts raksturs. tomēr 
jā atzīst, ka šai stingrajai, arī mūs-
dienās saglabātajai amatiermākslas 
koordinācijas sistēmai nekad nav 
piemitusi  t i k a i  kontroles funk-
cija: kora spēju augsme galarezultātā 
ir sagādājusi gandarījumu dziedātā-
jiem un ļāvusi plašākai sabiedrībai 

iepazīt jaunus diriģentus.42 tā, piemēram, četru pirmo pēckara svētku laureātu vidū 
tiek Cēsu skolotāju institūta dziedātāji, kuru vadītājs imants Kokars tobrīd ir šā institūta 
matemātikas skolotājs. vīru koru kustībai pamatus atjauno Haralda medņa vadītais Po-
ligrāfijas darbinieku arodbiedrības centrālā kluba koris Dziedonis. Bet Xii (1955) svētku 
sacensībās laureātu vidū izvirzās gido Kokars ar rīgas Pedagoģiskā institūta jaukto kori. 

50. gadu otrās puses politiskā atkušņa laikā43 koru dzīves labā Latvijā tiek paspēts pat 
apbrīnojami daudz. izskan Baltijas republiku studentu Pirmie un otrie dziesmu svētki 
(1956, tartu; 1958, rīgā). sākas vīru koru (1958, smiltenē; 1959, dobelē) un sieviešu 
koru (1959, smiltenē) salidojumi. notiek Latgales kultūras nedēļa rīgā (1958) un Lat-
gales dziesmu svētki daugavpilī (1959). tiek veikti priekšdarbi 1960. gada dziesmu un 
deju svētkiem, Pirmajiem skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (1960), Pirmajam 

40 1955. gada svētki notiek jaunuzceltajā stacionārajā mežaparka estrādē – visu turpmāko dziesmu svētku 
mājvietā. deju svētki aizsākas 1948. gadā, to patstāvīgie koncerti sākumā notiek Dinamo stadionā, pēc tam – 
Daugavas stadionā.

41 iX (1938) svētkos lauku kori (8) un pilsētu kori (5) sacenšas atsevišķās grupās. Lauku koru grupā uzvar 
Haralda medņa vadītais Lazdonas draudzes koris. atzinību gūst arī daumanta vītola un arnolda Kalnāja – 
nākamo ievērojamo trimdas koru vadītāju – skolotie trikātas un Cēsu dziedātāji.

42 teiktais attiecas arī uz dejotāju kopu un pūtēju orķestru vadītājiem – regulāras dejotāju sacensības notiek 
kopš 1948. gada, bet pūtējorķestru sacensības – kopš 1960. gada.

43 Par politisko atkusni mēdz dēvēt laikposmu pēc j. staļina nāves (1953), kad par PsKP CK pirmo sekretāru 
kļūst Ņikita Hruščovs, un maskavas dzelžainais diktāts uz brīdi atslābst. Latvijas valdībā šajā laikā aktīvi 
darbojas inteliģentu cilvēku grupa, tostarp LPsr mP priekšsēdētāja vietnieks eduards Berklavs, LPsr kul-
tūras un ārlietu ministrs voldemārs Kalpiņš u.c., kuri vēlas darboties latviešu nacionālās kultūras labā. taču 
jau 60. gadu sākumā dzīvē tiek īstenots LKP CK 1959. gada jūlija slepenajā plēnumā nospraustais arvīda 
Pelšes (LKP CK pirmais sekretārs no 1959. gada) un augusta vosa (LKP CK pirmais sekretārs no 1966. gada) 
kurss, kas internacionālisma lozungu aizsegā tiecas apslāpēt jebkādas nacionālās aktivitātes, visur saskatot 
buržuāziskā nacionālisma rēgu. Piemēram, uz laiku tiek aizliegts dziedāt e. dārziņa dziesmu Mūžam zili; no 
j. vītola kordziesmu mantojuma tiek svītrotas visas dziesmas, kurās pieminēts dievs vai Latvija. sakarā ar 
LKP CK uzsākto kampaņu pret jāņu svinēšanu, no 1960. gada svētku programmas tiek izmests e. melngaiļa 
Jāņuvakars. Kampaņa neizdodas, un 1965. gada svētkos Jāņuvakars atkal ir repertuārā.

8. att. dziesmu svētku simtgades (1973) svētku gājiens 
(rtmm 208494)
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pūtēju orķestru salidojumam (1960). 
Bet – pats galvenais – koru māksli-
nieciskais līmenis ir jūtami audzis: 
Xiii (1960) svētku sacensību žūrija 
par finālistu cienīgiem atzīst 34 korus.

nākamo, 60.–70. gadu periodu 
raksturo koru meistarības kāpums 
un arvien biežāki koncertbraucieni 
ārpus toreizējās Padomju savienības 
robežām. ar Latvijas Psr Kultū-
ras ministrijas kolēģijas lēmumu 
1960. gada vasarā tiek nodibināts 
Tautas kora goda nosaukums. ar 
to tiek atzīts, ka Latvijā ir izauguši 
amatierkolektīvi, kuru spēju līmenis 
ievērojami pārsniedz citu koru līmeni. 
Kā pirmie tautas kora nosaukumu 
saņem vienpadsmit kolektīvi, bet pēc Xiv (1965) svētkiem tautas koru līgu pārstāv jau  
22 dziedātāju kopas: 13 jauktie, 6 vīru un 3 sieviešu kori.44 vēl pēc desmit gadiem to 
skaits jau ir divkāršojies, tuvojas pussimtam un aptver visu Latviju. dziesmu karos tau-
tas kori sacenšas savā starpā atsevišķā grupā.45 

tautas kori zināmā mērā ir privileģētā stāvoklī – tos vada ievērojamākie Latvijas 
diriģenti, spējīgākie kormeistari, to rosmēm ir stabils finansiāls pamats. tādējādi tiem 
ir visas iespējas pilnveidoties, apgūt sarežģītus skaņdarbus, sekmēt latviešu oriģināl-
repertuāra bagātināšanu. Pārējiem koriem savukārt ir mērķis, pēc kā tiekties, – iegūt 
tautas kora nosaukumu. 60.–70. gados šī sistēma darbojas teicami, un koru sacensības 
klausītāji vienmēr ir gaidījuši kā lieliskus koncertus. tieši te spilgti izpaužas tautas 
koru vēlme iestudēt izvērstus, citu kopu nedziedātus skaņdarbus; intriģējoša sacensība 
parasti risinās arī diriģentu vidū. Bet ieguvēja ir koru kultūra kopumā – jau tolaik Lat-
vijas koru slava tālu pārskanējusi republikas robežas.

šā perioda lielo dziesmu svētku starplaikos koriem atpūtas praktiski nav: turpinās 
sieviešu koru un vīru koru salidojumi (1962, jelgavā; 1968, ogrē), notiek Piektie starp-
tautiskie studentu dziesmu svētki (1971, ogrē), tautas kori piedalās vēl dažādos citos 
pasākumos.46 visu republikas amatiermākslas dzīvi šajā laikā mērķtiecīgi koordinē  

44 jauktie kori: Daina, vēlākā Daile (g. Kokars), Juventus (d. gailis), Gaismaspils (d. gailis), Kokle (a. mel-
bārdis, tad a. alberings), Mūza (L. vīgners), daugavpils Daugava (s. Broks), Cēsu Vidzeme (a. Krastiņš), 
rēzeknes Ezerzeme (u. Balodis), Liepājas Dzintarjūra (L. Leitis) un Līva (v. vikmanis), ventspils Līvzeme 
(e. salmiņa) un Kaiva (dz. Kļaviņa), jelgavas Zemgale (i. Kokars). vīru kori: rīgas Dziedonis (i. Kokars), 
Liepājas Dziedonis (j. dreimanis), Tēvzeme (H. mednis), Auseklis (g. Kokars, vēlāk i. matrozis), Absolventi 
(P. Kvelde), Gaudeamus (e. račevskis). sieviešu kori: Dzintars (i. Cepītis un a. derkēvica), Līga (j. Brants), 
Liepājas Atbalss (K. Kreicbergs).

45 Xiv (1965) svētku tautas koru skatē piedalās 16 kori; Xv (1970) svētkos – 24 kori, Xvi (1973) svētkos –  
28 kori. Pēc XX (1990) svētkiem tautas kolektīva nosaukums vairs netiek lietots.

46 Piemēram, jāzepa vītola simtgadei veltītā tautas koru skatē, kas noritēja kā 12 koncertu cikls Lu aulā (1963), 
tautas koru skatē un tautas koru salidojumā Cēsīs (1964), tautas koru salidojumā ventspilī (1967), tautas 
koru dekādē ar koncertiem septiņās dažādās pilsētās (1968), tautas koru un deju ansambļu festivālā (1975).
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e. melngaiļa tautas mākslas nams, tiek uzkrāta ba-
gātīga organizatoriskā pieredze, kas uzskatāma par 
vienu no svarīgākajiem garantiem augstajam Latvijas 
koru kultūras līmenim. sevišķi vērienīgi norisinās 
gatavošanās dziesmu svētku simtgadei (1973). Lai 
dažu faktu atgādinājums sniedz priekšstatu par patiesa 
entuziasma caurstrāvoto rosmi, kas bija raksturīga šim 
periodam.

Par lielisku pieredzes pārmantošanas skolu kļuva 
diriģentu iesaistīšanās Leonīda vīgnera vadītajā 
republikas kordiriģentu un dziedāšanas skolotāju 
kamerkorī, imanta Kokara vadītajā kamerkorī Ave sol, 
arī citos izcilākajos kolektīvos. 1972./73. gada sezonā 
par saistošu notikumu izvērtās universitātes aulā 
rīko tais deviņu monogrāfisku koncertu cikls Latviešu 
kordziesmas simtgade ar jēkaba vītoliņa un oļģerta 
grāvīša ievadvārdiem. 1972. gada aprīlī deviņās maz-
pilsētās un ciemos, kur pirms Pirmajiem vispārējiem 
dziesmu svētkiem bija notikušas novadu dziesmu 
dienas, tika sarīkoti plaši koncerti. tajos piedalījās visi  
28 tautas kori – pa trim četriem katrā vietā. 1972. gada 
jūnijā un jūlijā nedēļas nogalēs notika zonālie svētki 

madonā, tukumā, valkā, daugavpilī un dobelē. 1973. gada aprīlī un maijā notika 
rajonu koru skates (261 koris) un pūtēju zonālās skates (62 orķestri). virsdiriģenta 
daumanta gaiļa vadītā žūrija noklausījās  v i s u s  Latvijas korus un izvēlējās tos, kuri 
jūlijā piedalīsies pusfināla un fināla sacensībās rīgā. 1973. gada jūnijā un jūlija sākumā 
visos rajonos notika rajonu dziesmu svētki. to laikā madonā, dobelē un valmierā tika 
aizdegtas simboliskas svētku lāpas, kuras vēlāk veda uz rīgu. 

visu lasīto un piedzīvoto rezumējot, jāsecina, ka pašus dalībniekus, tāpat neskai-
tāmi daudzos ļaudis, kuri dalībniekus posa un atbalstīja, pildīja dziesmu svētku sajūta. 
Bija paveikts  ļ o t i  d a u d z  no tā, ko Latvijā 20. gs. 70. gadu sākumā varēja izdarīt 
nacionālo svētku labā: tolaik lielai tautas daļai jau pati simtgades daudzināšana vien 
lika aizdomāties par dziesmu svētku saknēm, par paaudžu stafeti un katram pašam par 
savu latvietību.

70. gadu otrā puse un 80. gadi Latvijas koru kultūrai ir starptautiskās atzinības 
nostiprināšanās laiks. arvien biežāk kori dodas koncertizbraukumos, piedalās konkur-
sos, tajos pastāvīgi izpilda arī latviešu autoru kordarbus. un, tā kā šie Latvijas koru pa-
nākumi tiek interpretēti kā padomju kultūras sasniegumi, tad valsts finansiālais atbalsts 
joprojām ir devīgs. Pirmie starptautisko konkursu uzvarētāji ir sieviešu koris Dzintars 
ar ausmu derkēvicu un imantu Cepīti (1968; Bēlas Bartoka konkurss debrecenā un-
gārijā), Daile ar gido Kokaru (1969; kora mūzikas festivāls mendzizdrojā Polijā), Ave 
sol ar imantu Kokaru (1974; polifonās kora mūzikas festivāls areco itālijā), Dziedonis 
ar imantu Kokaru (1977; koru konkurss gorīcijā itālijā). turpmāk gan šie, gan citi kori 
arvien biežāk nes vēsti pasaulei par Latviju kā augstas koru kultūras zemi.

10. att. X–Xviii un XX–XXii dziesmu svētku 
virsdiriģents un goda virsdiriģents Leonīds 
vīgners. jura Krūmiņa foto
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arī kopumā ņemot, latviešu 
koru mākslinieciskā kvalitāte 
80. gados ir ļoti augsta. Virsdi-
riģentu pulkā ir tādi meistari kā 
Haralds mednis, jānis dūmiņš, 
imants Cepītis, daumants gailis, 
imants Kokars, gido Kokars, edgars 
račevskis, ausma derkēvica, Pauls 
Kvelde, vēl vairāki citi. visi viņi ik-
dienā strādā ar saviem kolektīviem, 
kas sasnieguši izcilu līmeni. nebūs 
pārspīlēti šo periodu nosaukt par 
Latvijas amatierkoru kustības “zelta 
laikmetu”, vērtējot gan kordziedāša-
nas vispārējo līmeni un masveidību, 
gan izcilāko koru un to diriģentu 
sniegumu.

tiek domāts arī par kordzie-
dāšanas nākotni, attīstot skolotāju 
koru kustību.47 Liela daļa šo kopu 
dziedātāju ikdienā strādā ar jauniešu 
ansambļiem un koriem, tādēļ skolotāju koru salidojumi vienmēr kļūst par savdabīgiem 
pieredzes apmaiņas kursiem. šo faktu izcelt jo svarīgi tāpēc, ka nav šaubu: koru nākotne 
sākas ar vairākbalsīgas a cappella dziedāšanas prasmes izkopšanu jau pamatskolas laikā. 
un jāatzīst, ka 70.–80. gados muzikālā izglītība Latvijā tiek rūpīgi kopta. to apliecina 
arī regulāri rīkotie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.48 Līdzās pieredzējušiem 
vispārējo dziesmu svētku virsdiriģentiem jauniešu kopkora priekšā stājas mūziķi, kuru 
ikdiena cieši saistīta tieši ar skolu koriem, – jānis erenštreits, arvīds Platpers, kopš 
2000. gada svētkiem arī eduards grāvītis, romāns vanags, māris sirmais. 

taču režīma ideoloģija 80. gados kopumā nebija mainījusies: attiecībā uz dziesmu 
svētkiem vienmēr un visur – oficiālajā presē, repertuārā, atribūtikā, organizācijā – tika 
akcentēts, ka dziesmu svētki ir tautu draudzības svētki, kuri demonstrē sociālistiskās 
kultūras uzplaukumu. Pieauga aicināto vieskolektīvu skaits, tika radītas spilgtas jaunas 
oriģināldziesmas, šūdināti brīnišķīgi koru tērpi. Bet noklusēja galveno – ka dziesmu 
svētki ir nacionālās pašapziņas uzturētājs un tautas vienotājspēks.

un tomēr nav piepildījies pēckara gadu partijas ideologu ģenerālplāns – padarīt 
dziesmu svētkus par aklas propagandas ieroci. ne vēsturiskās patiesības noklusēšana, 
ne koriem uzspiestās padomju tematikas dziesmas, ne internacionālais repertuārs  
n a v izdeldējuši dziesmu svētku kā latviskuma manifestācijas kodolu. jo kopkorim ir 
masa, ir spēks, ir augsta emocionālā kapacitāte. tai izlaužoties virspusē, sekas var būt  

47 1990. gada svētku cēlienā Latvijā kopumā darbojas 22 skolotāju kori.
48 to līdzšinējā hronoloģiskā kopaina ir šāda: i (1960), ii (1967), iii (1972), iv (1979), v (1984), vi (1989),  

vii (1995), viii (2000), iX (2005), X (2010). 

11. att. Xii–XXiv dziesmu svētku virsdiriģents un goda 
virsdiriģents jānis dūmiņš. jura Krūmiņa foto
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neprognozējamas. vismaz divus tādus 
gadījumus atceras katrs, kurš bijis to 
aculiecinieks. Pirmo reizi tas notika 
Xviii (1980) svētkos, kad pēc Gais-
mas pils nodziedāšanas uz estrādes 
uzkāpa tautastērpā ģērbusies sirma 
kundze – no Ņujorkas rīgā ieradusies 
jāzepa vītola atraitne annija vītola. 
Cieņas pilna viņa saņēma ziedus, no-
klausījās Gaismas pils atkārtojumu. 
taču kopkora un skatītāju gaviles 
nebija apturamas: ļaužu tūkstoši an-
nijā redzēja simbolu trimdas latviešu 
izturībai, latviskajai dziesmu svētku 
tradīcijai kopumā, gaidām un ticībai, 
ka gaismas pils reiz augšāmcelsies ne 
tikai dziesmā... ovācijas rimst tikai 
tad, kad Haralds mednis paceļ rokas, 
lai dziesma skanētu  t r e š o  reizi. 

otra nevadāma situācija radās 1985. gadā, kad divas dienas pirms XiX svētkiem no 
virsdiriģentu saraksta tika izsvītrots Haralds mednis, bet reizē ar viņu arī Gaismas pils. 
tad pienāca brīdis, kad savu vārdu teica koris kā tautas sirdsapziņa. sākumā no kora 
puses, tad arī no klausītāju puses arvien skaļāks kļuva četru vārdu skandējums: Gais-
mas pili! Haraldu Medni! un Haralds mednis cēlās, gāja un diriģēja. Pirms tam koris 
viņu bija jau izsaucis Jāņuvakara atkārtojumam. Kas notika tālāk, par to oficiālā prese 
klusēja: “Koristi, muzikanti, dejotāji, visi svētku dalībnieki, elkoņos saķērušies, plecu 
pie pleca piespieduši, soļoja vienoti – ciešās rindās, stingrās kolonnās. no ceļa gāzās 
barjeras. Pārtrūka miliču ķēdes. apjukuši skraidīja “stūra mājas” puiši. jo ar Jāņu va-
karu, ar Pūt, vējiņi no saviem dziesmu svētkiem savā galvaspilsētā rīgā ienāca tauta.”49

Latviešu dziesmu svētki ārpus Latvijas

Latviešu dziesmu svētki trimdā kā plaša spektra kultūras izpausmju kopums ir 
apcerēti citā šā krājuma rakstā.50 tomēr kordziedāšanas tradīciju pilnīgākai izpratnei ir 
nepieciešams mazliet tuvāk ieskatīties latviešu koru darbībā ārpus Latvijas arī šī raksta 
kontekstā.

tieši kordziedāšana ir tā, kas pirmajos gados pēc izceļošanas no dzimtenes 
palīdzēja uzturēt možu garu Vācijas un Austrijas bēgļu nometnēs izmitinātajiem 
latviešiem. jau 1945. gada vasarā te kori dzimst “kā zvaigznes izplatījumā” (jēkabs 

49 no kora Tēvzeme dziedātāja jāņa Plotnieka atmiņām. sk.: Gaismas pils augšāmcēlējs Haralds Mednis. sast.  
r. Baltakmens un dz. gilba. rīga: valters un rapa, 2006, 295. lpp.

50 sk. ingūnas daukstes-silasproģes rakstu Latviešu kultūras dzīve trimdā (literatūra, teātris, mūzika) šajā krā-
jumā (569.–601. lpp.).

12. att. gaismas pils augšāmcēlējs – Xi–XXii dziesmu svētku 
virsdiriģents un goda virsdiriģents Haralds mednis. 
jura Krūmiņa foto 
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Poruks), un 18. novembrī it visos latviešu centros dievkalpojumos un piemiņas pa-
sākumos ar dziesmām piemin zaudētās Latvijas dzimšanas dienu. 1946. gada vasarā 
septiņās dažādās vietās tika rīkotas dziesmu dienas, bet 1947. gadā eslingenē – dziesmu  
svētki.51 vairāki sarīkojumi Pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku atceres zīmē 
notiek 1948. gadā. tādējādi jau nometņu laikā var runāt ne tikai par atsevišķu koru 
pastāvēšanu, bet par koru kustību kā zīmīgu latviešu kultūras fenomenu. nometņu 
korus vadīja gan profesionāli mūziķi, gan agrākie kordziedātāji – tas kustībai piešķīra 
plašumu. dziesmu dienas rīkoja un pārraudzīja virsdiriģenti – tas kustībai nodrošināja 
organizētību. savukārt spēcīgākie kori uzturēja kvalitātes latiņu augstā līmenī. roberta 
zuikas vīru koris Lībekā, Kārļa Lietiņa koris mērbekā, arnolda Kalnāja Dziesmu Vai-
rogs groshaberdorfā pie nirnbergas, tāpat arī vairāki citi kori pastāvīgi apguva sarež-
ģītu repertuāru, ieskaitot vācijas gados jaunradītās jāzepa vītola, ādolfa ābeles, jāņa 
Kalniņa, volfganga dārziņa, arnolda Kalnāja, alberta jēruma tehniski nebūt ne vieglās  
dziesmas.

situācija mainījās, kad sākās latviešu bēgļu masveida izceļošana no vācijas. dažā-
dās pasaules malās nonākušos trimdiniekus gaidīja sīva cīņa par eksistenci. un tomēr – 
tikko sadzīves pamatlietas bija sakārtotas, latvieši meklēja cits citu, veidoja baznīcu 
draudzes, laicīgas biedrības un atkal bija gatavi dziedāt koros. 

Pirmais izbraukšanas vilnis daudzus latviešus aizveda uz angliju. 1947. gadā Kor-
bijas pilsētā nonāca Zuikas vīru kora dziedātāji. 1948. gadā Londonā alberts jērums 
nodibina latviešu kori. abiem koriem apvienojoties ar vēl dažām citām vienībām, 

51 dziesmu svētku nosaukums šim sarīkojumam atbilst pilnā mērā, jo kopkoncertā, kuru vēro ap 10 000 skatī-
tāju, piedalās 24 koru apmēram 1000 dziedātāji.

13. att. Xii Latviešu dziesmu svētki Kanādā, toronto (2004). noslēguma koncerts. no kreisās: 
māris sirmais, ernests Brusubārdis iii, aija vintere-Brugmane, guna Kalmīte-skujiņa,  
silvija Kļaviņa-Baršneja, māra vārpa, daira Cilne, gunta Plostniece, monika daukste-strautniece, 
roberts zuika, arvīds Purvs (Latvju Mūzika, nr. 29, 2003, 3516. lpp.)
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1949. gadā tiek likti pamati latviešu 
dziesmu dienām Anglijā.52 to gal-
venais virzītājs un veidotājs bija al-
berts jērums – komponists, diriģents, 
nenogurdināms trimdas latviešu 
muzikālās dzīves organizators.

no 1950. gada Zuikas vīru kori 
atkal vadīja tā dibinātājs roberts 
zuika, kurš tagad bija saņēmis atļauju 
iebraukt anglijā. Koris ne vien pie-
dalījās visās latviešu aktivitātēs, bet 
apzināti centās iekļauties arī vietējā 
sabiedriskajā dzīvē: iestudēja angļu 
dziesmas, piedalījās lokālos koru 
konkursos Lesterā, northemptonā, 
andlā. Par ievērojamāko notikumu 
kora vēsturē kļuva piedalīšanās 
starptautiskā koru festivālā Langole-

nas pilsētā velsā 1953. gada jūlijā.53 te zuikas vīri līdz ar diviem citiem koriem ieguva 
4. vietu, īpaši spoži nodziedot izvēles dziesmu – j. vītola Uguns milna. šī bija pirmā 
reize, kad latviešu koris piedalījās starptautiskās sacensībās, turklāt iegūstot augstu 
vērtējumu. Bet vēl svarīgāks ir fakts, ka tika apliecināta iespēja, nezaudējot saikni ar 
latvisko diasporu, iekļauties mītnes zemes kultūrvidē – “angļu sabiedrība sāk uzskatīt 
šo Korbijas metāllējēju kori arī par nozīmīgu savas kultūras faktoru”.54 

50. gadu sākumā gandrīz vienlaikus koru kustība sākās austrālijā, asv un Kanādā. 
austrālijā pirmais latviešu koris tika izveidots sidnejā 1949. gadā, te arī notiek Pirmā 
latviešu dziesmu diena austrālijā. no šā, tobrīd vēl lokālas nozīmes pasākuma izaug 
tālejoša tradīcija – ikgadējas Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Lai tajās varētu  
piedalīties iespējami lielāks tautiešu pulks, rotācijas kārtībā svētki pārmaiņus notiek 
sidnejā, melburnā, Brisbenā, adelaidē, Pērtā, Kanberā. un, kaut gan austrālijas latviešu 
kopkoris skaitliski nekad nav bijis liels (200–300 dziedātāju), kora koncerts vienmēr 
veidojis Kultūras dienu galveno akcentu. 

ziemeļamerikas kontinentā pirmās dziesmu dienas notika 1952. gadā toronto, 
bet pirmie dziesmu svētki cits aiz cita risinās 1953. gada vasarā Kanādā un asv. visi 
Latviešu dziesmu svētki Kanādā ir notikuši toronto pilsētā55, turpretim Vispārējie 

52 no 1949. līdz 1975. gadam tās notiek deviņas reizes. reālais sarīkojumu skaits ir divtik liels: lai kopkora sa-
gatavoto programmu dzirdētu iespējami vairāk latviešu, koncerti parasti izskan divās pilsētās (Lesterā, Līdsā, 
Bredfordā, Londonā, mančestrā – dažādās kombinācijās).

53 Festivāla pilns nosaukums ir Llangollen International Musical Eisteddfod, North Wales. tas turpinās arī 
mūsdienās, un tajā ar panākumiem piedalījušies vairāki Latvijas kori, tostarp gulbenes skolotāju koris (dir. 
austra veikšāne, 1995), vīru koris Silvicola (dir. aivars opincāns, 2001) u.c.

54 Klotiņš a. No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā. rīga: zinātne, 2013, 
111. lpp.

55 Līdz 2004. gadam dziesmu svētki Kanādā notikuši 12 reizes – 1953., 1957., 1961., 1965., 1970., 1976., 1981., 
1986., 1991., 1996., 2000. un 2004. gadā. 

14. att. atkal kopā! virsdiriģenti roberts zuika (asv),  
Pauls Kvelde un imants Kokars (2008). jura Krūmiņa foto 
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latviešu dziesmu svētki Amerikā ir rīkoti dažādās asv pilsētās56. Kopš 1962. gada 
regulāri notikuši arī ASV Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki.57 turklāt latviešu 
dziesmas skanējušas vairākos asv vidienes latviešu novadu dziesmu svētkos (mil-
voki, 1955; indianapolisā, 1960), dziesmu dienās latviešu centrā Garezers (no 1967. līdz 
1995. gadam), Latviešu jaunatnes dziesmu svētkos Kanādā (no 1975), baptistu un citu 
konfesiju draudžu dziesmu dienās. ir saskaitīts, ka kopš 60. gadiem amerikas konti-
nentā gandrīz nav bijis nevienas vasaras, kad latvieši kaut kur nebūtu pulcējušies kopīgai 
kordziedāšanai. apbrīnojama ir amerikas latviešu biedrību vadītāju organizatoriskā 
prasme pārredzēt un mobilizēt dažādās pavalstīs milzu attālumos izkliedētos korus: 
rīkot jaundarbu konkursus un koncertus, izdot notis, atbalstīt skaņuplašu ierakstus, 
gādāt par koru kustības apjomīgu atspoguļojumu presē. 

īpaši jāuzsver pienesums garīgās mūzikas jomā, jo padomju laikā Latvijas kom-
ponistiem šī joma bija slēgta. Kā atzīmē viens no ražīgākajiem reliģiska satura mūzikas 
autoriem viktors Baštiks, “liela nozīme garīgās dziesmas attīstībai trimdā ir daudzajiem 
baznīcu koriem, kas kā spējīgas vienības veido zināmu kodolu svētku kora sastāvā, dodot 
arī atsevišķus koncertus svētku laikā”.58 tā rezultātā radās ievērības cienīgs darbu uzkrā-
jums, par ko ar gandarījumu izsakās diriģents un komponists arvīds Purvs 1981. gadā: 
“Pārlapojot pēdējo trīs toronto, divu Klīvlendas, Bostonas un Londonas dziesmu 
svētku garīgo koncertu programmas, redzam, ka neviens skaņdarbs tajās neatkārtojas, 
kas vien jau norāda uz repertuāra augšanu un mūsu garīgās mūzikas stāvokli vispār.”59 

Paužot dziļāko cieņu latviskuma sargātājiem aiz okeāna, ir jāatzīst, ka amerikas 
multietniskā situācija savā ziņā bija labvēlīga vide tam, lai latvieši varētu saglabāt savu 
kultūru un etniskās saknes. taču jaunās paaudzes cilvēkiem, lai studētu, apgūtu profe-
siju un atrastu savu vietu dzīvē, bija jāiekļaujas mītnes zemes kultūrā. un šķiet, ka mū-
zika, kurā daudz kas saprotams bez vārdiem, daudziem latviešiem kļuva par vidutāju, 
kas spēja šīs pretrunas izlīdzināt vai vismaz mazināt.

jauna rosība latviešu vidē brīvās eiropas zemēs sākās 60. gadu vidū, kad Hamburgā 
korus kopā sauca Pirmie Eiropas latviešu dziesmu svētki (1964). šīs idejas autors 
un viens no galvenajiem īstenotājiem atkal ir alberts jērums.60 tad eiropas latviešu 
dziesmu svētkiem pievienojas Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienas Eiropā, kas 
pirmo reizi notika visbijā zviedrijā (1979), bet otro un trešo reizi – minsterē vācijā 
(1984. un 1987. gadā). īpaši jāuzsver fakts, ka eiropas svētkos vienmēr augstā līmenī 
bijuši jaundarbu koncerti. Piemēram, konkursam, kurš tika izsludināts pirms Latvi-
jas valsts proklamēšanas 50. gadskārtas (1968) un kurā piedalīties bija aicināti brīvās  

56 vispārējie latviešu dziesmu svētki amerikā ir notikuši Čikāgā – i (1953) un Xi (2002); Ņujorkā – ii (1958); 
Klīvlendā – iii (1963), iv (1968), v (1973) un X (1997); Bostonā – vi (1978); milvoki – vii (1983) un Xiii 
(2012); indianapolisā – viii (1988) un Xii (2007).

57 asv rietumkrasta latviešu dziesmu svētku mājvietas: sietla – i (1962), vi (1975) un Xii (1992); Portlenda – 
ii (1965) un iX (1982); sanfrancisko – iii (1967), viii (1979) un Xiv (2003); Losandželosa – iv (1970), vii 
(1977), Xi (1989) un Xiii (1999); vankūvera – v (1972) un X (1985).

58 Baštiks v. garīgā dziesma un dziesmu svētki. 6. vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV vadonis. Bostona, 1978, 
48. lpp.

59 Purvs a. Latviešu garīgās mūzikas simtgade. 7. Latviešu dziesmu svētku Kanādā vadonis 1.–5. jūlijam Toronto 
1981. toronto, 1981, 38. lpp.

60 turpmāko eiropas latviešu dziesmu svētku norises vietas ir šādas: ii (1968) – Hannovere vācijā; iii (1973) – 
Ķelne vācijā; iv (1977) – Londona anglijā; v (1982) – Līdsa anglijā; vi (1989) – Helsingborga zviedrijā.

Ilma Grauzdiņa   Koru dziedāšana un dziesmu svētKi Latvijā
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pasaules latvieši no eiropas, amerikas un austrālijas, tika iesūtīti 20 autoru 57 jaun-
darbi. Konkursu nozīmi komentējot, v. Bērzkalns uzsver, ka pat tad, ja no godalgo-
tajiem, ieteiktajiem un atskaņotajiem jaundarbiem “mūžībai un Latvijai par derīgu 
izrādītos kaut daži procenti, mūsu ieceres un darbs nebūs bijis veltīgs”.61 

Laikmetīgā skaņu valodā rakstīto jaundarbu atskaņotāju vidū parasti ir arnolda 
Kalnāja Dziesmu Vairogs no Kalamazū, andreja jansona Ņujorkas latviešu koris, ar-
vīda Purva vadītais sieviešu koris Zīle no toronto, vēl daži spēcīgākie kori un ansambļi. 
šo vienību repertuārā ir jēkaba Poruka, alberta jēruma, eduarda šēnfelda, tālivalža 
Ķeniņa pat ļoti sarežģītas kompozīcijas. turpretim svētku kopkorim – ņemot vērā atse-
višķo kopu nevienādo līmeni, tāpat niecīgo kopmēģinājumu skaitu – grūtus jaundarbus 
apgūt nav pa spēkam. tādēļ kopkora repertuārā vienmēr dominējuši latviešu klasikas 
zelta fonda darbi, ko 80. gados sekmīgi papildina jau trimdā dzimušo komponistu tau-
tasdziesmu apdares.

attiecībā uz kopkora repertuāru zināms konservatīvisms ir saprotams. turklāt 
“konservatīvs” nebūt nenozīmē “atvieglots”. tā, piemēram, trešajiem eiropas latviešu 
dziesmu svētkiem (1973) koriem bija jāsagatavo 27 dziesmas, to skaitā septiņas kantātes 
vai tām līdzīgi darbi. Pavisam neliels bija to kompozīciju skaits, kuras viegli veicamas. 
Kopkora koncertam bija jāapgūst e. dārziņa Senatne, j. zālīša Biķeris miroņu salā,  
j. graubiņa Tek saulīte tecēdama, a. jēruma Tālā dārza putns, L. apkalna apdares 
Kūlu riju, neizkūlu un Kas tā tāda griezes galva, H. Pavasara kantāte Sasauc dziesma 
u.c. savukārt ekumeniskā dievkalpojuma mūzikas daļai – j. vītola dziesma Rekviēms,  
H. Pavasara Sub pondere, L. garūtas kantāte Dievs, Tava zeme deg. neviens neņemsies 
apgalvot, ka tā ir viegla programma! 

to, ka līdz pat mūsu dienām tieši tautasdziesmas apdare un klasiskā kordziesma 
tiek atzīta par nemainīgām vērtībām, spilgti apliecināja, piemēram, 2012. gada vasarā 
milvoki notikušo Xiii vispārējo latviešu dziesmu svētku asv programma. vairāk nekā 
pusi no 25 kopkora dziesmām veidoja latviešu tautasdziesmas, bet otru pusi – koriem 
labi pazīstamas oriģināldziesmas.62 Klasisko repertuāru papildināja imanta Kalniņa 
Varoni gaidiet un Lolitas ritmanes Dziesma pacelsies. secinājums ir nepārprotams: 
mūsdienu svētku rīkotājiem asv īpaši svarīgi ir izvēlēties tādu repertuāru, kuru kori 
varētu dziedāt ar prieku, tādēļ ticis samazināts jaunu vai grūtu dziesmu skaits. taču 
šlāgeru vai popmūzikas ietekmētu darbu kopkora repertuārā nav. tiem vieta ierādīta 
citos – izklaidējošas ievirzes koncertos.63

Kopumā var teikt, ka ārpus Latvijas darbojušos koru dzīvē relatīvā līdzsvarā arvien 
bijuši sava veida centrtieces un centrbēdzes spēki. Pirmie bijuši vērsti uz latviskā ko-

61 B[ērzkalns] v. 1968. gada dziesmu svētku konkurss. Latvju Mūzika, nr. 1, 1968, 90. lpp.
62 tautasdziesmu apdares: e. melngailis Tumša nakte, alfr. Kalniņš Dziedot dzimu, dziedot augu, j. graubiņš 

Līgo, a. Feils Div’ pļaviņas es nopļāvu, j. norvilis Noriet saule vakarā, j. Kalniņš Es ar sauli saderēju, t. Ķeniņš 
Ai, zaļā līdaciņa, v. Bērzkalns Uz kalniņa dziedāt gāju, H. Pavasars Mazs bij’ tēva novadiņš, i. mežaraups 
Šūpo mani, māmulīte, a. Kuprisa Ģērbies, saule, sudrabota, d. aperāne Pār pļaviņu pāriedama, kā arī stilizēti 
oriģināldarbi ar tautasdziesmu vārdiem – r. skultes Še dziedāju, gavilēju un z. Liepiņa Zibsnī zvaigznes aiz 
Daugavas. oriģinālkompozīcijas: a. jurjāns Tēvijai, j. vītols Gaismas pils, e. dārziņš Lauztās priedes, j.  zālī-
tis Ceļš uz dzimteni, ā. ābele Lūgšana, B. skulte Aijā, v. dārziņš Birzēm rotāts, P. Barisons Latvijā.

63 izklaides daļā piedalījās Čikāgas piecīši, Čikāgas rokgrupa Adam Zahl (ēdamzāl), r. skultes vadītais ansamblis 
Pēdējais vilciens, kā arī viesi no Latvijas – Labvēlīgais tips un Iļģi.
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dola un tradīciju saglabāšanu. šo spēku centrā arvien 
atradusies tautasdziesma, klasiskā kora dziesma, kā arī 
pati kopkora a cappella daudzbalsīgā dziedāšana. otrs 
spēks bijis vērsts uz repertuāra paplašināšanu ar jaunām 
dziesmām un kantātēm. Laikmetīgā valodā rakstītie 
darbi savukārt regulāri skanējuši dziesmu svētku laikā 
sniegtās spēcīgāko koru koncertprogrammās. taču 
interesentiem vienmēr bijusi iespēja būt klāt, dzirdēt, 
redzēt un piedalīties tajā koru dzīves procesā, kas 
nu jau vairāk nekā pusgadsimtu norit ārpus Latvijas. 

no divdesmitajiem (1990) līdz  
divdesmit piektajiem (2013) dziesmu svētkiem

Latvijas trešās atmodas laiks (1988–1991) tiek dēvēts 
par dziedošo revolūciju. Kur vien šajos gados pulcējās 
tauta, tur klāt bija arī kori ar saviem diriģentiem. mežaparkā 
1988. gada 7. oktobrī, daugavmalā 1989. gada 12. martā, 
vi skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 1989. gada 
vasarā, doma laukumā 1991. gada janvāra Barikāžu dienās. 
Bet pa vidu bija Latviešu XX dziesmu un X deju svētki 
(1990) – daudziem pirmreizējiem notikumiem piesātināti, 
neatkārtojami savā emocionālajā intensitātē, pirmo reizi pa 
īstam Latvijas un ārzemju latviešus vienojoši.64 

XX svētki iezīmēja pagrieziena punktu latviešu 
dziesmu svētku vēsturē. Brīvību atguvušajā valstī tie tika 
atslogoti no iepriekš obligātajām padomju tematikas 
dziesmām, internacionālās dailes slavinājuma un ārišķīgā 
parādiskuma. taču bija zudis arī slēptais zemteksts – svētki kā “vairākkārtīga “priekš-
spēle” nacionālās apziņas uzkrājumam un jaunai nacionālajai atmodai”.65 izvirzījās 
būtisks jautājums: kā attīstīt svētkus turpmāk, lai nezaudētu, bet vairotu to nozīmību 
visas tautas acīs?

atskatoties uz XX–XXv svētku norisēm kopumā, skaidri redzams, ka svētku 
nedēļas kļuvušas notikumiem arvien blīvākas.66 tas saprotams: tautas svētkos vēlas 

64 XX svētku kopkorī – 20 399 dziedātāji; apvienotajā pūtējorķestrī – 2062 mūziķi; deju priekšnesumos – 10 116 
dejotāji, apvienotajā simfoniskajā orķestrī – 300 mūziķi; piedalās ārzemju latviešu koru un deju ansambļu 
841 dalībnieks. dalībnieku kopskaits – 35 438. šajos svētkos korim ir divdesmit trīs virsdiriģenti, pūtēj-
orķestrim – četri, tautas mūzikas orķestrim – četri, bet deju kolektīviem – 18 virsvadītāji. Kopumā – 49 aug-
stas klases mākslinieki, kuru vidū arī deviņi ārzemju latvieši. 

65 gailīte z. zemes bite pļavā, cīrulis – gaisos, grieze – rudzos... XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju 
svētki. rīga: valsts aģentūra “tautas mākslas centrs”, 2008, 20. lpp.

66 XXiv svētku astoņās dienās notika 39 dažādi koncerti un pasākumi, bet XXv svētku plānos to bija pat vairāk 
nekā 50. apmēram puse pasākumu visiem interesentiem pieejama bez maksas. 

15. att. 1973. gadā par godu dziesmu 
svētku simtgadei vecākais rīgas parks – 
viesturdārzs, kur 1861. gadā notika Baltijas 
dziesmu svētki, bet 1873. gadā – Pirmie 
vispārējie latviešu dziedāšanas svētki, tika 
pārdēvēts par dziesmu svētku parku, un 
tajā tradicionāli notiek dziesmu svētku 
svinīgā atklāšana. jura Krūmiņa foto (2013)
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piedalīties visu tautas mākslas žanru un nozaru entuziasti. tādēļ ievērojami pa-
lielinājies kopējais dalībnieku skaits.67 divām galvenajām nozarēm – dziesmai un 
dejai – stabili blakus stāv pūtējorķestru kustība, līdzās koru un deju lielkoncertiem tiek 
rīkots pūtējorķestru dižkoncerts. 2008. gada pūtējorķestru maratonkoncerts doma 
laukumā ilga 11 stundas! visu šā perioda svētku kalendārā goda vieta ierādīta sim-
foniskajam koncertam. Par neatņemamu sastāvdaļu kļuvis garīgās mūzikas koncerts 
ar apvienoto koru piedalīšanos rīgas domā. te īpaši izceļams XXiii (2003) dziesmu 
svētkos pirmatskaņotais riharda dubras Te Deum, par kuru komponists vēlāk saņēma 
Latvijas Lielo mūzikas balvu. senas tradīcijas ir dziesmu svētku laikā rīkotām lietiš-
ķās mākslas izstādēm, kuras tagad papildina arī tautastērpu sacensības. XXiii svētkos 
starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notika tautastērpu skate un uzvedums Latviešu 
kāzas. Patstāvīgs koncerts ticis atvēlēts kokļu mūzikai: 2008. gadā Lielajā ģildē spēlēja 
120 kokles. Par svētku neatņemamu sastāvdaļu kļuvusi Folkloras diena Brīvdabas mu-
zejā; ar to sasaucas lauku kapelu maratonkoncerts un mazākumtautību festivāls Latvijas  

67 XXiv svētkos piedalījās ~ 39 000 dalībnieki, to skaitā 394 kori un 54 vokālie ansambļi (mazākumtautību 
festivāla kopas ieskaitot) ar 18 464 dziedātājiem; 544 deju kolektīvi ar 13 700 dejotājiem; 55 pūtēju orķestri;  
5 profesionālie orķestri. XXiv vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku statistikas dienasgrāmata. Pieejams: 
www.reitingi.lv (skatīts 15.07.2008.).

16. att. Latvijas sieviešu koru leģenda – Dzintars un tā diriģenti ausma derkēvica  
un imants Cepītis (no kora Dzintars arhīva)
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vainags.68 it kā atceroties pirmā perioda dziesmu svētkus, kad svētku nedēļā arvien 
notikušas vairākas teātra izrādes, XXiv svētkos vērmanes dārza estrādē viena diena 
bija atvēlēta amatierteātriem.69 arī pati dziesma tiek atklāta daudzveidīgā spektrā: kopš 
2003. gada patstāvīgs koncerts atvēlēts Latvijas senioru koriem un deju kolektīviem, 
tāpat arī jauniešu koriem, bet kopš 2008. gada – vokālajiem ansambļiem.70 

zaļoksni sazēluši arī tie pasākumi, kuri rada jebkuriem tautas svētkiem tik rak-
sturīgo “burzmaina”, līdzdarbīga prieka izjūtu. Par to gādā dziedošu un dejojošu kopu 
uzstāšanās pilsētas parkos, improvizētas sadancošanās un sadziedāšanās uz ielām, 
amatnieku darinājumu tirdziņi pilsētas laukumos.71 Bet īpašu sajūsmu koristos izrai-
sīja nakts sadziedāšanās pēc XXiv svētku noslēguma koncerta, kas turpinājās līdz pat 
rītausmai.

otra joma, kur atjaunināšanas tendence izpaužas īpaši spilgti, ir saistīta ar svētku 
koncepciju meklējumiem. Piemēram, XXi (1993) svētku ideja tika saistīta ar ceļu un 
dziesmu: “tautas likteņceļš kopā ar dziesmu – tās ir kokles stīgas, kas ved tālumā, uz 
sauli. Ceļš – tā ir arī satikšanās” (Laimonis šēnbergs).72 XXii (1998) svētku simbols 
bija gaismas ritenis dziesmu kalnā: “gaismas ritenis griežas, un augšām ceļas gaismas 
pils.”73 XXiii svētku koncepcijas īstenotājs režisors uģis Brikmanis par simbolu bija iz-
vēlējies ik dziesmu svētkos atdzimstošās ideālās Latvijas tēlu: “tā nevar pastāvēt vispār, 
tā pastāv tikai un vienīgi katra un visu dziesmu svētku dalībnieku dvēselēs.”74 Par XXiv 
(2008) svētku zīmi kļuva saules aplis, kas sastāv no daudziem dažāda lieluma aplīšiem – 
no atsevišķiem dziedātājiem, koriem, novadiem, kuri visi kopā auž dziesmas tradīciju 
Latvijā. Bet XXv svētku moto Gaisma līgo Latvijā! režisors ir komentējis šādi: “svētku 
nedēļa ir nāciju visaptverošs rituāls, kas atjaunina latvisko kultūrapziņu un nostiprina 
latviskās kultūras jaunradīšanu kā patības pamatu. [..] gaismas dziesmas un dainas, 
gaismas līgošana – radīšana ir pamats visu norišu skaniskajam un vizuālajam tēlam.”75

Konkrētās koncepcijas simbolus atspoguļo lielkoncertu tematiskās programmas 
ar caurviju dramaturģiju un īpašiem koncertu nosaukumiem: piemēram, XX svēt-
kos – Likteņdziesma, Tautasdziesma, Dzīvības dziesma, XXii svētkos – vokāli simfo-
niskā programma Mūžīgais ceļš, XXiii svētkos – sieviešu un vīru koru programma 
Teiksma par latvieti, XXiv svētkos – atklāšanas koncerts Dziedot dzimu, dziedot augu, 
deju programma Izdejot laiku, noslēguma koncerts Latvija – Saules zeme. 

68 XXiv svētkos vērmanes dārzā visas dienas garumā uzstājās 55 kolektīvi ar kopumā 940 dalībniekiem, kas 
pārstāvēja 15 etniskās grupas. 

69  šī plašā pārstāvniecība likumiskota 2005. gadā pieņemtā Dziesmu un deju svētku likuma 6. pantā: “dziesmu 
un deju svētkiem gatavojas un tajos var piedalīties kori, tautas deju, folkloras un tautas mūzikas kopas (kolek-
tīvi), pūtēju un simfoniskie orķestri, lietišķās mākslas studijas un amatierteātri u.c.”

70 2008. gada svētkos vokālie ansambļi sniedz garīgās mūzikas koncertu Dvēseles lūgšana sv. jāņa baznīcā un 
programmu Mīlestības dziesmas doma dārzā, izskan arī bērnu vokālo ansambļu koncertuzvedums Rīgas 
kalnu noslēpumi.

71 XXiv svētkos amatnieku gadatirgus vērmanes dārzā bija atvērts visas nedēļas garumā.
72 XXI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XI Deju svētki. rīga: e. melngaiļa tautas mākslas centrs, 1993.
73 XXII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XII Deju svētki. rīga: e. melngaiļa tautas mākslas centrs, 1998.
74 XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. rīga: valsts aģentūra “tautas mākslas centrs”, 2003.
75 Fotoreportāža: ieskandina nākamos dziesmu un deju svētkus. interneta portāls delfi.lv, Kultūra (skatīts 

21.06.2012.). 
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Caurviju uzveduma tipa programmas dažas reizes ir izmēģinātas arī svētkos ārpus 
Latvijas, piemēram, dikļu dziesmu dienas 120. atceres zīmē notikušajās Pasaules brīvo 
latviešu otrajās dziesmu dienās minsterē (1984).76 arī Xiii (2012) vispārējo latviešu 
dziesmu svētku asv kopkoncertā dziesmas grupētas četros tematiskos blokos: Dziesma 
paceļas; Dziesma dzīvo, Dziesma gavilē, Dziesma vieno. Kopējas idejas izmantojums 
neapšaubāmi palīdz veidot programmas nosacīti sižetisku un dramaturģisku virzību. 
tomēr pamatā – to māca visa latviešu dziesmu svētku garā vēsture – visvairāk ir jāuz-
ticas pašām dziesmām un koncerta mākslinieciskajam piepildījumam. šovu laikmets 
šodienas skatītāju – īpaši jauno paaudzi – ir pieradinājis pie efektīgiem, krāšņiem uzve-
dumiem, pie jauno tehnoloģiju nodrošinātiem pārsteigumiem. vai šādi papildu efekti 
nepieciešami dziesmu svētkiem – par to diskusijas turpinās. jo dziesmu svētki ir rituāls, 
bet rituāla būtība ir atkārtošanās: es zinu, kas būs, es to gaidu un sagaidītais man sniedz 
emocionālu saviļņojumu, atraisot arī nacionālās identitātes un piederības sajūtu.

jauni risinājumi tiek meklēti arī “dziesmu karu” organizācijā. Lai vērtējums 
būtu iespējami objektīvs, XXi un visos nākamajos svētkos koru finālsacensības vērtēja 

76 uzvedumā simboliski ticis pārstaigāts latviešu dziesmu svētku ceļš no dikļiem līdz minsterei, no Cimzes 
apdarēm līdz jaunradītām kompozīcijām. dziesmas citu ar citu saistījis teicēju runāts teksts. Līdzīga koncep-
cija – no senajām rotaļām cauri etnogrāfiskām dejām līdz jaunām horeogrāfijām – bija arī deju uzvedumam 
No Dikļiem līdz Minsterei.

17. att. dziesmu svētku virsdiriģentu jaunā 
paaudze. augšā pa kreisi – māris sirmais, augšā 
pa labi – sigvards Kļava, apakšā – romāns vanags. 
jura Krūmiņa foto
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starptautiska žūrija.77 XXii svētkos pirmo reizi notika sacensība par Grand Prix, kurā 
piedalījās septiņi spoži kori no rīgas, rēzeknes un dobeles. XXiii svētku sacensībām 
kori varēja pieteikties piecās kategorijās: 1) pusprofesionālo koru,78 2) pilsētas koru, 
3) mazpilsētu un pagastu koru, 4) jauniešu jaukto koru un 5) senioru koru grupā. sa-
vukārt, gatavojoties XXv svētkiem, skates tika rīkotas pēc apriņķu principa: atbilstoši 
iegūtajam punktu skaitam katram korim tika piešķirta augstākā, i, ii vai iii pakāpe, kā 
arī izvirzīti finālisti – konkursa Koru kari dalībnieki, kuri startēja četrās grupās – jaukto, 
sieviešu, vīru un senioru koru grupā.79 

tādējādi var secināt, ka XX–XXv svētku periodā dziesmu svētku satura tālākas 
attīstības meklējumu bijis ļoti daudz. acīmredzot tie turpināsies arī nākotnē, jo pasaule, 
situācijas, skatītāju prasības mainās. vien kodolu pazaudēt nedrīkst. Bet kodols – tas ir 
dalībnieka prieks par savu varēšanu kopkorī dziedāt a cappella dziesmu.

dziesmu svētki kā process

dziesmu svētki nav viena vakara koncerts vai pacilāta noskaņa nedēļas garumā. 
dziesmu svētki ir process, kas risinās no dienas dienā, no gada gadā. to būtība un uni-
kalitāte ir nepārtrauktā turpinājumā. to apzinoties, Latvijas speciālisti kopā ar Lietuvas 
un igaunijas kolēģiem veikuši lielu sagatavošanas darbu, lai par Baltijas valstu dziesmu 
svētkiem informētu ano izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO). 
darbs vainagojās ar iedvesmojošu ziņu: ar 2003. gada 7. novembra lēmumu triju Bal-
tijas valstu dziesmu svētki ir iekļauti UNESCO Ģenerālajā konferencē pieņemtās Kon-
vencijas izveidotajā reprezentatīvajā Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. 
Kā uzsvēris UNESCO ģenerāldirektors Koičiro macura, “Latvija bija viena no pirmajām 
desmit valstīm, kas pievienojās Konvencijai, tā 2005. gada janvārī parādot stingru ap-
ņemšanos nodrošināt nemateriālo kultūras tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm”.80

šo apņemšanos apstiprināja šajā pat laikā saeimas pieņemtais Dziesmu un deju 
svētku likums.81 tā mērķi precizē trīs uzdevumi: “1) nodrošināt dziesmu un deju 
svētku ciklisku nepārtrauktu norisi; 2) nodrošināt dziesmu un deju sagatavošanas pro-
cesu; 3) noteikt valsts un pašvaldību finansiālo un organizatorisko atbildību”. Kaut arī 
nākamajos gados Latviju skārusī finansiālā krīze nav ļāvusi likumu ieviest dzīvē pilnībā 
(plānoto valsts mērķdotāciju ziņā), tomēr tā izstrāde uzskatāma par nozīmīgu soli 
valsts un sabiedrisko organizāciju pienākumu likumiskošanā, procesa galveno pieturas 
punktu fiksējumā. 

77 XXiv svētkos koru finālsacensības vērtēja Kaspars Putniņš (Latvija), Kare Hankens (norvēģija), rafaels im-
moss (šveice), alo ritsings (igaunija), gintauts venislovs (Lietuva), imants ramiņš (Kanāda, Latvija), orests 
silabriedis (Latvija).

78 tajā iekļauti mūzikas mācību iestāžu kori un vienības, kuru sastāvā skatē dziedājuši vairāk nekā 50% mūzikas 
mācību iestāžu audzēkņu.

79 XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku amatieru koru skates nolikums. Kultūrizglītības un nema-
teriālā mantojuma centrs. 2012. gada 12. decembris.

80 XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki. rīga: valsts aģentūra “tautas mākslas centrs”, 2008, 
10. lpp.

81 Latvijas Vēstnesis, nr. 99, 2005, 28. jūn., a2 lpp.; likums ir spēkā no 01.07.2005. ar grozījumiem, kuri pieņemti 
2006., 2009. un 2011. gadā.

Ilma Grauzdiņa   Koru dziedāšana un dziesmu svētKi Latvijā



438 Latvieši un Latvija   iv sējums   Latvijas KuLtūra, izgLītīBa, zinātne

Process – tā ir Latvijas koru dzīve: ikdienas darbs, koncerti, skates, piedalīšanās 
Latvijas mēroga un starptautiskos konkursos. tie ir jauni kori un jauni diriģenti. tie ir 
repertuāra meklējumi, sadarbība ar komponistiem, starptautisku kontaktu izvērsums. 
Kas, no šiem skatpunktiem raugoties, pēdējā laikā bijis īpaši iezīmīgs?

vienu no šī procesa šķautnēm atspoguļo ieskats Latvijas koru kustības priekšpulka 
sastāvā – virsdiriģentu kopā. no Pirmajiem līdz divdesmit ceturtajiem svētkiem Lat-
vijas kopkori diriģējuši 57 diriģenti.82 Liela loma šajā procesā bijusi zināšanu un pras-
mju pārmantojumam, pieredzei, kas uzkrāta, veicot virsdiriģenta pienākumus rajonā, 
novadā, studentu svētkos Gaudeamus, skolu jaunatnes dziesmu svētkos. taču izšķiroša 
nozīme ir pašu šo diriģentu spēcīgām, individuālām personības īpašībām. spilgtas 
personības ir arī šī perioda debitanti Lielā kora virsdiriģenta postenī: terēzija Broka, 
jānis erenštreits, sigvards Kļava un jānis zirnis XX svētkos, jēkabs ozoliņš un romāns 
vanags XXi svētkos, arvīds Platpers un māris sirmais XXii svētkos, aira Birziņa, ivars 
Cinkuss un agita ikauniece XXiii (2003) svētkos, mārtiņš Klišāns un ints teterovskis 
XXiv (2008) svētkos. 

šā pulka jaunākie, 60.–70. gados dzimušie, tāpat kā daudzi citi viņu vienaudži un 
studiju biedri, pārstāv Latvijas diriģentu jauno paaudzi. tā nobriedusi 90. gadu atjau-
notnes gaisotnē, tā ir iepazinusi mūsdienu pasaules kordziedāšanas tendences. ar cieņu 
un pietāti izturoties pret savu skolotāju paveikto, viņi nāk ar jaunu pasaulskatījumu un 
jaunām idejām, kuras visupirms tiecas ieviest paši savos koros, savu vienaudžu vidē. 
un ne velti par vienu no iezīmīgākajām mūsdienu Latvijas koru kustības tendencēm 
jāuzskata jauniešu koru skaita pieaugums. Lai nosaucam kaut tikai tos korus un diri-
ģentus, kuri 2008. gadā kļuva par XXiv svētku finālsacensību laureātiem.

Pat lietpratējiem grūti izskaidrojams fenomens ir Māra Sirmā izaudzinātais jau-
niešu koris Kamēr...  “māris ar Kamēr... nāca kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. 
Kā šāda zvaigzne var atklāties tik pēkšņi! Kā var nākt šīs nepārtrauktās uzvaras – vienā, 
otrā, trešajā konkursā... vēl grūtāk, vēl tālākās pasaules malās... tas bija pārsteidzoši, 
šokējoši un iedvesmojoši. [..] neparasti aktīva dziedāšanas maniere. Katra balss grupa 
ir kā izslīpētam orķestrim. Kamēr... atklāja pasaulei latviešu mūziku, pirms Kamēr... 
kori procentuāli nebija pasaulē startējuši ar tik lielām latviešu skaņdarbu devām,”83 tā 
jānis erenštreits. Bet māris sirmais atzīst: “.. kad tu esi kolektīva priekšā, tu nedrīksti 
šaubīties, tu vari izteikt variantus, bet tev jāzina, ko gribi. visa pamatā ir dziļa sapratne 
un zināšanas par mūziku, ar kuru tu strādā, tas ir pats, pats galvenais, vissvētākais.”84 un 
vēl – fanātisks darbs un neparasti dziļa personība. arī idejas un drosme ķerties pie gran-
dioziem uzdevumiem. viens no tiem ir programma Latvija – Saules zeme, kas tika god-
algota ar Latvijas Lielo mūzikas balvu, kļuva par avotu XXiv dziesmu svētku repertu-
āram un pēc tam pārauga unikālā Kamēr... īstenotā projektā – Pasaules Saules dziesmās, 
kuram īpašas kompozīcijas sacerēja 16 dažādu valstu izcilākie mūsdienu komponisti.

“Kad Kamēr... uzradās konkurenti – koris Balsis, māris teica: “jau kļūst interesan-
tāk!” ja esi izsities un viens pats peries... nav tas,”85 intervijā reiz stāstījusi viena no 

82 grauzdiņa i. Izredzētie: Latvijas Lielā kora virsdiriģenti. rīga: valsts aģentūra “tautas mākslas centrs”, 2008.
83 mellupe a. Kamēr...: Māris Sirmais un Latvija dzied! rīga: Likteņstāsti, [2008], 21.–22. lpp.
84 turpat, 19. lpp.
85 turpat, 52. lpp.
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Kamēr... dziedātājām. turklāt šī neoficiālā sacensība bijusi īsti aizraujoša, jo arī Balsu 
diriģentam Intam Teterovskim ideju, uzņēmības un darba spara nekad nav trūcis. 
muzikoloģe inta Pīrāga šajā sakarībā norādījusi: “ints ir ļoti drošs, stabils, mērķtiecīgs. 
viņa vadībā viegli dziedāt – viņš ātri saprotas ar dziedātājiem, atbruņo ar savu labo 
garastāvokli un plašajiem žestiem.”86 un tā aizvadītajos gados Balsis kļuvis par vienu 
no atraktīvākajiem un mobilākajiem (tiešā un pārnestā nozīmē) jauniešu jauktajiem 
koriem. ar ļoti plašu repertuāru, kurā ir pasaules vokāli instrumentālo darbu klasika 
(rekviēmi, oratorijas, kantātes), mūsdienu latviešu autoru lielformas darbi, stilistiski 
visaptveroša diapazona dziesmas. ar 6–8 atšķirīgām koncertprogrammām gadā, ar 
ārkārtīgi bagātu eiropas starptautisko konkursu pieredzi. dalībnieki saskaitījuši, ka 
2012. gadā korim bijuši 67 koncerti triju valstu 26 pilsētās un ka kopā tajos izdziedātas 
900 dziesmas (142 dažādas). 

straujā meistarības kāpuma ziņā apbrīnojams ir Latvijas Kultūras akadēmijas jau-
niešu jauktais koris Sōla un tā diriģenti Kaspars Ādamsons, Kaspars vēvers un rūdolfs 
Bacāns. Kopš 2004. gada panākumi rindojušies arvien pieaugošā secībā: augsti vērtē-
jumi ikgadējās koru skatēs, 3. vieta un speciālbalva K. ādamsonam par spožu debiju 
2008. gada svētku Koru karos, Grand Prix starptautiskajā konkursā Tallinn-2011, trīs 
zelta medaļas trijās nominācijās Pasaules koru olimpiādē sinsinati asv (2012). 

86 mellupe a. Kamēr...: Māris Sirmais un Latvija dzied!, 99. lpp.

18. att. Koris Kamēr... – XXii (1998) dziesmu svētku sacensību Grand Prix ieguvējs.  
imanta Prēdeļa foto
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savukārt Ārijs Šķepasts un jauktais koris Austrums ne vienu reizi vien piesaistījis 
lietpratēju uzmanību ar izteiktu kamerkora tipa ievirzi muzicēšanas stilā un interpre-
tācijā. Austruma gaita ir stabila un droša: 3. vieta e. dārziņa konkursā (2009), augstas 
vietas ikgadējās rīgas koru skatēs (2011, 2012), 2. vieta XXiii un XXiv svētku koru 
konkursā, 1. vieta starptautiskajā konkursā Sudraba zvani daugavpilī (2013). nozīmīga 
starptautiska pieredze, daudzi koncerti baznīcās un sava īpaši mīļa niša repertuārā: 
sakrālā mūzika un tautasdziesmu aranžējumi, tostarp daudzi paša diriģenta veidoti.

Paaudžu maiņa visai skaidri jūtama arī vadošo sieviešu koru darbībā. vienmēr 
jauna, bet daudzos konkursos rūdīta ir Romāna Vanaga Minjona – Latvijas universitā-
tes sieviešu koris. Kopā ar savu diriģentu Minjona ne vienu reizi vien sniegusi meistar-
klases starptautiskai kordiriģentu auditorijai. taču tai cieši līdzās – rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības augstskolas sieviešu koris Balta ar diriģenti Māru Marnauzu, kā 
arī divi kori, kuru kodolu veido vidusskolu meitenes – rīgas valsts 1. ģimnāzijas sie-
viešu koris Sapnis ar diriģenti Ivetu Rīsmani un jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris 
Spīgo. jelgavnieces XXiv svētku koru karos ieguva 1. vietu, bet viņu diriģente Līga 
Celma saņēma speciālbalvu par spožu debiju.

vīru kori, šķiet, visvairāk jūt Latvijai smagās šībrīža ekonomiskās situācijas uz-
spiesto zīmogu – lielie, kādreiz pat simtbalsīgie vīru kori šobrīd vairs praktiski nav 
sapulcējami. stabils un drošs savā sniegumā ir Andreja Mūrnieka vadītais Frachori; 
strauji aug Jaunais Rīgas Vīru koris (mākslinieciskā vadītāja Baiba Danovska, diri-
ģentes iveta rīsmane un marija Brazovska). jaunu diriģentu vadībā, atjaunotā sastāvā 
strādā agrākie favorīti, tostarp rtu vīru koris Gaudeamus. tā diriģents Ivars Cinkuss, 
šķiet, daudz ko mantojis no sava priekšgājēja edgara račevska. ir tikpat sabiedrisks, 
aizrautīgs, darbojas dažādas stilistikas repertuārā, viegli rod kontaktu ar dziedātājiem, 
un tas kordiriģenta darbā nebūt nav mazsvarīgi. 

19. att. XXv dziesmu svētku Lielās balvas ieguvējs – Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris Sōla (diriģents 
Kaspars ādamsons) Latvijas universitātes aulā jāzepa vītola 150. dzimšanas dienai veltītajā koncertā  
(no Kaspara ādamsona personiskā arhīva)
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Bez minētajiem lieliski strādā arī daudzi citi kori un diriģenti. to priekšpulkā 
pēc XXiv svētku skatēm jaukto koru grupā nonācis Swedbank koris (artūrs ancāns), 
Sonore (mārtiņš ozoliņš), Juventus (juris Kļaviņš), Rīga (zane zilberte), Laiks (ilze 
Balode), Maska (jānis ozols), Intis (ilze valce); sieviešu koru grupā – Ausma (jānis 
zirnis), Dzintars (aira Birziņa), Rīgas kamerkoris (gunta malēvica), vīru koru saimē – 
Dziedonis (roberts Liepiņš), Forte (jevgeņijs ustinskovs), Tēvzeme (tālivaldis gulbis) 
un vēl daudzi citi. 

vēl pavisam īsi par attīstības procesu pašā latviešu kora mūzikā, jo daudzveidīgs 
un kvalitatīvi augstvērtīgs kormūzikas repertuārs arī ir viens no nacionālās kultūras 
rādītājiem. svarīgi piebilst, ka latviešu komponisti līdzās vienkāršākām dziesmām jau 
20. gs. sākumā koriem piedāvāja romantiski izsmalcinātas, muzikāli izglītotai audito-
rijai paredzētas partitūras. un tālāk, cauri paaudzēm attīsta šo pieteikumu līdz stilis-
tiski dažādām a cappella dziesmām un vokāli instrumentālām kompozīcijām. auglīgu 
augsni latviešu kormūzikā ir radusi 20. gs. otrajā pusē pasaulē aktualizējusies neoro-
mantisma estētika, kas reizēm nekautrējas no tīri romantiskas valodas, bet citu reizi 
liek lietā laikmetīgās kompozīcijas tehnikas. šajā atslēgā strādājuši P. vasks, P. Plakidis,  
m. einfelde, j. Karlsons, a. maskats, ē. ešenvalds un citi komponisti. spēcīgi izvērsies 

20. att. rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sieviešu koris Balta (diriģente māra 
marnauza) – XXv dziesmu svētku 1. vietas un Lielās balvas ieguvējs. 2011. gada jūlijā koris ieguva 
arī divas zelta medaļas Grand Prix līmenī starptautiskajā kora mūzikas konkursā grācā (austrija) 
(no māras marnauzas personiskā arhīva)
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arī P. dambja aizsāktais, s. mences, 
i. ramiņa, u. Prauliņa, i. rupaines un 
citu autoru koptais neofolkloriskais 
virziens, kas tiecas ielūkoties folkloras 
arhaiskos slāņos, tās psiholoģiskos zem-
tekstos un mītiskajā pasaulskatījumā. 

savukārt 20. gs. 70. gados dzimušo 
komponistu intereses kormūzikas laukā 
lielā mērā ir saistītas ar avangarda sti-
listiku un orientētas uz profesionāliem 
dziedātājiem. sadarbībā ar Latvijas 
radio kora diriģentiem sigvardu Kļavu 
un Kasparu Putniņu, tāpat ar aka-
dēmiskā kora Latvija diriģentu māri 
sirmo arī šajā elitārajā kormūzikas 
atzarā latviešu autori sasnieguši augstus 
rezultātus. šīs kompozīcijas dzirdamas 
starptautiskajā garīgās mūzikas festi-
vālā un jaunās mūzikas festivālā Arēna. 

Kopkora repertuārs komponistiem 
un diriģentiem vienmēr izvirzījis savas 

problēmas un prasības. ideālā variantā dziesmu svētku dziesma nedrīkst būt tehniski 
pārāk grūta, ideāli, ja tā ir apgūstama jebkuram vidusmēra korim. tai jābūt piemē-
rotai izpildījumam brīvdabas apstākļos. tai jābūt saturiski un muzikāli vērtīgai, lai to 
būtu vērts mācīties kordziedātāju tūkstošiem. vēlams, lai izvēlēto dziesmu starpā būtu 
saturiski nozīmīgas, himniskas kompozīcijas. vēlams, lai to vidū būtu arī enerģiskas, 
humoristiskas, jo nevar visu programmu dziedāt lēnīgā tempā un apcerīgā noskaņā. 
vēlams, lai dziesmas patiktu vismaz lielākajai daļai dziedātāju, jo patīkamās koris dzied, 
bet nepatīkamās – “atdzied”. 

un tomēr – gana bagāts ir laika gaitā uzkrātais kopkora dziesmu zelta fonds! 
mums ir brīnišķīgas latviešu tautasdziesmu apdares un komponisti, kas arī šodien 
arvien vēl prot atrast  s a v u  tautasdziesmas lasījumu. mums ir balādes un citas dižās 
dziesmas, kas kļuvušas par tautas nacionālo centienu, sociālo cīņu un jūtu kultūras 
simboliem: Baumaņu Kārļa Trimpula, j. vītola Gaismas pils, Beverīnas dziedonis, Ka-
raļmeita, Upe un cilvēka dzīve, e. melngaiļa Jāņuvakars un Senatne, e. dārziņa Mūžam 
zili, Lauztās priedes, P. Plakida Ar dziesmu dzīvībā, vēl vairākas citas. Pilnīgi vai ārpus 
konkurences šajā grupā ir jurjānu andreja kantāte Tēvijai – neskaitāmas reizes dzie-
dāta gan brīvā, gan nebrīvā Latvijā, gan ārpus Latvijas. savu mīlestību kori dāvājuši arī 
liriskajām dziesmām – e. dārziņa Mēness starus stīgo, jurjānu andreja Lūk, roze zied, 
j. vītola Mežezers. Par koru repertuāra neatņemamu daļu kļuvušas himniskās dzies-
mas: P. Barisona Dziesmai šodien liela diena, r. Paula Manai dzimtenei, v. Kaminska 
Mūžu mūžos būs dziesma, m. Brauna Saule, Pērkons, Daugava. tās nevis “atdzied”, 
bet dzied – no visas sirds, ar mirdzošām acīm, pievienojot savu balsi Latvijas Lielajam  
kopkorim.

21. att. XXv dziesmu svētku 1. vietas ieguvējs – jelgavas 4. vi-
dusskolas meiteņu koris Spīgo (diriģente Līga Celma-Kursiete) 
dziesmu svētku gājienā. sanitas Baltiņas foto
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Kopsavilkums

Kā Latvijā nostiprinājusies atziņa: Dziedāt korī – tas taču ir pašsaprotami! Kādi 
faktori uzskatāmi par galvenajiem kordziedāšanas un dziesmu svētku noturībā un ilg-
laicībā?

Latviešu •	 kordziedāšanas vēsture nav atraujama no dziesmu svētku vēstures. 
svētku gaidas arvien ir mobilizējušas koristus, nodrošinājušas koru kustības mas-
veidību, arī procesa nepārtrauktību.
dziesmu svētku kustībā ir iekļāvušies visi Latvijas reģioni, dažādi sabiedrības •	
slāņi. šī Vislatvijas dziedātāju pārstāvniecība lielā mērā ir pasargājusi svētkus 
no tāda līmeņa nesaskaņām, kuras iznīcinātu pašu tradīciju.
dziesmu svētki ir veidojuši noturīgu tiltu starp•	  amatieru un profesionālo mākslu. 
gandrīz visi profesionālo kolektīvu vadītāji reizē bijuši arī amatierkoru diriģenti. 
svarīgi noturības iemesli ir saistīti ar •	 repertuāru – ar tautasdziesmu apdaru un 
svētku “dižo dziesmu” stabilo vietu koru repertuārā. 
Par svarīgu faktoru uzskatāma mērķtiecīgi virzīta •	 kordiriģentu izglītošana. 
sākumā semināros, skolotāju institūtos, kursos. vēlāk – mūzikas vidusskolās un 
augstskolās. mūsdienās arī starptautiska līmeņa meistarklasēs un citu veidu starp-
tautiskos forumos.
Kordziedāšanai būtisks bijis •	 biedrību, sabiedrisko organizāciju un/vai valsts 
atbalsts. Pēc otrā pasaules kara ieviestā mākslinieciskās pašdarbības centralizētā 
pārraudzība apvienojumā ar jau agrāk iesakņotajām kordziedāšanas tradīcijām 
un dziesmas mīlestību veidojusi stabilu bāzi koru kvalitatīvai izaugsmei.
 īpaši svarīgs dziedātājiem vienmēr bijis arī •	 izcilu diriģentu starojums, lielu cilvē-
cisku un māksliniecisku personību valdzinājums.
dziesmu svētku dziļākās misijas apjēgums – uzturēt •	 nācijas garīgās vienotības 
apziņu – lai arī ne vienmēr vārdos formulēts, kordziedātāju sirdīs ir mājojis vien-
mēr. to dzīvu uzturējusi repertuāra nacionālā daļa, to spožā liesmā katru reizi 
uzpūtusi iespēja Lielajā kopkorī justies kā savas tautas daļai. 

Par autori

Ilma Grauzdiņa (dz. 1948) – Dr. art. absolvējusi jāzepa vītola Latvijas valsts 
konservatorijas muzikoloģijas nodaļu (1971) un papildinājusies gņesinu valsts 
mūzikas pedagoģijas institūta aspirantūrā maskavā. 1993. gadā aizstāvējusi pro-
mocijas darbu par Latvijas ērģeļkultūru, iegūstot mākslas doktora grādu. jvLma 
muzikoloģijas nodaļas docētāja kopš 1973. gada, 1993. gadā ievēlēta par profe-
sori. vada dažādus teorētiskos un praktiskos studiju kursus bakalaura, maģistra 
un doktora studiju programmās. Pētījusi ērģeļmūzikas, latviešu mūzikas vēstures, 
mūzikas teorijas jautājumus. nozīmīgākās publikācijas: monogrāfija par Latvijas 
ērģeļkultūru Tūkstoš mēlēm ērģeles spēlē (1987), Dziesmu svētku mazā enciklopē-
dija (2004, sastādītāja), Izredzētie. Latvijas lielā kora virsdiriģenti (2008). daudzu 
zinātnisku rakstu, metodiskas ievirzes pētījumu un mācību materiālu autore, 
a. Klotiņa vadībā un redakcijā veidotās grāmatas Mūzika okupācijā (2011) līdz-
autore. jvLma Gada balvas 2010 laureāte.

Ilma Grauzdiņa   Koru dziedāšana un dziesmu svētKi Latvijā



Daiga Mazvērsīte

Latvijas mūziķi pasauLē

Rakstā analizēta gan latviešu, gan Latvijā sakņotu cittautu mūziķu – instrumentālistu, dziedoņu, 
diriģentu, orķestru un ansambļu – darbība un sasniegumi vēsturiskā, sabiedriski politiskā un 
mākslinieciskā kontekstā, izceļot spilgtākās personības, sniedzot to starptautisko panākumu īsu 
raksturojumu. ieskicēti būtiskākie sasniegumi atsevišķos žanros, mūziķu veikums un izcilība 
vērtēti Latvijas mūzikas kultūras attīstības kopējā kontekstā, atsevišķa sadaļa veltīta vieglajai  
mūzikai. 

The paper analyses the activity and achievements of Latvian musicians as well as of instru-
mentalists, singers, conductors and ensembles rooted in Latvia, within the historical, social 
political and artistic context, highlighting the brightest personalities and providing a brief 
characteristics of their international success. The most essential accomplishments are mar-
ked in particular genres, and musician’s achievements and excellence are evaluated within the 
common context of Latvian musical culture development; a separate chapter is devoted to light  
music.

Atslēgvārdi: Latvijas mūzikas vēsture, Latvijas mūzikas personības.

Keywords: Latvian music history, Latvian music personalities.

ievads

tāpat kā ikvienā mākslas veidā, arī mūzikā indivīda sasniegumu pamatā ir perso-
nisko īpašību un talantu summa. veiksmīgas attīstības apstākļos, ar to saprotot mācību 
procesu kopumu, ko veido izglītības sistēmas un konkrētu pedagogu prasmju un me-
tožu koprezultāts, tā spēj īstenoties izcilos starptautiskos sasniegumos, kuru tramplīns 
pārsvarā gadījumu ir sākotnējā profesionālā darbība dzimtenē.

viens no vairāk nekā gadsimtu ilgajiem Latvijas mūziķu starptautiskas konkurēt-
spējas iemesliem sakņojas rūpīgi koptā, uzturētā un pārbaudītu, zinātnisku pedagoģi-
jas principu īstenojošā trīspakāpju izglītības sistēmā – bērnu mūzikas skola, koledža 
(vidusskola) un mūzikas augstskola. Kopējā muzikālās izglītības aspektā ļoti svarīga ir 
izteiktā mūzikas loma vispārizglītojošo skolu sistēmā, kas veidota kopš 19. gs., atvēlot 
lielu lomu dziedāšanai un skaņu mākslas studijām kā neatņemamai estētiskās audzi-
nāšanas sastāvdaļai. Latvijas mākslinieku priekšrocība bija un ir organiska iekļaušanās 
kopējā Rietumeiropas mūzikas valodas, izteiksmes līdzekļu, stilu un žanru attīstībā, jo 
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nepastāv interpretāciju un skolu pretrunas. attīstoties menedžmenta darbībai, koncertu 
organizēšanā visā pasaulē par galveno kļuvis “zvaigžņu” sistēmas princips, kurā tiek 
izceltas konkrētas personības, tās padarot par “ēsmu” publikai. Līdz ar to brīvā mūzikas 
tirgus apstākļos dominējoša loma ir ne tikai mūziķa profesionālajām kvalitātēm un 
darbaspējām, bet arī personiskajai pievilcībai, saskarsmes prasmēm, uzturot sabiedrībā 
interesi par savu radošo darbību. arī šādas konkurences apstākļos Latvijas mākslinieki 
izrādījušies vieni no spēcīgākajiem. 

pirmās profesionālās latviešu mūziķu aktivitātes

Līdzīgi kā abās pārējās Baltijas valstīs, arī Latvijā profesionālā mūzikas kultūra 
izveidojās salīdzinoši vēlu – 19. gs. otrajā pusē. Ģeogrāfiskās un politiskās situācijas 
ietekmē tā attīstījusies ciešā kopībā ar krievu un vācu mūzikas kultūrām, pārmanto-
jot to instrumentu spēles un dziedāšanas skolu labākās tradīcijas. sākotnējā atrašanās 
lielvalsts, proti, Krievijas impērijas sastāvā vienlaikus veicināja un arī bremzēja mūziķu 
izaugsmi: tā sniedza iespēju studēt pēterburgas un maskavas konservatorijās, kas ak-
tivizēja kontaktu un līdz ar to arī muzicēšanas iespēju attīstību visas lielvalsts mērogā, 
tomēr enerģiskā rusifikācijas kultūrpolitika radīja draudus zaudēt savu nacionālo iden-
titāti. atvērts bija arī ceļš uz Rietumeiropu, kurp skoloties devās ne viens vien mūziķis, 
un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu un koncertēšanas iespēju izmantošana rakstu-
rīga Latvijas mūziķiem joprojām. 

Līdz 19. gs. vietējo mūziķu darbošanās reti pārsniedza dzimtenes robežas, jo viņiem 
trūka konkurētspējai nepieciešamās kvalifikācijas. 

19. gs. otrajā pusē par vienu no nozīmīgākajiem mūzikas centriem kļuva diriģenta 
un ērģelnieka Jāņa Bētiņa vadītais irlavas skolotāju seminārs, tā absolventi ieguva 
labas orķestra muzicēšanas iemaņas, un Irlavas semināristu orķestris 30 cilvēku sa-
stāvā piedalījās arī Vispārējos 1. dziesmu svētkos.1 Kurzemē ar j. Bētiņa tiešu līdzdalību 
un gādību, pateicoties arī viņa skolniekiem, sāka veidoties instrumentu ansambļi, 
vēlāk Kurzemē tipiska parādība bija lauku orķestri. Kaut gan nopietnas muzicēšanas 
tradīcijas bija arī Jelgavā, kur kopš 20. gs. sākuma regulāri notika latviešu mūzikas 
koncerti, par starptautisku mūzikas dzīves centru Latvijā likumsakarīgi veidojās Rīga, 
kur mijiedarbojās latviešu, vācu un krievu kultūras faktori (trešajā vietā nozīmīguma 
ziņā atstājot Liepājas mūzikas dzīvi). 1910. gadā somu diriģenta Georga Šnēfogta 
vadībā izveidots pirmais Rīgas simfoniskais orķestris, un tā vadīšana arī tika uzticēta 
latviešiem – jurim un pāvulam jurjāniem, kā arī Artūram Bobkovicam, kas daudz 
darījis ne tikai Rīgas, bet arī Liepājas un tērbatas (tartu) simfonisko koncertu dzīves  
organizācijā. 

par ļoti nozīmīgu veidojumu, kas atbalstīja vietējo skaņražu un mūziķu centienus, 
kļuva Rīgas Latviešu biedrības (RLB) mūzikas komisija (dib. 1888). tā deva iespēju 
mūzikas darbiniekiem pulcēties vismaz gadskārtējās sapulcēs, atbalstīja mūzikas izglī-
tību, publicēja notis un veicināja starptautisku koncertdarbību. 

1 Kārkliņš L. Simfoniskā mūzika Latvijā. Rīga: Liesma, 1990, 26. lpp.
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19. gs. beigās Rīgā ievērojamākie ērģelnieki, pianisti, vijolnieki un čellisti sniedza 
pastāvīgus koncertus, mākslinieku vidū jāatzīmē dziedātāju vecākās paaudzes pārstā-
vis Jēkabs Duburs, Krievijas pilsētās daudz koncertējusī dziedātāja Ada Benefelde, 
vijolnieks Augusts Dombrovskis, pianists Arvīds Daugulis, čellists Oto Fogelmanis. 
starptautisku atzinību bija izpelnījies vecākais no Latvijas ievērojamākajiem ērģelnie-
kiem, arī pianists Ādams Ore – viņš pēc studijām Štutgartē un neapolē ilgus gadus pa-
vadīja lielākajos eiropas centros, darbojies kā mūzikas pedagogs un koncertējis vācijā, 
austrijā, Šveicē, Holandē, Krievijā u.c.2 

vispārējā mūzikas kultūras līmeņa celšanās Latvijā raisīja sabiedrības interesi par 
latviešu mūziķu sagatavošanas iespējām, rosināja jaunos censoņus patstāvīgi meklēt 
izglītības iespējas pie ārzemju pedagogiem, tomēr lielākā daļa joprojām orientējās uz 
maskavas un pēterburgas konservatorijām, ar šīm pilsētām vēlāk saistot savu radošo 
darbību, kas līdz ar to ieguva starptautisku skanējumu. 

pēterburgā aktivitātes uzsāka arī vairāki latviešu muzikālie kolektīvi, tostarp t. Rei-
tera vadītais pēterburgas latviešu labdarības biedrības koris. plašā Krievija latviešu 
mūziķiem varēja piedāvāt daudzas skatuves, uz kurām lielāko slavu iemantoja dzie-
dātāji. viņi devās plašās koncertturnejās. tā 1916. gada pavasarī notikusi a. Kalniņa 
koncertturneja pa pievolgas pilsētām – Ribinsku, jaroslavļu, tveru ar latviešu solistiem 
ā. Kaktiņu un p. saksu.3

pirmā pasaules kara gados pēterburgā un maskavā kopumā notikuši seši iespaidīgi 
latviešu simfoniskās mūzikas koncerti,4 daži sarīkoti kopā ar igauņu biedrības Vane-
muine orķestri. Latviešu bēgļu palīdzības biedrība Dzimtene organizēja neskaitāmus 
bēgļiem rīkotus labdarības koncertus dažādās Krievijas pilsētās. tajos piedalījās iz-
cilākie un aktīvākie latviešu mūzikas darbinieki, kas vēlāk, atgriezušies Latvijā, savus 
spēkus veltīja nacionālās mūzikas augšupejai.

2 Mūzikas vēsture. j. vītoliņa redakcijā. Rīga: Grāmatu draugs, [1934], 517. lpp.
3 stumbre s. Vasaras pastorāles: Komponiste Paula Līcīte dzīvē un darbā. Rīga: Liesma, 1985, 37. lpp.
4 Jānis Zālītis atmiņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs. sast. v. Bērziņa. Rīga: zinātne, 1984, 

118. lpp. Kā nozīmīgs sasniegums atzīmējams pirmā pasaules kara gados notikušais visplašākais koncerts 
maskavas ķeizariskajā teātrī 1916. gada 12. novembrī. Koncertā bija pārstāvēta jaunākā latviešu mūzika, ko 
izpildīja izcili atskaņotājmākslinieki. piedaloties apvienotajiem pēterburgas un maskavas latviešu koriem, 
ķeizariskā teātra simfoniskajam orķestrim un solistiem m. vīgnerei-Grīnbergai, a. Libertei-Rebānei, 
p. saksam, ā. Kaktiņam, diriģentiem j. vītolam un t. Reiteram, koncertmeistaram j. zālītim u.c. māksli-
niekiem, izskanēja emīla Dārziņa Melanholiskais valsis, a. Kalniņa simfoniskā svīta Dziesma par dzimteni, 
e. melngaiļa Bārenītes slavināšana, jāņa mediņa operas Uguns un nakts prologs u.c. darbi. Koncertu plaši 
atspoguļoja maskavas prese, recenzijas bija lasāmas laikrakstos Русское слово, Русские ведомости, žurnālā 
Музыкальный современник, poļu laikrakstos Gazeta Polska un Echo Polskie u.c. periodiskajos izdevumos. 
j. zālītis fiksējis arī citus iespaidīgus latviešu mūzikas sarīkojumus: 1917. gada 7. maijā pēterburgas muzikālās 
drāmas teātra telpās uzstājās marijas teātra simfoniskais orķestris, pēterburgas latviešu koris, t. Reiters, j. vī-
tols, ā. Kaktiņš, p. sakss u.c., skanēja j. vītola, a. Kalniņa, a. jurjāna. e. melngaiļa, e. Dārziņa u.c. sacerējumi. 
1917. gada 8. oktobrī petrogradā notika p. saksa un ā. Kaktiņa koncerts, kurā kā koncertmeistars piedalījās 
arī j. zālītis. a. Kalniņa kora kompozīciju vakaru 1917. gada 22. oktobrī petrogradā sarīkoja t. Reitera  
vadītais koris. 
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mūzikas dzīve Latvijas valsts pirmajos 20 gados 

pēc Latvijas valsts nodibināšanas sāka veidoties dažādas nacionālās institūcijas. 
1919. gadā dibināta Latvijas Konservatorija (padomju gados – Latvijas valsts kon-
servatorija (LvK), pēc neatkarības atgūšanas – Latvijas mūzikas akadēmija), nākamo 
profesionālo kadru kalve, kur pedagoģisko darbu uzņēmās arī tālaika spilgtākie mūziķi, 
nododot tālāk no izciliem pedagogiem gūtās prasmes un veidojot nacionālu mūzikas 
pedagoģijas principu kopumu jeb skolu. Līdztekus latviešu mūzikas pārstāvju arvien 
pieaugošajai aktivitātei pašu mājās viņu darbība arvien pamanāmāka kļūst arī Rie-
tumeiropas mūzikas dzīves kontekstā, kur lielāko ievērību guvis t. Reitera vadītais koris  
(11 ārzemju viesturnejas5), kā arī izcili dziedoņi no nacionālās operas (LnO) solistu 
vidus. Būtisku atbalstu mūziķu izglītībai un reprezentācijai ārzemēs sniedza 1920. gadā 
dibinātais Kultūras fonds, piemēram, 1924. gadā tas piešķīra līdzekļus studijām itālijā 
vai ārzemju ceļojumiem desmit dziedātājiem, kuru vidū bija mariss vētra, jānis Kār-
kliņš, vilija Lamberte, marija maldutis, Rūdolfs tunce, zelma Bergkinde u.c.6 valsts 
atbalsts kļuva sevišķi ievērojams pēc 1937. gada, kad pēc Kultūras fonda iniciatīvas 
izveidoja tēvzemes balvas fondu. tas atbalstīja un materiāli uzmundrināja darbam 
mūziķus, bet īpašs nodoklis bija paredzēts radiofonam un skaņuplašu izdošanai.

Ļoti svarīga nozīme nacionālās mūzikas kultūras attīstībā bija Rīgas radiofona iz-
veidei (1925; 1938. gadā tas oficiāli tika nosaukts par Latvijas Radiofonu). ik dienu “dzī-
vajā” priekšnesumā tas pārraidīja simfonisko mūziku un kamermūziku, savā orķestrī 
un ansambļos nodarbināja lielu skaitu mūziķu, tādējādi ļaujot publikai ne tikai klātienē 
baudīt augstvērtīgus priekšnesumus, bet arī veicinot mūziķu atpazīstamību. 1926. gadā 
Radiofonā izveidoja simfonisko orķestri, kas sniedza arī koncertus publikai. 

1931. gadā dibināta pirmā nacionālā skaņuplašu fabrika Bellacord Electro, ar kuras 
ražojumu starpniecību mūziķiem radās iespēja iekarot jaunus tirgus, vispirms jau 
kaimiņ valstu radiofonus. Bellacord savu veikumu ir reprezentējis arī divās starptautis-
kās izstādēs: stokholmā, kur ierakstu Kas tie tādi, kas dziedāja noklausījies kroņprincis 
Gustavs ādolfs,7 savukārt Briselē likti pamati latviešu mūzikas ierakstu izplatībai un 
interpretu slavai visā pasaulē. 

Kopumā lielāko ārzemju publikas ievērību jau kopš 19. gs. beigām izpelnīju-
šies dziedoņi, nacionālās operas solisti, kas guvuši pelnītu starptautisku atzinību, 
tai kļūstot par nosacītu snieguma kvalitātes mērauklu. Dziedātāju “eksportu”, kad 
iepriekš sagatavota loma tiek izpildīta citvalstu operteātru iestudējumos, var uzska-
tīt par vienkāršāko veidu, kā iekļauties ārvalstu mūzikas dzīvē. to pašu var sacīt par 
dziedoņu muzicēšanu klavieru pavadījumā, savukārt orķestra vai ansambļa uzstāšanās 
organizēšana prasa daudz vairāk laika un līdzekļu. pat svešā valodā skanoša dziesma 
mūzikas pasaulē kalpo kā saziņa bez tulka, ne tikai melodijai, bet arī dziedoņa žestiem, 
grimasēm un aktiermeistarībai kopumā ļaujot noprast atskaņotās kompozīcijas saturu, 

5 sk.: Latviešu ievērojamākie diriģenti. t. Reiters. pieejams: http://www.music.lv/conductors/teodors_reiters/
kori3.htm (skatīts 19.08.2012.).

6 aļķe a. Rīgas bruņinieks Mariss Vētra. Rīga: treji deviņi, 2001, 82. lpp.
7 Rudzītis H. Manas dzīves dēkas. [Bruklina]: Grāmatu draugs, 1984, 149. lpp.
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turpretī instrumentālā mūzika prasa rūpīgāku iedziļināšanos, iztēli un klausīšanās  
pieredzi. 

pie slaveniem pedagogiem Krievijā skolojusies dziedātāja Malvīne Vīgnere-
Grīnberga. 1891. gadā viņa debitēja RLB kā latviešu tautasdziesmu izpildītāja, vēlāk 
pievienojas Liepājas vācu operas trupai. 1905. gadā studējusi Berlīnē, kur iepazīstināja 
vācu publiku ar latviešu tautasdziesmām un ievērojamāko latviešu komponistu dar-
biem. 1908./1909. gadā devusies koncertceļojumā pa sibīriju,8 pēc solistes darba LnO 
pievērsusies pedagoģijai. 

Pauls Sakss 1909. gadā absolvēja Romas Konservatoriju. publikas sirdi viņš 
iekaroja jau ar pirmo solokoncertu 1905. gadā Rīgā, melngalvju namā. vēlāk izcilais 
dziedonis ilgus gadus bija LnO solists, strādāja arī par vokālo pedagogu. Laikā no 
1911. līdz 1918. gadam minsteres operteātrī 25 operu partijas iestudējis latviešu oper-
dziedātājs Rūdolfs Bērziņš. no 1908. līdz 1914. gadam viņš uzstājies kā varoņtenors 
Halles, minsteres un Hemnicas operteātros, bet kara laikā ar neskaitāmiem koncertiem 
apceļojis visu skandināviju.9

Ādolfs Kaktiņš ar savu spilgto personību savulaik iemiesoja visu latviešu vokālās 
mākslas nozari – pēc studijām Berlīnē viņš trīs gadus strādājis nirnbergas operteātrī, 
tad dziedoni angažēja visbādenes opera, līdz darbu vācijā pārtrauca pirmais pasaules 
karš. 1914. gadā Kaktiņš devās uz Krieviju, divus gadus uzstājās pēterburgas teātrī, 
apceļoja visas lielākās Krievijas pilsētas, sevišķi tās, kurās lielā skaitā bija apmetušies 
latviešu bēgļi. pēc pievienošanās Latvijas nacionālajai operai dziedonis turpināja 
sajūsmināt publiku uz citu teātru skatuvēm. 1925. gadā trīs mēnešus viņš viesojās 
montekarlo, arī parīzes Lielajā operā, 1927. gadā dziedāja prāgas un minhenes operā, 
1929. gadā – stokholmā, 1938. gadā – varšavā.10 

Milda Brehmane-Štengele pirmā pasaules kara gadus aizvadīja vitebskā, kur uzstā-
jusies labdarības koncertos. Kā LnO soliste ievērojamā māksliniece dziedājusi Kauņā, 
tallinā, maskavā, Helsinkos (1927), Berlīnes valsts operā (1928).11 Kad 20. gadu beigās 
operā sākās finanšu krīze, dziedātāja atšķirībā no kolēģiem, kuri brauca uz Rietumiem, 
devās pretējā virzienā un kļuva par pirmo ārzemju mākslinieci, kas pēc Oktobra revo-
lūcijas uzstājās maskavas Lielajā teātrī. panākumi bija milzīgi, tādēļ dziedāt uz padomju 
savienību viņa brauca arī 1929. un 1930. gadā. 1930. gada pirmajā pusē dziedātāja trīs 
mēnešus pavadīja koncertturnejā Krievijā un Gruzijā. 

Klausītāju iemīļotas bijušas arī citas LnO solistes – soprāns Ada Benefelde, 
mecosoprāns Herta Lūse u.c. Operdziedātāja Alīda Vāne divpadsmit gadus 
(1925–1937) iepriecinājusi skatītājus, dziedot vadošās soprāna lomās uz itālijas 
operskatuvēm, dziedāts arī amerikas savienotajās valstīs, argentīnā, urugvajā, Čīlē,  
Holandē.

  8 Jānis Zālītis atmiņās un apcerēs, dienasgrāmatas lappusēs, vēstulēs, 112.–114. lpp. 
  9 vētra m. Diždziedonis Rūdolfs Bērziņš. Mūzikas Apskats, nr. 1, 1939, 7.–9. lpp.
10 Lesiņš K. Problemas un sejas latviešu mūzikā. Rīga: a. Gulbis, 1939, 299. lpp.
11 turpat, 308. lpp. 20. gados Rīgas māksliniekiem bija izveidojies ciešs kontakts ar Berlīnes valsts operu – gan 

pašiem tur viesojoties, gan apmeklējot izrādes (Briede v. Latviešu operteātris. Rīga: zinātne, 1982, 53. lpp.).
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izcilais tenors Mariss Vētra skolojies itālijā, bet no 1929. gada dziedājis vācijas, 
austrijas, prāgas operteātros, kā arī filmējies vācijā. pēc filmas Pavasara pasaka (1934) 
parādīšanās kritiķis jānis zālītis rakstīja: “vētra pirmais no latvju dziedoņiem, kas tu-
vojies skaņu filmai, un arī pirmais no mūsējiem, kas var priecāties par savas balss un 
savas fotogenitātes panākumiem.”12 1944. gadā emigrējis uz zviedriju, 1946. gadā – uz 
Kanādu, kur viņam bija arī sava vokālā studija. LnO solists tenors Artūrs Priednieks-
Kavara 1928. gadā parakstīja ilgtermiņa līgumu pirmā tenora partijām Berlīnes valsts 
operā (t.s. Krolla operā). papildinājies vīnē (1935–1937), dziedājis turienes valsts 
operā, viesojies arī Cīrihes, Ženēvas, Grācas operteātros. pēc Otrā pasaules kara māks-
linieks devās trimdā, nokļuva asv, kur strādāja par dziedāšanas pedagogu koledžā 
minesotas pavalstī. 

viena no spožākajām Latvijas pirmās brīvvalsts laika klaviermūzikas zvaigznēm 
bija pianists, koncertmeistars, pedagogs un arī komponists Pauls Šūberts, viena no 
populārākajām personām izpildītājmākslinieku saimē. jau 1917. gadā p. Šūberts kopā 
ar t. Reitera vadīto strēlnieku simfonisko orķestri, ā. Kaktiņu un p. saksu rīkoja kon-
certus latviešu bēgļiem Krievijā. vēlāk kļuva par Latvijas Konservatorijas klavieru 
klases vadītāju, piedalījās ļoti daudzos koncertos, kuru skaits līdz okupācijai sasniedza 
1300. mākslinieks arī bieži pavadīja Latvijā koncertējošos ārzemju mūziķus, tostarp 
dziedoņus F. Šaļapinu, L. sobinovu u.c., kopā ar ā. Kaktiņu un ievērojamiem ārzemju 
solistiem uzstājies somijā, Lietuvā, igaunijā, arī ārzemju radiofonos stokholmā, Oslo, 
Berlīnē, amsterdamā, Briselē, varšavā.13 Kamermūzikas trio sastāvā kopā ar a. norīti 
un a. Ozoliņu p. Šūberts propagandēja latviešu mūzikas sasniegumus Baltijas valstīs, 
somijā, Dānijā.

Arvīds Norītis (1902–1981) ir pirmais brīvās Latvijas akadēmiski izglītotais vijol-
nieks, vairāku stīgu kvartetu un citu kameransambļu pirmā vijole, LnO un arī Latvijas 

12 zālītis j. tenors no Rīgas – Rīgā. Jaunākās Ziņas, 1934, 11. apr., 6. lpp.
13 Lesiņš K. Problemas un sejas latviešu mūzikā, 316. lpp.

1. att. alīda vāne  
(no Radio 3 Klasika arhīva)

2. att. mariss vētra  
(no ata Bērtiņa personiskā arhīva)

3. att. pauls sakss  
(no Radio 3 Klasika arhīva)

Daiga Mazvērsīte    Latvijas mūziķi pasauLē
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Radiofona vadošais vijolnieks un vijoļspēles pedagogs Latvijā, aizsācis arī diriģenta dar-
bību. pēc aktīvas koncertdarbības Otrā pasaules kara gados kopā ar Latviešu stīgu kvar-
tetu pārcēlies uz vesterosu zviedrijā, kur līdz 1961. gadam vadīja arī pilsētas simfonisko 
orķestri.14 vijolnieku vidū slavens bija vēlāk venecuēlā dzīvojošais Olafs Ilziņš, kurš no 
Latvijas laika brīnumbērna tapa par izcilu solistu, venecuēlas simfoniskā orķestra kon-
certmeistaru un konservatoriju mācībspēku. Ēvalds Berzinskis, latviešu čella skolas 
pamatlicējs, paralēli solokarjerai spēlējis operteātra orķestrī, izveidojis kameransambli 
(ar a. norīti un v. ilsteru), ar kuru uzstājies pat austrālijā.15

Otrais pasaules karš un padomju okupācija

1941. gadā padomju okupācijas laikā dibināta pirmā centralizētā koncert or ga ni-
zācija – LPSR Valsts filharmonija, iestāde, kuras uzdevums bija rīkot dažādu žanru 
koncertus, un tās štatā darbojās solisti, arī ansambļi. iekļaušanos sovetiskajā kultūras 
rituālā bija paredzēts apzīmogot ar latviešu teātra, mūzikas un tēlotājmākslas dekādi 
1941. gadā, kurai bija nepieciešams mobilizēt izcilākos latviešu mūziķus un dziedātājus, 
taču Otrais pasaules karš radīja neatgriezeniskas sekas mūzikas vidē, sašķeļot māksli-
niekus divās pretējās nometnēs. padomju pusē jeb “aizmugurē” nonākušie kara gados 
darbojās Latvijas mākslas ansamblī ivanovā, koncertēja daudzviet psRs teritorijā, uz-
stājās frontē, kara hospitāļos un iesaukšanas punktos. 

savukārt Latvijā profesionālā koncertdzīve ritēja samērā aktīvi, ar Radiofona orķes-
tra spēkiem kara gados notikuši 80 koncerti, piemēram, Oto Krolla mākslas aģentūra 
1942./43. gada ziemas sezonā vien bija sarīkojusi 260 koncertus.16 Latviešu mūziķiem 
un diriģentiem bija iespējas uzstāties arī ārpus Latvijas,17 piemēram, operdziedonis 
Arnolds Skara bija solists Drēzdenes operā. 

Otrā pasaules kara beigās atkārtotās padomju okupācijas draudi izraisīja plašu 
emigrāciju, kuras rezultātā apmēram trešā daļa mūzikas darbinieku devās trimdā uz 
Rietumiem. Daļa no viņiem  atrada iespējas turpināt mūziķa darbu, citiem tas neizdevās. 

Latvijā palikušie mūziķi bija spiesti savās aktivitātēs un radošajās iecerēs aprobe-
žoties (ar ļoti retiem izņēmumiem) ar līdzdarbošanos un koncertēšanu “brālīgajās” 
padomju republikās un austrumeiropas sociālistiskajās valstīs, kas nenoliedzami bija 
ļoti plaša, tomēr kulturāli ļoti sadrumstalota teritorija. Diemžēl panākumu ķīla bija ne 
tikai objektīvi augsts meistarības līmenis, bet arī piederība pie partijas un atbalsts varas 
sludinātajiem ideāliem. 

14 Žune i. vijolnieks, pedagogs un diriģents arvīds norītis jauniegūto materiālu gaismā: referāts Rakstnie-
cības un mūzikas muzeja konferencē “Krājuma pētījumi 2011” 2011. gada 25. novembrī; sk.: http://rmm.
lv/?page_id=3206 (skatīts 12.08.2013.). 

15 Padomju Latvijas mūzikas darbinieki. Rīga: Liesma, 1965, 44. lpp.
16 Mūzika okupācijā. a. Klotiņa redakcijā. Rīga: Lu Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2011, 379. lpp.
17 piemēram, O. Bištēviņš kara gados vadījis simfonisko orķestri vroclavā, tā repertuārā iekļaujot arī latviešu 

komponistu darbus. visvairāk ārzemju koncertu šajā periodā sniedzis vijolnieks O. ilziņš, piemēram, 
1943. gada februārī un martā vien – ap 15 koncertu vācijā. Latviešu mūziķu grupa 1944. gada agrā pavasarī 
arodbiedrību savienības uzdevumā ar koncertiem apceļojuši pat ziemeļvācijā strādājošo darba dienestam 
savervēto latviešu nometnes. turpat, 399. lpp.
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pēc Otrā pasaules kara darbu atsāka LpsR valsts filharmonija, tomēr koncertdzīve 
Latvijā atkopās lēni, straujākus apgriezienus tā uzņēma tikai 50. gadu otrajā pusē. tā, 
piemēram, 1951. gadā filharmonijas paspārnē darbojās tikai divi profesionāli kolek-
tīvi – valsts koris un dziesmu un deju ansamblis, kā arī četri štata un pussimts ārštata 
estrādes solistu.18

par pirmo lielo latviešu mūzikas vissavienības prezentāciju kļuva Latviešu mākslas 
un literatūras dekāde Maskavā 1955. gada 14.–26. decembrī, kurā piedalījās ap 1000 
izpildītāju: Operas un baleta teātris, valsts koris un simfoniskais orķestris, tautas deju 
ansamblis Sakta u.c. piedalīšanās šajā sarīkojumā kļuva par starta platformu vairāku 
latviešu mākslinieku karjerai, piemēram, baletdejotājs māris Liepa pēc gada kļuva par 
maskavas Lielā teātra solistu, bet maskavas operetes teātris angažēja dziedātāju Mirdzu 
Ozoliņu. 50. gados m. Ozoliņa u.c. pārstāvēja Latvijas mūziku dažādos psRs kultūras 
prezentācijas pasākumos (arī islandē, ēģiptē u.c.) ar “tautu draudzības” ievirzi (pie-
mēram, 50.–60. gados populārajos starptautiskajos jaunatnes un studentu festivālos,19 
kuru politiskā platforma, protams, bija padomju varas centieni popularizēt “strādnieku 
un zemnieku” valsts mākslu). Kaut arī līdzdalībai “miera maršos”, “Latvijas kultūras 
dienās” un tamlīdzīgos sarīkojumos dažkārt bija klaji propagandistiska ievirze, tā deva 
iespēju labākajiem Latvijas mūziķiem gūt starptautisku uzstāšanos pieredzi. 

Kārtējo reizi tieši dziedātāji kļuva Latvijas mūzikas dzīves sasniegumu “vēstnieki” 
ārvalstīs (piedaloties arī citu republiku operteātru izrādēs), kur pelnītu atzinību guva 
mūsu opermākslas zvaigznes Edgars Plūksna, Arturs Frinbergs, Pēteris Grāvelis, 
Regīna Frinberga, Vera Davidone. ar savu izcilo profesionalitāti un personisko pie-
vilcību padomju savienībā, kā arī koncertos Dānijā, norvēģijā, vācijā apbūra p. saksa 
skolniece koloratūrsoprāns Elfrīda Pakule, kura koncertēja duetā ar dzīvesbiedru, basu 
Aleksandru Daškovu, kā arī LnO primadonna Žermēna Heine-Vāgnere. spēcīgās 
latviešu vokālās skolas 60. gadu “jaunās paaudzes” izcilie, ar lielām darbaspējām un 
skatuvisko pievilcību apveltītie talanti – Kārlis Zariņš, Laima Andersone, Jānis Zā-
bers, Gurijs Antipovs u.c. – ar ovācijām tika sagaidīti psRs galvenajos operteātros un 
uz koncertskatuvēm daudzviet pasaulē. 

Diemžēl Latvijas mūziķiem, kas cerēja uzstāties ārpus padomju savienības ro-
bežām, bija jārēķinās ar to, ka vieskoncertus rīkoja vissavienības koncertorganizācija 
Goskoncert un tā priekšroku deva metropoļu – maskavas un Ļeņingradas – zvaigznēm, 
tādējādi līdz impērijas sabrukumam Baltijas pārstāvji samērā reti tika līdz prestižā-
kajām skatuvēm. Šajā kontekstā kā izcils sasniegums mūsu vokālajā mākslā jāvērtē 
spožā tenora j. zābera stažēšanās milānas operteātrī La Scala (1963–1964) – tautieši šo 
panākumu uztvēra kā nosacītu atgriešanos muzikālajā eiropā. K. zariņš guva iespēju 
stažēties Bulgārijā, sofijas Konservatorijā, dziedonis uzstājās arī plovdivas operteātrī 

18 Kruks s. “Par mūziku skaistu un melodisku”: Padomju kultūras politika, 1932–1964. Rīga: neputns, 2008, 
78. lpp. par padomu periodu Latvijas mūzikā sk. arī: Padomju Latvijas mūzikas darbinieki. Rīga: Liesma, 1965.

19 Šāds pasākums pirmo reizi tika rīkots 1947. gadā un pēc tam notika ik pēc diviem gadiem, katru reizi citā pil-
sētā. piemēram, 6. vispasaules jaunatnes un studentu festivāls notika maskavā. Latvijas delegācijā bija vairāk 
nekā 300 dalībnieku, to vidū vissavienības festivālu laureātes dziedātājas veronika pilāne un elza zvirgzdiņa, 
vijolniece Lida Rubene, pianists valdis jancis, čellisti ernests Bertovskis, māris villerušs u.c. sk.: zariņš m. 
par dziesmām un dziedāšanu. Literatūra un Māksla, 1957, 16. febr., 3. lpp.

Daiga Mazvērsīte    Latvijas mūziķi pasauLē
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(1960). 1960. gads bija laimīgs arī L. andersonei – viņa kļuva par diplomandi vokālistu 
konkursā Berlīnē, iezīmējot turpmāko, arvien plašāko latviešu mūziķu līdzdalību starp-
tautiskos konkursos. 

vēsturiska latviešu pianismam, kura attīstībā, jaunās paaudzes audzināšanā daudz 
darījuši izcilie pedagogi Valerijs Zosts, Nikolajs Dauge u.c., bija pianistes Ilzes Grau-
biņas uzvara un zelta medaļa j. s. Baha starptautiskajā konkursā 1964. gadā Leipcigā, 
toreizējā vācijas Demokrātiskajā Republikā, nodrošinot sev izcilas Baha interpretes 
statusu visam mūžam,20 kura pēdējā desmitgade bija saistīta ar spāniju, – Barselonas 
konservatorijā strādāja ilzes māsa, vijolniece ieva Graubiņa. abas kopā kā kameran-
samblis muzicējušas Francijā, itālijā, Kanādā. pati ilze Graubiņa izglītību ieguva mas-
kavas Konservatorijā, taču dzimtenē savā ilggadējā pedagoģes darbā LvK sagatavojusi 
vairākus spīdošus pianistus, kuru vidū spilgtākais noteikti ir Armands Ābols. viņš 
plašu ievērību guva 1992. gadā ar uzvaru m. Kanalsas starptautiskajā pianistu konkursā 
Barselonā, vēlāk sekoja zelta medaļa konkursā Čīlē. Kopš 90. gadu vidus mūziķis dzīvo 

20 interesenti ar i. Graubiņas biogrāfiju un radošo darbību var iepazīties mājaslapā: http://ilzegraubin.com/
biolv.htm (skatīts 18.08.2013.).

4. att. LpsR Operas un baleta teātra solisti pēc komponista un pianista arvīda Žilinska autorkoncerta 60. gadu 
vidū: jānis zābers (no kreisās), elza zvirgzdiņa, artūrs Frinbergs, vera Davidone, maigurs andermanis,  
arvīds Žilinskis, Kārlis zariņš, austra tauriņa, pēteris Grāvelis, Rita zelmane (no LnO arhīva) 
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Čīlē, sniedz aptuveni 20 koncertu gadā eiropas, 
ziemeļamerikas un Dienvidamerikas valstīs, sa-
darbojas ar izciliem kolektīviem, a. ābola kon-
certi tiek regulāri raidīti spānijas, Kolumbijas, 
Čīles un Latvijas radio un televīzijā. 

ārpus Latvijas, maskavā, studijas mērķtiecīgi 
turpināja vijolniece Rasma Lielmane-Kor tesa, 
prestižu starptautisko konkursu laureāte, kas 
koncertējusi visā eiropā, amerikas kontinentā, 
tālajos austrumos un āfrikā. R. Lielmane 
pēc studijām maskavas Konservatorijā kopš 
1971. gada dzīvo mehiko un pasniedz meksikas 
nacionālajā konservatorijā. 

savulaik Latviju atstāja (bet tagad ir ar to 
cieši saistīts jaunā pakāpē) rīdzinieks pasaul-
slavenais Gidons Krēmers, vijolnieks vairākās 
paaudzēs – viņa māte, LnO orķestra mūziķe 
marianne Krēmere bija izcilā zviedru izcelsmes 
vijolnieka Karla Briknera – pēckara gados LvK 
pedagoga un aktīva latviešu mūzikas propagan-
dētāja – meita.21 G. Krēmers ieguvis 1. vietu 
Dženovas paganīni un p. Čaikovska konkursā 
maskavā, 1975. gadā emigrējis no psRs, pašlaik 
muzicē kopā ar labākajiem orķestriem un izci-
lākajiem diriģentiem, izveidojis un vada Baltijas 
jauno mūziķu kamerorķestri Kremerata Baltica 
(dib. 1997), ieskaņojis vairāk nekā 100 albumu, 
ir Grammy u.c. balvu laureāts, apbalvots ar vai-
rāku valstu ordeņiem. 

prestižajā p. Čaikovska konkursā (1966) uz-
varējis arī rīdzinieks, čellists Miša Maiskis, kas 
1973. gadā emigrēja uz izraēlu. pēc uzvaras starp-
tautiskajā konkursā Florencē debitējis Ņujorkas 
Carnegie Hall, pēc tam sācis starptautisku kar-
jeru, regulāri koncertē asv, eiropā, austrālijā, 
tālajos austrumos, īpaši bieži uzstājas japānā.22 

pēckara paaudzes izcilākais čellists Ernests 
Bertovskis daudz koncertējis psRs pilsētās, 

21 sk.: Krēmers G. Ceļā. Rīga: neputns, 2007.
22 Līdzīgi G. Krēmeram savu saistību ar Latviju allaž godā 

tur citi ebreju tautības mūziķi, kas izglītību guvuši šeit, bet 
vēlāk devušies emigrācijā, piemēram, pianiste Dina joffe, 
Šopena un Šūmaņa konkursu laureāte, tāpat vijolnieks un 
mūzikas zinātnieks joahims Brauns u.c. 

5. att. maskavas p. Čaikovska konservatorijas  
absolvente (1965), pianisma virtuoze un pedagoģe  
ilze Graubiņa (no ilzegraubin.com)

6. att. ilzes Graubiņas skolnieks armands ābols. 
Didža Grozda foto (no Radio 3 Klasika arhīva)

7. att. Rasma Lielmane-Kortesa 
(no žurnāla Mūzikas Saule arhīva) 

Daiga Mazvērsīte    Latvijas mūziķi pasauLē
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Kaukāza republikās, sibīrijā, sniedzis koncertus soci-
ālisma valstīs, kā arī somijā, Kanādā u.c. vijolniece 
Lida Rubene aktīvās darbības laikā sniegusi pāri par 
2000 koncertiem, prezentējusi latviešu vijoļskolu 
somijā, Rumānijā, Bulgārijā, polijā. par plaši atzī-
tiem izpildītājiem izvērtās vijolnieks Valdis Zariņš, 
kurš bija koncertmeistars Bergenas Filharmonijas 
orķestrī, kā arī čellisti eleonora testeļeca, māris  
villerušs u.c.

1962. gadā notika apvērsums Latvijas ērģeļmū-
zikas attīstībā – darbu sāka Rīgas Doma koncertzāle 
ar savām apbrīnojamām ērģelēm, kas piesaistīja daudz 

klausītāju arī ārvalstu tūristu vidū, tādējādi paverot jaunu, simbolisku latviešu mūziķu 
popularitātes lappusi. 60. gadu sākumā Latvijā sākās jauns, aktīvs ērģeļmākslas uzplau-
kums. n. vanadziņa izaudzināts ir ērģelnieks Pēteris Sīpolnieks, kurš kopš 1962. gada 
nodevās tikai koncertdarbībai. viens no pazīstamākajiem Rīgas Doma un citu ērģeļu 
valdniekiem ir Tālivaldis Deksnis, viņš daudz koncertējis gan Latvijā, gan ārzemēs. 
Liels ir ērģelnieces Jevgeņijas Ļisicinas devums – sniegts vairāk nekā 1000 koncertu 
bijušajā psRs un eiropas valstīs, viņas ieraksti apkopoti vairāk nekā 20 skaņuplatēs.23 
21. gadsimtā latviešu ērģeļskolas skanīgo vārdu daudzina saistībā ar Štutgartes mū-
zikas un drāmas augstskolas absolventi Ivetu Apkalnu. “esmu spēlējusi tik daudzās 
vietās pasaulē un iepazinusi tik izcilus instrumentus, par kādiem pat sapņot nebiju 
uzdrīkstējusies,”24 atzīstas starptautisko konkursu laureāte i. apkalna, kas koncertējusi 
gandrīz visā eiropā ne tikai solo, bet arī kopā ar simfoniskajiem orķestriem.

paplašinot kolektīvu spektru

1959. gadā LvK nodibināta kameransambļu katedra, par kuras vadītāju kļuva 
j. ķepītis – tādējādi tika likts stabils pamats aktīvai kamermūzikas attīstībai, kas pa-
domju laikā nenoliedzami uzplauka vērienīgāk nekā brīvvalsts pirmajā posmā, un šā 
mūzikas žanra kopēji guva ievērību arī ārvalstīs. 

viens no izcilākajiem ansambļa spēles un koncertmeistara mākslas pedagogiem 
un praktiķiem pēckara Latvijā bija pianists Hermanis Brauns – viņš jau 20 gadu ve-
cumā uzstājies Lietuvā un Holandē, 1939. gadā devies studēt uz parīzi, kur arī kon-
certējis. Kara gados bijis pianists LpsR mākslas ansamblī ivanovā, uzstājies maskavā 
u.c. pilsētās, pēckara gados notikuši neskaitāmi H. Brauna koncerti psRs un ārzemēs, 
pavadot izcilākos dziedoņus un instrumentālistus. mūsu koncertmeistaru plejāde pa-
matoti lepojas arī ar tādiem izciliem mūziķiem kā Valdis Jancis, Ventis Zilberts un  
Māris Skuja – kādreizējais LnO koncertmeistars, kopš 1991. gada dzīvo austrijā un 
strādā Grācas opernamā. 

23 Ļisicina j., pētersone O. aizmirst sevi. Mūzikas Saule, nr. 6, 2004, 23. lpp.
24 apkalna i., zēgnere i. ir laiks šūt jaunas ērģeļkurpes. turpat, nr. 2, 14. lpp.

8. att. Gidons Krēmers. aigara prūša foto
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1967. gadā dibināts Latvijas Valsts filharmonijas kamerorķestris tovija Lifšica 
vadībā. 1973. gadā tas pirmo reizi prezentē latviešu mūziku nozīmīgajā laikmetīgās 
mūzikas festivālā Varšavas rudens, kur orķestra un valsts akadēmiskā kora priekš-
nesumā atskaņota j. ivanova 14. simfonija jeb Sinfonia da camera, p. Dambja Stanza  
di Michelangelo, m. zariņa un R. vintules miniatūras. Šajā prestižajā sarīkojumā mūsu 
kamerorķestris atgriežas vairākkārt. 20 darba gadu laikā t. Lifšics personiski iedvesmo-
jis Latvijas komponistu jaundarbu tapšanu savam kolektīvam, uzturējis orķestra spēles 
kvalitāti, regulāri atskaņojot baroka, klasicisma un laikmetīgo mūziku, vedis mūziķus 
vieskoncertos uz daudzām zemēm.

attīstot kamerorķestru tradīciju, 1987. gadā dibināts pirmais finansiāli neatkarī-
gais orķestris Latvijā – Rīgas kamermūziķi. Šis kolektīvs galveno uzmanību ir veltījis 
baroka un klasicisma mūzikas stilam, kā arī 20. gs. mūzikai, katru sezonu sagatavojot 
20 koncertprogrammas. savas darbības laikā (līdz 2006) tas koncertējis arī lielākajās 
eiropas koncertzālēs – gan šī, gan kolektīva organiskā turpinājuma – kamerorķestra 
Sinfonietta Rīga (dib. 2006) mākslinieciskais vadītājs ir starptautiski atzītais diriģents, 
obojists Normunds Šnē. 

Kā vidzemes kamerorķestra (dib. 1981) vadītājs 21. gadsimtā darbojas talantīgais 
baroka un senās mūzikas interprets diriģents Andris Veismanis, kurš daudz sadarbojies 
ar Latvijas un ārzemju orķestriem. Ovācijas pasaulē izpelnījies arī cita senās mūzikas 
speciālista Māra Kupča baroka orķestris Collegium Musicum Riga. 

starptautiski pazīstams ir arī 1972. gadā komponista, trombonista, diriģenta un 
aranžētāja Gunāra Ordelovska vadībā dibinātais profesionālais pūtēju orķestris Rīga. 
unikāla parādība tālu aiz Latvijas robežām ir ilggadīgā mežradznieka Arvīda Klišāna 
radošais mūžs. Klarnetists Ģirts Pāže līdzās ražīgam darbam orķestrī bijis daudzu 
mūzikas festivālu (Varšavas rudens 1984, maskavas, taškentas, tomskas) viessolists. 
Obojists Vilnis Pelnēns kā solists uzstājies gan ar LnsO, gan Latvijas kamerorķestri 
Latvijā un ārzemēs, muzicējis ar ungārijas un Lietuvas kamerorķestriem. 

starptautiski pazīstamu pūšaminstrumentu mūziķu vidū minama flautiste Dita 
Krenberga, kas jau 11 gadu vecumā, būdama gados pati jaunākā, ieguva Concertino 
Praha ’80 starptautiskā ierakstu konkursa laureātes titulu; viņa saņēmusi arī Grand Prix 
un zelta medaļu 34. m. Kanalsas konkursā Barselonā (1988), solo, ansambļu sastāvā un 
ar orķestriem koncertējusi eiropā, asv, austrālijā, japānā un Kanādā. 

Klarnetists Mārcis Kūlis, būdams vēl Lībekas mūzikas augstskolas students, kon-
kursā Crusell Clarinet Contest (somija, 1995) izcīnīja pirmo lielo starptautisko godalgu 
latviešu klarnetistu izpildītājmākslas vēsturē, vēlāk koncertējis eiropā, malaizijā, singa-
pūrā u.c. arī flautiste Ilze Urbāne ir vairāku starptautisku konkursu laureāte ar plašu 
koncertdarbību un repertuāru.

ievērojamākie latviešu diriģenti

Latvijas vārdu starptautiskajā apritē likuši daudzināt Latvijas izcilie diriģenti. 
nacionālo simfonisko orķestri (līdz 1978. gadam – Radio un televīzijas simfoniskais 
orķestris) ceturtdaļgadsimtu vadīja prasīgais, savdabīgais maestro Leonīds Vīgners, 
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kas diriģentu vidū izcēlās ar monumentālu darbu priekšnesumiem.25 Līdzās viņam 
par izcilu personību mūzikā izveidojās Edgars Tons. viņš guva ievērību 1950. gada 
vissavienības jauno diriģentu konkursā un no 1954. gada līdz savai nāvei 1967. gadā 
bija Operas un baleta teātra galvenais diriģents. 

savdabīga personība, kuras vārds arī saistās ar Latvijas diriģēšanas skolu, ir Ilmārs 
Lapiņš. viņš darbojies kā galvenais diriģents ufas operā, tomskas, sverdlovskas un 
mostaras simfoniskajos orķestros, retumis koncertējis arī dzimtenē. 

1952. gadā par Ļeņingradas Filharmonijas simfoniskā orķestra diriģentu kļuva 
Arvīds Jansons, kas daudz strādājis dažādās eiropas valstīs un japānā, kur viņam 
1958. gadā piešķirts tokijas simfoniskā orķestra goda diriģenta nosaukums. 1965. gadā 
sācis aktīvu pedagoga darbu, sniedzis meistarklases vācijā, somijā, zviedrijā, bijis Ļe-
ņingradas Konservatorijas diriģēšanas katedras vadītājs (1972–1984). 

par latvisko izcelsmi neaizmirst arī arvīda dēls, ārkārtīgi darbīgais Mariss Jansons, 
kas dzimis un audzis Rīgā, skolas gaitas aizvadījis Ļeņingradā, akadēmisko izglītību 
guvis vīnē un zalcburgā, kur studējis vijoļspēli, klavierspēli un diriģēšanu. Kopš 
1973. gada jansons vadījis vairākus slavenus eiropas un asv orķestrus Ļeņingradā, 
Oslo, pitsburgā, Bavārijā, amsterdamas Karalisko Concertgebouw orķestri (kopš 
2004. gada), bijis Londonas filharmoniskā, Londonas simfoniskā orķestra, Vīnes filhar-
moniķu viesdiriģents, vairākkārt vadījis slavenos vīnes Filharmonijas jaungada koncer-
tus. EMI Gada mākslinieka (1996), Londonas Karaliskās filharmonijas Gada diriģenta 
(2004), MIDEM Gada mākslinieka tituls (2005) u.c. godalgu īpašnieks. m. jansona  

25 sk. mājaslapu “Latviešu ievērojamie diriģenti”, pieejams: http://www.music.lv/conductors/ (skatīts 
18.08.2013.). tajā apkopota informācija par Leonīdu vīgneru, teodoru Reiteru, Haraldu medni, teodoru 
Kalniņu un edgaru tonu. Šeit atrodama arī izvērsta bibliogrāfija par minētajiem māksliniekiem. 

9. att. mariss jansons ir sava tēva – izcilā diriģenta 
arvīda jansona – darba turpinātājs.  
marko Borggreves foto (no Radio 3 Klasika arhīva)

10. att. andris nelsons.  
marko Borggreves foto  
(no Radio 3 Klasika arhīva)
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izcilais ieguldījums pasaules mūzikā ir augstu novērtēts, viņš ieguvis Grammy balvu, sa-
ņēmis vairāku valstu ordeņus un citus goda apbalvojumus, tostarp ernsta fon sīmensa 
balvu (2013). 

par vecāko orķestri visā Baltijā atzīstams Liepājas simfoniskais orķestris (LsO; 
dib. 1883), kura vadībā atradušies Jēkabs Ozoliņš un Imants Resnis, kas vadījis LsO 
koncertus spānijā, zviedrijā, vācijā, malaizijā. 2013. gadā LsO vadītājs ir vairāku starp-
tautisku konkursu laureāts, mežradznieks Atvars Lakstīgala.

pie m. jansona privāti mācījies diriģents Andris Nelsons. 2001. gadā viņš pabeidza 
Latvijas mūzikas akadēmiju un turpināja diriģēšanas studijas sanktpēterburgā, kā arī 
nēmes jervi un jormas panulas meistarklasēs. 21. gs. otrajā desmitgadē tieši a. nel-
sons ir viena no populārākajām figūrām pasaulē, kas saistās ar Latvijas vārdu, – izcils 
spīdeklis mūsdienu diriģentu zvaigznājā, vienlīdz spoži apliecinot savu talantu kā 
opermūzikā, tā koncertžanrā. Bijis LnO galvenais diriģents (2003–2007), 2007. gadā 
debitēja Berlīnes vācu operā, gadu vēlāk Hamburgas valsts operā un Berlīnes valsts 
operā, diriģējis Ņujorkas Metropolitan opernamā un Londonas Karaliskajā operā 
Koventgārdenā. 2008. gadā kļuva par Birmingemas simfoniskā orķestra muzikālo 
vadītāju, diriģējis Camerata Salzburg, Leipcigas Gewandhaus orķestri, Cīrihes, Bos-
tonas un Ņujorkas simfonisko orķestri, 2013. gadā kļuvis par Bostonas simfoniskā 
orķestra diriģentu. ar Vīnes filharmoniķiem uzstājies japānā26 un citviet. Diriģentu 
Olimpam 21. gadsimta pirmajā desmitgadē pietuvojušies arī latviešu jaunākās pa-
audzes diriģenti, starptautisku konkursu laureāti Ainārs Rubiķis, kurš vada novosi-
birskas simfonisko orķestri, un Andris Poga, Bostonas simfoniskā orķestra asistent- 
diriģents.

Latvijas vokālās mākslas pārstāvniecība ārvalstīs 

Raksturīgi, ka pēdējās desmitgadēs vieni no spožākajiem Latvijas mūzikas pār-
stāvjiem pasaulē ir mūsu operdziedātāji, kuru karjeras pirmsākumi lielākoties rodami 
Latvijā gūtajā izglītībā un darbā Latvijas Nacionālajā operā, vēlāk papildinoties meis-
tarklasēs un pie atzītākajiem pedagogiem pasaulē un gadu no gada gūstot panākumus 
starptautiskos konkursos, kā arī izslavētākajās koncertzālēs un opernamos. Latvijas 
solistu panākumu pamatā ir ne tikai izcilas balss dotības un aktiermeistarība, bet arī 
nepārtrauktas konkurences apstākļos veidojusies mērķtiecība un apskaužamas darba-
spējas.27 

slavena ir rīdziniece, kādreizējā LnO soliste, soprāns Inese Galante. savulaik viņa 
absolvējusi LvK (1982) – profesores Ludmilas Braunas vokālo klasi. viņas balss, kas 
karjeras sākumā bija viegla un liriska, laika gaitā ieguvusi dramatisku dziļumu, allaž 
pārliecinošs bijis varoņu psiholoģiskais  portretējums, māksliniece saista arī ar dabis-

26 interesenti ar a. nelsona biogrāfiju un radošo darbību var iepazīties mājaslapā http://www.andrisnelsons.
com/bio.htm#lang=en (skatīts 18.08.2013.).

27 par jaunākās un vidējās paaudzes Latvijas mūzikas izcilībām sk.: Mode mainās, klasika paliek. Rīga: neputns, 
2011.
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kumu un teicamu aktierspēli. 1991. gadā i. Galante pārcēlās uz dzīvi vācijā, bija soliste 
manheimas un Diseldorfas operteātros, dziedājusi eiropas, asv un izraēlas lielākajos 
operteātros un prestižās koncertzālēs. saņēmusi dažādas atzinības balvas par saviem 
skaņu ierakstiem,28 ar prieku gadu no gada uzstājas Latvijā. 

Belvedere starptautiskā vokālistu konkursa laureāts Ingus Pētersons liriskā tenora 
partijas dziedājis anglijas nacionālajā operā Londonā, āhenes un ķīles operteātros  

28 sk.: Latvijas nacionālā opera. viesmākslinieki. pieejams: http://www.opera.lv/lv/opera/makslinieki/ 
viesmakslinieki/inese-galante (skatīts 27.08.2012.).

12. att. izcilā vokāliste inese Galante 
(no Radio 3 Klasika arhīva)

11. att. Latvijā un ārzemēs iecienītais dziedonis egils siliņš 
(no Radio 3 Klasika arhīva) 

13. att. Daudzpusīgā 
dziedātāja inga Kalna  
un Sinfonietta Riga.  
jāņa Deinata foto  
(no Radio 3 Klasika 
arhīva)
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vācijā, stokholmas Karaliskajā operā zviedrijā, Grācas 
operā austrijā. 

Bass/basbaritons Egils Siliņš, vairāku starptautisku 
konkursu (Belvedere, Barselona, Bilbao u.c.) laureāts, bijis 
Frankfurtes, Bāzeles, vīnes valsts operas un vīnes tautas 
operas solists, kopš 2000. gada – brīvmākslinieks. 1998. gadā 
debitējis milānas La Scala, 2000. gadā – Ņujorkas Metropoli-
tan operā. Dziedājis vairāk nekā 85 lomas lielākajos pasaules 
opernamos un operas festivālos. 

tāpat kā e. siliņš, kamermūzikas koncertos uzstājas un 
lielas formas skaņdarbu atskaņojumos piedalās bijusī Ham-
burgas valsts operas soliste, tagad brīvmāksliniece, dziedātāja 
soprāns Inga Kalna (1972). māksliniece dzīvo vācijā un ir 
viesojusies operteātros eiropā, Kanādā, asv, izraēlā un citur. 
viņas repertuārā ir daudzu slaveno Rietumeiropas kompo-
nistu operu liriskā soprāna partijas, kamermūzika un lielās 
formas skaņdarbi (tostarp v. a. mocarta, j. s. Baha, L. van Bēt - 
hovena, j. Brāmsa, H. Berlioza un Dž. verdi sakrālie darbi).

mecosoprāns Elīna Garanča starptautiski slavena kļuva pēc uzvaras 4. m. Helinas 
starptautiskajā dziedātāju konkursā somijā (1999). pēc tam bijusi soliste mainingenas 
teātrī un Frankfurtes operā, vīnes valsts operā, uzstājusies izcilākajos eiropas oper-
teātros, Ņujorkas Metropolitan operā, kā arī daudzos opermūzikas festivālos. 2009. gadā 
apbalvota kā gada dziedātāja ar Echo Klassik, Musical America un MIDEM balvām.29 
sākotnējās mecosoprānu zēnu lomas pakāpeniski aizstājušas dramatiski “iekrāsotās” 
galvenās varones operās Karmena, Zemnieka gods, atzinīgas atsauksmes izpelnījušies  
e. Garančas ieskaņotie opermūzikas albumi. 

soprāns Kristīne Opolais 2006. gadā debitēja Berlīnes valsts operā, turpmāk viņas 
samtainā, emocionālā, juteklisku nianšu piesātinātā balss skanējusi La Scala, vīnes 
valsts operā, Londonā, minhenē, Ņujorkā u.c. Dziedātāja viesojusies eksanprovansas, 
zalcburgas u.c. festivālos, piedalījusies lielo formu atskaņojumos.30

Aleksandrs Antoņenko karjeru sācis kā LnO korists, bet kopš 2004. gada ir 
starptautiski atzītākais Latvijas liriskais tenors, kuru angažē pasaules lielākie oper- 
teātri.

2006. gadā ar uzstāšanos veronas un Reggio Emilia operteātros sākās Ņujor-
kas Metropolitan operas solistes, 21. gs. spožākā latviešu soprāna, daiļās un perfekti 
izkoptās balss īpašnieces Maijas Kovaļevskas straujā karjera. pirms tam, 2003. gadā,  
viņa apmeklēja mirellas Freni meistarklases, izcīnīja galveno balvu Rikardo Dzandonai 
konkursā itālijā (2005) un plasido Domingo pasaules opersolistu konkursā Operalia 
spānijas pilsētā valensijā (2006). pēc šiem sasniegumiem sekoja piedāvājumi no ar-
vien prestižākiem operteātriem. izcili panākumi gūti Londonas Karaliskajā operā, 
Ņujorkas Metropolitan operā, Drēzdenes Semperoper, milānas La Scala, vīnes valsts 

29 Biogrāfija. sk.: http://www.elinagaranca.com/lv/biography (skatīts 27.08.2012.).
30 Biogrāfija. sk.: http://kristineopolais.com/?pg=1 (skatīts 27.08.2012.).

14. att. elīna Garanča. publicitātes foto
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operā, sanfrancisko, parīzē u.c., 
kā arī nozīmīgākajos opermūzikas  
festivālos.31

soprāns Marina Rebeka atšķi - 
rībā no iepriekšminētajām oper-
mūzikas zvaigznēm pēc j. mediņa 
mūzikas koledžas beigšanas studijas 
turpināja Romas Santa Cecilia kon-
servatorijā. par dziedātājas starp-
tautiskās karjeras sākumu kļuva 
2007. gada Rosīni operas festivāls 
pezaro, toruden viņa uzvarēja arī 
prestižajā konkursā Neue Stimmen 
vācijā, bet nākamajā gadā debi-
tēja milānas operteātrī La Scala. 
māksliniece ar lieliem panākumiem 

dziedājusi vīnes tautas operā, erfurtes teātrī, Berlīnes Komiskajā operā, somijas 
nacionālajā operā, Londonas Karaliskajā operā, Ņujorkas Metropolitan operā un  
citviet.32

vērā ņemamu atzinību Rietumu opermākslas un kamermūzikas klausītāju un kri-
tiķu aprindās 21. gadsimtā guvuši arī citi mūsu operas solisti: sonora vaice, Kristīne 
Gailīte, Kristīne zadovska, samsons izjumovs, Krišjānis norvelis, viesturs jansons u.c. 
atzīti dziedoņi starptautiskajā arēnā ir bass pauls putniņš un kontrtenors sergejs  
jēgers.

Latviešu instrumentālistu panākumi

Kopš valstiskās neatkarības atgūšanas 1991. gadā latviešu mūziķu devumam ir 
arvien būtiskāka vieta nu jau visas pasaules muzikālajās norisēs. jauns solis robežu pa-
plašināšanā bija Latvijas pievienošanās eiropas savienībai (2004), taču jau 1993. gadā 
par eiropas raidorganizāciju savienības (EBU – European Broadcasting Union) 
biedru kļuva Latvijas Radio 3 Klasika, kas deva iespēju latviešu mūziķu ieskaņoju-
miem ar raidstaciju starpniecību izskanēt visā pasaulē. ne mazāk svarīga mūziķiem 
bijusi piedalīšanās dažādos eiroradio konkursos (ROSTRUM, Concertino Praga,  
TIJI) u.c.

Čellistes Kristīnes Blaumanes panākumu sarakstā ir Hattori Foundation balva 
(1998), Ian Fleming Charitable Trust (2000), 1. vieta Carmel Chamber Music konkursā 
un Lord Mayor’s balva. ar vairākām soloprogrammām mūziķe uzstājusies eiropā, 
Kanādā, tostarp slavenu orķestru sastāvā, kameransambļos, koncertējusi lielākajos 
mūzikas festivālos.

31 Biogrāfija. sk.: http://www.maija-kovalevska.com/biographyR.html (skatīts 27.08.2012.).
32 Biogrāfija. sk.: http://www.marinarebeka.com/about (skatīts 27.08.2012.).

15. att. maija Kovaļevska. 
publicitātes foto

16. att. marina Rebeka.  
publicitātes foto 
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unikāla parādība latviešu instrumentālajā mūzikā ir trīs māsas skrides. pianiste 
Lauma Skride – jaunākā no māsām – ir 11 starptautisku konkursu laureāte, uzstājas kā 
soliste, orķestra māksliniece un ansamblī ar māsām – altisti Lindu un vijolnieci Baibu. 

altiste Linda Skride – vecākā no trim māsām – muzicē kā soliste un spēlē arī 
kamermūzikas ansambļos  un orķestros. vijolnieces Baibas Skrides vārds kļuva pazīs-
tams visā pasaulē pēc viņas uzvaras Karalienes elizabetes konkursā Briselē 2001. gadā. 
sekoja vēl četras pirmās vietas starptautiskos konkursos Hāgā, Šēntālē, Harkovā un 

17. att. Čelliste Kristīne Blaumane. 
jāņa Deinata foto

18. att. vijolniece Baiba skride. 
marco Borg greves foto  
(no Radio 3 Klasika arhīva) 

19. att. pianists vestards Šimkus. 
publicitātes foto
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Bukarestē. Baiba skride uzstājusies eiropā un ķīnā, kopā ar Leipcigas Gewandhaus 
orķestri – Honkongā un taivānā u.c.

vijolniece Vineta Sareika pēc uzvarām vai rākos starptautiskos kon kursos uzsākusi 
daudzsološu karjeru gan kā soliste un kamermūziķe, gan arī kā orķestra koncertmeis-
tare, trio Dali dalībniece.

Čelliste Marta Sudraba, kura skolojusies Londonā un Bāzelē, ir čellu grupas 
koncertmeistare kamerorķestrī Kremerata Baltica, kā soliste uzstājusies itālijā, vācijā, 
Lielbritānijā, vācijā, spānijā u.c. Kopš 1996. gada eiropas koncertzālēs regulāri uzstā-
jas starptautisku konkursu laureāte pianiste Diāna Baibusa-Zandberga. pasaulē labi 
pazīstami mūziķi ir rīdzinieki – vijolnieks Vadims Gluzmans un Ņujorkā dzīvojošā 
pianiste Andžela Joffe – abi ir uzstājušies eiropā, japānā, Kanādā, asv.

Latvijā viens no iemīļotākajiem jaunās paaudzes pianistiem ir Vestards Šimkus, 
viņš uzvarējis daudzos starptautiskos konkursos, tostarp 5. pasaules klavieru olimpiādē 
Badkisingenā vācijā, 55. m. Kanalsas konkursā Barselonā spānijā. piedalījies starptau-
tiskos mūzikas festivālos, koncertējis eiropā, sadarbojoties ar izciliem orķestriem un 
diriģentiem. Reinis Zariņš ir pazīstams kā solomākslinieks un kamermūziķis, viņš ir 
11 starptautisku pianistu konkursu laureāts, koncertējis eiropā, asv, Dienvidāfrikā. 
Artūrs Cingujevs pirmo uzvaru guvis Francijā deviņu gadu vecumā, kad konkursā 
Concours Musical de France tika apbalvots ar Grand Prix. Koncertē kā solists un kā 
pianists kameransambļos Baltijas valstīs un citviet eiropā. 

Gunārs Upatnieks guvis panākumus pasaules ievērojamākajos solo kontrabasa 
konkursos, to pašu var teikt par akordeonisti Kseniju Sidorovu. savdabīga latviešu 
mūziķu kopa 21. gs. sākumā izveidojusies Šveicē, Bāzelē, kur dzīvo un senās, kā arī 
baroka mūzikas jomā čakli darbojas čelliste ilze Grudule, vijolnieces Lāsma meldere, 
Daila Dambrauska, dziedātāja Kristīne jaunalksne, pianiste arta arnicāne un kopā ar 
klavesīnisti Ievu Salieti, mūsu ievērojamās šī instrumenta mūziķes Ainas Kalnciemas 
skolnieci, izveidota baroka mūzikas grupa Kesselberg Ensemble (2004). 

estrāde, džezs, roks, folklora 

akadēmiskās mūzikas pārstāvju vidū ir daudz pasaulslavenu vārdu, kas saistīti ar 
Latviju, turpretī Latvijas populārā žanra centieni bijuši mazāk pamanāmi. 30. gados 
viens no Latvijas mūzikas fenomeniem bija eiropas tango karalis, Daugavpilī dzimušais 
ebreju pianists un komponists Oskars Stroks, kas sacerējis apmēram 300 melodiju, 
no kurām slavenākā ir tango Melnās acis. tā kļuva pasaulslavena, pateicoties vīnes 
vijolniekam un orķestru vadītājam marekam vēberam, kurš to iekļāva savā repertuārā, 
sākot ar koncertiem jūrmalā, edinburgas teātrī.33

pēc Otrā pasaules kara, līdz ar jaunā mūzikas žanra – estrādes – ienākšanu Latvijā, 
pie LpsR Filharmonijas tika veidoti kolektīvi ar raibu dziedātāju un dejotāju sastāvu. 
par vienu no populārākajiem kļuva Mēs no Rīgas, kas pārstāvēja Latvijas estrādes mākslu 
daudzās psRs pilsētās. Kopš dibināšanas 1956. gadā par svarīgu vizītkarti kļuva arī Rīgas 

33 Гиммерверт А. А. Оскар Строк — король и подданный. Нижний Новгород: Деком, 2006, с. 104.
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estrādes orķestris. (ReO; faktiski tas gan bija džeza orķestris). 1964. gadā ReO vadību 
uzņēmās izcilākais latviešu vieglās mūzikas komponists, pianists, diriģents, aranžētājs, 
producents Raimonds Pauls, kurš, izceļoties ar savu virtuozo klavierspēli, no džeza 
lielmeistara 60. gados kļuvis par mūsu popmūzikas vizītkarti daudzās pasaules valstīs.

R. pauls kopā ar ReO ir uzstājies somijā, ungārijā, polijā, vDR, psRs republikās, 
1969. gadā plūkti lauri prāgas starptautiskajā džeza festivālā, Latvijas solisti margarita 
vilcāne un Ojārs Grīnbergs ieņēmuši godalgotas vietas festivālā Cilvēks un jūra Ros-
tokā (vDR). vēlāk R. paula vadītā grupa Modo aktīvi koncertēja psRs un ārzemēs, 
1976. gadā dziedātāja nora Bumbiere ar R. paula Mēmo dziesmu izcīnījusi 2. vietu 
sopotas popmūzikas festivālā (polijā). 

Latvijas mūziķu sasniegumi džeza žanrā augstu vērtējami lielākoties 60.–80. gados 
un psRs ietvaros, kad profesionāļu aptaujās un presē par labākajiem bieži atzīti Latvijas 
instrumentālisti – saksofonists Gunārs Kušķis, pianists ivars vīgners, kontrabasisti ivars 
Galenieks un Boriss Bannihs, trompetists aivars Krūmiņš, saksofonisti ivars Birkāns un 
egils straume, bundzinieks vladimirs Boldirevs. Raimonds Raubiško vairākkārt atzīts 
par labāko tenorsaksofonistu psRs, ar savu ansambli Jazztet uzstājies Rietumberlīnē un 
pori džeza festivālā somijā (1988), piedalījies L. Hemptona džeza festivālā asv (1992). 
1977. gadā starptautisku atzinību Drēzdenes šlāgerfestivālā par aranžējumiem izpel-
nījās izcilais trompetists, komponists un diriģents Gunārs Rozenbergs, kas 15 gadus 
bijis Latvijas Radio un tv bigbenda vadītājs, bet dzīves pēdējos gados – Mirage Jazz  
Orchestra vadītājs. 

Džeza kontekstā unikāls notikums ir komponista un pianista Ulda Stabulnieka 
iegūtā 3. vieta un publikas simpātiju balva monako starptautiskajā džeza kompozīciju 
konkursā (1973) ar skaņdarbu Balāde. stabulnieks kopā ar karavīru ansambļa Zvaig-
znīte (1964–1989) džeza kvartetu kļuvis par starptautiskā tallinas džeza festivāla diplo-
mandu un saņēmis polijas Džeza federācijas speciālbalvu (1967).

20. att. ievērojamākā 
latviešu popmūzikas figūra, 
komponists, pianists, 
diriģents Raimonds pauls 
(centrā) kopā ar Rīgas 
estrādes orķestri 60. gadu 
beigās – Latvijas populārās 
mūzikas vizītkarte padomju 
savienībā  
(no z. Lindes personiskā 
arhīva)
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70.–80. gados popularitāti padomju savienībā ar 150 koncertiem gadā ieguva 
valsts filharmonijas uzturētie kolektīvi Tip Top, kas pabijis visās sociālisma valstīs, 
arī Kubā un indijā, un Eolika, kam iznāca uzstāties pat afganistānā tur dienējo-
šajam padomju karaspēkam. pašdarbības rokgrupa Credo uzstājusies maskavas 
olimpiādes viesiem (1980), vDR, polijā, pat Kongo tautas Republikā (1983). Kantri 
stilā muzicējošā kapela Ornaments, tostarp ar latviešu tautasdziesmām un ziņģēm, 
uzstājusies vairāk nekā 20 valstīs, arī eksotiskajā irākā (1982) un vjetnamā (1985), 
sniegusi iespaidīgu koncertu sēriju vispasaules izstādēs Expo ‘86 Kanādā un Expo’88 
austrālijā. Liepājnieki Līvi uzstājušies Baikāla–amūras maģistrāles celtniekiem 
(1980), bet 1988. gadā kļuva par pirmajiem latviešiem, kas muzicējuši Rietumberlīnes  
klubā. 

ar R. paula dziesmu programmu savu pirmo solokoncertu maskavā 1987. gadā 
sniedza ziemeļu madonna – dziedātāja Laima Vaikule, spožākā Latvijas zvaigzne po-
pulārās mūzikas izpildītāju vidū. 

skaņuplates Disco Alliance (1980) vairākmiljonu rekordtirāža toreizējā padomju 
savienībā padarīja slavenu komponista un pianista Jāņa Lūsēna vadīto diskostila grupu 
Zodiac (1979). atpazīstamību ieguvuši arī ansambļi Opus (vadītājs Zigmars Liepiņš) 
un Remix, kuru dziesmas 80. gadu vidū uzvarējušas starptautiskajos festivālos. Grupa 
Dzeltenie pastnieki kļuva par pirmo latviešu grupu, kas startēja kopā ar Rietumu zvaig-
znēm starptautiskajā alternatīvās mūzikas festivālā Carrot ’87 polijā.

1991. gadā grupa Jauns Mēness uzvarēja sopotas festivālā polijā un viņu dziesmas 
Piekūns skrien debesīs videoklipu rādīja MTV u.c., sekoja uzvara Bregencas festivālā 

21. att. ziemeļu madonna – visā bijušajā psRs un tās 
emigrantu mītnes zemēs populārā latviešu dziedātāja 
Laima vaikule. publicitātes foto

22. att. viens no labākajiem padomju džeza trompetistiem 
Gunārs Rozenbergs. zigurda Bilzona foto
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austrijā, koncerti izcilās zālēs asv, piemēram, Ņujorkas klubā CBGB’s, un tas ir liels 
latviešu rokmūziķu sasniegums. 

populārās mūzikas jomā Latvijas pārstāvjiem nav bijis pa spēkam mēroties 
ar Rietumu zvaigznēm, tomēr daudzi miljoni tv skatītāju eirovīzijas dziesmu 
konkursā 2002. gadā pamanīja Latvijas vārdu, pateicoties dziedātājai Marijai Nau-
movai, kas uzvarēja ar dziesmu I Wanna, bet 2001. gadā 3. vietā ierindojās Prāta 
vētra, pēc šī sasnieguma grupa (ar savu angļu nosaukumu Brainstorm) daudz 
uzstājusies ārzemēs, kā arī iesildot tādas superzvaigznes kā R.E.M. eiropas koncert-
turnejā, The Rolling Stones prāgas koncertā, The Cranberries, Depeche Mode u.c. ir 
pirmā latviešu grupa, kas piedalījusies pasaulslavenajā Glāstonberijas rokfestivālā  
(2013).

vokālā grupa Cosmos (2003–2010) uzstājusies vairākos starptautiskos festivālos 
un prestižākajās Latvijas zālēs, apliecinot prasmi skandēt gan popmūziku, gan ba-
roka motetes. Divi tās dalībnieki izveidojuši starptautiskos festivālos ievērotu grupu 
Instrumenti (2011), kas sniegusi koncertus ārzemēs un iesildījusi Depeche Mode  
koncertu. 

Kopš 70. gadu nogales daudzos koncertos un festivālos visā pasaulē ar latviešu 
tautasdziesmu programmām piedalījušies tautas instrumentu mūziķi no kopām Skan-
dinieki, Grodi, Suitu sievas, Laiksne, Vilki, Laimas muzykanti, bungu un dūdu grupa 
Auļi; postfolkloras stilā sakās muzicējam Iļģi, kas paši rada savu mūziku tautiskā garā.34 

34 sīkāku Latvijas folkloras grupu pārskatu sk.: http://folklora.lv/kopas/alfabets.shtml (skatīts 20.08.2013.)

23. att. eirovīzijas dziesmu konkursa 
uzvarētāja (2002), dziedātāja marija 
naumova. publicitātes foto 

24. att. Latviešu slavenākā pop/rokgrupa 
Prāta vētra. antona Korbijna foto 
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jaunu pieeju latviešu tautas instrumenta kokles iespējām demonstrē Laima Jansone, 
viņa kļuvusi par pirmo latviešu mūziķi, kas pārstāvējusi valsti mūsdienu tautas mūzikas 
gadatirgus WOMEX35 koncertprogrammā (2011).

secinājumi

Latviešu mūziķu skola veidojusies līdz ar mūsu mūzikas nacionālo attīstību 19. gs. 
otrajā pusē, koncertdzīvei koncentrējoties Rīgā. jau 19. gs. 60. gados šeit notika pirmie 
latviešu mūziķu koncerti. tolaik karjeru mūzikā uzskatīja par labu iespēju izrauties no 
dzimtbūšanas un šķiriskas nevienlīdzības apstākļiem, un tas vairoja to jauno censoņu 
skaitu, kuri meklēja pašizteikšanos skaņu mākslā. izglītošanās nolūkos mūsu topošie 
mūziķi devās uz cariskās Krievijas metropolēm pēterburgu un maskavu, nereti tur 
uzkavējās ilgāku laiku, sevišķi ražīgi darbojoties pirmā pasaules kara gados. Līdz ar 
nacionālas valsts dibināšanu vairums mūziķu atgriezās Latvijā, kur tika dibināta na-
cionālā opera, tapa jaunas mācību iestādes, veidojās koncertorganizācijas, darbu sāka 
Latvijas radio un skaņuplašu fabrika Bellacord Electro. 20. gs. 20.–30. gados notika 
brīva pārvietošanās eiropas telpā, kur latvieši allaž guvuši lielu ievērību, sevišķi vokālās 
mākslas jomā. Šajā laikā, līdz ar kādreizējo Krievijas konservatoriju absolventu un ār-
zemju meistaru audzēkņu uzsāktajām pedagoģiskā darba gaitām pakāpeniski veidojas 
nacionālas skolas, piemēram, vijoles un citu stīgu instrumentu spēlē, kā arī ērģeļu spēlē 
un pianismā. 

Otrā pasaules kara rezultātā vietējo mūziķu skaits samazinājās apmēram par trešo 
daļu, koncertdarbība jūtami saruka, bija nepieciešami vairāki gadi, līdz mūzikas dzīvē 
iesaistījās jauni mūziķu kadri. 50. gadu nogale un 60. gadi psRs kopumā iezīmējās 
ar izpildītājmākslinieku darbības aktivizēšanos, tam viens no cēloņiem bija padomju 
impērijas cīņa pret arvien plaukstošo Rietumu popkultūru. tai pretsparu cerēja dot 
ar klausītāju estētisko standartu paaugstināšanu: tika kritizēta slikta muzikālā gaume 
un pirmām kārtām krasi palielināts koncertu un citu muzikālo sarīkojumu skaits. 
vienlaikus, pastiprinoties ideoloģizācijai, tika ierobežota kultūras daudzveidība. Ko-
munistiskie funkcionāri kontrolēja repertuāra jautājumus, visu koncertu programmas 
tika saskaņotas ar atbildīgajām instancēm, un padomju iekārtai žanriski vai saturiski 
netīkamiem skaņdarbiem nebija lemts skanēt publikai. Represijas skāra vairākus izcilus 
mūziķus viņu padomju kontekstā brīvdomīgo uzskatu vai vienkārši valdošo intrigu  
dēļ.36

valsts, īstenojot vienīgo “pareizo” komunistiskās partijas politiku, pakļāva cenzūrai 
ierakstu studijas, skaņuplašu izdošanu, koncertu programmu veidošanu. tas izraisīja 
izcilu talantu emigrāciju uz rietumvalstīm, kur karjeras attīstības iespējas bija nesalīdzi-
nāmi labākas un ideoloģiski brīvākas.

35 Kopš 2004. gada Latvijas mūzika ik gadu tiek reklamēta starptautiskajā gadatirgū MIDEM Kannās, kopš 
2006. gada arī WOMEX; valsts reprezentācijas aspektā šie ir globāli svarīgi notikumi.

36 spilgts piemērs ir pianiste jautrīte putniņa – viņa strādāja konservatorijā, daudz koncertēja, līdz 1968. gada 
25. maijā viņu kā “profesionāli nederīgu, amorālu pretpadomju elementu” atbrīvoja no darba konservatorijā 
un aizliedza uzstāties 100 kilometru rādiusā ap galvaspilsētu. 
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80. gadu politiskās pārmaiņas, tā sauktā perestroika, pamatos “pārbūvēja” drako-
nisko padomisko koncertdarbības hierarhiju un no jauna pavēra ceļu uz rietumniecisko 
eiropu izcilākajiem izpildītājmākslas pārstāvjiem visos žanros, kur atkal par pirmajām 
“bezdelīgām” kļuva tieši vokālisti, kas tika angažēti ārvalstu teātros. 

nemitīgā augšupejā latviešu izpildītājmāksla progresē kopš 1991. gada, jo tagad 
Latvijas mūziķi var brīvi pārvietoties gan austrumu, gan rietumu virzienā, izglītoties 
pie labākajiem pasaules pedagogiem un gūt ievērojamu un pamatotu atzinību kopējā 
skaņu mākslas talantu kontekstā. Gadu no gada Latvijas pārstāvji saņem balvas presti-
žos konkursos, gūst cildinājumus un atzinīgas atsauksmes par savu radošo darbību, kas 
īstenojas akadēmiskajā un populārajā mūzikā, džezā un citos mūzikas žanros. skaidrs, 
ka šo panākumu pamatā ir katra konkrētā mūziķa talants un personiskās īpašības, kas 
summējoties ar pamatīgu, profesionālu izglītību un latviešu daudzināto darba tikumu 
spējuši bruģēt ceļu uz slavas pjedestāla augstākajiem pakāpieniem. vienlaikus starp-
tautiskas karjeras īstenošana iespējama tikai ar veiksmīga menedžmenta starpniecību, 
ko var piedāvāt stabilas un gadu desmitiem veiksmīgi strādājošas kompānijas ārpus 
Latvijas, kuru darbības principi balstīti tirgus ekonomikā. pateicoties sadarbībai ar šīm 
kompānijām, veiksmīgākie Latvijas mūziķi spēj godam darboties visai plašos mēro-
gos – jebkurā valstī un visai dažādos žanros.

par autori

Daiga Mazvērsīte (dz. 1965) – muzikoloģe, muzikoloģijas maģistre (1989). 
Beigusi j. vītola LvK. Kopš 1992. gada strādā Latvijas Radio, vadot muzikālās 
programmas. Kopš 1987. gada D. mazvērsītes raksti, recenzijas, pētījumi, gal-
venokārt par vieglās mūzikas jautājumiem regulāri publicēti vadošajos Latvijas 
laikrakstos un žurnālos. izdevusi mūzikas avīzi Una (1991–1992), redaktore mū-
zikas žurnālā 3. Auss (1996), nedēļas laikrakstā Spogulis (1998), žurnālā Mūzikas 
Saule (2000–2001). Četru grāmatu autore, divām bijusi līdzautore, piedalījusies 
Latvijas mūzikas akadēmijas zinātniskajos pētījumos. 
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Pētījumi Latvijas vizuāLās māksLas 
vēsturē

autori pārskata visu periodu Latvijas vizuālās mākslas vēsturi, norādot jaunatklājumus un sasniegu-
mus pēdējās desmitgadēs, kā arī joprojām neskaidros vai problemātiskos jautājumus, kuri nākotnē 
būtu jārisina.

authors look through all the periods of the history of Latvian visual arts indicating discoveries and 
achievements in the course of the last decades, and also still obscure or problematic issues due to be 
resolved in future.

Atslēgvārdi: neolīta skulptūras, glezniecība rīgas Domā, neoromantisms, klasiskais modernisms, 
metodoloģiskais plurālisms.

Keywords: Neolithic sculptures, riga Dom Cathedral paintings, Neoromanticism, Clasical moder-
nism, methodological pluralism.

kā jebkura zinātnes nozare arī Latvijas mākslas vēsture atrodas nepārtrauktā iz-
ziņas procesā. tas aptver gan vēsturisko mantojumu, gan mūsdienu parādības, kuras 
samērā ātri kļūst par vēstures sastāvdaļu, zaudē aktualitāti vai tiek jaunatklātas.1 tieši 
šādus Latvijas mākslas vēstures izziņas aspektus mēģināts akcentēt šajā rakstā. No 
vienas puses, pievēršoties jaunatklājumiem un nozares sasniegumiem pēdējās desmit-
gadēs, bet, no otras puses, nevairoties atsegt joprojām neskaidros vai problemātiskos 
jautājumus, kuriem nākotnē būtu vērts pievērst vairāk uzmanības.

arheoloģisko artefaktu iekļaušana Latvijas mākslas vēsturē

Pie mazāk izzinātiem Latvijas mākslas periodiem pieder tās senvēsture. Līdz šim 
vissenāko posmu jautājumi risināti no arheologu skatpunkta, izmantojot tipoloģisko 
metodi, kas nenoliedzami ir vispiemērotākā, apgūstot tik hronoloģiski plašu un daudz-
veidīgu materiālu. tomēr tā neļauj atbildēt uz radošo potenciālu skarošiem jautāju-

1 Dažādiem mākslas vēstures pētniecības aspektiem veltīti 6. Borisa vipera piemiņas lasījumi (1998), kuru 
materiāli apkopoti rakstu krājumā Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas. sast. r. kaminska. rīga: 
Neputns, 2001.
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miem, kas svarīgi mākslas vēsturei. Šajā rakstā sastopamie vispārinājumi ir atziņas, kas 
rastas, analizējot arheologu iegūtos artefaktus tieši no to estētisko funkciju viedokļa. 

Pēc jaunākajiem datiem, pirmie iedzīvotāji – ziemeļbriežu mednieki – Latvijas te-
ritorijā ienākuši jau aptuveni 10 500 gadus pirms kristus,2 bet līdz šim senākie artefakti 
atrasti mītnes vietā salaspils Laukskolā Daugavas krastā rīgas HEs applūdinātajā daļā 
un tiek datēti ar 9. gadu tūkstoti pirms kristus. Daži izrakumos iegūtie pirmatnējo med-
nieku kaula un raga rīku atradumi dekorēti ar ritmizētiem iegriezumiem un liecina par 
tālaika cilvēku vēlmi pievērst uzmanību ne tikai priekšmeta funkcijai, bet arī izskatam, 
un tas ļauj pieņemt, ka māksla Latvijas teritorijā ienāca līdz ar tās pirmapdzīvotājiem. 

Nostiprinoties nometnieku dzīvesveidam, variējās un kļuva sarežģītāka ikdienā 
lietoto priekšmetu forma un dekors, kas pilnveidojās, mijiedarbojoties dažādu kul-
tūru ienācēju estētiskajiem pasaules uztveres modeļiem. mezolīta perioda materiālā 
sastopamas gan senākās ornamenta formas – svītriņas, rūtiņas un zigzaga līnija, gan 
arī zoomorfi atveidi, kas, pēc arheologu ieskatiem, darināti maģiskiem mērķiem, lai 
sekmētu medības. Neapstrīdot akmens laikmeta mednieku totēmismu, tikpat svarīga 
nozīme varēja būt cilvēkam piemītošajai tieksmei fiksēt tiešu dabas vērojumu, attēlojot, 
piemēram, briedi un mēģinot atdarināt skrienoša dzīvnieka dinamiku. 

Lielāku daudzveidību dekorēto priekšmetu forma un rotājums ieguva neolītā. Do-
mājams, ka tieši tad Latvijā var sākt runāt par lokālās mākslas tradīciju veidošanos, 
kas cieši saistītas ar senā cilvēka domāšanas sinkrētismu un reliģiski maģisku rituālu 
piekopšanu. Estētisko funkciju apliecinājums ir ornamenta sabalansētība ar priekšmeta 
formu, kam labākā liecība ir ķemmes-bedrīšu keramika. arvien biežāk uz kaula, raga, 
māla un dzintara izstrādājumiem parādās arī cilvēka vai dzīvnieka tēli. kulta pazīmes 
saskatāmas, piemēram, ķemmes-bedrīšu kultūrai raksturīgajās nelielajās 3–4 cm em-
brijveida figūriņās (zvejnieku, Pūrciema–Ģipkas apmetne), kas pēdējā laikā padziļināti 
pētītas daudz plašākā tuvāko reģionu mākslas un seno rituālu kontekstā.3 tas pats sa-
kāms par vēlā neolīta figurālo plastiku un ziemeļeiropas mežu joslai raksturīgo vīrieša 
atveidu, kura parādīšanās skaidrojums meklēts auklas keramikas un kaujas cirvju kul-
tūrā ar tai iezīmīgo karavīra kultu, izcilākā no tām ir antropomorfā raga skulptūra no 
aboras i apmetnes Lubānas mitrājā (eksponēta Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā – 
turpmāk LNvm).4 Platie pleci un uzsvērtais krūškurvis piešķir figūrai atlētisku formu. 
Ne mazāk svarīgi ir dzintara izstrādājumi.5 kā neparasts fenomens jānorāda aļņa galvas 
griezums dzintarā no sārnates apmetnes (1. att.). tas iezīmē ne vien Baltijas reģiona 
iegūtā materiāla specifiku, bet ir nozīmīgs kā pārliecinošs pirmatnējā mākslinieka spēju 
apliecinājums.6 

2 zagorska i. jauna liecība par ziemeļbriežu medniekiem Latvijā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 
2010, 105.–112. lpp.

3 Loze i. ziemeļkurzemes neolīta māla sīkplastika. antropomorfās figūras. Latvijas māksla tuvplānos: sast. 
k. ābele. rīga: Neputns, 2003, 9.–18. lpp. materiāli Latvijas mākslas vēsturei, 3. sēj.

4 Loze i. antropomorfās raga skulptūras aboras i vēlā neolīta apmetnē Lubānas mitrājā. Mākslas Vēsture un 
Teorija, Nr. 14, 2011, 5.–9. lpp.

5 Loze i. Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintars un tā apstrādes darbnīcas. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2008.

6 Loze i. Neolīta dzintara aļņa galvas figūra sārnatē. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 13, 2010, 5.–8. lpp.
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Neolīta mākslas pacēlumam sekoja apsīkums, 
kuru pārvarēt palīdzēja jaunu iedzīvotāju ienāk-
šana, asimilācija un dažādu etnisko grupu – kuršu, 
zemgaļu, latgaļu, sēļu – veidošanās dzelzs laikmetā 
(1.–12. gs.).7 Par mākslas attīstības tendencēm šajā 
periodā ļauj spriest rotaslietas, kurās savdabīgā 
veidā apvienotas Halštates, Latēnas un romas 
provinču mākslai raksturīgas pazīmes. rotaslietu 
darināšanai pārsvarā izmantoja bronzu, sastopams 
arī sudrabs, ieviešas līdz šim nepazīti materiālu ap-
strādes veidi – zeltīšana, platēšana un slīpgrebuma 

tehnika. Par pacēlumu lietišķās mākslas jomā liecina dažādu veidu priekšmetu kvanti-
tatīvais pieaugums un arvien spilgtāk izteikta katra Latvijas reģiona lokālā savdabība, 
kas vēl nav pietiekami izzināta.8 uz dažādu ietekmju krustošanos un asimilāciju norāda, 
piemēram, romiskas izcelsmes tutulsaktas, kas rotātas ar ziliem stikliņiem, Donavas 
ģermāņu zvērustila pazīmes atspoguļojas kuršu vīriešu stopsaktu t.s. zvērgalvas motīvā, 
bet bagāto lībiešu kapulauku sieviešu rotas – plecu rajonā spraustās bruņurupuču sak-
tas un tajās iekārtās važiņas (līdz pat deviņām kārtām) – aizgūtas no skandināviem.9 
mazāk skaidra joprojām ir izteikti savdabīgo vietējo rotu – piemēram, pūcessaktu vai 
zemgaļu sieviešu lentveida vainagu – izcelsme. turpmāko evolūciju nosaka masveida 
ražojumu pieaugums areālā ap Baltijas jūru, kas saistīts ar pakavsaktu popularitāti, 
kurai katrā apvidū novērojamas savas izpildījuma īpatnības, bet unifikācijas tendence 
neizslēdz atsevišķu nozīmīgu artefaktu nonākšanu pētnieku redzeslokā.

viduslaiku mākslas pētījumu rezultāti

viduslaiku periodizācija Eiropā ir atkarīga no katras zemes nacionālajām vēstures 
tradīcijām, tomēr kopīga ir tendence par to sākumu uzskatīt kristietības ienākšanu. Daž-
viet tas notika agri – jau 6. gs., bet Eiropas ziemeļu apvidos kristianizācijas process tur-
pinājās vēl 11. gadsimtā. īpaši aizkavējās austrumbaltijas kristianizācija, pirmie mēģinā-
jumi ieviest kristīgo mācību tiek saistīti ar ziemeļkurzemi 11. gs. beigās, kad “ar kāda tir-
gotāja centību iekārtota baznīca, uz ko viņu iekārdināja dāņu karaļa daudzās dāvanas”,10 
un ievesti katoļu krustiņi. ap to pašu laiku no austrumiem senlatviju sasniedza bizan-
tiski pareizticīgās baznīcas atzars, par ko liecina pareizticīgo krustiņu izplatība, izgata-
vošana uz vietas un nēsāšana kopā ar pagāniskiem simboliem. rezultātā dominējošo 
pārsvaru guva vācu tirgotāju un misionāru darbība 12. gs. vidū, kas izvērsās par krusta 
karu pret vietējām ciltīm, kam sekoja katoļticības nostiprināšanās par oficiālo reliģiju.

7 Latvijas senākā vēsture 9. g. t. pr. Kr.–1200. g. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 186.–376. lpp.
8 vaska B. Ornamentētās metāla rotaslietas Latvijas teritorijā no romiešu dzelzs laikmeta līdz renesansei: promo-

cijas darbs. rīga: Latvijas mākslas akadēmija, 2012.
9 spirģis r. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gad

simtā. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2008.
10 Latvijas senākā vēsture 9. g. t. pr. Kr.–1200. g., 364. lpp.

1. att. aļņa galvas atveidojums dzintarā no 
sārnates apmetnes. ap 5000. g. p.m.ē. LNvm. 
roberta kaniņa foto 2009. gadā
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turpmāko viduslaiku mākslas attīs-
tības gaitu noteica Livonijas konfederā-
cijas izveidošanās. tai raksturīga izteikti 
rietumnieciska orientācija, kas izpaudās, 
ievedot jau gatavus artefaktus vai uzai-
cinot māksliniekus no dažādām Eiropas 
pilsētām un apgabaliem, kuru vidū do-
minēja vācu kultūras ietekmju apvidi: 
ziemeļvācija, vestfālene, ziemeļreina, 
gotlande. visdažādākās tendences 
krustojās bīskapa alberta 1211. gadā 
uzsāktajā vērienīgajā bīskapa katedrāles 
un klostera celtniecībā rīgā, kas kļuva 
par paradigmu 13. gadsimta Livonijas 
sakrālajā būvvēsturē. īpaši izceļams 
nu jau 800 gadus piedzīvojušais rīgas 
Doms (2. att.) – turklāt ne vien no ar-
hitektoniskā viedokļa, jo iekļaujas plašā 
ķieģeļu gotikas reģionā, kas aptver zie-
meļvāciju, Nīderlandi, skandināviju un arī Baltiju, bet arī kā vizuālās mākslas fenomens, 
kura specifiku nosaka ķieģeļu gotikai neraksturīgi bagātīgs būvplastikas dekors (apmē-
ram 300 vienību), kas radies, izmantojot vietējās izcelsmes dolomītu. No formālā, ikono-
grāfiskā un māksliniecisko sakaru viedokļa baznīcas austrumu fasāde, ziemeļu portāls, 
konsoles un kapiteļi interjerā, kapitula zālē, krustejā detalizēti analizēti mākslas zināt-
nieces agneses Bergholdes pētījumos, kuros izmantota jaunākā rietumos izdotā nozares  
literatūra.11 

Latvijas teritorijā saglabājušies pavisam nedaudzi viduslaiku glezniecības, grafikas 
un lietišķās mākslas piemēri, tādēļ izsekot vienmērīgam attīstības procesam nav iespē-
jams, bet var izcelt dažus nozīmīgākos paraugus. Par katoļu kulta bagātību un spožumu 
liecina galvenokārt rakstītie avoti vai fragmentāri restauratoru atklājumi sakrālajos un 
laicīgajos interjeros. Lai gan zināms, ka viduslaikos arhibīskapa katedrālē bijis vismaz 
30 altāru, bet rīgas sv. Pētera baznīcā to bijis ap 20, nemaz nerunājot par altāriem 
dominikāņu, franciskāņu u.c. ordeņu dievnamos, biežās lielvaru ietekmju maiņas, pos-
tošie reformācijas grautiņi un 18. gs. racionālistu skarbums “iztīrīja” dievnamus no t.s. 
pāvestiešu draņķībām.12 

Divreiz par sensacionālu atklājumu kļuvis 14. gs. gleznojums virs rīgas Doma zie-
meļu portāla. Pirmo reizi Doma atjaunošanas laikā arhitekts karls Frīdrihs mormans 

11 Bergholde a. rīgas Doma ziemeļu portāls. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 11, 2008, 5.–14. lpp.; Bergholde a. 
Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā: promocijas darbs. rīga: 
Latvijas mākslas akadēmija, 2011.

12 Hoffmann k. Volkstum und ständische Ordnung in Livland: Die Tätigkeit des Generalsuperintendenten Sonntag 
zur Zeit der ersten Bauerreformen. königsberg; Berlin: Ost-Europa verlag, 1939, s. 27. schriften der albertus-
universität. geisteswissenschaftliche reihe, Bd. 23; Lvva, 749. f., 1./2. apr., 634. l., 2. lp.; turpat, 1426. f., 
1. apr., 39. l., 3.–6. lp. 

2. att. kapitelis rīgas Doma krustejā. 13. gs. vidus.  
Elitas grosmanes foto 2006. gadā
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par to ziņoja 1891. gada 11. jūnija rīgas vēstures un senatnes biedrības Doma būvdaļas 
sēdē,13 bet otru noslēdza gleznojuma svinīga atklāšana pēc restaurācijas 2010. gada 
7. septembrī. svarīgi norādīt, ka vairāk nekā 100 gadu laikā pilnveidotās restaurācijas 
iespējas un metodes atklāja līdz šim nezināmas tēlojuma nianses.14 tomēr nākas sa-
mierināties arī ar zudumiem, piemēram, vairs nav rekonstruējama “kristus ciltskoka” 
kompozīcija. savukārt centrālā aina “marijas kronēšana debesīs” ļauj pārskatīt vairākus 
ar gleznojuma rašanos saistītus jautājumus un pavisam droši pasludināt to par nozī-
mīgu laikmeta mākslas sasniegumu. Nav šaubu, ka rīgā kaut īslaicīgi darbojies kāds no 
Eiropas centriem uzaicināts gleznotājs, tomēr jautājums par autora izcelsmes reģionu 
un skolu joprojām paliek atklāts. secinājumi, kas radušies ikonogrāfijas, paleogrāfijas 
un ornamenta pētniecības jomā, kā arī vēsturisko apstākļu analīzē, norāda, ka glezno-
jums, visticamāk, darināts 14. gs. 60.–80. gados15 (3. att.).

13 mohrmann k. Die einstige vorhalle am Dom zu riga und deren Wandgemälde. Siebenter Rechenschaftsbe
richt der Abtheilung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde für den Rigaschen Dombau für das 
Jahr 1891. riga: Buchdruckerei von W. F. Häcker, 1892, s. 15–16, 13–29.

14 gavenda m., Lūsis r. restoration of wall paintings of the northern entrance of riga cathedral. Synthesis of 
Art and Science in Conservation: Trends and Achievements: preprints the 9th Baltic states triennial restorers’ 
meeting. Ed. j. senvaitiené. vilnius: Lithuanian art museum, 2011, pp. 53–58.

15 grosmane E. atdzimušais rīgas Doma ziemeļu priekšhalles viduslaiku gleznojums. Mākslas Vēsture un 
Teorija, Nr. 15, 2012, 5.–14. lpp.

3. att. viduslaiku gleznojums virs rīgas Doma ziemeļu portāla. 14. gs. vidus.  
marikas vanagas foto 2010. gadā
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Latvijā pavisam zināmas aptuveni 30 viduslaiku skulptūras. Šedevru kārtā būtu ie-
ceļama ap 1400. gadu darinātā smilšakmens Pietà no rīgas sv. jēkaba baznīcas (4. att.) 
(tagad LNvm).16 viduslaiku mākslas tēmas – cildeni sērīgā Dievmāte, kas atvadās 
no mirušā dēla – risinājums ierindojams starp labākajiem laikmeta mākslas sasnie-
gumiem Eiropas mērogā. Skaistā stila horizontālā Pietà grupa līdz šim nebija pētīta 
Latvijas mākslas vēsturē, iespējams, tādēļ ka savrupais mākslas darbs, šaubu nav, ir ticis 
ievests. tā izcelsmes reģions joprojām paliek nezināms, šobrīd tā meklējumi aizved uz 
tālaika ziemeļfrancijas un Beļģijas robežcentriem. tāpat jāšaubās, vai figurālā grupa 
ietekmējusi lokālās tēlniecības attīstību, drīzāk tā tagad vērtējama kā unikāla muzejiska 
vērtība. 

vietējās viduslaiku tēlniecības sasniegumus demonstrē tikai daži piemēri. viens no 
tiem ir kokā grieztais kristus tēls no sv. jēkaba baznīcas triumfa krusta, otrs – Pietà no 
rīgas sāpju Dievmātes baznīcas (abi 14. un 15. gs. mija, LNvm). Eiropas 14. gs. mākslā 
dominējošo ziemeļreinas un Prāgas galma strāvojumu savdabīgā sajaukšanās izpaužas 
t.s. drastisko ciešanu stila elementu saplūšanā ar skaistā stila paraugiem, kas notikusi 
garajā asimilācijas ceļā līdz austrumbaltijai. iespējams, ka rīgas mākslas tradīcijas pār-
stāv arī “madonna uz mēness sirpja” (ap 1490. g.) no Lielās ģildes nama (Otrā pasaules 
kara gados izvesta, tā 1944. gadā nonāca Lībekas sv. annas muzejā, bet par godu rīgas 
800 gadu svinībām atdota un eksponēta rīgas vēstures un kuģniecības muzejā) (5. att.). 
Pamatarguments tās iekļaušanai lokālā kontekstā ir tipoloģisku paraugu trūkums Eiro-
pas mākslā. 

joprojām maz izzināta tēma ir 14.–17. gadsimta mākslas amatniecība. Nelielu 
ieskatu tās vēsturē pagaidām sniedz tikai Dobeles kapsētā atrasto 763 riņķsaktu  

16 grosmane E. smilšakmens Pietà no rīgas sv. jēkaba baznīcas. izcelsme, ikonogrāfija un stils. Latvijas māksla 
tuvplānos, 19.–27. lpp.

4. att. Pietà no rīgas sv. jēkaba 
baznīcas. ap 1400. LNvm.  
Elitas grosmanes foto 2003. gadā
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tipoloģijas un ornamenta analīze.17 ikdienā lietota 
Latvijas viduslaiku un jaunāko laiku iedzīvotāju rota ir 
savdabīgs fenomens, kurā mijiedarbojas gotikas formu 
pārmantojamība, vēsturiskā ornamenta un uzrakstu 
lokalizācija, arvien vairāk tai attālinoties no pirmpa-
raugiem un kļūstot par latviešu etnogrāfiskās tradīcijas 
pamatlicēju. 

Pavērsieni 16.–18. gs. Latvijas vizuālās mākslas 
vēsturē

Objektīvs materiālu trūkums kavējis 16. gs. māks-
las pētniecību. gadsimts, kas Eiropas kultūrā saistās ar 
humānisma ideju un renesanses sasniegumu nostipri-
nāšanos, Latvijas mākslai izrādījās postošs. Prerefor-
mācijas laika Livonijas sasniegumi līdz mūsdienām 
nonākuši romantisku drupu veidā vai par tiem var 
uzzināt pārsvarā no rakstītajiem avotiem, jo uzkrātās 
mākslas vērtības izvazātas un iznīcinātas. 

mākslas procesu atdzīvošanās novērojama tikai 
pēc luterānisma uzvaras, Livonijas konfederācijas sa-
dalīšanas 1561. gada 5. martā, kurzemes un zemgales 
hercogistes izveides de jure un 1562. gada 5. martā de 
facto. saikne ar viduslaiku kultūras tradīcijām bija pil-
nībā pārrauta, un pēc ilgāka pārtraukuma sākās jauns 
attīstības cikls. Latvijas mākslas vēsturē tas sadalīts 

divos posmos: no 1560. līdz 1670. gadam un no 1670. līdz 1780. gadam.18 Šī Borisa 
vipera ieviestā periodizācija pamatos nav zaudējusi savu aktualitāti arī mūsdienās. 
Pārmaiņas Eiropas mākslas zinātnē ienesusi 20. gs. 70.–80. gados izvērstā diskusija 
par stilistiskajiem apzīmējumiem – renesanse, manierisms, baroks, rokoko –, kas iz-
gājusi vairākas pacēluma un nolieguma stadijas, un pašlaik šo apzīmējumu lietojums 
tiek atstāts katra pētnieka ziņā. Šajā sakarībā jānorāda, ka, no vienas puses, stilistiskie 
nosaukumi ir ierobežojoši, jo, teiksim, izvēloties artefaktus, kuru stila pazīmes mēdz 
nonākt pretrunā ar dažādajiem mākslas attīstības novirzieniem viena laikmeta ietvaros, 
piemēram, skatot franču vai holandiešu 17. gs. klasicismu, kura ietekmes Eiropas māks-
las attīstībā ne mazāk svarīgas par itāliešu vai vācu baroku, – tie prasa pierādījumus un 
paskaidrojumus. No otras puses, bez stilistiskajiem apzīmējumiem nav iespējams iztikt, 
analizējot mākslas darbus kā laikmeta ideju izteicējus. tādējādi B. vipera periodizācija 
ietver pirmajā posmā gan renesanses, gan arī manierisma stila, bet otrajā – baroka un 

17 vaska B. Dobeles riņķsaktas un to ornaments (14.–17. gs.). Letonica: Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra, 
folklora, māksla, Nr. 8, 2002, 75.–152. lpp.

18 vipers B. Latvijas māksla baroka laikmetā. rīga: valters un rapa, 1937, 5. lpp.

5. att. madonna uz mēness sirpja. ap 1490. 
rvkm. Elitas grosmanes foto 2001. gadā 
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rokoko elementus, neabsolutizējot tos visa gadsimta garumā, bet norādot arī lūzuma 
brīžus, kad ienāk jaunas vēsmas. turklāt katra mākslas veida ietvaros periodizācija 
var nedaudz svārstīties atkarībā no mākslinieku un sabiedrības spējām atsaukties uz 
inovāciju. Latvijas mākslas vēsturē stilistiskie apzīmējumi joprojām tiek plaši lietoti. 
2003. gadā izdotajā Latvijas mākslas vēsturē tie pat dominē, bet ne visos attīstības pe-
riodos.19 svarīgs laikmeta mākslas izpausmju daudzveidības un retrospektīvo tendenču 
atspoguļotājs ir jēdziens pēcgotika, kas ieviests arī Latvijas mākslas vēsturē un tiek 
skaidrots kā “subjektīvi motivēta pieeja gotisko formu atdarinājumam un stilizācijai” 
16. un 17. gadsimta sakrālajā arhitektūrā.20 Neizzināts palicis tikai jautājums, vai līdzīgi 
elementi sastopami arī tēlotājā mākslā.

kas attiecas uz 16. gadsimta beigu un 17. gadsimta pirmās puses mākslas attīstību 
Latvijā, jāatzīst, ka izsmeļoši un jauni pētījumi, kas aptvertu visus mākslas veidus, pē-
dējos gadu desmitos nav radušies. Detalizēti analizēti atsevišķi pieminekļi, piemēram, 
bīskapa Patrīcija Nidecka kapene, vai kāda pieminekļu grupa – piemēram, kapa plāk-
snes un epitāfijas, kas arī atspoguļo vispārējās laikmeta mākslas tendences.21 

17. gs. otrās puses un 18. gs. mākslai veltīti vairāki izdevumi, kuros aptverta laik-
meta mākslas attīstība kopumā vai arī kāda parādība aplūkota padziļināti.22 Protams, 
tas nenozīmē, ka visi jautājumi ir izsmelti, jo pieminekļu daudzums salīdzinājumā ar 
viduslaikiem ir lielāks. Lai gan jau Borisa vipera laikā bija izstrādāts katra Latvijas 
reģiona attīstības savdabības raksturojums, to iespējams pilnveidot, jo nepietiekami iz-
zināts bija atsevišķu darbnīcu un meistaru ieguldījums, kam pievērsta lielāka uzmanība 
pēdējā laikā. 

Beidzot izdevies publicēt informatīvi un analītiski piesātināto ievas Lancmanes 
pētījumu par jelgavas māksliniekiem un glezniecību 17.–18. gadsimtā. 23 Hercogistes 
galvaspilsēta un kādreiz tik aktīvais mākslas centrs, kuram liktenis nav bijis labvēlīgs, 
joprojām ļauj rekonstruēt pietiekami bagātīgu un daudzveidīgu mākslas dzīves ainu. 
apritē nonākuši daudzu daiļkrāsotāju, cunftes un galma gleznotāju vārdi, kuri ieņēmuši 
paliekamu vietu Latvijas mākslas vēsturē. 

Cik krāsains un formās piesātināts bijis ne vien rīdzinieku, bet arī liepājnieku 
un citu Latvijas pilsētu un muižu interjers 16.–18. gadsimtā, rāda sia “arhitektonis-
kās izpētes grupa” ilgstošā darba rezultāti un lielais jaunatklājumu skaits. Bagātīgā  

19 Bremša L., Brasliņa a., Bruģis D., Pelše s., Pujāte i. Latvijas mākslas vēsture. rīga: Pētergailis, [2003]. 
20 spārītis O. Pēcgotika Latvijas sakrālajā arhitektūrā 16.–17. gadsimtā. Latvijas māksla starptautisko sakaru 

kontekstā. sast. s. grosa. rīga: Neputns, 2000, 23.–36. lpp. 
21 Ogle k. kontrreformācijas epizode vidzemē: Patrīcija Nidecka kapene kā jauna paradigma Latvijas mākslā. 

Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 5, 2006, 36.–41. lpp.; siliņa m. Latvijas memoriālā tēlniecība manierisma 
periodā (16. gs. 60. gadi – 17. gs. 70. gadi). Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei, 3. rīga: 
zinātne, 1988, 21.–38. lpp.; spārītis O. 16.–17. gs. epitāfiju plastika un ikonogrāfija. turpat, 39.–67. lpp.

22 Lancmanis i. Liepāja no baroka līdz klasicismam. rīga: zinātne, 1983, tas pats vācu tulkojumā: Libau. Eine 
baltische Hafenstadt zwischen Barock und Klassizismus. köln; Weimar; Wien: Böhlau verlag, 2007; Ogle k. 
Societas Jesu ieguldījums Latvijas arhitektūras un tēlotājas mākslas mantojumā: promocijas darbs. rīga: 
Lma mākslas vēstures institūts, 2008; ancāne a. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē: 
promocijas darbs. rīga: Latvijas mākslas akadēmija, 2010; Senā Jelgava. sast. E. grosmane. rīga: Neputns,  
2010. 

23 Lancmane i. jelgavas mākslinieki un glezniecība 17.–18. gadsimtā. Senā Jelgava, 113.–148. lpp. 
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materiāla interpretāciju un popularizēšanu uzņēmusies mākslas zinātniece vija stru-
pule, kas savās publikācijās izsekojusi gleznieciskā dekora attīstībai no sienas lejasdaļā 
gleznotām drapērijām līdz sarežģītām ornamentālām un figurālām kompozīcijām. 
attīstītā baroka fāzē tie ir akanta vijumi ar ainavām vai sižetiskām kompozīcijām 
medaljonos, kas klāja ne tikai telpas sienas, bet arī griestus. to izpildījuma stils sa-
saucas ar ziemeļvācijas un gotlandes paraugiem, savukārt rokoko galantās ainas ar 
lielajām figūrām parkos un dārzos uztveramas kā pastarpināti franču mākslas ietekmju  
atspulgi.24 

kaut arī par kurzemes baroka laikmeta tēlniecību rakstīts jau vairākkārt, daudzi 
nozīmīgi pieminekļi joprojām bija palikuši nepieminēti, turklāt visbiežāk galvenais 
akcents tika piešķirts trīs paaudzes vienojošajai ventspils kuģu būvētavas koktēl-
nieku darbībai. tagad darbnīcu un darinājumu loku izdevies precizēt un paplašināt,  

24 strupule v. interjeru glezniecība rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18. gadsimtam. Arhitektūra un māksla 
Rīgā: Idejas un objekti. sast. j. zilgalvis. rīga: Neputns, 2004, 41.–56. lpp.; strupule v. Baroque architecture 
and interior painting in Liepāja (Libau) in the context of gotland. Kunst und Kulturgeschichte im Baltikum.  
Hg. L. O. Larsson. kiel, 2005, s. 54–73. Homburger gespräch 2003, Heft 20; strupule v. a look into the inte-
rior culture of manor houses in Latvia. New discovered examples of interior finishes from the 18th century to 
the end of the 19th century. Kunst und Kulturgeschichte im Baltikum. Hg. L. O. Larsson. kiel, 2006, s. 40–69. 
Homburger gespräch 2004, Heft 21. 

6. att. Nikolass sefrenss, jaunākais. Emblēmas no Lestenes baznīcas kanceles. 1704–1707. rundāles 
pils muzejs. No LNvm Fotonegatīvu fonda krājuma
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iekļaujot tajā rīgas un jezuītu mākslas strāvojumus, subates un kuldīgas–Liepājas 
pieminekļu grupu, kā arī ļoti daudz savrupu kokgriezumu.25 rezultātā bija iespē jams 
izsekot dažādo māksliniecisko tendenču izplatības procesam, tipoloģijai, ikonogrā-
fijai, attīstībai un kontaktiem ar citiem Eiropas baroka tēlniecības centriem. tomēr 
plašajā materiāla klāstā vadošo vietu saglabā ventspils kokgriezēju darbnīca, kas uz-
plaukumu pieredzēja Nikolasa sefrensa, jaunākā darbības laikā, kad tika radīti tādi 
nozīmīgi dekoratīvās tēlniecības darbi kā Liepājas annas baznīcas altāra retabls (1697) 
un Lestenes baznīcas interjera ansamblis (1704–1707), kas ievērību guvis ne vien ar 
saviem krāšņajiem kokgriezumiem, bet arī ar kanceles pildiņu emblemātiskajiem  
sižetiem (6. att.).26

1972. gadā, uzsākot vērienīgo rundāles pils ansambļa restaurāciju, aktualizējās ne 
viens vien ar pils celtniecības un interjera dekora vēsturi saistīts jautājums. Pārliecinoši 

25 grosmane E. Kurzemes baroka tēlniecība. rīga: jumava, 2002. 
26 Postītā un demontētā iekārta tagad eksponēta rundāles pils muzejā, bet Lestenes baznīcā notiek atjaunošanas 

darbi.

7. att. johans mihaels grafs. rožu istaba rundāles pilī. 18. gs. 60. gadi. Elitas grosmanes foto 2008. gadā
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8. att. Filipo kastaldi. sv. Ludvigs dodas krusta karā. 
1762–1767. Freska, fragments. krāslavas katoļu baznīca. 
marikas vanagas foto 2004. gadā

pie Latvijas rokoko mākslas izcilā-
kajiem sasniegumiem nostiprinājās 
johana mihaela grafa stuka apdare, 
kas šobrīd vairs aplūkojama tikai run-
dāles pils muzejā (jelgavas pils tika 
postīta kā Pirmajā, tā Otrajā pasaules 
karā, visi senie interjeri ir zuduši). Par 
neparasti talantīgo meistaru, pie kura 
šedevriem pieder pils Baltās, zelta 
zāles, kā arī rožu istabas u.c. telpu de-
kors, līdz šim bija maz zināms (7. att.). 
grafa vārdu no aizmirstības paglāba 
vācu pētniece anna millere-Ešebaha 
savā kurzemes vēlajam barokam 
veltītajā disertācijā.27 tagad to papil-
dina pils direktora imanta Lancmaņa 
pētījumi un laika gaitā gūtās atziņas.28 
viena no tām saistīta ar grafa ieraša-
nos kurzemē no Berlīnes. Līdz šim 
bija zināms tikai grafa vārds – johans 
mihaels, tagad precizēta meistara 
dzimšanas vieta un laiks – Bavārija, 
1742. gads. skaidrākas aprises iegu-
vusi viņa brigāde, kas sastāvēja no 
meistara sievas, brāļa un diviem pa-

līgiem. raksturota grafa veidošanās, agrīnā Berlīnes perioda darbi, kā arī detalizēti 
izsekota uzturēšanās Latvijā, igaunijā un Polijā. Pētījums apstiprina, ka grafs pie-
skaitāms ievērojamākajiem Baltijas jūras zemju rokoko dekoratīvās tēlniecības pār- 
stāvjiem. 

Pie nozīmīgiem pēdējā laika atklājumiem Latvijas mākslā pieder mākslas zināt-
nieces rūtas kaminskas pētījumi, kas pārsvarā saistīti ar Latgales novada mākslas 
pieminekļu apzināšanu. 29 īpaši jāuzteic viņas grāmata, kura veltīta 18. gadsimta 
glezniecībai un kura atklāja, cik piesātināta un daudzveidīga bijusi šā reģiona mākslas 
dzīve ar ļoti plašu kvalitatīvo rādītāju spektru. katoliski jutekliskiem tēliem piesātinātā 
pasaule, kas būtiski atšķiras no protestantiskās atturības, nozīmīgi bagātina Latvijas 
18. gadsimta mākslas kultūrainavu, tās radītāju meklējumi aizved līdz pat itālijai, no 
kurienes Latvijā ieradies gleznotājs Filipo kastaldi. agrāk viņš tika dēvēts par “romieti  

27 müller-Eschebach a. Kurländischer Spätbarock: Die Bautätigkeit der Herzöge von Kurland im 18. Jahrhundert. 
inaugurationsdissertation. Borna; Leipzig: Noske, 1939.

28 Lancmanis i. Die arbeiten des stuckateurs johann michael graff in Põltsamaa – ein rokoko-kunstwerk 
zwischen Berlin und kurland. Baltic Journal of Art History. autumn 2009, pp. 105–131.

29 kaminska r. altāri 18. gs. Latgales baznīcās: retablu pamattipi. Letonica, Nr. 1, 1998, 20.–61. lpp.
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gastoldi”, par kuru nekādas sīkākas ziņas nebija 
pieejamas.30 Plašāks ieskats gleznotāja dzīvē un 
darbībā kļuva iespējams, iepazīstot poļu autoru 
publikācijas un restauratoru veikumu krāslavas 
katoļu baznīcā, kur bez jau zināmajiem augustes 
un konstantīna Ludvika Plāteru parādes portre-
tiem tika atklāts centrālā altāra gleznojums “sv. 
Ludviks dodas krusta karā” (1762–1767), kas vēl 
vairāk nostiprināja mākslinieka darbības nozīmību 
vēlā baroka un rokoko izplatībā austrumeiropas  
reģionā (8. att.). 

klasicisma un romantisma perioda 
pētniecības problemātika

atšķirībā no 18. gs. beigu – 19. gs. sākuma pe-
rioda arhitektūras kā mākslas, kuras sasniegumi – it 
īpaši ārpilsētas piļu un rīgas un jelgavas dažādu funk-
ciju celtņu veidošanā – bija reāls pamats padziļinātām 
senākām un arī jaunākām izpētēm un publikācijām31, 
klasicisma un romantisma perioda tēlotāja māksla ir 
bijusi apzināta un publicēta salīdzinoši mazāk32, kam par iemeslu bija priekšstats par 
tās provinciāli vājo attīstību un piederību pie šaura vācbaltiešu virsslāņa (šāds ieskats 
padomju laikā bija papildu šķērslis pētniecībai). mūsdienās vienas vai otras ideoloģijas 
ietekmētie tendenciozie vērtējumi vairs nav aktuāli, arī šā perioda tēlotājas mākslas 
mantojums ir svarīga Latvijas mākslas vēstures sastāvdaļa, kas vispusīgi analizējama, 
ņemot vērā, protams, arī sociālos, politiskos, kultūras dzīves faktorus. tas vēl ir darāms, 
jo pētījumu trūkst un kādas vispārinošās atziņas izdarāmas provizoriski. iemesls ir ne 
tikai materiālu apguves nepietiekamība, bet arī objektīvā mākslas dzīves izkliedētība, 
kas pastiprinājās pēc kurzemes un zemgales hercogistes un tās galma likvidācijas, arī ti-
piskā mākslinieku migrācija, kas neļauj veidot noturīgu priekšstatu par vietējās mākslas  
specifiku. 

Lai gan atsevišķi mākslas veidi attīstījās nevienmērīgi (tēlniecības izplatība, 
izņemot amatnieciski dekoratīvo, bija ļoti ierobežota), tomēr glezniecības un  

30 Kaminska R. 18. gadsimta glezniecība Latgalē. rīga: zinātne, 1994; kaminska r. Filipo kastaldi un viņa 
mantojums, Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 2, 2004, 20.–28. lpp.

31 Pirang H. Das baltische Herrenhaus, 2. teil. riga: jonck & Poliewsky, 1928; Васильев Ю. Классицизм 
в архитектуре Риги. Рига: Изд-во Академии наук Латвийской ССР, 1961; zilgalvis j. klasi-
cisms rīgas arhitektūrā. Arhitektūra un māksla Rīgā. sast. j. zilgalvis. rīga: Neputns, 2004, 57.–72. lpp. 
Materiāli Latvijas mākslas vēsturei, 4. sēj.; Lancmanis i. klasicisms jelgavas arhitektūrā. senā jelgava,  
216.–233. lpp.

32 Plašākie pārskati: siliņš j. Latvijas māksla: 1800–1914, i. stokholma: Daugava, 1979; Bēms r. Apceres par 
Latvijas mākslu simt gados, 18. gs. beigas–19. gs. beigas. rīga: zinātne, 1984.

9. att. johans Peters Pfabs. Pašportrets. Ne vēlāk 
par 1811. audekls, eļļa, 65 × 54. rvkm.  
inta Lūša foto 2008. gadā 
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grafikas darbi tika producēti lielā skaitā, it īpaši portreta žanrā (9. att.), kā to apliecina 
bagātīgie portretu krājumi Latvijas muzeju fondos, kuru pētniecība ir tikai tagad iz-
vērsusies saistībā ar reprezentatīvo portreta izstādi rundāles pils muzejā 2008. gadā. 
turpinās rīgas interjeru dekoratīvās glezniecības izpētes un līdz ar to – klasicisma 
perioda atklājumu – publicēšana.33 atzīstot, ka tālaika stājmākslu un formās sa-
režģītu, dārgu materiālu lietišķo mākslu patērēja privileģētās sociāli, politiski un 
ekonomiski valdošās aprindas (muižniecība, pilsētu birģeru patriciāts un literāti – 
akadēmiski izglītoti profesionāļi), ņemot vērā plaisu, kāda tos šķīra no skaitliskā 
ziņā absolūti dominējošās iedzīvotāju daļas – latviešu zemniekiem, kuru dzīves ap-
stākļus vēsturnieki vērtēja kā smagus, tomēr jākonstatē arī zināma artefaktu ražotāju 
orientācija uz plašākām patērētāju aprindām, ko noteiktās nozarēs sekmēja lētāka  
tehnoloģija. 

tas viss skatāms saistībā ar apgaismības ideju izplatību tālaika izglītotajās aprindās 
(no kurām nāca arī atsevišķi latviešu zemnieku aizstāvji), ar kapitālistiskās ekonomikas 
veidošanos, bet estētiskā plāksnē – ar eiropeiskā klasicisma stila un romantisma vir-

33 strupule v. interjeru glezniecība rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18. gadsimtam, 52.–56. lpp.

10. att. jūliuss Dērings. konradīna fon Hoenštaufena sodīšana ar nāvi. 1859–1871. audekls, eļļa, 103,5 × 150,6. 
LNmm. marikas vanagas foto 2007. gadā
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zienu ienākšanu visos mākslas veidos. “tautas mākslu”, 
t.i., etnisko latviešu zemnieku lietišķo priekšmetu izveidi 
un rotājumus, šajā un citos periodos ir jau ilgstoši pētī-
juši un aprakstījuši etnogrāfi; būtu vēlama lielāka māk-
slas vēsturnieku līdzdalība šā materiāla apguvē ne tikai 
atsevišķu nozaru un priekšmetu grupu interpretācijā, 
bet arī vispārinājumu līmenī. Lai veidotu tālaika mākslas 
attīstības vispārēju ainu, svarīgs priekšnoteikums ir – 
skatīt gan virsslāņa, gan zemāko slāņu radītos artefaktus 
to savstarpējās attiecībās, gan norādot to lielās atšķirības, 
gan saskares izpausmes (nevis izolēti kā akadēmisko 
profesionāļu radītās “daiļās mākslas” un t.s. tautas  
mākslu).

19. gs. vizuālā māksla un nacionālā  
atmoda 

arī 19. gadsimta otrās puses materiāli līdz šim pētīti 
un publicēti nevienmērīgi. 20. gadsimtā – kā Latvijas 
pirmās brīvvalsts, tā padomju varas periodā – vislielākā 
uzmanība tika pievērsta atsevišķiem latviešu cilmes māksliniekiem, kuru parādīšanos 
varēja aplūkot kā analoģiju pirmajai “nacionālajai atmodai” 19. gadsimta sabiedriskajā 
dzīvē, kas, protams, pirms un pēc Otrā pasaules kara tika interpretēta atšķirīgi. tomēr 
agrākie publicētie teksti par izcilākajiem meistariem kārli Hūnu un jūliju Federu (it 
īpaši informatīvi plašākās padomju laika monogrāfijas) interpretācijas aspektā bija 
neglābjami novecojuši. Progresu šajā jomā apliecina autoru kolektīva izstrādātā un 
2013. gadā publicētā fundamentālā monogrāfija par jūliju Federu.34 Šie un vēl citi tē-
lojošie māk slinieki bija gan iekļauti vispārējās mākslas vēsturēs, to skaitā arī darbos, 
kuros tika skatīti vietējie vācbaltiešu mākslinieki. Pēdējie tika interpretēti kontekstuāli 
un konspektīvi. Pievēršoties, piemēram, gleznotājam jūliusam Dēringam, kas neapšau-
bāmi bija viena no centrālajām aplūkojamā perioda lokālās kultūras personībām, tikai 
pašā pēdējā laikā Edvarda Šmite veikusi rūpīgu pirmavotu pētniecību35, kā rezultātā 
tapušas vairākas publikācijas (10. att.).36 

Būtiski papildinājumi aplūkojamā perioda mākslas dzīves vēsturei bija vairāki 
publicētie tālaika privāto kolekciju (Šillinga, Brederlo, Holanderu) katalogi un attie-
cīgie teksti. Lietišķās mākslas vēsturē līdzās dažādu līmeņu pētījumiem, kas attiecas 
uz atsevišķām nozarēm (tekstilu, keramiku, dārgmetāliem) un arī uz iepriekšējiem  

34 Jūlijs Feders. rīga: Neputns, 2013.
35 j. Dēringa dienasgrāmatu sējumi. Lvva, 5759. f., 2. apr., 1107–1110. l.
36 Šmite E. jūliusa Dēringa glezna “konradīna fon Hoenštaufena sodīšana ar nāvi”. Mākslas Vēsture un Teorija, 

Nr. 9, 2007, 53.–63. lpp.; Šmite E. jūliuss Dērings jelgavā. Senā Jelgava, 234.–251. lpp. 

11. att. jānis staņislavs roze. krišjāņa 
valdemāra portrets. Ne agrāk par 1878. 
audekls, eļļa, 77,5 × 66 (ovāls). rvkm.  
inta Lūša foto 2008. gadā
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periodiem37, tāpat, protams, etnogrāfu tautas mākslas apskatiem, skopa ir publicētā 
informācija par tālaika amatnieku radītiem, perioda historisma neostiliem atbilstošiem 
kokizstrādājumiem. gan teorētisks, gan pētnieciski praktiskas dabas jautājums ir his-
torisma perioda rūpnieciski ražotu priekšmetu formveides, t.s. dizaina analīze, it īpaši 
nozarēs, kas līdz šim šādā aspektā nemaz nav izzinātas (piemēram, agrais transporta 
dizains). Nav vēl publikāciju līmenī pietiekami novērtēts spēcīgais un vispārējais fo-
totehnikas iespaids uz tālaika glezniecību un grafiku. Problemātiskas ir arī atbildes uz 
jautājumu par latviešu nacionālo identitāti vizuālajās mākslās, kas būtu pielīdzināma 
jaunlatviešu kustībai. atsevišķu mākslinieku – jāņa staņislava rozes (11. att.) un anša 
Legzdiņa darinātie kustības līderu portreti, anša Legzdiņa, artura Baumaņa, ādama 
alkšņa pievēršanās Latvijas senvēstures tematikai kas vērojama pašās perioda beigās, 
ir pārāk sporādiska, lai varētu runāt par plašu virzienu (jo vairāk tāpēc, ka latviešu 
mākslinieku skaits tobrīd vēl ir pavisam neliels). turklāt identitātes veidošanās nav re-
ducējama tikai uz nacionālās tematikas sfēru, tā būtu meklējama arī formālajā stilistikā. 
tomēr nedaudzo latviešu mākslinieku kopējā stilistiskā specifika grūti nosakāma, un 
tas ir saprotams: viņi studēja ārpus Latvijas, ilgstoši uzturējās rietumeiropā vai krievijā, 
lokālās mākslas skolas un attiecīgas noturīgas tradīcijas vēl nebija. tas gan nenozīmē, 
ka no minētā vietējā sociālā un kultūras konteksta jāatsakās. apzināti vai neapzināti 
viņi pildīja jaunlatviešu programmatisko aicinājumu izglītoties, sasniegt konkrētajos 
ap stākļos augstu sociālo stāvokli, kas arī k. Hūna, j. Federa, daļēji arī j. s. rozes gadīju-
mos tika priekšzīmīgi darīts. 

Neoromantiskā modernisma periods un nacionālās skolas  
pacēluma vēsture 

19. gs. beigas–20. gs. sākums uzskatāms par visvairāk pētīto Latvijas mākslas vēstu-
res laikposmu. gan 20. un 30. gados, gan padomju okupācijas laikā un arī tūlīt pēc tās 
ir apzināti gadsimtu mijas ievērojamāko mākslinieku darbi, publicēti biogrāfiskie un 
mākslas dzīves fakti, kas daudzos gadījumos tika rasti gan Latvijas valsts vēstures ar-
hīva, gan sanktpēterburgas mākslas akadēmijas un Štiglica skolas arhīvu dokumentos, 
noteiktas svarīgāko politiskās un sociālās vēstures faktoru ietekmes, nosaukti galvenie 
mākslas virzieni, aksioloģiskā aspektā izveidots aptuvenais kanons (izcilāko meistaru un 
šedevru hierarhija). tas ir saprotams: lai gan tālaika mākslas dzīvei piemita salīdzinoša 
ierobežotība, vizuālās mākslas neapšaubāms pacēlums, lokālās mākslas dzīves pakāpe-
niska aktivizēšanās (regulārās izstādes, publikācijas presē, profesionālo organizāciju 
dibināšana) un, kas ir svarīgi, latviešu mākslinieku izvirzīšanās mākslas dzīves priekš-
plānā kļuva par neapstrīdamu pamatojumu padziļinātai perioda parādību pētniecībai. 

37 strauss k. Die Geschichte der Töpferzunft vom Mittelalter bis zur Neuzeit und die Kunsttöpferein in AltLivland 
(Esten und Lettland). Basel: P. H. Heitz, 1969; alsupe a. Audēji Vidzemē. rīga: zinātne, 1982; Sudrabs Lat
vijas lietišķajā mākslā 5.–20. gadsimtā. izstāde rundāles pilī: katalogs, 1. daļa. sast. v. vilīte. rīga: avots, 
1991; Latvijas sudrabkaļi. Darbi un meistaru zīmes. sast. v. vilīte. rīga: avots,1993; jursone a. Rīgas zeltkaļu 
izstrādājumu kolekcija Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. rīga: zinātne, 1993; Leistikow a. Baltische Silber. 
Lüneburg: verlag Nordostdeutsches kulturwerk, 1996.



483

tajā pašā laikā tikai pēdējos gados 
tika aizpildīti vairāki pētnieciskā darba 
tukšumi un līdz ar to veidojās vairāku 
parādību jaunas interpretācijas iespējas. 
Līdzās divu izcilāko perioda gleznotāju 
j. rozentāla38 un v. Purvīša39 daiļrades 
un biogrāfiju izvērstām izpētēm pub-
licēta fundamentāla kristiānas ābeles 
monogrāfija, kura veltīta vēl vienam 
ievērojamam šā perioda meistaram –  
johanam valteram40 un kurā tika iezī-
mēta viņa vieta gan Latvijas, gan vācu 
mākslas ietvaros, skaidri definējot māk-
slinieka piederību pie divām kultūrām 
un atklājot viņa glezniecības specifiku ne 
tikai tipiskas gadsimtu mijas, bet arī kla-
siskā modernisma kontekstā (12. att.). 
ievērojams ir k. ābeles ieguldījums vēl 
citu latviešu un vācbaltiešu mākslinieku 
(P. krastiņa, j. Belzēna, E. m. Borhertes-
Šveinfurtes u.c.) biogrāfiju un mantojuma  
izpētē. 

19. un 20. gs. mijas Latvijas mākslas vispārējas interpretācijas jomā svarīgākie jau-
tājumi izrietēja no virzienu savstarpēju attiecinājumu un to pārklāšanās analīzes, kā arī 
vērtējot to sakarības ar laikmeta sociālo un nacionālo pretrunu pilno vēsturisko fonu. 
tendenciozi paplašinātā reālisma un elementārā kādreizējā piesaiste tikpat nenoteik-
tajai “demokrātiskajai kultūrai” vairs, protams, nebija pieņemama tāpat kā simbolisma 
vai jūgendstila kritisks noniecinājums. Nav noliedzama sociāli iekrāsota reālisma klāt-
esamība latviešu mākslinieku un tieši “rūķa” grupas pirmās paaudzes (ādams alksnis, 
janis rozentāls, johans valters) darbos, tomēr pievēršanās tālaika sociāli zemāko slāņu 
sadzīves reāliju tēlojumam skatāma, ņemot vērā gan pašu gleznojumu un grafisko 
darbu saturu, gan “rūķa” kopējos ideoloģiskos centienus, kas fiksēti gustava Šķiltera 
atmiņās, kā mākslas nacionālās emancipācijas liecība. (te konstatējama neapšaubāma 
analoģija skandināvu un somu 19. gs. beigu orientācijai uz reālistiski interpretētu na-
cionālo tematiku). 

jau ā. alkšņa zīmējumos, bet 20. gs. sākumā vēl vairāk arī citos medijos nacio-
nālās identitātes meklējumi izpaudās t.s. nacionālajā romantismā ar tā leģendu un 
mitoloģisko ikonogrāfiju un stilizējošo formveidi (j. rozentāla (13. att.), g. Šķil-
tera, r. zariņa, j. madernieka, j. Drandas darbos); tā radniecība ar vispāreiropeisko  

38 Pujāte i. (sast.). Janis Rozentāls. rīga: Liesma, 1991.
39 kačalova t. Vilhelms Purvītis. rīga: Liesma, 1971; Vilhelms Purvītis: 1872–1945: katalogs, rakstu krājums. 

sast. i. riņķe. rīga: Neputns, jumava, 2000. 
40 ābele k. Johans Valters. rīga: Neputns, 2009.

12. att. johans valters. vīnakalns mecingenē. ap 1925. 
Papīrs, kartons, eļļa, 62 × 73. LNmm.  
Normunda Brasliņa foto 2008. gadā
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simbolismu un jūgendstilu nav noliedzama. tomēr kā interpretācijas instruments jē-
dziens “nacionālais romantisms” ir lietojams nosacīti un diferencēti. kā savā promocijas 
darbā, kas bija veltīts rīgas jūgendstila celtņu plastiskajam un gleznieciskajam deko-
ram, pierāda silvija grosa, nacionālā romantisma motīvus lietoja arī vietējie vācbaltiešu 
meistari, turklāt, un tas ir īpaši svarīgi, latviešu nacionālās identitātes meklējumi varēja 
izpausties arī neoklasiskā formā.41 Pētniece piekrīt britu mākslas zinātniekam Džere-
mijam Hovardam, kurš, analizējot slavenās rozentāla dekoratīvās kompozīcijas rīgas 
Latviešu biedrības nama fasādē, norādīja, ka pievēršanās neoklasicismam apliecināja 
latviešu mākslas piederību pie eiropeiskās kultūras.42 te jau iezīmējās tas identitātes 
meklējumu duālisms (nacionālās tradīcijas vai eiropeiskā klasika), kas vēlāk vēl vai-
rāk parādās politiski neatkarīgās Latvijas mākslas teorijā,43 mākslās un arhitektūras  
praksē. 

Cits gadsimtu mijas perioda interpretācijas jautājums ir tā raksturojuma pamatiezī-
mes. vispārējās strukturālās izmaiņas, kas bija acīmredzamas tālaika vizuālajās mākslās 

41 grosa s. Jūgendstila perioda plastiskais un gleznieciskais dekors Rīgas 19. gs. un 20. gs. mijas arhitektūrā: pro-
mocijas darbs. rīga: Latvijas mākslas akadēmija, 2008, 170. lpp.

42 Howard j. Art Nouveau. International and National Styles in Europe. manchester; New York: manchester uni-
versity Press, 1996, p. 194; Style and patronage in Latvian architecture and design of the Debutdesiècle period, 
Jūgendstils. Laiks un telpa. = art Nouveau. time and space. sast. s. grosa. rīga: jumava, 1999, 213. lpp.

43 sk. šajā kontekstā: Pelše s. Latviešu mākslas teorijas vēsture. Mākslas definīcijas laikmeta ideju kontekstā 
(1900–1940): promocijas darbs. rīga: Latvijas mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūts, 2007,  
137.–145. lpp.

13. att. janis rozentāls. Centrālā alegoriskā kompozīcija ar Pērkona tēlu. Freska un mozaīka.  
rīgas Latviešu biedrības nama fasāde. 1910. Eduarda kļaviņa foto 2009. gadā
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un ievadīja nākamo modernisma periodu, vai shematiska virzienu secība, nosakot at-
tīstību (19. gs. reālisma un historisma tradīcija, impresionisms, simbolisms, jūgendstils, 
postimpresionisms), nebija apmierinošas konstatācijas, jo neņēma visā pilnībā vērā gan 
kopējā perioda mākslas sarežģītību, gan iekšēju vienotību, kas pamatoja tieši perioda 
nošķīrumu. Latvijas apstākļos virzienu sintēze notika jau perioda sākumā un turpinājās 
vēlāk (sociālā reālisma ainas līdzās simbolisma tēliem, impresionistiskās un “noskaņu” 
ainavas savienojumi, jūgendstila lineārais ritms gandrīz vai visos tālaika žanros vairāk 
vai mazāk izteiktā formā u.c.). ikonogrāfiskā tipoloģija (“brīvās dabas” motīvi, dabis-
kuma akcenti portretos un figurālās kompozīcijās, pieminētā folklora un mitoloģija), 
gleznieciskā forma un tajā pašā laikā biomorfā stilizācija, emocionālā satura dominē-
jošā loma – tas viss ļāva norādīt perioda mākslas vispārējo raksturu, izmantojot neo-
romantisma jēdzienu. vienlaikus bija jāņem vērā tās principiāli novatoriskais raksturs 
un mūsdienu rietumu mākslas un kultūras vēsturē pieņemtais plašais “modernisma” 
jēdziena skaidrojums, saskatot tā sākumu jau 19. gadsimtā. tādējādi bija iespējams 
akcentēt aplūkojamā laikposma vispārējo specifiku un apzīmēt to kā “neoromantiskā 
modernisma” periodu.44 

klasiskā modernisma reabilitācija un jaunreālisma virzienu jautājumi

klasiskā modernisma pārvērtējums Latvijas mākslas vēsturē, kas bija sācies jau 
20. gs. 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, turpmākajos gados izraisīja šā virziena 
parādību pētniecisko uzplaukumu, kurš turpinās līdz pat pēdējam laikam un kura re-
zultātā radusies virkne apjomīgu monogrāfisku un vispārēja rakstura izdevumu. vien-
laikus tika pētīti un apcerēti arī tradicionālāki mākslinieki, kuru darbība veidojās vēl 
20. gs. sākumā un turpinājās jaunreālisma pacēluma laikā. Daudzie raksti krājumos, 
nozares periodiskos izdevumos, izstāžu katalogos tāpat bija veltīti klasiskā modernisma 
un jaunreālisma perioda Latvijas mākslas jautājumiem. tieši tagad Latvijas mākslas 
vēsturē nostiprinās mūsdienīgas, informatīvi izsmeļošas monogrāfijas tips, kura uz-
devums bija apzināt un interpretēt visas iespējamās materiālu grupas, kas attiecās uz 
izvēlēto tēmu. Cita pēc citas tika izdotas monogrāfijas par kārli Padegu45, jāni robertu 
tillbergu46, jāzepu grosvaldu47, jēkabu kazaku48, kārli Brencēnu49, valdemāru toni50, 
Ģedertu Eliasu51. No vispārēja rakstura pētījumiem izceļams Daces Lambergas apce-
rējums par klasisko modernismu52, stellas Pelšes disertācija, kas veltīta 20. gs. latviešu 
mākslas teorijai53, un pašā pēdējā laikā – gintas gerhardes-upenieces promocijas darbs 

44 sk.: Latvijas mākslas vēsture. Pieejams: http://www.makslasvesture.lv/index.php/ (skatīts 10.07.2013.).
45 kalnačs j. ... arī sapņu zīmētājs Kārlis Padegs. rīga: Liesma, 1993.
46 Brancis m. Jānis Roberts Tillbergs. rīga: zinātne, 1996.
47 kļaviņš E. Džo. Jāzepa Grosvalda dzīve un māksla. rīga: Neputns, 2006.
48 Lamberga D. Jēkabs Kazaks. rīga: Neputns, 2007.
49 Bērziņa m. Kārlis Brencēns. rīga: Neputns, 2008.
50 Lamberga D. Valdemārs Tone. rīga: Neputns, 2010.
51 Ģederts Eliass. sast. L. slava. rīga: Neputns, 2012. 
52 Lamberga D. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā. rīga: Neputns, 2004.
53 Pelše s. Latviešu mākslas teorijas vēsture.
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par valsts un mākslas dzīves attiecībām Latvijas 
republikā54. asv mākslas zinātnieks stīvens 
mansbahs iekļāvis šā perioda latviešu skolas 
sasniegumus savā austrumeiropas modernisma 
mākslas apcerē.55 

klasiskais modernisms, protams, ir bijis 
apskatīts jau daudz agrāk tā dalībnieku un 
laikabiedru (romana sutas (14. att.), Helges 
Čellīna, ugas skulmes, Borisa vipera, jāņa 
siliņa) un daudzu citu rakstītāju tekstos, gūstot 
plašu rezumējumu j. siliņa mūža darba sēju-
mos.56 kā tēma tas nebija jaunums, bet tā pro-
blemātika izrietēja ne tikai no atklāto datu un 
artefaktu iekļaušanas Latvijas mākslas vēsturē, 
bet daudzējādā ziņā no to interpretācijas atbil-
stoši sasniegtajam jaunajam zināšanu līmenim. 
identitātes meklējumu aspektā īpaši aktuāla bija 
lokālās specifikas rašana mākslas darbu, biogrā-
fisko un mākslas dzīves faktu analīzes rezultātā. 
tā, piemēram, bija zināms par abstrahējoša 
racionālistiskā modernisma veidošanos saistībā 
ar impulsiem, kas nāca galvenokārt no Parīzes, 
no kubistu un pūristu loka, bet bija jānoskaidro 

tieši Latvijā ap 1920. gadu radušos analoģisku parādību savdabība, kas bija izdarāms sa-
līdzinājumu procesā. tādējādi izkristalizējās priekšstati par sintezējošu, harmonizējošu 
radikālāko tālaika latviešu modernistu tēlojumu un formveidi.57 

kas attiecas uz nepieciešamo virzienus apzīmējošo terminoloģiju, tad pašreiz vis-
mazāk problemātisks ir vēlīnā kubisma piedēvējums tālaika latviešu mākslai, kādreiz 
plaši lietotais “konstruktīvisms” tagad tiek pamatoti attiecināts uz slavenā gustava 
kluča darbību Psrs, lai gan atsevišķu latviešu mākslinieku (kārļa zāles, arnolda 
Dzirkaļa) saskare ar šā virziena izpausmēm, tāpat kā ar futūrismu 20. gadu Berlīnē, 
nav noliedzama.58 Neskaidrāks joprojām ir jautājums par ekspresionisma pazīmēm 
latviešu mākslā. kādreizējais ļoti plašais un brīvais termina lietojums j. siliņa tekstos 
jaunākajā literatūrā tiek pamatoti apstrīdēts. tomēr nav iespējams arī atteikties no šā 

54 gerharde-upeniece g. Tēlotājas mākslas dzīve un Latvijas valsts (1918–1940): promocijas darbs. rīga: Latvi-
jas mākslas akadēmija, 2011. Daudzo izmantoto arhīvu dokumentu vidū jāizceļ, piemēram, līdz šim neskatītā 
1920. gada kultūrpolitiskā Baltijas konference. Lvva, 1313. f., 2. apr., 62.–124. l.

55 mansbach s. a. Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca 1890–1939. Cambridge: 
Cambridge university Press, 1999.

56 siliņš j. Latvijas māksla: 1915–1940, 1.–3. sēj. stokholma: Daugava, 1988–1993.
57 kļaviņš E. Harmonious formalism as an unconceived element of national identity: Latvian visual arts in the 

1920s and 1930s. Modernity and Identity: Art in 1918–1940. vilnius: vilniaus dailès akademijos leidykla, 
2000, pp. 107–121.

58 Brasliņa a. Berlīnes epizode (1921–1923) Latvijas modernisma vēsturē. Muzeja raksti, 2. sast. D. Lamberga. 
rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2010, 28.–33. lpp.

14. att. romans suta. klusā daba ar trijstūra lineālu. 
1924. audekls, eļļa, 68 × 62,5. LNmm.  
Normunda Brasliņa foto 2008. gadā
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virziena lokālo un tāpēc vērtīgo elementu raša-
nas j. grosvalda, j. kazaka, k. Padega, j. valtera, 
j. tīdemaņa, u.c. mākslinieku mantojumā.59 
turpmākās 20.–30. gadu latviešu mākslas attīs-
tības interpretācijā gan senākos, gan mūsdienu 
tekstos plašo vispārinājumu līmenī ir daudz kas 
kopīgs un savā ziņā pašsaprotams (modernistu 
pievēršanās konkretizētākam un detalizētākam 
objektu tēlojumam, gleznieciskas formveides 
izplatība 30. gados, autoritārisma ideoloģijas 
ietekmes pēc 1934. gada u.c.); nostiprinājies 
jaunreālisma jēdziens kā attīstības vispārējs ap-
zīmētājs. svarīgs jauninājums šajā kontekstā ir 
“jaunās lietišķības” jēdziens un termins, kuru at-
tiecībā uz noteiktiem Latvijas gleznotājiem (ugu 
skulmi (15. att.), aleksandru Beļcovu u.c.) argu-
mentēti piedāvāja D. Lamberga.60 kā turpmākais 
interpretācijas jautājums šajā sakarā paliek vir-
zienu robežas, to hierarhija (“jaunās lietišķības”, 
klasiskā modernisma un jaunreālisma attiecī-
bas), jo vairāk tāpēc, ka kopējo 20. gadu ainu 
sarežģī arī neoklasicisma un art deco stilistika, 
kas ieaužas vispārējā pavērsienā uz mimētiskāku  
tēlojumu.61 

20.–30. gadu parādību saprotamā popu-
laritāte Latvijas mākslas vēsturnieku vidē un 
sasniegtais nav tomēr jāvērtē kā visos aspektos 
pilnvērtīgs. izņemot atsevišķas pietiekami nozī-
mīgas publikācijas62 un dažus Latvijas mākslas 
akadēmijas mākslas zinātnes nodaļas absolventu diplomdarbus, pietrūkst lietišķai 
mākslai, dizainam un fotogrāfijai veltītu mūsdienīgu pētījumu.

Pirmās padomju un nacistiskās okupācijas posma (1940–1945)  
mākslas dzīves analīze

Latvijas mākslas dzīves dramatiskās norises īsajā pirmās padomju okupāci-
jas posmā 1940.–1941. gadā saistāmas ar vēlāko ilgstošo otro padomju okupācijas  

59 kļaviņš E. Ekspresionisma jautājums Latvijas mākslas vēsturē. turpat, 14.–18. lpp.
60 Lamberga D. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā, 197.–220. lpp.
61 sk. šajā kontekstā: kļaviņš E. Between engaged public monuments and intimate formalism. Reinterpreting the 

Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s. Warsaw: institute of 
art of the Polish academy of sciences, 2010, pp. 267–273. 

62 Ansis Cīrulis. Saules pagalmos: rakstu krājums. sast. r. rinka. rīga: Neputns, 2008.

15. att. uga skulme. Elizabetes skulmes portrets. 
1927. audekls, eļļa, 136 × 88,5. LNmm.  
Normunda Brasliņa foto 2008. gadā
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periodu pēc Otrā pasaules kara. savukārt 
līdz pat pēdējiem gadiem maz zināmais 
četru gadu ilgais nacistiskās vācijas okupā-
cijas laiks ir vispusīgi un pamatīgi iztirzāts  
Dr. art. jāņa kalnača pētījumā.63 vispāri-
nājumu jomā autors skaidroja arī šķietami 
paradoksālo okupācijas varas iestāžu iecietību 
pret ideoloģiski neitrālo 30. gadu tradīcijās 
ieturēto latviešu tēlotāju mākslu, norādot 
vairāku cēloņu mijiedarbību kara apstākļos, 
kad lokālās kultūras pakļaušana nacisma 
propagandai bija jāatliek uz vēlāku laiku un 
jāaprobežojas ar atsevišķu mākslinieku iesais-
tīšanu attiecīgu politisko plakātu, karikatūru 
darināšanā un karadarbības dokumentēšanā 
(t.s. kara ziņotāju zīmējumi).64

Padomju perioda mākslas tematiskā un metodoloģiskā problemātika

izvērsta un mūsdienu mākslas vēstures kritērijiem atbilstoša Latvijas padomju 
perioda mākslas pētniecība ir sākusies tikai pēdējā laikā, kad saprotamo noraidošo 
attieksmi pret uzspiestā socreālisma apzīmogoto mantojumu un ar to saistītās atmiņas 
par represīvo režīmu nomainīja distancēta vērojuma noskaņa un funkcionāli nepie-
ciešamā gandrīz vai pusgadsimtu ilgā vizuālās mākslas attīstības perioda apzināšana 
un interpretācija. Nebija iespējams aprobežoties tikai ar “vērtīgāko”, ar totalitārās 
ideoloģijas neskartas vai maz skartas mākslas un tās autoru aplūkojumu, ar orientā-
ciju tikai uz “tīri mākslinieciskām” vērtībām arī t.s. pasūtījumu darbos vai pievēršanos 
tālaika marginālām, “ārpus sistēmas” esošām parādībām.65 Šāda tendence bija spēcīga 
90. gados, tāda tā paliek arī pēdējā desmitgadē un ir rezultējusies daudzās izstādēs, mo-
nogrāfijās, pētnieciskos tekstos lielajos katalogos, monogrāfiskos albumos un, protams, 
rakstos krājumos un periodikā. Šeit pieminēsim tikai publikācijas par jāni Pauļuku66, 
Borisu Bērziņu67, Bruno vasiļevski68, imantu vecozolu69, Leonīdu āriņu70 (16. att.), 

63 kalnačs j. Tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijā: 1941–1945. rīga: Neputns, 2005.
64 turpat, 217.–218. lpp.
65 Šīs tendences starptautiski reprezentatīvs pasākums bija poļu mākslas zinātnieces andas rotenbergas 

organizētā Baltijas valstu laikmetīgās mākslas izstāde, kas ietvēra arī padomju laika neoficiālo mākslu un kas 
tika dokumentēta attiecīgā katalogā: Personal Time: Art of Estonia, Latvia and Lithuania. 1945–1996. Warsaw: 
zachęta gallery of Contemporary art, 1996.

66 konstants z. Jānis Pauļuks. rīga, 2006.
67 slava L. Dieva buča. rīga: jumava, 2000; Boriss Bērziņš. sast. L. slava. rīga: Neputns, 2007.
68 Bruno Vasiļevskis. rīga: Neputns, 2005.
69 Imants Vecozols. sast. a. treija, v. Birzaka. rīga: galerija “Daugava”; jumava, 2008.
70 Cēbere g. Leonīds Āriņš. rīga: Neputns, 2007.

16. att. Leonīds āriņš. mākslinieka darbnīca. 1976.  
audekls, eļļa, 81 × 100. tukuma muzejs.  
gundegas Cēberes foto 2007. gadā
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ausekli Baušķenieku71, Latvijas mākslinieku savienības gleznu kolekciju72, 80. gadu 
“robežpārkāpējiem”73. tomēr “vērtīgākā” uzsvērums neatrisināja visus padomju laika 
mākslas vēsturiskā skatījuma jautājumus. Līdz ar to aktuāla kļuva un arī tagad aktu-
alitāti nav zaudējusi nepieciešamība interpretācijas diskursā iekļaut izteikti angažētus 
socreālisma paraugus, kuru atkarība no dominējošās politiskās ideoloģijas bija neap-
šaubāma74 (17. att.). tajā pašā laikā tikpat nepieciešama bija diferencēta attieksme pret 
padomju laika ļoti dažādo un laika gaitā evolucionējošo mantojumu, ņemot vērā gan 
katra gadījuma angažētības pakāpi, spiestu vai labprātīgu motivāciju, kompromisus, 
maskēšanos, izvairīšanos, dubultā koda pazīmes, kompensējošu vērtību meklēju-
mus u.tml.75 Lai visus šos salīdzinoši grūtos jautājumus atrisinātu, vēlams pilnveidot 
pētnieku metodoloģisko aparātu. Ļoti iespējams, ka socioloģiskā mākslas vēstures  

71 Auseklis Baušķenieks. sast. L. slava. rīga: alfor; Neputns, 2010.
72 Glezniecība: Laikmeta liecinieki: 20. gadsimta 60., 70. un 80. gadi: Latvijas mākslinieku savienības mākslas 

darbu kolekcija. sast. i. Baranovska. rīga: Latvijas mākslinieku savienība, 2002.
73 Robežu pārkāpšana: Mākslu sintēze un paralēles. 80. gadi: konferences rakstu krājums. red. i. astahovska. 

rīga: Laikmetīgās mākslas centrs, 2006.
74 sk. šajā kontekstā: Muzeja raksti, 1: Padomjzemes mitoloģija. rīga: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 

2009.
75 sk. plašāk: kļaviņš E. totalitārās un posttotalitārās sabiedrības māksla kā mākslas vēstures problēma. Doma, 

6. laid. sast. i. konstante. rīga: Latvijas mākslas muzeju apvienība, 2000, 39.–46. lpp.

17. att. arnolds Pankoks. Brigāžu maiņa. 1949. audekls, eļļa, 211 × 302. LNmm.  
Normunda Brasliņa foto 2008. gadā
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metode te būtu visnoderīgākā, lai gan, protams, 
arī citas, kas orientētas vispirms uz pašiem 
mākslas darbiem (ikonogrāfiskā, formāli stilis-
tiskā analīze), nav atmetamas. metodoloģiski 
novatorisks pēdējā laikā bija semiotikas lietojums, 
interpretējot padomju laika glezniecību, jo tās 
skatījums zīmju teorijas kontekstā bija pamatots; 
šā uzdevumu risinājumu savā promocijas darbā 
piedāvāja andris teikmanis.76 

Latviešu diasporas mākslas vēstures 
pamatjautājums

Pilnīgi cita problemātika rodas, apzinot 
latviešu mākslinieku darbību pēc Otrā pasaules 
kara diasporas (t.s. trimdas) apstākļos. to skaits 
ir pietiekami liels, daudzveidība – atzīstama un 
aktivitāte – visnotaļ intensīva,77 atsevišķi māk-
slinieki ieguvuši starptautisku vai savas mītnes 
zemes slavu (Edvīns strautmanis, vija Celmiņa, 

Laris strunke). tajā pašā laikā māksli -nieku/mākslinieču, to apvienību vai indivīdu 
izkliedētība, jaunākās paaudzes neizbēgama iesaiste mītnes zemju kultūrās pētniekiem 
rada sarežģījumus tieši vispārējā nacionālās identitātes aspektā. atsevišķa mākslinieka/
mākslinieces darbību iespējams monogrāfiski analizēt visdažādākajās sakarībās78, tur-
pretī veidot “globālus” vispārinājumus par visu latviešu darbību ārpus Latvijas ir grūtāk 
to nenoteikto robežu dēļ. vecākās paaudzes pārstāvji, kas saglabāja uzticību savai brie-
duma gados iegūtajai stilistikai, ir pašsaprotami skatāmi nacionālās skolas ietvaros, un 
tas arī tika darīts attiecīgos tekstos (monogrāfijās par B. Dzeni79, L. Libertu80, v. toni). 
Citādi tas ir ar jaunākām paaudzēm, kuras etniskās cilmes dēļ var izvēlēties kā pie lat-
viešu mākslas vēstures piederīgus, bet kuru devums radies ļoti dažādu skolu, tradīciju 
un paraugu kontekstā. raksturīgi piemēri te ir sigurda vīdzirkstes gleznojumi, kuri 
interpretējami saistībā ar Ņujorkas abstrakcionismu (18. att.).

76 teikmanis a. Mākslas un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas 
padomju perioda glezniecībā: promocijas darbs. rīga: Latvijas mākslas akadēmija, 2010.

77 Plašais parādību spektrs labi atklāts ilggadējā to apskatnieka Nikolaja Bulmaņa nesen izdotajā rakstu krājumā. 
Bulmanis N. No vienas puses tā…: Refleksijas par mākslu trimdā, Latvijā un pasaulē. rīga: mansards, 2010.

78 sk., piemēram, monogrāfiju par Niklāva strunkes dēla Lara strunkes glezniecību: Cēbere g. Laris Strunke. 
rīga: Neputns, 2004.

79 Cēbere g. Burkards Dzenis. rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997.
80 Švītiņš g. Ludolfs Liberts. rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995.

18. att. sigurds vīdzirkste. Bez nosaukuma. 
Ne vēlāk par 1968. audekls, autortehnika,  
152 × 152,3. LNmm.  
Normunda Brasliņa foto 2007. gadā 
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Latvijas brīvvalsts vizuālās 
mākslas vēstures uzdevumi

Pēdējo gadu desmitu Latvijas 
vizuālās mākslas parādības, kas 
radušās jau politiski neatkarīgas un 
demokrātiskas valsts mākslas dzī-
ves apstākļos, vēl nav interpretētas 
akadēmiski izvērstas vispārējas 
mākslas vēstures formātā. Lai gan 
speciālās literatūras apjoms, kas 
veltīts 1990.–2010. g. Latvijas māks-
lai, ir ievērojams (raksti periodikā, 
katalogos, krājumos81, Lma māks-
las zinātnes nodaļas diplomdarbi), 
tomēr tuvās laika distances faktors 
vēl nav ļāvis izkristalizēt pamatotas 
un pārliecinošas atziņas, kas savā 
kopumā veidotu mūsdienu aka-
dēmiskas mākslas vēstures prasībām atbilstošu Latvijas un latviešu vizuālās mākslas 
attīstības ainu. Šai situācijai atbilst arī pieaugusī pētniecisko uzdevumu sarežģītība un 
attiecīgā metodoloģiska rakstura problemātika. mākslas procesu daudzveidība, netradi-
cionālo mediju izplatība, mākslinieku subjektīvās reakcijas un citkārt grūti definējamās 
idejas, daudz plašāks nekā agrāk pasaules mūsdienu mākslas konteksts, attiecības ar 
brīvo mākslas tirgu un mākslas dzīvi regulējošām institūcijām, statisko un dinamisko 
artefaktu koeksistence – tas viss prasa tikpat daudzveidīgas, variablas pētniecības un 
interpretācijas metodes, kā arī iegūto rezultātu optimālas izklāsta formas. Pēdējais uz-
devums – iegūtās informācijas (gan tekstuālās, gan vizuālās) izplatīšana – realizējams 
gan ar iespiestajiem izdevumiem, gan izmantojot mūsdienu elektroniskos medijus (te 
minams procesā esošais projekts “Latvijas mākslas vēsture internetā”). jānorāda, ka šajā 
posmā metodoloģiskie jautājumi kļuvuši aktuāli ne tikai attiecībā uz laikmetīgo, bet arī 
senāko periodu mākslu. Padomju laikā uzspiestā marksistiskā socioloģisma vietā notika 
atgriešanās pie pozitīvistiska empīrisma un stilistiskās analīzes, kas bija nepieciešama 
metodoloģiskas “atveseļošanās” iezīme (19. att.). Pašreizējā pārmaiņu stadijā tiek iepa-
zītas arī citas metodes, attiecīgos tematiskos gadījumos notiek arī pievēršanās sociolo-
ģiskai parādību izzināšanai, tomēr nekādi dogmatiski to lietojumi nav kon statēti. 

81 No pēdējā laika izdevumiem jāmin: Deviņdesmitie. Laikmetīgā māksla Latvijā. sast., red. i. astahovska. rīga: 
Laikmetīgās mākslas centrs, 2010; Demakova H. Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā mākslas un starptautiskais 
konteksts: rakstu izlase, 2002–2010. rīga: ¼ satori, 2010.

19. att. Ojārs Feldbergs. ūdensvējš. 2002–2003. jaungada perfor-
mance. Pedvāle. Lauras Feldbergas foto 2002. gadā 
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secinājumi 

1) Latvijas vizuālās mākslas vēstures nozarē ir uzkrāts vērā ņemams tekstu apjoms. 
to pētnieciskais līmenis ir dažāds, līdzās novecojušiem, vēl provizorisku pieņēmumu 
pilniem, nepietiekami informatīviem darbiem tieši pēdējos gadu desmitos un gados 
radušies augstvērtīgi, izvērsti, pirmavotos balstīti pētījumi ar verificētu artefaktu inter-
pretāciju. īpaši nozīmīgi ir atklājumi arheoloģiskajā materiālā, kas tiek skatīts mākslas 
vēstures aspektā, pārmaiņas uzskatos par viduslaiku mākslas hronoloģiju un eiropeisko 
kontekstu, baroka un 19. gadsimta mākslas atsevišķu žanru un parādību jaunatklā-
šana, 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma mākslas vēstures pētnieciskie papildinājumi un 
vispārējo stilistisko raksturojumu pilnveide, “klasiskā modernisma” reabilitācija, virkne 
fundamentālu monogrāfiju par atsevišķiem 20. gs. meistariem, pieaugoša, akadēmiski 
pamatota abu (nacistiskās un padomju) okupāciju laika mākslas dzīves analīze, pēdējo 
gadu desmitu māksliniecisko vērtību izcēlums. 

2) vienlaikus jāatzīst pētījumu nevienmērība tematiskā aspektā. Pietrūkst darbu 
par jaunākā laika lietišķās mākslas dažādām nozarēm, par svarīgo fotogrāfijas mākslu 
un rūpniecisko izstrādājumu dizainu. Nav speciāli pētītas mākslinieku un mākslas 
patērētāju attiecības 19. un 20. gadsimtā, mākslas darbu izplatība dažādos sabiedrības 
slāņos un t.s. mākslas tirgus. Šobrīd vēl tikai veidošanās procesā ir vispārējā Latvijas 
vizuālās mākslas vēsture, kuras pirmais sējums latviešu un angļu valodā top Latvijas 
mākslas akadēmijas mākslas vēstures institūtā. Pozitīvi ir vērtējama atbrīvošanās no 
vulgārā socioloģisma un pašreizējais metodoloģiskais plurālisms, tomēr pārmērīgs em-
pīrisms un teorētiski metodoloģiska nenoteiktība kļūst par interpretācijas trūkumu. 

3) minēto trūkumu pārvarēšana ir Latvijas mākslas zinātnes institūciju (gan pēt-
niecisko, gan pedagoģisko) uzdevums, kas risināms, prioritāri atbalstot mazāk izzinātu 
tēmu turpmākos pētījumus un teorētiski metodoloģiskos diskursus. 

Par autoriem

Elita Grosmane (dz. 1949) – Dr. art., Latvijas mākslas akadēmijas mākslas vēs-
tures institūta vadošā pētniece. Pētnieciskā darba tematika – viduslaiku, 17. gad-
simta māksla Latvijā, Latvijas mākslas vēstures vēsture. mācību kursi – ikono-
grāfija, viduslaiku māksla Baltijas telpā. vairāk nekā 80 zinātnisku publikāciju 
autore. grāmatas: “ventspils koktēlnieki” (1981), “kurzemes baroka tēlniecība” 
(2002), multimediāls disks “jelgava: arhitektūras un mākslas virtuālā rekon-
strukcija” (2007; 2., papild. izd. 2008). Deviņu krājumu sastādītāja, nolasījusi 
50 referātus vietējās un starptautiskās konferencēs. Žurnāla “mākslas vēsture un 
teorija” galvenā redaktore. 

Eduards Kļaviņš (dz. 1937) – Dr. habil. art., Latvijas mākslas akadēmijas pro-
fesors, mākslas vēstures institūta direktors. mācību kursu un pētnieciskā darba 
tematika – Latvijas 19. un 20. gs. māksla, rietumu 20. gs. māksla, mākslas vēstu-
res metodoloģija. ap 90 publikāciju autors, no tām plašākās un būtiskākās: “Lat-
viešu portreta glezniecība, 1850–1916” (1996), “Džo. jāzepa grosvalda dzīve un 
māksla” (2006), šķirkļu kopums projektam “Latvijas mākslas vēsture internetā” 
(2006–2011). 32 referāti vietējās un starptautiskās konferencēs.
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Latvijas kino klasiķa dziļi personisks un vienlaikus teorētiski apcerošs, vispārināts “skats no iek
šienes” uz Latvijas kino vēsturi, tās nozīmīgākajiem mezgla punktiem un personībām, kuru darbs 
būtiski ietekmējis kino attīstību Latvijā. 

A deeply personal and at the same time theoretically contemplative, generalised “view from inside” 
to the history of Latvian cinema, the most important entanglement points and personalities whose 
work has essentially influenced the development of cinema in Latvia.

Atslēgvārdi: Latvijas kino vēsture, Vilis Lapenieks, Alfrēds Bērziņš, Pāvels Armands, Leonīds Leima
nis, Rolands Kalniņš, padomju okupācijas periods, cenzūra, kinoindustrija un tirgus. 

Keywords: history of Latvian cinema, Vilis Lapenieks, Alfrēds Bērziņš, Pāvels Armands, Leo
nīds Leimanis, Rolands Kalniņš, the period of Soviet occupation, censorship, film industry and  
market.

Ievads

Mūsu nebija daudz – to, kuriem Latvijā bija lemta reta iespēja strādāt visīstākajā 
kino fabrikā, kura ar savu tehniku ne ar ko neatšķīrās no pasaules kino ražotnēm. 
Arī no Holivudas. Protams, ja nesalīdzinām savu filmu skaitu ar viņu produkcijas 
milzu apjomu, grandiozo tirgu un reklāmu, kas pakļāvusi sev visu pasauli. Bērns 
kā mīlestības auglis var piedzimt gan karaļa pilī, gan zemnieka būdiņā. Tā arī filma. 
Katrs, kas šinī mašinērijā strādā, dzīvo tikai savā dārziņā, citiem vārdiem, ir konkrēta 
filma ar savu budžetu, personālu, tehniku un darba apstākļiem. Tepat Šmerļa priedēs 
vai Svētajā mežā (Holivudā). Aparatūra tā pati, filma arī, bet laboratorijas, kurās tā 
attīstās, kur tiek montēta, skaņota atšķirsies no Šmerļa tikai ar interjeru. Un es ticu, 
ka mūsējais daudzos posmos izskatījās mājīgāks, jo tika ar sirds siltumu veidots. Bet 
“kinogēns” mums ir viens un tas pats. Jo viņi tur un mēs šeit ražojām produkciju  
patērētājam. 

Mans darba mūžs ritēja padomju okupācijas gados, kuri Latvijas kinomākslai 
bija tik ražīgi, ka kinovēsturniece profesore Inga Pērkone tos nodēvē par Latvijas 
klasiskā kino periodu. Savā fundamentālajā pētījumā “Inscenējumu realitāte: Latvijas  



494 LATVIeŠI UN LATVIJA   IV sējums   LATVIJAS KULTūRA, IzgLīTīBA, zINĀTNe

aktierkino vēsture” viņa kopā ar kolēģēm zani Balču, Agnesi Surkovu un Beāti Vītolu 
kā robežlīniju šim posmam noteic 1940. gadu.1 

Šis apgalvojums balstīts uz stingriem pamatiem, un tie ir tautai zināmie kinoreži
soru vārdi un reāli darbi, kas savā laikā bija notikums. Tas bija profesionāls nacionālais 
kinematogrāfs, dzīvotspējīgs, skatītāju pieprasīts un ekonomiski rentabls savas tirgus 
sistēmas mērogos. Ja ar vārdu “savs” saprotam bijušo Vissavienības filmu ražošanas 
un iznomāšanas tīklu Goskino, kas ar savu aģentūru Soveksportfiļm aptvēra visus kon
tinentus. Diemžēl ziņas par padomju filmu ceļiem ārvalstīs turēja slepenībā. Pēdējos 
gados šo iestādi vadīja mūsu cilvēks – Oļegs Rudņevs, ar kuru man bija ļoti draudzīgas 
attiecības, un tāpēc uzzināju daudz ko tādu, ko atklātībai neizpauda. Latvijas filmas gāja 
tālus pasaules ceļus. Bija, ka iepirka, bija, ka mainījās savā starpā, lai rādītu publikai, vai 
arī tīri formāli pildot valstu līderu vienošanos. gadījās, ka mainīja un lika plauktā, lai 
guļ. Mēs te rāvāmies un nezinājām, ka ar Latvijas filmām atbalstām Izraēlas kompartiju, 
kas padomju filmas saņēma kā PSKP materiālo pabalstu, lai pildītu savu kasi. Domāju, 
ka tādā veidā tika palīdzēts komunistiem arī citās valstīs. Tā vai citādi, bet mūsu filmām 
bija panākumi, tikai tie bija paslēpti zem markas “Made in USSR”.

Diemžēl arī sasniegumi, tāpat kā “vārdi, pat dižākie, ar laiku ieradums kļūst un 
nodilst kā skrandas” (V. Majakovskis). Tā ir noticis arī ar priekšstatu par latviešu kino, 
kas ar savu okupācijas gados radīto klasisko periodu kļuva par latviskās mentalitātes 
liecību. Šodien daudzi par tālaika norisēm spriež vienkāršoti (atcerēsimies gadījumu ar 
“Kolumba olu”!). Kaut patiesībā mani kolēģi boļševistiskās okupācijas gados un cenzū
ras spaidos veica brīnumus. Jo režīms, kas atbalstīja kino un deklarēja to kā svarīgāko 
no visām mākslām, pieprasīja komunistiskās ideoloģijas rentabilitāti – to pāri visam, un 
tikai tad peļņu. Tāds bija padomju filmu industrijas virsuzdevums. 

Trāpīgi un ar ironiju mūsu sistēmu atšķirības Rihardam Pīkam – laikā, kad viņš vēl 
bija Padomju Latvijas kinoprocesa vadītājs, – raksturoja kāds amerikāņu producents: 
“Jums, Padomju Savienībā, galvenais, lai filmu pieņem kompartija, eiropā – lai tiek uz 
festivālu, bet mums, Amerikā, – lai nestu peļņu.”  Precīzi teikts. Nu esam eiropā, un ir tā, 
kā viņš sacīja. Līdz ar to process ir apstājies. gadskārtējos Lielā Kristapa balvas konkursos 
dižmanīgi tiek pieteiktas vairāk nekā četrdesmit filmas, atliek vien brīnīties par Latvijas 
bagātību, kaut patiesībā pats jēdziens “filma” jau ir devalvēts. Pārsvarā tie ir īsmetrāžas 
darbiņi, un tos pašus nav, kur rādīt. Cik ilgi tā turpināsies? Nezinu. Šinī ieilgušajā pauzē 
ir no svara nenodot aizmirstībai to vērtīgo, ko veica mūsu priekšgājēji. No svara turēt 
godā un cieņā viņu vārdus un neļaut to mūžiem izplēnēt vēstures baltajos plankumos.

Tas sākās brīvajā Latvijā 

“No visām mākslām svarīgākā mums ir kino!” – šis Ļeņina teiciens bija tikpat ob
ligāts katrā kinoteātrī kā krusts baznīcas tornī. Par to, ka viņš pats mīlētu kino, nav 
ziņu. Toties par Staļinu tādu ir papilnam. Arī Hitlers mīlēja, un tikpat kaislīgi kino 

1  Pērkone I., Balčus z., Surkova A., Vītola B. Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture. Rīga: Mansards, 
2011, 599 lpp.
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mīlēja arī Musolīni, kura personālbalvas (Coppa Musolini) savulaik tika pasniegtas 
Venēcijas festivāla labākajai itāļu un labākajai ārzemju filmai. Ja miglas bildes būtu 
izgudrotas jau Senajā Romā, tad Nerons inscenētu ne tādas vien Romas dedzinā
šanas un pats tēlotu galvenās lomas. Apbrīnojami, ka Staļins varēja skatīties kino 
kā bērns, kas var drillēt vienu un to pašu disku, līdz zina to no galvas un smejas jau 
pirms komiskā kadra. Politbiroja sēdes bieži vien beidzās kinozālē jau uz rīta pusi, 
skatoties filmas “Lielais valsis”, “Jautrie zēni”, “Volga, Volga” vai “Drosmīgie ļaudis”. 
“Ģeniālais vadonis” bija galvenais filmu eksperts un kadru likteņu lēmējs. Un ne jau 
paša prieka pēc. Viņš zināja ekrāna maģijas spēku un izmantoja to, lai pārvaldītu  
masas.2 

Tas pats atklājās arī pie mums, Latvijā. Kinematogrāfs vērību un valsts atbalstu 
sajuta tikai Kārļa Ulmaņa režīma laikā. Ne jau no Vadoņa puses, jo mākslas lietās viņa 
gaume un saprašana nebija augstāka par vidusmēru un to pašu iegrožoja partijiskās 
simpātijas un antipātijas. Taču Ulmaņa tuvākais un uzticamākais palīgs, sabiedrisko 
lietu ministrs Alfrēds Bērziņš sekmīgi aizpildīja šo robu. Šis valstsvīrs joprojām tiek 
pretrunīgi vērtēts, kaut viņa kā politiķa, organizatora un valsts ideologa lomu neno
liedz neviens. īpaši tiek uzsvērti ministra nopelni latviskās kultūrvides veidošanā. 
Vēsturnieks Ilgvars Butulis norāda: “Lai ko arī teiktu, es uzskatu, ka pie Ulmaņa kultūra 
turpināja zelt un plaukt. gleznotāji, tēlnieki bija stāvā sajūsmā – bija valsts pasūtījumi, 
iepirkumi. Bija sakārtotība.’’3 

Sabiedrisko lietu ministrijas kontrole pār mākslas iestādēm nebija despotiska. 
Ingas Pērkones u.c. grāmatā “Inscenējuma realitāte” minētie fakti vedina domāt, ka pats 
ministra kungs līdz ar mūsu kino līdumniekiem bija inficējies ar Bacillus Filmiensis, kā 
to nosauca viens no šīs sērgas skartajiem – Vilis Lapenieks. Pateicoties Alfrēda Bērziņa 
iniciatīvai, Latvijas nacionālās kinematogrāfijas attīstība kļuva par valsts kultūrpolitikas 
daļu. Viņš uzsvēra, ka no visiem modernās propagandas veidiem filma, bez šaubām, 
atzīstama par labāko, ka tā uzskatāmi un pārliecināti iespiežas visplašākajās masās, 
visātrāk sasniedzot nosprausto mērķi.

Tas taču skan kā pārfrāzēta Ļeņina atziņa par “vissvarīgāko no mākslām”! Bet ne 
jau vārdos līdzība un ne jau kāds ļaunums no tās, jo valsts ir valsts ar savu pārvaldes 
mehānismu, kas vadoņiem jāpārzina. Paldies Dievam, Bērziņš, būdams radošs gars 
un valstiski domājošs vīrs, ātri vien saprata, ka ne jau ar saukļiem un atklātu aģitāciju 
panāks filmu ideoloģisko rentabilitāti. Jo, lai kāda būtu režisoru amatieru dedzība un 
labā griba, ir vajadzīga amata prasme, kas propagandu pakļautu mākslai un kaut vai 
atsevišķos darbos dominētu tai pāri. Tas, ka filmas uzņemšanai vajadzīga īpaša tehnika, 
kas pati par sevi ir vizuāli efektīga, pirmsākumos suģestēja naudas devējus, kuriem 
šķita, ka darba kvalitāte ir tehnikas ziņā. Bet, kas stāv pie kameras, kas vada filmēšanas 
procesu, – tā jau ir pakārtota lieta. 

Sabiedrisko lietu ministrs atklāja, ka kinorežija ir māksla un profesija. Beigās viņa 
izvēle krita uz trim režisoriem. Tie bija Aleksandrs Rusteiķis, Voldemārs Pūce un Vilis 
Lapenieks, kurš, pirms tam piedaloties kino censoņu pirmajos darbos un arī raugoties 

2  Борев Ю. Б. Сталиниада. Москва: Книга, 1991, 461 с.
3  Cit. no: Sprūde V. Noslēpumainais Alfrēds Bērziņš. Latvijas Avīze, 2012, 16. jūl., 8. lpp.
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no malas, bija ātri vien sapratis, ka kinorežija ir nopietna 
profesija, kas jāapgūst. Tāpēc, par spīti materiālajām grūtī
bām, viņš bija devies uz Berlīni, lai tur, pelnot sev iztiku, 
mācītos. 

Pa to laiku Latvijā arī K. Ulmanis bija šo to sapratis. Un, 
proti, ka pietiek tērēt naudu tik dārgiem eksperimentiem kā 
latviešu filmu uzņemšana. Tāpēc devīgāk vajadzētu piešķirt 
līdzekļus teātrim, operai un baletam, kur latviešu varēšana ir 
acīm redzama. Daudzi jau priecājās, ka tas nu ir Sabiedrisko 
lietu ministrijas fiasko. Taču Bērziņš nepadevās un panāca 
neiespējamo – pēdējā neatkarības gadā vienlaikus tika uz
sākta trīs pilnmetrāžas mākslas filmu ražošana. A. Rusteiķis 
pēc Pāvila Rozīša scenārija filmēja “Aizsprostu”. V. Pūce 
incsenēja Kārļa zariņa romānu “Kaugurieši”, bet Vilis Lape
nieks ar grūtībām, toties ar paša sabiedrisko lietu ministra 
atbalstu ķērās pie “zvejnieka dēla” uzņemšanas. 

Pēdējai iecerei bija visvairāk pretinieku, jo tā nesolīja 
ne valstisko, ne nacionālo vērienīgumu. Bet Bērziņš ticēja 
Lapeniekam. Iespējams tāpēc, ka abiem bija daudz kopīga 
kā dzīves ceļā uz atzīšanu, tā saprātā, kas valdīja pāri emoci
jām, un spējā analizēt notikumus, lai izlobītu no tiem derīgo 
risinājumu. Abi vidzemnieki, abi no zemnieku kārtas, abi 
sapratuši izglītības lomu un tikai pašu spēkiem bija kūlušies 
uz augšu. Abi nenogurdināmi, vienmēr darbīgi un atklāti. 

Bērziņam to ļāva augstais amats, bet Lapenieks, lai teiktu taisnīgu vārdu, atļauju nepra
sīja. Muļķi viņu neieredzēja, gudrie cienīja. Un Bērziņš nebija muļķis. 

Filma “zvejnieka dēls” kļuva par Latvijas kultūras dzīves notikumu. Un pat tad, 
kad Latvija zaudēja neatkarību, to tikpat labi uzņēma arī okupanti. Tas ir interesants 
fakts, jo Viļa Lāča romāns “zvejnieka dēls” nokļuva uz ekrāna, pateicoties boļševiku 
režīma lielākajam ienaidniekam, Latvijas “fašistam Nr. 1” – sabiedrisko lietu ministram 
Alfrēdam Bērziņam. Bet tā jau ir aizkadra lieta, par kuru var pasmaidīt tikai zinātāji. 
Neoficiāli filma kļuva jaunās Padomju Latvijas republikas un tās valdības galvas Viļa 
Lāča vizītkarte. Un tā mūsu nācijas lepnums, filma, kas tika uzņemta par brīvās Latvijas 
naudu, pārgāja vissavienības lietošanā. To dublēja krievu valodā, tiražēja un rādīja visā 
plašajā padomju impērijā – no Baltkrievijas līdz Klusā okeāna krastiem, politnodaļās to 
reklamējot kā no fašistiskā režīma atbrīvotās Latvijas pirmo mākslas filmu. To piedzī
voju pats, kad dienēju padomju armijā. 

Vēlāk padomju kinoenciklopēdijā tika atzīts, ka filma uzņemta buržuāziskajā 
Latvijā,4 tikai personu sarakstos Lapenieks nav minēts. Toties mūsdienās internetā starp 
PSRS kinorežisoriem varam izlasīt arī viņa vārdu. Un tam ir savs pamats, jo Lapenieks, 
kļuvis populārs arī Maskavā, ar Sergeja eizenšteina palīdzību panāca, ka Rīgā tika radīts 
LPSR filmu uzņēmums, kura vadību uzticēja Albertam Jekstem. Bet sākās karš ar visām 

4  Кинословарь, в 2х томах. Москва: Советская энциклопедия, 1966–1970.

1. att. Vilis Lapenieks (no Rīgas Kino 
muzeja (turpmāk – RKM) krājuma) 
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no tā izrietošajām sekām, kas beidzās ar 
vācu armijas sakāvi. Taču, pirms Latvijā 
atkārtoti ienāca Sarkanā armija, kaut kur 
tās trešajos vai ceturtajos ešelonos tika 
plānota iekarotās teritorijas pārvaldīšana, 
un boļševiku aģenti jau laikus te pildīja 
Maskavas rīkojumu. 

Lapenieks raksta, ka vairākkārt ticis 
uzrunāts palikt savā vietā, lai turpinātu 
darbu arī pie “atbrīvotājiem”. Bet vīrs jau 
bija gana mācīts. Viņš redzēja, cik neaprē
ķināms ir Staļina režīms, kurā no visuva
renā līdz notiesātam uz nāvi ir tikai solis. 
Pareizi darīja, jo vācu okupācijas laikā 
bija pat ļoti aktīvi darbojies. Viņa vadītais 
Tautas teātris tika vislabāk apmaksāts, un  
tajā guva patvērumu daudzi, kurus varēja 
sūtīt uz Salaspili. Baumoja, ka Lapenieks 
bauda tādu okupantu labvēlību tāpēc, ka, 
dzīvodams Vācijā, Reinas ūdeņos esot iz
glābis kādu jaunekli, kas izrādījies nākamā 
Baltijas fīrera Alfreda Rozenberga dēls. Vilis to nedz apstiprināja, nedz noliedza, jo Vilis 
Lapenieks, tāpat kā Alfrēds Bērziņs, bija izcils diplomāts, psihologs un taktiķis. Tikai 
tur tā vaina. 

Diemžēl to bieži piemirst, aplūkojot personības kā viduvējības un pierakstot viņu 
veiksmēm kaut ko sīku un savtīgu. Izlasījis visas četras Alfrēda Bērziņa grāmatas, kā 
arī to, ko uzrakstījis Vilis Lapenieks, pārliecinājos, ka sabiedrisko lietu ministrs pāri 
visam ir bijis fanātisks Latvijas patriots, nevis karjerists, kā to daži neveiksminieki ir 
ierakstījuši Latvijas vēsturē. Un arī Lapenieks bija tāds pats. Tāpēc viņš darīja visu, lai 
tautas manta netiek boļševiku rokās. Kaut bija gan filmēšanas un attīstīšanas tehnika, 
bija ķimikālijas, bija arī pati negatīvu un pozitīvu filma lielā vairumā, taču no visa tā 
mums palika nekas – tikai izdedzinātā zeme. Filmu ražošanas līdzekļu un materiālu 
nogādāšana uz Rietumiem, pastāvot visām kara nebūšanām, un turpmākās metamorfo
zes, kā Latvijas valsts īpašums pārvērtās viena alkatīga tautieša privātīpašumā, atgādina 
kriminālfilmu, kuras sižetā atklātos vistiešākās asociācijas ar mūsdienām. 

Taču šis alkatīgais nav Vilis Lapenieks. Tāpat nemeklēsim šajā grēkā kaut ko latvisku. 
Nenovīdība un alkatība ir mūžīgas. Reti un zelta vērti ir nesavtīgie, ar kādiem Dieviņš 
Latviju ir gana apgādājis. Viens no tādiem bija Vilis Lapenieks un viņa sekotāji, kurus 
šodien varam celt godā kā Latvijas klasiskā kino pamatlicējus. Sava mūža vērtīgāko daļu 
Lapenieks redzēja brīvajā Latvijā, kaut bija nokļuvis Holivudā un tur filmēja. Bija iz
audzinājis dēlu – Vili Mārtiņu Lapenieku –, kurš ir vienīgais latvietis, kas saņēmis Oskaru.5  

5 “The Face of Lincoln” (1955) – 20 minūšu garā filma – saņēma Oskaru kā labākā dokumentālā īsfilma. 
V. M. Lapenieks bija šīs filmas operators. 

2. att. Kadrs no filmas “zvejnieka dēls”. 1940. Vidū Džims 
(Harijs Avens) un Bundžiņš (Jānis Milbrets)  
(no RKM krājuma)

Jānis Streičs   LATVIJAS KLASISKĀ KINO PAMATLICĒJI



498 LATVIeŠI UN LATVIJA   IV sējums   LATVIJAS KULTūRA, IzgLīTīBA, zINĀTNe

Ģimene dzīvoja pārticīgi, taču tēvam Vilim Lapeniekam līdz pēdējam elpas vilcienam 
sirds slāpes bija zaudētā dzimtene. 

Tāpēc Latvijas klasiskā  kino sākumu man gribas iezīmēt ar V. Lapenieka un brīvās 
Latvijas vārdu, lai mūsu klasiskais kino būtu Latvijas atgūtās neatkarības cienīgs. Lī
dzīgi tam, kā Johans Herders, ievadot savu slaveno darbu “Idejas par cilvēces vēstures 
filozofiju”, rakstīja: “Mūsu cilvēku dzimuma vēstures filozofijai jāsākas ar debesīm, ja tā 
kaut cik grib būt pelnījusi šo nosaukumu.”6

Izcilo personību trijotne

Prakse pierādījusi, ka kinomāksla var uzplaukt vai nu tirgus konkurences apstāk
ļos, vai ar valsts atbalstu, kā to pierādīja “zvejnieka dēls”. Nacionālais kino sākās ar 
valsts nepieciešamību paraudzīties uz sevi ekrāna spogulī un iziet ļaudīs ar filmu kā 
vizītkarti vai CV, kas pieteiktu nācijas mentalitāti. Protams, interese gūt ar to peļņu 
pastāv abos gadījumos. Tieši tāpat bija ar komunistisko ideju propagandas interesēm 
Padomju Savienībā. 

Tikai – vai pārdoties nelabajam vai, liktenim spītējot, sākt spēli ar režīmu, lai galu 
galā realizētu savu pozitīvo programmu, – tas bija atkarīgs no kinorežisoru personībām. 
Tas ir apbrīnojami! Liekas, pats Dievs mums viņus rūpīgi piemeklējis savā “kadru daļā”, 
lai ne tikai saliktu kopā talantus, bet arī lai uzsvērtu viņu atšķirības, – lai katrs no šiem 
vīriem būtu no sava sociālā slāņa, atšķirīga laiku loka un atšķirīgu tradīciju pārstāvis, 
kam jāturpina savu senču misija jau citos laiku lokos.

Pāvels Armands (1902–1964)7 dzimis Maskavā, bagāta francūža ģimenē, kura 
cauri gadsimtiem nesusi uzticību Franču revolūcijas ideāliem. Pāvela īstais vārds, un tā 
viņu sauca arī ģimenē, bija Pols. Tātad cēlies no “buržujiem”. Ar lielu pieredzi un izcilu 
izglītību kinomākslā – Armands bija apguvis gan Amerikas, gan Krievijas skolu. 

Leonīds Leimanis (1910–1976)8 – trūcīga Latgales zemnieka dēls. Viņa tēvs Jons 
Leimaņs, būdams pēc dabas centīgs, paša spēkiem ieguva izglītību un apprecēja smalku 
jaunkundzi, zemgalieti, kura, kaut nākusi no trūcības tāpat kā vīrs, bija kalpojusi ba
ronu ģimenei un aizguvusi no kungu kārtas daudz labu lietu. Dēls mantoja no abiem 
mērķtiecību, darba mīlestību un tieksmi pēc daiļuma. Uzvārds liecina – tas viņam asinīs 
jau no senčiem. Jo Latgalē “leimaņs”9 bija no klaušām brīva zemnieka apzīmējums. Sē
lijā – leimanis. Leonīda vispusīgo talantu izpausmes liecināja par piederību pie eiropas 
kultūras, un savā pamatprofesijā viņš bija spilgts latviešu teātra skolas pārstāvis.

Trešais – Rolands Kalniņš,10 visjaunākais, dzimis Latgalē 1922. gadā jau brīvajā 
Latvijas valstī sakaru ierēdņa ģimenē. Tuvība ar armijas aprindām tapa par galveno 

  6 Herders J. g. Idejas par cilvēces vēstures filozofiju. – Herders J. g. Darbu izlase. Rīga: zvaigzne ABC, 1995, 
194. lpp. 

  7 Streičs J. Pāvelam Armandam – 110. Kino Raksti, Nr. 2, 2012, 80.–87. lpp.
  8 Leonīds Leimanis. Sast. M. grēviņš. Rīga: Liesma, 1980, 136. lpp.
  9 Latkovskis L. Latgaļu uzvōrdi, palames un dzymtas = Latgalian Last Names, Nicknames and Clans = Latga

lishen Personennamen, Spitznamen und Sippen. 1. sēj. [Minhene:] Latgaļu izdevnīceiba, 1968, 375. lpp.
10 Kalniņš R., Redovičs A. Rolands Kalniņš atceras. Kino Raksti, Nr. 2, 2012, 67.–73. lpp.
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spēku, kas virzīja Rolanda garu, dzīvesveidu, stiprināja veselību un veidoja personību, 
kas koncentrējusi sevī visu to labo, ko latviešiem deva sava valsts un teikšana, ar tiku
miem, ko varētu pieņemt par latviešu nacionālā rakstura paraugu un ideālu.

Pie šīs trīsvienības gribētu pakavēties īpaši, lai ieskicētu katras minētās personības 
sociālpsiholoģisku portretu. Diemžēl visā pilnībā to varēšu veikt iecerētajā grāmatā 
“Mēs sējām debesīs”, bet te vairāk vietas atvēlēšu Pāvelam Armandam. gan tāpēc, ka 
viņa veikums līdz šim ir mazāk apcerēts, gan tāpēc, ka šī personība ir unikāla jau ar to 
vien, ka, būdams francūzis, viņš iemīlēja Latviju un kļuva mūsu nacionālā kino klasiķis.

Pāvels Armands 

Okupantu kļūda
Pirmās Padomju Latvijas filmas inscenēja Staļina prēmijas laureāti, kam Rīgā bija 

jāiziet zināma šķīstītava, lai reabilitētu sevi par neveiksmēm iepriekšējos darbos. Latvija 
viņus interesēja tikai kinoscenārija darbības mērogos. Pašu pirmo filmu, “Dēli” (1946),11 
kas skaitījās kopražojums ar Ļeņingradas studiju Ļenfiļm, uzņēma Aleksandrs Ivanovs, 
tīri labs režisors, bet sadzīvē nesavaldīgs un nevērīgs pret “iedzimtajiem”. Uzņemšanas 
grupā nodarbināja tikai ļeņingradiešus un latviešu lomās filmēja vienīgi krievu aktierus, 
turklāt vispopulārākos. Vienīgais “iedzimtais”, kas atzīmēts titros, izrādījās konsultants 
Arvīds grigulis. 

Taču turpmāk viesrežisori savu pieeju mainīja, jo kļūda ar krieviem latviešu 
lomās bija acīm redzama. Pirmkārt, skatītāja uztverē filmas varonis un aktiera  

11  Mākslas filma “Dēli” (“Сыновья”) krievu valodā, sk.: http://kinofilms.tv/film/synovya/35973/.

3. att. Pols (Pāvels) Armands  
(no Renē Armandas personiskā 
arhīva)

4. att. Leonīds Leimanis  
(no RKM krājuma)

5. att. Rolands Kalniņš  
(no RKM krājuma)
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personība allaž saplūst vienotā veselumā. Tāpēc lielā brāļu tauta nevarēja pieņemt tādu 
aplamību, ka viņu iemīļoto kara filmu varoņi piepeši ir kļuvuši latvieši. Ko juta “iedzim
tie” paši, nav jāskaidro. Un nu izrādījās, ka “kinošņiki” nebija sapratuši boļševiku tak
tiku, jo okupētās Baltijas valstiņas ar visiem spēkiem un līdzekļiem vajadzēja ievilināt 
padomju mentalitātē. Tāpēc nākamajai filmai – “Mājup ar uzvaru”, kuras pamatā paša 
Ministru padomes priekšsēdētāja Viļa Lāča luga “Uzvara”, – no Ļeņingradas tika iz
saukts papildspēks, kurā vislielākās cerības tika liktas uz Pāvelu Armandu kā vienu no 
labākajiem “otrajiem” režisoriem, kas lietu varētu labot. Sadzīvē šo amatu dēvēja par 
“štāba priekšnieku” – “otrais” bija filmas darba procesu plānotājs organizētājs, aktieru 
un inscenējuma materiālās puses pārzinātājs, protams, kopā ar filmas direkciju un 
asistentiem. Viņš bieži strādāja ar aktieriem, mēģināja, palīdzēja uzņemšanas laukumā, 
vajadzības gadījumā pat filmēja un veica citus inscenētāja pienākumus. Un, jo labāks 
speciālists, jo vairāk darba tam uzkrāva. Pāvels Armands bija no tiem, par kuriem 
saka: “Pareņ doka.” Puisis uz goda. Sava aroda labākais speciālists – tā varētu tulkot  
latviski. 

Armands, kam kristībās pareizticīgo baznīcā tika dots vārds Pāvels – atvasinā
jums no ģimenē lietotā franču vārda Pols,12 Rīgā ieradās, necerot ne uz ko lielu un 
paliekamu. Drīzāk personiskās drošības labad. Karš bija beidzies, brīdi likās, ka 
nu būs miers, bet Staļina paranoja nerimās un joprojām prasīja upurus. Pols Ar
mands bija sagājies ar sievieti, kuras reputācija varēja kļūt abiem nāvējoša, jo viņa 
bija pieņēmusi audzināšanā draudzenes Natašas dēliņu Ulafu, kura tēvs, zviedru 
inženieris Bergstrēms, vēl pirms kara tika izraidīts no PSRS. Bailēs no aresta īstā 
māte slapstījās, līdz pazuda bez vēsts. Laikam nokļuva čekas nagos. Pola civilsieva 
Ļena dzīvoja vienās bailēs. Nebija nekādu cerību tikt pie savas filmas Ļeņingradā vai  
Maskavā.

Draugi bija devuši padomu – vajagot spēlēt ar kinostudijas direktoru kārtis uz 
naudu un zaudēt. Kad parāds jau tik liels, ka nevar samaksāt, jāvienojas, ka atdos, tiklīdz  
saņems filmas autora honorāru. Pāvels atteicās – tas bija pazemojoši. Tad nāca negaidīts 
piedāvājums braukt uz Rīgu. Un viņš piekrita tikai tāpēc, ka tas solīja Ļenai drošību. Ka 
Latvija kļūs otrā dzimtene, ka te viņš pāraugs šīs tautas klasiķī, ka atdusēsies Latvijas 
zemē un pēc vairākiem gadiem Latvijas kinovēsturniece Silvija Līce par viņu rak stīs: 
Pāvels Armands – šis vārds zelta burtiem rakstāms latviešu kinomākslas vēsturē, jo ar 
“savu darbu pie filmām “Salna pavasarī”, “Kā gulbji balti padebeši iet”, “Latviešu strēl
nieka stāsts” viņš lika stingrus pamatus mūsu aktierkino celtnei. Šais filmās jūtama 
latviskā mentalitāte un gars,” – tas pat sapņos nerādījās.13

Neparasts gadījums! Kā varēja notikt, ka boļševiku okupācijas varas iesūtītais 
Maskavas francūzis – kurš par mūsu zemi zināja vien to, ko bija dzirdējis no latviešu 
strēlniekiem, kad Pilsoņu kara laikā šturmēja Perekopu, – kļuva Latvijas klasiskā kino 
pamatlicējs? Sākšu ar vienu no viņa dzīves paradoksiem.

12 Ханелис В. Арманды. Pieejams: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=print&id=3659 (skatīts 
12.09.2013.).

13 Līce S. (sast.). Par sevi, par savu dzīvi, par savu darbu kino: latviešu aktierfilmu režisori. Rīga: Liesma, 1991, 
263. lpp.
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Cilvēks nav vajadzīgs tur, kur viņš visvairāk varētu paveikt

Kad Pāvels Armands ieradās Latvijā, viņam jau bija 45 gadi un Krievijā gūta liela 
dzīves pieredze, kas vai plīsa no gadsimta traģisko kolīziju pārpilnības. Carisma degra
dācija, piektais gads, represijas, pasaules karš, revolūcija, boļševiku apvērsums, Pilsoņu 
karš, staļiniskās represijas, atkal pasaules karš, Ļeņingradas blokāde... Jaunībā kārnais 
un stiegrainais puisis, pašam nemanot, jau bija sācis pieņemties svarā. Reti kurš zināja, 
ka vainīga sirds slimība, ko Pāvels ieguva Ļeņingradas blokādē, no kurienes draugi 
viņu kā dzīvu ģindeni nogādāja AlmaAtā, kas kara gados bija kļuvusi par Savienības 
savveida Holivudu. Tur viņš tāpat kā pirms kara pie savas filmas netika, bet palīdzēja 
citiem, pildot otrā režisora pienākumus. Kaut sekmīgi bija ieguvis vislabāko kinoizglī
tību, kaut bija apdāvināts ar vairākiem talantiem, kaut bija pieprasīts no visām pusēm, 
diemžēl vienmēr tikai kā “otrais”, jo ar savu mieru, inteliģenci, taktu un harismu viņš – 
kā neviens – prata turēt rokās un mērķtiecīgi vadīt to haosu, kas plosījās inscenētāju 
galvās. Turklāt viņam piemita cilvēcīga vājība. Armands nevarēja atteikt, kad viņam 
kaut ko lūdza, kad viņš bija kādam vajadzīgs. Un kino džungļos, kur valda izdzīvošanas 
morāle un tikumi, kur risinās tā pati dzīves cīņa, tikai maskēta ar augstiem ideāliem un 
padomju patriotismu, tur tiem, kuri izsitās augšā, ik dienu bija jādomā, kā noturēties. 
Laiku prasīja dzīšanās pēc ārējās spozmes un demonstratīvās uzticības Staļina režīmam. 
Vadonis no mūzu kalpiem bija izveidojis savu uzticamo galmu, ko svētku reizēs pulci
nāja sev apkārt. Daudziem ielūgums pie Tautu tēva galda bija kļuvis par dzīvības un 
nāves jautājumu. Taču kādam vajadzēja arī strādāt un domāt tikai par darbu. Vienīgi 
par to. Un tāds unikums kino džungļos bija “pareņ doka Paša Armand”. Talantīgo vīru 
izmantoja tālaika vadošie režisori, lūdzot un vaimanājot, ka bez viņa nu nekādi neiztikt. 
Tas, ka Armandam ir savas ieceres un ka viņš pats grib filmēt, tos neinteresēja. Un te 
viņa dzīves nākamais paradokss. Krietna cilvēka labie tikumi dara viņam vairāk ļau
numa nekā sliktie. No kurienes uzradās šis “Idiots”? Ar to es domāju viņa gara līdzību 
ar Dostojevska varoni kņazu Miškinu.

Armanda ciltskoks
Par viņiem daudzi brīnījās un turpina brīnīties. Bet dzimtas pēcnācēji, kas dzīvo 

Krievijā un arī Latvijā, vēlēdamies atgūt senču noguldījumus, velti klauvē pie Šveices 
baņķieru iejūtības. To sirdis ir aukstas un nejūtīgas – gluži kā viņu glabātais zelts. Jo tik 
tiešām esot bijis tā, ka, sākoties nemieriem, brāļi Armandi pārveduši savu kapitālu uz 
drošāko no ārzemju bankām. Ticot, ka agri vai vēlu Krievzemē valdīs Brīvība, Brālība, 
Vienlīdzība. 

Nākamais kinorežisors Pols Armands piedzima 1902. gadā Piemaskavas pilsētiņā 
Puškino fabrikanta francūža ģimenē, kurā divi brāļi Armandi bija apprecējuši māsas 
d’ebervilas. Jaunietes pēc vecāku nāves ieradās no Parīzes pie savas radinieces, kas 
kalpoja Armandiem. Viena no māsām vēlāk kļuva slavena kā Ļeņina līdzgaitniece un 
slepenā mīla Inese Armanda.14 Otra – Renē – kļuva par Pāvela māti. zēns auga pārti
cībā, saņēma vislabāko izglītību. Viņa tēvs un onkulis savās manufaktūrās rūpējās par  

14 Līce S. (sast.). Par sevi, par savu dzīvi, par savu darbu kino: latviešu aktierfilmu režisori, 263. lpp.
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strādniekiem. Izglītoja, nodrošināja ar medicīnisko aprūpi, apmierināja to garīgās alkas 
un mudināja uz labo, skaisto, mūžīgo. Krievija, kaut tai netrūka jaunu naftas atradņu un 
tā lepojās ar metalurģijas straujo progresu, dzelzceļu būvēm un eksporta pieaugumu, 
tomēr administratīvā ziņā bija visatpalikušākā lielvalsts pasaulē. Karš novārdzināja, 
brieda revolūcija... Un grūti teikt, kas vairāk gaidīja carisma gāšanu. Tumšās masas vai 
pārtikušie. Pareizticīgajai tautai bija vajadzīgs labs cars. Nekas vairāk! Pēc pārbūves alka 
turīgie, un Armandi ticēja, ka Krievija būs tā valsts, kurā uzvarēs Franču revolūcijas ideāli. 

Pa pēdām Franču revolūcijai 

Jaunatne visā pasaulē ir gatava ziedot dzīvību cēlu ideālu vārdā. Tāpēc nav jābrīnās, 
ka fabrikanta dēls kā brīvprātīgais nokļuva Krievijas Dienvidu frontē. Un ne jau kā vien
kāršs karavīrs, bet Sarkanās armijas komisārs.15 Tas bija jauns postenis, kas pēc ranga 
līdzinājās vienības augstākā komandiera statusam, un radās tādēļ, ka boļševikiem trūka 
pašiem savu komandieru. Uz Ļ. Trocka un V. Ļeņina aicinājumu kalpot strādnieku un 
zemnieku Sarkanajai armijai bija atsaukušies daudz cara armijas virsnieku. Jo vajadzēja 
pielikt punktu karam ar Vāciju un katram Krievijas patriotam tā bija goda lieta. Turklāt 
ģimenes prasīja ēst. 

Ļeņins par dienēšanu labi maksāja. Arī latviešu sarkanie strēlnieki nebija tik 
sarkani, cik praktiski domājoši. Bet kadru virsniekus vajadzēja uzraudzīt. Un arī zal
dātiņus, lai virsnieki un citi kontras tiem nelauž galviņas pretējā virzienā, prom no 
šķiru cīņas un šķiru morāles. Par komisāriem iecēla pārbaudītus, cietumos un Sibīrijā 
norūdītus boļševikus vai arī izglītotus jauniešus un studentus, ja tie bija pierādījuši savu 
revolucionāro degsmi. Pola revolucionāro noskaņojumu juta ikviens.  Klāt tam nāca arī 
skanīgais uzvārds Armand. Tantes Ineses vārds skanēja revolucionārajā ikdienā līdzās 
vadoņu pagrīdes iesaukām un civilajos aktos legāli reģistrētajiem vārdiem. Tajā laikā 
viņa vairāk dzīvoja pa Kremli un vadīja elites sieviešu kopā turēšanu vienotā organizā
cijā. Protams, Inese zināja sava drauga valstiskās rūpes ne mazāk kā viņa likumīgā sieva 
Nadežda Krupskaja. Tāpēc Sarkanās armijas komisāru atlase bija arī viņas problēma. 
Komisāru dienestā psihisko tipu diapazons bija ļoti krāšņs – no mūsu romantiķa Pola 
līdz tādiem sadistiem kā Bēla Kuns, Rozālija zemļačka, Ļevs Mehliss…

Kopā ar latviešiem ledainā Sivašā
Jaunajam ideālistam Polam Armandam pamazām atklājās drausmīgā patiesība par 

to, ka dzīve un revolucionārais romantisms ir gaužām tālu viens no otra. 33. Kubaņas 
divīzija, kurā viņš nokļuva, līdz ar latviešu strēlniekiem un citām vienībām cīnījās ar 
Vrangeli par Krimas pussalu. Te pārkrievotais francūzis iepazinās ar latviešiem, kas 
jaunekli pārsteidza jau iztālēm. Stacijai tuvojās kaut kādu ārzemnieku vienība. Spēlēja 
orķestris. Puišiem formas itin kā krieviem un tajā pašā laikā citādākas. Ierindnieku for
mas krekli daudz īsāki, nekā reglamentā pieņemts, nevērīgi ielauztas naģenes, kas galvā 
sašķiebtas uz vienu pusi – kā pašpuikām. zābaki labi kopti, nesen viksēti, solis brašs, un 
skanīgas balsis svešā valodā decenti piebalso orķestrim. Latviešu strēlnieki! 

15  Фарберов Е. Коммисары. Вестник, № 6, 16 марта 1999.
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Bruņuvilciens, uz kura kalpoja Pols Armands, kaujas operācijās piedalījās kā lielā
kas armijas vienības papildspēks un līdz ar to arī komisāru dienestā pakļāvās augstāka 
ranga politiskajiem vadītājiem, kas Krimas iekarošanas epopejā izcēlās ar savu fanātisko 
nežēlību. Iepriekšējās lappusēs jau minēju ungāru tautas slepkavu Bēlu Kunu. Viņš bija 
Krimas revolucionārās komitejas priekšsēdētājs un darbojās kopā ar bēdīgi slaveno 
sadisti Rozāliju zemļačku un g. Pjatakovu, visi trīs viņi bija revolucionārā tribunāla 
t.s. troika. Pols izjuta bezspēcību šo izdzimteņu tuvumā – viņu saprāts asins dvingā bija 
nelabojami saindēts. 

Kontrasts šai mežonībai bija latviešu strēlnieki, kas atteicās no gūstekņu slaktiņa. 
Ieradies dienesta lietās pie latviešu komisāra, Pols bija pārsteigts par neparasto rosību. 
Karavīri posās gluži kā uz balli. Viksēja zābakus, šuva “gimnastjorkām” tīras baltās 
apakškrādziņas, spodrināja pogas… Latvietim jābūt pārākam par jūsu salašņām – 
puišu zobgalīgie smīni runāja paši par sevi. Viņi gatavojās Perekopa šturmēšanai, lai 
bristu līdz krūtīm ledus aukstā dubļainā jūrā. Šīs dienas un notikumi Pola Armanda 
atmiņā iespiedās uz mūžīgu palikšanu, un viņš nespēja beigt brīnīties par to, kā līdz ar 
latviešiem varēja pārbrist dūņaino jūras šaurumu, kā kopā cīnījās un kā kopā vinnēja. 
Un vīlās… Tas nāca viņam līdzi visu mūžu ar smaidu, ka Sivaša ledainais dubļūdens 
bija providences zīme.

Uz gara gaismu

Pēc demobilizācijas 23 gadus vecais Pols atgriezās mājās. Armandi, paldies Die
vam, netika represēti… Tikai visi īpašumi bija nacionalizēti. No pārējām briesmām 
viņus sargāja ģimenes fascinējošais uzvārds, ko Ļeņins bija licis iecirst Kremļa sienā, 
kur iemūrēja savas klusās mīlestības Ineses pelnus. Nikolajs, Pola tēvs, strādāja par 
pārvaldnieku pats savā īpašumā. Tur pie darba tika arī Pols. Viņa māte Renē Armanda 
bija pretstats vētrainajai māsai Inesei. Klusa, maiga, nosvērta, muzikāla, mantojusi no 
tēva operdziedoņa balss pārvaldīšanas tehniku. Viņa būtu varējusi uzstāties operā, bet 
necentās pēc tā, jo ar visu sirdi bija nodevusies ģimenei, ieturot mājās franču garu un 
stilu. Pēc ieraduma pie viņiem pulcējās mākslinieki, operdziedoņi, kuru priekšnesumus 
Pola māte pavadīja uz klavierēm.

Pols, guvis armijas ansamblī panākumus kā aktieris un režisors, vairs nevarēja 
apstāties, un turpmākās gaitas veidojās tā, ka viņš iestājās Borisa Čaikovska16 kino
skolā, no kuras vēlāk izveidojās slavenais Vissavienības Valsts kinematogrāfijas 
institūts. Pols tur ieguva izcilu kinoizglītību. Taču 1928. gadā, kad viņš beidzot bija 
sekmīgi pabeidzis kino mācības, sākās jau minētās viņa dzīves nedienas. Jaunek
lis bija bezgala lādzīgs – kā jau visi viņu dzimtā. Palīdzēt citiem, just līdzi ļaužu 
sāpēm un nedienām, kā paģēr kristiešu augstākais tikums, bija Armandiem asinīs. 
Tuvākie draugi pārmeta: “Tu, Pavluša, esi pārāk labs. Vai neredzi, ka tevi nelie
tīgi izmanto?” Lielais kaulainais un bezgala lādzīgais puisis ar milzu degunu tikai 
rāmi smaidīja. Jo nejutās ne garā nabags, ne vecs. Priekšā liela, gara dzīve. Ja tikai…

Naktīs sirdis stinga šausmās. Pie kura durvīm pieklauvēs? Kaimiņi pazuda, izkūpēja 
tie, kuri vēl vakar bija vareni, kuriem sacerēja dziesmas un kuru portretus nesa Sarkanā 

16 Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. Москва: Искусство, 1975, 301 с.
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laukuma parādēs. Dienā par nakts notikumiem 
klusēja. Radio skaļruņos skanēja braši marši, dar
baļaudis spalgā optimismā liecināja par izredzēto 
prieku dzīvot šinī vislaimīgākajā valstī pasaulē un 
korī pieprasīja nāvi naktīs aizvestajiem. Tumsā 
zuda paziņas un draugi. Vispirms ģimenes gal
vas. Tad pārējie, kas rīta gaismā jau krāsojās citā 
statusā, līdzīgi spitālīgiem, no kuriem krietnajiem 
nama iemītniekiem jāizvairās. Čeka ravēja spilg
tākos, talantīgākos un veiksmīgākos. Maskava 
biedēja… 

Karš, ko propaganda sludināja kā zibens spē
rienu no skaidrām debesīm, Armandu nepārstei
dza. Jo valsts mašinērijas mērķtiecīgā virzība jau 
bija skaidra. Par to vēstīja filmas, sabiedriskās ak

tivitātes un norises. Armijas terminoloģija iegāja sadzīvē kā norma: fronte, uzbrukums, 
trieciens, cīņa, uzvara, ienaidnieks u.tml. Veidodams aģitācijas filmas, Pāvels redzēja 
valsts bruņotos spēkus no parādes puses, un viņš ticēja ātram Sarkanās armijas prettrie
cienam, kas iebrucējus atsviedīs atpakaļ. Diemžēl Ļeņingradai bija lemta mocekļa slava 
un nemirstība, maksājot par to ar pusotru miljonu upuru. Lielā Ļenfiļm kinostudija tika 
evakuēta uz AlmaAtu, kur kopā ar citām valsts studijām, kas bija atradušas patvērumu 
Kazahijā, apvienojās zem kopēja nosaukuma (Centrālā apvienotā kinostudija, CAKS). 
Bet Armands palika Ļeņingradā, līdz spēku izsīkumam strādādams kara filmu studijā, 
līdz beidzot atgādināja dzīvu mironi. 

Jaunu cerību zeme
Reizēm nākas dzirdēt jautājumu: kāpēc viņš mūs iemīlēja? Man par to jāsmejas! 

Pasakiet, kas Latvijai un latviešiem ir tāds, lai mūs nemīlētu! Latvijas zemei un tautai, 
kas orientēta uz labestību un uzticību? Vai brīnums, ka inteliģents cilvēks to atklāj? 
Vai brīnums, ka te viņa atmiņā atausa bērnība? Tā atmosfēra, kuru Krievijā iznīcināja 
revolūcija. Jau mūsu jūra vien Pāvelam Armandam bija kas vairāk nekā tikai ūdens. 
Pielūgsme būtu īstais vārds, kas izteiktu viņa pieķeršanos jūrai. Un Daugava... It īpaši 
tādam, kam kaislība uz ūdeņiem. Bet krastos zvejnieki un zemnieki, kas Armandam at
vērās... un atvēra acis uz daudz ko padomju sadzīvē saduļķotu vai iznīcinātu. Te, saskā
ries ar mūsu dzīvi un cilvēkiem, Pāvels izjuta neveiklību par augstprātību. Rīgā turējās 
teātra māksla ar tādu potenci, kas nesa sevī gadsimtu tradīcijas, kaut nebija apritējis vēl 
pirmais simts. Viņš apmeklēja izrādes, sadraudzējās ar latviešu aktieriem – Dailē ar Ar
tūru Dimiteru un Leonīdu Leimani, kurš tikai ar “asti” vēl kavējās teātrī, bet “ar visām 
četrām” jau dzīvoja kinostudijā. erevānā, kur Pāvels pirms kara kādu brīdi strādāja, 
viņš bija atklājis prieku baudīt teātri tautas valodā, kuru nezina. Tā vislabāk jaušama 
patiesība un meli. Vārdu sakot, pašam nemanot, pieķērās Latvijas kultūrai ar visu sirdi. 

Saka – mīlestība ejot caur vēderu. Bērnībā viņam mīļākais mātes gatavotais franču 
ēdiens bija piena sakņu zupa, kas Krievijā nekotējās. Kad Pāvels Nikolajevičs par to 

6. att. Pols Armands kopā ar māti Renē Armandu 
(no Renē Armandas personiskā arhīva)
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ieminējās, citi viebās, neticēja, ka tāds kokteilis vispār ir baudāms. Un – ak, tavu brī
numu! – Rīgā kājas pašas viņu aiznesa uz Piena restorānu, kas atradās divstāvu koka 
namā pretim esplanādei, kur tagad slejas viesnīcas Radisson kreisais spārns. Turpat 
netālu Skolas ielā, kur mūsdienās mitinās Ārstu biedrība, atradās Kinostudijas ad
ministrācija, un šis ēstūzis tai tikpat kā blakus un darbiniekiem pa kabatai. Pievilka 
arī apkalpošana pie baltiem, stērķelētiem galdautiem un ziediem vāzēs – kā pieklājas 
eiropas galvas pilsētā. 

Pāvels gluži vai neticēja savām acīm, kad ēdienkartē izlasīja sen ilgoto gardumu. 
Bērnība iesmeldzās sirdī kā sāpe pēc nezināmām tālēm. Mūsu zemnieku vienkāršākais 
ēdiens Armandam kļuva par tādu kā svēto sakramentu, kas stiprina ticību. Izgājis no 
Piena restorāna, viņš kā no jauna vienā mirklī aptvēra Rīgu. Viņš ātri atklāja zelta vērtos 
kadrus un cēla tos godā un cieņā.  Par to uz visu mūžu dabūja latviešu mīlestības pilno 
iesauku “Papiņš”. Kaut arī šeit viņš sākumā bija tikai “otrais” viesrežisoriem no Maska
vas, tomēr sirdī modās ticība, ka tieši te viņš vajadzīgs, un nevis lai palīdzētu kādam no 
draugiem, bet veselai tautai un tās kultūrai, kura sāka viņu cienīt aizvien vairāk. 

Pašam par milzīgu pārsteigumu par darbu pie filmas “Uz jauno krastu” viņam tika 
piešķirts Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka goda nosaukums. Tas bija 
unikāls gadījums, kad otrais režisors, kas būtībā ir tikai izpildītājs un organizators, tika 
tā godināts. Neticami! Viņš pats to izjuta kā pierakstu Latvijā uz ilgu palikšanu un kā 
gaismu tuneļa galā. Vai tiešām beidzot? Lāga dvēsele juta, ka viņš ir parādnieks šai val
stij, kas viņu atzinusi. 

Nesmejieties, mūsdienu ļaudis, par to gadu naivumu. Citas Latvijas jau nebija kā 
tikai tā, kas okupēta. Taču tauta bija dzīva, un tās kultūra, kaut zem kara gruvešiem, bet 
nenokauta. Armands iedegās par latviskas filmas ideju. Filmēšanas laikā viņš sadrau
dzējās ar dziesmu teksta autoru un dramaturgu Jūliju Vanagu. Abus tuvināja ūdeņi un 
makšķerēšanas prieki. Izrādot Pāvelam Daugavas labākās vietas un stāstot par tām, Va
nags uzrakstīja savus burvīgos “Stāstus par Daugavu”. Neparastu grāmatu, kurā sociā
listiskā reālisma postulāts tika apgriezts ar kājām gaisā. Tā bija sociālistiska pēc formas, 
bet nacionāla pēc satura. Jo vēstīja par Latvijas dabu un likteņupi tā, ka ikvienam, kas 
lasīja, modās vēlēšanās būt starp tiem pionieriem, kas laivās ceļoja pa Daugavu uz jūru. 
Vanags iepazīstināja Pāvelu arī ar Blaumani. Armandu īpaši sajūsmināja tas mazumiņš 
noveļu, kas bija tulkots krievu valodā. “Tā ir pasaules klase,” viņš teica. 

Vislabākā uz ilgiem gadiem

Un, par brīnumu, tapa tautiska filma, ilgus gadus turēdamās kā visu laiku latviešu la
bākā. Titros līdzās Pāvelam Armandam ir Leonīda Leimaņa vārds. Bet nedalīsim laurus,  
jo abu režisoru mūža ieguldījums ir neatsverams. Viņu pieeja darbam bija pilnīgi atšķi
rīga. gadījās konflikti, kuros Armands delikāti prata piekāpties, lai Leonīds ar laiku pats 
saprastu savu alošanos. Un par godu abiem ir jāatzīst, ka citi viņu rīvēšanos nejuta. 

Pols Armands slavējams arī par Rolanda Kalniņa – otra latviešu kino Meistara – 
izaugsmi. Stalto, nosvērto, visās lietās precīzo jaunekli viņš novērtēja jau darbā pie 
filmas “Mājup ar uzvaru”. Un, jo vairāk iepazina, jo vairāk pārliecinājās par viņa profe
sionālo lietderību, tāpēc filmā “Salna pavasarī” uzaicināja par otro režisoru, pie reizes  
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glābdams no nepatikšanām. Staļina bēru dienā kinostudijas gaitenī, lai uzjautrinātu 
dāmas, Rolands bija uzvilcis kādas kolēģes mēteli. Par tādu “antisovetisku izlēcienu” 
viņš tika nosūdzēts. Sevišķi uzstājīga bija skaņu ieraksta operatore, komuniste. 
Armands šo ākstību pārtrauca. Rolands tika attaisnots, un tapa ne tikai nacionāla 
filma, kas gadu desmitos skaitījās vislabākā, bet līdzās Armandam morālo gatavības 
apliecību kinorežijai saņēma divi nākotnē izcili kino meistari – Rolands Kalniņš un  
Leonīds Leimanis. 

Tajos gados lielajās padomju studijās valdīja apjukums un neziņa. Lai pildītu plānu, 
tika filmētas teātru izrādes un koncerti. Bet Latvijas kinematogrāfā plauka nacionālā 
renesanse. Paradokss! “Salna pavasarī” kļuva notikums visā PSRS filmu ražošanas tīklā, 
to daudzkārt sūtīja uz ārvalstīm, lai reprezentētu daudznacionālo padomju kultūru. 
Ieguvis draugos latviešus un apguvis mūsu vēsturi, P. Armands ieraudzīja tajā daudz 
materiāla nākotnes iecerēm. Viņu aizrāva nacionālās atmodas un kultūras procesa 
pirmsākumi, it īpaši Jonatana biedrībā. Arī divām nākamajām viņa filmām – “Kā gulbji 
balti padebeši iet” un “Latviešu strēlnieka stāsts” – scenāriju sarakstīja Jūlijs Vanags 
sadarbībā ar profesionālo Maskavas scenāristu Semjonu Nagorniju. Ja pēdējai filmai 
ignorējam  un atmetam politisko nodevu, tad savā veselumā tā ir latviskās mentalitā
tes liecība, pat mācību līdzeklis par pagājušo laiku Latvijas sadzīvi un tautas raksturu. 
Latviešu strēlnieku vēsturi viņš pārzināja kā reti kurš latvietis. Saviem aktieriem deva 
lasīt materiālus, kas nebija pieejami bibliotēkās. gadījās pat nopietni kuriozi, kaut vai 
ar Voldemāru zandbergu, kurš kadrā atteicās arestēt pulkvedi – latviešu nacionālistu, 
jo viņam esot taisnība. Armands tikai pasmaidīja un nomainīja ainas saturu. Ak
tieri viņu dievināja. Daudziem ar Papiņa vārdu saistās kino karjeras sākums – Vijai 
Artmanei, eduardam Pāvulam, Voldemāram zandbergam, Artūram Dimiteram,  

7. att. Kāzu skats filmā 
“Salna pavasarī”. 1955. 
Madara (zigrīda  
Stungure), Andrs 
(Oļģerts Krastiņš).  
Nikolaja Jansona foto  
(no RKM krājuma) 
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gunāram Placēnam, Jānim Osim, zigrīdai Stungurei, Jānim Kubilim u.c., un ne tikai 
latviešu kino vien. Viņa filmas izveda tos ārpus Latvijas un darīja pazīstamus plašākos 
kinolaukos. 

Armanda paraugs būt drošiem un smelties materiālu no savas tautas pieredzes 
mudināja arī pašus latviešus. No Maskavas atgriezās Latvijas kinematogrāfistu jaunā 
maiņa. Varis Krūmiņš ķērās pie “zvejnieka dēla” atkārtotas ekranizācijas. Armands 

8. att. Kadrs no filmas 
“Salna pavasarī”. 1955. 
Nikolaja Jansona foto 
(no RKM krājuma)

9. att. “Kā gulbji balti 
padebeši iet”. 1956.  
Dace (Vija Artmane), 
Mārtiņš (Voldemārs 
zandbergs) 
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pats kopā ar Artūru  Dimiteru gatavojās filmēt “Mērnieku laikus”. Vāca materiālus, 
brauca nolūkot filmēšanas vietas dabā. Taču Hruščova “atkusnim” nebija ilgs mūžs. 
Tam sekoja visīstākā Latvijas politiskās un sabiedriskās dzīves “salna pavasarī”. Izrā
dījās, ka Latvijā saimniekojot tautas ļaundari – nacionālkomunisti. Sekoja represijas, 
un latviskajai kultūrai tika uzlikti A. Pelšes tēraudcietie iemaukti. Repertuāru pār
skatīja un Armanda ieceres tika atmestas malā. gan “Mērnieku laiki”, gan A. Deglava 
“Rīga”, gan A. Upīša “zaļā zeme”. “Te jau mana mūža nepietiks,” vēl pirms neilga 
laika, ciemodamies ar Dimiteru pie gunāra Placēna, Armands sajūsmā berzēja rokas. 
Bet nu slimā sirds neizturēja. Pāvelam bija tikai 62 gadi, kad Dievs viņu aizsauca  
pie sevis. 

Ģimene tolaik jau bija prāva. Ar Jeļenu, kuru, glābjot no čekas, bija atvedis uz Rīgu, 
kopdzīve neizveidojās. Te viņš satika Olgu, ar kuru bija pazīstams jau no AlmaAtas lai
kiem, un brīnījās, kā viņi tur nesagājās tuvāk. Liktenis bija lēmis tam notikt Rīgā. Olga 
bija 18 gadus jaunāka par Pāvelu, bet tas nebija šķērslis mīlestībai un Olgas gādībai par 
vīru. Viņai pūrā bija dēli no pirmā vīra, viņš bija kritis frontē. Abu meita Renē17 kļuva 
tēva vislielākā mīlestība, jo atgādināja tam citu Renē – māti, kuru Pāvels dievināja līdz 
pēdējam elpas vilcienam. 

Inteliģentais, pat kautrīgais Pāvels Armands bija bezgala stingrs pret sevi un citiem. 
Bet nu uzradās arī viņam savs Ahilleja papēdis – meitiņa, visu mīlēta un lutināta. Ar 
smaidu to atceras visi. Renē šobrīd ir redaktore Maskavas televīzijas kanālā “Kultūra”, 
kas ir izcili drosmīgs, godīgs un atklāts informācijas avots. Diemžēl Latvijai nepieejams. 
Tēvs viņai visu mūžu ir bijis svēto kārtā – pāri visiem praviešiem, jo kopš meitas mazām 
dienām stingri sekoja, lai viņa dievinātu tikai skaisto, krietno un mūžīgo. Taču dēlu 
Staņislavu neizdevās pieradināt pie mākslas. Stasiks ilgus gadus strādāja Rīgas kinostu

17  Ханелис В. Арманды.

10. att. “Latviešu 
strēlnieka stāsts”. 
1958. Centrā 
gunārs Placēns 
Augusta Caunas 
lomā starp masu 
skatu dalībniekiem 
(no gunāra Placēna 
personiskā arhīva)
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dijā un veica darbus, kas bija saistīti ar tehniku, mīlēja mašīnas, bija profesionāls auto  
sacīkšu braucējs, bezgala atsaucīgs, sirsnīgs. Arī viņam Tēvs joprojām ir dzīvs. Tāpēc 
Stasika smaidā un sirsnībā es jūtu Armanda garu. 

Leonīds Leimanis 

gluži vai no renesanses laikmeta

Leonīds Leimanis nodzīvoja 12 gadus ilgāk par Pāvelu Armandu. Un man laimē
jās ne tikai pazīt, bet arī būt kolēģim ar vēlību no Meistara puses. Pašā sākumā, kad 
pēc mākslas padomes satriekts stāvēju studijas gaitenī un sūkstījos par tās neizprota
majām prasībām, kas nosit radošo garu, Leonīds Leimanis ar atklātu ironiju ilgi ilgi 
skatījās uz mani un tad it kā pārjautāja: “Radošais gars?” – ieturēja pauzi un skumji 
turpināja: “Mīļais jaunais kolēģi! Aizmirstiet šos vārdus. Tāda ir mūsu profesija. Būs 
tikai darbs. Un nekā cita. Kinorežisors pa īstam dzīvē var uzņemt tikai septiņas filmas.  
Tikai...”

es biju pārsteigts. Viņš apgalvoja, ka tik tiešām tā tas esot. Tagad man jau ir trīs rei
zes vairāk. Bet, ja padomā, tad tā īsti labas varbūt tikai septiņas vien sanāktu. Leonīds 
Leimanis savu septīto nepaspēja. Pārāk vēlu pievērsās kinorežijai. Te kaut kāda līdzība 
ar Armandu. Patiesībā pie savām lielajām filmām abi tika pusmūža gados. Arī mans 
skolotājs Aleksandrs Leimanis, kurš tāpat nāca no teātra aprindām. 

Neapšaubāmi apdāvinātajam Armandam traucēja pārāk lielā labestība un godī
gums, kas ļāva citiem likt tam kāju priekšā, savukārt tanī pašā laikā Leonīdam Leima
nim, kurš tāpat bija goda vīrs un ne mazāk apdāvināts, neviens netraucēja. Jo Latvijā 
sistemātiskas filmu ražošanas vēl nebija. Bet jauneklis darīja visu, lai tā veidotos. Filmēja 
pats un piedalījās citu uzņemtajās filmās. Taču, būdams talantīgs aktieris, viņš teātrī 
bija pieprasīts. Kaut kino vilināja, nelika mieru un katra filma, ko Leonīds redzēja, sirdī 
dziedāja un vilināja kā sirēnas Odiseja jūrniekus. gan kā jauns dramaturģiskās kolīzi
jas pasniegšanas veids, gan arī kā tehniskais brīnums, ko Leonīdam gluži kā Dullajam 
Daukam gribējās izjaukt un salikt no jauna – kā šujmašīnu. Un ne tikai kino, arī skaņas 
ieraksta un atskaņošanas iespējas konstruēt un gatavot pašam. Un to viņš sekmīgi da
rīja. Ārzemēs ražotā tehnika bija dārga. Ne pa kabatai atraitnes dēlam. Bet, zinot viņa 
raksturu un pozitīvo apmātību, es ticu, ka arī pārticības apstākļos Leonīds būtu daudz 
ko veicis savām rokām. Jo tādi bija tie trakie kino augšanas gadi, kad valdīja roku darbs, 
jo izgudrojumu ātri vien pārsteidza jauns atklājums, un tā straujiem soļiem uz priekšu, 
ka šodien jābrīnās par kinomākslas celmlaužu pacietību, izturību  un atjautību. Leonīds 
bija visīstākais “renesanses cilvēks”, kā par šādiem talantiem vēlāk izteicās Lilija Dzene, 
jo viņš varēja visu un aizrāvās ar visu. Izziņas kārs. Ar sajūsmu pieņēma jauno, tūdaļ 
piemērojot to savām vajadzībām. 

Atšķirībā no Pāvela Armanda par Leonīdu Leimani mēs zinām daudz vairāk. Jo
projām ar aizrautību ir lasāma Māra grēviņa sastādītā atmiņu grāmata “Leonīds Lei
manis” (Rīga: Liesma, 1980). Meistars tad jau bija viņsaulē. Tolaik lasot gribējās skriet 
pakaļ laikam, apturēt to, lai iegrieztos pie dzīvā Leonīda Leimaņa viņa gara pasaulē, jo 
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tik bagāta tā atklājās meitas Liānas, drauga Jēkaba Burkevica, edgara zīles, Marģera 
zariņa, Herberta Līkuma un daudzu citu atmiņās.

“Ko varu teikt par sevi? – stāstīja pats Leonīds. – Kāds jauns cilvēks man jautā – kā  
kļūt par kinorežisoru? es viņam ieteicu doties uz Valsts Kinematogrāfijas institūtu. 

– Vai tas ir vienīgais ceļš? – viņš man jautāja. – Cik man zināms, tad jums, biedri 
Leimani, nav kinematogrāfista izglītības.

– Taisnība. Mācījos par arhitektu. Vēl skolas laikā nodarbojos ar plakātu zīmēšanu 
un izstāžu noformēšanu. Trīs gadus ganīju pie saimnieka lopus. Divas vasaras strādāju 
par izsūtamo zēnu. Vēlāk asfaltēju ielas. Rīgas nomalē mūrēju kanalizācijas caurules. 
Bolderājā un ziemeļblāzmā taisīju teātra dekorācijas. Pašmācības ceļā iepazinos ar 
operatora mākslu un pēc pasūtījuma uzņēmu sešas sporta un medicīnas filmas. Pir
majā latviešu skaņu filmā biju aktieris un asistents. Beidzu aktieru skolu. Septiņpadsmit 
gadus biju Strādnieku teātra un Dailes teātra aktieris. Mācījos plastiku un dziedāšanu. 
Reiz mani angažēja Rīgas opera. Studēju mākslas akadēmijā glezniecību. Nodarbojos 
ar vieglatlētiku. Pa divi lāgi biju Dailes teātra direktors. Teātra skolā pasniedzu grima 
stundas. Vācu okupācijas laikā vadīju pagrīdes tipogrāfiju. No nāves izglābos, guļus 
iebūvēts zem grīdas (tas bija Rīgā, kādas mājas ceturtajā stāvā). esmu arī uzrakstījis 
četrām mākslas filmām scenārijus. Man ir pieci bērni. Divi zēni un trīs meitenes.

– Tas viss ir ļoti jauki, – iebilda jaunietis, – bet kino institūtā jūs tomēr neesat 
gājis...

– Tur es vēl mēģināšu iekļūt, – es atbildēju, – ja tikai mani ņems pretī.” (19. lpp.)

Leonīda Leimaņa raduraksti

Krievijas rūpniekus Armandus savulaik varēja pieskaitīt Maskavas “smalkajām 
aprindām”, Leonīda Leimaņa senči ar tādu mantojumu lielīties nevarēja. Par vienkāršo 
ļautiņu piedzimšanu, krustībām, kāzām un bērēm mēs labākajā gadījumā varam tikai 
baznīcas grāmatās šo to atrast. Paldies Dievam, Leonīdam ir zīmīgs uzvārds – Leima
nis, kam latgaliski vajadzētu skanēt Leimaņs, jo režisora tēvs Jānis piedzima  trūcīgā 
Latgales daudzbērnu ģimenē Varakļānu tuvumā. Tur ir divi Leimaņu ciemi – Lelī 
Leimaņi un Mozī Leimaņi. No kuriem nācis Leonīda tēvs, vēl jānoskaidro. Bērni un 
mazbērni par to zina maz, un tam ir savs iemesls. Bet vispirms par uzvārdu. Kad tos 
dalīja, tad bieži vien, daudz nedomājot, par tādu ierakstīja nodarbošanos, dzīvesvietu, 
kādu pazīmi vai īpašo statusu. Šinī gadījumā tas ir bijis leimaņs – no klaušām brīvā 
zemnieka apzīmējums. Tātad nošķirts no kopējā bara ar kaut ko īpašu, ar kādu sevišķu 
lietderību. Pretstatā tam veips bija dzimtcilvēks. Leimaņi nav dzīvojuši tikai Latgalē, bet 
visā Latvijā. Sēlijā ir pat Leimaņu novads. 

Neatkarība un pašcieņa acīmredzot leimaņiem asinīs un tiek pārmantota no 
paaudzes uz paaudzi. Fabrikanta dēla Pola Armanda un agri tēvu zaudējušā Leonīda 
Leimaņa bērnības un zēnības gadi nav salīdzināmi. Bet doma par cilvēces brālību, par 
augstāko humānisma bausli – mīlestību uz savu tuvāko – tos vienoja un saveda kopā. 
Un tas ir tik dabiski, ka abu dzīves mērķis kļuva sociālais taisnīgums. Ne velti vēlāk, jau 
aktiera gaitās, Leonīds pieslējās sociāldemokrātu kustībai. Bija vadošais aktieris Strād
nieku teātrī, kuru K. Ulmanis, nācis pie varas, slēdza. Loģisks turpinājums tam ir fakts, 
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ka 1940. gadā L. Leimanis, nu jau kā Dailes teātra aktieris, tika iecelts par Dailes teātra 
direktoru. Vācu laikā slapstījās, organizēja pretošanās kustību un pēc padomju varas 
atjaunošanas atkal ieņēma Dailes teātra direktora posteni, ko nomainīja darbs Rīgas 
mākslas filmu studijā, kur Leonīds strādāja par māksliniecisko vadītāju (1946–1948). 
Tātad padomju varas ieredzēts un virzīts? Jā! Bet interesantākais ir tas, ka Leonīds Lei
manis nekad nebija komunistu partijas biedrs. Nekad kopējā darbā kinostudijā no viņa 
netiku dzirdējis kaut pušplēstu vārdiņu kā slavinājumu iekārtai, kurā dzīvojam. Jo Le
onīds Leimanis garā bija sociāldemokrāts. Tas ir raksturīgs to gadu Latvijas inteliģencei, 
kas bija cēlusies no arāju un strādnieku cilts.

Leonīda tēvs Jānis, līdzīgi kā daudzi Latgales censoņi, bija devies uz Pēterburgu, kas 
dīvainā kārtā izrādījās tuvāka nekā Rīga. Tāpēc, ka nacionālajos spaidos, ko pastiprināja 
izrēķināšanās ar poļu dumpi, Latgale ar varu tika krieviskota kā neviens cits Latvijas 
novads. Pat baznīcās sprediķi vajadzēja rakstīt kirilicā. Par skolu nemaz nerunājot. 
Dabiski, ka krievu valodu latgalietis pārzināja tikpat labi kā savu “latvīšu volūdu” un 
Pēterburgā viņam nevajadzēja ciest izsmieklu un pazemojumu par to, ka ir “čangals”. 
Tāpēc Leonīda pēcnācēji neko nezina par savu ciltstēvu, latgalieti Jāni Leimani. No viņa 
tēva sociālā statusa skaidrs, ka kļūt par dzelzceļa ierēdni varēja tikai ar izglītību. Skopā 
izziņa par jaunekļa trūcīgo ģimeni, liecina ka Leimaņu Jānis bija tipisks “atraitnes dēls”, 
kurš gara gaismu guva, strādājot pāri saviem spēkiem, kas viņu pirms laika iedzina 
kapā. 

No tā, ka Leonīda māte kā kauna traipu vīra dzīvē uzskatīja viņa piedalīšanos te
ātra izrādēs kādā Pēterburgas trupā ar nosaukumu “Mazais vasaras teātris”, kur esot 
dziedājis kopā ar izcilo krievu tenoru Sobinovu, un no tā, ka viņa jaunībā, līdzīgi Blau
maņa Kristīnei, apkalpoja barona ģimeni un tur apguva smalku uzvedību un gaumi, 
ir skaidrs, ka Leonīds Leimanis bērnībā saņēma labu „kinderštūbi”. Protams, tā atstāja 
zināmu iespaidu uz dēla raksturu un turpmāko dzīvi. Paldies Dievam, labā nozīmē, jo 
Dievs Leonīdam bija devis talantu un ne vienu vien. Ja tā trūktu, izaugtu snobs. Talants 
to nepieļauj, jo ir dabas velte un kā viss, kas no dabas nāk, ir neviltots. Tāpēc organiska 
bija Leonīda izteiktā elegance. Tāpēc brīva no pedantisma un klīrības bija viņa precizi
tāte, jo arī dabā tā valda, un tikai aklie to neredz. Tāpēc it kā piepacelts bija viņa skats 
un runa, bet tanī nebija pozas un tukšuma. Varbūt te vainīgs Smiļģis, kas ikdienā gāja 
ar skatu uz tālajiem “horicontiem”. Bija viņos kaut kas radniecisks. Bet pamatos jau 
mātes paraugs, par kuras gara spēku un gaišumu jābrīnās. Jo, agri zaudējusi vīru, viņa 
palika ar diviem zēniem. Bija sācies pasaules karš. Jaunā atraitne elizabete bēgļu gaitās 
ar abiem puišeļiem nokļuva Tērbatā, kur tomēr tika pie darba, jo viņas gara starojums 
un valodu prasme pārliecināja darba devējus, un Leonīda māte strādāja gan par kasieri, 
gan par telefonisti. Vecāko dēlu Konstantīnu pat iekārtoja igauņu skolā. Leonīds atceras 
tikai pagalmu un vasaras ar zaļumzaļo zāli – kā Preslija dziedātajā dziesmā. 

Liels notikumus, kas mirdzēja cauri visai kinorežisora dzīvei, bija atgriešanās Rīgā, 
kur viņš burtiski piedzima no jauna. Te enerģisko un zinātkāro zēnu apbūra latviskais 
dzīvesveids un kultūra. Pirmais teātra apmeklējums apreibināja un gluži kā narkotika 
vairs nelaida vaļā, padarot atkarīgu no skaistuma, ko cilvēks pats var uzburt. Pie mums 
teātris ienāca no kungu gala, nevis no tirgus plača vai līdz ar ķekatniekiem. Kaut va
rēja notikt arī tā, jo tautā savas tradīcijas šinī izrādīšanās priekā pastāvēja kopš seniem 
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laikiem, bet latvietis gribēja būt kungs. Paldies Dievam, Leonīda māmiņas uzskatos 
jau bija noticis pagrieziens uz skaidrību, ka arī mākslinieki var būt cienījami cilvēki. 
Viņa saprata savu alošanos, kas tik likumsakarīga latvietēm, kuras gribēja dzīvot kungu 
kārtā vai vismaz tuvāk tai. Tāpēc jaunākā dēla aizraušanos ar teātri un citām daiļajām 
mākslām viņa pat sekmēja. Un pēc daudziem gadiem, kad Leonīds jau bija kļuvis atzīts 
kinorežisors, viņa dēlam deva ne vienu vien lietderīgu padomu un ierosinājumu.

“Tā nav dzīve, tas ir kino”

Apcerot Leonīda Leimaņa ienākšanu kinomākslā un viņa pirmās filmas, gribas 
citēt šo piedziedājumu no mums zināmās Raimonda Paula dziesmas. Jo Meistara jau
nībā un arī brieduma gados, kad tapa viņa pirmās filmas, kino pasaule visā nopietnībā 
runāja par mistisko kino gēnu. Līdzās foto gēnam. Kas pirmais paķēra dāņu botāniķa 
Vilhelma Johansena 1909. gadā radīto vārdu un pielāgoja cilvēka ārējam veidolam, diez 
vai kāds ir pētījis. Bet visi, kas saistīti ar kino, to lietoja, pat nezinot, ko tas nozīmē, 
un tāpēc zinātniskais termins pārtapa īpašības vārdā. Tāpat kā: ciets, mīksts, sarkans, 
slapjš, jautrs, jauns un... fotogēns. Vienam tas piemītot, citam ne miņas no fotogēni
jas. Leimanis tam svēti ticēja un meklēja aktierus, kuriem, pēc viņa domām, šī īpašība 
piemīt. Viņš bija pārliecināts, ka ekrānam šī dabas nejaušība var dot vairāk nekā Dieva 
dāvana talants un aktiera meistarība. Tāpēc uz galvenajām lomām divās pirmajās filmās 
paņēma baletdejotāju Haraldu Ritenbergu (ko, starp citu, ieteica režisora mamma) un 
vidusskolnieci Velgu Vīlipu. Tie, par laimi, režisoru neiegāza, jo, pats būdams izcils 
aktieris, Leonīds ikvienas lomas psihofizisko stāvokli un kustību telpā vispirms izlaida  
caur sevi.

Šo foto un kino gēnu L. Leimanis meklēja ne tikai aktieros. It visam vajadzēja būt 
paspilgtinātākam. Dramaturģiskajai situācijai, darbības videi, mizanscēnai, sejas iz
teiksmei, intonācijai. Filmai “Salna pavasarī” pārmet manipulācijas ar Latvijas dabas 
skaistumu, tīšu izrādīšanos, risinot darbību atklātnīšu dabasskatos, ignorējot faktu, ka 
tie neatrodas viena pagasta teritorijā, bet izmētāti pa visu Latviju. Arī mani tas jaunībā 
kaitināja. Nu vairs ne, jo tas vistīrākajā veidā ir Leonīds Leimanis. galvoju, ka ne Pols 
Armands, ne kinooperators tatārs šīs vietas nezināja. Leonīds ieteica, aizveda, padižojās 
ar tām. Jo filmā visam jābūt izmeklētam un, cik vien atļauj ainas dramaturģija, skaistam. 
Tāds bija Leonīds Leimanis. 

Kinokadrs savos pirmsākumos pārdzīvoja iemūžinātās kustības brīnuma reiboni. 
Pašu kinomākslas pamatlicēju darbos visam vajadzēja kustēties. Deivida grifita filmā 
“Neiecietība” gluži vai jāraud no aizkustinājuma, kā šis kino ģēnijs liek ikvienam trīs
simtgalvainajā pūlī vai nu cilāt rokas, vai drebināties, mīdīties, spraukties, pietupties 
un tā bez gala, jo bildei jāvirmo no prieka par to, ka kustība – zirga aulekši, bērna rā
pošana, jūras viļņi, mati vējā un sirds krūškurvī, ko var demonstrēt, satraukuma brīžos 
dziļi elpojot, – beidzot ir sagūstīta un iesprostota rāmī. 

Man laimējās studenta gados piedalīties Leonīda Leimaņa filmas “Šķēps un roze” 
masu skatos, tāpēc zinu no paša pieredzes, kā viņš mums pieprasīja reaģēt uz galveno, 
kas notiek kadrā. Likās, visa Rīga dzīvo tikai ar to, kas notiek ar žurnālu vāka skaistuli 
buldozeristu Jurģi un viņa iemīļoto Daigu. Man tas rādījās tik jocīgi, jo dzīvē esam 
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aizņemti tikai katrs ar sevi. “Purva bridējā” jau mazāk šīs teātra spēlēšanas, un tomēr 
Kristīne kā bērnudārza meitenīte vijas gar kokiem, itin kā ķircinot edgaru, lai tas šo 
noķer, ko puisis arī dara, bet tūdaļ vis nekampj un izvelk to spēli visa kadra garumā, 
lai būtu “smuki”. Un kas par edgara joņošanu pakaļ Kristīnei cauri muižas istabām, lai 
beidzot to nogāztu barona gultā! Ne mazāk kā paša barona pēļos! Kāda ekspresija, kāds 
temperaments! Tas ir viņa rokraksts, viņa elpa, kā teiktu eduards Smiļģis. 

Pēc filmas “Šķēps un roze” noskatīšanās Smiļģis mums lekcijā stāstīja par Leonīdu, 
kurš atradis savu vietu kino, uz ko jau sen tiecies. Meistars ar lepnumu vēstīja, ka šis 
vīrs ir no Dailes teātra, no Dailes skolas. Taisnība vien ir, kaut Leimanis it nemaz nebija 
Smiļģa skolnieks. Kā viņš nokļuva Dailē, tiku minējis iepriekš. Pēc Strādnieku teātra 
slēgšanas 1934. gadā. Taču Smiļģim bija pa prātam Leonīda dullums un gatavība uz 
ēverģēlībām, uz ko latviešu aktieri parasti kūtri. Smiļģi sajūsmināja Haralda Ritenberga 
izvēle galvenajai lomai. Lai pasaule paskatās, kas par puišiem Latvijā. Kas par stāju, 
kāda iznesība! Un, kad Haris, dejojot mazurku, pārlido zāli kā tāds ērglis, lai pabrī
nās – vai kaut kur vēl tā prot kā pie mums, Rīgā. Un to dara vienkāršs buldozerists! 
Strādnieku puisis! Nu tik vienkāršs tas tikai pēc ieceres, lai būtu, ko spilgtināt, lai 
režisors varētu viņu izdaiļot, liekot klāt neparasto, un buldozerista profesija tam nav 
nemaz tik vienkārši piešķirta. Tas Leonīdam ir visīstākais jaunās dzīves simbols, jau
nais spēks, kas ar buldozeru aizmēzīs visas buržuāziskās paliekas mūsu apziņā. Tātad 
grāvējs – tā Smiļģis to apcerēja tālāk jau atrauti no Leonīda filmas un smagi pūta, ka 
vēl tikai graujam un graujam veco pasauli. Bet kad nāks cēlāji? Acīmredzot tie nav vēl  
pat dzimuši. 

Arī Leonīds Leimanis nebija no tiem, kas būtu noticējis pasakai par komunisma pa
radīzi Latvijā. Pirmās divas filmas tapa vēl kā atbalss no aizraušanās ar jaunības idejām, 
bet dzīve darīja savu, rādot, ka humānisma un šķiru cīņas vērtības nav savienojamas. 
Ja nu tikai “pasaku” filmās, romānos, gleznās, ko vienoja sociālistiskā reālisma metode. 

11. att. “Purva 
bridējs”. 1966. 
Frišvagars (Kārlis 
Sebris), barons 
(Valentīns Skulme). 
Ērika Fridrihsona 
foto (no RKM 
krājuma)
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“Šķēps un roze” ir viena no 
šādām pasakām. Lai būtu go
dīgs, tikko noskatījos to vēl
reiz un atklāju, ka šī filma ir 
mākslinieka sociāldemokrāta 
romantisks sapnis par dzīvi 
Padomju Latvijā, kas netiks 
piepildīts. To pret paša gribu 
diktēja zemapziņas balss un 
intuīcija. Leimanis bija iece
rējis elēģisku vēstījumu ar 
varones nāvi viņam tuvā vācu 
romantisma garā, bet socreā
lisms to neļāva un par prieku 
padomju skatītājam lika varo
nei pašās beigās parādīties. Ne 
jau par labu Meistara iecerei. 
Vienīgi Jāņa Ivanova mūzikas 
smeldze, kas bija paša reži
sora pasūtīta, šo optimismu  
neapstiprina.

Inga Pērkone ir pamanījusi Leonīdā Leimanī gluži vai slāpes pēc traģisma, ko 
viņš prata pārvērst daiļumā. Piekrītu. Viņam pa spēkam būtu diži klasisko traģēdiju 
inscenējumi. Ak, kā viņš to prastu, kā izvērstos! Bet ir tikai tas, kas Dieva dots un ko 
viens cilvēks, lai cik paša Dieva apdāvināts arī būtu, nevar mainīt. Starp homo soveticus 
miljoniem nīka arī ģēniji, un tas viņu likteni vērta jo traģiskāku. Leonīds Leimanis bija 
izcils talants, kas aizgāja, līdz galam nepiepildījies. Pat savu normu – septīto filmu – ne
uzņēmis. Tāpēc kā skumju režisora nopūtu, kā pašironiju filmā “Kapteinis Nulle” man 
atgādina kadri, kuros kuģa komandas skatam garām paslīd Kronborga – Hamleta pils 
Dānijas krastā –, ko padomju cilvēkam bija liegts tuvāk aplūkot. Šī it kā garāmslīdošā 
epizode, kas neienes neko jaunu ne varoņu raksturu atklāsmē, ne dramaturģijas kolīzi
jās, man rādās kā paša autora šifrētais vēstījums par Latviju un latviešiem. Mēs kā mazā 
kuģīša komanda esam likteņjūras ūdeņos ar aizliegumu tuvoties brīvo valstu krastiem. 
Vienīgi tas, ko eiropa devusi kultūrai, mūs var stiprināt garā. Junga citē Šekspīru, bet 
to pārtrauc amerikāņu motoru rēkoņa. Vīru skati atraujas no Hamleta pils un raugās 
uz augšu. Pāri viņiem kā uzraugs pārlido svešs gaisa laineris. gudri darīts. Padomju 
lidaparātam cenzūra neļautu lidot. Un lai! Jo katram ir skaidrs, ka pretim šai var celties 
krievu iznīcinātājs. Ir divas naidīgas nometnes, starp kurām mēs kā šī kuģīša komanda 
peldam paši savu kaislību un bēdu ūdeņos. Neviens mums nepalīdzēs. Ar visu būs  
jātiek galā pašiem. Dzīve darīja savu. Par to, ka jaunības ideāli sabruka pīšļos, Leonīds 
nestāstīja. Vislielāko antisovetisko propagandu veica pats homo soveticus dzīvesveids. 
Pēdējās divās lieliskajās filmās “Purva bridējs” un “Pie bagātās kundzes” , itin kā gaidot 
citus laikus, režisors kavējās tautas vēstures atmiņās, ar skumju optimismu apliecinot 
ticību cilvēcībai un mīlestībai.

12. att. “Pie bagātās kundzes”. 1969. Oļģerts Kurmis (eduards Pāvuls), 
emma Kārkls (Līga Liepiņa). gunta gruntes foto (no RKM krājuma)
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13. att. Skats uz filmēšanas laukumu pie Daugavas. “Pie bagātās kundzes” 1969. gunta gruntes foto 
(no RKM krājuma) 

14. att. Kadrs no filmas “Pie bagātās kundzes”. 1969. Priekšplānā Frīdis (Kārlis Sebris) un Kurmis 
(eduards Pāvuls). gunta gruntes foto (no RKM krājuma)
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Rolands Kalniņš 

Visvaronīgākais

Rolanda Kalniņa 90 gadu jubilejas rītā Latvijas Radio, piesakot tautai šo notikumu, 
tūdaļ vaimanāja, ka viņš ir tas latviešu režisors, kurš visvairāk cietis no boļševiku 
režīma. Tas pat mani aizvainoja, nerunājot par jubilāru, kurš vienmēr bijis vīrišķības 
iemiesojums. Bet, ja jau viņš savās attiecībās ar padomju varu kaut kā īpaši izceļas no 
mūsu vidus, tad ar to, ka bijis visdrosmīgākais un visizturīgākais latviešu kinorežisors. 
Nevis cietējs.

Kā jau minēju, Rolands Kalniņš ir brīvās Latvijas dēls, dzimis 1922. gada 7. maijā 
Ludzas apriņķa Istras pagasta Vecslabadā pasta ierēdņa ģimenē kā otrais bērns. Māsa 
piedzima agrāk, vēl gruzijā, kur vecākus bija aizrāvis pasaules karš. Bērnības skais
tums Latgalē Rolandam saistās ar Latvijas karavīru apmetni. Onkulis tur bija vecākais 
komandieris, un zēna sirdi un brīvo laiku bija pārņēmusi vēlme būt karavīru vidū, 
kur rīta un vakara jundas ar taures skaņām, Latvijas karoga uzvilkšana un nolaišana, 
saulei rietot, ierindas mācības un virsnieku staltā stāja, jo – gods kam gods – braši bija 
mūsu neatkarīgās Latvijas karavīri, vēl nesen uzvarējuši bermontiādi un padzinuši 
no Latvijas boļševikus, vēl atmiņu pārpilni par kaujās kritušiem draugiem, nodedzi
nātām mājām un izpostīto zemi. Apņēmības un ticības pilni savai valstij. Ir dabiski, 
ka Rolands bija ir vilcēns (mazskauts), ir skauts un visā nopietnībā gatavojās kļūt 
lidotājs. Tas būtu piepildījies, ja ne karš. Tad jau ģimene dzīvoja Rīgā, kur Rolands 
agri sāka darba gaitas. Strādāja ostā, maizes ceptuvē, Armijas ekonomiskajā veikalā, 
mācījās Rīgas 1. vidusskolā (1937–1940). Bija izsūtāmais zēns laikrakstā “Jaunākās  
ziņas”. 

Kad Latviju okupēja Sarkanā armija, Rolands iesaukumam karadienestā vēl bija 
par jaunu, bet, kad ienāca vācieši, viņš slapstījās, jo jaunekļa garam nebija pieņemami 
ne vieni, ne otri okupanti, jo vīri Latgalē, kuros viņš redzēja savu dzīves paraugu, cīņās 
par Latvijas neatkarību karoja pret abiem paverdzinātājiem. Rolandam izdevās. Pašam 
to vēl neapzinoties, viņā modās cilvēku pazīšanas spējas, prasme orientēties situācijā, 
paredzot pretinieka rīcību, jo pretinieks bija varens – vai visa Vācijas kara mašinērija. 
Kad Rīgu ieņēma Sarkanā armija, iesaukšanas briesmas vēl nezuda, un atkal vajadzēja 
lavīties, jaucot pēdas kā vilkam no medniekiem. 

Interesanti atzīmēt, ka, strādājot “Jaunāko ziņu” redakcijā, Rolands Kalniņš skrai
dīja pa Rīgu kā kurjers un sāka rakstīt mazas reportāžas par sportu, ko arī pats cītīgi 
piekopa. Sapņi par lidošanu uz tālām zemēm bija jānoliek “nedzimušo bērnu valstībā” 
kā M. Meterlinka “zilajā putnā”.

Latvijas kultūras vinnests

Kāds nejauši uz ielas satikts paziņa, ar kuru Rolands bija iepazinies vācu okupā
cijas laikā, piedāvāja viņam darbu Kultūras pārvaldē par Teātra daļas inspektoru. Ir 
jāsmejas par boļševiku kadru politiku. Tā tika veidoti “speciālisti” ne tikai kultūrai 
vien. Bet te, paldies Dievam, ar divdesmitdivgadīgo Kalniņu Latvijas mākslai trāpījās 
laimes loze. Rolands apzinājās, ka nezina neko, kā arī to, ka nevajag tēlot gudro un 
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pārāko. Ir jāmācās! Ja darbs, tad jāveic godīgi un vislabākajā kvalitātē. To viņš darīja, 
skatoties izrādes un daudz lasot. Tā jaunais teātru inspektors ātri vien savā vidē ieguva 
autoritāti. Vispirms dāmām imponēja puiša vīrišķība. Sports uzskatāmi rādīja savu 
svētību. Tāpat atturība, takts un galu galā arī kompetence, jo, lai cik jocīgi tas liktos, 
tā nemanot auga. Dailes teātrī viņš iepazinās ar Leonīdu Leimani. Abi juta gara rad
niecību un savstarpēju cieņu. Kaut Leonīds jau bija slavens aktieris, kino celmlauzis, 
režisors. Bet Rolands pat vēl ne daudzsološs. Vienkārši inteliģents jauneklis ar pozitīvu 
auru un pievilcību, ko stiprināja augsta gara kultūra. Tāpēc bija dabiski, ka Leonīds 
Leimanis, kļūdams par kinostudijas māksliniecisko vadītāju, aicināja palīgos šo saka
rīgo jaunekli. Tā dzima sadarbība un draudzība uz visu mūžu bez čupošanās ģimeņu  
svinībās. 

Jau pirmajā darbā Rolands tikās ar Pāvelu Armandu – Pāvels kopā ar Leonīdu 
Leimani abi bija otrie režisori filmā “Mājup ar uzvaru”. Tas bija pagrieziena punkts 
iebraucēju priekšstatos par Latvijas teātra aktieriem, un par to gādāja šī trijotne. Abi 
latvieši pārzināja mūsu aktierus kā savu ģimeni, un Armands tos atklāja ar katru teātra 
izrādi. Rolandam Kalniņam bija tikai 25 gadi. Priekšā viss zelta vērtais mūžs latviešu 
klasiskā kino veidošanā. Vai viņš tolaik to apzinājās, vai jau izjuta kino kā dzīves aicinā
jumu? Nē. Kinorežisors brieda pamazām un auga, pieņemoties spēkā un varēšanā, bez 
godkāres un nenovīdības, izjuzdams kinomākslu visā tās polifonijā, kur svarīgs ne tikai 
kameras rakurss, dialoga frāze, rekvizīta identitāte, bet arī darba process, kurā kinostu
dija, filmēšanas grupa un radošā trīsvienība – režisors, operators, mākslinieks – strādā 
kā visprecīzākais pulkstenis. Kalniņš to saprata, zibenīgi aptvēra un, par brīnumu, ātri 
vien kļuva autoritāte. 

Kad es ienācu studijā, viņam aiz muguras jau bija 15 darba gadi. Vispirms pie fil
mas “Mājup ar uzvaru (1947), tad režisora Jūlija Raizmana kalpībā (“Rainis”, 1949), pie 
Leonīda Lukova (“Uz jauno krastu”, 1951), Pāvela Armanda, Leonīda Leimaņa (“Salna 
pavasarī”, 1955; “Kā gulbji balti padebeši iet”, 1957; “Nauris”, 1957; “Latviešu strēlnieka 
stāsts”, 1958) u.c. Pārliecinoša sevis pieteikšana kinostudijai, kas pati vēl jauna. Tik op
timistisks sākums mudināja Leimani un Kalniņu atvērt kino speciālistu skolu. Viņus 
atbalstīja kinostudijas direktors Pāvels Jankovskis un kultūras ministrs Voldemārs 
Kalpiņš.

Māksla un  ražošana

Ingmars Bergmans ir atzinies, ka visvairāk laika filmas tapšanas gaitā prasa procesu 
organizēšana. Radošajam darbam ar aktieriem un pašai filmēšanai atliek ne vairāk kā 
10% no atvēlētā laika. Domāju, ka pie mūsu iespējām šis procents ir vēl mazāks. Tāpēc 
pie šīs tēmas ir jāpakavējas īpaši, lai līdz ar tirgus nozīmību uzsvērtu arī pašu ražo
šanas procesa kvalitāti. Tirgus pieprasa precizitāti, ražošanas nepārtrauktu ritmu. Tas 
latviešiem kļuva par eksistences jautājumu. Savienības kinostudijas dalījās kategorijās, 
kas atšķīrās ar ražoto filmu skaitu vienā gadā un ar darba apmaksas līmeņiem. Pirmās 
kategorijas studijās tas bija augstāks: Mosfiļm, Ļenfiļm... Mums bija otrā kategorija, 
un to visu laiku nācās nosargāt. Piemēram, tikai laikā nododot gatavo produkciju  
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saimniekam Maskavā. Pretējā gadījumā Rīgas kinostudija noslīdētu uz trešo kategoriju, 
un tas nozīmēta filmu skaita un algu samazinājumu. Tāpēc itin bieži gadījās, ka steidzīgi 
laida ražošanā scenārijus, kuri panākumus nesolīja. Tas bija jādara Rolandam, citiem, 
vēlāk arī man pašam. Sabiedrība un prese mūs nosodīja par tādu laika izšķiešanu. Bet 
ko darīt? Bijām studijas patrioti. 

Karavīra gars Meistarā strāvoja un strāvo arī vēl šodien – ne vārdos un dekla
rācijās, bet rīcībā un stājā. Katra viņa filma iezīmēja jaunu ceļu meklējumus. Un ne 
jau teorijās, vīzijās un solījumos, bet tūdaļ iepriecinot vai šokējot Mākslas padomi ar 
vizuālu konkrētību, kurā klāt novatorisms un drosme. Rolanda Kalniņa izturība un 
pacietība ir leģendāra. Trijās filmās treji elles loki – “Akmens un šķembas”, “elpojiet 
dziļi…” un “Piejūras klimats”. Tikai vienai – “Ceplim” – tūlītēja uzvara, panākumi un 
nemirstība. Ne velti režisoru rūdījis sports, cīņas māksla. īsās skicītes krāšņumam 
pielikšu mazu akcentiņu.  Kinostudijā strādāja bijušais Latvijas basketbola meistars 
gvido Kalherts ar spēku kā bullim un iesauku Divmetrīgais. Nezinu, kā tur gadījās, ka 
tika noslēgtas derības, kurš kuru nogāzīs, un Rolands sāka ar viņu lauzties. Filmēšanas 
grupa pārtrauca darbu. Ilgi, ļoti ilgi cīkstējās. Rolanda drēbēm pārplīsa vai visas šuves. 
galu galā Divmetrīgais tika nokausēts un kinorežisors sporta meistaru noguldīja uz 
lāpstiņām. Skaisti! Lai kā graizīja viņa filmu dzīvo miesu, lai kā spīdzināja viņa paša 
radošo garu, Rolands galu galā nolika uz lāpstiņām laikmetu un visus sen aizmirstos  
priekšniekus. 

Kaut sagraizītas un samocītas, viņa filmas mūsu kultūras pūrā ir zelta vērtē, jo 
tās ir radījis vīrs, kuru es gribu nosaukt par latviešu nacionālā rakstura etalonu. Un 
atkal, atgriežoties pie nacionālā rakstura, ir skumji jānopūšas, ka Latvijas kino ir 
kļuvis par nacionālās mazvērtības barotni. Tirgus izvēli un prioritātes ir aizstājusi 
snobisma dvinga. Kāpēc? Lai gan kā ražotāji esam ārpus tirgus, mēs tajā eksistējam 

15. att. “Akmens un 
šķembas”. 1966.  
Jānis (Harijs Liepiņš), 
Ričards (eduards 
Pāvuls).  
Jura Dzeņa foto  
(no RKM krājuma) 
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kā patērētāji. Un milzu monopoli grib šo kārtību paturēt uz mūžu mūžiem. Nebū
sim lētticīgi! Kur nauda, tur gudrība un viltus to vairot. Neticu, ka vienīgi labdarība 
finansē aktivitātes, kas propagandē filmas, kuras skatās tikai to taisītāji. Prožektoru 
gaisma pievelk naktstauriņus. Par kritērijiem tiek sludinātas grupu un klubu gau
mes. Karalis ir kails, bet pārdabiski savairotais “kinospeciālistu” snobiskais gars liek 
apjūsmot viņa neesošos tērpus. Lielais bizness smaida, berzē rokas un vēl Latvijai  
sekmes. 

16. att. “Ceplis”. 
1972. Nagainis 
(gunārs Cilinskis), 
Ceplis (eduards 
Pāvuls).  
Aivara Čakstes 
foto (no RKM 
krājuma)

17. att. “Ceplis”. 
1972. Sausais 
(Aivars Siliņš), 
Sesks (Artūrs 
Dimiters), Ceplis 
(eduards Pāvuls), 
Cīrulis (Rostislavs 
gorjajevs).  
Aivara Čakstes 
foto (no RKM 
krājuma)
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Secinājumi jeb… Domas nezūdamības likums

Šo rakstu gribu pabeigt ar mazu lirisku atkāpi. 
Profesors Arturs Mauriņš dārzā bija aizkūris gunskuru ar vecām avīzēm. Viņa maz

dēls Jānītis, domīgi raudzīdamies dūmos, jautāja: “Vecotēv, papīri sadeg, bet kur paliek 
informācija?” Cienījamais vīrs – dabaszinātnieks, filozofs – pārsteigts samulsa, nezināja, 
ko atbildēt. Atstāstīja šo gadījumu man. Arī es apstulbu, un arī man nebija, ko teikt. Bet, 
atzīstos, ka dvēselē dziļi dziļi ticu informācijas dievišķajam spēkam. Nu nevar tā zust! 
Jo jauna ideja, tas jau ir pārbaudīts, dzimst ne vienā vien galviņā. Kas tās sēj? No kurie
nes? Lūk, jautājums! Mēs sējām debesīs. Tur mūsu mūžu sēkla. Ticu, tā nezudīs – tāpat 
kā viss, kas ir tur, kur Radītājs. Tur Leonīda Leimaņa apņēmība, par spīti nabadzībai, 
radīt jaunas pasaules, kurās viss ir skaistāk un sakarīgāk nekā dzīvē. Tur viņa indeve uz 
efektiem un spilgtumu, kas dzīvs un pārliecinošs. Te viņa pašcieņa un lepnums. Un viņa 
skola lielajā “pierādīšanas mākslā”, kas šodien svarīgāka pat vairāk nekā padomju laikā. 

Tur Rolanda Kalniņa vadības skola un mākslinieka pilsoniskā stāja, ko klusībā 
apbrīnojām ikviens. No viņa kā no kaujās rūdīta virsnieka staroja stabilitāte un miers, 
kaut armijā nebija dienējis un kur nu vēl kāvies. Bet bija bērnība brīvās valsts rītausmā 
ar tuvību Latvijas karavīru jundām, maršiem, kaujas mācībām un sporta sacīkstēm ar 
domu kļūt lidotājam un redzēt tālas zemes. Viņa dzīve un darbs māca, ka mums jāap
zinās, kas ir krietnums, un sevī tas jākopj. Katra filma būs autora personības kopija, ar 
viņa domu un pašcieņas pilno stāju. Vai arī otrādi. 

Tur Armandu gars ar vienlīdzības un brālības idejām, kuras mazais Pols ieņēma 
sevī līdz ar mātes pienu. Un vai ne tāpēc Rīgas kinostudija pārsteidza ar citur neredzēto 
demokrātismu, kāds valdīja filmēšanas grupās, kur cilvēkus cienīja ne pēc amata, bet 
darba prasmes? Apgaismotāji savā pašcieņā nebija zemāki par režisoru asistentiem un 
citiem radošo komandu locekļiem. Tāpat galdnieki, šoferi. No turienes Armands ar 
savām filmām saka: Latvijai ir bagāta kultūra un literatūra, apzinieties to un gūstiet 
no tās iedvesmu! SALNA PAVASARī. Latvijai ir varonīga pagātne un spilgta vēsture. 
Smeliet no tās sev gara spēku! KĀ gULBJI BALTI PADeBeŠI IeT. Latviešiem ir stingrs 
nacionālais raksturs, un, būdams tāds, tas ir ne tikai interesants, bet vajadzīgs pasaulei, 
ko pierāda ikviena citu tautu saskarsme ar to. LATVIeŠU STRĒLNIeKA STĀSTS. esiet 
pašcieņas pilni, lai jaunlatviešu devīze “Stāvi stipri un strādā droši” piestāvētu ikvienam, 
kā visu mūžu tā ir piestāvējusi Rolandam Kalniņam.
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Inga Pērkone

Personības Latvijas kinomāksLā

rakstā aplūkoti Latvijas kinomākslas galvenie posmi – centieni veidot nacionālo filmu mākslu 
Latvijas valsts pirmajās desmitgadēs; klasiskās studiju sistēmas un filmu estētikas izveide padomju 
varas gados; kinomākslas situācija pēc neatkarības atgūšanas. katrs no Latvijas kinomākslas perio
diem saistīts ar nozīmīgu personību aktivitātēm, kuras šajā rakstā īsumā aplūkotas.

The article examines the principal stages of development of the Latvian cinema – efforts to create 
Latvian national film art in the first two decades of the Latvian republic; establishment of the classi
cal studio system and film aesthetics in the soviet period; situation of the film art after regaining the 
independence. every stage of the Latvian cinema is connected with outstanding personalities and 
the article provides a brief description of them.

Atslēgvārdi: kino Latvijā, latviešu filmas, klasiskais kino, filmu veidotāji, rīgas poētiskais dokumen
tālais kino.

Keywords: Latvian cinema, Latvian movies, classical cinema, filmmakers, riga poetic documentary 
cinema.

1. Filmas un personības Latvijas republikā (1920–1940) 

kinomākslas sākumposms Latvijas republikā 20. gs. 20. gados1 bija tieši saistīts 
ar konkrētu radošu personību ieinteresētību un entuziasmu, viņu pārliecību par kino 
kā būtisku nacionālās kultūras daļu. Zināmā mērā spītējot valstisko institūciju vien
aldzīgajai vai pat negatīvajai attieksmei pret jauno mākslinieciskās kultūras fenomenu,2 
filmu veidotāji centās izmantot kino patriotisku ideju propagandai sabiedrībā. 

“Latvijas nacionālās filmas pamatus radījām ar amtmanibriedīti,” savulaik teica 
Latvijas kino pionieris Kārlis Kārkliņš.3 alfrēds amtmanisbriedītis un citi izcili lat
viešu aktieri – berta rūmniece, mirdza Šmithene, aleksis mierlauks – 1919. gada juku 
laikus pārcieta, piedaloties kārļa kārkliņa vadītā rīgas kinoteātra Grand Kino (roma
nova, tag. Lāčplēša ielā 52/54) varietē uzvedumos.4 1920. gadā, situācijai stabilizējoties, 

1 Lielākā daļa no starpkaru posmā uzņemtajām filmām nav saglabājusies, liecības par tām gūtas no periodikas, 
atmiņām, fotogrāfijām, dokumentiem.

2 sīkāk par kino recepciju Latvijā sk.: Pērkone i. Kino Latvijā 1920–1940. rīga: Zinātne, 2008, 255 lpp.
3 radīsim Latvijas nacionālo filmrūpniecību! intervija ar bij. “Latfilmas” direktoru kārli kārkliņu. Kino, nr. 4, 

1929, 9. febr., 1.–2. lpp.
4 v. b. Grand kino varietē. Latvijas Sargs, nr. 135, 1919, 10. sept., 3. lpp.
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Grand Kino entuziastu grupiņa (tobrīd vairums no viņiem jau bija 
nacionālā teātra aktieri) uzsāka darbu pie pirmās Latvijas aktier
filmas Es karā aiziedams uzņemšanas. naudu filmēšanai kārlis kār
kliņš aizņēmies kredītu departamentā. Filmējuši ar amatierkameru, 
kā laboratorija izmantota kārkliņa dzīvokļa vannasistaba.5 

Filmas pirmizrāde notika 1920. gada 9. novembrī kinoteātrī 
Grand Kino. Es karā aiziedams režisors bija vilis segliņš, tomēr, 
spriežot pēc kārļa kārkliņa atmiņām, inscenējuma veidošanā pieda
lījies arī alfrēds amtmanisbriedītis. būtiska nozīme ir arī amtma
ņabriedīša spēlētajam filmas galvenajam varonim – ar šo tēlu tika 
likti pamati nacionālā varoņa koncepcijai latviešu kino. Ērgļu māju 
saimnieks ir zemnieks, kas kļūst par karavīru – brīvības cīnītāju. tēls 
apzināti veidots kā Lāčplēša tēla turpinājums – Lāčplēsis ir prototips 
nacionālajiem varoņiem gandrīz visās starpkaru posma kinolentēs – 
no filmas Laiku viesulī (1921, rež. Pjotrs Čardiņins; arī šeit galveno 
varoni tēloja a. amtmanisbriedītis) līdz filmai Zvejnieka dēls (1940, 
rež. vilis Lapenieks; galveno varoni oskaru spēlēja Pēteris Lūcis), 
visskaidrāk varoņa konceptam parādoties filmā Lāčplēsis (1930, alek
sandrs rusteiķis; titullomā – voldemārs Dimze). 

arī filmas Es karā aiziedams vispārējais uzstādījums piedāvāja 
modeli, kas nacionālajā kino dominēja turpmākos divdesmit gadus, proti, latviskajā mi
toloģijā sakņots melodramatisks cilvēku likteņstāsts, kas cieši saistīts ar valsts tapšanas 
dramatiskajiem notikumiem – šajā un citās filmās vēsturisko fonu veido galvenokārt 
Pirmais pasaules karš un brīvības cīņas. 

tomēr 20. gadu sākumā izrādījās, ka ar patriotismu vien filmas neatmaksājas. Pēc 
kārļa kārkliņa iniciatīvas izveidotā akciju sabiedrība Latvju Filma pieaicināja krievu 
kino režisoru, savulaik ārkārtīgi populāru melodrāmu veidotāju Pjotru Čardiņinu, 
cerot uz viņa prasmi piesaistīt plašas auditorijas interesi. Filma Laiku viesulī, kuras sce
nāriju rakstīja jānis akuraters, tapa kā nacionāla melodrāma – stāstam par 1919. gada 
t.s. andrieva niedras puču Liepājā pievienots mīlas trīsstūris (latvju virsnieks – viņa 
līgava, latviešu meitene – vācu baronese). Divām turpmākajām filmām – 1922. gadā 
uzņemtajām kinolentēm Psihe un Vilkiem mests laupījums – Pjotrs Čardiņins scenāriju 
rakstīja pats, atsakoties no specifiskiem ar Latvijas valsti saistītiem jautājumiem, to 
vietā liekot tīri melodramatiskus sižetus un personāžu. Filmā Psihe vienu no galvena
jām vīriešu lomām spēlēja Dailes teātra režisors eduards smiļģis. Šķiet, ka tieši filmas 
uzņemšanas laukumā viņš ieraudzīja Latvju Filmas aktieru kursu studisti Lilitu bērziņu, 
kas vēlāk kļuva par vienu no ievērojamākajām 20. gadsimta Latvijas teātra aktrisēm. 
Lilitas bērziņas pirmatklājēja gods tomēr pienākas Pjotram Čardiņinam – viņš studistei 
piešķīra galvenās sieviešu lomas abās savās melodrāmās, iespējams, cerot viņu padarīt 
par starptautisku zvaigzni. Diemžēl Latvijas pirmajām filmām neizdevās iekļūt plašākā 
filmu tirgū. Pjotrs Čardiņins aizbrauca uz ukrainu, bet aktierfilmu ražošanas process 
20. gadu vidū apstājās. 

5 radīsim Latvijas nacionālo filmrūpniecību! intervija ar bij. “Latfilmas” direktoru kārli kārkliņu. 

1. att. kinoproducents kārlis 
kārkliņš. 20. gs. 20. gadi  
(no rīgas kino muzeja  
(turpmāk – rkm) krājuma)
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kinohroniku uzņemšana Latvijā bija finansiāli izdevīgāka, jo 
to rādīšana kinoteātriem bija obligāta, arī kultūrfilmas6 parasti 
saņēma dažādas nodokļu atlaides. tāpēc 20. gadu sākumā hro
niku skaits bija visai prāvs. aktīvākais cilvēks bija Jānis Sīlis. viņš 
strādāja par operatoru arnolda Cālīša Foto un kino tirdzniecības 
namā, filmēja Latvijas filmu hronikas un kultūrfilmas par Latvijas 
dabu, rūpniecību, lauksaimniecību, kā arī rakstīja par kino paša 
rediģētajā žurnālā “Fotogrāfijas mēnešraksts”. j. sīlis bija viens no 
pirmajiem, kas latviski apcerējis kino kā mākslu. interesanti, ka, 
piemēram, priekšstatu par to, kādam jābūt kino vēstījumam, jānis 
sīlis visai nepārprotami pārņēmis no Holivudas tobrīd jau visai 
kanonizētās filmu estētikas, kur visi izteiksmes līdzekļi centrēti  
ap stāstu un filmiskā kompozīcija veidota tā, lai skatītājam būtu 
skaidrs priekšstats par filmas laiktelpu.7 j. sīlis norādīja: “kino 
drāmai, pirmkārt, jāievēro teātra drāmas pamatlikumi: noslēgta 
dzejiska darbība, šīs darbības koncentrēšana ap galveno varoni, 
loģiska konsekventa uzbūve, augošs dramatisks temps un drama
tisks sarežģījums visās viņa stadijās no sākuma līdz konfliktam. 
tā kā kino drāma pamatojas uz fotogrāfiju, tad, otrkārt, visai 
darbībai jābūt uzskatāmai, jo fotografēt var tikai redzamo. iekšējus psihiskus pār
dzīvojumus ir iespējams tikai tik tālu attēlot, cik viņi izteicas mīmikā, žestos un  
situācijā.”8

kustīgā attēla fotogrāfiskā kvalitāte pakāpeniski kļuva par raksturīgu latviešu 
kinomākslas iezīmi, lielāko izteiksmību iegūstot ainavu filmējumos, dažkārt arī cil
vēku portretos. ar gleznieciski romantisku Latvijas dabas interpretāciju īpaši izcēlās  
Eduards Kraucs. 

sākotnēji kraucs strādāja kā preses fotogrāfs, bet 20. gadu beigās viņš sāka uzņemt 
kinožurnālus Pēdējā brīdī un Latvijas hronika (1931. gadā bija iznākuši jau 100 hroniku 
numuri).9 e. krauca hronikas, kurās viņš centās uzturēt līdzsvaru starp politiskām 
aktualitātēm un ikdienišķām dzīves norisēm, starp valstsvīru oficiālām darbībām un 
skaistiem dabas skatiem, Latvijas skatītāju auditorija uzņēma atzinīgi, tāpēc kraucs 
pakāpeniski kļuva par vienīgo regulāro hroniku filmētāju Latvijā, arī vācu filmsabied
rības UFA reportieri. 1934. gadā kraucs sāka veidot Latvijas skaņu hroniku – iknedēļas 
periodisku izdevumu uz filmlentes, kas atspoguļoja Latvijā tobrīd aktuālos notikumus 
un cilvēkus un ko ieskaņoja ar brāļu edgara un voldemāra blumbergu konstruētu apa
ratūru. 1938. gada jūnijā iznāca Latvijas skaņu hronikas 458. numurs, kurā, apsteidzot 

6 termins kultūrfilma ir jēdzieniski tuvs vēlāk, padomju posmā lietotajam terminam zinātniski populāra filma, 
respektīvi, tās bija filmas ar izglītojošu, faktiskos notikumos vai parādībās balstītu saturu.

7 izvērstākais pētījums par t.s. Holivudas stilu jeb klasisko kino ir bordwell D., staiger j., and Thompson k. The 
Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960. London: routledge&kegan Paul, 
2006, 506 p.

8 sīlis j. “Latviešu kinematogrāfijas vēstures…”. Fotogrāfijas Mēnešraksts, nr. 1, 1921, 21. lpp. 
9 Latvijas kino 1920.–1940. Iepazīšanās. red. un sast. a. redovičs. rīga: rīgas kino muzejs, 1990,  

26. lpp. 

2. att. režisors Pjotrs 
Čardiņins (no rkm krājuma)
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vairākas citas valstis, bija ietverti 
eksperimentāli krāsu filmējumi.10 
no eduarda krauca hronikām ir 
saglabājies salīdzinoši daudz, līdz 
ar to viņa uzņemtais kino mate
riāls ir kļuvis par svarīgu laik
meta vizuālo avotu, tas kalpojis 
kā izejmateriāls vēlāk uzņemtām 
filmām un tv raidījumiem par 
trīsdesmito gadu Latviju. krauca 
romantizētais skatījums lielā 
mērā sekmējis mītu par t.s. Latvi-
jas laiku kā zelta pagātni. 

tuvojoties Latvijas republi
kas desmitgadei 1928. gadā, kino 
atkal tika ieraudzīts kā ideāla 
priekšnesuma forma valstiski 
svarīgu ideju popularizēšanā un 

uzskatāmā Latvijas vēstures priekšstatīšanā. operators jānis sīlis kopā ar režisoru Alek-
sandru Rusteiķi un aizsargu organizācijas instruktoru Alfrēdu Bērziņu 1928. gadā 
uzņēma lielfilmu Par tēvzemi, kurā atspoguļots arī īsais, bet asiņainais padomju varas 
periods Latvijā 1919. gadā. Paralēli bērziņš, rusteiķis un sīlis strādāja pie Latvijas ju
bilejai veltītas filmas ieceres, kas pakāpeniski pārtapa par Latvijas mēmā kino perioda 
lielāko ekrāna darbu – filmu Lāčplēsis, kuras pirmizrāde notika 1930. gada 3. martā. 
Lāčplēsis ir episks vēstījums par latvju tautas ceļu uz savu valsti, sākot no teiksmainās 
senatnes, caur 1905. gada revolūciju, Pirmo pasaules karu un brīvības cīņām. Filmas 
stilu noteica reālisma un simbolisma savijums. varoņiem un notikumiem, filmas telpai 
un laikam vienlaikus doti vairāki līmeņi – mītiskais, vēsturiskais, cilvēciski identificē
jamais un simboliskais.11

ar filmu Lāčplēsis un turpmākajiem darbiem – Tā zeme ir mūsu (1930), Latviešu 
kāzas Nīcā (1931), Daugava (1934), Dzimtene sauc (1935), Aizsprosts (1940) u.c. – alek
sandrs rusteiķis uzskatāms par vienu no nozīmīgākajām neatkarīgās Latvijas personī
bām; viņš ir devis būtisku ieguldījumu nacionālās kinomākslas savdabības izkopšanā, 
cenšoties etniski centrētus vēstījumus paust laikmetīgā ekrāna valodā.12 

salīdzinājumā ar aleksandra rusteiķa un jāņa sīļa māksliniecisko ieguldījumu 
Latvijas kinomākslā alfrēda bērziņa veikums var šķist mazsvarīgs, taču tieši viņa ga
dījums atsedz personības īpašo lomu noteiktos procesos. alfrēdu bērziņu gan vairāk 
interesēja vara nekā māksla, taču, kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem Latvijas po
litiķiem 30. gados (pēc kārļa ulmaņa apvērsuma bērziņš bija iekšlietu viceministrs, 

10 v. b. kas traucē Latvijas kino kronikas kvalitati. Rīts, 1940, 31. marts, 6. lpp.
11 vairāk sk.: Pērkone i. Kino Latvijā 1920–1940, 187.–196. lpp., kā arī: tsivian Y. Lacplesis, a Film from Latvia. 

Griffithiana, no. 38/39, 1990, pp. 201–208. 
12 Par režisora aleksandra rusteiķa biogrāfiju vairāk sk.: sila t. Atmiņu lokos: Par režisoru Aleksandru Rusteiķi. 

rīga: mantojums, 111 lpp.

3. att. eduards kraucs (pie kameras) un fotogrāfs nikolajs jansons  
pie brīvības pieminekļa rīgā. 20. gs. 30. gadi (no rkm krājuma)
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no 1937. gada – sabiedrisko lietu 
ministrs), viņš saglabāja pārliecību 
par nacionālās filmu industrijas 
nepieciešamību un uzsvēra kino 
ideoloģisko nozīmi: “kino jābūt, 
tāpat kā citām publiskām mācības 
iestādēm, par labu domu, labu 
nolūku un arvien par skaidri no
spraustu kultūras ceļa rādītāju.”13 

Pateicoties alfrēda bērziņa 
iniciatīvai, nacionālās kinomākslas 
attīstība kļuva par valsts kultūrpo
litikas un arī valsts budžeta daļu. 
1936. gada oktobrī iekšlietu minis
trijas informācijas un propagandas 
pārvaldes sastāvā tika izveidota 
valsts filmu centrāle, kurai bija 
jākļūst par filmu ražošanas bāzi. 
1938. gadā šo uzdevumu pārņēma sabiedrisko lietu ministrijas Filmu nozare, kuru va
dīja jānis sīlis. Darbā tika pieņemti trīs štata režisori, kuru uzdevums bija veidot valsts 
ideju propagandai nepieciešamas kultūrfilmas, kā arī uzņemt nacionālas lielfilmas (tā 
tobrīd dēvēja inscenētas pilnmetrāžas filmas) plašai auditorijai. vislielākā pieredze kino 
jomā (tāpēc arī lielākā alga) bija aleksandram rusteiķim.14 Līdzās īsfilmām rusteiķis 
1939. gada vasarā strādāja pie filmas Aizsprosts, kas, tāpat kā 20. gadu filmas, tapa kā 
patriotiska melodrāma – dzirnavnieka meitas un karavīra mīlas stāsts, tajā piedalījās 
pazīstami teātra aktieri. Pirmoreiz Latvijas karavīri netika rādīti pagātnē, bet gan savā 
laikā, izmantojot melodramatisko attiecību samezglojumus kā ieganstu 30. gadu bru
ņoto spēku izveicības cildināšanai. ar filmu Aizsprosts bija paredzēts atklāt 1940. gada 
rudens sezonu, taču pēc padomju okupācijas filma vairs nebija rādāma tās satura dēļ un 
ir pazudusi bez pēdām. rusteiķa režisora mūžā tas bija pēdējais darbs.

30. gadu auditorijas laikabiedrs bija arī oskars kļava, kuru kā Lāčplēša iemieso
jumu mierlaika dzīvē viļa Lāča populārā romāna Zvejnieka dēls ekranizācijā interpretēja 
Vilis Lapenieks. sākot darbu sabiedrisko lietu ministrijā, teātra aktierim un režisoram 
v. Lapeniekam nebija praktiskas darba pieredzes kino, vien stažēšanās laikā vācijā gūts 
priekšstats par filmu ražošanu un – kā to vēlāk parādīja filmas Zvejnieka dēls izcilie 
panākumi – skaidra ideja par to, kādi stāsti interesē publiku. Filmā Zvejnieka dēls, kuras 
pirmizrāde notika 1940. gada 22. janvārī kinoteātrī Splendid Palace,15 v. Lapenieks 
atrada ideālu proporciju starp klasisku, ap mērķtiecīgu varoni veidotu vēstījumu un 
pazīstamas, latviskas vides tēlojumu.

13 kinematografiem jābūt kultūras ceļu rādītājiem: kinocenzūra pārņemta sabiedrisko lietu ministrijas pārziņā. 
Jaunākās Ziņas, 1937, 5. apr., 3. lpp.

14 Lvva, 3724. f., 1. apr., 12186. l., 8.–10. lp.
15 Jaunākās Ziņas, 1940, 23. janv., 4. un 16. lpp.

4. att. operators jānis sīlis (pie kameras) un režisors aleksandrs 
rusteiķis filmas Lāčplēsis uzņemšanas laikā. 1929. gads  
(no rkm krājuma)
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trešais ministrijas filmu re
žisors bija Voldemārs Pūce, kurš 
30. gados vairāk bija darbojies 
kā teātra režisors un pedagogs, 
taču ieguvis arī kino pieredzi kā 
rusteiķa asistents un epizodisku 
lomu tēlotājs filmā Lāčplēsis, kā 
arī 1936. gadā uzņemtās, atzinīgi 
novērtētās kultūrfilmas Mūsu 
pelēkais dārgakmens veidotājs. 
v. Pūce strādāja pie kārļa Zariņa 
vēsturiskā romāna Kaugurieši 
(par 1802. gada zemnieku ne
mieriem) ekranizācijas. Filmē
šanu uzsāka 1940. gada pavasarī, 
un vienā no jūnija dienām, kad 
grupa devās uz valmieru, pretim 
braukuši padomju tanki. tomēr 
filma tika pabeigta un ar pirmiz
rādi 1941. gadā kļuva par pirmo 
latviešu padomju aktierfilmu. 

voldemārs Pūce bija vienīgais no starpkaru Latvijas režisoriem, kas centās turpināt 
darbu kinomākslā arī padomju varas laikā, tomēr vēl vienu filmu viņam izdevās uzņemt 
tikai 1968. gadā – tā bija romāna Mērnieku laiki ekranizācija. 

2. Personības Latvijas klasiskā kino periodā (1946–1990)

Fundamentālā pētījuma “Holivudas klasiskais kino”16 priekšvārdā tā autori de
finē Holivudas industriju kā māksliniecisku un ekonomisku fenomenu, īpašu filmu 
praksi ar vienotu stilu un industriāliem eksistences nosacījumiem.17 Šobrīd kino 
vēsturē un teorijā jēdziens “klasiskais kino” tiek plaši lietots ne tikai attiecībā uz 
Holivudu, bet runājot arī par citām valstīm, kur kinomākslā vērojams industrializē
tas ražošanas modelis, t.s. studiju sistēma ar konvencionālu, vienotā estētikā balstītu  
stilu.18 

16 bordwell D., staiger j. and Thompson k. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production 
to 1960, 506 p.

17 turpat, xiii. lpp.
18 vairāk par Latvijas klasisko kino sk.: Pērkone i., balčus Z., surkova a., vītola b. Inscenējumu realitāte: Latvijas 

aktierkino vēsture. rīga: mansards, 2011. tiešas vai netiešas atsauces uz klasiskā stila lietojumu dažādu valstu 
kino sk. gan jau izdotās, gan vēl tikai ieplānotās grāmatās, piemēram: russell C. Classical Japanese Cinema 
Revisited. new York: Continuum, 2011, 192 p.; vincendeau G. Popular French Cinema: From the Classical to 
the Trans-national. i. b. tauris & Co Ltd, 2013; Thanouli e. Post-classical Cinema: An International Poetics 
of Film Narration. Wallflower Press, 2009, 224 p.; Haltof m. Polish National Cinema. berghahn books, 2002, 
304 p.

5. att. režisors vilis Lapenieks. 
30. gadi (no rkm krājuma) 

6. att. režisors voldemārs 
Pūce. 30. gadi. a. Poļa foto  
(no rkm krājuma)



527

Latvijā klasiskā kino periods sakrīt ar padomju varas gadiem, kad, īpaši pēc rīgas 
kinostudijas jaunās ēkas nodošanas ekspluatācijā 1964. gadā, izveidojās industrializēta 
filmu ražošanas sistēma. Lai gan kanonizētajai estētikai bija jāīsteno vienīgā padomju 
kultūrā atzītā sociālistiskā reālisma metode, padomju Latvijas kino var saskatīt arī 
spilgtu personību savdabīga mākslinieciska rokraksta izpausmes. 

1946. gada 1. oktobrī rīgas mākslas filmu kinostudijā kā režisors un studijas māk
slinieciskais vadītājs darbu uzsāka Leonīds Leimanis.19 kaut arī sākotnēji tika plānots 
uzņemt līdz pat piecām pilnmetrāžas filmām gadā, pēckara ekonomiskā un politiskā 
situācija noteica t.s. mazfilmu periodu visā Padomju savienībā. tikai kopš filmas Salna 
pavasarī (1955) ir pamats runāt par mērķtiecīgu, Latvijas nacionālajā kultūrā vismaz 
daļēji sakņotas kinomākslas veidošanu. Filmu Salna pavasarī Leonīds Leimanis uz
ņēma kopā ar Pāvelu Armandu, kuram, kā to rāda viņa vēlāko gadu darbi Kā gulbji 
balti padebeši iet (1956) un Latviešu strēlnieka stāsts (1958), bija svarīgi filmās veidot 
vēsturiski ticamu vidi un atpazīstamus, psiholoģiski definētus varoņus. L. Leimaņa 
personības zīmogs savukārt saskatāms mākslinieciski ekspresīvās epizodēs, kurās nav 
nekā sadzīviska vai tipiska, piemēram, filmas finālā – jāņu nakts, ugunsgrēks un krauja, 
no kuras Daugavā ieplīvo madaras melnais lakats. Līdzās klasiski organizētam stāstī
jumam, ko L. Leimanis izkopa no filmas filmā (Nauris (1957), Šķēps un roze (1959), 
Kapteinis Nulle (1964), Purva bridējs (1966), Pie bagātās kundzes (1969)), tā nodrošinot 
savu darbu universālu saprotamību un popularitāti, režisors akcentēja atsevišķus vizu
ālus un saturiskus komponentus, kas piešķīra viņa filmām dziļi personisku skanējumu. 
Šādi komponenti bija, piemēram, stihijas pārņemtas dabas tēli – negaisi, sniegputeņi, 
vētras u.tml., kuru uzdevums bija filmās iezīmēt vispārinātu Liktens tēmu. Leimaņa sti
listiku veidoja arī straujas, pārsteidzošas kameras kustības (bieži tās reprezentē varoņa 
skatpunktu) un asi montāžas griezumi filmu kulminācijas epizodēs, savukārt liriskiem 

19 Lva, 695. f., 1. apr., 4. l., 181. lp.

7. att. režisors 
Leonīds Leimanis 
(centrā pie kameras) 
filmas Pie bagātās 
kundzes uzņemšanas 
laikā. 1969. gads. 
Gunta Gruntes foto 
(no rkm krājuma)
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un mierīgiem sižeta pavērsieniem viņš izmantoja klasiski ap centru veidotas, simet
riskas kadra kompozīcijas. Paradoksāli, bet L. Leimaņa filmās vienmēr klātesoša ir arī 
kristietības simbolika, īpaši augšāmcelšanās motīvs, kurš tiešā veidā izmantots filmās 
Nauris un Šķēps un roze, bet netieši – Purva bridējs un Kapteinis Nulle. savu pēdējo 
filmu Pie bagātās kundzes režisors veidoja atšķirīgā stilistikā – kā romantisku komēdiju 
ar satīras elementiem, tomēr arī šeit atrodamas spilgtas, pat hiperbolizētas epizodes, 
piemēram, sakāpināts sentiments saistībā ar meitenīti juzi, sarkasms vēlēšanu aģitācijas 
ainās, jaunbagātnieku sadzīves atainojumā u.c. tomēr publikas nerimstošu mīlestību 
šai filmai īpaši nodrošina plašā spektrā veidots personāžs: no īsta klasiskā kino varoņa 
(eduarda Pāvula tēlotais oļģerts kurmis), ar kuru identificēties un par kuru jūsmot, 
līdz simpātiskajam klaidonim Frīdim (kārlis sebris), no atskabargainās džeza laikmeta 
meitenes emmas (Līga Liepiņa) līdz impozantajai kioskniecei, vēlāk bagātajai kundzei 
kalnkājai (Zigrīda stungure). 

50. gadu nogalē rīgas kinostudijā ienāca jauni profesionāli izglītoti filmu veidotāji, 
kuri centās vismaz daļēji paplašināt kanonizētās estētikas robežas. tomēr dažkārt sis
tēma izrādījās spēcīgāka, kā tas vērojams Vara Krūmiņa – pirmā vissavienības valsts 
kinematogrāfijas institūtu beigušā latviešu režisora – radošajā biogrāfijā. jau pirmā 
vara krūmiņa iecere, kas bija izlolota kopā ar studiju biedru operatoru Māri Rudzīti, 
proti, filmēt rūdolfa blaumaņa noveli Nāves ēnā, izmantojot sirreālistisku stilistiku, 
1955. gada nogalē tika noraidīta.20 Divdesmit gadu laikā varim krūmiņam izdevās 
uzņemt vien trīs pilnmetrāžas aktierfilmas. arī māris rudzītis industrializētajā studiju 
sistēmā nespēja pilnībā īstenot savas radošās ieceres, kaut arī kļuva par visu atzītu meis
taru, kurš gan praksē, gan teorijā iedibināja ļoti augstus kritērijus Latvijas kustīgā attēla 

20 Lva, 416. f., 1. apr., 17. l., 15.–24. lp.; kara ceļa mantinieki: ar vari krūmiņu sarunājās margarita Zieda. Kino 
Raksti, nr. 5, 2001, 143.–144. lpp. 

8. att. operators māris 
rudzītis (no rkm 
krājuma)
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kultūrai. viņš Latvijā pirmais sāka 
sešdesmitajiem gadiem zīmīgu 
filmēšanas veidu, kuru pats rak
sturojis tā: “.. statiskā kompozīcija 
atdevusi savu vadošo vietu brīvam, 
neiegrožotam attēlam, atbrīvotajai 
kamerai un biežam rokas kameras 
pielietojumam.”21 

māri rudzīti var uzskatīt par 
pamatlicēju Latvijas kinomākslas 
industriālā posma izcilajai ope
ratoru skolai, kuru vēlāk turpina 
miks Zvirbulis, Henrihs Pilipsons, 
rihards Pīks, mārtiņš kleins, 
Dāvis sīmanis, Gvido skulte, val
dis eglītis u.c., bet pēc neatkarības 
atjaunošanas – Gints bērziņš, jānis 
eglītis, uldis jancis. 

režisors Rolands Kalniņš kino izglītību ieguva praksē, strādājot kinostudijā jau 
kopš 1947. gada.22 sešdesmitie gadi kļuva par viņa režisora inscenētāja karjeras īsto 
sākumu – atkusnis padomju sistēmā vēl nebija beidzies, tāpēc likās, ka kino varēs runāt 
gan par latviešu tautas traģēdiju otrā pasaules kara laikā, gan modernā formā atklāt 
sava laika varoņus. Filma Es visu atceros, Ričard! (uz ekrāna iznāca 1967. gadā, taču 
sarežģītais filmas tapšanas ceļš sākās jau 1957. gadā) pauda savam laikam raksturīgo 
vēlmi parādīt latviešu leģionārus nevis kā vācijas bruņotajos spēkos labprātīgi iestājušos 
nacistus, bet kā vēsturisku apstākļu – piespiedu mobilizācijas, arī naivuma un nezinā
šanas – upurus. Gan vēsturiskas koncepcijas, gan stilistisku motīvu ziņā Es visu atceros, 
Ričard! ir tuva poļu režisora andžeja vajdas filmai Pelni un dimants (1958), līdzīgs bija 
arī viens no filmas iecerētajiem, bet cenzūras noraidītajiem nosaukumiem – Akmens 
un šķembas. Līdzās tēmai un īstenības daudznozīmīgai atklāsmei filma Es visu atceros 
Ričard! Latvijas kino kontekstā bija novatoriska arī ar savu uzbūvi – tā balstīta varoņu 
atmiņās, kas filmā šķiet daudz spilgtākas nekā mūsdienu epizodes. raksturīgi 60. gadu 
pasaules kino stilistiski elementi (reflektējošs varonis, jēgpilna, ar filmas vēstījumu 
cieši saistīta mūzika u.c.) tika izvēlēti rolanda kalniņa nākamajai filmai Elpojiet dziļi... 
(1967). taču filma nebija tikai apcerīgs vērojums, bet arī skarba satīra par padomju 
kultūras birokrātiju, par cenzūru un pašcenzūru, tāpēc uz ekrāniem netika izlaista, 
kļūstot par t.s. plaukta filmu. vēlākajos gados līdzās rutīnas darbiem rolands kalniņš 
savas stilista spējas īstenoja filmā Ceplis (1972), bet interesi par vēsturi – 1905. gada 
revolūcijas notikumiem veltītajā filmā Ja mēs visu to pārcietīsim (1987). 

20. gs. 60. gadi kļuva par kvalitatīvi jaunu posmu Latvijas dokumentālā kino 
attīstībā – ienāca jauna filmu veidotāju paaudze ar atšķirīgas estētikas piedāvājumu. 

21 rudzītis m. ekrāns un mākslinieka iedvesma. Runā kinematogrāfisti. rīga: Liesma, 1968, 89. lpp.
22 Lva, 695. f., 1. apr., 5. l., 141. lp.

9. att. režisors rolands kalniņš (no kreisās) un scenārists viktors 
Lorencs filmas Es visu atceros, Ričard! uzņemšanas laikā.  
1965. (?) gads. jura Dzeņa foto (no rkm krājuma)
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staļinisko dokumentalitāti, kas būtībā bija pēc noteikta 
šablona veidots inscenējums, nomainīja metaforās un 
personificētā pasaules redzējumā balstīta kino valoda, 
kas ieguva apzīmējumu Rīgas poētiskais dokumentālais 
kino. sešdesmito gadu Rīgas stila kulminācija bija piln
metrāžas filma 235 000 000 (arī 235 000 000 seju, 1967, 
režisors uldis brauns) – episks vizuāli izteiksmīgs Psrs 
iedzīvotāju portrets bez diktora teksta. 

Filmas, kuras veidoja Uldis Brauns, Hercs Franks, 
Aivars Freimanis, vēlāk Ansis Epners, Juris Podnieks 
u.c., netieši sasaucās ar pasaules kinomākslā tobrīd ak
tuālajām modernisma tendencēm, uzsverot autora un 
viņa lietotā medija – kino – klātbūtni un iejaukšanos 
šķietami objektīvajā pasaules ainā; norišu un portretu 
mimēzes vietā piedāvājot asociatīvu tēlainību un sim
bolus, filmu struktūrā ietverot spēles un fragmentēta 
naratīva principus, u.tml.23 

modernisma estētika visvairāk raksturīga režisora 
Herca Franka darbiem. Hercs Franks savā 1975. gadā 
izdotajā grāmatā “Ptolemaja karte” piedāvā koncepciju, 
ko varētu dēvēt par pulsācijas teoriju.24 Filmā, vienalga 
vai tā ir spēles vai dokumentāla filma, ir jābūt kino
pulsāram (kinopuļsarj), un tikai tad darbs var saviļņot. 

Pulsu veido simbioze: fakts/tēls/fakts/tēls: “Filma pulsējot virzās pa spirāli augšup, pa
kāpeniski uzkrājot tēlaino enerģiju, līdz filmas dramaturģija aizved pie augstākā punkta 
finālā.”25 

Par pasaulē vienu no pazīstamākajiem latviešu kinodarbiem kļuvusi Herca Franka 
un operatora jura Podnieka filma Vecāks par 10 minūtēm (1978). izmantojot radikālu 
kontinuitāti (filma veidota bez montāžas), 10 minūtēs fiksēti teātra izrādes radīta 
emocionāla pārdzīvojuma atspulgi maza zēna sejā. Filmas unikalitāte ir tās uzstādī
juma konsekvencē – skatītājam ir iespēja ne tikai vērot mākslas recepcijas aktu, bet pat 
identificēties ar mākslu kā tādu – tā ir līdz kulminācijai novesta modernisma izaicinošā 
spēle ar skatītāju. 

septiņdesmitajos gados Latvijas dokumentālajā kino parādījās jauna tendence – 
filmu veidotāji centās rādīt aktuālas sociālas, ekonomiskas un nacionālas problēmas. 
spilgtākais sociālkritiskā kino pārstāvis šajā periodā bija Ivars Seleckis, kura darbi, īpaši 
dzimtes un dzimumu attiecībām veltītā filma Sieviete, kuru gaida? (1978), izraisīja ļoti 
lielu interesi sabiedrībā un bezprecedenta publiskas diskusijas pat vairāku gadu garumā.26  

23 Par kino modernismu sk. fundamentālo pētījumu: kovács a. b. Screening Modernism: European Art Cinema, 
1950–1980. university of Chicago Press, 2007.

24 Франк Г. Карта Птолемея: записки кинодокументалиста. Москва: Искусство, 1975, с. 58–59.
25 turpat, 59. lpp.
26 izvērstu filmas tapšanas un recepcijas aprakstu sk.: jēruma i. Ivars un Maija: 100 gadi dokumentālajā kino. 

rīga: neputns, 2009, 462 lpp.

10. att. režisors un operators uldis brauns 
(no rkm krājuma)
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1988. gadā starptautiski augstu novērtētajā filmā Šķērsiela (līdzās daudzām citām bal
vām eiropas gada labākās dokumentālās filmas nosaukums, 1990), kurā rīgas nomales 
iela kļūst par tādu kā kapsulu, kas ietver 50 padomju gadu labo un slikto norišu esenci, 
laikmeta analīze vairs netika veikta publicistiskā formā, bet atklājās netieši – caur kla
siski veidotu cilvēku likteņu dramaturģiju. 

70. gados sociālā problemātika parādījās arī inscenētajā kino. Šķiet, visveiksmīgāk 
nebūt ne ideālo padomju dzīves realitāti izdevās atklāt režisoram Aloizam Brenčam, 
kā aizsegu kritiskajam skatījumam izmantojot kriminālfilmu žanru. Pateicoties brenča 
filmām, kas bija ļoti populāras visā Psrs, rīgas kinostudija industrijas ziedu laikos 
bieži tika identificēta ar detektīviem. aloiza brenča filmām raksturīgs vizuāls skarbums, 
detaļu precizitāte un darbības vietas konkrētība, taču auditorijas interesi pirmām kār
tām nodrošināja režisora meistarīgi izmantotais klasiskā kino pamatprincips – norišu 
cēloņu un seku saistība. aloizs brenčs teicis: “nedod Dievs, ja detektīvfilmā pietrūkst 
loģikas, likumsakarību, notikumu secības. tad viss sabruks un skatītājs aizcirtīs kino
zāles durvis, lai cik emocionāli tu būtu fantazējis.”27 

1981. gadā a. brenčs uzņēma visā Psrs ārkārtīgi populāru daudzsēriju filmu 
Ilgais ceļš kāpās, kas būtībā bija pirmais episki izvērstais stāsts par latviešu tautas 
likteni 20. gadsimta vidū. kaut arī reducētā formā, te pirmoreiz tika rādīta pa
domju varas organizētā cilvēku izsūtīšana uz sibīriju, vācu okupantu genocīds pret  
ebrejiem, u.c. 

kriminālfilmas kā žanrs attīstījies no piedzīvojumu kino. 70. gados arī padomju 
kino arvien vairāk virzījās pretī peļņu nesošiem izklaides žanriem, tāpēc parādījās 
filmas, kas nerisināja nekādas sociālas vai ētiskas problēmas, bet piedāvāja krāšņu  

27 Līce s. (sast.). Par sevi, par savu dzīvi, par savu darbu kino: Latviešu aktierfilmu režisori. rīga: Liesma, 1991, 
82. lpp.

11. att. režisors Hercs Franks  
(no rkm krājuma)

12. att. režisors un operators 
ivars seleckis (no rkm krājuma)

13. att. režisors aloizs brenčs 
(no rkm krājuma)
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butaforisku pasauli, kurā valda tīras spēles prieks. Par izklai
des kino augstāko sasniegumu Latvijā kļuva pseidovēsturiskā 
piedzīvojumu diloģija Vella kalpi (1970) un Vella kalpi Vella 
dzirnavās (1972), kuras veidojis režisors Aleksandrs Leima-
nis. Filmas visā Padomju savienībā noskatījās attiecīgi 33,6 
un 30,5 miljoni skatītāju.28 Šķiet, ka Vella kalpi arī ir visu laiku 
skatītākā latviešu filma Latvijas kinoteātros – 922,6 tūkstoši 
skatītāju.29 

Padomju stagnācijas gados būtiska nozīme tautas etnis
kās pašapziņas uzturēšanā bija folklorai – tā izpaudās ne tikai 
zinātniskā interesē, bet arī praksē – folkloras kopu veidošanā, 
tautisku elementu izmantošanā no arhitektūras līdz apģērbam 
u.tml. Gunārs Piesis ar filmu Nāves ēnā (1971) bija pierādījis 
savu prasmi atklāt cilvēka mentālās pasaules bezdibeņus, iz
mantojot vizuāli un dramaturģiski skarbu, askētisku vidi, bet 
filmā Pūt, vējiņi! (1973) pēc raiņa lugas režisors tiecās veidot 
dekoratīvi krāšņu teiksmu vispārinātā, nosacīti etnogrāfiskā 
vidē, taču filmēšanas gaitā – lielā mērā kanonizētās padomju 
estētikas ietekmē – filmas ornamentālais stils atkāpās reālis

tiska, šķiriski iekrāsota vēstījuma priekšā, un simboliskie tēli pārtapa psiholoģiski mo
tivētos raksturos.30 tas radīja režisora konfliktu ar scenārija līdzautoru imantu Ziedoni, 
tomēr veicināja filmas skatāmību (670 000 skatītāju Latvijā)31. Filma izrādījās negaidīti 
aktuāla 70. gadiem – ne tikai saistībā ar etnogrāfiju, bet arī kā stimuls runāt par nacio
nālās kultūras attīstības iespējām, par ētisko vērtību maiņu, par dzimtes problēmām, arī 
par alkoholismu u.c. 

70. gados savdabīgu režijas rokrakstu attīstīja režisors Jānis Streičs, iespējams, 
kļūstot par nozīmīgāko figūru Latvijas kinomākslā 20. gadsimta nogalē. jānis streičs ir 
vienīgais režisors, kam izdevies pārmest salīdzinoši stabilu tiltu no centralizētās kino 
ražošanas uz atjaunotās Latvijas republikas sadrumstaloto filmu veidošanas modeli, 
konsekventi turpinot attīstīt savu stilu un kopt savas tēmas. ar filmu Mans draugs – 
nenopietns cilvēks (1975), kurā ir vesela sociālismam raksturīgu tipu galerija, streičs 
kļuva par plaši pazīstamu, profesionāļu un visplašākās auditorijas cienītu režisoru, kura 
darbiem turpmāk tika pievērsta īpaša uzmanība. jau filmā Mans draugs – nenopietns 
cilvēks redzams, ka režisoru interesē ne tikai indivīds, bet tauta kopumā – personību 
veido cilvēka saiknes ar pasauli, savukārt tautu nosaka šo ļoti atšķirīgo personību sav
starpējās attiecības, pasaules uztveres modeļi utt. streičs rakstījis: “[tautas] raksturs nav 
ne temperaments, ne nacionālais ornaments, bet gan vesels komplekss, kas veidojies 
tautas vēstures gaitā.”32 

28 Дондурей Д. Зритель 70х: драмы обыденного восприятия. Киноведческие записки, № 11, 1991,  
с. 97–108. statistikas dati apkopoti pēc pirmajiem 15 filmu demonstrēšanas mēnešiem.

29 rkm 1084.
30 Lva, 416. f., 4. apr., 73. l.
31 rkm 1084.
32 streičs j. mana ieilgusī jaunība. Runā kinematogrāfisti. rīga: Liesma, 1979, 70. lpp. 

14. att. režisors Gunārs Piesis  
(no rkm krājuma)
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Par īstu vasaras saulgriežu rituāla daļu, par tautas filmu, kuras teksti jau folklo
rizējušies, kļuvusi jāņa streiča komēdija Limuzīns Jāņu nakts krāsā (1981). kaut arī 
viegli skatāma, filma būtībā ir nozīmīgs tautas mentalitātes pētījums, kurā izmantoti 
etniskajā telpā dominējoši arhetipi. Filma fiksē nācijas situāciju laikmetu krustcelēs, 
brīdī, kad padomju sistēma ir nostabilizējusies, pieņēmusi salīdzinoši maigas izpaus
mes saskarsmē ar indivīdu, tādējādi nemanāmi mainot viņa dvēseles fundamentu. 
tomēr ārējās izmaiņas joprojām atstāj rētas gan katra cilvēka, gan nācijas kopīgajā  
dvēselē. 

jāņa streiča Cilvēka bērns (1991) kļuva par savdabīgu punktu klasiskā kino laikam – 
uzņemšana tika sākta, vēl pastāvot padomju varai, filma pabeigta jau neatkarīgajā Lat
vijā. Filma stāsta par puiku boņuku un viņa pirmo mīlestību jāņa streiča bērnības zemē 
Latgalē 30. gadu sākumā. Šķietami ļoti vienkāršs stāsts, taču filmas struktūra patiesībā 
ir sarežģīta un subjektīva – lielākoties visas norises mēs redzam galvenā varoņa acīm, 
viņa interpretācijā. Dzīve tēlota kā komisku gegu virkne, filmas reālā pasaule mijas ar 
galvenā varoņa iztēles ainām, taču tās neapstādina filmas plūdumu. reliģiskie motīvi 
ir vienkārši un krāsaini, tādi, kādi tie mēdz būt bērniem domātajos ilustrētajos bībeles 

15. att. režisors jānis streičs un aktrise Lilita bērziņa filmas Limuzīns Jāņu nakts krāsā  
uzņemšanas laikā. Gunta Gruntes foto (no rkm krājuma)
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stāstos vai lubu bildītēs. Filmas centrā ir mājas – ideālā vieta, kurā Cilvēks var atgriez
ties un atpūsties pēc vistālākā ceļa. 

70.–80. gados padomju kinomākslā liels daudzums filmu tika veidotas kā melo
drāmas. tāpat kā detektīvi, melodrāmas deva iespēju pastarpināti runāt par aktuālām 
padomju sociālās sistēmas problēmām, piemēram, veselības aprūpi, izglītību, sadzīves 
apstākļiem utt. tomēr galvenokārt šī žanra īpatsvars apliecināja interesi par indivīdu, 
rādīja izpratni par privāto dzīvi kā īpašu vērtību, kas iepriekš padomju kultūrai ne
bija raksturīgi. Pēteris Krilovs filmā Mana ģimene (1982) par šķietami labvēlīgo un 
saticīgo roņu ģimeni, kurā tomēr tēvs, māte un dēls ir atsvešinājušies, būtībā veido
jis padomju attīstītā sociālisma sistēmas šķērsgriezumu – cilvēciskās attiecības šeit 
aizstājis princips tu man – es tev. Filmā Mana ģimene, tāpat kā citās Pētera krilova 
filmās, ļoti būtiskas ir precīzas laika un telpas detaļas: par sociālistiskās sabiedrības 
faktisko nevienlīdzību liecina ne tikai apģērbs, mašīnas vai piekļuve deficīta precēm, 
kārtu sistēmu atklāj arī varoņu dzīvesvietas. Filmas iznākšanas laikā konkrētu vides 
objektu lietojums (vecā koka māja līdzās Dzemdību namam, smalkā māja pie Lie
lajiem kapiem, skola Čiekurkalnā, sporta pils, restorāns Sēnīte u.c.) sniedza papildu 
informāciju par varoņiem un viņu sociālo piederību, tagad tam jau ir kultūrvēsturiska  
vērtība. 

viens no filmu veidotājiem, kas konsekventi kopa melodrāmas žanru, vairāk gan 
rādot cilvēku emocionālo, nevis sociālo stāvokli, bija Gunārs Cilinskis. savulaik reži
sors teicis: “tiesa, var būt lēta melodrāma, bet var būt arī tāda melodrāma, kam piemīt 
vērā ņemamas mākslinieciskas, ētiskas un estētiskas kvalitātes.”33 Par šādu darbu kļuva 

33 Līce s. (sast.). Par sevi, par savu dzīvi, par savu darbu kino: Latviešu aktierfilmu režisori, 167.–169. lpp. 
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Gunāra Cilinska kopā ar režisoru Vari Braslu veidotā filma Ezera 
sonāte (1976). Filmas īpašo nozīmi Latvijas kultūrā, tāpat arī ska
tītāju mīlestību nosaka latviskajai kultūrai raksturīgu tēlu un vides 
(filmā, kas tapusi pēc regīnas ezeras romāna Aka, jūtamas gan 
latviešu folkloras motīvu, gan literatūras klasikas, īpaši rūdolfa 
blaumaņa un raiņa, darbu reminiscences) harmonisks savie
nojums ar globālu melodrāmas struktūru un precīzi izmantotu 
klasiskā kino valodu. ne mazāk svarīgi ir izcilo aktieru – astrīdas 
kairišas, paša Gunāra Cilinska, Ģirta jakovļeva, Lilitas ozoliņas 
un Lidijas Freimanes radītie tēli. 

Pēc filmas Ezera sonāte varis brasla un Gunārs Cilinskis 
katrs atsevišķi turpināja cilvēka dvēseles pētījumus. Līdzās 
sieviešu likteņiem, kas parasti noteica melodrāmu saturu, 
par vara braslas specialitāti kļuva arī bērni. Filmai Tereona 
galva (1982) – būtībā traģiskam stāstam par bērnības sapņu 
sabrukumu sadursmē ar pieaugušo pasaules realitāti – sekoja 
vienlaikus smieklīgi un nostalģiski stāsti par harmonisku 
bērnību – Emīla nedarbi (1985), Ziemassvētku jampadracis 
(1993). neatkarīgās Latvijas sociālās problēmas, piemēram, bezdarbs un tā ietekme 
uz ģimeni, parādījās vara braslas filmā Ūdensbumba resnajam runcim (2004), tomēr 
režisors saglabāja sev raksturīgo optimistisko skatījumu uz cilvēku, sevišķi bērnu, 
spēju saglabāt dzīvesprieku jebkuros apstākļos un rast asprātīgu risinājumu sarežģītās  
situācijās. 

iespējams, pateicoties Pūt, vējiņi! rezonansei, rīgas kinostudija turpmāk atļāvās 
laiku pa laikam uzņemt kādu specifiski latvisku filmu, kura nesolīja drošu peļņu, bet 
varēja tapt par nāciju reprezentējošu darbu. Pie tādām pieder, piemēram, aivara Frei
maņa filmas Puika (1977, pēc jāņa jaunsudrabiņa bērnības tēlojumu Baltās grāmatas) 
un Dzīvīte (1989). Dzīvīte – stāsts par tautasdziesmu vācēju krišjāni baronu un tau
tas garīgo atmodu – iezīmē pagrieziena punktu Latvijas kino estētikā. Līdz 80. gadu 
otrajai pusei visi mēģinājumi atteikties no reālistiska, cēloņu – seku ķēdē sakārtota 
stāstījuma rīgas kinostudijā bija tikuši apkaroti – tāpēc rolanda kalniņa iecerētās 
filmas Piejūras klimats ražošana 1974. gadā tika pārtraukta, tāpēc pavisam sakropļotā 
veidā uz ekrāna parādījās arvīda krieva filma Spēle (1981) u.c. uz ekrāniem kā Latvijas 
kinomākslā novatoriskas valodas un arī satura pieteikums tikai 1987. gadā parādījās 
arvīda krieva filma Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili (1987) un 1989. gadā jevgeņija 
Paškēviča filma Cilvēka dienas. arī aivars Freimanis nu drīkstēja veidot Dzīvīti kā brīvi 
plūstošu eseju, kurā laiks vairs nav hronoloģisks un telpa – determinēta, bet idejas at
klāsmei izmantoti visdažādākie mākslinieciskie paņēmieni (dokumenti, inscenējums,  
animācija u.tml.). 

Par pārmaiņu simbolu ne tikai kinomākslā, bet arī visā padomju sistēmā kļuva 
jura Podnieka dokumentālā filma Vai viegli būt jaunam? (1986). metaforām bagātā 
latviešu dokumentālā kino valoda, kuru juris Podnieks bija aizsācis kopt kā režisors 
savās filmās Strēlnieku zvaigznājs (1982), Veļ Sīzifs akmeni (1985) u.c., darbā par 
jauniešiem atkāpās otrajā plānā. Podnieks parādījās kā suģestīvi iespaidīgs un ass 

17. att. režisors aivars Freimanis 
(no rkm krājuma)
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publicists, kurš spēja panākt padomju kinomākslā 
nepieredzētu cilvēku atvērtības līmeni. Filmas īpašā  
vērtība bija tās vispārinājumā – katrā no konkrēta
jiem likteņiem parādījās sistēmas un indivīda pret
runas, visai skaidri bija nolasāms padomju iekārtas 
neizbēgamais sabrukums. Pēc filmas Vai viegli būt 
jaunam? juris Podnieks kļuva par starptautiski atzītu 
autoritāti. Lielbritānijas Central Independent Tele-
vision pasūtīja režisoram piecu sēriju dokumentālu 
filmu Mēs (angliski – Soviets, 1989), kas tika izveidota 
kā episks un vienlaikus emocionāls vēstījums par 
milzīgās padomju impērijas bojāeju. juris Podnieks 
un viņa komanda bija visos brūkošās Psrs karstāka
jos punktos – no Černobiļas līdz armēnijai, no viļ
ņas līdz maskavai. atmoda baltijā bija tikai viena no 
filmas Mēs tēmām, pilnībā baltiešu dziedošajai revo
lūcijai veltīts darbs Krustceļš (1990), kurā Podnieks 
atgriezās pie metaforas kā filmas tēlainības pamata. 
Dziedošs vai klusējošs koris šeit kļuva par tautas ga
rīgā spēka simbolu. Politiski nozīmīgs bija jura Pod
nieka skatījums uz baltiju kā vienota Liktens telpu. 

3. Latvijas kino pēc neatkarības atgūšanas 

Padomju sistēmas sabrukums Latvijas radošajiem cilvēkiem deva vārda un izteiks
mes brīvību, taču, un sevišķi sāpīgi tas atspoguļojās tieši kinomākslā, kultūrai vairs 
nepietika naudas. vairumam padomju laika filmu veidotāju, kas bija iemācījušies apiet 
ideoloģisko cenzūru, finansējuma trūkums izrādījās nepārvarams. Pakāpeniski izira 
filmu ražošanas tehnoloģiskā bāze – rīgas kinostudija, tika likvidēta Latvijas televīzijas 
filmu uzņemšanas grupa Telefilma-Rīga. 

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas kinomākslai raksturīgi mazi sadrumstaloti filmu 
uzņēmumi bez nopietnas ražošanas bāzes un saviem finanšu resursiem. Galvenais  
finanšu avots ir nacionālā kino centra un valsts kultūrkapitāla fonda konkursa kārtībā 
dalītie valsts budžeta līdzekļi. 2001. gadā kopējais valsts finansējums filmu industrijai 
bija tikai 1 306 017 lati (1 858 305 eiro) – tas aptuveni atbilst vienas eiropas maz budžeta 
filmas finansējumam. 

Par postpadomju laika spilgtāko, arī pasaulē pamanītāko mūsdienu Latvijas filmu 
veidotāju kļuvusi režisore Laila Pakalniņa. viņa izveidojusi savu idiosinkrātisku, 
lielākoties pasaules 60. gadu modernisma kino balstītu stilu, kas uzreiz pamanāms 
neatkarīgi no žanra, kādā filma veidota (režisore uzņem gan dokumentālas filmas, gan 
aktierfilmas). Pakalniņas darbos nav klasiski organizētu stāstu, tās drīzāk ir inscenētu 
vai reālu situāciju vērojumi, kur galvenais ir attēla kompozīcija, efektīgas un asprātīgas 

18. att. režisors juris Podnieks  
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vizuālas un skaniskas detaļas, mikrodramaturģija. vairākām režisores filmām rakstu
rīga moderna pašrefleksija – skatītājs tiek izrauts no iluzoras pasaules radītas labsajūtas, 
viņam tiek atgādināts, ka filma ir mākslīgi veidots darbs. Piemēram, dokumentālajās 
filmās Ozols (1996) un Autobuss (2004) itin kā dabisku dzīvi dzīvojošie cilvēki kādā 
brīdī sastingst īpaši uzstādītās pozās un, raugoties tieši kamerā, būtībā veic paradoksālu 
recepcijas aktu – pakļauj skatītāju savam vērojumam.

Šķiet, par Lailas Pakalniņas izcilāko meistardarbu var uzskatīt Latvijas un vāci
jas kopražojuma filmu Kurpe (Der Schuh, 1998) – elegantu melnbaltu 20. gs. 50. gadu 
nogales padomju dzīves stilizāciju. Filmas darbība notiek režisores dzimtajā pilsētā 
Liepājā, kas bija viens no Psrs rūpīgi sargātiem robežpunktiem, kur katru nakti uzara 
pludmali, lai varētu pamanīt iespējamos robežpārkāpējus. kādu rītu tiek atrasta sievie
tes kurpe – notikums kļūst par ironisku parafrāzi pasakai par Pelnrušķīti. militārā vara, 
kuru pārstāv karavīri, kam jāatrod kurpes īpašniece, un pilsētnieki savās ikdienišķajās 
nodarbēs rādīti kā divas paralēlas pasaules, kuras gandrīz nesaskaras. Filmas vienkār
šais plūdums tomēr piesātināts ar laikmeta un kultūras reminiscencēm, netieši atsedzot 
arī okupācijas radītās traumas nācijas mentalitātē.

atšķirībā no Lailas Pakalniņas estētiski izsmalcinātajiem, salīdzinoši šaurai  
auditorijai domātajiem ekrāna darbiem režisors Aigars Grauba mērķtiecīgi cenšas 
radīt populārus, tautas garu apliecinošus filmiskus mītus, kopj tradicionālus, ar va
ronību, mīlestību un draudzību saistītus naratīvus. savdabīgu diloģiju par Latvijas 
brīvvalsts tapšanu un bojāeju veido aigara Graubas filmas Rīgas sargi (2007) un Baiga 
vasara (2000). Rīgas sargi ir stāsts par Latvijas republikai izšķirošajām brīvības cīņām 
1919. gada novembrī, hronoloģiski agrāk tapusī Baiga vasara rāda padomju karaspēka 
ienākšanu Latvijā 1940. gada jūnijā. abu filmu uzbūve ir līdzīga: uz vēsturiska fona 
risi nās divos līmeņos – privātajā un politiskajā – kārtotas varoņu attiecības. tomēr 
filmā Baiga vasara aigars Grauba atteicās no klasiskā naratīva pilnīgas īstenošanas, 

19. att. režisore Laila Pakalniņa. 
agneses Zeltiņas foto

20. att. režisors aigars Grauba. 
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pakļaujoties vēsturiskajai īstenībai – galvenais varonis finālā iet bojā. Filmā Rīgas 
sargi – un varbūt tāpēc tā guva daudz lielāku skatītāju atsaucību – vēstures fakti pa
kļauti žanram: filmas varoņi īsteno savus mērķus gan valstiskā, gan privātā līmenī un 
pēc brīvas Latvijas izkarošanas dzīvo laimīgi. kaut arī vārdam propaganda mūsdienās 
ir izteikti negatīva konotācija, Latvijas kultūrā filma aizpildīja jūtamu ideoloģisku 
tukšumu, radīja emocionālu pacēlumu skatītājos, atgādinot par vienkāršu, cilvēcisku 
vērtību nozīmi valsts pastāvēšanā. 

Latvijas kinomāksla savas pastāvēšanas nepilnos 100 gados apmetusi savdabīgu 
loku – pēc filmām bagātā padomju varas perioda atkal kļuvusi par nodarbi entuzias
tiem, kas pārliecināti, ka pilnvērtīgai neatkarīgai valstij nepieciešams pilnvērtīgs un 
profesionāls kino. 

Rakstā izmantoti Latvijas Valsts arhīva (LVA), Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) 
un Rīgas Kino muzeja (RKM) materiāli. 

Par autori

Inga Pērkone (dz. 1966) – Dr. art., Latvijas kultūras akadēmijas profesore, 
kino vēstures un teorijas pasniedzēja. autore grāmatām “inscenējumu realitāte: 
Latvijas aktierkino vēsture” (2011; kopā ar Zani balčus, agnesi surkovu, beāti 
vītolu), “es varu tikai mīlēt… sievietes tēls Latvijas filmās” (2008), “kino Lat
vijā: 1920–1940” (2008), “tu, lielā vakara saule! esejas par modernismu Latvijas 
filmās” (2013), kā arī daudzu Latvijas un pasaules kinomākslai veltītu publikāciju 
autore.



Jānis Krastiņš

Latvijas un Rīgas aRhitektūRa  
Latviskā kuLtūRskatījumā

Latvija ir eiropeiskās kultūrtelpas sastāvdaļa ar bagātu dažādu laikmetu arhitektūras mantojumu, 
kura raksturu nosaka vēsturisko apstākļu sekas: dažādos laikos Latvijā cita citu nomainījušas vācu, 
poļu, zviedru un krievu vara. Rakstā vispirms analizēta latviešu un vācu kultūras saskarsme gan ilgu 
laiku valdījušās tā dēvētās “koloniālās teorijas”, gan mūsdienu zinātnisko atziņu kontekstā. tālāk 
izsekota latvisko elementu ģenēze raksturīgākajos senāko periodu celtņu tipos – kulta celtnēs un 
muižu kungu namos. Plašāka vērība veltīta 19. un 20. gadsimtā celtajiem Latviešu biedrību namiem 
un to nozīmei ne tikai kultūras mantojumā, bet arī valsts politiskajā vēsturē, kā arī latviešu profesio-
nālās arhitektūras tapšanai un attīstībai. noslēgumā analizēta nacionālā stila problēma arhitektūrā – 
gan teorētiskā skatījumā, gan praktiskā izpausmē. 

Latvia is a part of european cultural area with rich architectural heritage of different periods char-
acterized as consequences of the historical conditions: german, Polish, swedish and Russian domi-
nance replaced each other at various times in Latvia. The first contacts between Latvian and german 
culture are analyzed both in the aspect of the so-called colonial theory having been predominant 
for a long while, and concerning contemporary scientific conclusions. Further on, genesis of formal 
language of “Latvian” elements in typical buildings of elder periods – churches and manors – is 
investigated. Closer attention is paid to Latvian club houses built in 19th and 20th centuries having 
importance not only as part of the cultural heritage but also in the political history of the state, as 
well as in the formation and development of Latvian professional architectural school. Finally, the 
problem of national style in architecture both theoretically and practically is analyzed.

Atslēgvārdi: Latvijas arhitektūra, nacionālā identitāte, nacionālais romantisms.

Keywords: Latvian architecture, national identity, national Romanticism.

Latvijā ir samērā bagāts dažādu laikmetu arhitektūras mantojums. to veido vairāk 
nekā trīs tūkstoši kultūras pieminekļu sarakstā iekļauto ēku un celtņu kompleksu, kā 
arī gandrīz pussimts pilsētbūvniecības pieminekļu. Rīgas vēsturiskais centrs šodien ir 
vispāratzīta universāla vērtība – Pasaules kultūras mantojuma vieta. 

Latvijas arhitektoniski telpiskā vide ir eiropeiskās kultūrtelpas sastāvdaļa, bet, 
kā jebkur citur, tai ir savas vietējās īpatnības jeb tāpatība. Dažādos Latvijas novados1 
tā ir atšķirīga. tas vislabāk jūtams, salīdzinot kurzemes un Latgales arhitektūras  

1 jēdziens “novads” šeit lietots tradicionālā un jēdzieniski loģiskā izpratnē, nevis 2009. gada administratīvās 
reformas laikā pieņemtajā terminoloģiskajā nozīmē.
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mantojumu. atsevišķo novadu kultūrvides īpatnības zināmā mērā ir vēsturisko ap-
stākļu sekas: dažādos laikos Latvijā cita citu nomainījušas vācu, poļu, zviedru un krievu 
vara. Latvijas kultūrvidē katra no tām atstājusi atšķirīgus nospiedumus. Latgales baroka 
baznīcas atgādina kaut ko no katoliskās Polijas. savukārt zviedru kultūras tiešu vizuālu 
atspoguļojumu grūti pat iztēloties, ja vien neskaita Daugavgrīvas cietoksni. 

jaunākajos laikos vairāk nekā pusotru gadsimtu visa Latvijas teritorija ir bijusi 
oficiālā krievijas pakļautībā. tāpēc pamatots var būt jautājums par krievu kultūras 
ietekmi. arhitektūrā tās faktiski nav, ja neņem vērā krievu pareizticīgo baznīcas, kas 
ar cara valdības gādību galvenokārt 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā 
sabūvētas visā Latvijā. 

Dažkārt kā sava laika krievu arhitektūras atspoguļojumu Latvijā min daudzos 
muižu kungu namus, kas “pa lielai daļai krievu ampīra ietekmē”2 celti 19. gadsimta 
sākumā. atklāts paliek jautājums, kādā mērā klasicisms vispār ir specifiskas krievu 
kultūras izpausme, jo šī vēsturiskā stila saknes ir diezgan tālu no krievijas. klasicisma 
laikmeta muižu ēku arhitektūrā drīzāk savijās gan vācijas, gan krievijas ietekmes. Lat-
vija likumsakarīgi bija šo eiropas divu vareno spēku kultūrmijiedarbes vieta. 

zināmā mērā ar krievijas kultūru saistāmas arī 19. gadsimta pirmās puses koka 
ēkas pilsētu apbūvē. Raksturojot Rīgas pilsētvidi, arhitekts heinrihs (saukts heincs) 
Pīrangs savulaik norādīja: “arī krievija savu daļu te atbildīga, un galvenām kārtām 
par mazo koka ēku arhitektūru.”3 Daudzu celtņu un it īpaši koka ēku fasāžu veidols 
faktiski bija administratīva diktāta rezultāts, jo no 1810. līdz 1840. gadam būvniecībā 
obligātas bija tā dēvētās paraugfasādes, kuru zīmējumi bija apkopoti četros sankt-
pēterburgā izdotos albumos. tomēr, analizējot pēc paraugfasāžu projektiem celto ēku 
arhitektūru, fiksēt kādu raksturīgu vai tiešu krievu arhitektūras ietekmi faktiski nav 
iespējams. visizplatītākās tālaika dzīvojamās ēkas arhitektoniskais tips bija vienstāva 
ēka ar mezonīnu, kurā ir trīs, retāk divi vai četri, dažkārt arī pieci logi. krievijas pilsētās 
šādu ēku tikpat kā nav. 

Daudzu Latvijas pilsētu un apdzīvoto vietu vidē jūtamas pēdas atstājis padomju 
okupācijas laiks. Padomju savienība pēc satura un būtības bija tā pati krievija, tikai sar-
kanā tumsā iegrimusi. tad tika radīti milzīgie un antihumānie prefabricēto lielmēroga 
dzīvojamo namu “masīvi”. šodien tie ir ne tikai smaga būvtehniska un ekonomiska, bet 
arī sociāla problēma.

Latviešu un vācu kultūras saskarsme

jaušamākās pēdas Latvijas arhitektoniskās vides vaibstos atstājusi gadsimtus ilgā 
vācu klātbūtne. vācu un latviešu kultūras saskarsme, it īpaši vides jautājumu kontekstā, 
ir tēma, kuras nopietnai un objektīvai pētīšanai Rietumu mākslas un vēstures zinātne 

2 siliņš j. Latvijas māksla: 1800–1914, i. stokholma: Daugava, 1979, 119. lpp.
3 Pīrangs h. arhitektoniskās stila formas Rīgas pilsētas ainavā. Rīga kā Latvijas galvaspilsēta: Rakstu krājums 

Latvijas Republikas 10 gadu pastāvēšanas atcerei. t. Liventāla un v. sadovska red. Rīga: Rīgas Pilsētas valdes 
izdevums, 1932, 119. lpp.
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pievērsusies tikai samērā nesen. Par šo tēmu dažādas institūcijas vācijā, piemēram, 
Martin-Karl-Adolf- Böckler-Stiftung, Herder-Institut u.c. rīko reprezentablas starptau-
tiskas konferences, un šai tēmai veltītas apjomīgas publikācijas.4

izpratne par vērtībām un attieksme pret iepriekšējo paaudžu radīto pēdējos pus-
otra simta gados ir jūtami mainījusies. kultūras pieminekļu aizsardzības nozare radās 
samērā vēlu – tikai 19. gadsimtā, kuru bieži dēvē par zinātnes gadsimtu. tad straujā 
pilsētu izaugsme un iepriekš nepieredzēti būvniecības apjomi gan lauku vidē, gan blī-
vāk apbūvētajās apdzīvotajās vietās draudēja iznīcināt stabili ierastās vides kvalitāti vai 
vismaz raksturu. kultūras mantojuma apzināšanu veicināja arī arheoloģijas un vēstures 
zinātnes attīstība. ievērojami paplašinājās zināšanas gan par atsevišķām senāku laiku 
celtnēm, gan par vēsturiskajiem stiliem kopumā. šajā laikā zinātniskie atklājumi un 
iestrādes Latvijā bija galvenokārt vācbaltiešu pētnieku darbības rezultāts. tajos lielāko-
ties izceltas Latvijas kultūras mantojuma specifiski vāciskās saknes, kuras bieži vien nav 
noliedzamas, bet tikpat bieži ir arī stipri pārspīlētas. tas zināmā mērā ir likumsakarīgi, 
jo jebkura mākslas darba uztvere un iedarbe vienmēr īstenojas tādā vai citādā psiho-
emocionālā gaisotnē, tāpēc arī jebkurš vērtējums neizpaliek bez subjektīvas, caur per-
sonīgu izjūtu prizmu tvertas piedevas, lai cik objektīvs vēlētos būt pētnieks. vēl lielāka  
nozīme ir atbilstošā laika sociāli ekonomiskajiem un it īpaši vēsturiski politiskajiem 
apstākļiem. tieši tie visvairāk diktējuši diametrāli pretēju spriedumu rašanos.

vienīgi vāciskā elementa atzīšana pazīstama ar nosaukumu “koloniālā teorija”. 
tieši tā ilgu laiku dominēja baltijas mākslas pētījumos un tika nostiprināta neskaitā-
mās publikācijās.5 19. gadsimta vidū v. hēns, j. ekarts un citi vācu publicisti un literāti 
rakstīja, ka baltijas pamatiedzīvotāju spēja radīt un baudīt īstas mākslas vērtības vispār 
nav pat apspriežama, ka kultūras skaistākie ziedi baltijā varēja uzplaukt, pateicoties 
tikai un vienīgi zemes iekarotāju aristokrātiskajam spožumam, kuru īstenoja uz lat-
viešu un igauņu pakļaušanas un apspiešanas rēķina.6 “koloniālās teorijas” būtība visai 
uzskatāmi izpaužas, piemēram, vācbaltiešu vēsturnieka karla fon Lēvisa of menāra 
izteikumos: “mākslas formas vidzemē attīstījās pilnīgi pēc vācu dzimtenes parauga. 
arhitektūrai šeit izrādījās pilnīgi neskarta augsne, jo iedzimto, kuriem pirms vācu iece-
ļošanas sveša bija pat javas pagatavošana, celtnes bija tik primitīvā līmenī, ka tās nekādā 
veidā nevarēja iespaidot vācu būvmākslu.”7 neatšķiras arī izcilā mākslas vēsturnieka 

4 Piemēram, Tausend Jahre Nachbarschaft: Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. hg. W. schlau. 
münchen: bruckmann, 1995, 356 s. 

5 bruiningk h. von. kunst und gewerbe in Livland. Rigascher Almanach, 1883. Riga: W. F. häcker, 1882,  
s. 2–14; neumann W. Baltische Maler und Bildhauer des XIX Jahrhunderts: Biographische Skizzen mit den 
Bildnissen der Künstler und Reproductionen nach ihren Werken. Riga: grosset, 1902, 178 s.; neumann W. 
Grundriß einer Geschichte der bildenden Künste und des Kunstgewerbes in Liv-, Est- und Kurland vom Ende 
des 12. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Reval: F. klunge, 1887, 184 s.; taube a. von. Deutsch-baltisches 
kulturerbe in nationalem und zwischenvölklichem bezug. Jahrbuch des baltischen Deutschtums, nr. 22, 1975, 
s. 196–205; Wittram R. Die moderne geschichtsforschung und die baltische tradition. Jahrbuch des balti-
schen Deutschtums, nr. 15, 1968, s. 47–59, u.c.

6 hehn v. Über den Charakter der Liv-, est-, kurländer. Das Inland, nr. 1, 1848, s. 2; eckardt j. Baltische und 
russische Culturstudien aus zwei Jahrhunderten. Leipzig: Duncker & humblot, 1869, xvi, 552 s. 

7 Löwis of menar k. von. Die städtische Profanarchitektur der Gotik, der Renaissance und des Barocco in Riga, 
Reval und Narva. Lübeck: verlag von johannes nöhring, 1892, s. 1.
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un arhitekta vilhelma neimaņa vērtējumi par Rīgas arhitektūru: “šeit nav nekāda īpaši 
patiesa stila, kas atspoguļotu vietējo ietekmi, bet, tā kā pilsētu iedzīvotāju nospiedošais 
pārsvars nācis no vācijas ziemeļu zemēm, proti, no vestfāles un meklenburgas, tad viņi 
šo zemju arhitektūru ir pārdēstījuši arī Daugavas krastos.”8 šī “teorija” kļuva gandrīz 
vai par nediskutējamu postulātu. 1918. gadā viens no grāmatas par baltijas provincēm 
autoriem, acīmredzot teodors šīmanis, nonāca pie secinājumiem: “baltijas kultūra ir 
vācu.. apstāklim, ka ziemeļos dzīvo igauņi un dienvidos latvieši, nav nekādas nozīmes, 
jo abām tautām ir tikai viena kultūra, un tā ir vācu.”9 

arī pirmajā plašākajā mākslas vēstures grāmatā latviešu valodā, kura iznāca 
1934. gadā, Rīgas arhitektūra raksturota kā būvmāksla bez tradīcijām, kurai vēsture 
pāri gājusi dažādu, galvenokārt berlīnes ietekmju nomaiņā.10 tiešām, no latviskajām 
pozīcijām skatoties, “mums ziņas par mūsu sentēviem jāmeklē kaut kur dziļi zem viena 
vai vairākiem slāņiem, pastarpinātas informācijas un neobjektīviem vērtējumiem, un 
ne vienmēr mums izdosies šos slāņus aizvākt.”11 uz to norādījis arī ievērojamais Rīgas 
vēsturnieks jānis straubergs: “katram lielākam darbam latviešu vēsturē jāsaduras ar 
zināmām vācu vēsturnieku ieaudzinātām tradīcijām un ar skepticismu, ar kādu uzņem 
atkāpšanos no šīm tradīcijām.”12

20. gadsimta trīsdesmito gadu otrajā pusē, kad kultūrvēstures mantojuma iz-
vērtējumā saasinājās domstarpības starp vietējām vācu aprindām un daļu latviešu 
inteliģences, Rīgas presē parādījās pilnīgi pretēja rakstura apgalvojumi, ka vēstures 
gaitā Latvijas zemē vācieši vispār neko vērtīgu nav radījuši, jo viņiem “nebija nedz 
enerģijas, ne saprašanas”13 un “par maz kultūras”.14 savukārt 1942. gadā profesors 
h. šrēders atkal runāja par Rīgu kā tikai un vienīgi vācisku pilsētu, lai gan attēlu krā-
jums “Riga im Wandel der Zeiten”,15 par kura autoru viņš sevi uzdeva, patiesībā bija 
jau 1937. gadā izdotās grāmatas “senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravūrās”16 re-
producējums. šo grāmatu, izpētot un apkopojot tolaik Latvijas valsts vēstures arhīva 
pārņemtos Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības, kurzemes Literatūras un 
mākslas biedrības, Rīgas Lielās ģildes un Liepājas Lielās ģildes arhīva materiālus, bija 
radījis ievērojamais latviešu arheologs un vēsturnieks Francis balodis un arheologs  
Rauls šnore. 

  8 neumann W. Das mittelalterliche Riga: Ein Beitrag zur Geschichte der norddeutschen Baukunst. berlin: julius 
springer, 1892, 58 s., XXiv taf.

  9 Die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands: Geschichtlich, kulturell und wirtschaftlich dargestellt von Kennern der 
Baltischen Provinzen. berlin: elsner, 1918, s. 134–135.

10 Rutmanis j. Latviešu arhitektūra 19. un 20. gs. Mākslas vēsture, 1: Arhitektūra un tēlniecība. v. Purvīša 
visp. red. Rīga: grāmatu draugs, 1934, 254. lpp.

11 spekke a. Die kultur Livoniens nach den zeug nissen ausländischer Croniken, Reisebeschreibungen, ge-
dichte u. a. Werke. Die Letten Aufsätze über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten. Riga: valters un 
Rapa, 1930, s. 357.

12 straubergs j. Rīgas vēsture. Rīga: grāmatu draugs, [1937], 5. lpp.
13 smilga v. veidojas latviskā Rīga. Tēvijas Sargs, 1936, 23. okt., 6. lpp.
14 Lapiņš j. jaunā un kultūrvēsturiskā Rīga. Sējējs, nr. 11, 1936, 1216–1219. lpp.
15 Riga im Wandel der Zeiten. bearb. v. hans schröder. tilsit, Leipzig, Riga: holzner verlag, 1942, 131 s.
16 Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravūrās. attēlu sakopojums F. baloža un R. šnores redakcijā. Rīga: Rīgas 

pilsētas valdes izdevums, 1937, 102 lpp.
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“koloniālās teorijas” evolūcija un vēsturiskā vieta diezgan precīzi un vispusīgi 
atklāta un raksturota jau vairākos padomju laika pētījumos.17 tiesa, daži autori, pie-
mēram, jurijs vasiļjevs, – gluži likumsakarīgi – nav brīvi no atsevišķiem pretencioziem 
marksistiskiem “pareizā” viedokļa štampiem.

Laika distance, kas šķir mūsdienas no daudzām nācijām traģiskā 1939. gada, kad 
pilnīgi tika pārtraukta vāciešu un latviešu koeksistence baltijas telpā, ļauj lietas un pa-
rādības novērtēt bez aizspriedumiem citādā, atbrīvotā skatījumā. it īpaši, ņemot vērā, 
ka 20. gadsimts latviešu nācijai atnesis ne tikai augstākā uzplaukuma, bet arī vistraģis-
kāko notikumu brīžus. Piecas dažādu varu okupācijas “vainagoja” pusgadsimtu garais 
padomju laiks. tajā tikpat kā neiztrūkstošā šķiru vai nāciju antagonisma “teorija” tagad 
nav vairs atrodama nevienā pētījumā, kas par Latvijas mākslas jautājumiem gan Latvijā, 
gan Rietumos publicēts pēdējo trīsdesmit gadu laikā.18 

vācu un zemes pamatiedzīvotāju kultūraprite Latvijā un visā baltijā daudzus gad-
simtus funkcionēja kvalitatīvi atšķirīgos līmeņos un pastāvēja paralēli un relatīvi patstā-
vīgi, bez tiešas asimilācijas draudiem. neizbēgama bija arī savstarpējā mijiedarbe, kuras 
rezultātā vēsturisko stilu māksla ieguva reģionālus vaibstus, bet vietējā tautas mākslā 
savukārt lokalizējās eiropas vēsturisko stilu mākslas formālie elementi. vēsturiskie 
stili visās vizuālo mākslu jomās, it īpaši arhitektūrā, attīstījās atbilstoši analoģiskām 
parādībām eiropas mākslā, dažkārt ar zināmu nosebojumu (gotika, renesanse, ba-
roks), bet kopš 18. gadsimta vidus – sinhroni (klasicisms, eklektisms, jūgendstils utt.). 
ārējās ietekmes ienāca galvenokārt ar vācu mākslas starpniecību, taču sociālpolitiskie  

17 bēms R. apceres par Latvijas mākslu simt gados: 18. gs. beigas–19. gs. beigas. Rīga: zinātne, 1984, 191 lpp., 
36 lp. il.; vasiļjevs j. Latvijas arhitektūras vēstures studiju pamattendences un koncepcijas pirmspadomju 
laikā. Latvijas PSR arhitektūra un pilsētbūvniecība: Tradīcijas un meklējumi mūsdienu arhitektūras praksē. 
Rīga: zinātne, 1987, 30.–58. lpp.

18 Cielava s. Cilnis Vecrīgas laicīgajā arhitektūrā. Rīga: zinātne, 1985, 144 lpp.; erdmanis g. Kurzemes viduslaiku 
pilis. Rīga: zinātne, 1989, 160 lpp.; grosmane e. Ventspils koktēlnieki. Rīga: zinātne, 1981, 140 lpp.; holcma-
nis a. Vecrīga – pilsētbūvniecības ansamblis. Rīga: zinātne, 1992, 256 lpp. (2., papild. izd., 2007, 223. lpp.); 
heins a., zilgalvis j., Lukšionīte-tolvaišiene n. Pilis un muižas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā. Rīga: elpa, 2007, 
407 lpp.; jansons g. Kurzemes pilsētu senās koka ēkas. Rīga: zinātne, 1982, 184 lpp.; kaminska R. 18. gadsimta 
glezniecība Latgalē. Rīga: zinātne, 1994, 248 lpp.; krastiņš j. Eklektisms Rīgas arhitektūrā. Rīga: zinātne, 1988, 
280 lpp.; krastiņš j. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā. Rīga: zinātne, 1980, 224 lpp.; krastiņš j. Latvijas Republikas 
būvmāksla. Rīga: zinātne, 1992, 240 lpp.; krastiņš j. Mežaparks. Rīga: zinātne, 1997, 232 lpp.; krastiņš j.  
Rīgas arhitektūras meistari = The masters of architecture of Riga. Rīga: jumava, 2002, 360 lpp.; krastiņš j., 
spārītis O. Architecture of Riga. Eight Hundred Years Mirroring European Culture. Riga: nacionālais apgāds, 
2005, 179 p.; krastiņš j., strautmanis i., Dripe j. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga: 
baltika, 1998, 312 lpp.; Lancmanis i. Jelgavas pils. Rīga: zinātne, 1979, 147 lpp. (2. izd., 1986, 168 lpp.; 3. izd., 
2006, 239 lpp.); Lancmanis i. Liepāja no baroka līdz klasicismam. Rīga: zinātne, 1983, 216 lpp.; Lancmanis i. 
Rundāles pils. Rīga: zinātne, 1994, 252 lpp.; Lancmanis i. Berči/Bertschy A. Bertschy: Arhitekta Paula Maksa 
Berči un viņa dēlu devums Liepājai. Rīga: valters un Rapa, 2011, 304 lpp.; Lapiņa R. Senā Rīga grafikā. Rīga: 
zinātne, 1989, 180 lpp.; Lejnieks j. Rīga, kuras nav. Rīga: zinātne, 1994, 400 lpp.; Materiāli feodālisma posma 
Latvijas mākslas vēsturei. Rīga: zinātne, 1986–1989, 1.–4. sēj.; Rīgas dievnami: Arhitektūra un māksla = Die 
kirchen Rigas: architektur und kunst = Riga’s Churches: architecture and art = Храмы Риги: Архитектура 
и искусство (v. banga, D. Čoldere, m. Levina, O. spārītis, a. tipāne, j. zilgalvis). Rīga: zinātne; mantojums, 
2007, 748 lpp.; siliņš j. Latvijas māksla: 1800–1914, i–iii sēj. stokholma: Daugava, 1979–1980; zilgalvis j. 
Mācītājmuižas Latvijā: Arhitektūra un kultūrvēsturiskās norises. Rīga: elpa, 2002, 222 lpp.; zilgalvis j. Neo-
gotika Latvijas arhitektūrā. Rīga: zinātne, 2005, 360 lpp.; zirnis g. Pētera baznīca. Rīga: zinātne, 1984,  
207 lpp.; u.c.
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notikumi dažkārt pārkārtoja atsevišķus ietekmju ceļus. ap 19. gadsimta vidu, kad līdz 
ar dzimtbūšanas atcelšanu visā Latvijas teritorijā bija likvidēti sociālo struktūru nemai-
nāmas pastāvēšanas apstākļi, sāka strauji attīstīties latviešu profesionālā māksla, kas 
20. gadsimtā sasniedza eiropas mākslas centriem adekvātu līmeni. 

Līdz ar vāciešu Drang nach Osten (alkām pēc austrumiem) Latvijā, kur līdz tam 
pazina tikai koka būves, ieviesās arī mūra celtniecības paņēmieni. Cēla baznīcas un 
pilis. vēsture nav saglabājusi ne 13. gadsimta būvmeistaru, ne arī būvdarbu veicēju vār-
dus. taču pēdējie noteikti bija vietējie amatnieki. Citādi arī nemaz nevarēja būt tālaika 
baltijas iedzīvotāju skaitliskā sastāva dēļ, it īpaši, ņemot vērā grandiozo darbu apjomu. 
gluži dabiski, milzīgo celtņu mākslinieciskajā veidolā, vismaz kādās detaļās, nevarēja 
neparādīties kaut kas no pašu darbu izpildītāju formu izjūtas un mentalitātes. vēl vai-
rāk: kā uzskata daži vēsturnieki, 13. gs. pirmajā pusē krustneši savas karadraudzes, it 
īpaši kurzemē, izvietoja vai nu tur jau esošajās koka pilīs, vai arī paši būvēja nelielus 
koka nocietinājumus. tādas bijušas, piemēram, Līvas, vārtajas un Dzintares pilis.19 arī 
vēlāk “turpināja izmantot dažas latgaļu vēlā dzelzs laikmeta pilis, kas bija kļuvušas par 
Rīgas arhibīskapijas vasaļu nocietinājumiem”.20

Latviskie elementi kulta celtnēs

Dažkārt uzskata, ka viduslaiku arhitektūra Latvijā un tuvākajās kaimiņu zemēs 
nav sasniegusi tik virtuozu attīstības pakāpi kā, piemēram, gotikas dzimtenē Francijā 
vai vācijā. Latvijas viduslaiku dievnami tik tiešām ir it kā piezemētāki, druknāki, bez 
ažūru detaļu smalkuma. to daļēji diktējuši vietējie klimatiskie apstākļi: tādi arkbutāni, 
kādi pārseguma velvju sānspiedi pārnes uz kontrforsiem franču vai vācu gotikas diž-
celtnēs, baltijā, kur ziemās vienu sasalšanas un atkušanas ciklu drīz nomaina nāka-
mais, sabruktu jau pēc pāris gadiem. taču daudz lielāku iespaidu uz Latvijas un arī 
visa eiropas ziemeļu reģiona ievērojamāko viduslaiku dievnamu un it īpaši uz baznīcu 
interjeru arhitektonisko izveidi acīmredzot ir atstājušas vietējo būvniecības īpatnību un 
formveides tradīciju diktētas iezīmes. izsekojot paņēmienam, kā tiek balstītas baznīcu 
vidusjomu pārsegumu velves Latvijas vidienē, ziemeļos un vēl tālāk somijas virzienā, 
skaidri iezīmējas aizvien spēcīgāka tieksme uz formu vispārinājumu un monumentali-
tāti. Rīgas Domā (1211–1270), kur no pīlāriem līdz vidusjoma velvju pēdām paceļas ko-
lonnu saišķi, vēl jūtama eiropas gotikas centriem raksturīgā vertikālā augšuptiece. Cēsu 
svētā jāņa baznīcā (1283) tieši no grīdas līdz velvju pēdām paceļas gludi pilastri, bet 
sānu jomu arku pēdas “noslīdējušas” līdz grīdas līmenim (1. att.). savukārt valmieras 
svētā sīmaņa baznīcas (1283) iekštelpā dominē gluda siena, jo vidusjoma pārseguma 
velves balstītas uz konsolēm (2. att.). Līdzīga konstrukcija ir arī igaunijas un somijas 
viduslaiku baznīcās. vienlaikus ar Cēsu un valmieras baznīcām celtajā burtnieku baz-
nīcā vidusjoma velvju šķīrējarkas “izaug” tieši no sienas plaknes (3. att.).

19 bēts z. vēsturnieka priekšvārds. – erdmanis g. Kurzemes viduslaiku pilis, 7. lpp.
20 mugurēvičs Ē. Pāvesta legāta Franciska no molino 1312. gada izmeklēšanas protokols par krustakariem Livo-

nijā. Zinātnes Vēstnesis, nr. 12, 2010, 25. okt., 3. lpp. 
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1. att. svētā jāņa baznīca Cēsīs. 128321

baznīcu arhitektūrā dažkārt diezgan tieši 
ir jūtama saistība ar latviešu tautas celtniecības 
paņēmieniem un mākslinieciski telpisko izjūtu. 
tādas ir, piemēram, krūtes (17. gs. vidus), 
usmas (1704) un vecbornes (1537) baznīcas 
kurzemē, vijciema (18. gs. pirmā puse), apšu 
(18. gs. pirmais ceturksnis) un turaidas (1750) 
baznīcas vidzemē, kā arī Feimaņu (18. gs. vidus) 
un Pušas (18. gs. pirmā puse) baznīcas Latgalē. 

21 visas ilustrācijas, izņemot 23., 33.–36., 41., 43. un 44. attēlu, 
ir jāņa krastiņa foto.

2. att. svētā sīmaņa baznīca valmierā. 1283

3. att. burtnieku baznīca. 1283
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4. att. zemītes baznīca. ap 1580 5. att. jaunpils baznīca. 1592–1638

6. att. Ēdoles baznīca. 1647 7. att. kandavas baznīca. 1736
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viens no Latvijas dievnamu arhitektoniskā tēla stereotipiem ir kurzemes baznī-
cas. tām raksturīga vienjoma telpne ar poligonālu altāra apsīdu, no telpnes apjoma 
izvirzītu, plānā kvadrātisku torni, kas pārsegts ar zemu piramidālu jumtu, un altāra 
apsīdai vai telpnes ziemeļu sienai piebūvētu ģērbkambari. Dažkārt torņus vainago arī 
piramidālas formas smailes. Raksturīgi šo dievnamu piemēri ir sabiles (1567), Durbes 
(1567), Landzes (1567), zemītes (ap 1580), bauskas svētā gara (1591), strazdes (1591), 
jaunpils (1592–1638), nurmuižas (Laucienes pagastā, 1594), kalnamuižas (tērvetes 
pagastā, 1614), snēpeles (1628), Lipaiķu (turlavas pagastā, 1630; tornis – 1909), zlēku 
(1645), struteles (1645; atjaunota 1996), valdemārpils (1646), Ēdoles (1647), mežamui-
žas (augstkalnē, 1648), bērsteles (svitenē, 1653), vānes (1654), gaiķu (1658, 1684), 
vārmes (1660, 1998), Lestenes (1660), grobiņas (1664), vecauces (1667), stendes 
(1668–1751), Priedulas (vadakstes pagastā, 1682), tukuma (1687; tornis – 1754), Puzes 
(1692), ugāles (1693), vērgales (1696), kandavas (1736), sakas (1742–1743), iģenes 
(vandzenes pagastā, 1752), Dundagas (1766), Cīravas (1767), Popes (1771–1786), 
nīgrandes (1775), sātu (irlavas pagastā, 1776–1778), valtaiķu (Laidu pagastā, 1792), 
Priekules (1792; atjaunota 1998), Piltenes (1808), balgales (1809), īvandes (1816), 
Daudzevas (1825), Ģipkas (Rojas pagastā, 1860), Dārtes (vandzenē, 1896) evaņģēliski 
luteriskās, kā arī kuldīgas svētās trīsvienības (1640) un jūrkalnes (1736, 1861) katoļu 
baznīcas. šis būtībā viduslaiciskais būvtips kopš kurzemes hercoga gotharda ketlera 
1567. gada 28. februārī izdotās pavēles (recesa) par luterāņu baznīcu celtniecību gan-
drīz nemainīgs saglabājies līdz pat 20. gadsimtam (4.–9. att.).

8. att. sātu baznīca. 1776–1778 9. att. Daudzevas baznīca. 1825
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acīmredzot kurzemes baznīcu arhitektūrā ir iemiesojusies no vēsturisko stilu 
formu valodas neatkarīga, vietējās tradīcijās iesakņojusies mākslinieciskā izteiksme. 
vēsturisko stilu izteiksmes līdzekļi vairāk jaušami iekštelpās – baznīcu iekārtās un 
aprīkojumā, taču, sākot ar 17. gadsimtu, arī tur “soli pa solim var izsekot vakareiropas 
mākslas principu secīgam “rustikalizācijas” un “latvizācijas” procesam”, kas atspoguļo 
“pakāpenisku nacionāli-latviskā dialekta rašanos baroka mākslā”.22 tas uzskatāmi re-
dzams, piemēram, Ēdoles baznīcas kanceles balstā: eņģeļa figūra tajā ir tuvāka tautas 
amatniecības, nevis monumentālās stilu mākslas paņēmieniem. savukārt valdemārpils 
baznīcas altāra krāsu gammā baroka raibumu nomainījuši latviešu tautas ornamentos 
iemīļotie gaišo un tumšo toņu kontrasta motīvi. 

baroka laikmetā arī profesionālajā glezniecībā neatkarīgi no tā, kas bija mākslas 
darba autors, sastopama izpildījuma maniere un formālie elementi, kuru saknes mek-
lējamas latviešu zemnieku tautas mākslas gaumē un izjūtā. spilgtākie piemēri ir usmas 
un apriķu baznīcu (abas 18. gs. sākums) griestu gleznojumi (10. un 11. att.). Pēdējā 
“uzrāda drošu, plašu un sulīgu otas triepumu un konturētāju līniju eleganci. gleznotājs 
labi sapratis uzdevumu un sava materiāla un līdzekļu raksturu, uz rupjās šķirbaino dēļu 
pamatnes izvilinot skaistus dekoratīvus ansambļus.”23

22 vipers b. Latviešu stila elementi baroka laikmeta mākslā. Senatne un Māksla, nr. 4, 1936, 149. lpp.
23 siliņš j. apriķu baznīca. Senatne un Māksla, nr. 2, 1939, 125. lpp.

10. att. apriķu baznīca. ap 1640 11. att. apriķu baznīca. interjers. 1710
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sakrālā arhitektūra daudzus gadsimtus bija viena no galvenajām glezniecības 
un tēlniecības attīstības un izpausmes vietām. Līdz pat 19. gadsimta nogalei Lat-
vijas tēlniecībā visi profesionāļi bija vācieši, taču jelgavas annas baznīcas ērģeļu 
luktas margās saglabājies kāds 1782. gadā veikts uzraksts, ar kuru latviešu māk-
slinieki – iespējams, koktēlnieki – pateicas kurzemes hercogam Pēterim par to, ka 
“viņš ir mūsu tautu cienījis un mūs pie skunstes darbiem pievedis” ar norādījumu: 
“šī lukts latviešiem uztaisīta”.24 Līdzīga satura uzrakstā latviešu amatnieku vārdi 
fiksēti arī Remtes baznīcā (1793).25 starp citu, pie hercoga Pētera darbojies arī lat-
viešu tēlnieks ansis Ķekars. viņš 1784. gadā darinājis vairāku telpu sienu māksli-
niecisko apdari ar mākslīgo marmoru un dekoratīviem stuka ciļņiem hercoga pilī  
vircavā. 

savdabīgas kulta celtnes bija brāļu draudžu saiešanas nami. noteikti un tieši 
par latvisku dēvējamās būvmākslas vēsturē tas bija senākais sabiedrisko ēku tips. 
mākslas vēsturnieks jānis jaunzems konstatējis, ka vēl 1915. gadā ziemeļvidzemē 
bija saglabājušies 133 saiešanas nami, un tie ir “latviešu lauku celtniecības paši  

24 Mākslas vēsture, ii: glezniecība, grafika un karikatūra. v. Purvīša visp. red. Rīga: grāmatu draugs, 1935, 
241. lpp. 

25 kundziņš P. Latviešu celtniecība. Latvieši: Rakstu krājums, 2. daļa. Rīga: valters un Rapa, 1932,  
457. lpp.

12. att. allažu baznīca. 1927. P. kundziņš 13. att. krusta baznīca Rīgā. 1909. v. bokslafs 
un e. Frīzendorfs
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skaistākie, īpatnēji latviskākie pie-
mēri”.26 1785. gadā celtais mežuļu 
saiešanas nams no valkas apriņķa 
Plāņu pagasta kopš 1940. gada atro-
das Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas  
muzejā. 

viens no pirmajiem, kas pievērsa 
uzmanību saiešanas namiem, bija 
izcilais latviešu tautas būvmākslas 
pētnieks arhitekts Pauls kundziņš. 
viņš norādīja, ka šo būvju “arhitek-
tūra izaugusi no pašas tautas garīgiem 
un materiāliem spēkiem, pa pilnam 
uzņemdama sevī latviešu senākās 
celt niecības tradīcijas un izkopdama 
tās”.27 vairākas baznīcas, kas celtas 
20. gs. divdesmitajos un trīsdesmita-
jos gados pēc P. kundziņa paša pro-
jektiem, arī nepārprotami atspoguļo 
latviešu tautas būvmākslas form vei-
des izjūtu. ievērojamākais piemērs 
ir 1927. gadā uzceltā allažu baznīca  
(12. att.). 

Dažas īpaši “latviskas” baznīcas 
radās jau 20. gs. sākumā, kad uzplauka 
jūgendstils un vietējās nacionālās 
savdabības meklējumos sakņotā šā 
stila versija – nacionālais roman-
tisms. šķietami paradoksālā veidā šīs 
baznīcas bija nevis latviešu, bet gan 

vietējo vācbaltiešu arhitektu darbi. izcilākais no tiem ir krusta baznīca Rīgā, kas celta 
1909. gadā pēc vilhelma bokslafa un edgara Frīzendorfa projekta. tas ir viens no lat-
viešu un vācu kultūras saskarsmes spožākajiem augļiem (13. att.).

Latvijas muižu kungu nami

skaidra vietējo būvniecības tradīciju ietekme jūtama arī baltijas muižu kungu 
namu arhitektūrā. Līdz pat 18. gs. vidum to izskats lielākoties bija stipri vien līdzīgs 
zemnieku mitekļiem, tikai izmēros tie bija krietni lielāki. uzskatāmu šo ēku attēlu ap-

26 jaunzems j. brāļu draudzes saiešanas nami. Senatne un Māksla, nr. 1, 1940, 87. lpp.
27 kundziņš P. brāļu draudzes saiešanas nami Latvijā. Ilustrēts Žurnāls, nr. 1, 1927, 10. lpp.

14. att. varakļānu pils. 1783–1789. v. macoti 

15. att. mežotnes pils. 1798–1802. j. g. ā. berlics 
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kopojumu publicējis mākslas vēstur-
nieks jānis siliņš.28 18. gadsimtā no 
tām atšķīrās varbūt vienīgi kurzemes 
hercogu pilis. tikai ap 18. un 19. gad-
simta miju muižu kungu nami kļuva 
aizvien lielāki, izsmalcinātāki un 
greznāki. kā atzīmējis šo celtņu pēt-
nieks h. Pīrangs, šajā laikā “baltijas 
klasiskais kungu nams kļūst par savai 
būtībai atbilstošu baltijas patieso 
valdnieku simbolu”.29 tiesa, atšķirībā 
no citiem vizuālo mākslu veidiem 
arhitektūrā pietiekami uzskatāmi sa-
glabājās noteiktas reģionālās iezīmes. 
to atzīmējis arī h. Pīrangs: “ne mūsu 
baltijas glezniecība, ne tēlniecība nav 
saucama kā vietējās izcelsmes, tāda 
ir vienīgi mūsu būvmāksla.”30 ar 
“mūsu” h. Pīrangs acīmredzot do-
māja “vācbaltiešu”, taču arhitektūru 
nevar vērtēt tik šaurā skatījumā. ja 
ēku projekti, visticamāk, arī bija ta-
puši vāciskajās aprindās, tad projektu 
īstenošana nebija iespējama šauri na-
cionālā noslēgtībā. tāpēc arī “muižu 
celtnes dažkārt iegūst primitīvāku, 
lokālāku nokrāsu, kurā izjūtams tau-
tas celtniecībai tuvāks lauku un zemes 
elpojums”.31 šīs iezīmes parādījās 
gan atsevišķu detaļu izveidojumā 
(piemēram, zemas un druknas ko-
lonnas), gan arī apbūves kompleksu 
uzirdinātajā telpiskajā kompozīcijā 
ar gleznaini mierīgu, zemnieku 
sētu veidolam līdzīgu siluetu. tāds 
visvairāk raksturīgs ir vidzemes  

28 siliņš j. Latvijas māksla: 1800–1914, i, 
114.–116. lpp.

29 Pirang h. Das baltische Herrenhaus. teil ii: 
blütezeit um 1800. Riga: jonck & Poliewsky, 
1928, s. 43.

30 turpat,  42. lpp.
31 siliņš j. Latvijas māksla: 1800–1914, i, 

120. lpp.

16. att. kazdangas pils. 1800. j. g. ā. berlics. atjaunota 1907.  
P. šulce-naumburgs

17. att. Durbes pils tukumā. 1821. j. g. ā. berlics

18. att. marinzejas muižas pils atašienē. 1848–1852
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zemnieku sētai, un acīmredzot nav nejaušība, ka klasicisma laika muižu centru plā-
nojumā vidzemē tikpat kā nav sastopama šim stilam tipiskā stingrā simetrijas ass. tā 
vairāk izplatīta kurzemē (zlēku, Puzenieku, Popes u.c. muižas).

muižu kontrasts ar vidi, kādā joprojām dzīvoja latviešu zemnieki, acīmredzot arī 
veicināja visai Latvijas kultūrai tik traģiskos 1905. gada notikumus, kad no daudzām 
pasaules arhitektūras augstāko standartu līmenī veidotajām muižu pilīm palika pāri 
tikai apkvēpušas ārsienas un gruveši. uzskatāms to dokumentējums ir pēc 1906. gada 
publicētie trīs albumi “vidzemes nopostītās pilis”.32 

Daudzas muižu pilis aizgāja bojā arī pasaules karos, citas tika izkropļotas padomju 
laikā, bet vēl veselai virknei (aizdzires, Cīravas, grenču, kabiles, kaucmindes, Pilsblī-
denes, Odzienas, jaunraunas, Preiļu, Riebiņu, vidsmuižas u.c.) draud iznīcība mūsdie-
nās. tomēr ir vēl saglabājies ne viens vien vēlā klasicisma formās veidots muižu kungu 

32 Livlands zerstörte Schlösser, 1905–1906. teil i: Rigaer und Wendenschen kreis. Riga; Leipzig: ernst Plates, 
Carl Cnobloch, [o. j.], 32 s.; teil ii: Rigaer Wendenschen und Wolmarschen kreis. Riga; Leipzig: ernst Plates, 
Carl Cnobloch, [o. j.], 32 s.; teil iii: Rigaer Wendenschen und Walkschen kreis. Riga; Leipzig: ernst Plates, 
Carl Cnobloch, [o. j.], 32 s.

19. att. kabiles muižas klēts. ap 1740 20. att. mazzalve. Ērberģes muižas klēts. 
19. gs. sākums

21. att. gatartas muižas klēts. 1824 22. att. burtnieku muižas klētis. 19. gs. sākums 
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nams. tos viegli atpazīt pēc trīsstūra frontona, kas galvenajā fasādē vainago kolonnu 
portiku, vai šai kompozīcijai tuva arhitektoniskā izpildījuma. šīs celtnes kā noteikta vēs-
turiskā perioda simboli rotā Latvijas lauku ainavu un ir nacionālā kultūras mantojuma 
neatņemama daļa, kaut arī tiešā veidā neatspoguļo specifiski nacionālas būvniecības 
kultūras īpatnības. vairums šo celtņu ir kurzemē un zemgalē. ievērojamākie piemēri 
ir mežotnes, Durbes, svitenes, vandzenes, jaunauces, bruknas, marinzejas, varakļānu 
u.c. muižu pilis (14.–18. att.). vairāki pilnīgi “tīri” stila paraugi, piemēram, kazdangas 
pils (1800), celti vienīgi latviešu amatnieku rokām.33 Latviešu mūrniekmeistars jēkabs 
tillaks piedalījies arī alūksnes baznīcas celtniecībā (1781–1788, arhitekts kristofs 
hāberlands).34

Diezgan nepārprotami un dziļi vietējās būvtradīcijās ir sakņots daudzu muižu 
saimniecības ēku arhitektoniskais veidols. Daudzām 19. gadsimta sākumā tapušām 
muižu klētīm un staļļiem raksturīgi ir arkāžu lieveņi. tie izplatīti gan kurzemē un 
zemgalē (Puzenieki, kabile, Ērberģe), gan vidzemē (vecpiebalga, Dzērbene, gatarta, 
burtnieki u.c.) un nepastarpināti atspoguļo latviešu zemnieku klēšu staboto lieveņu 
arhitektūru (19.–22. att.). Līdzīgā veidā arī tālaika lauku sabiedriskajās ēkās – krogos, 
pagastu magazīnās, pasta stacijās u.c. – bieži vien bez tieša funkcionāla pamatojuma 
ieviesās zināmā mērā monumentalizētas stilu formas un elementi, kuru interpretācija 
atspoguļoja daudz ko no zemes pamatiedzīvotāju rakstura un mentalitātes.  

Latviešu biedrību nami 19. un 20. gadsimtā

nozīmīgs laika posms daudzu tautu, tostarp arī latviešu, konsolidācijā par nāciju 
bija 19. gs. otrā puse un 20. gs. sākums. tas iezīmējās ar diviem nacionālās atmodas 
uzviļņojumiem. tika dibinātas dažādas latviešu organizācijas un biedrības. Daudzas 
no tām savas darbības izvēršanai spēja uzcelt biedrību namus, kuros rīkoja saviesīgus 
pasākumus un teātra izrādes, kā arī ierīkoja telpas bibliotēkām, muzejiem un dažādām 
publiskām aktivitātēm. biedrību nami kļuva par latviskās domas attīstības un intelektu-
ālo vērtību uzkrāšanas un apmaiņas centriem.

Provinces pilsētās un laukos biedrību namu būvniecība īpaši plaši izvērsās 20. gad-
simta sākumā. iespaidīgākie latviešu biedrību nami tapa vairākās kurzemes pilsē-
tās – jelgavā, tukumā, kandavā, talsos, kuldīgā, ventspilī un citās. jelgavas Latviešu 
biedrības (dib. 1880. g.) nams celts ap 1889. gadu. 1909. gadā tā vietā tika uzcelts jauns 
biedrības nams (23. att.)35, iespējams, pēc arhitekta Paula eples projekta. šī, savam lai-
kam neparasti izteiksmīgās jūgendstila formās veidotā un salīdzinoši iespaidīgo izmēru 
ēka, kas aizgāja bojā Otrā pasaules kara laikā, bija viena no pilsētas arhitektoniskajām  
rotām. 

33 schlippenbach u. von. Malerische Wanderungen durch Kurland. Riga; Leipzig: C. j. g. hartmann, 1809,  
s. 337.

34 Campe P. Lexicon Liv- und Kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter. bd. 2: nachtrag und 
ergänzung zum 1. bande. stockholm, 1957, no. 2003, s. 254.

35 jelgava: Latviešu biedrības jaunā ēka. sk.: Lnb Digitālā bibliotēka: skatu, mākslas, portretu un apsveikumu 
atklātnes. Pieejams: http://data.lnb.lv/digitala_biblioteka/atklatnes/index.htm (skatīts 09.05.2011.). 
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tukuma viesīgās biedrības nams 
(24. att.), celts 1902. gadā, joprojām ir 
viena no pamanāmākajām un arhitekto-
niski greznākajām ēkām pilsētā, kaut arī 
tā arhitektūra neizceļas ar individuālu 
savdabību. Ēkas fasādes veidotas piesāti-
nātās un vienmērīgā ritmā kārtotās neo-
renesanses formās, kas bija vispārizpla-
tītas eklektisma stilā. nama nosaukumā 
vārds “viesīgā”, tāpat kā daudzu citu lat-
viešu namu gadījumos, parādījās tāpēc, 
ka tukuma latviešu biedrības statūtus 
krievijas cara valdība apstiprināja tikai 
ar noteikumu, ka tās nosaukumā ne-
drīkst būt vārds “latviešu”.36 1905. gadā 
tukuma cīņu laikā namā mitinājušies 
revolucionāri, tāpēc soda ekspedīcija to 
draudējusi nodedzināt. namu izdevies 
paglābt tikai apstākļu laimīgas sagadī- 
šanās dēļ.

kandavas latviešu biedrību savukārt 
sauca par “sadraudzīgo”. tā savu namu 
uzcēla 1907.–1909. gadā, un arī šī celtne, 
tāpat kā tukumā un citās apdzīvotajās 
vietās, ir mākslinieciskās izteiksmes ziņā 
viena no pamanāmākajām gleznainajā 
mazpilsētiņā (25. att.). neogotiskie un 
neorenesanses motīvi ēkas fasādē kārtoti 

skaidri uztveramā jūgendstila formveides izjūtā. Latviešu “sadraudzīgo” biedrību nami 
talsos (1910–1912, arhitekts mārtiņš nukša; 26. att.) un kuldīgā (1909–1914) veidoti 
atturīgās, vispārināti lietišķās jūgendstila formās. savukārt ventspils biedrības nama 
fasāžu (1909, arhitekts, iespējams, mūrniekmeistars ernests bauls) it kā robustajā, it kā 
naivajā, taču efektīgi piesātinātajā arhitektoniskajā valodā saausti gan jūgendstila vis-
pārējās dekoratīvās izteiksmes, gan nacionālā romantisma motīvi (27. att.). 2010. gadā 
ēka restaurēta un paplašināta un tajā iekārtots jaunrades nams. Līdz ar to mūsdienās 
turpināts kādreizējo latviešu biedrību aizsāktais tautas izglītošanas un pašapziņas cel-
šanas uzdevums.

vairāki pazīstami latviešu biedrību nami vidzemē tapuši pēc arhitekta augusta mal-
vesa projektiem. tie ir annas Lauksaimniecības biedrības nams alūksnē (1912), zem-
kopības biedrības nams smiltenē (1909, nav saglabājies), Lauksaimniecības biedrības 
nams Raunā (1907; 28. att.) un viesīgās biedrības nams Cēsīs (ap 1910, atjaunots 1921). 

36 bijušais tukuma viesīgās biedrības nams. sk.: tukuma tūrisms. Pieejams: http://www.turisms.tukums.lv/
index/vietas/apskates/tukums_825/bijusais (skatīts 13.06.2010.).

23. att. jelga-
vas Latviešu 
biedrības 
nams. 1909 
(ēka nav 
saglabājusies)

24. att. tukuma viesīgās biedrī-
bas nams. 1902

25. att. kandavas sadrau-
dzīgās biedrības nams. 
1907–1909
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visi, izņemot pēdējo, ir tipiski nacionālā 
romantisma stilistikas piemēri. šī stilistika 
bija kopumā raksturīga arhitekta radošajam 
rokrakstam viņa daiļrades agrīnajā posmā.

visvairāk dažādu nacionālo biedrību 
izveidojās Rīgā. Daudzas uzcēla arī arhitekto-
niski nozīmīgus biedrību namus. 1872. gadā 
Rīgas ziemeļdaļā esošajā strādnieku rajonā 
sarkandaugavā nodibinājās strādnieku sav-
starpējās palīdzības biedrība “Pavasara bied-
rība”, kas 1888. gadā pēc arhitekta konstan-
tīna Pēkšēna projekta uzcēla namu tilta ielā 
32 (29. att.). biedrības īstenoto kultūras un 
izglītības darbu 19. gs. deviņdesmitajos gados 
caurvija latviskās atmodas otrā posma ideju  
propaganda. 

1878. gadā tika nodibināta Latviešu 
amatnieku palīdzības biedrība. Pie sava nama 
tā tika gan tikai krietni vēlāk: 1901. gadā pēc 
arhitekta edmunda fon trompovska projekta 
uzcēla biedrības ēku pašā pilsētas centrā, 
Lāčplēša ielā 25 (30. att.), kur tagad atrodas 
jaunais Rīgas teātris. tāpat kā “Pavasara bied-
rības” nams, arī šī ēka ir raksturīgs eklektisma 
stila piemērs. Ēkas fasādē vienmērīgā ritmā 
un piesātinājumā kārtotas dažādas arhitekto-
niskās apdares detaļas. ar šo namu nešķirami 
saistīts vesels laikmets latviešu nācijas vēs-
turē: “amatnieku palīdzības biedrībā no laika 
gala grupējušies Rīgas latviešu mazpilsoņu 
demokrātiskie elementi; 1905. masu kustības 
centrs bija amatnieku palīdzības biedrības 
nams.”37 biedrība nodibināja arī savu krā-
jaizdevu kasi, kuru plašāk pazina vienkārši 
kā amatnieku kasi. 1911. gadā pēc arhitekta 
jāņa alkšņa projekta uzcēla lepnu šīs kases 
namu krišjāņa barona ielā 3 (31. att.). 
nams veidots neoklasicisma stilistikā, kas 
tolaik bija visizplatītākā tieši banku ēku ar-
hitektūrā. šajā ēkā 1918. gada 17. novembrī  

37 amatnieku palīdzības biedrība, Rīgas latviešu. Lat-
viešu konversācijas vārdnīca, 1. sēj. Rīga: a. gulbis, 
1927–1928, 382. sl. 

28. att. Raunas Lauksaimniecības biedrības nams. 
1907. a. malvess 

26. att. talsu sadraudzīgās biedrības nams. 1910–1912. 
m. nukša

27. att. ventspils Latviešu biedrības nams. 1909. 
e. bauls (2007. gada foto; pirms pārbūves)
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deviņas politiskās partijas parakstīja protokolu par Latvijas valsts un tautas padomes 
nodibināšanu. 

Latviešu organizācijas bija visos pilsētas rajonos, arī Daugavas kreisajā krastā jeb 
Pārdaugavā. Piemēram, 1880. gada 3. jūnijā tur tika nodibināta torņakalna Latviešu 
palīdzības biedrība. 1903. gadā pēc j. alkšņa projekta tā uzcēla namu mazajā altonavas 
(tagad altonavas) ielā 6 (32. att.). nama zālē notika teātra izrādes, sarīkojumi un dažādi 
priekšlasījumi. Pats nams ir raksturīgs tā dēvētā ķieģeļu stila piemērs, šis stils bija viens 

29. att. “Pavasara biedrības” nams Rīgā, tilta ielā 32. 1888. k. Pēkšēns 30. att. Latviešu amatnieku palīdzī-
bas biedrības nams Rīgā, Lāčplēša 
ielā 25. 1901. e. fon trompovskis 

31. att. amatnieku kases nams Rīgā, 
krišjāņa barona ielā 3. 1911. j. alksnis 

32. att. torņakalna Latviešu palīdzības biedrības nams 
Rīgā, altonavas ielā 6. 1903. j. alksnis
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no eklektisma formālajiem paveidiem. tam ir 
neapmestu ķieģeļu fasādes ar figurālā mūrī vei-
dotām arhitektoniskās apdares detaļām – lielā-
koties tās ir bagātīgi artikulētas, sulīgas dzegas.

Pati senākā latviešu organizācija ir Rīgas 
Latviešu biedrība, kuru, par spīti valdošo ap-
rindu pretestībai, izdevās nodibināt 1868. gadā. 
jau nākamajā gadā pēc viena no biedrības di-
binātājiem un vēlākā priekšnieka (1872–1875), 
arhitekta jāņa Frīdriha baumaņa projekta uzcēla 
biedrības senāko ēku (33. att.)38, kas atradās 
visai prominentā vietā – pēc Rīgas cietokšņa 
vaļņu nojaukšanas ap vecpilsētu izveidotajā 
bulvāru lokā, tagadējā merķeļa ielā 13. 

Pirmais Rīgas Latviešu biedrības nams bija 
samērā vienkārša ķieģeļu būve ar plašu skatītāju 
zāli vairāk nekā 1000 vietām, skatuvi un vai-
rākām palīgtelpām. 19. gadsimta nogalē nama 
arhitektoniskajā apdarē un telpiskajā izveido-
jumā pēc arhitekta konstantīna Pēkšēna projektiem tika izdarīti vairāki pārveidojumi 
un uzlabojumi. 1908. gada jūnijā j. F. baumaņa un k. Pēkšēna radīto celtni piemeklēja 
smaga ugunsnelaime. tūlīt pat Latviešu biedrība ķērās pie nama atjaunošanas, to pare-
dzot arī ievērojami paplašināt. Projektu izstrādāja tolaik jaunie arhitekti eižens Laube 
un ernests Pole, jaunbūvē paredzot integrēt arī daļu no nodegušās ēkas sienām. Pro-
jektu apstiprināja vidzemes guberņas valdes būvnodaļā 1908. gada 18. oktobrī. nama 
fasāde bija iecerēta tipiskās nacionālā romantisma formās (34. att.).39 šī stilistika, ar 
kuru latviešu arhitekti lūkoja radīt savu nacionālo būvmākslu, bija tolaik visai populārs 
jūgendstila novirziens. tāpēc tās izvēle, turklāt ņemot vērā konkrētās ēkas funkciju, 
šķita visai loģiska. tomēr, kā katrai jaunai parādībai, arī tai bija savi pretinieki, un tādi 
atradās arī Latviešu biedrībā. abi arhitekti izstrādāja jaunu projektu (35. un 36. att.),40 
kuru apstiprināja 1909. gada 12. aprīlī.

namu pēc šā projekta uzcēla neparasti īsā laikā, un jau 1909. gada 18. decembrī 
tas tika iesvētīts. nama fasāde atspoguļoja tolaik pilnīgi jaunu mākslinieciski stilistisko 
ievirzi – neoklasicismu, kas izplatījās visas eiropas būvmākslā ap 1910. gadu un bija 
savveida reakcija pret jūgendstila celtnēs dažkārt sastopamo pārmērīgo dekoratīvismu. 
klasisko formu valoda ēku mākslinieciskajam veidolam piešķīra cienīgumu, reprezen-
tablumu un monumentālu izteiksmi.

īstenotā ēkas fasāde (37. att.) diezgan precīzi atbilst projekta zīmējumam, kurā nav 
parādīta (iespējams, apzināti) tikai viena īstenotā detaļa – balkona margu raksts. bal-

38 Rīgas Latviešu biedrības vēsture. sk.: Rīgas Latviešu biedrības mājaslapa. Pieejams:  http://www.rlb.lv/index.
php?p=9120&lang=1509 (skatīts 11.05.2011.).

39 Latvijas nacionālā arhīva Latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk – Lvva), 2761. f., 3. apr., 566. l., 6.a lp.
40 turpat, 69., 73. un 74. lp.

33. att. Rīgas Latviešu biedrības nams. 1869.  
j. F. baumanis (ēka nodegusi 1908. gadā)
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kona vidējo daļu tieši virs ieejas portika norobežo ciešs parapets, bet abās pusēs tam ir 
ažūras margas ar krustveida zīmējumu, kas nepārprotami atgādina britu karogu. tā nav 
nejaušība, jo Rīgas Latviešu biedrības politiskā orientācija anglijas virzienā bija diez-
gan jūtama. tā uzsvērta arī biedrības idejisko nostādņu galvenā veidotāja, advokāta, 
politiskā darbinieka un žurnālista Frīdriha veinberga darbos. jau 1884. gadā viņš rak-
stīja: “kad lūkojam, kurā zemē sadzīves attīstība gājusi vislabāk un kārtīgāk uz priekšu 
un kur visa valsts būšana stāv uz visstiprākajiem, nesatricināmākajiem pamatiem, tad 
atrodam tādu zemi – angliju.”41 arī vēlāk F. veinbergs uzsvēra, ka tieši anglija ir zeme, 
no kuras, veidojot savu valsti, jāmācās parlamentārisms.42

41 [veinbergs F.] Politiskas domas iz Latvijas. Leipciga, 1884, 63. lpp.
42 veinbergs F. Latvijas pirmā Saeima: viņas ievēlēšana un tuvākais uzdevums. Rīga, 1922, 5. lpp.

34. att. Rīgas Latviešu biedrības nama projekta fasādes 
zīmējums. 1908. e. Laube un e. Pole

35. att. Rīgas Latviešu biedrības nama projekta 
fasādes zīmējums. 1909. e. Laube un e. Pole

36. att. Rīgas Latviešu bied-
rības nama projekta plāni. 
1909. e. Laube un e. Pole
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37. att. Rīgas Latviešu biedrības nams merķeļa  
ielā 13. 1909. e. Laube un e. Pole

38. att. Centrālais 
panno Rīgas Latviešu 
biedrības nama 
fasādē. j. Rozentāls

39. att. Panno “saules sveiciens” Rīgas Latviešu  
biedrības nama fasādē. j. Rozentāls

40. att. Panno “Pie avota” Rīgas Latviešu biedrības 
nama fasādē. j. Rozentāls

īpašu noskaņu ēkai piešķir gleznieciskie 
panno fasādes vainagojumā. to autors un izpildī-
tājs ir latviešu glezniecības dižmeistars janis Ro-
zentāls. Centrālajā kompozīcijā attēloti alegoriski 
tēli no senu teiksmu pasaules – Pērkons, Potrimps 
un Pīkols (38. att.). tie simbolizē spēku. Panno 
“saules sveiciens” (39. att.) uz kreisās puses riza-
līta un “Pie avota” (40. att.) uz labās puses riza-
līta simbolizē skaistumu un gudrību – kultūras 
mērķus. Rizalītu sānos attēloti līdzekļi šo mērķu 
sasniegšanai. tie redzami kompozīcijās “māksla”, 
“zinātne”, “zemkopība” un “Rūpniecība”.

1934. gadā nojauca blakus esošo veco, pri-
vātskolas vajadzībām pielāgoto dzīvojamo ēku 
merķeļa un arhitektu ielas stūrī un tās vietā 
pēc e. Laubes projekta uzcēla Latviešu biedrības 
nama paplašinājumu, ko iesvētīja 1938. gadā. 
1995. gadā tika restaurētas paplašinājuma daļā 
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izvietotās restorāna telpas, bet 1999. un 2000. gadā veikti plašāki visas ēkas remonta 
un restaurācijas darbi. tad arī tika likvidēti padomju laika telpu apdares uzslāņojumi, 
galvenokārt bezgaumīgi spīdīgās zeltījuma imitācijas. Restaurācija tika veikta atbilstoši 
ēkas arhitekta e. Laubes sludinātajam principam, ka greznajam un spožajam jābūt ar 
patiesu vērtību, tāpēc publiskajās ēkās zelta krāsā drīkst būt vienīgi misiņš un zelts. 
neīsts spožums nav savienojams ar latvisko mentalitāti un dzīvesveidu.

vēl viena ēka, kurai ir izcila nozīme latviešu kultūras vēsturē, atrodas vecmīlgrāvī, 
ziemeļblāzmas ielā 36. tas ir ievērojamā sabiedriskā darbinieka, rūpnieka un filantropa 
augusta Dombrovska lolojums – bezalkohola biedrības “ziemeļblāzma” nams. Pirmo 
ēku (41. att.)43 uzcēla 1903.–1904. gadā. tajā sāka darboties bibliotēka un teātris, taču 
1905. gada 16. janvārī, baidoties no strādnieku nemieriem, policija teātra izrādes aizlie-
dza. 1906. gada 21. janvārī viena no krievijas cara valdības sūtītajām sodu ekspedīcijas 
nodaļām namu nodedzināja. Pats a. Dombrovskis tikai brīnumainā veidā izglābās no 
nošaušanas, taču tas nesalauza viņa garu un gribu.

1907. gadā tika atjaunota “ziemeļblāzmas” biedrības darbība, netālu no bijušā  
biedrības nama uzcelts “burtnieku” nams (ziemeļblāzmas ielā 38; 42. att.), kas bija do-
māts radošās inteliģences piesaistīšanai gan biedrībai, gan vecmīlgrāvim kopumā, un 
uzsākta biedrības pagaidu nama būvniecība. kā oficiālo projekta autoru a. Dombrov-
skis uzaicināja tēlnieku gustavu šķilteru, taču pieņemts uzskatīt, ka šīs ēkas tapušas pēc 
paša a. Dombrovska metiem. to zināmā mērā apstiprina komponista jāzepa vītola 
atmiņas. viņš aprakstījis kādu augusta pievakari, kad vecmīlgrāvī viņa un g. šķiltera 
sabiedrībā a. Dombrovskis, iespraudis zemē mietiņus, esot norādījis, ka tur jau rīt sāks 
celt biedrības pagaidu ēku. savās atmiņās j. vītols piebilst: “arhitekta viņam nevaja-
dzēja; viņš pats bija sava meta zīmētājs, materiālu šķirotājs, mūrnieka un galdnieka 
virsvadis.”44 Ēku, ko dēvēja par paviljonu, uzcēla trīs mēnešos. 1907. gada rudenī tajā 
jau darbojās bibliotēka un notika gan teātra izrādes, gan kora koncerti. savukārt “burt-

43 Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, vRvm-140205.
44 vītols j. Manas dzīves atmiņas. Rīga: Liesma, 1988, 174. lpp.

41. att. bezalkohola biedrības “ziemeļblāzma” nams. 
1903–1904. (nodedzināts 1906. gadā)

42. att. “burtnieku” nams Rīgā, ziemeļblāzmas  
ielā 38. 1907
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nieku” namā uzturējās un savus gara diždarbus radīja vesela plejāde latviešu radošās 
inteliģences. “ziemeļblāzma” kļuva par nacionālu kultūras centru.

nobrieda nepieciešamība pēc jaunas ēkas, un, pateicoties a. Dombrovska rūpnie-
cības uzņēmumu saimnieciskajai veiksmei, viņš arī varēja īstenot tās tapšanu. jauno 
ēku sāka celt 1910. gada 10. martā un atklāja 1913. gada 1. septembrī. tā bija grandioza 
dzelzsbetona būve. j. vītols norādīja: “šo balto māju Dombrovskis cēla tikai un vie-
nīgi no akmeņa un dzelzs: lai nekāda sodu ekspedīcija to turpmāk vairs nodedzināt 
nespētu.”45

nereti par balto pili dēvētā ēka ir īsts jūgendstila arhitektūras meistardarbs ar 
uzsvērti vertikālu fasāžu māksliniecisko kompozīciju (43. att.). šī stilistika, tā sauktais 
stateniskais jūgendstils, bija visai izplatīta Rīgas īres namu arhitektūrā, taču “ziemeļ-
blāzmas” ēka fascinē ar īpaši elegantu būvmasu kārtojumu un gleznaini dinamisku 
fasāžu ailojumu. Dažos avotos ir norādīts, ka arī jaunā nama – tāpat kā pagaidu  

45 vītols j. Manas dzīves atmiņas, 174. lpp. 

43. att. bezalkohola biedrības “ziemeļ-
blāzma” nams Rīgā, ziemeļblāzmas 
ielā 36. 1910–1913. 20. gs. sākuma foto 
(no Rīgas Pilsētas būvvaldes kultūras 
pieminekļu nodaļas arhīva)

44. att. bezalkohola biedrības “ziemeļblāzma” nama projekta fasādes zīmējums. 1910  
(no Rīgas Pilsētas būvvaldes arhīva)
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paviljona – arhitekts ir g. šķilters.46 Plaši izplatīta ir versija, ka nama skices sagatavojis 
pats a. Dombrovskis, piepalīdzot kādiem inženieriem,47 taču ir skaidri redzams, ka 
viena no fasādes skicēm, kas saglabājusies Rīgas Pilsētas būvvaldes arhīvā, ir zīmēta 
ar pieredzējuša arhitekta roku (44. att.). skice gan nav parakstīta, tāpēc arī nama 
autors nav dokumentāri pierādāms. tomēr iespējams, ka tas ir bijis igauņu arhitekts 
georgs hellats, jo “ziemeļblāzmas” arhitektoniskais veidols diezgan uzkrītoši atgādina 
viņa projektēto Pērnavas teātra “endla” namu, kas iznīcināts pēc Otrā pasaules kara. 
1910. gadā pēc g. hellata projekta Rīgā uzcelts arī īres nams mednieku ielā 6a.  

1989. gadā ir atjaunota “ziemeļblāzmas” bezalkohola biedrība. 2011.–2013. gadā 
pēc arhitekta jura skalberga projekta “ziemeļblāzmas” nams un parks ir pilnīgi atjau-
nots un pārveidots atbilstoši mūsdienu prasībām. “ziemeļblāzma” atguvusi nacionāla 
mēroga kultūras centra nozīmi. 

Latviešu arhitekti un celtnieki

Latvijā visos laikos lielākā daļa būvamatnieku ir bijuši latvieši. viņu uzvārdi do-
minē arī 17. gadsimtā kurzemes hercogu dienestā strādājošo namdaru un mūrnieku 
sarakstos. Rīgā un jelgavā tikai 18. gadsimtā izveidojās vācu mūrnieku un namdaru 
cunftes, mēģinot mazināt latviešu amatnieku īpatsvaru. arhitekta statuss mūsdienu 
izpratnē, vismaz juridiskā ziņā, līdz pat 19. gadsimta vidum nebija precīzi noteikts. 
zināmā mērā arhitekta funkcijas pildīja arī daudzi nereti par būvmeistariem dēvēti 
celtniecības speciālisti. 

19. gadsimta pirmajā pusē vidzemē plašu būvpraksi izvērsa mārcis Podiņš-sārums, 
kuru pamatoti uzskata par pirmo latviešu būvmeistaru. viņš darbojies daudzu baznīcu 
celtniecībā (Drustu, Dzērbenes, smiltenes u.c.) un pēc vēsturē fiksētām ziņām pierādī-
jis, ka bijis “godīgs maistars”, kas “savu amatu labi prot”.48 arī citas ziņas ļauj secināt, ka 
“visas mūsu zemes mērogā ap šo laiku latviešu spēki celtniecības laukā bija sasnieguši 
jau kuplu briedumu”.49

gadsimta otrajā pusē viens no pazīstamākajiem uzvārdiem Latvijas būvmākslā ir 
j. F. baumanis – pirmais latviešu arhitekts ar akadēmisku profesionālo izglītību. Rīgas 
bulvāru apbūvē vairāk nekā trešdaļa ēku radītas pēc viņa projektiem. j. F. baumanis bija 
arī viens no 1879. gadā izveidotās Rīgas arhitektu biedrības (Rigaer Architekten-Verein) 
dibinātājiem. šī pilnīgi vāciski orientētā organizācija gan drīz izira. Pēc desmit gadiem 
tā tika nodibināta no jauna, un dibinātāju vidū starp vācu kolēģiem atkal bija latvietis – 
k. Pēkšēns. viņš ir visražīgākais arhitekts, kāds jebkad darbojies Latvijā, – pēc viņa pro-

46 Pļaviņa m. a., Duļbinska t., bondare k. (sast.). valsts kultūrkapitāla fondā atbalstīts Rīgas Centrālās bib-
liotēkas projekts “Rīga – arhitektūras pieminekļa vēstures skatījumā – 2” par ziemeļblāzmas arhitektūras 
kompleksu. Rīga: Rīgas Centrālā bibliotēka, [2003], 3. lpp. Pieejams: http://www.rcb.lv/files/Databases/zie-
melblazma/ziemelblazmas_gids_1886_1927.pdf (skatīts 02.12.2013.).

47 kultūras pils “ziemeļblāzma”. sk. portālā: Cita Rīga. Pilsēta no cita skatupunkta. Pieejams: http://www. 
citariga.lv/lat/vecmilgravis/kultura/ziemelblazma (skatīts 28.07.2010.).

48 kundziņš P. Latviešu celtniecība, 458. lpp.
49 turpat.
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jektiem Rīgā uzcelts vairāk nekā 250 daudzstāvu mūra namu. k. Pēkšēns akadēmisko 
izglītību bija ieguvis Rīgas Politehnikumā. Pirmais Politehnikuma arhitektūras nodaļas 
absolvents bija cits latviešu arhitekts – Oskars bārs. arī viņš bija ļoti ražīgs – vismaz 
90 ēku Rīgā tapušas pēc viņa projektiem.

sevišķs latviešu profesionālās būvmākslas uzplaukums iezīmējās 20. gadsimta sā-
kumā līdz ar iepriekš nepieredzētu saimniecisko rosību un ekonomisko uzplaukumu. 
vācbaltiešu arhitekts bernhards bīlenšteins atzīmējis, ka šajā laikā “daudzas firmas 
atvēra savas filiāles Rīgā. tas veicināja spēcīgu būvniecības uzplaukumu.”50 aktīvi sāka 
darboties vesela jauna arhitektu paaudze. ievērojamais arhitekts e. Laube bija arī pir-
mais latvietis starp Rīgas Politehniskā institūta pedagogiem (institūtā mācības notika 
galvenokārt vācu valodā). šajā laikā pēc e. Laubes projektiem Rīgā tapuši 83 daudzstāvu 
mūra nami, bet pēc aleksandra vanaga projektiem – 71 nams, e. Poles – ap 40 namu, 
a. malvesa – ap 20, m. nukšas  – tikpat un jāņa gaiļa projektiem – ap 15 namu. ne-
parasti ražīgs bija arī arhitekts autodidakts j. alksnis. Pēc viņa projektiem Rīgā uzcelts 
ap 200 izcilu jūgendstila ēku. Pagaidām nav apzināts vēl viena ražīga ēku projektētāja – 
indriķa Devendrusa – veikums, taču šo speciālistu radītās ēkas kopā ar j. F. baumaņa 
vēl 19. gadsimtā celtajiem namiem veido ap 40% no Rīgas centra kapitālās apbūves. 
gandrīz 60% no 20. gadsimta sākuma lielo īres namu īpašniekiem, par kuru līdzekļiem 
šos namus cēla, bija latvieši, bet būvdarbus veica Pētera Radziņa, Ludviga neiburga, 
miķeļa vaitnieka, krišjāņa Ķergalvja u. c. latviešu būvuzņēmumi. Līdz ar to var droši 
apgalvot, ka mūsdienu Rīgas centru vārda tiešā nozīmē uzcēluši latvieši.

Pēc Pirmā pasaules kara vairāki gadi pagāja, dziedējot kara brūces. Rosīgāka būv-
niecība atjaunojās 20. gadu otrajā pusē, un Latvijas arhitektūra uzreiz iekļāvās eiropas 
jaunāko stilistisko tendenču gultnē. arhitekta arodā darbojās dažādi speciālisti, bet 
vairums bija Rīgas Politehniskā institūta absolventi. tajā iedibinātās Rīgas arhitektū-
ras skolas tradīcijas, tikai nu jau latviskā ievirzē, turpinājās Latvijas universitātē. tās 
audzēkņi veidoja arhitektu jaunāko paaudzi. 1924. gadā, kad vēl joprojām pastāvēja 
zināmas pretrunas starp latviešu arhitektu aprindām un tīri vācisko Rīgas arhitektu 
biedrību, tika nodibināta Latvijas arhitektu biedrība. tomēr daudzi ievērojamākie vie-
tējie vācu arhitekti – v. bokslafs, h. Pīrangs u.c. – aktīvi līdzdarbojās arī šīs organizāci-
jas pasākumos. 20. gadu beigās, kad Rīgas pilsēta par saviem līdzekļiem cēla komunālās 
dzīvojamās ēkas (ausekļa ielā 3, jāņa asara ielā 15, Lomonosova ielā 2 un 22), h. Pī-
rangs, kura teorētiskajos darbos51 gan atbalsojās kultūrtēģeriskās koloniālās mākslas 
teorijas idejas, kopā ar latviešu arhitektiem Pāvilu Dreijmani, ernestu štālbergu  un 
Osvaldu tīlmani bija viens no šo ēku projektu autoriem. 

starpkaru perioda galvenā novitāte arhitektūrā bija modernā kustība jeb funkcio-
nālisms. šī stila pionieris Latvijā bija būvinženieris teodors hermanovskis. arī laika-
biedru skatījumā viņš bija izpelnījies ievērību, “ievezdams pie mums jaunu virzienu”.52 
agrākais viņa darbs ir īres nams ar veikaliem Rīgā, marijas ielā 8 (1926), kam sekoja 

50 bielenstein b. erinnerungen. Baltische Hefte, bd. 13, 1967, s. 180–181.
51 Pirang h. Das baltische Herrenhaus, teil i: Die älteste zeit bis zum 1750. Riga: jonck & Poliewsky, 1926, 81 s. 

80 taf.; teil ii: blütezeit um 1800. Riga: jonck & Poliewsky, 1928, 72 s. 80 taf.; teil iii: Die neue zeit seit 
1850. Riga: jonck & Poliewsky, 1930, 87 s. 80 taf.

52 Latvijas darbinieku galerija. Rīga: grāmatu draugs, 1929, 50. lpp. 
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vesela virkne tipisku funkcionālisma celtņu ar vairāk vai mazāk uzsvērtu kubisku 
būvapjomu kārtojumu, horizontāliem lentveida logiem un nereti vienlaidu iestiklotām 
vertikālām kāpņu telpu ailām, tostarp ģimenes mājas Pārdaugavā pie māras dīķa Rīgā. 
t. hermanovska darbi ir arī 58 ēkas teikas dzīvojamo māju rajonā, kuru sāka apbūvēt 
1930. gadā. izcilus funkcionālisma darbus radīja arī Pauls kundziņš, Dāvids zariņš, 
ansis kalniņš, aleksandrs klinklāvs, kārlis bikše un citi  latviešu arhitekti. 

20. gadsimts visā tā garumā iezīmējās ne tikai ar vairākkārtīgu arhitektūras stilu 
nomaiņu, bet arī ar strauju arhitektūras teorētiskās domas attīstību. viens no galvena-
jiem jautājumiem, kas nodarbināja arhitektu prātus, bija Latvijas arhitektūras tāpatība. 

nacionālais stils arhitektūrā

20. gadsimta sākumā visu lielāko Latvijas rietumu daļas un vidusdaļas pilsētu 
arhitektūrā ienāca jūgendstils. Rīgā ap 1905. gadu tas kļuva par vienīgo stilu aktīvajā 
arhitektūras praksē. tas īpaši izceļ Rīgu uz tolaik visur eiropā joprojām valdošā stilu 
daudzveidības fona. Rīgas jūgendstils visvairāk uzsūca vācijas un austrijas ietekmes. 
stila pionieri Rīgā bija vietējie vācbaltiešu arhitekti alfrēds ašenkampfs, heinrihs šēls, 
Frīdrihs šefels un vilhelms neimanis. tajā pašā laikā tieši jūgendstila ietvaros krāšņi 
uzplauka skaistākie ziedi latviešu būvmākslas nacionālās identitātes meklējumos. tas 
bija nacionālais romantisms, kura mākslinieciskās valodas saknes meklējamas galveno-
kārt tautas koka celtniecības formveides paņēmienos. 

iepriekšējā, vēsturisko stilu formu valodā balstītā stila eklektisma celtnes (it īpaši 
neorenesanses stilistikā veidotie īres nami) it visur ir līdzīgas cita citai kā divas ūdens 
piles, turpretī jūgendstilam katrā zemē un pat katrā pilsētā ir atšķirīga izteiksme. viena 
no izteiktākajām šā stila savdabībām – centieni arhitektūras mākslas darbos īstenot 
nacionālās kultūras īpatnības – sevišķi uzplauka eiropas lielo impēriju nacionālajās 
nomalēs, kuras ekonomiskās un kultūras attīstības ziņā nereti bija augstākā līmenī 
nekā šo impēriju politiskie centri. tāda bija katalonija spānijā, slovēnija un Čehija 
austroungārijā, kā arī somija un Latvija krievijā. tiesa, nacionālo ideju apliecināšana 
arhitektūrā bija laikmeta vispārēja iezīme. vācijā populārs bija “dzimtenes stils” (Hei-
matstil), bet krievijā – “jaunkrievu stils” (неорусский стиль), taču lielajām nācijām šīs 
ievirzes nozīmēja galvenokārt savu kultūras tradīciju pašapliecinājumu, kas robežojās 
ar zināmu pārākuma apziņas demonstrāciju. mazajām tautām turpretim nacionālais 
romantisms bija viena no nacionālās atmodas ideju likumsakarīgām izpausmēm un 
arī līdzeklis, kā to, ko nacionālo spaidu apstākļos nevarēja paust atklāti, ar citiem pa-
ņēmieniem novadīt līdz sabiedriskajai apziņai. acīmredzot nav nejaušība, ka Latvijā 
nacionālais romantisms uzplauka pēc 1905. gada notikumiem.

augsni nacionālajam romantismam sagatavoja 19. gadsimta nogalē sāktie siste-
mātiskie tautas celtniecības pētījumi. šo pētījumu rezultāti pirmoreiz tika apkopoti 
latviešu etnogrāfiskajā izstādē 1896. gadā.53 izstādes rīkotāju vidū bija arī ievērojamais 

53 Plutte v. Katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei pa X arheoloģiskā kongresa laiku Rīgā, 1896. g. Rīga: kalniņš & 
Deičmans, 1896.
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vācbaltiešu mācītājs, valodas, vēstures un ģeogrāfijas pētnieks augusts bīlenšteins. 
1982. gadā izdotajā Latvijas padomju enciklopēdijā viņš gan nosaukts par kultūrtrē-
ģerisma un latviešu pārvācošanas apoloģētu,54 taču daudzi bīlenšteina pētījumi55 savu 
nozīmi nav zaudējuši vēl šodien. Pilnīga taisnība savulaik bija kādam vācu publicistam, 
kurš norādīja, ka “kurzemnieks bīlenšteins latviešu valodu, kultūras vēsturi un arheo-
loģiju ir izpētījis tik pamatīgā un priekšzīmīgā veidā, ka pat lielākie vāciešu ienaidnieki 
latviešu vidū par šo vīru runā, tikai uzsverot pietāti un ar vislielāko cieņu”.56

jau 1904. gadā literatūras un mākslas kritiķis jānis asars rakstīja, ka mākslai jā-
attīstās atbilstoši laika garam un dzīves apstākļiem, un, cik “svabadi tad mūsu māksla 
varēs attīstīties, piemērodamās latviešu dzīves prasībām, tās apmierināt, tik tā būs 
īsta māksla, un, cik tā šai ziņā būs īsta māksla, tik tā ar savu dabīgu nepieciešamību 
būs latviska”.57 galvenais nacionālā romantisma ideologs un veicinātājs bija e. Laube. 
1908. gadā viņš publicēja rakstu, kas bija savdabīgs nacionālā stila manifests.58 tajā pie-
dāvāts arī modelis, kā to iegūt: “.. mums, latviešiem, ir dota iespēja nogremdēties mūsu 
senču garā, un, jo vairāk mēs to darīsim, jo vairāk vecais gars atjaunosies iekš mums un 
atjaunotā, spēcīgākā veidā pārņems katru no mums un visu mūsu dzīvi, mūsu darbus. 
tad arī mūsu būves izrādīs raksturu, kas būs pilnīgi patstāvīgs, latvisks”; tajā pašā laikā 
viņš brīdināja: “.. būtu tomēr nepareizi, ja mēs noslēgtos pret visiem svešiem un vēstu-
riskiem iespaidiem, pret visu ārzemniecisko.”59

kaut arī pirmās nacionālā romantisma celtnes Rīgā parādījās tikai 1905. gadā, jau 
ap 1911. gadu šī ievirze izzuda no arhitektu daiļrades arsenāla. tomēr bagātīgajā Rīgas 
jūgendstila ēku klāstā tās veido gandrīz ceturto daļu. skaistākie nacionālā romantisma 
darbi tapuši pēc e. Laubes, a. vanaga, k. Pēkšēna u.c. latviešu arhitektu projektiem, 
taču šajā stilistikā vairākas ēkas Rīgā uzcēla arī pēc vācbaltiešu arhitektu projektiem. 
bez jau pieminētās krusta baznīcas tādas ir, piemēram, dzīvojamās ēkas nometņu 
ielā 47 (1909, arhitekts vilhelms bokslafs), tērbatas ielā 6/8 (1908, arhitekti bernhards 
bīlenšteins un heinrihs Ēmke), skolas ielā 12a (1908, inženieris eduards bušs), skolas 
ielā 10 (1910, arhitekts vilhelms Reslers), Ģertrūdes ielā 38 (1907) un 63 (1910, abām 
arhitekti aleksandrs šmēlings un Pauls kampe) u.c. (45.–50. att.).

Rīgas jūgendstils, kurā organiski sakusa gan vāciskās, gan specifiski latviskās kul-
tūras elementi, kopumā ir spilgta un unikāla parādība, kas veido nozīmīgu pienesumu 
visas pasaules arhitektoniskajā kultūrā. ārpus Rīgas jūgendstila arhitektūra viskuplāk 
redzama Liepājā. nedaudz vairāk kā desmit jūgendstila ēku ir ventspilī, septiņas – kul-
dīgā, pa kādam pusducim – Cēsīs un jelgavā un divas – Daugavpilī. unikāls jūgendstila 
paraugs lauku vidē ir Lūznavas muižas kungu nams (1905–1911). nacionālā roman-
tisma ievirzes raksturīgākie piemēri bez jau pieminētajiem latviešu biedrību namiem, 

54 Latvijas padomju enciklopēdija, 2. sēj. Rīga: galvenā enciklopēdiju redakcija, 1982, 22. lpp.
55 bielenstein a. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten: Ein Beitrag zur Ethnographie, Culturgeschichte und 

Archaeologie der Völker Russlands im Westgebiet. in 2 teilen. st. Petersburg, 1907–1918, 838 s.
56 Die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands: Ge schichtlich, kulturell und wirtschaftlich dar gestellt von Kennern der 

Baltischen Provin zen, s. 134–135.
57 asars j. mākslas amatniecība. Jāņa Asara Kopoti raksti, 1. sēj., 3. burtn. Rīga: a. Raņķis, 1910, 39. lpp.
58 Laube e. Par būvniecības stilu. Zalktis, nr. 4, 1908, 145.–148. lpp.
59 turpat, 147. lpp.
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kas celti pēc a. malvesa projektiem, ir Plauciņa nams Cēsīs, Raunas ielā 10 (1910, arhi-
tekts a. malvess), dzīvojamā ēka smiltenē, Dārza ielā 13 (ap 1910, arhitekts nezināms) 
un īres nams Liepājā, Lielajā ielā 4 (ap 1910, arhitekts P. kampe).

nacionālais romantisms, tāpat kā jūgendstils kopumā, drīz vien piedzīvoja vispā-
rēju noliegumu. starpkaru periodā tomēr turpinājās intensīva domu apmaiņa par na-
cionālā stila jautājumiem. gan nelielus rakstus, gan plašus apcerējumus šai tēmai veltīja 
ne viens vien arhitekts, mākslas zinātnieks un literāts – eižens Laube, Pauls kundziņš, 
Pāvils Dreijmanis, jānis Rutmanis, georgs Dauge, Pēteris ārends, Pēteris bērzkalns, 
valdemārs Dambergs u.c.60 vairums autoru diezgan ironiski vērtēja 20. gadsimta sā-
kuma nacionālā romantisma celtnes, saskatot tajās galvenokārt tikai virspusēju rota-
ļāšanos ar etnogrāfiskiem ornamentiem vai tautas celtniecības formu atdarināšanu, ko 

60 ārends P. Latvijas celtniecības sasniegumi 20. gados. Senatne un Māksla, nr. 1, 1939, 135.–157. lpp.; bērz-
kalns P. nacionālais stils celtniecībā. Daugava, nr. 9, 1938, 845.–860. lpp.; Dambergs v. nacionālais un 
tautas stils. Brīvā Zeme, 1932, 12. nov., 8. lpp.; Dauge g. Par nacionālu arhitektūru. Burtnieks, nr. 10, 1935, 
773.–782. lpp.; Dreijmanis P. kā jāveidojas Rīgas celtniecībai. Brīvā Zeme, 1936, 25. janv., 1. lpp.; Dreijmanis P. 
monumentāls celtņu loks ap iekšrīgu. Rīts, 1936, 26. janv., 13. lpp.; Latvijas universitātes svētki [informācija 
arī par e. Laubes akadēmisko runu “Latvijas arhitektūras radīšana”]. Latvijas Vēstnesis, 1922, 28. sept., 1. lpp.; 
kundziņš P. Lauku tautas nami. Ārpusskolas Izglītība, nr. 1, 1925, 10.–13. lpp.; nr. 1, 1926, 16.–19. lpp.; 
kundziņš P. Piezīmes par latvju arhitektūru. Students, 1935, 1. febr., 4. lpp.; Laube e. nacionālā celtniecības 
stila izveidošana Latvijā. Pēdējā Brīdī, 1936, 15. janv., 1. lpp.; Laube e. Latviskais arhitektūras stils tagadnē. 
Dzīvei pretim. kārtojis Līgotņu jēkabs. Rīga: izglītības min. mācību līdz. nod., 1936, 224.–232. lpp.; Laube e. 
Latviskās arhitektūras formas. Latvijas Arhitektūra, nr. 2, 1938, 72. lpp.; Laube e. Latviskais skaistums. 
Latvijas Kareivis, 1938, 24. nov., 2. lpp.; Laube e. arhitektūras gars atjaunotā Latvijā. Latvijas Arhitektūra, 
nr. 4/5, 1939, 111.–113. lpp.; Laube e. kas ir latviskais skaistums. Senatne un Māksla, nr. 3, 1939, 45.–49. lpp.; 
Rušiņš t. Ceļš uz latviešu nacionālo stilu būvmākslā. Rīga: Literatūra, 1937, 62. lpp.; Rutmanis j. Celtniecības 
izstāde. Latvijas Arhitektūra, nr. 6, 1939, 165.–175. lpp. 

45. att. īres nams Rīgā, nometņu 
ielā 47. 1909. v. bokslafs

46. att. īres nams Rīgā, tērbatas  
ielā 6/8. 1908. b. bīlenšteins un 
h. Ēmke

47. att. īres nams Rīgā, skolas 
ielā 12a. 1908. e. bušs
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P. bērzkalns nosauca par netikumu.61 tomēr uz visu 20. gadsimtā īstenojušos nacionālās 
identitātes meklējumu fona tieši nacionālais romantisms ir joprojām nepārspēts sasnie-
gums. arhitektūras vizuālajā uztverē galvenais ir forma, tāpēc katrā stilā vai stilistiskā 
ievirzē ir sava tiesa formālas virspusības. savukārt interpretācija nav atdarināšana. 20. 
un 30. gados to oriģinālo formu valodu, kas uzplauka gadsimta sākumā, gluži dabiski, 
uztvēra jau kā aizgājušu, taču mākslinieciskā izteiksmes spēka ziņā nekas līdzvērtīgs 
neradās. viens no nozīmīgākajiem tālaika pienesumiem Latvijas kultūrainavā ir vairāki 
simti skolu ēku jaunbūvju. 

nepatapināta latviskās mentalitātes uzbangojuma izpausme 20. un 30. gados bija 
daudzie šajā laikā uzceltie tautas nami, bet it īpaši – latviešu brīvības cīņām veltītie pie-
minekļi un memoriālie ansambļi. starp tiem augstākais sasniegums ir Rīgas brāļu kapi 
(tēlnieks kārlis zāle, arhitekts Pēteris Feders un ainavu arhitekts andrejs zeidaks) un 
brīvības piemineklis (tēlnieks kārlis zāle, arhitekts ernests štālbergs). gan brāļu kapu, 
gan brīvības pieminekļa arhitektoniskajā izteiksmē atspoguļojas arī vispāreiropeiskās 
modernās kustības (funkcionālisma) mākslinieciskā valoda. katra patiesi nacionāla 
māksla ir visas pasaules mākslas vērtība. 

nobeigums

Latvijas arhitektūrā daudzu gadsimtu gaitā nereti vienlaikus iemiesojušās gan 
eiropas mākslas stilu kvalitātes, gan spilgti pagāniskās kultūras arhetipi. šo parā-
dību pretstatā un vienībā atspoguļojas latviešu un vācu kultūrmijiedarbe. Lai gan  

61 bērzkalns P. nacionālais stils celtniecībā, 857. lpp. 

Jānis Krastiņš   Latvijas un Rīgas aRhitektūRa Latviskā kuLtūRskatījumā

48. att. īres nams Rīgā, skolas  
ielā 10. 1910. v. Reslers

49. att. īres nams Rīgā, Ģertrū-
des ielā 38. 1910. a. šmēlings

50. att. īres nams Rīgā, Ģertrūdes ielā 63. 
1910. a. šmēlings
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18. gadsimtā latvieši nokļuva zem dubulta jūga – no austrumu puses aizvien jūtamāk, 
un ne tikai politiskā ziņā vien, uzmācās krievi, tomēr latviešu mūsdienu nacionālajā 
kultūrā slāviskie elementi, ja tādus vispār var saskatīt, nav būtiski un nereti ir vienīgi 
uzspiesta deformācija vai piesārņojums. vispāreiropeiskajā kultūrā un mentalitātē 
sakņotās garīgās un materiālās kultūras izpausmes ir vieni no stingrākajiem latviešu 
dzīvesveida pamatakmeņiem.

Latvijas kultūrvides tēlu nosaka tautas koka celtniecības darinājumi, kulta celtnes, 
muižu ansambļi, kultūras un izglītības iestādes, kā arī pilsētu apbūve. starp kulta celt-
nēm īpaša vieta ir tradicionālajam kurzemes baznīcu arhetipam, viduslaiku baznīcām 
Rīgā, Cēsīs un valmierā, kā arī Latgales baroka baznīcām. muižu un piļu arhitektūrā 
augstākie sasniegumi ir jelgavas un Rundāles pilis, kā arī virkne klasicisma laikmeta 
kungu namu.

19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā tapa daudz latviešu biedrību namu. 
tie bija ne tikai liecība latviešu nacionālās pašapziņas attīstībai, bet ar šīm celtnēm 
saistīti arī nozīmīgi notikumi ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību. šo ēku arhitektūra 
tikai atsevišķos gadījumos atspoguļoja nacionālā romantisma formu valodu, kuru var 
uzskatīt par specifiski latviskas arhitektūras izpausmi. Latviešu namu arhitektūra aptver 
visplašāko stilistisko spektru, kas sakņojas eiropas vispārējā būvmākslas daudzveidībā. 
tas pats attiecas arī uz tautas namiem, kuri kuplā skaitā tika uzcelti pirmajā Latvijas 
Republikas neatkarības laikā un kuru arhitektūrā pārstāvēta gan klasiskā formu valoda, 
kas 30. gadu otrajā pusē pārauga neoeklektisma stilistikā, gan Art Deco, gan funkcio-
nālisms jeb modernā kustība. viena no Latvijas vides tēla spilgtākajām sastāvdaļām ir 
daudzās šajā laikā tapušās skolas gan laukos, gan pilsētās. 

Rīgā vairums 20. gadsimta sākumā uzcelto īres namu piederēja latviešu namsaim-
niekiem. šīs ēkas lielākoties cēla latviešu būvuzņēmēji pēc latviešu arhitektu projek-
tiem. Rīgas vēsturiskais centrs izceļas ar unikālu jūgendstila celtņu kopumu, kam nav 
līdzvērtīga pasaulē.

Par autoru

Jānis Krastiņš (dz. 1943) – arhitekts, Dr. habil. arch. (1991), Rīgas tehniskās uni-
versitātes arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora 
grupas vadītājs, Lza akadēmiķis (1994), Latvijas arhitektu savienības biedrs 
(1970), Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmijas loceklis (1993), pasaulē atzīts 
jūgendstila eksperts. Profesionālās atzinības: kamillo zites fonda (austrija) prē-
mija pilsētbūvniecībā (1985), jāņa baumaņa prēmija arhitektūrā (1989), Latvijas 
zinātņu akadēmijas Lielā medaļa (1998), baltijas asamblejas balva (1998), Rīgas 
balva (2002), itālijas Republikas nopelnu ordenis (Ordine al Merito della Repub-
lica Italiana, 2004), kultūras mantojuma balva (2004), atzinības krusts (2011), 
Latvijas zinātņu akadēmijas un as “grindeks” fonda “zinātnes un izglītības 
atbalstam” balva “zelta pūce” (2012)  un kultūras mantojuma gada Lielā balva 
(2013; par mūža ieguldījumu). vadījis daudzus zinātniski pētnieciskos projektus 
un veicis kultūrvēsturisko celtņu izpēti un sniedzis šo objektu novērtējumu. kā 
viespētnieks vai viesprofesors strādājis austrijā, asv, somijā un taivānā. vairāk 
nekā 690 publikāciju, tostarp 25 grāmatas par dažādiem arhitektūras jautājumiem.



Ingūna Daukste-Silasproģe

Latviešu kuLtūras dzīve trimdā 
(Literatūra, teātris, mūzika)

1944. gada rudenī un 1945. gada pavasarī apmēram 10% (ap 200 tūkstošiem latviešu) devās bēgļu 
gaitās uz vāciju vai nedrošās laivās pāri jūrai uz zviedriju. Lielam skaitam latviešu rakstnieku, mū
ziķu, teātra un citu jomu kultūras ļaužu atstājot dzimteni, kultūras procesu dabiskā attīstība tika 
pārtraukta. tomēr tas, ka prom devās tik daudz latviešu rakstnieku, aktieru, mūziķu, komponistu, 
mākslinieku u.c., kļuva par latviskās kultūras pamatiem svešumā. Literatūras, teātra un mūzikas 
attīstības procesiem svešumā bija sava attīstības gaita un problēmas, tomēr tā nebūtu veidojusies 
un bagātinājusies, ja nebūtu latviešu, kuri gribētu to veidot un kuriem tā būtu nepieciešama līdzās 
iespē jām baudīt visas pasaules kultūru strāvojumus. Latviešu kultūra trimdā ir patiesākais nacionā
lās identitātes apliecinājums, vērtības, ar kurām varam lepoties arī citu tautu vidē. 

in autumn 1944 and spring 1945, about 200 thousands, or nearly 10%, of Latvians escaped their 
motherland and went as refugees to Germany, or travelled in unsafe boats across the Baltic sea to 
sweden. For quite a many of Latvian writers, musicians, drama and other cultural actors departure 
from their motherland interrupted the natural development of the cultural processes. However, the 
fact that such large numbers of Latvian writers, actors, musicians, and other creative people went 
on exile created the basis for future development of Latvian culture abroad. The literary, dramatic 
and musical processes in foreign countries had their own course of development and problems, but 
however, this could not have happened if there were no Latvians who wanted to be proud of their 
own culture alongside the cultural trends in their countries of residence. The Latvian culture in exile 
is the most genuine presentation of the national identity, these are values to take pride in among 
other nations.

Atslēgvārdi: bēglis, trimda, literatūra, teātris, mūzika, nacionālā identitāte, valoda, kultūra, process, 
paaudze. 

Keywords: refugee, exile, literature, theatre, music, national identity, language, culture, process, 
generation. 

īss bēgļu laika un trimdas situācijas raksturojums

Otrais pasaules karš, frontes līnijas tuvošanās un kaujas Latvijas teritorijā 1944. gada 
rudenī – 1945. gada pavasarī ietekmēja latviešu tautas likteņus. ap 10% vai 200 tūksto
šiem uzsāka bēgļu gaitas vācijā vai nedrošās laivās devās pāri Baltijas jūrai uz zvied
riju, neliels skaits par pagaidu mītnes zemēm izvēlējās dāniju, Beļģiju, austriju, visur 
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jūtoties kā svešinieki. “Bēgļu gaitās bija devušies šim simttūkstotim neproporcionāli 
liela daļa tautas kopējā intelekta un augstākās izglītības slāņa.”1 tolaik neviens nespēja 
iedomāties, ka bēgļu gaitas izvērtīsies ilgos trimdas gados, kuros latvieši spēja radīt un 
kopt latviskas garīgās (kultūras) mājas, saglabāt nacionālo identitāti. 

Latviešu bēgļi, starp viņiem aktieri, rakstnieki, mūziķi, mākslinieki,2 vācijā nonāca 
vienkopus angļu, amerikāņu un franču pārvaldes nometnēs (ap 300), kur noritēja ro
sīga kultūras dzīve. tas bija laiks un vieta, pašu latviešu dēvēta par mazo Latviju, kur 
“sapnis par mūžīgo Latviju liekas vēl joprojām pavisam tuvs. tas spārno un piešķiŗ visai 
bēgļu dzīvei it kā Latvijas turpināšanas garu. dzīvi vēl nemaz neizjūt kā trimdu.”3 no
metņu laikā kultūras dzīve noritēja cerībā uz drīzu atgriešanos. “kulturālā dzīve vācijas 
nometnēs attīstās straujos tempos – pa daļai kā dīkdienības rezultāts, pa daļai arī lielā 
kulturāli aktīvo bēgļu skaita dēļ, bet galvenokārt kā vajadzība možu uzturēt latvisko 
garu, nacionālo apziņu un izturību. ir gan piedāvājums, gan arī pieprasījums, bez tam 
bez lielām pretenzijām ir no piedāvātāju, ir pieprasītāju puses – pieticīgos, pat trūcīgos 
apstākļos.”4 

20. gs. 40. gadu izskaņa bija kontrastu laiks, pamazām noslēdzās nometņu laiks, 
sākās trimdas gadi. 1946., 1947. gadā latvieši sāka izceļot uz Lielbritāniju un austrāliju, 
vēlāk uz asv, kanādu, dienvidameriku, eiropā palika neliels skaits, jaunās mītnes 
zemes gaidīja darbspējīgus ļaudis. viens posms – bezrūpīgais nometņu laiks ar noteik
tām, kaut niecīgām pārtikas devām, pieticīgu gultasvietu un plašajām iespējām iesaistī
ties latviešu kultūras dzīvē pagāja. tāds laiks tautas vēsturē vairs neatkārtosies, ka svešā 
zemē būtu iespējams atrasties latviskā kultūrvidē. tikai gadiem ritot, agrākie bēgļi 
apjauta, ko latviskās kultūras un gara uzturēšanai nozīmējis bēgļu laiks. turpmākajos 
trimdas gados literārajai, muzikālajai un teatrālajai jaunradei atlika no ikdienas rūpēm 
un darba brīvie brīži. “neraugoties uz lielo izkliedētību aizjūras zemēs, jau nedaudzos 
gados dzīve latviskā līmenī atjaunojās. [..] Lielā atšķirība bija tā, ka latviskajai dzīvei nu 
bija tikai blakus loma sacensībā ar ikdienas realitātēm svešajā pasaulē.”5 nozīmīgu at
balstu latviešu kultūras dzīvei sniedza Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLa), ame
rikas Latviešu apvienība (aLa), Latviešu apvienības austrālijā un jaunzēlandē (Laaj) 
un eiropas organizācijas, Latviešu kultūras fonda piešķirtā tautas balva, stipendijas un 
godalgas. 

katrs cilvēks sakņojas vienā kultūras vidē un valodā. ikdienas saziņas valoda 
svešumā bija cita, izglītība noritēja citā valodā, citu kultūru strāvojumu vidē. Latviešu 
valoda skanēja tikai mājās vai svētdienas skolā. notika arī asimilēšanās. “jau 20. gs. 
50. gadu otrā pusē mītnes zemēs izglītību ieguvušā paaudzē parādījās kultūras atšķirības 

1 Celle O. ieskats trimdas latviešu kultūras archipelāgā. Trimda. Kultūra. Nacionālā identitāte: referātu krājums. 
rīga: nordik, 2004, 6. lpp. 

2 1946. gadā dibinātā Latviešu Centrālās komitejas mākslas aģentūra bija apzinājusi 750 māksliniekus, 
174 rakstniekus un žurnālistus; tika atjaunota Latviešu kultūras fonda darbība, veicinot kultūras procesus un 
jaunradi.

3 klotiņš a. Latviešu mūzika bēgļu nometnēs vācijā. Latvju Mūzika, nr. 25, 1996, 2933. lpp. 
4 nollendorfs v. trimdas literatūras periodizācija, ii. Trimda. Kultūra. Nacionālā identitāte: referātu krājums. 

rīga: nordik, 2004, 220. lpp.
5 Celle O. ieskats trimdas latviešu kultūras archipelāgā, 7. lpp.
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no tiem, kas latvietību bija atveduši līdzi no dzimtenes. radās tā sauktā paaudžu plaisa. 
tika ironizēts, ka vecā paaudze, aiz sevis pametot kurzemes degošo krastu, ir iekļuvusi 
pati savu veidoto tranšeju nekustībā, kas vairs nesaderas ar dinamiski ritošo dzīvi. [..] 
jaunais, svešumā uzaugušais latviešu trimdas intelektuālis apgalvoja, ka latviskums 
nav nekas iesaldēts, no dzimtenes līdzi atvests, kas jāsaglabā nākamībai iekonservētā 
veidā, bet ka latviskums ir dzīvs un joprojām mainās laikam līdzi arī trimdā.”6 runāt 
par latviešu kultūru un kultūras dzīvi trimdā, tās kāpumu un kritumiem nozīmē runāt 
par paaudzēm. trimdas situācija rada savdabīgas dzimtās kultūras un jaunās mītnes 
zemes kultūras attieksmes. vai tas ir dialogs, vai norobežošanās un vēsa atturība, bija 
paaudžu jautājums. Latviešu trimdas rakstniecībā sastopamas abas formas. “.. trešo 
[domāta jaunākā paaudze. – I. D.-S.] paaudzi jau globalizēti vienoja latviešu valodas un 
latviskās kultūras vērtības, kurās nebija svarīgi šķirot to, kas no dzimtenes bija izvests, 
no tā, kas laika gaitā bija klāt nācis. Pasaule starplaikā bija mainījusies, un viņi paši arī 
bija šo pārmaiņu rezultāts. kopsaucējs latviskajai pasaulei bija un palika Latvija un lat
viešu tauta, kas pēdējos trimdas gadu desmitos nebija vairs neaizsniedzama un izolēta, 
šo zemi varēja reāli apciemot un tautu iepazīt, spraucoties caur okupācijas varas radī
tajiem šķēršļiem.”7 jauna lappuse aizsākas ar Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu 
1990. gadā un šobrīd svarīgi ir definēt, ko apzīmēt ar jēdzienu trimdas kultūra, akcenti 
ir mainījušies un mainās. 

Bēgļu laikā un trimdas gados dažādās mītnes zemēs norisušos kultūras procesus ir 
komplicēti izpētīt, jo tie ietver ne vien kultūras jautājumus, bet arī vēstures materiāla 
pārzināšanu, psiholoģijas studijas, nacionālās identitātes zīmes, kulturoloģijas studijas 
u.c. slāņus. tas ir sazarots starpdisciplinārs jautājums, jo nav iespējams runāt par lite
ratūru, teātri vai mūziku to tradicionālā izpratnē. norises kultūras dzīvē, no šodienas 
skatpunkta raugoties, ir pagātnes fakti, notikumi, kuru norisē svarīgs bijis klātbūšanas 
aspekts. runāt par trimdas kultūras dzīvi nozīmē, balstoties uz plašām avotu studijām, 
restaurēt notikumus pagātnē, kuru nozīme ne vienmēr ir izvērtēta un izvērtējama. Lat
viešu teātra darbība svešumā un latviešu mūzikas dzīve aplūkojama šajā pagātnes noti
kumu aspektā. tomēr pagātnes notikumu apzināšana, fiksēšana, analizēšana šodienas 
lasītājam sniedz nepieciešamo ieskatu latviešu trimdas kultūras dzīvē. Priekšstatus par 
latviešu trimdas literatūru veido divi faktori: 1) tos sniedz literārie teksti, kas palikuši 
publicēti periodisko izdevumu lappusēs vai manuskriptos, 2) literāros procesus, literāro 
tekstu tapšanu rosināja arī literārie sarīkojumi (rakstnieku dienas, rakstnieku nedēļas 
u.tml.), kas piederas kategorijai pagātnes notikumi. ja rakstnieks literāros sarīkojumos 
varēja uzstāties ar jaundarbu lasījumiem, tad, lai spēlētu teātri vai atskaņotu, piemēram, 
simfoniju, bija nepieciešama komanda. tādējādi par būtiskāko latviešu mūzikas pamatu 
svešumā uzlūkojami kori, bet teātra spēlē uzteicami daudzie entuziasti, kas pievērsās 
šai nodarbei. Grāmatas var izlasīt un mēģināt saprast literārās kvalitātes, dominantes, 
virsotnes un fonu, mūzika ir jāklausās un teātra izrāde jāredz. “stāvoklis visās mākslās 
ir grūts, taču, kamēr – piemēra dēļ – rakstniekam avīzes prasīt prasa darbus, apgādi 
izdod praktiski katru darbu, komponistam atliek tikai koncerts, šis vienīgais starpnieks, 

6 Celle O. ieskats trimdas latviešu kultūras archipelāgā, 9. lpp.
7 turpat, 10. lpp.
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kas var viņa darbu novadīt klausītājos, piepildīt tā radīšanas jēgu.”8 tajā pašā laikā mū
zika spēj iziet ārpus latviskās vides, savukārt grāmatas latviešu valodā un teātra izrādes 
latviešu valodā paliek it kā pašu iekšējai lietošanai. 

Latviešu kultūras apzināšanā vēl daudz mītu, nepētītu jomu, trimdinieku arhīvi 
Latvijas valsts arhīvā, rakstniecības un mūzikas muzeja fondos, nacionālās bibliotē
kas reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, Lu misiņa bibliotēkas rokrakstu nodaļā un 
novadpētniecības muzejos glabā vēl nepētītas dokumentālas liecības – vēstules, die
nasgrāmatas, piezīmes, muzikālus uzmetumus, radošus meklējumus, programmas, 
fotoattēlus u.c., turklāt tie aizvien tiek papildināti ar jauniem materiāliem. 

Literatūra

Pētniecība, avoti

Latviešu trimdas literatūras pētniecībā paveras plašs darbības lauks. svešuma gados 
tapis liels apjoms literāru tekstu, kas publicēti grāmatās un trimdas periodiskajos iz
devumos. ir pētītas atsevišķas literāras norises, procesi, posmi,9 rakstnieku daiļrade10 
un literatūras veidi.11 trimdas literatūras pētniecība veidojas no diviem skatpunktiem: 
1) laikabiedru skatījums uz procesiem (apskatos, recenzijās utt.); 2) šodienas literatūr
zinātnieku (bez trimdas pieredzes) skatījums, kas balstās uz plašām avotu studijām, 
ļaujot vispārināt un secināt, ar laika distanci raugoties literatūras vēstures kontekstā. 

ieskats latviešu bēgļu laika un trimdas literatūras procesos gūstams: “Latviešu lite
ratūras vēstures” 3. sējumā (2001), v. ruņģes grāmatās “uzticības rūgtā cena” (1996, 
1998, 2000) un “strautā kūru uguntiņu” (1995, 1997), a. rožkalnes “Palma vējā. Lite
ratūrvēsturiskas piezīmes par latviešu trimdu” (1998). novatorisks skatījums uz latviešu 
trimdas literatūras atsevišķām tēmām ir j. rozīša pētījums “Displaced Literature. Images 
of Time and Space in Latvian Novels Depicting the First Years of the Latvian Postwar 
Exile” (2005). neatsveramu artavu sniedz e. dunsdorfa vadībā austrālijā izdotie lat
viskām problēmām veltītie rakstu krājumi “archīvs”. raksta mērķis nav minēt visus  

  8 jērums a. Latviešu mūzika krustceļos. Latviešu Almanachs 1953. gadam. Londona: Latpress, 1952, 95. lpp.
  9 daukstesilasproģe i. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944–1950. rīga: zinātne, 

2002; daukstesilasproģe i. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā (1950–1965). rīga: valters 
un rapa, 2007; daukstesilasproģe i. daži gadi zviedrijā. ieskats latviešu literārajā dzīvē un grāmatniecībā. 
1944–1950. Letonica, nr. 1, 2000, 7.–35. lpp.; saiva G. Latviešu bēgļi Dānijā. rīga: retorika a, 2008. 

10 rudzītis j. Raksti. vesterosa: ziemeļblāzma, 1977; eglītis anšl. Esejas par rakstniekiem un grāmatām,  
i (1945–1973), ii (1973–1991). newton, ma.: Laras grāmatu klubs, 1991; rakstu krājums Latviešu rakst-
nieku portreti: Trimdas rakstnieki. rīga: zinātne, 1999; Gāters a. Apceres par latviešu trimdas rakstniekiem. 
Lincoln, nebraska: amerikas Latviešu apvienības Latviešu institūts, 2000; kārkliņš v. Mājupceļš: sarunas ar 
rakstniekiem trimdā. rīga: daugava, 2003; monogrāfijas par rakstniekiem. 

11 vecgrāvis v. ieskats trimdas latviešu dzejā 1945.–1955. g. Karogs, nr. 9, 1989, 133.–139. lpp.; vecgrāvis v. trim
das dzeja. meklējot atslēgu vērtējumam. Materiāli par latviešu literatūru un mākslu emigrācijā. rīga: zinātne, 
1991, 5.–17. lpp.; vecgrāvis v. zviedrijas latviešu dzeja, 1945.–1955. gads: tradīcijas un novatorisms, literārās 
polemikas un diskusijas. Materiāli latviešu literatūras vēsturei. rīga: zinātne, 1992, 34.–54. lpp.; Lūse d.  
Latviešu trimdas proza. rīga: jumava, 2000; Hausmanis v. drāma trimdā (1945–1950). – Hausmanis v., 
kalnačs B. Latviešu drāma. 20. gs. otrā puse. rīga: zinātne, 2006, 13.–42. lpp.; Hausmanis v. drāma trimdā 
(1950–1990). – Hausmanis v., kalnačs B. Latviešu drāma. 20. gs. otrā puse, 81.–125. lpp.
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avotus un publikācijas par latviešu trimdas literatūru, bet vien akcentēt nozīmīgākos 
aspektus pētniecībā, literatūras procesos un problēmās. “Literātūra, būdama saistīta ar 
valodu, tātad ar tautas vissvarīgāko un īpatnējāko iezīmi, iegūst īpašu vietu visā kultū
ras dzīvē, visā tautas vai tautas grupas pastāvēšanas jautājumā,”12 rezumējusi v. ruņģe. 
viņa atzinusi: literāro procesu veido un ietekmē trīs komponenti – autors, izdevējs un 
lasītājs. 

Latviešu preses izdevumi un grāmatu apgādi

Bēgļu nometņu laiks iezīmīgs ar daudzajiem preses izdevumiem,13 kalendāriem, 
gadagrāmatām, biļeteniem, informatīvām nometņu ziņām, kuriem mazāk saistības ar 
kultūru, tomēr tie kļuvuši par laikmeta liecību. tika izdota virkne laikrakstu,14 literāri 
mēnešraksti,15 kuros vieta rasta arī literatūrai un kultūras dzīves procesiem. izdevumu 
veidošanā, redkolēģijās (arī trimdas posmā) iesaistījās paši rakstnieki. vēlākajā trimdas 
posmā tāda periodisko izdevumu daudzskaitlība nav vērojama, jaunajās mītnes zemēs 
galvenokārt bija viens latviešu laikraksts. vēl šobrīd turpina iznākt: asv – “Laiks” (kopš 
1949), kanādā – “Latvija amerikā” (kopš 1953), Lielbritānijā – “Londonas avīze” (kopš 
1947, turpina iznākt ar nosaukumu “Brīvā Latvija”), austrālijā – “austrālijas Latvietis” 
(kopš 1949) un laikraksts “Latvietis” elektroniskā formātā (jauns izdevums), žurnāls 
“jaunā Gaita” (kopš 1955).

Bēgļu nometņu laika un trimdas posma periodiskie izdevumi šodienas lasītājam 
sniedz plašu ieskatu latviešu tālaika kultūras dzīvē, t.sk. mūzikā, teātra norisēs un 
literatūrā. tajos publicēti jauntapuši literārie teksti (daļa palikusi vienīgi periodikā), 
recenzijas par jaunākajām grāmatām, apceres par literārajiem procesiem un rakstnieku 
portretējumi. tāpat bēgļu nometņu laiks kļuva par literārās jaunrades laiku daudziem 
jaunajiem, kas ar grāmatām debitēja 20. gs. 50. un 60. gadu mijā (r. Gāle, L. tauns, 
O. stumbrs, G. saliņš u.c.), bet trimdas laika izdevumi – par jaunākās paaudzes debiju 
iespējām.

savukārt, lai uzrakstītais vārds sasniegtu lasītāju, nozīmīga loma bija latviešu ap
gādu darbībai, kas bija saistīta ar finansiālām problēmām, lasītāju skaita, grāmatu tirāžu 
un pašu apgādu skaita sarukumu. izdevēji labprātāk izdeva pazīstamu autoru romānus 
(to vidū anšl. eglītis, v. kārkliņš, a. niedra, i. Grebzde u.c.), jaunajiem autoriem sarež
ģītāk nācās atrast izdevēju. nelabprāt izdeva dzeju un lugas. Lai gūtu pilnīgāku ieskatu 
latviešu trimdas rakstniecībā, ir jālapo tālaika latviešu periodiskie izdevumi. svešumā 
izdots arī latviešu klasikas mantojums, t.sk. raiņa, k. skalbes u.c. kopoti raksti, tautas
dziesmu sējumi u.c.

12 ruņģe v. Uzticības rūgtā cena: Apceres par literatūru, recenzijas, sabiedriski motīvi, 1. daļa. kalamazū: deG, 
1996, 27. lpp.

13 minēti 195 laikraksti, 105 žurnāli (sk.: švābe a. Latvieši bēgļu gaitās. detmolda: mantnieks un Ķiploks, 1947), 
ne visi saglabājušies. savukārt “Latvju enciklopēdijas” 3. sējuma (stokholma: trīs zvaigznes, 1955) 2004. lpp. 
minēts, ka apzināti 224 bēgļu posma preses izdevumi.

14 sk. nodaļas un pielikumus: daukstesilasproģe i. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados 
Vācijā 1944–1950, 112.–142. lpp.; 143.–167. lpp.; 358.–369. lpp. 

15 “Laiks” (eslingena, 1946–1949), “Ceļš” (vircburga, 1945–1948), “sauksme” (kemptene, 1946–1948).
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1945. gada otrajā pusē vispirms zviedrijā, tad vācijā16 sāka izdot grāmatas latviešu 
valodā. Grāmatu izdošanas grūtības spilgti izpaudās iespiešanas tehnikā – tās bija rota
printētas vai mašīnrakstā, trūka kvalitatīva papīra, ziņu par metienu. no vācijas bēgļu 
nometņu posma jāmin apgādi “Grāmatu draugs” (darbību turpināja asv), “Gaismas 
pils”, “ziemeļblāzma” (darbību turpināja zviedrijā) u.c., laiks bija iezīmīgs ar autor
izdevumiem, miniatūrizdevumiem un mašīnrakstā izdotām grāmatām, tomēr tieši šajā 
laikā grāmatas bija ļoti pieprasītas – trūka lasāmvielas un garīgā balsta, tajās atbalsojās 
bēgļu izjūtas, zaudētās Latvijas skaudrums, ilgas un cerības. Grāmatas kļuva par bēgļu 
saiti ar mājām. trimdas periodā lielākie apgādi asv – “Grāmatu draugs”, “tilts” u.c., 
zviedrijā – apgāds “daugava”, dānijā – apgāds “imanta”, vācijā – v. Loča apgāds un 
austrālijā – “salas” apgāds, LPB austrālijas kopas paspārnē. Pilnīga bibliogrāfiska  
aina par svešumā izdotajām grāmatām rodama B. jēgera rādītājos “Latviešu trimdas 
izdevumu bibliogrāfija. 1940–1960. i, ii” (1968, 1972), “Latviešu trimdas izdevumu 
bibliogrāfija. 1961–1970” (1977), “Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija. 1971–1980” 
(1988), “Latviešu trimdas izdevumu bibliogrāfija. 1981–1990” (1996). šobrīd rakstnieki 
meklē iespējas savus jaunākos literāros darbus izdot Latvijā. 

rakstnieku paaudzes

Literārās dzīves norisēs un literatūras tapšanā iesaistījās dažādas paaudzes. no
metņu gados dominēja vecākā paaudze (dzim. 19. gs. 70.–90. gados), to vidū j. jaun
sudrabiņš, P. Ērmanis, P. Gruzna, a. niedra, j. veselis u.c., spēcīgi sevi apliecināja līdz 
1920. gadam dzimušie – z. Lazda, v. toma, a. dziļums, anšl. eglītis u.c., zviedrijā – 
a. eglītis un v. strēlerte, vēlākos gados par dominanti kļuva jaunākas paaudzes. Pēc 
v. ruņģes domām, latviešu rakstnieki svešumā grupējami nevis pēc literāriem virzie
niem vai skolām, bet pēc paaudzēm:17 

1) autori, kas, dodoties emigrācijā, vairāk vai mazāk jau bija pazīstami rakstnieki 
(to vidū – k. skalbe, P. Ērmanis, a. niedra, j. jaunsudrabiņš, anšl. eglītis u.c.); 

2) autori, kas publicēties sāka svešumā, izglītību bija ieguvuši vai nu Latvijā, vai 
dP nometņu latviešu skolās; lielākoties dzimuši 20. gs. 20. un 30. gados (kļuva par 
dominanti ap 20. gs. 50. un 60. gadu miju, to vidū – L. tauns, G. saliņš, j. krēsliņš, 
r. Gāle, i. Lindbergs, B. Bičole, a. zemdega, v. krāslavietis, O. stumbrs, i. šķipsna, 
G. zariņš, t. Ķiķauka, a. ruņģis, a. irbe u.c.). šī paaudze dēvēta par sliekšņa paaudzi 
(j. silenieks), pazudušo paaudzi (e. Grīns) vai šaubītāju paaudzi (k. ābele). “.. [viņi] 
izjūt trimdu ne vairs kā norobežotu politisku problēmu, bet gan kā cilvēces liktenību, 
un tā spējusi visdabiskāk saliedēt nacionālo un vispārcilvēcīgo”;18

3) autori, kas Latviju atstāja kā bērni (L. muižniece: it kā uz laipas stāvošā starp-
grupa19) vai kas dzimuši svešumā (to vidū – s. ruņģe, z. aistara, s. muižnieceLiepiņa, 
B. kaugara, m. Gūtmane, P. johansons, j. kronbergs u.c.). v. ruņģe atzīmējusi: šī trešā 

16 Par grāmatniecību vācijā sk.: daukstesilasproģe i. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados 
Vācijā 1944–1950, 168.–185. lpp.; oriģinālliteratūras sarakstu sk. 371.–377. lpp. 

17 ruņģe v. Uzticības rūgtā cena, 1. daļa, 28. lpp.
18 silenieks j. Pazaudētās paradīzes un neapsolītās zemes. Jaunā Gaita, nr. 95, [1973], 22. lpp. 
19 sk.: Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj. rīga: zvaigzne aBC, 2001, 501.–504. lpp. 
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paaudze ir īpatna parādība – izglītības un apkārtējās vides ziņā varētu būt piederīga 
jebkuras citas tautas kultūrai, rakstīt citās valodās, tomēr viņi raksta latviski (bija arī 
izņēmumi). viņi atrodas it kā uz tilta – “vienā pusē viss tautas kultūras devums un šīs 
tautas nākotnes problēma, otrā – cita, jauna, vēl īsti neizpētīta pasaule. [..] valoda ir 
galvenais patvērums svešuma “jūŗā”20, galvenā saite ar tautu, tēvzemi, galvenais izziņas 
avots par tām, galvenais izteikšanās līdzeklis dzejniekam. tai pašā laikā tai vistiešāk 
draud iznīkšana, dzīvojot svešu tautu vidū. trešās paaudzes problēmas paspilgtina tas, 
ka emigrantu sabiedrība, kā katra sevī noslēgta cilvēku grupa, ir visai konservatīva, 
kategoriska savos uzskatos un bieži raugās [uz] savām jaunajām audzēm ar aizdomām 
un neuzticību.”21 v. nollendorfs atzinis: šī paaudze uzlūkojama par īsteno trimdinieku 
paaudzi, “jo tanī valodai vienai pašai bez teritorijas un bez atmiņu substrāta jāuztur 
dzīvs piederības pārdzīvojums pie tautas. valoda, katra rakstnieka vienīgais instru
ments, šiem autoriem reizē ir arī sava veida šķērslis, jo ikdienā tā nekur neiederas un 
tās pilnīga apgūšana, padziļināšana saistās ar īpašu piepūli. [..] tāpēc trešās grupas 
rakstnieki, dzejnieki dzīvo sava veida izolācijas atmosfairā.”22 

runājot par paaudzēm, proti, jaunajiem trimdā, jāņem vērā fakts, ko akcentējis 
j. Bičolis: “.. trimdā radušies divējādi “jaunie rakstnieki”: savās gaitās aizkavējušies 
“vecie jaunie” un “īstie jaunie”.”23 īpašā kategorijā L. muižniece ievieto senioru dzeju.24

vērtējot latviešu trimdas rakstniecību, nav iespējams runāt par grupām, novir
zieniem, var runāt vairāk par gara radiniekiem. viena grupa ir tā sauktie “sākotnējie 

20 Citātos saglabāta oriģinālrakstība. 
21 ruņģe v. Uzticības rūgtā cena, 1. daļa, 68.–70. lpp.
22 turpat, 65. lpp.
23 Citēts pēc: ruņģe v. Strautā kūru uguntiņu: trimdas literatūras vēstures materiāli (1944–1945). [kalamazū]: 

deG, 1995, 22. lpp. 
24 sk.: Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj., 501.–504. lpp. 

1. att. rakstnieku grupa 
traunšteinā (vācija) 
1949. gadā. no kreisās – 
Pēteris Ērmanis, zenta 
Liepa, jānis Bičolis. 2. rindā 
no kreisās – arturs kaugars 
un Oskars kalējs 
(rakstniecības un mūzikas 
muzejs, jāņa Bičoļa 
kolekcija, inv. nr. 476318)
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jaungaitnieki”, kam v. ruņģe25 pieskaita a. ruņģi, a. irbi, L. zandbergu, v. krāsla
vieti, v. zepu (turbadu), a. ivaski un v. nollendorfu, kuri lika pamatus žurnālam 
“jaunā Gaita”, bet viņi nedzīvoja vienuviet. Laika gaitā tiem pievienojās L. muižniece,  
O. stumbrs, i. Brēdrichs, e. silkalns, L. zandbergs, r. ekmanis u. c. viņus vienoja 
pārliecība par savas paaudzes latvisko sūtību trimdā, un tam bija būtiska loma literāro 
procesu veicināšanā, rosināšanā, daudzveidošanā. 

Otra gara radinieku grupa ir t.s. “elles ķēķis” (L. tauns, G. saliņš, m. austriņa, 
j. krēsliņš, r. Gāle, a. kraujiete u.c.). “Bet arī viņu relatīvā tuvība miljonu pilsētā un 
tuvākajā apkārtnē vairāk izpaudās draudzības un literārās radīšanas nekā teorētisku 
atziņu vai manifestu formā. taču “elles ķēķim” kā vienīgajam trimdas literārajam 
grupējumam izdevās radīt sava veida bohēmisku auru, kas pievilka un vēl vēlāka
jos gados turpināja piesaistīt daudzus, arī individuāli atšķirīgus autorus, kuri jutās 
“elles ķēķim” garīgi radniecīgi,”26 rakstīja v. nollendorfs. v. vecgrāvis uzskata, ka ar 
“elles ķēķi” 1955., 1956. gadā mākslinieciski tika radīta jauna Latvija, jauns trimdas 
latviešu pasaules izjūtas veids, kurā vairs nebija norobežošanās, hermētisma, bet 
atvērtība. ““elles ķēķa” mākslinieciskās domāšanas centrā nav vairs tikai nācijas 
(proti – latviešu) liktenis, kā tas bija pirmo piecu trimdas gadu dzejā, bet gan dzīvības  
liktenis.”27 

nosacīti par gara radinieku grupu var uzlūkot jauno austrālijas dzejnieku grupu 
t.s. kvintetiešus (nosaukums no dzejas kopkrājuma “kvintets” (1961)) i. Brēdrichu, 
G. Pļavkalnu, i. Lindbergu, e. silkalnu un k. ābeli, jun. autorus, kā norādījis v. nol
lendorfs, gan it kā vienoja viņu dzimšanas gadu tuvums un dzīve vienā kontinentā, bet 
atšķīra individuālās īpatnības. 

25 sk.: ruņģe v. Uzticības rūgtā cena, 1. daļa,  27.–63. lpp. 
26 nollendorfs v. izkliede. Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj., 369. lpp. 
27 vecgrāvis v. Latviešu trimdas dzeja. 1944.–1963. gads (process un novācijas). disertācijas kopsavilkums 

filoloģijas doktora grāda iegūšanai. rīga, 1993, 16.–17. lpp. 

2. att. rakstnieku cēliens 
1957. gadā asv. sēž  
no kreisās – irma Liepsala, 
marija urnežus, jānis 
Porietis, elza Ķezbere, valda 
mora, Henrijs moors, Fricis 
Freidenfelds. stāv no krei
sās – Osvalds akmentiņš, 
nikolajs kalniņš, vītauts 
kalve, reinis Birzgalis, 
modris zeberiņš. 
viļa Grāvīša foto
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notika arī rakstnieku organizēšanās vienas mītnes zemes ietvaros. vācijā tika at
jaunota Latviešu Preses biedrības (LPB) darbība, pēc izceļošanas LPB kopas darbojās 
lielākajās mītnes zemēs. 1973. gadā izveidotā Latviešu rakstnieku apvienība (Lara) 
izdeva žurnālu, grāmatas, rīkoja rakstnieku nedēļas. visbiežāk ideju apmaiņa notika ar 
preses starpniecību un grāmatām, tomēr zināma izolētības sajūta bija allaž klātesoša. 
Biogrāfiskas ziņas par trimdas autoriem rodamas autobiogrāfiju krājumā “trimdas 
rakstnieki. i–iii” (kemptene: viļa štāla apgāds, 1947–1949) un autori stāsta par sevi 
“Pašportreti” (Bruklina: Grāmatu draugs, 1965), v. ruņģes, a. zariņa un B. abulas 
autobiogrāfisku rakstu krājumā “Latviešu literātūras darbinieki rietumu pasaulē: 
jaunākais posms” (itaka: mežābele, 1991), “Latviešu rakstniecība biogrāfijās” (rīga: 
zinātne, 1992, 2003). 

īss bēgļu laika un trimdas literatūras raksturojums

“trimdas literatūra ir trimdas dokuments, trimdas latvieša pārdzīvojumu un domu 
paudējs”28 (j. Bičolis). “.. trimdas literatūra ir gan daļa no latviešu literatūras, bet tā ir 
īpatnēja latviešu literatūras daļa. to gan sarakstījuši latviešu rakstnieki latviešu valodā, 
to tātad ikviens, kas prot latviski, var lasīt un – vismaz no valodas viedokļa saprast. taču 
tā ir arī latviešu literatūras daļa, kas izaugusi citā vidē, ja ne no citas vides. tā ir izaugusi 
no pārdzīvojumiem, kas Latvijā palikušajiem lielākoties sveši, un no atziņām, kas varēja 
rasties tikai no Latvijas un savas tautas atšķirtiem tautas locekļiem”29 (v. nollendorfs). 

Bēgļu gados dominēja cerības un ticības motīvs, trimdai ieilgstot, parādās 
jauns motīvs, ko a. ruņģis formulējis: “kopš tā laika visu mūžu esmu pavadījis kā   

28 Bičolis j. Latviešu trimdas literatūras desmit gadi. Trimdas desmit gadi: rakstu krājums. red. H. tichovskis. 
toronto: astra, 1954, 131. lpp. 

29 nollendorfs v. Literatūra trimdā. Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj. rīga: zvaigzne aBC, 2001, 350. lpp. 

3. att. 6. Lesteras Latviešu dziesmu 
dienas. 1. rindā no kreisās – eduards 
salna, 3. – velta sniķere, 4. – Pēteris 
aigars, 2. rindā no kreisās – 
Guntis zariņš un Ojārs jēgens 
(rakstniecības un mūzikas muzejs, 
veltas sniķeres kolekcija,  
inv. nr. 517246)
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u z g a i d ā m ā s  t e l p ā s, vienas atstādams aiz muguras, otrās ievākdamies, visu laiku 
esmu atradies kā c e ļ ā, dzīvojis kā u z  t i l t a starp zaudētu paradīzi un neiemīlētu 
leiputriju.”30 v. ruņģe atzinusi, ka trimdas literatūrā par nozīmīgiem, metaforiskiem 
kļuva uzgaidāmās telpas, ceļa un tilta motīvi. Bēgļu laika literatūrā, v. nollendorfa 
skatījumā, “daļēji turpinās arī iesāktā neatkarības laika tematika, kam tagad pievienojas 
bēgļu gaitu un kara apraksti. samērā daudz patriotisku izpausmju. [..] ar maz izņēmu
miem šis ir lielu emociju un tiešas izteiksmes laiks. iezīmējas trimdai raksturīga emo
cionāla dualitāte – no vienas puses, sāpes, sapņi un atmiņas par zaudēto dzimto vietu, 
ilgas pēc dzimtenes kā visu cerību piepildījuma, no otras, – svešuma izjūtas, nespēja un 
nevēlēšanās pieņemt svešo par savējo. starp šīm emocijām kā vienotājs spēks – pārlie
cība par atgriešanos, ticība un apliecinājums Latvijas un tautas nākotnei.”31 

no vienas puses, izceļojot nācās zaudēt nometņu laikā iemantoto kopības sajūtu, 
no otras puses, t.s. lielā izklīšana dažādoja latviešu literatūru, ienesot tajā katras mītnes 
zemes savdabību. 20. gs. 40. gadu izskaņā literatūras kritiķis j. Bičolis atzina: sāksies 
garie trimdas gadi, “tos par gariem padara trimdinieka nespēja aizmirst savu pagātni”,32 
rakstnieki vairāk vēlējās rakstīt par zudušo, nevis par tagadni. Bažas zaudēt identitāti, 
latviskumu mudināja latviešu rakstniekus rakstīt tradicionāli – reālisma stilā, nostal
ģiski romantizēti, patriotiski, pat dramatiski. 

v. nollendorfs norādījis, ka saistībā ar lielo latviešu izkliedētību, atšķirīgajiem 
dzīves apstākļiem, apkārtējo vidi un dabu dažādās pasaules malās pastāv problēmas 
latviešu trimdas literatūras periodizācijā. raksta autore savos pētījumos visai strikti 
nodala bēgļu nometņu laiku un trimdas posmu. starp trimdiniekiem valdīja dažādi 
viedokļi, kad sākt runāt par trimdas literatūru. j. andrups33 uzskatīja, ka par trimdas 
(jaunu) paaudzi literatūrā var runāt, sākot ar 20. gs. 60. gadiem, tos nodēvējot par 
ūdensšķirtni. Citi literāro procesu vērtētāji un vērotāji (piemēram, L. muižniece) par 
tādu uzlūkoja 1950. gadu (dzejas kopkrājuma “trīs autori” iznākšanu) vai “elles ķēķa” 
dzejas izveidošanos 20. gs. 50. gadu pirmajā pusē asv.

viens no intelektuāli, kulturāli un literāri svarīgākajiem centriem izveidojās Zvied-
rijā, ap stokholmu. te darbojās dažādi dzejnieki un rakstnieki – v. strēlerte, a. eglītis, 
j. Grīns, a. dagda, a. johansons, a. švābe, m. zīverts, i. vīksna (pārcēlās uz kanādu) 
u.c., kritiķis j. rudzītis, u. Ģērmanis, dz. sodums (pārcēlās uz asv), a. irbe, r. rīdzi
nieks, j. kronbergs un P. johansons. zviedrijā nonākusī grupa pamatos palika nemai
nīga, bet vācijas kopība izzuda, beidzoties nometņu laikam. Vācijā palika salīdzinoši 
neliels skaits rakstnieku – j. jaunsudrabiņš, P. klāns (vēlāk dānijā), v. Lesiņš, P. Ērma
nis, O. kalējs u.c., veidojās jaunās autores z. avotiņa un m. Gūtmane. Dānijā nonāca 
v. dambergs, O. jēgens (vēlāk asv) un L. dombrovskaLarsena (vēlāk austrālijā).  
Francijā – i. Leimane, a. apse, a. P. mierkalns. Lielbritānijā arī nebija daudz latviešu 
rakstnieku, to vidū P. aigars, j. andrups, v. sniķere, rakstniecībai pievērsās G. zariņš, 
G. janovskis, m. Landmane, vēlākos gados īrijā dzīvoja a. ivaska, i. Gubiņa pārcēlās 

30 ruņģis a. autobiogrāfiskas piezīmes. – ruņģe v., zariņš a., abula B. Latviešu literātūras darbinieki Rietumu 
pasaulē: jaunākais posms. itaka: mežābele, 1991, 284. lpp. 

31 nollendorfs v. trimdas literatūras periodizācija, ii, 221.–222. lpp.
32 Bičolis j. trimdas literatūra. Latvija, 1950, 1. nov., 5. lpp. 
33 Laiks, 1963, 20. apr. 



579

uz kanādu. Lielākais skaits latviešu autoru izceļoja uz ASV, to vidū rietumkrastā ap
metās anšl. eglītis, v. kārkliņš, z. Lazda, j. klīdzējs, vidienē – k. miķelsone, k. Lesiņš, 
Ģ. salnais, e. aistars, j. širmanis, j. veselis, k. Ķezbers, r. skujiņa u.c., austrumkrastā – 
Ē. raisters, r. Liepa, e. Ķezbere, n. kalniņš, r. Gāle, t. zeltiņš, jaunie no “elles ķēķa”. 
visrosīgāk darbojās t.s. otrās paaudzes autori. Kanādā nonāca a. Gailīte, i. vīksna, 
a. zemdega, i. Gubiņa, v. toma, i. Grebzde, t. Ķiķauka u. c. Austrālijā – j. sarma, 
m. eglītis, t. tomsons, k. ābele, O. Lācis u.c., veidojās jaunie dzejnieki e. silkalns, 
i. Brēdrichs, G. Pļavkalns, k. ābele, jun. un i. Lindbergs (pārcēlās uz asv), rakst
niecībai pievērsās a. vāvere, d. šķēle, r. kraulis un citi, kas savus radošos talantus 
atklāja rakstnieku sarīkojumos, kultūras un rakstnieku dienās. v. nollendorfs uzskata: 
“Lielāka nozīme nekā vietām bija žurnāliem un laikrakstiem, kur atspoguļojās trimdas 
literārā dzīve, lai gan ne visai pilnīgi.”34

kaut katras zemes latviešu rakstnieku kopa dzīvoja it kā savrupu dzīvi, tomēr 
daiļdarbi pārsniedza robežas – grāmatas ceļoja no zemes uz zemi, literārie teksti un 
recenzijas publicētas citu mītnes zemju izdevumos. nokārtojoties ikdienai jauna
jās mītnes zemēs, rakstnieki varēja atļauties apciemot viens otru citos kontinentos. 
dalījums pa mītnes zemēm vairāk ir formāls, un ar literatūru tam mazāk saistības. 
20.  gs. 70. gadu sākumā aktualizējās jautājums – cik ilgi dzīvot starp divām pasau
lēm? Latviešu rakstnieki svešumā mēģināja nodibināt aizrautās saites ar latviešu 
auto riem padomju Latvijā – brauca, tikās, sūtīja grāmatas, jo ir jābūt piederīgiem. 
Latviešu trimdas literatūras atgriešanās Latvijā grāmatu formātā sākās, Latvijai atgūstot  
neatkarību. 

34 nollendorfs v. trimdas literatūras periodizācija, ii, 219. lpp.

4. att. rakstnieku grupa 
klīvlendā 1962. gadā. 
no kreisās pie galda – 
rita Gāle, velta toma, 
rita Liepa, Baiba Bičole. 
stāv no kreisās – Linards 
tauns, valdis krāslavietis, 
jānis krēsliņš, Hugo 
Puriņš, Gunars saliņš un 
valters nollendorfs
(rakstniecības un mūzi
kas muzejs, veltas tomas 
kolekcija, inv. nr.  449748.     
Pētera Blūma foto)
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Literatūras veidi

Latviešu literatūra svešumā attīstījās gan reālisma, gan romantisma zīmē (īpaši 
bēgļu nometņu gados), desmitgadēm mainoties, parādījās spēcīgas eksistenciālas iezī
mes (G. zariņš), sirreālas noskaņas (v. sniķere, t. Ķiķauka), folklorisms vai mitolo
ģisms (j. turbads, v. nollendorfs, a. ruņģis, j. rozītis u.c.). svešumā pārstāvēti visi  
literatūras veidi: dzeja, īsproza, romāni, lugas, esejas (z. mauriņa, a. johansons), litera
tūras kritika (j. Bičolis, j. rudzītis, j. andrups, v. kalve, j. Grīns, e. sūna, a. johansons, 
j. kadilis, j. silenieks, r. ekmanis u.c.). spēcinoša nozīme bija reliģiskajai literatūrai, 
pārstāvēta bērnu un jaunatnes literatūra (j. jaunsudrabiņš, j. širmanis, m. timma, 
i. karule, m. ieviņa, n. kalniņš, k. Ķezbers u.c.). kvantitatīvi attīstījās atmiņu literatūra, 
īpašu nozīmi ieguva vēstules, dienasgrāmatas, autobiogrāfiski darbi, memuāri. attīstījās 
humors un satīra. Būtisku atzaru svešumā veido latgaliešu literatūra.35 

dzeja

Līdzās dzejas krājumiem, izlasēm, periodiskajos izdevumos publicētajam jāmin lat
viešu dzejas svešumā izlases “dzejas un sejas” (1962), antoloģija latviešu dzeja rietumu 
pasaulē “Citā gaismā. 1945–1990” (2005) un latviešu mītnes zemju dzejas antoloģija 
“tilti. ii” (2009). 

raugoties no žanru aspekta, a. Plaudis36 augstākās virsotnes saskatīja latviešu 
trimdas dzejā, turklāt visās paaudzēs. vērtējot procesus trimdas dzejā, L. muižniece37 
akcentējusi: bēgļu laikā dominējusi vecākā paaudze, turpinot konvencionālo un Latvijā 
iedibināto dzejas tradīciju, kam raksturīga stingra forma, maz izteiksmes meklējumu. 
trimdas gados nākamās paaudzes ierosmes smeļas ne vien latviešu, bet arī pasaules dzejā, 
dzīvē un kultūrā; paplašinās tematika un attieksme pret Latviju kļūst individuālāka. 

Latviešu lirika vācijā38 vairāk nekā jebkur citur saaudusies ar tautas likteni, likteņ
gaitām, spēcīgi reaģējot uz laikmeta notikumiem un pārdzīvojumiem. vērojama izolē
šanās no jauniem dabas un vides iespaidiem, svešajā mēģināts saskatīt līdzīgo, izteikts 
atmiņu pārdzīvojums, raksturīgākie motīvi – kara posts, kurzemes cīņu glorificējums, 
zaudētā dzimtene, bēgļu gaitas un svešums, intīmu un filozofisku pārdomu rindas 
un reliģiskas atziņas. “trimdas dzejnieku uzdevums ir gādāt, lai nepārtrūktu latviešu 
dzejas kontinuitāte. Pārdzīvodami emigrantiem raksturīgo jūtu un iztēles kāpinājumu, 
viņi daudz kavējas pagātnē.”39 Plašāku ieskatu trimdas dzejas dažādos posmos sniegusi 
L. muižniece.40 Par dzejas attīstībai nozīmīgu faktoru kļuva dominējošās paaudzes 
nomaiņa. 20. gs. 50. un 60. gadu mija jaunajiem autoriem bija ceļš uz pirmo grāmatu 
(L. tauns, G. saliņš, O. stumbrs, a. kraujiete u.c.). tie bija dzejnieki, kas, nākuši no 
Latvijas laukiem un mazpilsētām, ieauga lielpilsētas vidē. “Pasaules izjūtas radniecību 

35 sk.: salcēviča i. Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā. 1904–2004. rīga: zinātne, 2005. 
36 Plaudis a. Latviešu rakstnieks un trimda. Akcenti: atmiņas un esejas. melburna: a. Plaudis, 1978, 223. lpp. 
37 sk.: Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj., 501.–504. lpp. 
38 sk.: daukstesilasproģe i. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944–1950,  

186.–237. lpp. 
39 sk.: Latvju enciklopēdija, 1. sēj. red. a. švābe. stokholma: trīs zvaigznes, 1950–1951, 551. lpp. 
40 Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj., 509.–574. lpp. 
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un dzejas technikas paraugus viņi atrod Čaka dzejā un tā ievada brīvā panta un asocia
tīvās tēlu plūsmas valdonību.”41 

kaut arī dzejas lasītāju skaits ar katru desmitgadi svešumā mazinājās, tomēr para
doksāli – rakstnieku sarīkojumos tieši dzejnieki ar saviem lasījumiem spēja saistīt klau
sītāju uzmanību. dzejas tematikā un noskaņās vērojama plaša amplitūda – no rezignē
tas raudzīšanās pagātnē līdz tagadnei svešumā ar laikmetīgām noskaņām, ietverot plašu 
izjūtu gammu – no svešās un citādās vides nolieguma, gremdēšanās bijušajā, glorificējot 
pagātni un nonākot pie atziņas – te viss ir svešs, – līdz jaunās vides un pasaules iezīmē
šanai, jaunu izjūtu tvērumam, atvērtībai pasaulei. jaunu skanējumu ieguva pilsētas tēls, 
stabilu vietu ieņēma patriotiskā dzeja (a. eglītis). tika saglabāta tautasdziesmām tuvā 
pasaules izjūta un apzinātas modernās lirikas iespējas. kopš 20. gs. 70. gadiem lirikā, 
pēc Latvijas apciemojumiem, atgriezās rīgas tēls, laikmetīgas reminiscences, nostalģis
kas noskaņas. dzejas noskaņa – patriotiska, romantizēta, reālistiska, pat sarkastiska; no 
stingros pantmēros ieturētiem dzejoļiem līdz verlibram. 

41 andrups j. dzeja [trimdā]. Latvju enciklopēdija, 1. sēj. Galv. red. e. andersons. rockville: amerikas Latviešu 
apvienības Latviešu institūts, 1983, 343. lpp. 

5. att. rakstnieku dienas sidnejā 1986. gadā. sēž no kreisās – māra kalniete, Lūcija Bērziņa, elga Leja,  
māra zālīte, velta saulīte, daina šķēle un ausma medne. stāv 2. rindā: 1. no kreisās aina vāvere, vidū –  
māra kalmane, 1. no labās – kārlis Gulbergs, 2. – arnis skujiņš. stāv 3. rindā no kreisās – juris krādziņš, 
mintauts eglītis, uldis siliņš, richards kraulis un aleksandrs zariņš 
(rakstniecības un mūzikas muzejs, māras kalmanes kolekcija, inv. nr. 572261. māras kalmanes foto)
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Proza

izdotas vairākas īsprozas izlases – latviešu proza svešumā “Prozas profili” (asv, 
1964), prozas antoloģija “Pasaules spogulī” divos sējumos (rīga, 1990), latviešu mītnes 
zemju prozas antoloģija “tilti. i” (rīga, 2009). 

Bēgļu nometņu laikā dominēja īsproza, reālistiski vēstījumi par Latvijas lauku 
ikdienu, pilsētas un cilvēku raksturu tēlojumi, kara posts, bēgļa pārdzīvojumi un sa
jūtas (P. klāns, i. Grebzde, j. klīdzējs u.c.), romānu tapšanai apstākļi nebija labvēlīgi. 
izdoti vēsturiski romāni, autoru uzmanību saistījusi nesenā Latvijas pagātne, brīv
valsts tapšanas laiks, dzīve Latvijas laukos un rīgā. atšķirībā no Latvijas pilsētu un 
lauku dzīves tēlojuma tuvākā vai tālākā pagātnē, ekskursiem mākslas dzīvē romānos 
daudz mazāk rādītas bēgļu gaitu noskaņas, izjūtas un nometnēs pārdzīvotais. Bēgļu 
gadi vairāk uzlūkoti par pagaidu stāvokli. “.. lasītāji labprāt ņēma pretī to, kas vēl 
nesen bija bijusi viņu dzīves realitāte, un pieņēma literārus sacerējumus, pie kādiem 
bija pieraduši.”42 v. ruņģe akcentējusi literatūras ciešo saistību ar lasītāju, pat zināmu  
atkarību. 

trimdas posmā (pēc 1950. gada) dominantes mainījās, priekšplānā nostiprinājās 
romāns. aizsāktās tēmas tika papildinātas ar jaunās zemes iespaidiem, bēgļu nometņu 
dzīves tēlojumu, trimdinieka ikdienas gaitām, pārdzīvojumiem, atsvešinātību un vientu
lību; asāk iezīmēti paaudžu konflikti un trimdinieku vērtību maiņa, trimdas sabiedrības 
tēlojums; trimdinieks biežāk tēlots robežsituācijās, krustcelēs, eksistenciālu jautājumu 
priekšā. “Literatūrā krīzes un pārejas laiki vienmēr iezīmējas ar stila lūzumiem, ekspe
rimentiem un stila maisījumiem. 50. gadu vidū latviešu trimdas prozas literatūrā sākās 
kaut kas jauns. [..] Prozas rakstniekam ir vajadzīga pagātne, bet kopējā pagātne sāka 
kļūt arvien nereālāka un izzust. ar izceļošanu mēs sākām neglābjami sadrumstaloties. 
vienīgie sakari starp pagātni un tagadni ir vairs tikai katra individuālajā dzīvē, ne vairs 
kopējos piedzīvojumos,”43 raksta m. Gūtmane. 

v. kalve uzskatīja, ka 20. gs. 50. gadu otrajā pusē latviešu literatūra apgāja dzīvo 
cilvēku, zaudējot psiholoģiskā tiešumā krāsu un garīgo kontūru asumu, pārvēršoties 
par ēnu spēlēm uz vienmuļi pelēkas sienas. Lirikā ap 20. gs. 50. gadu vidu mainījās pa
audzes, prozā vairāk vai mazāk tolaik dominēja tradicionāls vēstījums. to nodrošināja 
ražīgie vecākās, īpaši vidējās paaudzes autori. ar “jaunās Gaitas” iznākšanu 1955. gadā 
parādījās publicēšanās vieta, pamazām prozā sevi pieteica jauni vārdi (G. zariņš, 
i. šķipsna, a. irbe, t. Ķiķauka, B. veisberga u.c.), viņus vienoja t.s. zudušās paaudzes 
izjūta. tekstos rodama jēgas meklēšana, pāreja no reālisma uz savdabīgu subjektīvismu, 
atbilžu meklēšana uz būtiskiem jautājumiem, simboliskas, groteskas, eksistenciālas un 
sirreālas iezīmes, skepse. ar jaunās paaudzes ienākšanu latviešu prozā “gan neizbei
dzās iesāktais tradicionālais stāstošās prozas virziens, bet tam blakus pastāvēja jaunais, 
kritiskais, kaut arī ne vienmēr revolucionārais virziens. visumā šī virziena pārstāvji 
nerakstīja daudz, un viņu darbiem pietrūka arī pietiekami plašas un atsaucīgas lasītāju 
saimes. Pieraduši pie stāstu risināšanas, lasītāji nespēja pārorientēties uz saraustītu, 

42 nollendorfs v. trimdas literārā tematika. Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj., 373. lpp. 
43 Gūtmane m. trimda – trimdas situācija – trimdas literatūra. Kritikas gada grāmata, 19. rīga: Liesma, 1992, 

94. lpp. 
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daudzslāņainu, reizēm sirreālu, introspektīvu rakstīšanas veidu, kas raksturīgs šīs pa
audzes rakstnieku darbiem.”44

Prozas teksti atrodas starp reālo un ireālo, starp apziņas un zemapziņas slāņiem, 
sižeti sadrumstalojas kā mozaīkas no cilvēka saraustītās dzīves, vides tēlojumā lielāka 
nosacītība. Cilvēks šajā prozā parādās kā atsevišķs indivīds, izolēts vai izolējies no ci
tiem. “tas, kas bēglim, trimdiniekam palicis atmiņā, ir kāda laika idealizēti brīži, kam 
vairs nav nekāda sakara ar īstenību.”45 

romāns: problēmas un tematika

Pamatojums, kālab trimdā tapa tik daudz romānu par bijušo, meklējams j. Bičoļa 
atziņā, ka “trimdā literatūra savā ziņā aizstāj zaudēto dzimtenes pārdzīvojumu. Litera
tūra vismaz jaunajām paaudzēm sniegs priekšstatus par dzimteni. Literatūrā trimdi
nieki atradīs tos vienojošos elementus, savas dzīves jēgu, mērķus, par ko tiem cīnīties. 
Literatūra trimdā uz saviem pleciem nes nacionālās audzināšanas smagumu. Literatūra 
ar savu valodu un tai ieguldītajiem gara kompleksiem neļauj iznīkt latvietim, kam 
ne tikai sava valoda, bet arī sava īpatnēja domāšana un jušana.”46 romānu uzplūdus 
veicināja lasītāju interese par biezām grāmatām, ar to saistīta grāmatizdevēju rosība, 
izdodot romānu pēc romāna. kritiķi diskusijās un atsevišķos rakstos norādīja: proza 
stagnē (virspusīgs reālisms, sastāvējies līmenis), pietrūkst novitāšu, stila un izteiksmes 
meklējumu. tika atzīts: autori lieto konservētu vielu (j. Grīns), māksla veģetē kā koki 
puķu dobēs (j. Grīns), romāns ir kā desa, kuru var piepildīt ar visvisādu saturu (j. Bi
čolis) u.tml. rakstnieki arī saskatīja apdraudējumu literatūras attīstībā, ko veicināja  

44 nollendorfs v. ievadvārdi prozai. Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj., 417. lpp. 
45 Gūtmane m. trimda – trimdas situācija – trimdas literatūra, 100. lpp. 
46 Bičolis j. trimdas literatūra. Latvija, 1950, 15. nov., 6. lpp. 

6. att. Olafs stumbrs,  
velta toma un  
ivars Lindbergs 1969. gadā 
(rakstniecības un mūzikas 
muzejs, ivara Lindberga 
kolekcija, inv. nr. 441268) 
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1) atrautība no dzimtenes, tukšuma izjūta sevī, 2) stabilas un drošas auditorijas trū
kums, 3) maizes darba atstātās sekas, 4) rakstnieka darba pienācīga nenovērtēšana. 
j. Bičolis uzskatīja, ka ar personīgajiem pārdzīvojumiem nepietiek, lai ilgstoši paturētu 
radīšanas spēju iet plašumā un dziļumā.47 

Bēgļu/trimdas prozas tekstos iezīmējās vairākas tēmas. Bēgļu gaitas un dzimtenes 
atstāšana,48 leģionāru liktenis,49 paliekošās lappuses ar laika, sajūtu un realitātes doku
mentējumu veido t.s. mazās Latvijas attēlojums – nometņu laiks.50 apjomīgu romānu 
grupu veido pirmo trimdas gadu pieredze un latviešu sabiedrība dažādās zemēs un 
pilsētās,51 tēlojot latviešu trimdinieka ikdienu, sapņus, realitāti dažādās zemēs ar lat
vieša attieksmi pret jauno vidi, apstākļiem, cilvēkiem, sociālā statusa maiņu. romānos 
atklājās sarežģītas eksistenciālas problēmas.52 20. gs. 50. gadu izskaņā parādījās romāni, 
kas pievērsās toreizējās padomju Latvijas tēlojumam (anšl. eglītis, P. klāns, a. niedra). 
neizpalika atgriešanās pagātnes laikā ar spilgtiem senatnes tēlojumiem (vēsturiski, 
kultūrvēsturiski romāni, autoru vidū a. Baumanis, j. sarma, a. rupainis, m. zeberiņš 
u.c.). vecākas paaudzes rakstnieki atgriezās Latvijas lauku dzīves tēlojumos (v. kārkliņš, 
a. dziļums, j. klīdzējs u.c.), Latvijas brīvvalsts tapšanas laikā (v. kārkliņš, Ģ. salnais, 
e. mednis). Plaši pārstāvēta ir romānu grupa par Latviju un rīgu 20. gs. 20.–30. gados 
līdz okupācijai 1940. gadā, t.sk. par studentu dzīvi (a. niedra, t. zeltiņš, i. Grebzde, 
n. kalniņš, v. kārkliņš, k. Lesiņš u.c.). darbos ienākusi Baigā gada atblāzma, vācu 
okupācijas un kara laiks (P. aigars, i. Leimane, v. kārkliņš, k. Lesiņš). Prozas darbi 
sadalās it kā divās skaitliski līdzvērtīgās grupās – vēstījumos par pagātni un vēstījumos 
par nesenu pagātni un tagadni. 

šodienas lasītājam būtiski ir saprast, ko nozīmēja grāmata, pats lasīšanas process 
svešumā, kad izjūtās un pārdzīvojumos sasaucas lasītājs un rakstītājs. daļā trimdā 
tapušo romānu pārdroši meklēt augstas literāras vērtības un meklējumus. svešuma 
ap stākļos lasītājs no rakstnieka negaidīja jauninājumus, bet pazīstamo, tradicionālo, 
tomēr, gadiem ritot un ienākot jaunai lasītāju paaudzei, situācija mainījās. jaunākajai 
paaudzei atmiņu (par Latvijas laiku) nebija, nebija vēlmes un vajadzības patverties 
iekapsulētā pasaulē, jo viņi bija pasaules latvieši bez pagātnes nastas un ar atvērtību 
pasaulei. jautājums par tradicionālo un moderno latviešu trimdas pirmā posma prozā 
vairāk vai mazāk ir jautājums par paaudzēm, pieredzi un pasaules redzējumu. Pavēr
siens uz jauniem meklējumiem bija likumsakarīgs, kaut arī tolaik ne vienmēr saprasts 
un novērtēts. mūsdienu literatūrvēsturnieki uz tālaika literatūru sliecas raudzīties kā 

47 Bičolis j. trimdas literatūra. Latvija, 1950, 8. nov., 5. lpp. 
48 vīksna i. Mums jābrien jūrā (1951), sodums dz. Taisām tiltu pār plašu jūru (1957), jaunsudrabiņš j. Es stāstu 

savai sievai (1946, 1951) u.c.
49 dziļums a. Tornas grāvrači (1949) un Vakars uz ezera (1951), ruņģis a. Vai, bāliņi, tālu jāsi (1963), janov

skis G. Pēc pastardienas (1968), zariņš G. Varonības augstā dziesma (1962) u.c.
50 eglītis anšl. Laimīgie (1951), miķelsone k. Nakts parāde (1953), zeberiņi dz. un m. Ūpji (1952), dziļums a. 

Mežlejas taurētājs (1956), zariņš G. Trimdas augstā dziesma (1967) u.c.
51 eglītis anšl. Cilvēks no Mēness (1954), niedra a. Zelta vārtu pilsēta (1959) un Holivudas klauns (1963), 

Grebzde i. Pelēkā māja (1954), klīdzējs j. Dženitors (1955), Liepa r. Sveša vasara (1955), toma v. Aldaune 
(1960), vīksna i. Nams kalna galā (1992), janovskis G. Pār Trentu kāpj migla (1963), ābele e. Ar saknēm 
izrautie (1968), Bērziņa L. Eingāna (1975) u.c.

52 zariņš G. Apsūdzēts (1961), šķipsna i. Aiz septītā tilta (1965) un Neapsolītās zemes (1970), veisberga B. Es, 
tavs maigais jērs (1968).
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uz kultūrvēsturisku fenomenu, nacionālās identitātes un pašapziņas, pašsaglabāšanās 
fenomenu. ar tēloto citādo vidi, sabiedrību un latvieti tajā, ar svešuma izjūtām tā ir 
paliekoša literatūras vēstures kontekstā – ar literārām virsotnēm un fonu. “trimdas 
rakstniecībai ir ļoti liela nozīme. Grāmatas vieno visos kontinentos izkaisītos tautiešus, 
mēs krājam literāras vērtības arī tautai dzimtenē. reiz mūsu darbus tur lasīs,”53 rakstīja 
a. dziļums.

teātris

Pētniecība, avoti

“tauta, kurai tik spēcīgs dramatisks instinkts kā latviešiem, nekad nedzīvos bez 
sava teātra, lai kur tā dzīvotu un kur lielākā skaitā atrastos. [..] tāpēc arī trimdā teātri 
spēlēsim, kamēr vēl būsim dzīvi un tautiski nebūsim iznīkuši.”54 Latviešu teātra attīs
tība trimdā ir plaši pētīta v. Hausmaņa monogrāfijās “Latviešu teātris trimdā: vācija. 
austrija. Beļģija. dānija. anglija. zviedrija” (2005), “Latviešu teātris asv un kanādā” 
(2008) un “Latviešu teātris austrālijā” (2010), detalizēti izsekots un vērtēts latviešu 
teātru kopu un ansambļu devums, sniegtas iestudējumu hronikas55 (atklāj teātru kopu 
daudzskaitlību, dokumentē iestudējumu laiku, tēlotājus). Bagātīgs faktu un atziņu ma
teriāls par trimdas teātru darbību iekļauts rakstu krājumā par latviskām problēmām 
“archīvs” 19. (1979) un citos sējumos (1967, 1972), izdoti bukleti, trimdas periodiskie 
izdevumi glabā recenzijas par teātru izrādēm, Latvijas kultūras akadēmijas teātra mu
zejs apkopo arhīva materiālus un kolekcijas par aktieriem, režisoriem. 

Bēgļu gadi. īss raksturojums 

vēl nebija aprimusi kara darbība vācijas teritorijā, kad latvieši sāka spēlēt teātri. 
Bēgļu nometņu gados vācijā darbojās profesionāli teātri, amatieru kopas un ansambļi 
(skaits sniedzas pāri par 90). vairums nacionālā teātra aktieru, kuriem pievienojās 
spēlētāji no rīgas radiofona un provinču teātriem, koncentrējās angļu pārvaldes zonas 
no metnē mērbekā, kur režisora O. uršteina vadībā darbojās Mērbekas Latviešu teātris 
(aktieri – m. zīlava, Ņ. melbārde, a. mača, H. Prince, m. damroze, m. zīle, j. šāberts,  
k. Ģērmanis, a. mitrevics u.c.; režijas vadīja j. zariņš un O. uršteins, dekorācijas veidoja 
Ē. dajevskis). režisors j. zariņš uzskatīja, ka mērbekas Latviešu teātris vairāk sekoja 
psiholoģiskā teātra tradīcijām.56 amerikāņu pārvaldes zonas lielākajā nometnē izvei
dojās eslingenas Latviešu teātris (aktieri – i. Graudiņa, L. štengele, e. tauriņa, k. veics, 
aug. mitrēvics, j. Lejiņš, r. Birzgalis u.c.; režijas vadīja k. veics un j. Lejiņš; dekorācijas 

53 Pašportreti. Bruklina: Grāmatu draugs, 1965, 86. lpp. 
54 Bērziņš a. Latviešu teātra apstākļi trimdā. P. Mantnieka apgāda gada grāmata 1951. gadam. Bruxelles: Pētera 

mantnieka apgāds, 1950, 184. lpp.
55 Hausmanis v. Latviešu teātris trimdā: Vācija. Austrija. Beļģija. Dānija. Anglija. Zviedrija. rīga: zinātne, 2005, 

423.–483. lpp.; Hausmanis v. Latviešu teātris ASV un Kanādā. rīga: zinātne, 2008, 677.–767. lpp.; Haus
manis v. Latviešu teātris Austrālijā. rīga: zinātne, 2010, 571.–652. lpp.

56 teātris (1945–1950) sniedza astoņpadsmit jauniestudējumus, vidēji trīs četrus sezonā.
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veidoja j. kuga).57 Bez šīm divām profesionālo aktieru trupām, latviešu teātri izveidojās 
Lībekā (1946–1949), vircburgā, Fišbahā un augsburgā (1945–1949, visi trīs). Līdzās 
profesionāliem aktieriem tajos iesaistījās amatieri, izveidojoties par spēcīgu aktieru 
paaudzi, kas trimdas apstākļos varēja profesionāli spēlēt teātri (to vidū – k. Gulbergs, 
u. siliņš, L. veikina u.c.). amatieru kopas darbojās vai ikkatrā lielākā latviešu bēgļu 
nometnē, to darbība bija “latviešu teātra mākslas sasniegumu apliecinātāji un trimdi
nieka garīgās dzīves stiprinātāji. tie bija neaizmirstami un gaiši brīži kā skatītājiem, tā 
tēlotājiem trimdinieku šaurajā, bezcerīgajā un bezvērtīgajā ikdienā”.58 Latviešu ama
tieru teātru kopas 40. gadu otrajā pusē un 50. gadu sākumā darbojās arī Beļģijā, dānijā, 
austrijā un zviedrijā. Bēgļu posmā nācās saskarties ar problēmām – trūka lugu, tās 
pārrakstīja, izlīdzējās ar cittautu lugām (F. šillers, v. šekspīrs, k. Goldoni, moljērs u.c.). 
“Bet blakus raiņa, Brigaderes, vulfa, akurātera un zīverta darbiem Blaumaņa lugas 
bija un palika visu ansambļu pamatā.”59 uz latviešu skatuvēm parādījās arī jauntapušas 
lugas, autori m. zīverts, anšl. eglītis, t. zeltiņš, kaut absolūtā dominante bēgļu posmā 
bija r. Blaumaņa komēdijas, drāmas un viencēlieni. 

Latviešu trimdas teātru pētnieks v. Hausmanis atzinis, ka visas latviešu teātra spē
lētāju grupas nebūtu vērtējamas ar vienu mērauklu, “.. viņi [teātri. – I. D.-S.] pulcēja 
kopā entuziastus, iestudēja lugas, brauca ar tām arī uz kaimiņu novadiem, un bēgļu no
metņu laiks vācijā kļuva par nepārspētu teātra mākslas fenomenu, kad teātra spēlēšana 
un, protams, arī skatīšanās izvērsās par savdabīgu dzīvesveidu.”60 teātrim svešumā bija 
tautiešus vienojoša funkcija. “Grūtajās dienās šie teātri darīja lielu patriotisku darbu, 
dodami bēgļiem garīgu ierosmi, – tie mundrināja, spēcināja un lika visur atskanēt lat
viskai dzimtenes balsij.”61

Latviešu teātris pasaulē

teātra vēsturnieks a. Bērziņš atzinis, ka, latviešiem izceļojot no vācijas uz citām 
zemēm, beidza pastāvēt labi organizētās un saliedētās latviešu teātra vienības, “kas 
spēja sarīkot regulāras teātra izrādes savās apmetnes vietās vai ceļodamas apkalpoja 
sev tuvākos latviešu bēgļu centrus”.62 Pēc izceļošanas latviešus šķīra attālumi pat vienas 
zemes ietvaros, ikdiena aizritēja maizes darbā, tomēr profesionālākās trupas atvaļi
nājumu laikā devās viesizrādēs, notika arī kontinentu tuvināšanās. režisors P. Ozols 
uzskatīja, ka latviešu teātra mākslas gulbja dziesma izskanēja bēgļu nometnēs vācijā, jo 
tur “nepārtrauktā un regulārā darbā tika turpinātas Latvijas skatuvju labākās tradīcijas. 
[..] šodien [domāti 20. gs. 60. gadi. – I. D.-S.] mēs nevaram runāt par profesionālu 
mākslas teātri tādā izpratnē, kāds tas mums bija Latvijā.”63 Latviešu trimdas teātrus 

57 teātris (1945–1950) sniedza divdesmit jauniestudējumus, vidēji četrus piecus sezonā. 
58 zariņš j. Latviešu teātris trimdā. Latviešu Almanachs 1953. gadam. Londona: Latpress, 1952, 98. lpp.
59 turpat, 99. lpp.
60 Hausmanis v. Latviešu teātri trimdā: Vācija. Austrija. Beļģija. Dānija. Anglija. Zviedrija, 6. lpp. 
61 Bērziņš a. Latviešu teātra apstākļi trimdā, 177. lpp.
62 turpat. 
63 Ozols P. Patiesības atzīšana. ALA Kultūras biroja Biļetens, nr. 5, 1961, 100. lpp. 
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nevar vērtēt ar tādiem kritērijiem, kā 
tas darīts Latvijā, jaunajā situācijā ir 
jābūt pateicīgiem par to, ka dažādu pa
audžu latviešos ar tik atšķirīgu skatuves 
pieredzi ir saglabājusies vēlme spēlēt  
teātri. 

Rietumvācijā 20. gs. 50.–60. gados 
darbojās septiņpadsmit teātra kopas 
(augustdorfā, Bīlefeldā, Hamburgā 
u.c.), 70. gados teātra spēlēšana vācijā 
apsīka. Lielbritānijā darbojās pāri par 
20 teātru kopu vai ansambļu (Lon
donā, Boltonā, Lesterā, stokportā u.c.), 
vienīgais profesionālais režisors bija 
j. zariņš, kurš atgriezās Latvijā (1962). 
Zviedrijā (stokholma, Lunda, Gēte
borga, upsala) ilgāku laiku darbojās 
vairāki teātri un kopas. no 1947. gada 
darbojās stokholmas Latviešu teātris, 
līdz 1966. gadam to vadīja dramatiķis 
mārtiņš zīverts. tur pirmo reizi izrā
dīja vairākas viņa lugas, ko iestudēja 
pats autors, līdzdarbojoties arī kā ak
tieris. jaunas vēsmas stokholmā ienesa 
eksperimentālais “mālu ansamblis” 
(1978–1980) j. rozīša vadībā. teātra 
spēlēšana stokholmā notika līdz 20. gs. 
90. gadu vidum, kā režisori zviedrijā 
darbojās m. zīverts, a. Blekte, j. rozī
tis un j. viesiens. 

Lielākais aktieru skaits izceļoja uz 
ASV. eslingenas un mērbekas teātru 
aktieri lielākoties apmetās Ņujorkas 
un Bostonas tuvumā. tur izveidojās divas neatkarīgas amerikas Latviešu teātra (aLt) 
kopas: aLt vašingtonas ansamblis (rež. O. uršteins) un aLt Bostonas ansamblis (rež. 
j. Lejiņš, r. Birzgalis un k. veics), kas darbojās kā pastāvīgi teātri. Būtisku nozīmi  
ieguva L. un B. siliņu 1966. gadā izveidotais mazais teātris Sanfrancisko, kura darbība 
tuva profesionāla teātra līmenim. Latviešu teātris spēlēts tuvu trīsdesmit asv pilsē
tās (tostarp Ņujorkā, Bostonā, mineapolē, indianapolē, milvokos, klīvlendā, Čikāgā, 
sanfrancisko, Losandželosā, sietlā), vidēji sniedzot vienu iestudējumu gadā. teātros, 
kopās un ansambļos strādāja gan Latvijas laika profesionāļi, gan arī amatieri. visro
sīgākā teātru kopu darbība bija 20. gs. 50. un 60. gados. uz Kanādu izceļoja neliels 
skaits profesionālo latviešu aktieru. teātris spēlēts septiņās pilsētās, visilgāk darbojies 
dv teātris kanādā (toronto) (1948–2000). aktīvi un rosīgi bijuši un vēl joprojām ir 

7. att. anšlavs eglītis. “Galma gleznotājs”. skats no eslingenas 
Latviešu teātra iestudējuma 1948. gadā 
(no viktora Hausmaņa personiskā arhīva) 

8. att. mārtiņš zīverts. “minhauzena precības”. skats  
no austrālijas Latviešu teātra iestudējuma 1973. gadā 
(no austrālijas Latviešu teātra arhīva)
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latviešu teātra spēlētāji Austrālijā. kaut arī uz austrāliju izceļoja neliels skaits profesio
nālu aktieru (to vidū L. kalniņa, G. Grauds, v. štāls, L. zemgale, L. Gailīte), tur bija un 
vēl joprojām netrūkst tādu, kas vēlas spēlēt teātri. tur darbojušies ansambļi un teātri 
sidnejā, melburnā, adelaidē, Pertā un Brisbenā, ik gadu sniedzot vairākus iestudēju
mus. Gadskārtējās kultūras dienās (kopš 1951. g.) allaž notikušas teātru izrādes, sākot 
ar 1961. gadu, regulāri notikuši latviešu teātru festivāli.64 

jauniestudējumu skaits gadu laikā mainījās,65 sākot ar 20. gs. 70. gadiem, vērojams 
latviešu teātru, kopu un trupu skaita un jauniestudējumu sarukums, pārrāvumi kopu 
darbībā, kopā sanākot saskaņā ar noteiktu notikumu.66 21. gadsimtā latviešu teātri vēl 
joprojām spēlē asv (mazais teātris sanfrancisko) un austrālijā. 

Problēmas – aktieri, režisori, skatītāji

režisors v. Lapenieks uzsvēris, ka trimdā vairāk var runāt par amatieru teātriem 
vai kopām. “mūsu trimdas apstākļos režijas vada gan rutinēti un piedzīvojuši skatuves 
mākslinieki, gan jauniesācēji, gan arī tādi, kas nekad nav teātrī strādājuši un nekad savā 
mūžā nav šinī nozarē neko arī mācījušies.”67 Latviešu teātru nākotni noteica paaudžu 
pēctecība – profesionāļu paaudze pakāpeniski aizgāja, “vidējās un jaunās paaudzes ļaudis, 
kas nopietni pievērsušies teātra mākslai, t.i., beiguši attiecīgās skolas, nu veido karjeru  

64 sk.: Luce Ņ. austrālijas latviešu teātru festivāli. Archīvs, XiX, 1979, 96.–102. lpp.
65 Pirmajā bēgļu nometņu posmā nereti bija pat pieci jauniestudējumi, trimdas gados pirmajās desmitgadēs 

vidēji – viens vai divi, reti trīs.
66 Luce Ņ. mūsu teātŗa un drāmas veidošanās. Archīvs, XiX, 1979, 63.–74. lpp.
67 Lapenieks v. Lietas, kas pašas kārtojas. ALA Kultūras biroja Biļetens, nr. 4, 1961, 46. lpp. 

9. att. mārtiņš zīverts. “Ķīnas vāze”. skats no eslingenas 
Latviešu teātra iestudējuma 1949. gadā 
(no viktora Hausmaņa personiskā arhīva)

10. att. mārtiņš zīverts. “kāds, kura nav”. 
skats no stokholmas Latviešu teātra iestu
dējuma 1972. gadā. kāds – mārtiņš zīverts, 
zīra – ilze zīverte. Friča Forstmaņa foto 
(no viktora Hausmaņa personiskā arhīva)
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uz sveštautiešu skatuvēm, ir pārāk aizņemti, lai nodotos latviešu pasākumiem”.68  
Gu vusi izglītību citzemju augstskolās, uzauga jauna režisoru paaudze (B. rubesa, 
m. ubāns, j. rozītis, m. rozīte u.c.) un latviešu izcelsmes aktieri (L. robiņa, i. kants, 
L. siliņš u.c.), kas spēlēja arī uz cittautu teātru skatuvēm. 

“Latviešu trimdinieki, ieskaitot viņu visjaunāko paaudzi, savu kavēto un aizkavēto 
latvisko dzīvi cenšas dzīvot un pārdzīvot uz skatuves – latviešu rakstnieku dramatisko 
darbu uzvedumos.”69 jaunā dzejniece v. dreimane savulaik retoriski jautāja: kāds ir 
latviešu teātra mērķis trimdā – atdzīvināt latviešu klasiķus vai iepazīstināt skatītājus ar 
jauniem darbiem?70 “Latviešu teātris ir latviešu valodā spēlēts teātris. Lai mēs paturētu 
vecos, bet piesaistītu arī jaunos aktierus un skatītājus, mums mūsu teātris ir jātur dzīvs. 
taču dzīvs ir tikai tas, kas aug, veidojas, progresē, eksperimentē.”71 arī režisors j. zariņš 
atzina, ka jāmeklē iespējas piesaistīt jaunus talantus teātru darbības pēctecībā. “[..] nav 

68 Birzgale r. trimdas latviešu teātrim 40 gadu. Akadēmiskā Dzīve, nr. 27, 1985, 34. lpp. 
69 Baltpurviņš k. teātra spēlēšana vien, vai arī kas vairāk? ALA Kultūras biroja Biļetens, nr. 3, 1960,  

110. lpp.
70 dreimane v. Piezīmes par latviešu teātra repertuāru. ALA Kultūras biroja Biļetens, nr. 8, 1963, 104. lpp.
71 turpat, 105. lpp.

11. att. mārtiņš zīverts. “minhauzena pre
cības”. skats no austrālijas Latviešu teātra 
iestudējuma 1954. gadā. jakobīne – Lūcija 
kalniņa, Oksentjerns – Gustavs Grauds 
(no viktora Hausmaņa personiskā arhīva)

12. att. anšlavs eglītis. “Bezkaunīgie veči”. skats 
no amerikas Latviešu teātra vašingtonas ansambļa 
iestudējuma 1970. gadā. no kreisās: Bertolds, 
sen. – Osvalds uršteins, Olte – kārlis Ģērmanis, 
Laukmanis – rūdolfs mucenieks 
(no viktora Hausmaņa personiskā arhīva)

Ingūna Daukste-Silasproģe   Latviešu kuLtūras dzīve trimdā (Literatūra, teātris, mūzika)
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starpības starp neatkarīgās Latvijas laika profesionāļu un trimdas amatieŗu sniegumu, 
jo arī mūsu profesionālajam aktierim vai režisoram darbs latviešu skatuvē ir tikai pata
pas nodarbe,”72 20. gs. 70. gadu izskaņā rakstīja Ņ. Luce. Pārdomas raisīja jautājumi – 
repertuārs, aktieri, režisori un skatītāji. r. Birzgale73 atzinusi, ka, sākot trimdas teātra 
gaitas, vecajiem profesionāļiem ar savu stingro teātra skolas pieredzi esot bijis viegli 
tēlot lugā pēc lugas, jo maizesdarbs, parasti bez lielas atbildības, neesot prasījis piepūli. 
nākamajai paaudzei situācija bijusi pretēja – mazas zināšanas teātra lietās un daudz 
atbildīgāks maizesdarbs. Lugu iestudēšana ieilgusi, uzvedumu skaits samazinājies. ne
reti aktieri ar lielāku skatuvisko pieredzi uzņēmās režijas darbu, kaut šajā jomā nebija 
zināšanu un paši atveidoja arī galvenās lomas. k. upatnieks saskatīja zināmu līdzību 
latviešu trimdas teātra gaitām ar tautiskās atmodas laikmetu – “tagad vairums jaunāko 
aktieru ir tādi paši amatieri, kas blakus praktiskam darbam var sevi parādīt arī skatuves 
garīgajā gaisotnē, tā svētīgi pakalpodami tautas kopības izjūtas uzturēšanai.”74 

repertuārs

salīdzinājumā ar dzeju un prozu drāmas žanra attīstībai ir sava specifika. tās attīs
tība trimdā cieši saistīta ar teātri. teātru rosmes mudināja rakstīt, bija nepieciešamas 
lugas. samērā neilgā laikā drāmas joma papildinājās ar jauniem vārdiem un darbiem. 
atsevišķās grāmatās lugas gan izdotas salīdzinoši reti, tās rokrakstā ceļoja no teātra uz 
teātri. Par to liecina latviešu teātru repertuārs svešumā un dv Latviešu teātra krātu
ves apkopotie materiāli. v. Hausmaņa sakārtojumā izdoti divi sējumi “trimdas lugas” 
(rīga, 1994, 1995). “Bet cik būs tādu trimdas apgādu, kas vēlētos izdot arī dramatiskus 
darbus? tas ir grūti, jo nav pircēju. [..] ka teātra mīlestība bez intereses par dramatisko 

72 Luce Ņ. mūsu teātŗa un drāmas veidošanās, 72. lpp. 
73 Bez grima: teātrinieku vēstules. Archīvs, XiX, 1979, 162. lpp. 
74 upatnieks k. teātra sabiedriskā nozīme trimdā. ALA Kultūras biroja Biļetens, nr. 11, 1964, 81. lpp. 

13. att. rūdolfs Blaumanis.  
“no saldenās pudeles”. skats  
no austrālijas Latviešu teātra 
iestudējuma 1988. gadā 
(no austrālijas Latviešu teātra 
arhīva) 
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literatūru nav īsta, tas tiek aizmirsts. Lugu autors mūsu rakstnieku saimē šobrīd visvai
rāk pamestais.”75 

Lugu rakstniecībā svešumā ir divas virsotnes – m. zīverts un anšl. eglītis. m. zī
verts izkopa kamerlugas žanru, tajā apvienojot psiholoģiski piesātināto formu ar trim
das prasību pēc lugām ar mazu tēlotāju skaitu. m. zīverta trimdā rakstīto lugu diapa
zons ir plašs: “to viela ņemta no grieķu mitoloģijas, no vēstures un folkloras, no senās 
pagātnes un no modernajiem laikiem, ieskaitot kara un bēgļu piedzīvojumus. darbības 
vietas apņem gandrīz visu zemeslodi.”76 Lugas trimdā rakstīja v. kārkliņš, t. zeltiņš, 
e. skujenieks, a. voitkus, G. Grieze, e. Lēmane, a. vāvere, r. staprāns, s. klauverts, 
O. Liepa, u. siliņš, j. viesiens, B. rubesa, B. metuzāle u.c. vēstulē 1991. gadā e. Lē mane 
atzinusi, ka austrālijā lugu autorus radījuši apstākļi: oriģināllugu trūkums, jo cik ilgi 
dzīvot ar pagātnes mantojumu. “tā ansambļu cilvēki, galvenokārt aktieri ar literāru 
noslieci, izmēģinājās padzīt Pegazu pa drāmas vagu. [..] un kādu kvalitātes gatavību 
var prasīt no autora, kas savu darbu rakstījis nacionālās kultūrpolitikas sekmēšanai.”77 
Bēgļu/trimdas periodā tapa vēsturiskas drāmas, komēdijas, viencēlieni, kamerlugas utt. 
Lugu tematika sasaucas ar prozas tematiku – vēsturiskas tēmas un cilvēks vēstures ko
līzijās, cilvēka un laikmeta attiecības, trimdas sabiedrības tēlojums, paaudžu attiecības, 
ilūziju sabrukums, identitātes problēmas u.tml. tapa reālistiskas, simboliskas, traģiskas, 
groteskas, psiholoģiskas, eksistenciālas lugas. “.. skatītāji vislabprātāk gribēja redzēt 
vieglāka rakstura izklaidējošus darbus, viņi ļoti labprāt skatījās lugas, kurās atainota 
trimdas latviešu realitāte, [..] atsaucīgi uztvēra patriotisko motīvu,”78 rakstīja v. Haus
manis. Bažas par latviešu teātra attīstību, perspektīvām, nākotni bija klātesošas visu 

75 rudzītis j. Latviešu literātūra trimdā. Archīvs, vi, 1966, 36. lpp. Fenomens ir m. zīverta 30 lugu sējumu 
izdošana austrālijā. 

76 Latviešu literatūras vēsture, 3. sēj., 578.–579. lpp.
77 vēstule v. Hausmaņa arhīvā. Citēts pēc: Hausmanis v. ieskats trimdas dramaturģijā. Trimdas lugas, i. rīga: 

zinātne, 1994, 9. lpp. 
78 Hausmanis v. ieskats trimdas dramaturģijā, 10. lpp. 

14. att. a. Gurnejs. “kokteiļu 
stunda”. skats no sidnejas 
Latviešu teātra iestudējuma 
2010. gadā. 
džons – ivars mirovics, 
Bredlijs – Gunārs klauss 
(no viktora Hausmaņa 
personiskā arhīva)

Ingūna Daukste-Silasproģe   Latviešu kuLtūras dzīve trimdā (Literatūra, teātris, mūzika)
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trimdas laiku. dramaturgs m. zīverts79 apdraudējumu saskatīja jaunu lugu trūkumā un 
lugu autora atrautībā no reālā latviešu teātra.

teātru repertuāri apliecina dažādu žanru klātesmi: komēdijas, drāmas, viencēlieni, 
traģēdijas, dramatizējumi, joku lugas, dziesmu spēles utt., plaši un krāšņi iestudējumi 
(dziesmu svētku ietvaros) un intīmas kamerlugas. trimdas teātru repertuāros dominēja 
latviešu klasiķu (r. Blaumaņa, a. Brigaderes, raiņa, e. vulfa), kā arī iekļauti jaunā
kās dramaturģijas darbi (galvenokārt svešumā tapuši, austrālijā izrādīta arī jaunākā 
padomju Latvijas dramaturģija); teātru repertuāros bijusi cittautu klasika un jauni, 
laikmetiski darbi, kas Latvijā tolaik netika rādīti (s. Bekets, e. jonesko, m. Frišs u.c.). 
20. gs. 60. gadu otrajā pusē aktualizējās jautājums, vai un kādas cittautu autoru lugas 
iestudēt latviešu teātros. e. dēliņš ieteica dot priekšroku tulkojumam gadījumos, ja 
būtu jāizrāda vāja latviešu autora luga.80 teātra procesu vērotāja austrālijā Ņ. Luce 
atzina, ka nedrīkstētu ieciklēties tikai uz pašu autoriem, īpaši klasiķiem. nedrīkstētu 
pieļaut, ka dzīve aiziet priekšā, “jo taisni drāma ir visciešāk saistīta ar sava laikmeta 
cilvēkiem, viņu dzīvi un garīgo pulsējumu. [..] saturā polītiskās problēmas mainās ar 
salonkomēdijām, vēsturiskiem tematiem, mazā cilvēka ikdienu, bet reālais mainās ar 
sirreālo. spēlēdams tikai mūsu vecos klasiķus, latviešu trimdas teātris nespēj atspoguļot 
divdesmitā gadsimteņa otrās puses garīgo pulsējumu.”81 r. Birzgale82 atklāj, ka aLt 
Ņujorkas, Bostonas un vašingtonas ansambļi bija vienojušies pēc iespējas izrādīt tikai 
latviešu autorus, jo modernistus un klasiķus latvieši varot skatīties amerikāņu teātros. 
asv cittautu, sevišķi moderno autoru, darbu tulkojumus spēlēja vienīgi mazais teātris 
sanfrancisko.

šodien iespējams gūt kvantitatīvu ieskatu latviešu teātru, kopu un ansambļu dar
bībā, grūtāk atbildēt uz jautājumu par iestudējumu kvalitāti; ieskatu pagātnes ainā 
sniedz recenzijas, fotogrāfijas. “teātra misija trimdas apstākļos bija sniegt skatītājiem 
prieka sajūtu, dot māksliniecisku baudījumu, teātris palīdzēja saglabāt latviešu valodu 
un kopa nacionālo apziņu, bet teātris palīdzēja arī veidot tā laika kultūrvidi, tā laika 
cilvēku,”83 rakstīja teātra zinātnieks v. Hausmanis. m. zīverts atzinis, ka latviešu valodu 
saglabāt un kopt vistiešāk palīdz teātris. “Gadu gaitā prasība pēc tīri nacionālpatriotiskā 
momenta teātra izrādēs varbūt sāk bālēt. taču latviešu teātris vēl joprojām ir vieta, kur 
dzirdam un spodrinām savu valodu, satiekamies ar vecajiem, iemīļotajiem autoriem un 
iepazīstamies ar jauniem,”84 rakstīja r. Birzgale. tomēr latviešu teātru procesi pasaulē 
vēl turpinās – teātri spēlē asv un austrālijā. dramaturgs m. zīverts reiz rakstīja, ka te
ātris ir trīsvienība – aktieri, luga un skatītāji. apbrīnas vērts ir latviešu teātra spēlēšanas 
un teātra skatīšanās fenomens. 

79 zīverts m. Latviešu trimdas teātris un autors. Archīvs, vii, 1967, 185.–186. lpp. 
80 dēliņš e. Latviešu teātri vai teātŗa mūzeju? Archīvs, vii, 1967, 205.–206. lpp. 
81 Luce Ņ. mūsu teātŗa un drāmas veidošanās, 70. lpp. 
82 Bez grima: teātrinieku vēstules, 161. lpp.
83 Hausmanis v. trimdas teātra fenomens. Kultūras krustpunktu meklējumi. rīga: Latvijas kultūras akadēmija, 

1998, 224.–225. lpp. 
84 Birzgale r. trimdas latviešu teātrim 40 gadu. Akadēmiskā Dzīve, nr. 27, 1985, 24. lpp. 
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mūzika

Pētniecība, avoti

“tur ir jaunrade – komponē
tie skaņdarbi. tur ir t.s. mūzikas 
dzīve. šaurākā nozīmē trimdas 
mūzikas dzīve ir koru sarīkojumi, 
solodziedātāju, instrumentālistu, 
kameransambļu, ērģeļu koncerti. 
ir bijusi arī latviešu opera Ol
denburgā un operete melburnā, 
tomēr – tāpat kā simfoniskie vai 
stīgu orķestri – tās ir epizodiskas 
parādības. [..] Plašākā nozīmē pie 
mūzikas dzīves pieder arī mūzikas 
izdošana – ir iznācis milzīgs skaņu
plašu, kasešu, kā arī nošu izdevumu 
klājiens,”85 jēdziena latviešu mūzika trimdā sazarotību skaidrojis muzikologs  
arnolds klotiņš. 

Latviešu mūziku svešumā pārstāv dažādu paaudžu komponisti, dziedoņi, atskaņo
tājmākslinieki, diriģenti, ikkatrs latviešu kora dziedātājs un mūzikas procesu vērtētājs. 
tikla ilstere86 uzskatīja, ka trimdas mūzikas dzīvē svarīgs latviskās mākslas un tradīciju 
kopšanas un saglabāšanas balsts bijusi un ir kora dziedāšana. Latviešu mūzikas būtība 
svešumā meklējama divos izejas punktos – tālaika kritikās, vērtējumos, vērojumos (no 
klātienes aspekta) un šodienas skatījumā (ar laika distanci). 

katra komponista muzikālo jaunradi var aplūkot, izejot no pieejamā muzikālā 
materiāla, biogrāfijas datiem, atmiņām, piezīmēm, laikabiedru vērtējumiem. no
zīmīgs izziņas avots ir periodisko rakstu krājums “Latvju mūzika” (asv, kalamazū, 
1968–1993), kur publicēta informācija par latviešu mūziķiem (atskaņotājmākslinie
kiem, diriģentiem, solistiem, komponistiem), muzikālām norisēm, dziesmu dienām 
u.tml. – “dziesmu svētkos mēs, no vienas puses, gribam saglabāt un spodrināt savu 
agrāko nacionālo mantojumu, bet, no otras puses, – parādīt un izcelt arī starplaikos 
klāt nākušo jaunpienesumu, sevišķi to, kas latvju skaņu mākslas kontinuitātei paš
reizējā situācijā varētu būt aktuālāks. tādēļ dziesmu svētkos līdzās mūsu agrākai un 
pašreizējai koŗmūzikai jo svarīga vieta tiek dota arī citiem skaņu mākslas žanriem, 
kā, piemēram, solo dziesmai, tāpat kamermūzikai un atsevišķās reizēs – pat sim
foniskajai mūzikai.”87 mūzikas tematikai veltītas lappuses dažādos trimdas preses  
izdevumos. 

85 klotiņš a. trimdas mūzikas pašnovērtējums. Trimda. Kultūra. Nacionālā identitāte: referātu krājums. rīga: 
nordik, 2004, 436. lpp.

86 ilstere t. dieva, dabas un dvēseles skaņradis. Latvija, 1968, 27. janv., 2.–3. lpp. 
87 Latvju Mūzika, nr. 2, 1969, 100. lpp. 

15. att. vācijas bēgļu nometņu laika latviešu dziesmu dienu afišas 
(Latvju Mūzika, nr. 25, 1996, 2938. lpp.) 

Ingūna Daukste-Silasproģe   Latviešu kuLtūras dzīve trimdā (Literatūra, teātris, mūzika)
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muzikologs a. klotiņš izcēlis divus latviešu mūzikas vērotājus – a. šturmu kā 
stingri regulāru vērtētāja tipu (regulāri publicējies laikrakstā “Laiks”88) un a. jērumu, 
kurš spējis skatīt mūziku plašā kultūras kontekstā.89 nozīmīgs avots latviešu mūzikas 
pētniekiem ir Ē. un m. Biezaišu veidotā Latviešu mūzikas materiālu krātuve austrā
lijā90 (kopš 1995. gada glabājas rakstniecības un mūzikas muzejā kā vienota kolekcija). 
krātuves darbs organizēts četrās grupās: 1) latviešu autoru skaņdarbi, 2) grāmatas un 
citi iespieddarbi par dažādiem latviešu mūzikas jautājumiem, apceres un monogrāfijas 
par komponistiem, mūzikas darbiniekiem, koriem, ansambļiem u.c., 3) latviešu mū
zikas ieskaņojumi (skaņuplates, kasetes, lentes), 4) latviešu mūzikas dzīves dokumen
tējums. Liecība par latviešu mūzikas un kordziedāšanas manifestāciju ir komponista  
v. Bērzkalna sastādītais sējums “Latviešu dziesmu svētki trimdā” (1946–1965) (Ņu
jorka, 1968). L. apkalna grāmatā “Lettische Musik” (1977) (mūzikas pētnieki vērtējuši 
neviennozīmīgi) plašāk vai konspektīvāk analizēts divdesmit latviešu komponistu 
muzikālais devums trimdā.91 ieskatu latviešu trimdas mūzikā sniedz ingrīdas zem
zares raksts “trimdas mūzikas nozīme kopējā nacionālās kultūras kontekstā un dažas 
latviešu mūzikas attīstības problēmas 20. gadsimta otrajā pusē”, a. klotiņa “trimdas 
mūzikas pašnovērtējums”92 un jaunākais pētījums “no zobena dziesma. roberts zuika 
un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā” (2013). Latviešu komponistu daiļrades izpētes 
procesā noderīgas ir apceres, biogrāfiskas vai autobiogrāfiskas grāmatas (piem., i. zem
zares “tālivaldis Ķeniņš. starp divām pasaulēm” (1994), “Olimpā bez lifta. Grāmata par 
komponista alberta jēruma dzīvi” (1996)). 

1958. gadā nodibinātā Latviešu koru apvienība rūpējās par repertuāru, nošu iz
došanu. aLa kultūras biroja skaņu mākslas sekcija ieskaņoja latviešu komponistu 
darbus skaņuplatēs,93 tika izdoti dziesmu krājumi, dziesmu svētku vadoņi. Par latviešu 
mūzikas attīstību svešumā var meklēt rakstus bibliotēkās, arhīvos, datubāzēs (Latvijas 
mūzikas informācijas centrs), mūzikas leksikonos un enciklopēdijās (piemēram, par 
t. Ķeniņu – kanādas izdevumos, L. ritmani – asv izdevumos) un starpdisciplināros 
pētījumos. tomēr līdz pat šodienai trūkst latviešu trimdas mūzikas vēstures.

Bēgļu laika trimdas mūzikas attīstības tendences  
(daži vērtējumi)

muzikoloģe i. zemzare uzskata, ka trimdas mūzikas nozīme latviešu mūzikas 
kontekstā ir ne vien muzikoloģiska, bet arī socioloģiska, antropoloģiska un filozofiska 

88 sk.: koļeda r. Latviešu emigrācijas sabiedrības mūzikas dzīves atspoguļojums laikrakstā “Laiks”, Arnolda 
Šturma publicistikā (1956–1996). j. vītola Lma muzikoloģijas nodaļas bakalaura darbs (rīga, 1997), saīsinātā 
formā publicēts – Arnolds Šturms mūzikā, rakstos, atmiņās. rīga: elpa, 2004, 133.–189. lpp. 

89 sk.: jērums a. mūsu mūzikas starptautiskā perspektīva. Ceļa Zīmes, nr. 11, 1953, 75.–76. lpp.; jērums a. 
mūsu mūzika divu kontinentu koncertzālēs. Ceļa Zīmes, nr. 12, 1953, 69.–71. lpp.

90 krātuve izdeva katalogus (1974 – 1. daļa, 1981 – 2. daļa, 1992 – 3. daļa).
91 apkalns L. Lettische Musik. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 1977, s. 213–246.
92 abi raksti publicēti konferences referātu krājumā Trimda. Kultūra. Nacionālā identitāte. rīga: nordik, 2004, 

404.–445. lpp. 
93 informāciju par izdotajām skaņuplatēm sk.: Latvju Mūzika, nr. 2, 1969, 198.–205. lpp.; nr. 4, 1971, 392.–

398. lpp.; nr. 8, 1975, 773.–779. lpp.
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problēma.94 no Latvijas izceļoja simti 
mūziķu un komponistu, gandrīz 
pilnībā aizbrauca Latvijas radiofona 
simfoniskais orķestris, operas trupa. 
L. apkalns konstatēja, ka pirmajos 
pēckara gados latviešu trimdas mu
zikālajā dzīvē samanāmas konserva
tīvas iezīmes.95 muzikologs a. klo
tiņš atzinis, ka nometņu apstākļos 
latviešu dziedātāju koncertos vīdējis 
gaumes apmulsums un eklektika. 
Bēgļu posmā96 detmoldā kompo
nists j. vītols vadīja Baltijas mūzikas 
skolu koledžas statusā, pastāvēja 
vairākas profesionālas mūziķu ap
vienības, darbojās Latviešu opera Ol
denburgā un vircburgā, kori, koncertēja dziedoņi un atskaņotājmākslinieki, zviedrijā 
darbību atjaunoja reitera koris. vācijā tika sarīkotas dziesmu dienas97 (1946., 1947. un 
1948. g.). “vācijas gados trimdas mūzikas dzīves ritums bija uzsākts, dziesmusvētku 
kustība ievadīta un, kā zināms, tā izvērtās par rietumos atšķirtās tautas daļas vare
nāko vienotāju faktoru.”98 noslēdzoties bēgļu nometņu posmam vācijā, radās bažas, 
vai nesatrūks mūzikas pavedieni, vai tā nekļūs fragmentāra kā atsevišķas latviešu mū
zikas saliņas. “Latvijā neviens no mūsu skaņražiem nebūs dzīvojis tikai kompozīcijai, 
viens vai otrs maizes darbs bija jāstrādā katram un komponēšanai arvien atlikušas tikai 
brīvdienas, vaļas stundas un naktis. visumā tātad stāvoklis vismaz fiziski it kā nebūtu 
daudz grozījies. taču tā kā bijis, nav nekas: komponists kļuvis nošu pārrakstītājs, diri
ģents – orķestra bibliotekārs, kritiķis – klavieru skaņotājs un šīs kariķētās attiecības urbj 
kā galvas sāpe, lēni, bet nemitīgi mazinādama garīgo spraigumu.”99 trimdas apstākļos 
aktualizējās jautājums – kas ir latviska mūzika?, “kurā mirklī kāds pārstāj (nepārstāj) 
būt latviešu komponists un kļūst/nekļūst par kanādiešu komponistu, piemēram? [..] 
Bet jāzepa vītola jautājums, uz kuru atsaucas tālivaldis Ķeniņš: “kā latviski skan re 
mažora gamma?” – paliek aktuāls”.”100

a. jērums novērojis, ka 20. gs. 50.–60. gados latviešu komponistus maz interesēju
šas laikmetīgas tendences. 20. gs. 60. gadu sākumā a. šturms secināja, ka brīvajā pa
saulē ir maz latviešu komponistu (ap 20) un ka dziesmu svētku jaundarbu koncerts 

94 zemzare i. trimdas mūzikas nozīme kopējā nacionālās kultūras kontekstā un dažas latviešu mūzikas attīstības 
problēmas 20. gadsimta otrajā pusē. Trimda. Kultūra. Nacionālā identitāte: referātu krājums, 404. lpp. 

95 apkalns L. Lettische Musik, s. 213. 
96 sk.: klotiņš a. Latviešu mūzika bēgļu nometnēs vācijā. Latvju Mūzika, nr. 25, 1996, 2933.–2940. lpp.
97 turpat, 2935.–2940. lpp. 
98 turpat, 2940. lpp. 
99 jērums a. Latviešu mūzika krustceļos. Latviešu Almanachs 1953. gadam, 95. lpp.
100 zemzare i. trimdas mūzikas nozīme kopējā nacionālās kultūras kontekstā un dažas latviešu mūzikas attīstības 

problēmas 20. gadsimta otrajā pusē, 404.–405. lpp. 

16. att. Pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atcere Fišbahā 
1948. g. 27. jūnijā (Latvju Mūzika, nr. 25, 1996, 
2939. lpp.)
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rosina komponistu rakstīt tieši šim nacionāli nozīmīgajam notikumam.101 a. šturms 
uzsvēris, ka koru un solistu koncerti ar latviešu komponistu darbiem klausītājos stip
rina nacionālo apziņu un atgādina par piederību Latvijai. kaut arī svešatnē, latviešu 
komponisti radījuši daudz jaunu augstvērtīgu darbu, kuros klausītājs izjutis latvisko 
dvēseli un garu, nav izpalikuši meklējumi.102 rezumējot latviešu mūzikas devumu 
20 gadu garumā, a. jērums rakstīja: tā ir attīstījusies, kļuvusi bagātāka ar jaundarbiem, 
dažādojusies, atraisījusies “no tā tomēr diezgan dīvainā sastinguma Latvijā, kurš it kā 
paralizēja brīvu kustību, atņēma tieksmi meklēt, kas ir vienīgā iespēja atrast”.103 i. zem
zare secina, ka “latviešu nacionālās mūzikas koptonis salīdzinājumā ar divdesmitā 
gadsimta otrās puses pasaules mūzikas pamatievirzēm būtu raksturojams kā visumā 
tradicionāls”,104 vērojama pastiprināta interese par folkloru, latviskuma atslēgas meklē
jamas gan tradicionālismā, gan piesardzībā pret mūzikas valodas jauninājumiem. Par 
pirmajiem divdesmit gadiem svešumā (1945–1965) a. jērums secināja: pietiekami, lai 
nebūtu jāslīkst izmisumā, nepietiekami, lai tērptos pāva spalvās.105

L. apkalns uzskatīja, ka līdz pat 20. gs. 80. gadu sākumam veiksmīga darbība 
dziesmu svētkos bija iespējama, iekļaujot koru repertuārā koristiem zināmas dziesmas. 
jaunas dziesmas tapa komponistu j. vītola, ā. ābeles, B. skultes, j. norviļa un v. Ozo
liņa muzikālajās tradīcijās. j. Poruks, a. jērums, vēlākos gados t. Ķeniņš un e. šēnfelds 
“rakstīja trimdā izsmalcinātas koŗdziesmas, kas tomēr neparādījās dz[iesmu] svētku 
programmās”.106 Pagrieziena punktu L. apkalns un i. Brože saskatījuši ap 1980. gadu, 
kad sevi pieteica jauna, trimdā izaugusi latviešu paaudze (i. akerberga, P. aldiņš, 
G. Gedulis, i. mežaraups, d. štauvereaperāne, a. kuprisa, L. ritmane u.c.). viņi sāka 
rīkot jaunatnes dziesmu svētkus (kopš 1976), lai atskaņotu jaundarbus, kuros sākotnēji 
dominējušas tautasdziesmu apdares, “un vēl nebūt nebija skaidrs, kā skanēs šīs paau
dzes īstenā oriģināldziesma”.107 i. Brože secināja: “viņu skaņdarbi rakstīti laikmetīgā 
valodā, bet tai pašā laikā viņi visi ir ļoti pamatīgi iedziļinājušies latviešu folklorā un arī 
šai plāksnē devuši daudz jaunu darbu.”108 Latvijai atgūstot neatkarību, pamazām izzuda 
komponistu dalījums, skaņdarbi skanēja koncertos Latvijā (piem., 1992.–1995. g. Lu 
Lielajā aulā notika koncerti “ārpus Latvijas komponētā vokāli instrumentālā mūzika”109) 
un dziesmu svētku kopkorī. Gadsimtu mijā latviešu komponisti svešumā aizvien vai
rāk sāka iekļauties savas mītnes zemes muzikālajā dzīvē, nezaudējot savas latviskās  
saknes. 

101 šturms a. trešie latviešu dziesmu svētki kanādā. ALA Kultūras Biroja Biļetens, nr. 5, 1961, 99. lpp. 
102 šturms a. asv latviešu mūzikas dzīve desmit gados. ALA Kultūras Biroja Biļetens, nr. 4, 1961, 38., 40. lpp.
103 jērums a. Latviešu mūzikas problēmas 20 svešuma gados. Olimpā bez lifta: Grāmata par komponista Alberta 

Jēruma dzīvi. rīga:  musica Baltica, 1996, 229. lpp.
104 zemzare i. trimdas mūzikas nozīme kopējā nacionālās kultūras kontekstā un dažas latviešu mūzikas attīstības 

problēmas 20. gadsimta otrajā pusē, 406. lpp. 
105 jērums a. Latviešu mūzikas problēmas 20 svešuma gados, 226. lpp.
106 apkalns L. mūzika trimdā. Latvju enciklopēdija, 3. sēj. Galv. red. e. andersons. rockville: amerikas Latviešu 

apvienības Latviešu institūts, 1987, 172. lpp. 
107 turpat, 173. lpp. 
108 Brože i. Latviešu mūzikas attīstība trimdā. Archīvs, XXiv, 1984, 206. lpp. 
109 kroje i. trimdas latviešu mūzika Latvijā. Latvju Mūzika, nr. 23, 1994, 2680. lpp. 
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Paaudzes un virsotnes 

raugoties uz latviešu komponistiem svešumā, a. jērums mēģinājis saskatīt likum
sakarības un dalīt komponistus paaudzēs,110 muzikoloģe i. zemzare izdalījusi četras 
paaudzes. Pamatos abu dalījumi sakrīt. Pirmajai paaudzei i. zemzare pieskaitījusi j. vī
tola skolniekus un laikabiedrus – ā. ābeli, j. kalniņu, B. skulti, v. dārziņu, j. mediņu 
u.c., kuru daiļrades pirmais posms saistīts ar Latviju. a. jērums atsevišķi aplūkoja tikai 
j. vītolu, j. mediņu un ā. ābeli. Otrajā paaudzē ir tie, kuri kara laikā beiguši j. vītola 
klasi vai uzsākuši studijas, – t. Ķeniņš, a. jērums, L. apkalns u.c. šo komponistu izglī
tība ietver, no vienas puses, Latvijas skolu un svarīgos bērnības un jaunības iespaidus, 
kas saistīti ar Latviju. no otras puses, viņu akadēmiskā izglītība pabeigta ievērojamās 
eiropas konservatorijās vai veidojusies citu kultūru ietekmē. šī (un daļēji arī pirmā) 
paaudze visspilgtāk izpaudās 20. gs. 50. un 60. gadu latviešu mūzikā. trešā ir tā pa
audze, kas Latviju atstāja pusaudža vai bērnības gados, svešumā aizveda tikai pirmos 
dzīves iespaidus, viņu vidū ir G. Pone, i. ramiņš, a. vītoliņš u.c. šai paaudzei par 
būtisku dilemmu kļuva nacionālās identitātes saglabāšana. “tieši šai paaudzei piekrīt 
loma cīnīties par savas dzīves sākšanu, nostabilizēšanos svešā zemē, kur šis izklīšanas, 
māju meklēšanas liktenis laikam ir iemesls, kālab tik maz šai laikā veidojas profesio
nālu komponistu un kālab to starpā nav gandrīz neviena ar izteikti latvisku muzikālās 
domāšanas piesaisti.”111 Ceturtā ir, svešumā dzimusī komponistu paaudze, to vidū 
d. aperāne, a. kuprisa, P. un m. aldiņi, i. mežaraups, L. ritmane u.c., kuri izglītību 
ieguvuši galvenokārt asv mūzikas augstskolās. 

muzikoloģe i. zemzare muzikālās izpausmes evolūciju laikmetīgās domāšanas 
virzienā saskatījusi trīs dažādās personībās, minot v. dārziņu, t. Ķeniņu un G. Poni. 
“varētu teikt, ka tālivalža Ķeniņa stabilajam izglītotajam talantam, no vienas puses, 
tuvojas volfganga dārziņa konsekventās kamermūzikas studijas, bet, no otras puses, – 
Gundara Pones pasaulīgie meklējumi.”112 viņa tos uzskata par trim nozīmīgākajiem 
komponistiem113 trimdas mūzikā. a. jērums izcēlis v. dārziņu, kurš “saaudis savas 
mūzikas oriģinalitāti no tautasdziesmas metiem”, “atstājis skaņdarbus, kas mūsu 
literatūrā ir vienreizīgi ar savu oriģinalitāti kā koncepcijā, tā tehniskā apdarē”;114 
t. Ķeniņu nodēvējot par latviešu modernās mūzikas klasiķi, “kura lielformāta darbi, 
tāpat kā solo un kora dziesma vairāk nekā dekādi aizpildīja un turēja mūsu mū
zikā avangarda pozīcijas. [..] Ķeniņa mūzikā ir elpa, īsts formāts un dinamikas  
potences.”115 

110 jērums a. Latviešu mūzikas problēmas 20 svešuma gados, 226.–229. lpp.
111 zemzare i. trimdas mūzikas nozīme kopējā nacionālās kultūras kontekstā un dažas latviešu mūzikas attīstības 

problēmas 20. gadsimta otrajā pusē, 410. lpp. 
112 turpat, 411. lpp.
113 Plašāku vērtējumu un daiļrades analīzi sk.: zemzare i. trimdas mūzikas nozīme kopējā nacionālās kultūras 

kontekstā un dažas latviešu mūzikas attīstības problēmas 20. gadsimta otrajā pusē, 411.–428. lpp.
114 jērums a. Latviešu mūzikas problēmas 20 svešuma gados, 228. lpp. 
115 turpat, 228.–229. lpp. 
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Žanri

Būtiska nozīme līdzās dažādām komponistu paaudzēm trimdā ir atskaņotājmāksli
niekiem un viņu radošajām izpausmēm. ja raugāmies no žanru aspekta, tad svešumā 
ir pārstāvēta kormūzika (a cappella, ar klavierēm/ērģelēm, orķestri), solodziesmas, 
instrumentālā mūzika, simfoniskā mūzika, tautasdziesmu apdares, ar jaunu pienesumu 
papildināta garīgā mūzika. a. jērums atzinis, ka dominēja dziesmas. Pēc Otrā pasaules 
kara, saskaroties ar rietumeiropas mūzikas meklējumiem, uzplauka kamermūzikas 
jeb instrumentālās mūzikas žanrs, kura attīstībā L. apkalns saskatīja lielākās attīstības 
iespē jas un individuālo daudzveidību, savukārt simfoniskā mūzika trimdā vairāk sais
tījās ar dziesmu svētku koncertiem. 

tomēr jau trimdas sākumperiodā muzikālo procesu vērotāji akcentējuši būtisku 
problēmu – top jauni skaņdarbi, bet tie netiek atskaņoti vai izpildīti, tajā pašā laikā tiek 
sludināti jaundarbu konkursi, labākie godalgoti un pirmatskaņoti. dziesmu svētku ie
tvaros līdzās garīgās mūzikas un koru mūzikas koncertiem notika jaundarbu koncerti, 
simfoniskās, pat avangarda mūzikas un operu atskaņojumi, arī jauno komponistu kon

17. att. dziesmu svētku gājiens  
klīvlendas (asv) ielās 1968. gadā. 
viļa  Grāvīša foto

18. att. skats no 6. Latviešu dziesmu 
svētkiem toronto 1976. gadā  
(Latvju Mūzika, nr. 9, 1977, 854. lpp.)
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certi. komponists t. Ķeniņš rakstīja: “apmeklējot mūsu dziesmu svētku sarīkojumus 
svešumā, mēs iepazīstamies ar latviešu mūzikas kultūru un tās nesējiem kā radošā, tā 
izpildošā plāksnē. mēs atbalstām tās pastāvēšanu, reizē saņemot pretī kaut ko īpatnēju 
un nacionāli dārgu, ko svešu zemju kultūras mums nespēj dot. šī mūsu mūzikas atšķi
rīgā balss svešumā pievieno savus krāsainos akordus tai mūžīgajai latviskās kultūras 
simfonijai, kurai laikmetu maiņās nebūs zust.”116 dažādās komponistu paaudzes, viņu 
meklējumi dažādoja latviešu mūzikas ainu svešumā. Līdzās profesionālajai akadēmis
kajai mūzikai eksistēja (eksistē) popmūzikas, roka un citi žanri, kuros darbojās latviešu 
trimdinieki, iekļaujoties 20. gs. 60.–70. gadu kontrkultūras straumē un veicot sociāli 
nozīmīgu funkciju, īpaši 80. gadu beigās un atmodas sākumā. 

muzikoloģe i. zemzare akcentējusi problēmu, kas iezīmīga mūzikas attīstībai 
trimdā: “vai nu mēģināt iekarot savu vietu pasaules mūzikā, vai iekapsulēties savas 
kultūras monolītā, nepadarot to ievainojamu, trauslu ar kādu negaidītu izcilni, izvirzī
jumu, izrāvumu.”117 ar katru nākamo paaudzi nācās aizvien vairāk dzīvot starp svešatni 
un latvietību, jaunās mītnes zemes kultūru un latvisko kultūru. a. jērums uzskatīja, ka 
“latviešu mūzika nav iedomājama citādi kā nacionāli norobežots kopums, kā latviski 
tembrēta stabule pasaules mūzikas ērģelēs. [..] arvien derētu atcerēties to neapstrīdamo 
faktu, ka mūsu mūzika vispirms vajadzīga mums pašiem, tā radāma mūsu pašu videi un 
mēs paši arī esam atbildīgi par tās rašanos”,118 viņaprāt, apsveicama ir arī katra latviešu 
komponista iziešana starptautiskā forumā. 

mūzika vairāk nekā literatūra un teātris iet pāri robežām, tā nav tik cieši saistīta ar 
valodu (protams, ir tautasdziesmu apdares, solodziesmas ar latviskiem tekstiem). kom
ponists j. mediņš gan atzinis: “.. es esmu latviešu komponists un arī trimdā vispirms 

116 Citēts pēc: Purvs a. Pa skanošu vasaru. rīga: musica Baltica, 2000, 101. lpp. 
117 zemzare i. Tālivaldis Ķeniņš. Starp divām pasaulēm. rīga: Garā pupa, 1994, 139. lpp. 
118 jērums a. Latviešu mūzikas problēmas 20 svešuma gados, 224. lpp. 

19. att. skats no kora koncerta austrālijas 
latviešu kultūras dienu ietvaros sidnejā 
1963. gadā (Tilts, nr. 58/59, 1964, 58. lpp.)
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domāju par latviešu publiku. [..] Pasaules mūzikā ir milzīgs daudzums moderno kom
ponistu, kam aizmugurē sava valsts. es esmu trimdinieks, kas zaudējis dzimteni. Pēc 
tāda nav īpašas vajadzības. [..] atrodos it kā starp divi liktenīgām klintīm: man jābaidās 
pārāk attālināties no savas tautas un jāapzinās, ka citām tautām neesmu vajadzīgs.”119 
svešumā dzīvojot un intensīvāk saskaroties ar citzemju jauno mūziku, neiespējams 
šķiet palikt neskartam. tomēr neatstāj sajūta, ka katra latviešu mītnes zeme dzīvojusi 
visai autonomu latviešu mūzikas dzīvi, kopumā – savu latvisko kultūras dzīvi.

dziesmu svētki, kultūras dienas, rakstnieku dienas –  
latviešu kultūras manifestācijas

“dziesmusvētki ir mūsu tautas garīgās kodolenerģijas centrāle un akumulators, 
kurā uzkrājam tautas garīgos spēkus. [..] mēs zinām un jūtam, ka esam kopējas pa
gātnes mantinieki un kopējas nākotnes cēlāji.”120 muzikoloģe i. kroje atzīmējusi, ka 
dziesmu svētki kā trimdas tautiskās apziņas uzturētāji bijuši arī latviešu skaņražu 
jaunrades parāde.121 spilgtas latviešu kultūras manifestācijas svešumā bija dziesmu 
dienas (vācijā, dānijā un Lielbritānijā pirmās dziesmu dienas 1949. gadā), dziesmu 
svētki – “dziesmu dienas ir mūsu kopības svētki – lai sveicinām tāpēc katru latvieti, ko 
šais dienās satiekam. tad nebūs svešinieku savā starpā.”122 rakstnieku dienas (vācijā, 
austrālijā, asv) un citi literāri muzikāli sarīkojumi. austrālijā kā tradīcija nostabilizē
jusies gada nogalē, mainot norises vietas, rīkot plašas kultūras dienas (kopš 1951. g.); 
asv un kanādā atdzimusi dziesmu svētku tradīcija (notika/notiek austrumkrasta, 
rietumkrasta, vidienes un kanādas dziesmu svētki) ar plašu kultūras programmu, 
t.sk. deju koncertu, teātra izrādi, rakstnieku cēlienu. kultūras dienas austrālijā, 
dziesmu svētki asv un kanādā ietver visu latviešu kultūras spektru (gleznu izstādi, 
tautas daiļamatniecību u.c.). eiropā tika rīkotas t.s. Globālās dienas. “dziesmu svētki 
trimdā, manuprāt, pirmkārt, ir nodrošinājuši vienu lietu – mums ir izaugusi vismaz 
viena latviešu jaunā paaudze, kas būs latvieši, un iespējams, ka viņi izaudzinās vismaz 
vēl vienu latviešu paaudzi tālāk. Otrs. dziesmu svētki ir nodrošinājuši to, ka mums 
ir kori visā plašā pasaulē. un, treškārt, dziesmu svētki ir nodrošinājuši to, ka trimdā 
radās jauni un nozīmīgi latviešu darbi. sākot ar simfonijām, kamermūziku un mazākā 
formātā – latviešu kora dziesmu,”123 1976. gadā rezumēja a. jērums.

Literārajiem sarīkojumiem bija iezīmīga vieta un loma bēgļu laika literārās dzīves, 
latviešu kultūras dzīves kontekstā. rakstnieku vakari uzturēja un saglabāja saiti starp 
rakstītāju un lasītāju svešumā. un arī pašiem rakstniekiem, īpaši trimdas gados, bija 
nepieciešamība satikties. dziesmu dienas (svētki) un citi muzikāli literāri sarīkojumi 
vienoja visas mākslas svešumā. tie uzturēja un vēl joprojām uztur trimdas kopības 
sajūtu un kultūras dzīvi.

119 mediņš j. Toņi un pustoņi. Mana dzīve. rīga: Liesma, 1992, 220.–221. lpp. 
120 vīķeFreiberga v. Garīgā spēka avoti. Latvju Mūzika, nr. 22, 1993, 2454.–2455. lpp.
121 kroje i. vienīgais no ievērojamā sešinieka. Latvju Mūzika, nr. 24, 1995, 2733. lpp. 
122 Citēts pēc: Olimpā bez lifta. Grāmata par komponista Alberta Jēruma dzīvi, 73. lpp. 
123 Olimpā bez lifta. Grāmata par komponista Alberta Jēruma dzīvi, 544.–545. lpp.
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kopsavilkums

salīdzinājumā ar literatūru, kas sevī ietver publicētus tekstus, komplicētāk ir runāt 
par teātri un mūziku trimdā. Par rosīgo un sazaroto latviešu teātru, teātru kopu un an
sambļu darbību liecina izrāžu programmas, recenzijas laikrakstos, savukārt paši iestu
dējumi kļuvuši par pagātnes notikumu/faktu. arī mūzikas dzīves norises lielākoties ir 
pagātnes notikumi, koncertu afišas, solistu, izpildītāju vārdi, atsauksmes periodiskajos 
izdevumos un nošu raksti komponistu arhīvos, arī ieraksti skaņuplatēs. tālab jo būtisks 
uzdevums, kaut arī ne vienkāršs, ir mēģināt dokumentēt plašo latviešu kultūras dzīvi 
trimdā. 

raksta ietvaros autore nav mēģinājusi ietvert visu plašo kultūras dzīvi, ko piedāvā 
literatūra, mūzika un teātris. tas paliek literatūras vēsturnieku, muzikologu un teātra 
pētnieku ziņā. mēģināts ieskicēt būtiskākos procesus, attīstību, savdabību, problēmas. 
tomēr droši var apgalvot, ka latviešu kultūra bijusi nozīmīgs latvietības balsts svešumā. 
tā kļuva par valodas, mentalitātes, nacionālās pašapziņas patvērumu un mājām. Būtiski, 
ka svešumā veidojās pēctecība – latviskās kultūras nepieciešamības pēctecība. Latviešu 
kultūru trimdā veidojuši un vēl šodien veido ikviens svešumā dzīvojošais – gan tas, 
kurš rada (raksta, dzied, komponē, tēlo, glezno), gan tas, kurš ir skatītājos un lasītājos. 
Bez šīs divpusējās saites un intereses latviešu kultūras attīstība un kultūras dzīves pro
cesi nebūtu iespējami. Latviešu kultūra nebūtu saglabāta, attīstījusies, bagātinājusies, 
piedzīvojot kāpumus un kritumus, ja nebūtu to daudzo latviešu, kuri gribētu to veidot 
un kuriem tā bijusi nepieciešama. Latviešu kultūra trimdā ir patiesākais nacionālās 
identitātes un latvieša (latviskās) būtības apliecinājums, tā ir vērtība, ar kuru latvieši var 
lepoties citu tautu vidū. 

Par autori

Ingūna Daukste-Silasproģe (dz. 1968) – Dr. philol., Lu Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta Literatūras vēstures daļas vadošā pētniece. Pētniecība saistīta 
galvenokārt ar latviešu bēgļu nometņu laika un trimdas literatūru un literārajiem 
procesiem (monogrāfijas “Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu 
gados vācijā 1944–1950” (2002) un “Latviešu literārā dzīve un literatūra asv 
un kanādā (1950–1965)” (2007), strādā pie pētījuma par literārajiem procesiem 
austrālijā un salīdzinošo literatūrzinātni (līdzautore grāmatām “vācu literatūra 
un Latvija. 1890–1945” (2005) un “Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kul
tūras sakari” (2008)). 

Ingūna Daukste-Silasproģe   Latviešu kuLtūras dzīve trimdā (Literatūra, teātris, mūzika)
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SekSualitāteS aSpekti latviešu 
nacionāliSma ideoloģijā un prakSē 
(1914–1939)

nacionālisma laikmets rietumeiropas historiogrāfijā parasti tiek definēts no 19. gs. pirmās puses, 
centrālajā un austrumeiropā – ar 19. gadsimta otro pusi. valstiskums kā nacionālisma augstākais 
mērķis latviešu gadījumā tika sasniegts pēc pirmā pasaules kara, bet zaudēts – otrajā pasaules 
karā, piešķirot īpašu nozīmi starpkaru periodam kā nacionālās valsts pastāvēšanas laikam. raksta 
mērķis ir analizēt seksualitātes aspektus latviešu nacionālisma ideoloģijā un praksē no 1914. līdz 
1939. gadam. lai to veiktu, ir pētīta latviešu nacionālisma un seksualitātes saistība, analizējot sek-
sualitāti militārā konflikta, tas ir, pirmā pasaules kara un latvijas atbrīvošanas kara (1918–1920) 
situācijā, konstatējot, kā seksuālie stereotipi tika piemēroti nācijas interesēm un kā seksualitātes 
jēdziens tika izmantots nācijas veidošanā. Seksualitātes aspekti latviešu nacionālismā laikā no 1914. 
līdz 1939. gadam līdz šim historiogrāfijā nav pētīti, dažās publikācijās skarta ar seksualitāti cieši 
saistītā dzimtes (gender) loma latviešu sabiedrībā.

The era of nationalism in the Western european historiography usually is dated as the first half of 
the 19th century, while in the central and eastern europe – as the second half. Statehood as the 
supreme goal of nationalism was achieved in latvian nationalism as a consequence of the First 
World War, but it was lost during the Second World War, thus granting peculiar significance to 
the interwar period. This article explores the aspects of sexuality in ideology and praxis of latvian 
nationalism from the First World War to the Second World War (1914–1939). The primary objec-
tive of this essay is to study the connection of latvian nationalism and sexuality. Sexuality in the 
conditions of a national conflict, namely, during the First World War and the liberation War of 
latvia (1918–1920) has been explored, as well as nationalizing (‘latvianizing’) of sexual stereotypes 
and the use of the concept of sexuality in the nation building. The aspects of sexuality in latvian 
nationalism has not been researched in historiography, although the role of gender (with a close link 
to sexuality) in latvian society has been analyzed in several publications. 

Atslēgvārdi: seksualitāte, nacionālisms, dzimte, seksuālie stereotipi, pirmais pasaules karš, latvijas 
atbrīvošanas karš, autoritārisms.

Keywords: sexuality, nationalism, gender, sexual stereotypes, First World War, latvian liberation 
War, authoritarianism.
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nāciju veidošanās eiropā ir populāra izpētes tēma, tomēr tikai kopš 20. gs. 80. gadu 
vidus ārzemju historiogrāfijā tapuši pētījumi, kuros secināts, ka nācija un nacionālisms 
nav izprotami, neanalizējot to ciešo saistību ar dzimti un seksualitāti.1 Seksualitātes 
aspekti latviešu nacionālismā laikā no 1914. līdz 1939. gadam līdz šim latvijas historio-
grāfijā nav pētīti, tomēr ir analizēta seksualitātes un ar to cieši saistītā dzimtes tematika 
latviešu presē2 un latvijas sabiedrībā.3 

Nacionālisms šajā rakstā saprasts kā etnisks sociālās identitātes veids vai kustība, 
kura sakņojas pieņēmumos par kultūras savdabību, unikālu kopīgo vēsturi un etnisko 
tīrību un kuras augstākais mērķis ir valstiskums. latviešu nacionālisma pirmais posms, 
kas nosacīti ilga no 19. gs. otrās puses līdz pirmajam pasaules karam, uzskatāms par kul-
tūras nacionālisma periodu, kam sekoja politiskā nacionālisma rašanās. pirmā pasaules 
kara gados, kad latvijas teritorija atradās krievijas impērijas sastāvā, un 1918. gada 
18. novembrī dibinātajā latvijas republikā līdz ministru prezidenta kārļa ulmaņa 
izdarītajam valsts apvērsumam 1934. gada 15. maijā, kad viņš atlaida parlamentu un 
izveidoja autoritāru režīmu, latviešu nacionālismā dominēja politiskais nacionālisms 
kā publisks masu apziņas viedoklis. tas atspoguļojās galvenokārt preses rakstos un 
nacionāli romantiskajā literatūrā un bija ekstrēmākais salīdzinājumā ar citiem uz-
skatiem, starp kuriem populārākie un dominējošie bija demokrātiskais un sociālde-
mokrātiskais. tikai autoritārisma periodā (1934–1940) nacionālisms kļuva par valsts  
ideoloģiju.

jēdziens seksualitāte rakstā izmantots, lai apzīmētu gan reālās, gan iedomātās sek-
suālās vēlmes un uzvedību, lietojot seksualitāti kā vēlmes/iekāres kulturālo marķieri, 
savukārt dzimti – kā bioloģiskā dzimuma apzīmētāju sociālajā diskursā. Seksuālajās 
praksēs allaž pastāvējusi daudzveidība, tomēr jebkurā sabiedrībā pastāv hegemonā sek-
sualitāte, ko viedokļu līderi pieņem par normatīvo ideālu sabiedrības modelī. lai apzī-
mētu nacionālismā uzturēto priekšstatu par t.s. normālo seksualitāti (kas vienkāršākajā 
izpratnē nozīmēja nereproduktīvu seksuālo prakšu izslēgšanu), izmantots respektablās 
seksualitātes jēdziens.

Savukārt jēdziens pilsonība lietots kā ārzemju literatūrā aprobēto buržuāzijas un vi-
dusšķiras jēdzienu latviskais analogs, iekļaujot tajā arī turīgās zemniecības sociālo slāni. 

1 nacionālisma un dzimtes saistības historiogrāfiju sk.: Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation. ed. by 
t. meyer. london: new York: routledge, 2000, pp. 1–22.

2 priedīte i. “Bauda bez mīlestības ir izvirtība”: Seksualitātes tematika latviešu presē (1920–1925). Latvi-
jas Universitātes Raksti, 655. sēj. komunikācija: dzimtes pētījumi. red. i. Brikše. rīga: Zinātne, 2003, 
7.–33. lpp.; ločmele k. nationalism and construction of an ideal Woman. The case Study of the Women’s 
magazine “Zeltene” (1926–1934). Latvijas sociālā atmiņa un identitāte. Manuskripti. 2010. 2. laidiens, 
27 lpp. pieejams: http://www.nacionalaidentitate.lv/wp-content/uploads/2010/12/manuskripti-2.pdf (skatīts  
28.03.2012.).

3 Zelče v., Sprugaine v. Marginālās jeb 1376. fonds. rīga: latvijas valsts vēstures arhīvs, 2005, 14.–89. lpp.; 
Zelče v. vara, zinātne, veselība un cilvēki: eigēnika latvijā 20. gs. 30. gados. Latvijas Arhīvi, nr. 3, 2006, 
94.–137. lpp.; lipša i. Sievietes tēla veidošana kārļa ulmaņa autoritārajā režīmā (1934–1940): ideoloģija 
un īstenība. Sieviete Latvijas vēsturē. Sast. k. Zellis. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2007, 80.–99. lpp.; 
lipša i. Sabiedriskā tikumība Latvijā, 1918.–1940. gads: promocijas darbs. rīga: latvijas universitāte, 2009, 
75.–145. lpp.; lipša i. vīrietības aspekts kārļa ulmaņa autoritārajā ideoloģijā (1934–1940). Vēsture: avoti 
un cilvēki: Humanitārās fakultātes XX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. daugavpils: Saule, 2011, 
167.–172. lpp.
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pilsonības jēdziens tradicionāli (pētāmajā laika posmā) izmantots arī, lai norādītu, ka 
tās pārstāvju politiskie uzskati ir pretēji sociālistiskajiem. 

tieši laikā no 1914. līdz 1939. gadam saistībā ar militāro konfliktu situāciju un valsts 
izveidi krasi iezīmējās dzimuma loma nacionālismā, tāpēc šī raksta mērķis ir analizēt 
seksualitātes aspektus latviešu nacionālismā, lokalizējot nacionālisma un seksualitātes 
saistību seksuālajos stereotipos, militārajos konfliktos un nācijas veidošanā.4 autores 
iecere ir analizēt seksualitātes aspektus latviešu nacionālismā, izmantojot publikācijas 
dienas laikrakstos, pieņemot, ka tās varēja ietekmēt iespējami lielāko auditoriju. 

Seksualitātes izpausmes militārajos konfliktos (1914–1920)

pirmais pasaules karš un tam sekojošais latvijas atbrīvošanas karš iezīmēja krīzi ne 
tikai publiskajā, bet arī iedzīvotāju privātajā dzīvē. karā tika iesaukti gan jauni, nepre-
cēti vīrieši, gan vecāki un precēti. ģimeņu, precēto, arī neprecēto pāru izšķiršana notika 
nepieredzētā apjomā, un ne-laulības seksuālo attiecību problēma ieguva jaunus apmē-
rus. daudzi karavīri atturējās no seksuālām attiecībām dažādu iemeslu dēļ. pirmkārt, 
frontē tādas iespējas vienkārši nebija, bet situācijās, kad iespēja radās, karavīri varēja 
būt vienkārši pārguruši, baidīties no veneriskajām slimībām vai vēlēties saglabāt uzti-
cību sievām. tomēr bija pietiekami daudz karavīru, kuri, zinot par varbūtību tapt no-
galinātiem, negribēja nomirt kā seksuāli nevainīgi vai vēlējās aizmirsties kaut uz brīdi.

vācijas karavīri Flandrijā, lielbritānijas karavīri Francijā stāvēja rindās pie atklā-
tajiem namiem.5 arī kurzemē un Zemgalē, kas bija vācijas karaspēka okupētas kopš 
1915. gada, okupācijas armijas administrācija pakļāva atklāto namu darbību karavīru 
vajadzībām un armijas ārstiem noteica īstenot sanitāri policejisko kontroli. šo kārtību, 
citstarp izmantojot arī jelgavas pilsētas piemēru, 1934. gadā pētījumā par seksuālo mo-
rāli pirmā pasaules kara laikā aprakstīja vācu seksologs magnuss Hiršfelds, un tas kļuvis 
hrestomātisks mūsdienu ārzemju historiogrāfijā.6 atklātais nams jelgavā 1917. gadā bijis 
atvērts katru dienu no pulksten 16 līdz 21. katra prostitūta vienā vakarā apkalpojusi  
10–32 vācijas armijas karavīrus. Savukārt 1919. gada beigās jau par latvijas armijas ka-
ravīriem karaspēka feldšeris ziņoja, ka jelgavas atklātajā namā karavīri un privātie stāv 
rindā pie katra kambara durvīm un kaujas, lai tiktu iekšā.7 tātad prostitūcijas pakal-
pojumus izmantoja dažādu valstu armiju karavīri, atšķīrās tikai valstu politika – vācija 
atklātos namus militarizēja, ar to domājot to pakļaušanu armijas sanitāri militarizētajai 
kontrolei, bet latvijas valstī pastāvēja civilā (ārstu un policijas) uzraudzība. Savukārt 
pirms latvijas republikas nodibināšanas krievijas impērijā kara laikā prostitūcija un 

4 par rakstā izmantoto pieeju sk.: pryke S. nationalism and sexuality, what ar the issues? Nations and Nationa-
lism, no. 4 (4) 1998, pp. 529–546.

5 Sauertaig l. d. H. Sex, medicine and morality during the First World War. War, Medicine and Modernity. ed. 
by r. cooter, m. Harrison, S. Sturdy. Stroud: Sutton publishing, 1998, p. 176.

6 goldstein j. S. War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa. cambridge: cambridge 
university press, 2001, pp. 345, 342.

7 latvijas nacionālais arhīvs, latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk – lvva), 3413. fonds, 1. apraksts, 
396. lieta, 33. lp.
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atklātie nami kara zonās bija aizliegti, bet tie darbojās nelegāli. karavīri, kam prostitū-
cija kaut kādu iemeslu dēļ nebija pieņemama, draudzējās ar vietējām sievietēm. Sieviešu 
attiecības ar latviešu strēlniekiem iedzīvotāji mēdza uztvert arī ar izpratni. rakstnieks 
alberts jansons savā romānā citējis populāro strēlnieku dziesmu par divām dūjiņām, 
kas gaisā skrēja dūdodamas, un viņa pārdomas šajā sakarā liecina, ka daudzi cilvēki 
seksua litāti izjuta nācijas interešu kontekstā. “Strēlnieku balsis skan braši, pat pārgal-
vīgi un izaicinoši, sak, lūdzu, nāciet paskatīties, kas šeit par puikām! pulvera smaku 
oduši, vācieti situši, tagad viņi soļo no rīgas ārā uz Bauskas pusi, gaidiet jaunas kauju 
ziņas – būs varoņi, būs kritušie, bet nebūs gļēvuļu. meitenes, jūsu glāsti šiem zēniem kā 
balzams, visas kaites ārstējošs, jūsu mājošās rokas ar lakatiņiem kā balti baloži sēstas uz 
karavīru pleciem, glaužas pie kakliem un dūdo nebeidzamo mīlestības dziesmu – maigu 
un skurbinošu, mudinošu un satraucošu. tā ir visaugstākā pavēle būt vīrišķīgiem. ne 
dievs, ne cars, ne ģenerālis nevar savā varā līdzināties šim rokas mājienam. un solis 
kļūst vingrāks, un dziesma skan skaļāk. ak, meitenes, meitenes, tur aiziet jūsu zēni!”8

kopumā minētajās situācijās, vairāk vai mazāk atņemot karavīriem autonomiju 
seksuālo partneru un sastapšanās apstākļu izvēlē, tika funkcionalizēta vīrieša seksuali-
tāte karā, tā tika pakļauta attiecīgās nācijas vajadzībām pēc augsti motivēta karavīra. šis 
process arī apstiprināja pastāvošos dzimtes stereotipus par vīriešu seksuālajām dziņām, 
turklāt nodalīja seksualitāti no ģimenes konteksta.9

prostitūcijas pakļaušana militārām vajadzībām bija viens no seksualitātes kontroles 
veidiem. kara laikā gan militārpersonu, gan civiliedzīvotāju seksuālā uzvedība kļuva 
par svarīgu valstiskas nozīmes jautājumu, kas saistījās ar priekšstatiem par patriotismu 
un nacionālo pienākumu.10 tika sludināts, ka karavīru patriotiskais pienākums ir nesa-
slimt ar veneriskajām slimībām, savukārt no sievietēm tika sagaidīts, ka viņas saglabās 
savas tautas godu, kas nozīmēja būt seksuāli atturīgām, veltījot sevi uzticīgas sievas un 
mīlošas mātes pienākumiem. kara norišu kontekstā draudzības ar karavīriem, ko kāds 
definēja kā ģimenes paātrinātu iršanas procesu, daļa laikabiedru uztvēra kā tādas, kas 
draud sašķobīt nācijas pastāvēšanu, jo tieši sieviete tika uzskatīta par ģimenes “mistisko 
sakni”.11 publiskajā domā tika izteikta prasība ievērot zināmu nacionālu seksuālo pie-
nākumu, tas ir, izraudzīties partneri no savas tautas. nacionālisma konceptā seksuālas 
attiecības ar ienaidnieku padara sievieti par nācijas nodevēju, jo nācija simboliski tiek 
pakļauta caur viņas ķermeni. nacionālisma un seksualitātes ciešā saistība izpaužas sie-
vietei paredzētajā nācijas bioloģiskās un kultūras atražotājas lomā, kuras dēļ nācijai (vī-
riešiem) sieviete jāaizsargā. gan necieņa, gan fiziska vardarbība pret sievietes ķermeni 
tika uztverta kā tautas goda aizskārums. vienu no vācijas karaspēka vidū okupētajā 
kurzemes guberņā izplatītajām pornogrāfiskajām fotogrāfijām ar parakstu “latviešu 
dabas jaukumi” publicists arturs tupiņš 1917. gada sākumā interpretēja kā liecību par 

8 jansons a. Es karā aiziedams: romāns. rīga: liesma, 1970, 140. lpp.
9 domansky e. militarization and reproduction in World War i germany. Society, Culture, and the State in 

Germany, 1870–1930. ed. by g. eley. ann arbor: university of michigan press, 1996, p. 450.
10 knežević j. prostitutes as a Threat to national Honorin Habsburg-occupied Serbia during the great War. 

Journal of the History of Sexuality, vol. 20, no. 2, 2011, p. 314.
11 par latviešu pilsoniskās sievietes paštēlu parlamentārās demokrātijas periodā (1918–1934) sk.: lipša i. Sievie-

tes tēla veidošana kārļa ulmaņa autoritārajā režīmā (1934–1940): ideoloģija un īstenība, 82.–84. lpp.
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to, “ar kādu necienību un naidu” vācieši izturējās pret latviešiem.12 pastkartes “ir ne-
ķītras un apvainojošas priekš latviešiem”, jo “atgādina tos laikus, kad vācu dzimtkungi 
varēja piesmiet mūsu latvju jaunavas”. a. tupiņš apgalvoja, ka, ieskatoties nelaimīgās 
jaunavas sejā, var redzēt, ar kādu riebumu un šausmām viņa pārcietusi šo varmācību, ka 
viņas “sejā lasāma dziļa nicināšana un naids pret saviem mocītājiem, kuri to, redzams, 
ar varu piespieduši šā fotografēties”. kara laikā tāda veida stereotipu popularizēšanas 
mērķis bija mobilizēt karavīru kaujas sparu, vēlmi atriebties nācijas pāridarītājiem. 

pirmais pasaules karš un latvijas atbrīvošanas karš padarīja latvijas teritoriju par 
piefrontes, frontes un okupētu zemi, apgrūtinot civiliedzīvotāju dzīves apstākļus. abu 
karu gaitā vismaz deviņu armiju13 karavīru klātbūtne strauji veicināja ātras draudzības 
ar vietējām sievietēm, kurām draugi bieži palīdzēja uzlabot eksistences apstākļus. tāda 
uzvedība daļā laikabiedru izraisīja satraukumu.14 morālo paniku15 veicināja fakts, ka 
mainījās arī lauku sieviešu uzvedība, kas līdz tam tradicionāli tika uzskatīta “par tiklības 
un godprātības paraugu”.16 Sievietēm tika atgādināts, ka šķīstība, ko latviešu tradīcijā 
mēdza simbolizēt tā sauktais vainadziņš, ir viņas vislielākais dārgums, kas jānosargā arī 
kara laika apstākļos,17 lai atbilstoši tautas interesēm atdotu to tautietim laulībā. Sievie-
tes, kas šim ideālam neatbilda, tika nicinoši sauktas par palaidnēm un izdzimtenēm.18 
ne tikai iesaistoties seksuālos sakaros, bet arī nosodot tos kā pārprastu patriotisko 
pienākumu, latvieši rīkojās tāpat kā iedzīvotāji citur karā ierautajās eiropas teritorijās.19

“kara draudzības” tautas interešu kontekstā 1916. gadā sāka apspriest arī publicisti, 
un šie viedokļi atspoguļo sievietes simbolisko lomu nacionālismā. par vieglprātīgu no-
sauktā sieviešu uzvedība tika saistīta ar jautājumu, būt vai nebūt latviešu tautai.20 dzej-
nieks jānis akuraters rakstīja, ka “šī trakā uzdzīve” nav “tikai latviešu sieviešu privāta 
lieta, bet arī mūsu nācijas apvainojums”.21 viņš vēlējās, bet necerēja, ka tādas sievietes 
“pazudīs no tautas”, aizejot līdzi draugiem, un sašuta par to, kādu gan jauno latviju 
varētu izaudzināt sievietes, kuras būs atpazīstamas pēc “saviem negoda vainagiem”. 
j. akurateru uztrauca, ka “mūsu tauta dabūs zemākas tautas nosaukumu”, jo “dažādu 
tautu piederīgi krievu armijas sastāvā, atgriezušies dzimtenē, varēs stāstīt visneķītrākos 
stāstus par latviešu sievieti”. Sociālisti problēmu nosauca par “nacionālo morālistu” uz-
pūstu “ziepju burbuli”, uzsverot, ka nav iemesla “teatrāli raudāt”, jo sievietes piefrontes 
joslā ir arī krievietes, polietes, ebrejietes, vācietes, turklāt līdzīga uzvedība vērojama arī 

12 tupiņš a. Ziemsvētki kurzemē. Jaunākās Ziņas, 1917, 8. janv.
13 vācijas impērijas, krievijas impērijas, padomju latvijas, padomu krievijas, Bermonta (krievijas brīvprātīgās 

rietumu armijas), polijas, igaunijas (ar atsevišķām somu un dāņu vienībām tās sastāvā), lietuvas un latvijas 
republikas armijas. pieskaitīt vajadzētu arī dažas karaspēka vienības, kas nebija piederīgas pie pastāvošo 
valstu armijām, piemēram, pēc vācijas impērijas likvidēšanas – dzelzsdivīzija, Baltijas landesvērs un pēc 
krievijas republikas sagraušanas – dažādas krievu baltgvardu vienības (piemēram, līvena) un citas. 

14 ģimenes tēvs. prostitūcijas izplatīšanās. Auseklis, 1915, 15. sept.
15 nu Beržim. Drywa, 1915, 23. sept.; ilgāk tā vairs nevar iet! iii. Rīgas Ziņas, 1916, 26. maijs.
16 ilgāk tā vairs nevar iet! iii. Rīgas Ziņas, 1916, 26. maijs.
17 dzaltonites, esit uzmanīgas! Drywa, 1915, 16. sept.; uldis. jaungulbene. kara brūtes. Līdums, 1916, 15. aug.
18 Weja grobeklis. Baumes par tykumu. Drywa, 1916, 3. febr. 
19 dippel j. v. H. War and Sex: A Brief History of Men’s Urgefor Battle. new York: prometheus Books, 2010, 

pp. 140–141.
20 mūsu bēgles. Dzimtenes Atbalss, 1916, 16. marts.
21 akuraters j. latviešu sieviete kara laikā. Līdums, 1916, 1. (14.) jūl.
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citās valstīs, tātad tas ir laikmeta objektīvs fakts, kura cēlonis ir sociāls. turklāt abas 
puses sazinās valsts (krievu) valodā, tādēļ vairums karavīru pat nezināšot, ar kādas 
tautības sievietēm draudzējušies.22

preses publikācijās par sieviešu seksuālajām izvēlēm tika uzsvērta partneru tautība. 
par latviešu vīriešiem tika radīts idealizēts priekšstats, ka viņi visi cīnās kaujas laukos, 
tāpēc “jaunavām gan vajadzēja nest citus upurus taisni viņu labā, bet ne samīt savu 
godu beidzamos netiklības dubļos”.23 vīrieši tika vērtēti pēc dominējošās uzvedības, 
bet sievietes – pēc mazākuma principa, tas ir, – to sieviešu uzvedības, ko publiskā doma 
vērtēja kā seksuāli apšaubāmu. latviešu vīriešu seksuālā uzvedība netika apspriesta, 
toties tika iezīmēta viņu aizskartā pašcieņa. politiski Baltijas guberņas atradās krievijas 
impērijā, tāpēc presē attieksme pret tās sastāvā esošo tautību vīriešiem, kas dienēja 
krievijas armijā un bija kļuvuši par vietējo sieviešu draugiem, bija piesardzīga. tā at-
spoguļoja nepieciešamību uzturēt labas attiecības starp dažādām etniskajām grupām 
multietniskajā impērijā. nācijas interešu konceptam pielāgotā seksualitāte krievijā, 
līdzīgi kā Hābsburgu impērijā, veicināja ne tikai konfliktu, bet arī sadarbību.24 krievijas 
armijas karavīri tika apzīmēti ar eifēmismu kareivji, neminot tautību (jo “mūsējie”), 
turpretim ienaidniekiem – vācijas armijas karavīriem (“svešie”) bieži tika norādīta tau-
tība. rakstnieks jānis veselis konstatēja, ka vācieši ir ienaidnieki, bet krievijas armijas 
karavīri tomēr esot citādāki, jo ir “savas valsts cilvēki”.25 Sievietes presē tika brīdinātas, 
ka reiz no kara pārnāks tēvi, vīri, brāļi un līgavaiņi un tad sāksies traģēdijas kā tiešas 
sekas tagadējai “bulvāra draudzībai”.26 morālisti sieviešu uzvedību vispārināja un at-
zina, ka spēj “runāt tikai lielā uzbudinājumā un sakostiem zobiem”,27 ka “acis miglo, 
roka dreb”,28 ka “tumšs gar acīm metas”, domājot par to, ka no vācu atstātajām sievietēm 
“mums, tautiešiem, būs jāizvēlas sev dzīves biedrenes”.29 tika pieminētas “latviešu jau-
nekļu svētās dusmas” redzēto neaizmirst,30 un tika brīdināts, ka vāciešu draudzenēm 
“sekos nelaime, tām būs jāpaliek vecmeitās, ja latvieši tās neņems”.31 okupācijas (vā-
cijas) armijas karavīru draudzeņu apzīmējumos tika uzsvērta viņu etniskā nodevība, 
saucot viņas par prūšu līgavām,32 friču brūtēm.33 līdzīgi procesi notika arī citās kara 
skartajās valstīs.34 Sievietēm tika pārmesta seksuālā kolaborācija ar ienaidnieku vāci-
jas okupētajā Francijā.35 vācieši savukārt uztraucās par amerikāņu kājnieku un vācu 

22 arv. tikumības pagrimšana. Jaunais Vārds, 1916, 13. (26.) sept. 
23 ilgāk tā vairs nevar iet! iii. Rīgas Ziņas, 1916, 26. maijs.
24 maxwell a. nationalizing Sexuality: Sexual Stereotypes in the Habsburg empire. Journal of the History of 

Sexuality, vol. 14, no. 3, 2005, p. 266.
25 veselis j. Zem vācu jūga. rīga: leta, 1921, 12. lpp.
26 niks. Bulvāru draudzība. Rīgas Ziņas, 1916, 17. apr.
27 arv. tikumības pagrimšana. Jaunais Vārds, 1916, 13. (26.) sept.
28 ilgāk tā vairs nevar iet! iii. Rīgas Ziņas, 1916, 26. maijs.
29 Svētās meitas. Zemgalietis, 1919, 16. jūl.
30 olimps – edžus. karš un tikumība. Zemgalietis, 1919, 30. jūl.
31 mātes meitas; Burtlices piezīme. Zemgalietis, 1919, 6. aug.
32 prūšu līgava – zagle. Kurzemes Vārds, 1919, 25. jūl.
33 novērotājs. “Friču” brūtes sēro! Zemgalietis, 1919, 13. dec.
34 dippel j. v. H. War and Sex: A Brief History of Men’s Urge for Battle, pp. 148–149.
35 Harris r. The “child of the Barbarian”: rape, raceand nationalism in France during the First World War. 

Past & Present, no. 141, 1993, nov., p. 205.
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“freileņu” attiecībām aSv okupētajā reinzemē.36 Somijas neatkarības un pilsoņu karā 
somi ironizēja par somietēm, kas skumst pēc “aizbraucošajiem ivaniem”.37 okupētajā 
Serbijas karalistē serbi tāpat kritizēja savas tautietes.38

1919. gadā padomju armijai atkāpjoties no rīgas, tai līdzi devās arī sievietes, un 
izveidojās noturīgs stereotips par bīstamo, nesievišķīgo sarkano sievieti (“plintnieci”), 
tas attaisnoja viņas izslēgšanu no nācijas kopības jēdziena. tikai politiski naivā un 
šķīstā baltā sieviete, ko simbolizēja latvijas atbrīvošanas kara laikā dibinātā latviešu 
sieviešu palīdzības korpusa dalībniece, kļuva par nācijas simbolu. Baumas par kreiso 
sieviešu amorālo uzvedību kļuva par daļu no revolūcijas stāsta, ko labējie turpināja 
veidot starpkaru gados.39 atmiņas par atsevišķu sociālistiski noskaņoto sieviešu uzve-
dību tika saglabātas kā biedinošs piemērs, lai atgādinātu, kas notiek ar sievietēm, kuras 
ignorē respektablās seksualitātes normas. šī kolektīvās atmiņas epizode tika izmantota 
20. gadu sākumā, kad latvijā tika veidoti arī aizsardžu pulciņi. lai novērstu sieviešu 
iesaistīšanu šajā organizācijā, sociāldemokrātu politiķi ironiski mēdza viņas dēvēt par 
plintniecēm, nāves bataljonu un flirta meistarienēm.40

Sievietes pieredze pilsoņu kara apstākļos pētīta ungārijā, kur Budapeštā 1918.–
1919. gadā situācija bija līdzīga kā rīgā.41 Sieviešu upuri spēlēja nozīmīgu lomu kara 
laika propagandā. dzimtiskotā valoda bija spēcīgs ierocis vēsturiskās atmiņas un nāci-
jas morālā pārākuma argumentācijā. vairākas delegācijas, piemēram, britu leiboristu 
partijas delegācija, 1920. gadā ungārijā izmeklēja baltā terora noziegumus, to skaitā 
izvarošanas.42 cita komisija izmeklēja vācijas okupācijas armijas karavīru veiktās 
izvarošanas Francijā pirmā pasaules kara pirmajās nedēļās.43 par to, kā vācijas oku-
pācijas karavīri izturējās kurzemē un Zemgalē, avotos ziņu nav. tomēr informācija 
par šāda rakstura kara noziegumiem tika apkopota arī latvijā, piemēram, par situā-
ciju (pieminot izvarošanas) igaunijas karaspēka kontrolētajā Ziemeļvidzemē 1919. un  
1920. gada mijā.44

36 kuhlman e. american doughboys and german Fräulens: Sexuality, patriarchy, and privilige in the ameri-
can-occupied rhineland, 1918–1923. The Journal of Military History, no. 71, 2007, oct., p. 1081.

37 valenius j. Undressing the Maid. Gender, Sexuality and the Body in the Construction of the Finnish Nation. 
Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden Seura, 2004, p. 177.

38 knežević j. prostitutes as a Threat to national Honorin Habsburg-occupied Serbia during the great War. 
Journal of the History of Sexuality, vol. 20, no. 2, 2011, p. 313.

39 lapiņš k. Revolūcijas mutuļos: Laikmetisks romāns – hronika. rīga: jaunie daiļdarbi, 1927, 43.–44. lpp.; 
niedra a. Tautas nodevēja atmiņas: Piedzīvojumi cīņā pret lieliniecismu. rīga: Zinātne, 1998, 180. lpp.

40 Butulis i. Sveiki, aizsargi! Aizsargu organizācija Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē 1919.–1940. gadā. rīga: 
jumava, 2011, 61. lpp.

41 ablovatski e. Between red army and White guard: Women in Budapest, 1919. Gender and War in  
Twentieth-Century Eastern Europe. ed. by n. m. Wingfield, m. Bucur. Bloomington: indiana university press, 
2006, p. 70.

42 turpat, 83. lpp.
43 Harris r. The “child of the Barbarian”: rape, race and nationalism in France during the First World War,  

p. 173.
44 par iespēju izmantot šo informāciju pateicos dr. hist. ērikam jēkabsonam. Ziemeļvidzemes pārvaldes 

priekšnieka a. perlbaha ziņojumu par situāciju 1919. gada beigās un 1920. gada sākumā iekšlietu ministram 
arvedam Bergam, kurš 1920. gada 22. janvārī vēstulē informēja par to ārlietu ministriju – Britu militārās 
misijas vadītāja informēšanas nolūkā, sk.: lvva, 6033. f., 1. apr., 30. l., 16.–17. lp.
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kara gados presē bija dominējis to iedzīvotāju viedoklis, kuri nekaroja, bet mo-
ralizēja aizmugurē. karavīri nebija tik kategoriski, un tieši armijā dienējušo literātu 
viedokļi ietekmēja publisko domu pēc kara. j. akuraters atzina, ka vīrieši armijā vai 
aizmugurē, tāpat kā sievietes dzimtenē, “šķina kara neļķes”, proti, bija neuzticīgi sievām 
vai mīļotajām vai kopumā savas tautas sievietēm. Sieviešu draudzēšanos ar karavīriem 
viņš vērtēja drīzāk kā varonību, nevis noziegumu, jo tiem, kuri aizgāja uz pozīcijām, 
visi gribēja darīt labu.45

kara triumfālās beigas (latvijas valsts nodibināšana) daļēji izskaidro amnēziju, kas 
vēlāk nodeva šo pagātnes aspektu aizmirstībai. tradicionālo dzimtes lomu atjaunošanai 
bija svarīga nozīme pēckara nacionālajā konsolidācijā, īpaši ņemot vērā, ka kara laikā 
šīs lomas bija vājinājušās. atbrīvošanas kara notikumi kļuva par būtisku valsts dibināša-
nas mīta veidošanas un veidošanās procesa sastāvdaļu, pamatu nacionālajai identitātei, 
izslēdzot realitāti, kas vēstītu par seksuālo nelojalitāti un nācijas viktimizēšanu (upur-
lomas piedēvēšanu). neuzticīgo sieviešu tēls (tāpat kā vīriešu brīvsoļi) netika iekļauts 
abu karu nacionālajā mitoloģijā (jo būtu jārunā par vīriešiem, kas sievietes nenosargāja, 
būtu jāviktimizē nācija, lai attaisnotu nespēju nosargāt). karš tika/tiek pieminēts kā 
nacionāla heroisma un solidaritātes laiks, ilustrējot to ar karavīru drosmi un civiliedzī-
votāju viennozīmīgo atbalstu.

Seksuālo stereotipu attiecināšana uz nāciju

Seksuālie stereotipi ir vispārināti priekšstati, kas balstās uz baumām, attēlojumu vai 
pieredzi par citu nacionalitāšu seksualitāti, sagrupēti vienā priekšstatā stereotipā, kas 
piedēvē nacionalitātei konkrētas seksuālās īpašības. Stereotipi mēdz būt fragmentāri 
un īslaicīgi, tie periodiski aktualizējas un mainās.46 to vēsturisko specifiku iespējams 
konstatēt, kontekstualizējot tos konflikta situācijā. apspriežot likumprojektu, kas pa-
redzēja pārbaudīt virsnieku zināšanas valsts valodā, 1923. gadā nacionāli orientētajā 
avīzē “latvis” raisījās pārrunas, kas atklāj stereotipu par latvietēm, salīdzinot viņas ar 
krievietēm. domu apmaiņu izraisīja replika, ka būtu jāpārbauda arī latviešu virsnieku 
sievu valsts valodas zināšanas, jo tika apgalvots, ka apmēram 80% virsnieku esot pre-
cējušies ar cittautietēm, galvenokārt krievietēm.47 kāda “krievu sieva”, uzskatot, ka 
latvietēm skauž, ka tautieši izvēlējušies krievietes, norādīja, ka “jūsu sievietes” prot 
tikai lāpīt, mazgāt un vārīt, bet neprot valdzināt vīriešus un apprecēties.48 latvietes 
uzsvēra, ka viņu princips ir strādāt, taupīt un mācīties,49 ka viņu vērtības ir tikums 
un “sirdsdaiļums”, kas nezūd, izgaistot mīlas reibumam, ka latvju sieviete ir sava 
vīra balsts un iedvesmotāja, māte, tautas audzinātāja un tikumības sargātāja, nevis 
“lelle vaj guļamistabas piederums”.50 latviešu pilsonība aseksualitāti uzskatīja par  

45 akuraters j. Ugunīgi ziedi. rīga: daugava, 2004, 80.–81. lpp.
46 pryke S. nationalism and sexuality, what are the issues?, p. 537.
47 latv.[iešu] virsnieki un latv.[iešu] valoda. Latvis, 1923, 10. okt. 
48 “krievu sievas” vēstule. Latvis, 1923, 16. okt.
49 latvju sievu atbildes. Latvis, 1923, 18. okt.
50 vēl viena atbilde “krievu sievietei”. Latvis, 1923, 20. okt.

Ineta Lipša   SekSualitāteS aSpekti latviešu nacionāliSma ideoloģijā un prakSē (1914–1939)



610 latvieši un latvija   iv sējums   latvijaS kultūra, iZglītīBa, Zinātne

respektabilitātes kritēriju. kāds latvietis savukārt konstatēja, ka latvietēm nav spilgtu 
īpatnu tipāžu, bet esošie ir tikai cittautu kopijas.51 jaunās strāvas laikos gadsimtu mijā 
dažas esot pieņēmušas starptautisko apcirptās kursantes tipu, lielinieku laikā bijušas 
plintnieces, bet tagad – 20. gadu sākuma “vecmeitas ar takšiem” esot vācu stils. ano-
nīmais autors uzskatīja, ka latvietes raksturo uzņēmības trūkums un nevajadzīga attu-
rība, ka viņas ir pat “zemnieciskākas” nekā vīrieši un vidusmēra latviete ir tikai “klusa, 
kautra vijolīte” vai “vienkārša mazkrāsaina pīpene”, bet viņa būtu pievilcīgāka, ja būtu 
krāsaināka. kritikai sekoja atbilde, ka nezin vai latviešu vīrieši vispār būtu ko sasnie-
guši, ja viņiem “likstās un cīniņos līdzās nebūtu stāvējušas viņu latvju sievas”.52 tomēr 
pasīvās, atturīgās, kautrīgās latvietes stereotipu pieņēma pašas pilsoniskās sievietes, un 
tas ietilpa pilsonības sludinātajā respektablajā seksualitātē. tā sauktie patrioti to varēja 
izmantot, lai kontrolētu tautiešu uzvedību, veicinātu sociālo normu uzspiešanu, izman-
tojot publisko domu. par respektablās sievietības simbolu tika uzskatīts tautastērps, 
ar kura starpniecību tika stereotipizētas pilsētnieces salīdzinājumā ar lauciniecēm kā 
“īstākām” latvietēm. kritizējot pilsētnieču īsās vasaras lenču kleitas un augstpapēžu 
kurpes, tika ieteikts latvietēm atgriezties pie tautastērpiem un sandalēm, kas esot ne 
tikai glītāk, bet arī pieklājīgi, turklāt iemieso latviešu sirsnību, vienprātību, vienlīdzību, 
kā arī pieticību un lepnumu.53 Žurnāliste ieteica sievietēm pašām “izšūt sev daiļu linu 
krekliņu, priekšautiņu; nejauko modes cepuru vietā uzlikt vainadziņu”, norādot, ka 
var iztikt arī bez vainadziņa, ja kāda sieviete šo jaunavības simbolu vairs nedrīkstētu 
izmantot. 

Sieviešu lielāka klātbūtne pēckara sabiedriski politiskajā dzīvē veicināja diskusijas 
par to, kā karš mainījis sieviešu lomu sabiedrībā. tās centrējās uz seksuālo morāli, ko 
apsprieda ne tikai presē, bet arī organizāciju rīkotajās tā sauktajās inscenētajās sabied-
riskajās tiesās, kur procesu izspēlēja populāri inteliģences pārstāvji, bet interesenti 
skatījās kā izrādi, uz kuru nopirkuši biļeti. 

Sieviešu izvēles tika rūpīgi iztirzātas un tika popularizēti stereotipi, kas saistīja 
sievietes seksuālo uzvedību ar viņas nodarbošanos. rakstnieks viktors eglītis, pro-
kurors šajā inscenētajā tiesā par moderno sievieti 1925. gadā, apgalvoja, ka sievietes 
dabiskais uzdevums esot “atjaunot cilvēci – mīlēt un dzemdēt”; mīlot un pašuzupu-
rējoties audzināt bērnus, remdēt vīra “psiholoģiskās un fiziskās sāpes”, sajūsmināt un 
aizraut vīru uz cēliem ideāliem.54 pēckara sabiedrības psiholoģija liedzot viņai izpildīt 
dabisko pienākumu,55 bet būt mātei ir sievietes uzdevums.56 v. eglītis izteica kādas 
sabiedrības daļas satraukumu par to, ka tāda uzskata noraidīšana iznīcina dzimumu 
atšķirības, jo, ja sievietes vēlas izvairīties no tā sauktajām dabiskajām lomām, viņas 
zaudē sievišķību un sāk atgādināt vīriešus. daudzi laikabiedri sievietes uztvēra un 
daudzas no viņām pašas sevi uztvēra pirmām kārtām tādos seksuāli raksturojošos 

51 par krievu un latvju sievām. Latvis, 1923, 21. okt.
52 atbildes latvju vīram. Latvis, 1923, 24. okt.
53 tusnelda. vēstule no valmieras. Kurzemes Vārds, 1922, 29. jūl.
54 eglītis v. par moderno sievieti. Zemgales Balss, 1925, 26. nov.
55 modernās sievietes tiesāšana. Jaunākās Ziņas, 1925, 24. nov.
56 Sabiedriskās tiesas spriedums par latvju sievieti. Jaunākās Ziņas, 1925, 14. dec.
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jēdzienos kā jaunavas, mātes, sievas.57 pilsonisko sieviešu kustības aktīvistes uzsvēra 
dzimumu atšķirības pozitivitāti konservatīvā feminisma stilā, pasvītrojot, ka tradicio-
nālās dzimumu lomas katram dzimumam ir piemērotas, tikai tām jātiek vienlīdz aug-
stu vērtētām.58 par respektablas seksualitātes kritēriju tika uzskatīta dzīve patriarhālā 
ģimenē, kur to varēja kontrolēt vīrieši un vecākās sievietes. aizdomās par neatbilstību 
respektablai seksualitātei tika turētas neizdevušās mākslinieces, sekretāres, studentes, 
bārdāmas (sievietes, kas ar sarunām izklaidē restorānu apmeklētājus vīriešus). viņas 
tika nosauktas par vīrietēm, lai uzsvērtu, ka tādas nav “īstas” sievietes (neatbilst 
sievietes dzimtei), bet ir kaut kas vidējs starp vīrieti un sievieti, jo izvairās no pienā-
kuma radīt bērnus. tādējādi tipoloģija tikai šķietami bija sociāla, jo par galveno kri-
tēriju uzskatīja seksuālo uzvedību, un pēc tās sievietes tika vērtētas arī autoritārisma  
laikā.

57 latvijas sieviešu pirmā kluba statūti, reģistrēti rīgas apgabaltiesā 1931. gada 10. februārī. – lvva, 4572. f.,  
1. apr., 1. l., 8. lp.

58 lipša i. Sievietes tēla veidošana kārļa ulmaņa autoritārajā režīmā (1934–1940): ideoloģija un īstenība. 

1. att. Skats no latvju kultūras veicināšanas biedrības organizētās sabiedriskās tiesas par sievieti 
1924. gadā (Nedēļa, nr. 51/52, 1924, 35. lpp.)
Fotogrāfijas parakstā žurnāla redakcija apšaubīja tādu sarīkojumu lietderību. “mūsu dažādās 
kultūras biedrības visai iemīļojušas priekšlasījumu ciklus ar debatēm par jautājumiem, kuri 
var interesēt plašākas ļaužu masas. pēc visām tiesām, kuras jau notikušas, – jaunatnes tiesa, 
sievietes tiesa, laulības tiesa – jānāk pie slēdziena, ka viņas visai maz sniedz iekustināto jautājumu 
noskaidrošanai, jo priekšlasījumi nāk no pilnīgi pretēju uzskatu aizstāvjiem, un klausītāji pēc 
priekšlasījuma ir tikpat gudri kā iepriekš. kultūru šīs tiesas veicina tikai tādā kārtā, ka dod diezgan 
lielus ienākumus kultūras biedrībām.”
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tāpat kā citās eiropas nācijās stereoti-
piskā latviešu vīrieša dabiskais uzdevums 
bija cīņa (nodrošinot materiālo, politisko 
un garīgo dzīvi), pētniecība (lai ar izgud-
rojumiem pakļautu dabu) un radošums.59 
vīrieša karotāja/cīnītāja lomas nozīmī-
gumu atspoguļoja nacionālistu diskusija 
1923. gadā par jaunatnes audzināšanu. 
vērtējot jaunatnes sociālistiskās un nacio-
nālās organizācijas, j. akuraters konstatēja, 
ka ne tikai pilsonisko organizāciju sekmē-
tās vilku, vilcēnu un vanagu organizāci-
jas, bet arī komunistiskās organizācijas, 
popularizējot uzskatu par pēdējo kauju, 
kas nāks, “audzina kaujai”.60 pilsonisko 
jaunatnes organizāciju nosaukumos ie-
tvertie “briesmīgie plēsīgu zvēru vārdi” 
norādot uz mežonīgā instinkta godināšanu. 
j. akuraters aicināja aizvietot šos simbolus 
kaut vai ar apollona un diānas tēliem.61 
avīžu (“latvis”, “latvijas Sargs”, “kurze-
mes vārds”) redaktori, kuri j. akuratera 
izpratnē pārstāvēja “brutālo nacionālismu”, 
oponēja, ka sludināt jaunatnei pacifismu ir 

sabiedriski noziedzīgi, jo nozīmē piekrist sociālistiem, kuru mērķis ir “pārvērst mūsu 
nacionālo valsti par padomijas provinci”,62 un kritizēja par “slāviskās pasivitātes” ideju 
popularizēšanu.63 nacionālisma un dzimtes pētnieki ir secinājuši, ka tādus jēdzienus 
kā gods, patriotisms, drosme, pienākums nav iespējams nošķirt kā nacionālus vai kā 
maskulīnus, jo tie ir saistīti gan ar nāciju, gan ar vīrietību.64 pacifisti tika uzskatīti par 
gļēvulības cildinātājiem (sievietīgiem), ar tādu pamatojumu arī latvijā 1931. gadā tika 
nosodīta filmas “rietumu frontē bez pārmaiņām” (pēc ērika marijas remarka romāna)  
izrādīšana.65

 latviešu sieviešu kustības aktīvistes, apspriežot jautājumu par vīriešu seksualitāti, 
veicināja priekšstatu par vīriešiem kā par nespējīgām būtnēm kontrolēt savas seksuā-
lās dziņas. viņas protestēja pret tā saukto seksuālo dubultmorāli, kas atļāva vīriešiem 
seksuālas brīvības ārpus laulības, kamēr sieviešu seksuālā telpa bija strikti ierobežota 

59 eglītis v. par moderno sievieti. Zemgales Balss, 1925, 26. nov.
60 akuraters j. mūsu jaunatnes organizācijas. Latvijas Vēstnesis, 1923, 16. dec.
61 akuraters j. mūsu jaunatnes ideāli. Latvijas Vēstnesis, 1923, 19. dec.
62 miesiņš d. par nacionālo jaunatni un “veciem ģenerāļiem”. Latvijas Sargs, 1923, 19. dec.
63 latv.[iešu] nac.[ionālās] jaunatnes savienība. Latvis, 1923, 18. dec.
64 nagel j. masculinity and nationalism: gender and sexuality in the making of nations. Ethnic and Racial Stu-

dies, vol 21, no. 2, 1998, pp. 251–252.
65 kurmis e. gļēvulības cildinātāji. Brīvā Zeme, 1931, 24. janv.

2. att. Žurnāla “aizkulises” (nr. 20, 1925) pirmā vāka 
veltījums rakstniekam viktoram eglītim, kurš spēlēja 
prokuroru sabiedriskajā tiesā par sievieti 1925. gadā. vāka 
autors divdomīgi jautā: “viktors e. glīts pārliecinājies, ka 
studentes ir hetēras?”
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laulībā. šī iemesla dēļ 1921. gadā Satversmes sapulce pieņēma likumu par laulību, 
kas nodrošināja latvijā tik plašas iespējas laulātajiem šķirties, kādu tobrīd nebija citās 
demokrātiskajās valstīs. laika gaitā kļuva skaidrs, ka tas neatrisina seksuālās dubultmo-
rāles problēmu, toties izraisīja plašus ticīgo protestus.66 30. gadu sākumā filozofe milda 
palēviča izvirzīja jautājumu, kā panākt dzimumu līdztiesību seksuālās morāles jomā –  
vai pazeminot standartus sievietēm, vai paaugstinot vīriešiem –, un prognozēja, ka abu 
dzimumu starpā sasniegtā kompromisā attīstīsies jauna morāle.67 latviešu sieviešu 
kustības aktīvistes atbalstīja vīrieša seksuālo atturību/paškontroli, proti, “ja tu no manis 
prasi, lai es būtu neaizskarta, tad es no tevis prasu to pašu”.68 jautājums par vīriešu 
civilizēšanu vairs netika apspriests autoritārisma posmā, jo tas atbalstīja dzimtes nor-
mativitātes (pasīvā sievietība un aktīvā vīrietība) nepieciešamību, ko var raksturot ar 
publicista jāņa lapiņa formulējumu, ka “īsts vīrietis arī mīlestībā ir laupītājs, ir zvērs, 
kas izgāž ēkas pamatus, lai tiktu pie upura”.69

dzimtes normu ietekmi politikā atmaskoja dzejniece aspazija, latvijas Sociāl-
demokrātiskās strādnieku partijas biedre, Satversmes sapulces deputāte, skaidrojot, 
ka 1. Saeimā netika ievēlēta neviena deputāte70 tāpēc, ka latviešu politiķiem sieviešu 
klātbūtne sabiedriski politiskajā dzīvē vairs nav vajadzīga, jo “nav vairs nelegālie 
laiki, kad dzīvību vajadzēja likt uz spēles”.71 domu viņa turpināja, konstatējot, ka 
tagad, kad jādala amati un jāsaņem algas, sieviete ir konkurente. laika gaitā dažs 
nacionālists apgalvoja, ka tādas runas ārda senču tikumus, jo aspazijas sociālistiskā 
“propaganda labu tiesu latvju jaunavu ir atturējusi no ģimenes dzīves un iegrūdusi  
purvā”.72

tādējādi tika konstruēts koncepts stereotipiskā latviete, kas bija seksuāli atturīga, 
savukārt stereotipiskais latvietis – varonīgs, bet tēvijas mīlestības enerģijai vajadzēja 
viņiem abiem palīdzēt upurēties ģimenes un tautas interesēs. indivīdi, kas neatbilda 
šiem stereotipiem, varēja tikt stigmatizēti kā slikti patrioti.

66 likums privileģēja dzimtsarakstu nodaļā slēgtu laulību, tāpēc latgales katoļu vadībā no 1921. līdz 1928. gadam 
organizējās pie dažādām konfesijām piederoši latvijas ticīgie, lai panāktu grozījumus likumā par civilstā-
vokļa aktu reģistrāciju (1921), kas liedza garīdzniekiem tiesības laulāt, ja laulājamie savu nodomu pirms tam 
nebija pieteikuši dzimtsarakstu nodaļā. 1928. gadā Saeima likumu grozīja, pielīdzinot valsts (dzimtsarakstu) 
un baznīcas tiesības civilstāvokļa aktu reģistrācijā. Sk.: lipša i. restriction of Freedom of consciousness in 
democracy: catholic protests against the law on registry of civil Status in latvia (1921–1928). Istorija, nr. 4 
(84), 2011, pp. 75–86. pieejams arī: http://www.istorijosžurnalas.lt/images/stories/istorija_84/istorija84.pdf 
(skatīts 27.03.2012.).

67 paleviča m. morāles jautājums. (referāts 2. latvijas sieviešu konferencē 1930. g. 24. novembrī.) Sieviete, nr. 2, 
1931, 21. lpp.

68 aspazija. galvas inteliģence un sirds inteliģence (vēlreiz par sieviešu jautājumu). Jaunākās Ziņas, 1932, 
12. marts.

69 [lapiņš j.] vīra gars. Sējējs, nr. 6, 1937, 562. lpp.; sk. detalizētāk: lipša i. vīrietības aspekts kārļa ulmaņa 
autoritārajā ideoloģijā (1934–1940), 170. lpp.

70 Sieviešu piedalīšanās starpkaru latvijas parlamentārajās vēlēšanās bija kopumā nesekmīga, jo sievieti ie-
vēlēja tikai vienā no četrām saeimām (Bertu pīpiņu – 4. Saeimā 1931. gadā). cēloņu analīzi sk.: lipša i. 
Frauen in den parlamentswahlen in lettland, 1920–1934. Forschungen zur baltischen Geschichte, nr. 2, 2007, 
S. 127–148.

71 aspazija. Brūces, kas nedzīst. Darba Sieviete, nr. 3, 1923, 5. lpp.
72 rūjenietis l. Senču tikumu ārdīšana. Latvis, 1930, 13. sept.
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Seksualitāte nācijas veidošanā

dažādi nacionālisma modeļi centušies kontrolēt nācijas locekļu seksualitāti tās 
labklājības vārdā. Seksualitāte nāciju veidošanā ir figurējusi, nosakot pieklājīgas sek-
suālās uzvedības robežas, tas ir, formulējot respektablo seksualitāti (dzejnieces aspazi-
jas interpretācijā – “lauku mammu tiklības kodeksu”73), kuras viens no mērķiem bija 
iedzīvotāju atražošanas regulēšana.74 respektablā seksualitāte strikti iezīmēja atšķirības 
starp normālo un nenormālo, nevis burtiski apspiežot nepieņemamo seksualitāti.75 
respektablo seksualitāti veido dominējošo grupu ideāli un tradīcijas, kas tiek atbalstī-
tas kā nacionālie ideāli un tiek sociāli un tiesiski uzspiestas. piemēram, 20. gs. sākumā 
latviešu pilsonības respektablā seksualitāte paredzēja, ka sievietes drīkst teikt publisku 
runu tikai rīgas latviešu biedrībā un drīkst satikties ar vīrieti tikai vecāku dāmu pava-
dībā, jo pretējā gadījumā viņas “zaudēšot savu mūžīgo sievietību, būšot netikles un tik-
šot izstumtas no sabiedrības”.76 tādējādi ne tikai vīrieši (rīgas latviešu biedrības biedri, 
šajā gadījumā avīzes “Baltijas vēstnesis” vadītāji), bet arī pilsonisko aprindu vecākās 
sievietes piedalījās nācijas kulturālajā reproducēšanā. kontrolējot sieviešu uzvedību, 
tika kontrolēta viņu seksualitāte, kas reprezentēja nācijas šķīstumu; tās apdraudējums 
tika uztverts kā nācijas vīriešu un nācijas kopumā apdraudējums.

 lauku zemāko sociālo slāņu kultūrā nozīmīga vieta bija pirmslaulības seksuālajām 
attiecībām, ko laukos sauca par meitās iešanu.77 kāds laikabiedrs apgalvoja, ka zemāko 
sociālo grupu – puišu un meitu – aprindās dominējis uzskats, ka “tas nav nekāds puisis, 
kas nav pie meitām gulējis, un tā nav nekāda meita, kurai nav sava klātgulētāja”. viņš 
meitās iešanu kā sociālu parādību saistīja ar kalpiem, pretstatot viņiem vecsaimnieku 
un jaunsaimnieku laulības dzīvi un apgalvojot, ka atbrīvotā seksualitāte laukos esot 
pilsētnieku sliktā ietekme.78

tomēr zemāko sociālo grupu kultūru ne tikai laukos, bet arī pilsētās raksturoja 
seksuāla vaļība pirmslaulības laikā, ko respektablajā seksualitātē noraidīja gan lauku, 
gan pilsētas pilsonība. Somijā pilsētnieču elites sievietes, kas veidoja somu sieviešu kus-
tību, meitās iešanas tradīciju uzskatīja par kalpu seksuālās netikumības pierādījumu, 
organizēja pret to pat kampaņas un centās veicināt vidusšķiras seksuālās morāles no-
stiprināšanos.79 latvijā tādas kampaņas netika rīkotas, tomēr respektablā seksualitāte 
atspoguļoja latviešu pilsonības, nevis zemāko sociālo slāņu ideālus. tādējādi nacionā-
lismā uzturētās dzimtes normas veicināja seksualitātes kontroli, aicinot pār to valdīt un 
novirzīt uz augstāko mērķi – uz ģimeni vai sublimēt patriotismā, tādējādi turpinot jau 
gadsimtiem aprobēto kristietības tradīciju, ieliekot tajā jaunu mērķi.

73 aspazija. Sievietes sirds nesīs pasaulē sociālo taisnību (ii). Jaunākās Ziņas, 1932, 16. marts.
74 pryke S. nationalism and sexuality, what are the issues?, pp. 541–542.
75 puri j. Encountering Nationalism. oxford: Blackwell publishing, 2004, p. 153.
76 aspazija. Sievietes sirds nesīs pasaulē sociālo taisnību (ii). Jaunākās Ziņas, 1932, 16. marts. 
77 par meitās iešanu latvijas laukos starpkaru laikā sk.: lipša i. latvju lauki. idilles izrakumi. Rīgas Laiks, nr. 4, 

2011, 35.–36. lpp.
78 t-s. mēs paši šo sērgu veicinām. Jaunākās Ziņas, 1932, 28. jūl.
79 valenius j. Undressing the Maid. Gender, Sexuality and the Body in the Construction of the Finnish Nation,  

p. 119.
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 par normu tika atzīta laulība, bet ģimene – par nācijas stūrakmeni un vienīgo 
pareizo vietu seksuālām attiecībām. par īpaši nozīmīgu šo normu uzskatīja ticīgie. 
moralizētāji uzsvēra, ka laulības īstais mērķis ir bērnu radīšana.80 par viskaitīgāko parā-
dību uzskatīja neīstās sievas tāpēc, ka viņas izvairās no bērnu radīšanas pienākuma un 
tādējādi apdraud tautu ar izmiršanu.81 moralizētāji nosodīja tā sauktos bezbērnu vecā-
kus, dēvēja viņus arī par latviešu dzīvības sabrukuma līdzveicinātājiem, jo uzskatīja, ka 
tādu laulību pamatā ir tautas nākotnei bīstami principi.82 Baudu uzskatīja par galveno  
kaitīgo principu, tāpēc bezbērnu laulības apzīmēja par viltus laulībām, izpriecu divsa-
vienību vai ērtāko prostitūcijas veidu.83 tieši (baudas) patēriņš, nevis (bērnu) ražošana 
noteica bezbērnu laulības kā laulības surogāta vērtējumu, “nelegālos kopdzīvotājus” 
ļāva salīdzināt ar “ļaunu rūsu tautas dvēseļu druvā”,84 savukārt brīvās mīlas sludinātājus 
nosaukt par latvijas ienaidniekiem.85

piemērs par latvietes stereotipizēšanu salīdzinājumā ar krievietēm parādīja, ka 
pašas latvietes (gan pilsonības pārstāves, gan pie citām sociālajām grupām piederīgās) 
publiskajā paštēlā konstruēja reproduktīvu attieksmi pret seksualitāti. 20. gadu pir-
majā pusē seksuālās attiecības tika tieši saistītas ar nācijas veselību kopumā (venerisko 

80 Satversmes Sapulces ii sesijas 7. sēde 10. decembrī 1920. gadā. Latvijas Satversmes sapulces stenogrammas, 
2. sesija. rīga: latvijas republikas Satversmes sapulce, 1921, 1567., 1581. sl., [latgales kristīgo zemnieku 
savienības deputāts Francis trasuns, kristīgo nacionālās savienības deputāts gustavs reinhards]; sk. arī: 
nepieredzēts apmeklētāju pieplūdums veselības aizsardzības izstādē. Jaunākās Ziņas, 1938, 18. marts. 

81 Sabiedriskās tiesas spriedums par latvju sievieti. Jaunākās Ziņas, 1925, 14. dec.
82 Breikšs l. Dzīve un darbi. Sast. i. Bērsons, m. Bisters, 3. sēj. rīga: valters un rapa, 2002, 243., 247., 219. lpp.
83 lazdiņa e. vecpuišu jautājums. Sieviete, nr. 3, 1931, 36. lpp.
84 pīpiņa B. Brīvība un tikumi. Latviete, nr. 6–11, 1936, 32. lpp.
85 krastiņš k. par nākotnes cilvēka morāli. Nākotnes Sieviete, nr. 3, 1925, 37. lpp.

3. att. karikatūristu arvīdu 
kalniņu iedvesmojusi avīžu ziņa 
par iekšlietu ministrijas ieceri 
izdot noteikumus, kas ļautu sodīt 
par huligānismu bravūrīgos 
“meitās gājējus”. karikatūrists 
situāciju interpretējis kā “skumjas 
lauku klētiņās”, rādot vienu no 
daudzajām sievietēm nosodoši 
šņukstam, ka tāda valdīšana 
nudien nav nacionāla, jo iznīcina 
sentēvu tikumus.
(Vecais Sikspārnis, nr. 304, 1930, 
4. lpp.)
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slimību profilaksi un ārstēšanu) un reprodukciju.86 arī turpmāk ideālās latvietes tēlu 
raksturoja mātes, sievas (bet ne kā mīļākās), mājsaimnieces un nacionālā dzīvesveida 
atražotājas lomas.87 latviešu respektablā sievietība tika konstruēta kā pasīva un asek-
suāla, jo epizodiskie aicinājumi uz pretējo neguva atbalstu publiskajā diskursā, līdz 
1934. gadā pilsonisko sieviešu kustības līdere Berta pīpiņa aicināja integrēt baudu 
laulībā (ieteica sievām būt prasmīgām arī kā mīļākajām, lai novērstu “latvju ģimenes 
iršanu”88), tomēr ministru prezidenta kārļa ulmaņa veiktais apvērsums 1934. gada 
15. maijā un autoritārā nacionālisma uzspiestā pronatālisma (dzimstības veicināšanas) 
politika šo diskursu pārtrauca. autoritārā režīma ideoloģiju šajā jautājumā raksturo 
publicista j. lapiņa atgādinājums par to, ka “latvju mūžība guļ latvju klēpī”.89 tādējādi 
nereproduktīvās baudas pozitīvais aspekts latviešu nacionālismā līdz otrajam pasaules 
karam netika publiski pārrunāts.

respektablajā seksualitātē tāpat kā jebkad pirms latvijas valsts nodibināšanas ne-
iederējās prostitūcija. par pilsonisko sieviešu norobežošanos no deviantajām tautietēm 
liecina tas, ka viņas pat neatbalstīja prostitūcijas reglamentācijas atcelšanas ideju.90 arī 
homoseksualitāte bija pretrunā ar respektablo seksualitāti, parasti tā skaidrota ar cittau-
tiešu – arī vāciešu (bijušo Baltijas muižnieku) – kaitīgo ietekmi.91

Seksualitāte nācijas veidošanā ir figurējusi arī t.s. reproduktīvās seksualitātes  
jēdziena nozīmē, proti, – nacionālajai kustībai un/vai valstij cenšoties regulēt ie-
dzīvotāju atražošanu. galvenokārt tas izpaudās kā aicinājums sievietēm radīt vairāk 
bērnu, lai nodrošinātu nācijas nākotni, un aborta kā nācijas ienaidnieka attēlojums. tā 
sauktā tautas dzīvā spēka vairošanas apsvērumu dēļ92 20.–30. gados abortus vērtēja kā  
apdraudējumu nācijas stiprumam un valsts neatkarībai,93 savukārt izsargāšanos no 
pēcnācējiem – kā tautas nespēka pa zīmi.94 tāpēc prostitūtas un sievietes, kas izdara 
abortu, vērtēja vienlīdz negatīvi, jo abas “grēkojot pret savu tautu, palīdzēdamas tai 
izmirt”.95

Būtiskas pārmaiņas iedzīvotāju seksualitātes politikā noteica 1934. gada valsts ap-
vērsums. aicinājumi atrisināt tā saukto vecpuišu jautājumu, ar finanšu in strumentiem 
piespiežot viņus precēties un radīt bērnus, publiskajā telpā izskanēja jau parlamentārās 
demokrātijas laikā, autoritārais nacionālisms 30. gadu beigās tādas politikas mērķaudi-
torijā iekļāva arī sievietes.96 par latvietim piemērotu sievu tika atzīta latviete vai vismaz 

86 priedīte i. “Bauda bez mīlestības ir izvirtība”: Seksualitātes tematika latviešu presē (1920–1925), 27. lpp.
87 ločmele k. nationalism and construction of an ideal Woman. The case Study of the Women’s magazine 

“Zeltene” (1926–1934), 21. lpp. 
88 mīlestība, draudzība un laulība. Aizkulises, nr. 17, 1934, 2. lpp.
89 lapiņš j. mūsu tautas dzīvais spēks – lapiņš j. Atdzimšana. Ideoloģijas meklējumi un vērojumi. rīga: pagalms, 

1935, 186.–187. lpp.
90 lipša i. Sabiedriskā tikumība Latvijā, 1918.–1940. gads: promocijas darbs, 136.–137. lpp.
91 Sk.: lipša i. melnās neļķes ziedināšana. Homoseksuālisms starpkaru latvijā. Rīgas Laiks, nr. 8, 2006,  

44. lpp.
92 andersons j. ārlaulības bērnu problēma. Jaunākās Ziņas, 1938, 12. marts. 
 93 tubels ed. kas traucē rāsas uzlabošanos? Jaunā Balss, nr. 3, 1924, 4. lpp.
 94 Brīvību sievietei lemt par abortu! Jaunākās Ziņas, 1931, 21. marts. 
 95 Baidiņš a. aborts un tautas labklājība. Sieviete, nr. 12, 1925, 271. lpp.
 96 Sk.: lipša i. Sabiedriskā tikumība latvijā demogrāfisko problēmu aspektā, 1918–1940. Latvijas Vēstures Insti-

tūta Žurnāls, nr. 1, 2009, 55.–78. lpp.
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latviski runājoša cittautiete. piemēram, latvijas armijas 
virsdienesta karavīriem un virsniekiem bija atļauts pre-
cēties ar citas tautības sievietēm tikai tad, ja viņas prata 
valsts valodu.97 autoritārā valdība 1935. gadā izsludi-
nāja ārpus likuma abortus, kas izdarīti smagu sociāl-
ekonomisku apstākļu dēļ (1933. gadā sieviešu kustības 
aktīvistes – sociāldemokrātes, demokrātes un nacionā-
listes – bija panākušas to legalizēšanu), bet 1939. gadā 
ierobežoja informācijas pieejamību par kontracepciju.98 
politiķi plānoja izstumt sievietes no darbavietām,99 ar 
nodokļiem stimulēt radīt pēcnācējus.100

Secinājumi

pirmā pasaules kara un latvijas atbrīvošanas  
kara laikā gan militārpersonu, gan civiliedzīvotāju 
seksuālo uzvedību latviešu nacionālisti uzskatīja par 
svarīgu jautājumu. ne tikai latvijā, bet arī citās karā 
ierautajās centrāleiropas un austrumeiropas terito - 
rijās draudzība ar karavīriem tika uztverta kā nā-
cijas pastāvēšanu apdraudoša un izraisīja morālo 
paniku. kara vīru patriotiskais pienākums bija aiz-
sargāt nāciju, savukārt sievietēm – iemiesot nācijas 
godu. publiskā doma pieprasīja ievērot zināmu 
nacionālo seksuālo pienākumu, izraugoties part-
neri no savas tautas. kara notikumi kļuva par valsts dibināšanas mīta būtisku 
sastāvdaļu, pamatu nacionālajai identitātei. tāda interpretācija izslēdza realitāti,  
kas vēstītu par seksuālo nelojalitāti un tās kontekstā nācijai piedēvētu upurlomu.

 97 ščerbinskis v. 1934. gada 15. maija apvērsums: cēloņi, norise un sekas. Apvērsums: 1934. gada 15. maija 
notikumi avotos un pētījumos. Sast. v. ščerbinskis, ē. jēkabsons rīga: latvijas nacionālais arhīvs, latvijas 
arhīvistu biedrība, 2012, 49. lpp. 

 98 par attieksmi pret abortiem un kontracepciju starpkaru latvijā sk.: lipša i. “over-latvianization in the  
Heaven”. attitude towards contraception and abortions in latvia, 1918–1940. Baltic Eugenics: Bio-Politics,  
Race and Nation in interwar Estonia, Latvia and Lithuania, 1918–1940. ed. by B. m. Felder, p. j. Weindling. 
amsterdam/new York, nY: rodopi, 2013, pp. 169–201 (on the Boundary of two Worlds: identity, Freedom, 
and moral imagination in the Baltics, 35). par autoritārā režīma eigēnikas politiku sk.: Zelče v. vara, zinātne, 
veselība un cilvēki: eigēnika latvijā 20. gs. 30. gados. Latvijas Arhīvi, nr. 3, 2006, 94.–137. lpp.

 99 demobilizētie latviešu karavīri uzreiz pēc kara prasīja atlaist no darbvietām valsts un pašvaldību pārval-
des iestādēs sievietes, pamatojot savu prasību ar nepieciešamību atjaunot latviešu sabiedrībā pirmskara 
tradicionālo dzimtes normativitāti. Sk.: lipša i. der verein der akademischausgebildeten Frauen lettlands 
(1928–1940): geschichte und einfluss. Die Korporationen als prägende gesellschaftliche Organisationen im 
Baltikum. Hg. von H.-d. Handrack. lüneburg: verlag carl-Schirren-gesellschaft, e. v., 2010, S. 263–267.

100 par autoritārā režīma rīcību tā sauktajā sieviešu jautājumā sk.: lipša i. Sievietes tēla veidošana kārļa ulmaņa 
autoritārajā režīmā (1934–1940): ideoloģija un īstenībaē, 84.–99. lpp.

4. att. Žurnāla “Sievietes pasaule”  
(nr. 9, 1938) pirmais vāks.
latvijā svinamo svētku sarakstā mātes dienu 
1938. gadā nomainīja ar ģimenes dienu. 
paraksts vēstī: “tēvs un māte man mācīja,/ 
Savu gudro padomiņu.”

Ineta Lipša   SekSualitāteS aSpekti latviešu nacionāliSma ideoloģijā un prakSē (1914–1939)
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latviešu nacionālisma sludinātā respektablā seksualitāte mudināja uztvert sievietes 
tādās seksuāli raksturojošās kategorijās kā jaunavas, mātes, sievas, kuras ir pasīvas, 
atturīgas, kautrīgas, uzsverot dzimumu atšķirības pozitīvo aspektu kā vienu no nā-
cijas pastāvēšanas garantiem. par respektablās seksualitātes kritērijiem tika uzskatīta 
asek sua litāte, dzīve ģimenē, kur sievieti varēja kontrolēt vīrieši un vecākās sievietes. 
Savukārt latvieša tēla pamats bija karotāja loma. tādējādi stereotipiskā latviete bija 
seksuāli atturīga, latvietis – varonīgs, bet tēvijas mīlestības enerģijai vajadzēja viņiem 
abiem palīdzēt upurēties ģimenes un tautas interesēs. indivīdi, kas neatbilda nacionā-
listu ideoloģijas ikonām – patriotiskajai vīrietībai un cildenajai mātišķībai, varēja tikt 
stigmatizēti kā slikti patrioti.

Seksualitāte nāciju veidošanā ir figurējusi, formulējot nācijas respektablo seksuali-
tāti, liekot tās pamatā reproduktīvo seksualitāti. nacionālisms tikai pakārtoja saviem 
mērķiem jau gadsimtiem kristietības sludinātās respektablās seksualitātes normas – 
laulību un ģimeni, aicinot seksualitāti īstenot ģimenē, kas tika interpretēta par nācijas 
stūrakmeni, vai arī sublimēt to patriotismā. parlamentārās demokrātijas posmā tādiem 
saukļiem bija tikai rekomendējošs raksturs, savukārt  autoritārajā režīmā pēc 1934. gada 
15. maija apvērsuma pronatālisma politika jau tika uzspiesta. nereproduktīvās baudas 
pozitīvais aspekts latviešu nacionālismā līdz otrajam pasaules karam netika publiski 
pārrunāts, tāpat kā tas netika darīts citu centrāleiropas un austrumeiropas valstu na-
cionālisma ideoloģijās. kopumā jāsecina, ka rakstā apskatītie sociālie procesi latviešu 
nacionālismā sakrita ar analogām norisēm citās centrāleiropas un austrumeiropas 
valstīs.

par autori

Ineta Lipša (dz. 1970) – Dr. hist., lu latvijas vēstures institūta pētniece. Zināt-
niskās intereses saistās ar sociālo, urbāno un seksualitātes vēsturi 20. gadsimtā. 



Ivars Ošiņš

Latvijas un Latviešu sportiskie 
sasniegumi kā kuLtūras fenomens

rakstā aplūkoti sporta aizsākumi un turpmākā attīstība Latvijā, arī sporta kā specifiskas kultūras 
jomas iespaids uz tautas mentalitāti. Īpaša vērība veltīta sporta vēsturei, akcentēti dominējošie 
sporta veidi, biedrības, klubi, atsevišķi izcili sportisti, sacensības – viss, ko varam uzskatīt par na
cionālām vērtībām.

This article explores the origins of sport and its development in Latvia as well as the influence of 
sport on nation’s mentality. The prevailing types of sports have been highlighted describing sports 
associations, clubs, certain outstanding athletes and games that we can consider to be our national 
values.

Atslēgvārdi: sports Latvijā, sports un sportisti okupācijas apstākļos, izcilie latviešu sportisti, Latvijas 
sportistu panākumi augstākā līmeņa sacensībās, populārākās komandas, sporta problēmas pārejas 
sabiedrībā.

Keywords: sport in Latvia, sport and athletes in the conditions of occupation, famous Latvian ath
le tes, highest achievements of Latvia’s athletes in toplevel competitions, most popular teams, sport 
in the transition society.

teritorijā, kuru tagad pazīstam kā Latvijas valsti (tolaik gan tā bija cariskās krie
vijas Baltijas guberņa), sports mūsdienu izpratnē uzplauka 19. gadsimta otrajā pusē. 
arī latvieši – līdzīgi citām tautām – jau kopš sirmas senatnes mērojās spēkiem: kurš 
labāks smagumu cilāšanā, kurš – lauztiņos un cīkstiņos. Laukos puikas un pat nopietni 
vīri aizrautīgi sita ripu, kaut arī šai sacensībai nebija līdzības ne ar lauka, ne ledus  
hokeju. 

par organizētu sportu Latvijā varam sākt spriest kopš tā brīža, kad 1859. gadā 
nodibināja rīgas strēlnieku biedrību – pirmo vācu sporta biedrību pilsētā. Biedrībai 
pilsētas centrā bija īpašums – strēlnieku dārzs (tag. kronvalda parks). sākotnēji bied
rība attīstīja šaušanas sportu, vēlāk uzbūvēja pirmo treku. šajā laikā sports strauji un 
aizvien daudzveidīgāk izplatījās visā pasaulē, 20. gadsimtā izvēršoties par ļoti būtisku 
sadzīves sastāvdaļu – gan kā pašu personiski piekopta nodarbe, gan kā skatāma izklaide 
un pārdzīvojums.

pirmā oficiāli reģistrētā sporta biedrība bija rīgas vingrotāju biedrība (1862), par 
kuru aizvien vēl atgādina sporta nams vingrotāju ielā, celts 1881. gadā. pirmās sporta 
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sacensības notika 1879. gadā, kad Daugavā sacentās septiņas jaundibinātā rīgas jaht
kluba jahtas.1

19. un 20. gadsimta mijā Latvijas teritorijā jau bija prāvs skaits sporta organizāciju 
(1901. gadā – 52 sporta biedrības, 1907. gadā – 67, bet 1915. gadā – jau 97 sporta bied
rības un organizācijas). tiesa, latviešu tautības atlētu bija vēl samērā maz, pārsvarā šai 
“vieglprātībai” nodevās privileģētās aprindas. arī sporta biedrībās, kuras tika veidotas 
pēc vāczemes parauga, pārsvarā darbojās vācu pilsoniskā sabiedrība.

pirmā sporta biedrība, kuru varam dēvēt par latvisku, ir reģistrēta 1891. gadā. tā ir 
2. rīgas riteņbraucēju biedrība, kas vēlāk nosaukta par Latvijas sporta biedrību (jaunais 
nosaukums tiem laikiem ir gana izteiksmīgs!).2

Latviešu sportisti periodā pirms Latvijas valsts izveides

pirmajās vieglatlētikas sacensībās 1900. gadā 250 metru skrējienā uzvarēja p. grīn
bergs, tāllēkšanā o. paurs, 11 kg smaga akmens mešanā laurus plūca o. edelmans.3 vai 
viņi bija latvieši? vēsture klusē...

Daudziem nemanīts, citiem sen aizmirsts palicis kāda rīdzinieka izcils sportiskais 
veikums: konstantīns rengartens četros gados (1894–1898) apsoļoja apkārt zemes
lodei, kļūdams par šā ātri vien popularitāti ieguvušā fiziskās kultūras un ceļošanas veida 
celmlauzi pasaulē. Lai kāda būtu rengartena tautība, viņš bija rīgas pilsonis un lika 
pasaulē izskanēt rīgas un Latvijas vārdam.4 

1912. gada olimpiādē stokholmā no 178 krievijas delegācijas sportistiem 27 bija 
no Latvijas: cīkstoņi, riteņbraucēji, vieglatlēti, peldētāji, arī šāvēji. pārstāvniecība spilgti 
iezīmē sporta veidus, kuri tolaik latviešu apdzīvotajos novados bija iecienītākie. rīdzi
nieks Haralds Blaus šajās olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu šaušanā pa māla 
baložiem.

jānis krauze – pirmais latvietis pasaules rekordists – 1911. gadā iestājās 1. rīgas 
atlētu klubā, pirms tam viņš neilgu laiku darbojās 2. rīgas atlētu klubā. intensīvie tre
niņi nebija veltīgi. Drīz vien j. krauze kļuva par rīgas, tad Baltijas guberņu čempionu, 
viskrievijas olimpiādes divkārtēju uzvarētāju 1913. un 1914. gadā, bet 1913. gadā 
Breslavā (tag. vroclava) pasaules amatieru meistarsacīkstēs ieguva bronzas medaļu. 
tajā pašā gadā viņš uzstādīja savu (un mūsu!) pirmo pasaules rekordu: grūšanā ar labo 
roku pacēla 283 mārciņas. j. krauzem pieder vēl divi pasaules rekordi, viens no tiem 
savdabīgajā skrūvēšanā ar labo roku (tolaik svaru celšanas sistēmas atšķīrās no mūsdie
nās ierastajām).5 izcilais svaru cilātājs mira traģiski jauns – 25 gadu vecumā, ne tuvu 
nesasniedzis savu spēju pilnbriedu. rīgas Lielajos kapos Latvija savam izcilniekam uz

1 keisels g., Caune D. (sast., red.). Latvijas olimpiskā vēsture: no Stokholmas līdz Soltleiksitijai. rīga: Latvijas 
olimpiskā komiteja, 2003, 244. lpp.

2 turpat, 28. lpp.
3 kehris Ē., Ķīse a., forands i., vītola a. Latvijas sporta vēsture. rīga: Latvijas izglītības fonds, 1994, 15. lpp.
4 Непомнящий Н., Низовский А. Сто великих приключений. Москва: Вече, 2006, с. 411.
5 keisels g., Caune D. (sast., red.). Latvijas olimpiskā vēsture, 27. lpp.
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stādīja pieminekli, tagad tā vairs nav, taču sportista atdusas vietu palīdz atrast piemiņas  
zīme.

no izcilajiem Latvijas sportistiem, kas startēja vēl pirms pirmā pasaules kara, īpaši 
pieminams riteņbraucējs augusts auns, kurš otrajā viskrievijas olimpiādē (tā notika 
1914. gada jūnijā rīgā) šosejas braucienā rīga–šauļi–rīga tuvāko konkurentu apstei
dza par vairāk nekā stundu.

ar Latvijas karogu

pēc pirmā pasaules kara un brīvības cīņām Latvijas tauta, zeme, saimniecība un 
kultūra bija cietušas ievērojamus zaudējumus. arī sports bija jāceļ faktiski no jauna – 
izpostītā vietā. Lielu atbalstu šajā jomā mums sniedza asv, konkrēti – starptautiskā 
organizācija Jaunekļu kristīgā apvienība (YMCA). 1919. gadā tās sporta speciālisti iera
dās Latvijā un čakli ķērās pie darba. sevišķu uzmanību amerikāņu instruktori pievērsa 
basketbolam un volejbolam.

organizētais futbols Latvijā iesākās 1907. gadā, kad rīgā strādājošie angļi nodibi
nāja Britu futbola klubu, bet pirmā latviešu komanda Amatiers reģistrēta 1912. gadā. 
vēl pirms kara tika izveidota rīgas futbola līga, no tās septiņām komandām piecas 
nosacīti var uzskatīt par latviskām.6 

vispilnīgākajā veidā amerikāņu ievests ir mūsu vēlākais nacionālais sporta veids 
basketbols. rīgas vingrotāju biedrības namā parādījās pirmie grozi rīgā, zem tiem 
pulcējās galvenokārt ģimnāzisti. 1923. gada novembrī groza bumbas entuziasti jau bija 
tikuši tiktāl, ka spēja organizēties Latvijas Basketbola savienībā (LBs). nākamā gada 
janvārī notika pirmās Latvijas meistarsacīkstes.7

tajā pašā 1923. gadā par pirmo starptautiskā mērogā oficiāli atzīto sporta savienību 
Latvijā kļuva futbola savienība, kuru uzņēma starptautiskajā futbola savienībā.

Divdesmito gadu sākumā darbību atjaunoja vecās, pieredzes bagātās latviešu un 
vācu pilsoniskās sporta organizācijas. protams, pirmās biedrības veidojās galvenokārt 
līdz tam populārākajos sporta veidos – svarcelšanā un cīņas sportā. jāņa krauzes pie
miņai viņa laikabiedri 1921. gadā nodibināja sporta biedrību “krauze”. Līdzās jaunekļu 
kristīgās savienības sporta kustībai un pilsoniskajam sportam izveidojās trešā ietek
mīgākā un skaitliski lielākā – strādnieku sporta kustība. kopš 1922. gada studējošā 
jaunatne aktīvi darbojās Latvijas universitātes akadēmiskajā sporta biedrībā, kas vēlāk 
pārveidojās par biedrību Universitātes Sports (1931).

Laika posmā no 1919. līdz 1941. gadam visā Latvijā darbojās aptuveni 350 dažādas 
sporta biedrības, klubi, apvienības un organizācijas. protams, to pastāvēšanas ilgums, 
darbības plašums un nozīmīgums bija ļoti atšķirīgs. 

iezīmīgs bija 1922. gads, kad tika nodibināta Latvijas sporta organizāciju apvienība 
un tajā iekļautā Latvijas olimpiskā komiteja, kuras pirmais priekšsēdētājs bija jānis 
Dikmanis.

6 rubenis m. (sast.). Latvijas futbola vēsture. rīga: jāņa sēta, 2000, 16.–19. lpp.
7 sarguns j. (sast.). Basketbols 60. rīga: Latvijas kp Ck izdevniecība, 1983, 4. lpp.
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... bet pēc 75 gadiem līdzjutēji uzgavilē basketbolam Arēnā Rīga.  
ivara ošiņa un romāna kokšarova foto

1924. gadā uz vasaras olimpiskajām spēlēm francijā devās 27 latviešu sportisti – 
vieglatlēti, riteņbraucēji, svarcēlāji, cīkstoņi, bokseri un futbolisti. pirmo reizi parīzes 
olimpiskajā arēnā plīvoja arī sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs. Latvijas komanda jau 
savā pirmajā iznācienā varēja tikt pie lieliem panākumiem. grieķuromiešu cīņā vieglā 
svara lauzējs rūdolfs ronis uzvarēja trijās cīņās pēc kārtas un droši tuvojās medaļai, 
bet tad strīdīgi zaudēja ungāram. Latvijas delegācijas protestu tiesneši neņēma vērā, 
un ronim sirds aptecējās tik ļoti, ka viņš no turpmākām sacensībām izstājās. ar kolēģi 
solidarizējās smagsvars jānis polis, arī demonstratīvi atsakoties cīnīties tālāk, kaut bron

1. un 2. att. Ēka pulkveža Brieža ielā 20 – eiropas meistarsacīkšu vieta 
1937. gadā...
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zas medaļa bija tikai vienas cīņas attālumā.8 tā nu parīzē Latvijai augstāko – piekto – 
vietu izcīnīja svarcēlājs kārlis Leilands, smagsvars, kurš piecos veidos kopsummā spēja 
pacelt 497,5 kilogramus. pēc četriem gadiem amsterdamā dižais kārlis pakāpās par 
vietu augstāk, bija ceturtais un atkal labākais 14 Latvijas olimpiešu vidū. par šo sas
niegumu sportists saņēma piemiņas medaļu, kura daudz vēlākos gados klīdusi rīgas 
sīkumtirgū – tā zina stāstīt rakstnieks andris kolbergs.

pilnvērtīga medaļa – olimpiskais sudrabs – Latvijas valstij beidzot atmirdzēja 
1932. gadā Losandželosā – to gaidīti un cerēti izcīnīja ļoti populārais soļotājs valmierie
tis jānis Daliņš. Latvija gavilēja – beidzot mēs esam olimpisko laureātu saimē! Latvijas 
karogs cēlās mastā līdz ar Lielbritānijas un itālijas karogiem. 

sportists jānis Daliņš – līdzās tādiem izciliem latviešiem kā aspazija, vilhelms 
purvītis, jāzeps vītols, kārlis zāle – kļuva par tēvzemes balvas laureātu.

jānis Daliņš un cīkstonis, eņģīgais rūjenietis edvīns Bietags, 1934. gadā izcīnīja 
eiropas meistara titulu, turklāt Bietags pēc uzvaras uz romu brauca par līdzjutēju sa
ziedotiem līdzekļiem. par latviešu pirmo pasaules meistaru kļuva šāvējs, Latvijas armi
jas virsnieks kārlis kļava, 1937. gadā Helsinkos būdams precīzāks par citiem pasaules 
sportistiem ātršaušanā ar pistoli pa siluetiem.

trīsdesmitajos gados uzplaukumu piedzīvoja ātrslidošana. tas notika, lielā mērā 
pateicoties pirmajam mūsu ziemas olimpisko spēļu dalībniekam, daudzu Latvijas re
kordu īpašniekam a. rumbam, kas 1924. gadā francijas ziemas sporta centrā šamonī 
izcīnīja 7. vietu daudzcīņā. 1939. gada 4. februārī rīgā ask laukumā valsts prezidents 
k. ulmanis svinīgi atklāja 41. eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā. norvēģijas, zvied
rijas, somijas, vācijas (patiesībā – austrijas), Holandes, polijas, igaunijas un Latvijas 
26 sportistu cīņās noraudzījās aptuveni 25 000 skatītāju. Četru distanču kopsummā uz
varēja rīdzinieks alfons Bērziņš. pēc gada pēdējās pirmskara pasaules meistarsacīkstēs 
Helsinkos viņš izcīnīja sudraba medaļu aiz somijas sportista B. vasēniusa. a. Bērziņa 
spožie panākumi radīja lielu interesi un pacilātību jaunatnē. slidskriešanas sacensības 
ar kuplu dalībnieku skaitu notika visā Latvijā.

sports izvirzās priekšgalā

vēsturiski īsā laikposmā – apmēram trijos gadu desmitos – sports latviešu vidū 
ieguva ievērojamu, pat būtisku nozīmi un iespaidu. vēl gadsimtu mijā uz nedaudzajiem 
sportistiem pārējā sabiedrības daļa nolūkojās ar smīnu, pat nicināšanu – kā aplamnie
kiem un nekam nederīgiem dīvaiņiem (izņemot cirkā ierastos atlētus), taču jau pēckara 
gados latviešu sportistu panākumi pakāpeniski pārliecināja sabiedrību: sasniegumi 
sportā veicina nācijas un valsts starptautisko atpazīstamību, prestižu. tādai nelielai 
valstij kā Latvija tas ir īpaši svarīgi. turklāt sports ikdienā kļuva par daudzu jauniešu – 
skolnieku un studentu – lielo aizraušanos. tam savukārt ir liela nozīme nācijas veselībā.

Lūk, kā tālaika sportiskos centienus raksturojis rakstnieks anšlavs eglītis: “volis 
sevišķi kopa augstlēkšanu, kas viņam patiesi veicās. trenējoties pat labiem meistariem 

8 keisels g., Caune D. (sast., red.). Latvijas olimpiskā vēsture, 64. lpp.
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bieži lūzt kārtiņas. mums jo sevišķi bieži. kad visas bija pagalam, bet lēkt vēl gribējās, 
volis, būdams liels makšķernieks, bet tomēr lielāks vieglatlēts, sakostiem zobiem upu
rēdams savus makšķerkātus. Dažs labs rekordlēciens neizdevās tikai tāpēc, ka atrisis 
āķis ieķērās biksītēs un norāva kārtiņu.”9

vēlāk jānis Lūsis, kurš atzīts par Latvijas izcilāko sportistu 20. gadsimtā, sacīs: 
“jānis Daliņš trīsdesmitajos gados bija latviešu tautas varonis. katrs latvietis ar viņu 
lepojās. viņš caur sportu nesa pasaulē vēl mazpazīstamās Latvijas vārdu. sports bija tas 
iedarbīgākais vēstnieks un diplomāts par labu Latvijai. nekāda ārlietu ministrija nespēj 
Latvijai dot to, ko spēja Daliņš. kaut nu šodien to pieredzi atcerētos!”10 

pēc daudzu ieskata, Latvijā sporta attīstības un popularitātes paraugs ir basketbola 
izaugsme trīsdesmitajos gados. 

kā jau teikts, basketbolu pie mums ieviesa YMCA instruktori 20. gadu sākumā; ar 
to vispirms aizrāvās rīgas skolu jaunatne. Bija interesanti – kā jau viss jaunais, tomēr 
nevar apgalvot, ka jaunā sporta spēle tūdaļ kļuva par karalieni ar milzum daudziem 
pielūdzējiem. jau ierastais futbols rādījās daudz populārāks, pieejamāks. tomēr bas
ketbola rīkošanā piedalījās īsti savas lietas patrioti, un Latvija bija klāt to astoņu valstu 
vidū, kas 1932. gada 18. jūnijā Ženēvā parakstīja starptautiskās Basketbola federācijas 
(FIBA) dibināšanas protokolu. Latvijas puses vārdā dokumentu parakstīja LBs pārstāvis 
jāzeps šadeiko.11 

1935. gadā, kad tajā pašā Ženēvā notika pirmās eiropas meistarsacīkstes, Latvijas 
valstskomandas basketbolisti tikai ar lielām pūlēm sadabūja līdzekļus braucienam un 
līdzdalībai. toties rīgā atgriezās kā pirmie eiropas meistarsacīkšu uzvarētāji. tūdaļ 
sevi pieteica fenomens, kas pastāv arī mūsdienās, – spilgti, izcili panākumi piesaista 
attiecīgajam sporta veidam jaunus un jaunus interesentus.

varam lūkot izteikt panākumu formulu: spoži sasniegumi + plaša ieinteresētība  
+ sporta bāzes. un iznākumā – atkal jauni panākumi. 

pirmie divi komponenti bija radīti, taču ar sporta bāzēm basketbolam bija bēdīgi – 
līdz laikam, kad FIBA, atzīstot latviešu nopelnus, noteica otrās eiropas meistarsacīkstes 
1937. gadā sarīkot rīgā. tas lika sarosīties arī varasvīriem, un basketbola vajadzībām 
izbrīvēja kādreizējos fabrikas Vairogs korpusus valču ieliņā, ko mudīgi pārdēvēja par 
starta ielu, un tā to sauc vēl joprojām. Ēkās iekārtoja galveno laukumu un vēl dažus 
treniņlaukumus. tā bija īsta basketbola paradīze (tiesa, savs treniņlaiks tika arī volej
bolistiem, tenisistiem).12 

Basketbola popularitāte turpināja augt, iznākumā – trešajās kontinenta meistarsa
cīkstēs kauņā Latvija izcīnīja otro vietu.

1940. gada rīgas apgabala meistarsacīkstēs astoņās līgās spēkojās 98 vienības;  
7. Latvijas vispārējos sporta svētkos startēja 24 komandas (gribētāju bija daudz vairāk, 
ierobežoja reglaments) no visām valsts malām.

9 eglītis a. Pansija pilī. rīga: Liesma, 1991, 48. lpp.
10 ošiņš i. triptihs: virsotne atmirdz zeltā. Sports, 1980, 18. maijs.
11 sarguns j. (sast.). Basketbols 60, 7. lpp.
12 keisels g. (sast.). Latvijas basketbola vēsture. rīga: jumava, 1998, 19., 23. lpp.
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arī sports – drupās

otrais pasaules karš, izārdot un sagraujot gluži visas dzīves un sadzīves jomas, 
negāja secen arī sportam.

vispirms jau pirmā padomju okupācija apgrieza labi sakārtoto Latvijas sporta sis
tēmu ar kājām gaisā. vismaz vārdos tiekšanās pēc augstiem sasniegumiem, uzvarām 
un panākumiem tika nomainīta ar “fiziskās kultūras masveidību”. Latviešiem nu bija 
jānododas fiziskajai kultūrai un sportam pēc psrs noteikumiem (kas bieži vien bija 
arhaiski), toties pēc iespējas lielākā barā. jau tolaik ieviesās un pēc kara lielu izplatību 
guva sports uz papīra – mazie funkcionāri augstāk stāvošajiem sūtīja pārskatus ar uz
pūstiem skaitļiem, minēja nenotikušus pasākumus. vissūrākais bija tas, ka Baigajā gadā 
izkāva un izsūtīja vairākus Latvijas sporta līderus – arī izcilo pasaules klases desmit
cīņnieku jāni Dimzu. kara un okupācijas apstākļos represijās cieta vai gāja bojā vairāk 
nekā 200 Latvijas sportistu un sporta darbinieku.

vācu okupācija kara apstākļos izrādījās vienlīdz postoša. sporta nams starta ielā 
tika sportistiem atņemts, lai ierīkotu tanku remontdarbnīcu, vingrotāju ielas sporta 
namā iekārtoja hospitāli (arī 1919. gadā te bija lazarete). sacensību rīkošanai nekāds at
balsts netika piešķirts, kaut arī aizliegtas tās netika. katra sporta veida pārstāvji rīkojās 
atbilstoši izdomai un iespējām: elmārs Bauris savā Cēsu ielas dārzniecībā ziemās uzlēja 
hokejlaukumu rīgas meistarsacīkstēm, basketbolisti un volejbolisti pilsētas sacensības 
izspēlēja tādā kā palielākā dzīvojamā istabā Ērgļu ielā. 

Droši vien izcilākais vācu laika latviešu sporta sasniegums bija jāņa stendzenieka 
šķēpa tālmetiens līdz jaunam Latvijas rekordam – 70,80 metri. tolaik tas bija pasaules 
klases rezultāts.

Latviešu sportisti tika iesaukti armijā abās karojošajās pusēs, daudzi samaksāja par 
lielvalstu savstarpējo naidu ar savām asinīm un dzīvību.

var droši apgalvot, ka, Baigo gadu atcerēdamās, lielākā daļa latvju sporta elites, 
sarkanarmijai tuvojoties Latvijai, devās emigrācijā. jaunajās mītnes zemēs klātpienācēji 
nereti deva jaunu impulsu viesmīlīgās valsts sporta attīstībai. austrālijā ar volejbolu un 
basketbolu aizrāvās latviešu emigranti, līdzīgi notika zviedrijā (lai nosaucam gunāru 
Bērzzariņu, alī strunki, jāni ritumu). kara sagrautajā vācijā latviešu hokejisti bija 
publikas mīluļi. francijā vairāki latviešu futbolisti sekmīgi iesaistījās profesionālajos 
klubos. pirmās un otrās klaida paaudzes dzīvē sportam un dziesmai bija izcila tautiešus 
vienojoša vērtība.13 

tikmēr “atbrīvotajā” rīgā vienu okupāciju nomainīja cita. tā bija ieinteresēta rādīt 
savu šķietamo rūpi par latviešu labklājību, līdzsvarotas dzīves atjaunošanu, tālab zi
nāmu vērību veltīja tautā populārajam sportam. sportisti atguva vingrotāju ielas namu, 
ap kuru pēdējā kara ziemā vērpās viss sporta karuselis. tikai maz bija to sportistu ar 
slaveniem vārdiem, kas vēl bija uzdrošinājušies palikt mājās. Basketbolisti alfrēds 
krauklis, augusts raubēns, tālivaldis pētersons (kuru drīz vien apcietināja), soļotāji 
pēteris zeltiņš un arnolds krūkliņš, vieglatlēts imants gailis, šahists aleksandrs kob
lencs – tie, šķiet, bija pazīstamākie no palicējiem.

13 Trimdas latviešu sporta vēsture, 1945–1995. [asv]: Latviešu sporta padome ārzemēs, 2001, 8.–9. lpp.
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Bija jāizaug gluži jaunai latviešu sportistu paaudzei apstākļos, kad brīvas Latvijas 
vairs nebija. taču sports ir dzīvīgs – tas izdīgs, lai tur vai kas!

sports Latvijā neiznīkst

Lūkosim nedaudz iztēloties pirmās pēckara paaudzes latviešu zēnu un meiteņu 
bērnību un jaunību. Lai to ilustrē fragments no apraksta “Latvijas avīzē”: “Liesajos 
pēckara gados, kad ritēja jaunās paaudzes sportistu bērnība un pusaudžu gadi, pēc 
maizes bija jāstāv garās rindās – un ne vienmēr visiem gribētājiem tās pietika. vecrīgā 
kā ņirdzīgs posta smīns rēgojās nenokoptie drupu lauki. Drānas latviešu ģimenēs tolaik 
valkāja tik ilgi, līdz šuves vairs neturējās kopā, un tad – pārtaisīja valkāšanai bērniem. 
Lielinieku solītā gaišā rītdiena vīdēja kaut kur nenosakāmā nākotnē, bet ikdiena jau 
kuro gadu pieaugušo pierēs vilka rūpju rievas. raizes par dienišķo maizi tika vēlreiz un 
vēlreiz pārcilātas, ģimenei pie vakariņu galda sēžot. tas bija laiks, kas prasīja izturību 
un pamatīgumu – gan no vecākiem, gan bērniem.

mazajiem vienīgais lielākais prieks šķita ķinītis, taču tas tikai retumis bija sasnie
dzams. (televizors, dators tolaik Latvijā ne sapņos nerādījās.) Bet puikām vajag, kur 
sirdi piesiet, vajag iespēju spārnos pacelties ikdienai pāri. vajag cīnīties un uzvarēt. 
tagad. tūlīt. tāpēc labi, ka ir sports.”14

Deviņpadsmitgadīgais basketbolists maigonis valdmanis kļuva par pirmo Latvi
jas psr sportistu, kurš izcīnīja godalgotu vietu – otro – pēckara olimpiskajās spēlēs 
1952. gadā Helsinkos.

tā nu latvieši cēlās no jauna: no rīgas tukšainēm, kur futbolu spēlēja arī ar sarū
sējušu konservu kārbu, bet hokeju – ar paštaisītām šāļu malkas nūjām; no primitīviem 
lauku volejbola laukumiem, kas bija jauniešu sabiedriskās dzīves centrs. protama lieta, 
ka panākumi bija jāgaida pēc izaugsmes laika.

tikmēr panākumus guva tā sporta veida pārstāvji, kuri bija saglabājuši kadrus 
un tradīcijas – soļotāji. ādolfs Liepaskalns, pēteris zeltiņš, arvīds meņģis, arnolds 
krūkliņš bija šā leduskalna redzamākā virsotne, kas bija tālu saskatāma visā padomju 
impērijā. Daliņa sētā sēkla izturēja pat kara pārbaudījumus – kaut pats meistars jau bija 
devies klaida ceļos. unikāls ir ā. Liepaskalna varējums. 40 gadus vecais atlēts 1951. gada 
14. oktobrī tukšā stadionā vienā piegājienā laboja piecus psrs rekordus, no kuriem divi 
izrādījās pasaules labākie sasniegumi.15 

vienalga, lai kā gāja citos sporta veidos, popularitātes ziņā tie tomēr nevarēja sa
censties ar sporta spēlēm. jāatceras, ka hokejā ar ripu psrs hokejistus, vēlākos daudz
kārtējos eiropas, pasaules un olimpiskos čempionus, apmācīja latvieši, kuri paši ripu 
dzenāja kopš 1930. gada. skolotāji bija gudri un tehniski, toties audzēkņi – centīgi un 
fiziski spēcīgi, ātri slidojoši, tālab arī rīgas “Dinamo” pie psrs meistarsacīkšu medaļām 
tolaik netika.

14 ošiņš i. viņu cienīja gan draugi, gan sāncenši. Latvijas Avīze, 2006, 29. jūl., 29. lpp.
15 kehris Ē. Tas skaistais soļotāju laiks. rīga: Liesma, 1969, 85., 86. lpp.
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Laiks ievākt ražu

piecdesmito gadu vidū pienāca laiks, kad pēckara Latvijas sportiskā paaudze sa
sniedza briedumu un aizrautība sāka izpausties rezultātos. par pirmo latviešu sievieti – 
pasaules čempioni kļuva volejboliste minjona sakse, uz padomju sportistu pirmo 
olimpisko startu 1952. gadā uzaicināja maigoni valdmani, kā arī soļotāju pēteri zeltiņu 
un skrējēju edmundu pīlāgu. riteņbraucēji godam turpināja jau 19. gadsimtā aizsāktās 
tradīcijas – viņi 1946. gadā izcīnīja četrus psrs čempiontitulus.

1955. gadā rīgas ask izcīnīja psrs čempionu titulu. sākās laiks, kuru vainagoja 
1960. gadā paustā FIBA vadītāja viljama Džonsa atziņa: “rīga ir eiropas basketbola 
galvaspilsēta.” jo togad eiropas čempionvienību kausu izcīnīja rīgas ask vīri un rīgas 
ttt meitenes.16 ask dominēja kā psrs, tā eiropā līdz sešdesmito gadu sākumam, 
bet ttt slavas ceļš turpinājās gadsimta ceturksni. uz laiku laikiem eiropas čempion
vienību kausa pamatnē iegravēts: pirmajās trijās kausa izcīņās uzvarējis rīgas ask.

patiess latviešu sportistu triumfs beidzot tika piedzīvots 1956. gada olimpiskajās 
spēlēs melburnā. piecu sportistu pūrā iegūla viena zelta un četras sudraba medaļas. 
pirmo olimpisko zeltu sporta vēsturē Latvijai izcīnīja šķēpmetēja inese jaunzeme.

to dienu gaisotne fiksēta žurnālista pētera vilcāna atmiņās. “ko savā debijā spēs 
jaunā sportiste? Daudzas stundas pavadām pie radiouztvērējiem. Cenšamies uztvert 
melburnas vēstis.

sporta draugu nepacietība ir sasniegusi kulmināciju, kad pilsētā kā viesulis iebrāžas 
pirmā neoficiālā ziņa: inese jaunzeme – uzvarētāja!

šo ziņu pēcpusdienā apstiprina redakcijās saņemtās TASS telegrammas. Laikraksta 
“padomju jaunatne” redakcijā, kur toreiz strādāju, šāda brūngana papīra lapiņa nonā
kusi arī manās rokās, jāraksta informācija. viena no grūtākajām sporta informācijām. 
kad paņemu pildspalvu, pirksti ietrīcas tā, it kā būtu pieskāries elektriskajai strāvai. 
rakstu: “inese jaunzeme – Xvi olimpisko spēļu uzvarētāja!””17

savukārt klaida latvieši vilis Čika un arnolds šmits, valodā un spriedumos brīvi 
būdami, stāvokli raksturoja tā:  “pilnīgi tikai Latvijā veidotā šķēpa metēja inese jaun
zeme kāpa uz padomju olimpiešu kuģa Gruzija un ar to pietauvojās melburnas ostā. 
visu olimpisko sacensību laiku šis kuģis bija noslēpumaina spoku mītne, pie kuras 
nevienam austrālietim neļāva iet ne tuvumā. Gruzija atgādināja katordznieku kuģi, 
kādi vairāk nekā pirms 100 gadiem piestāja šā tālā kontinenta krastā. tā šoreiz atveda 
arī krievu olimpisko verdzeni – latvieti inesi jaunzemi. pārsteidzot pasauli, līdz tam 
nepazīstamā latviete kļuva par olimpisko čempioni un rekordisti.”18 

te gan jāpiebilst, ka drūms skats uz dzīvi inesi jaunzemi nekad nav nomācis. viņa 
spēja un prata smaidīt. mūsu jaunība pagāja tur, kur mēs tobrīd bijām, saistījās ar to, ko 
iespējām, – un mēs pratām uzvarēt! par spīti naidniekiem, par prieku draugiem.

mūsu inese uz ilgiem gadiem kļuva par Latvijas sporta simbolu, veica ne tikai ārstes 
(pēc profesijas), bet arī plašu sabiedrisko darbu, piedalījās psrs sporta filmu vērtēšanā, 

16 sarguns j. (sast.). Basketbols 60, 19. lpp.
17 vilcāns p. Sports gadu ritumā. rīga: Liesma, 1975, 23. lpp.
18 Čika v., šmits a. Zelts, sudrabs, bronza. [Bruklina]: grāmatu draugs, 1963, 208. lpp.
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bija Latvijas olimpiešu kluba prezidente un zaļās domāšanas popularizētāja Latvijas 
sabiedrībā.

melburnā sudraba medaļas psrs komandas sastāvā guva basketbolistu trijotne – 
maigonis valdmanis, jānis krūmiņš un valdis muižnieks. sudraba medaļu izcīnīja arī 
svarcēlājs vasilijs stepanovs.

ar cēcēcēpē uz sporta tērpa

pēc otrā pasaules kara okupētās Latvijas sportistiem veselus 46 gadus vienīgā 
iespēja piedalīties pasaules izcilākajās sacensībās bija ar psrs izlases starpniecību 
(krievu valodā rakstītos burtus CCCP pie latīņu alfabēta pieradusī pasaule tulkoja savā 
manierē).19 jāatzīst, ka pēc aukstā kara sākuma, jau četrdesmito gadu nogalē, “tēvs, 
skolotājs un padomju fizkultūriešu labākais draugs” josifs staļins apjauta sporta sa
sniegumu nozīmi, tiem kalpojot kā valsts un iekārtas propagandas līdzek lim pasaules 
mērogā. tālab fiziskās kultūras attīstībai tika veltīta liela uzmanība un arī līdzekļi. 
tika atvērtas bērnu un jaunatnes sporta skolas, veicināta sporta biedrību un fiziskās 
kultūras kolektīvu (darbavietās) attīstība. protams, daudz bija arī tukšas rosīšanās un 
tukšu runu – kā jau šādā ārišķīgā sistēmā ierasts, taču iespējas radās, un tās tad tika 
izmantotas. Līdz pat 60. gadiem lielākā sāpe bija sporta zāles nodarbībām ziemā. kad 
sāka celt jaunas skolu ēkas, arī šo problēmu daļēji atrisināja.

tika meklētas un atrastas – reizēm gan tādas muļķīgas un zaglīgas – iespējas no
drošināt augstas klases sportistus ar treniņiem nepieciešamo laiku un atlīdzību. psrs 
izlases dalībnieki saņēma maskavas stipendijas, citiem labiem sportistiem piešķīra kādu 
inženiera vai atslēdznieka darba vietu, kuru apmeklēt vajadzēja vien algas dienās. pārējo 
laiku varēja veltīt sportam. piekopjot šādu liekulību, izrādījās: psrs nav profesionālu 
sportistu, un tas bija svarīgi teju vai līdz 20. gadsimta beigām, jo profesionāļiem bija 
liegts startēt olimpiskajās spēlēs.

kāpinot sporta intensitāti, pat militarizējot sportu un starptautiskās sacensībās par 
vienīgo mērķi izvirzot uzvaras par katru cenu, psrs sporta sistēma tiešām guva augstus 
panākumus, medaļu vai punktu skaita ziņā summāri apsteidzot citas pasaules valstis. 
Latviešu sportistiem šāds stāvoklis nozīmēja: izcīnīt vietu psrs izlases sastāvā dažkārt 
ir grūtāk nekā pēc tam uzvarēt starptautiskās sacensībās. turklāt praktiski visi biju
šie mūsu zemes pārstāvji padomju savienības izlasēs atceras: latvietim (un citu mazo 
republiku pārstāvjiem) bija jābūt krietni pārākam par krievvalodīgo konkurentu, lai 
iegūtu vietu padomju izlases saulītē.

padomju sportisti pat sapņot neuzdrīkstējās par tādiem ienākumiem, kādus guva 
viņu kolēģi “kapitālisma tumsas valstībā”. tomēr ikdiena bija nodrošināta, varēja iegūt 
pat atsevišķu dzīvokli un ārpus kārtas iegādāties automašīnu – kur tad vēl daudzie ār
zemju braucieni, kas vienkāršam padomju cilvēkam bija nesasniedzami! tie, kas bija 
apsviedīgāki, iesaistījās nelegālā maiņas tirdzniecībā, taču pastāvēja risks muitā iekrist 
un zaudēt visu. tā rīgas vef basketbola komanda 1968. gadā, atgriežoties no draudzī

19 kauniste L., ošiņš i. Lāsma kauniste saulē un ēnā. Latvijas Avīze, 2004, 10. apr., 28. lpp.
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bas spēlēm austrumvācijā, tika “nomuitota” līdz vairāku sportistu diskvalifikācijai un 
faktiskai komandas izpostīšanai.20 

savukārt fantastiskās ttt komandas spēlētājas atceras, kā stiepušas savu bagāžu 
pār muguru cauri visai varšavai, jo nav bijis naudas taksometram (tolaik valsts bargi 
taupīja valūtu). vēl vairāk, pat maksas tualete daudzkārtējām eiropas kausa ieguvējām 
nereti bija problēma. silvija krodere saka no sirds: “ja ttt būtu radies rietumpusē, 
man būtu nevis dzīvoklis, kurā ienākot izdevu visu iekrāto naudu par remontu, bet 
gan krāšņa villa kūrvietā un nebūtu jālauza galva, kā izdzīvot ar 130 latiem pensijas un 
120 latiem sporta veterānes pabalsta.”

tādi tie psrs goda un slavas pārstāvji...

zem svešiem karogiem

Latviešu devums jaunajām mītnes zemēm izpaudās arī mūsu tautiešu sportiskajos 
sasniegumos vairāku pasaules valstu izlases komandu sastāvā.

Diemžēl izcilajam šķēpraidim jānim stendzeniekam 1948. gada olimpiskajās 
spēlēs Londonā neizdevās piedalīties ne kā okupētās Latvijas, ne arī kā mītnes zemes 
Lielbritānijas pārstāvim. nav izslēgts, ka pirmā latviešu olimpiskā zelta medaļa būtu 
iegūta jau astoņus gadus ātrāk, jo divkārtējā anglijas čempiona stendzenieka īsi 
pirms spēlēm sasniegtais rezultāts bija par pusotru metru tālāks nekā olimpiādes 
uzvarētāja tapio rautavara – somu dziedoņa, kinoaktiera un atlēta vienā personā – 
sniegums. arī trimdas latviešu basketbolisti uz eiropas meistarsacīkstēm 1946. gadā 
netika. starptautiskā sporta vadība bailīgi atskatījās pār plecu, allaž domājot par to, ko  
sacīs psrs.21 

absolūtais rekordists sporta karjeras ilggadībā ir austrālijas latvietis (māte – lat
viete), basketbolists andrejs vlahovs, kurš mītnes zemes izlasē piedalījies četrās olim
piskajās spēlēs, trīsreiz tikai par soli atpaliekot no bronzas medaļas. austrālijas izlasi 
dažādos laikos pārstāvējuši arī citi latvieši – andris Blicavs, pēteris Bumbērs, brāļi juris 
un miķelis Danči, inga freidenfelds, verners Linde. 

no austrālijas nāk  izcilākie latviešu peldētāji, pasaules slavu ieguvušie brālis un 
māsa konrādi – jānis un ilze. Dzimuši rīgā kara gados, miera laikā romā 1960. gadā 
viņi nospīdēja ar visu vērtību olimpiskajām medaļām: zeltu, sudrabu un divām bronzas 
balvām. 1964. gadā tokijā bronzas medaļu džudo cīņā ieguva austrālijas latvietis teo
dors Boronovskis.

savukārt aldis Bērziņš asv izlases sastāvā 1984. gadā XXiii olimpiskajās spē
lēs izcīnīja zelta medaļu, uzvarēja arī pasaules kausa izcīņā. nedrīkst nepieminēt 
edmāru medni, kurš, pārstāvēdams asv, 1980. gadā ieguva starptautiskā liel
meistara titulu šahā, bija izcils šīs spēles teorētiķis un prata uzveikt pašu robertu  
fišeru.

20 ošiņš i., valdmanis m. VEF cīnās / e. ošiņš, z. mežavilks u.c. rīga: Latvijas Žurnālistu savienības komerc
centrs; zaiga, 1991, 55., 56. lpp.

21 ošiņš i. Bēgļi parādīja saimniekiem bumbu. Latvijas Avīze, 2006, 21. okt., 27. lpp.
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ziemas sporta veidos izcilākā ir silvija Burka (māte – latviete), kura piedalījusies 
trijās olimpiskajās spēlēs un 70. gados kļuvusi par pasaules čempioni kā ātrslidošanas 
daudzcīņā, tā sprinta daudzcīņā. silvija izcili startējusi arī riteņbraukšanā.

arī padomju valsts ietvaros latviešu sportisti devās svešumā, kur rādīja savu prasmi 
un stāju. viņu vidū ievērojamākie ir hokejists Harijs mellups (sporta brīnumbērns, kurš 
1950. gadā traģiski gāja bojā aviokatastrofā kopā ar visu maskavas kara gaisa spēku 
komandu un otru latvieti krievijas karavīru komandā robertu šūlmani), basketbolists 
gunārs siliņš (eiropas un četrkārtējs psrs čempions), vieglatlēts oto grigalka (septiņ
kārtējs psrs čempions lodes grūšanā un diska mešanā). arī 1960. gada olimpiskā čem
pione šķēpa mešanā elvīra ozoliņa ir no latviešu saknes (tēvs – latvietis), taču dzimusi 
un augusi Ļeņingradā – līdz apprecējās ar jāni Lūsi un pārcēlās uz rīgu.

tagad, vecākajai paaudzei pamazām no šīspasaules aizejot, klaida latviešu sporta 
aktivitātes iet un iet mazumā. Žēl, bet laikam jau gadskārtu mijā asimilācija mītnes 
zemēs ir nenovēršama parādība. tomēr bija laiks, kad otrā pasaules kara bēgļiem sports 
izrādījās vienojoša aizraušanās – latvieši sportoja gan pārvietoto personu nometnēs vā
cijā 1945. un vēlākos gados, gan pastāvīgajās mītnes zemēs visās pasaules malās. tāpat 
latviešu sportisti – ne pēc savas gribas – atradās arī sibīrijā un citviet plašajā pasaulē... 
no amūras novada (Ēriks kehris) līdz austrālijai (konrādi). Būt latvietim svešumā 
bieži nozīmēja būt arī sportistam. veterāni, kas paši vairs nejaudāja ar jaunajiem spēko
ties, lika lietā savu milzīgo sporta pieredzi kā rīkotāji. viņi spēja nodot latviešu sporta 
godu tālāk – nākamajai paaudzei. 

nezūdošas nacionālās vērtības

ar rīgas ask basketbolistu iegūto eiropas kausu, ar mihaila tāla izcīnīto pasaules 
šaha čempiona titulu 1960. gadā, ar ttt uzsākto panākumu gaitu, ar jaunu sporta 
bāzu celtniecību iezīmējās laiks, kurā Latvijas sportisti psrs uzliktajos ietvaros stabili 
izgāja un nostiprinājās lielā sporta pasaules arēnā. aizvien biežāk latviešu sportisti tika 
aicināti uz valsts izlases komandām visdažādākajos sporta veidos un atšķirīgās vecuma 
grupās; Latvijai uzticēja sarīkot prestižākos iekšējos mačus – līdz pat tautu spartakiādes 
sacensībām.

Latvija savas iespējas izmantoja godam. par pasaules čempioniem izcīnījās daudzi: 
ātrslidošanas daudzcīņā Lāsma kauniste, riteņbraukšanā emīlija sonka un Dzintars 
Lācis, volejbolā ivans Bugajenkovs (ieceļotājs) un jānis Labuckis, šaušanā andris Bucis, 
dambretē andris andreiko... paukotājs Bruno Habārovs bija pirmais, kurš Latvijai 
vienās spēlēs ieguva divas olimpiskās bronzas medaļas (1960. gadā); vēlāk, 1980. gadā 
maskavā viņu ar trim olimpiskajām godalgām pārspēja peldētājs arsens miskarovs. 
par trīskārtējām eiropas čempionēm 60. gados kļuva airētājas maija kaufmanepum
pura un Daina mellenbergašveica, 1961. gadā par eiropas čempionu izcīnījās bokseris 
vieglsvars aloizs tumiņš. svarcēlājs genādijs ivančenko 70. gadu sākumā sasniedza 
10 eiropas un pasaules rekordus, kļuva gan par pasaules, gan kontinenta čempionu. 
sensāciju pasaules mērogā izraisīja mūsu 4 x 400 metru stafetes skrējējas (Lilita zā
ģere, anna Dundare, ingrīda Barkāne, sarmīte štūla), kuras 1969. gadā uzstādīja jaunu 
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pasaules rekordu. 1981. gadā par eiropas labāko basketbolistu nosauca valdi valteru; 
viņš kļuva par kontinenta, vēlāk arī par pasaules čempionu – protams, psrs izlases 
sastāvā. olimpisko zeltu 1988. gadā ieguva basketbolists igors miglinieks, kurš tolaik 
gan pārstāvēja maskavas klubu aCsk.

nevīstošu slavu Latvijas tautai un tās sportam sagādāja Rīgas TTT basketbola ko-
manda. tā nav nedz patētika, nedz pārspīlējums: mūsu zelta meitenes ne velti ir ierak
stītas ginesa rekordu grāmatā par unikāliem sasniegumiem gadsimta ceturkšņa ilgumā. 
ttt pusgadsimta jubilejas izdevumā secināts: “tikai ar Latvijā izaugušu spēlētāju un 
treneru spēkiem 18 reižu izcīnīts eiropas valstu čempionvienību kauss un vienu reizi 
Liliānas ronketi eiropas kauss, 21 reizi uzvarēts basketbola lielvalsts psrs čempionātā 
un vēl sešas reizes ar Latvijas psr izlases vārdu iegūta pirmā vieta psrs tautu sparta
kiādēs – šāda panākumu sērija ir unikāla un maz ticams, ka kādreiz tiks pārspēta.”22

izcilajai komandai bija arī izcilas līderes. Dzidra karamiševa, skaidrīte smildziņa, 
silvija krodere, māsas salenieces, citas un īpaši jau par Latvijas 20. gadsimta izcilāko 
sportisti nominētā, pasaules Basketbola slavas zālē uzņemtā uljana (juliana) semjo
nova. tāpat kā mūsu inese šķēpmešanā, tā mūsu uļa basketbolā. mīlēta, cienīta un 
godāta, centra uzbrucēja uļa uz saviem varenajiem pleciem nesa ne tikai ttt slavas 
smagāko nastu. rīgas komandas basketbolistes psrs izlases vadība tīši centās ignorēt 
(jo pret ttt spēlēs neko nespēja iesākt), taču bez semjonovas palīdzības nevarēja iztikt 
turpat divus gadu desmitus. (par to gan uļai tika divas olimpiskās zelta medaļas – tik
pat Latvijā padomju laikos ir vēl vienīgi volejbolistam ivanam Bugajenkovam.) Bet, kad 
semjonovai pienāca laiks atstāt augstākā līmeņa sporta gaitas, tad no maskavas viņai 
neviens pat pliku paldies nepateica...23 

Lai nu kā ar pateicībām, vienalga, ttt – gluži kā dziesmu svētki – psrs laikos at
gādināja: latvieši nevīst! neko pret mūsu nacionālo komandu nespēja panākt krievijas 
komandu vadītāji, kaut paslepšus pulcējās kopā, lai sarunātu apvienotus plānus (sportā 
nepiedzīvota lieta!), kā beidzot apspēlēt ttt. 

jā, pienāca laiks, kad ilggadējam ttt trenerim raimondam karnītim pārmeta 
pārliecīgu spēles vienkāršošanu. uz to treneris atbildēja: “uzvara ir racionāla, zau
dējums tāds nav!” taču izcīnītās zelta medaļas un citas augstākās balvas neviens vis 
nepārmeta! un, kad basketbola laukumā zaudētās veselības dēļ komandu atstāja tās 
galvenais treneris r. karnītis un galvenais balsts u. semjonova, tad drīz vien komanda 
panīka, palika vien ttt leģenda.

Basketbols, soļošana... par nacionālo sporta veidu mēdz uzskatīt arī šķēpa me
šanu. Mūsdienīga šķēpmešanas skola, kurai pamatus licis sportists, olimpisko spēļu 
dalībnieks, bet galvenokārt treneris oto jurģis. (kaut arī šķēpa mešanas tradīcijas 
aizsniedzas līdz 20. gadsimta sākumam, krievijas impērijas rekordistam, olimpietim 
nikolajam švedrēvicam.) tad ilgus gadus galvenais speciālists izrādījās valentīns 
mazzālītis, savukārt pēc gadu tūkstošu mijas aizvien skaļāk sevi pieteikuši valentīnas 
eidukas audzēkņi.

22 keisels g. (red., sast.). Zelta meitenes TTT: Basketbola mīlestība pusgadsimta garumā. rīga: jumava, 2008, 
7. lpp.

23 semjonova u., ošiņš i. nokāpšana no olimpa augstumiem. Marta, nr. 22, 2008, 28. maijs, 22.–25. lpp.
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šķēpmetējiem pieder tas, kā nav nevienam citam sporta veidam mūsu zemē un 
valstī. Latvijas pirmā olimpiskā zelta medaļa – gūta ar ineses jaunzemes roku. jānim 
Lūsim (atzītam par 20. gadsimta Latvijas izcilāko sportistu, 1987. gadā starptautiskās 
vieglatlētikas federācijas (IAAF) nosauktam par pasaules visu laiku labāko šķēpraidi) 
vienīgajam ticis pilns olimpisko medaļu komplekts – zelts, sudrabs, bronza – un dalība 
četrās olimpiskajās spēlēs no 1964. līdz 1976. gadam. Lūša sasniegumi, starti starptau
tiskās sacīkstēs bija viens no tiem signāliem plašajai pasaulei, kas atgādināja: Latvija 
pastāv! Lai arī aiz žoga ar uzrakstu CCCP. gandrīz triju gadu laikā – no 1967. līdz 
1970. gadam – Lielais jānis uzvarēja visās sacensībās un 148 reizes meta pāri tolaik 
tālajai 80 metru līnijai.

1980. gadā maskavas olimpiskajās spēlēs Dainis kūla pielika zelta punktu pēckara 
paaudzes šķēpraižu olimpiskajiem sasniegumiem.

mums bija vesela plejāde izcilu šķēpraižu kā vīriešu, tā sieviešu sektoros, bija starp
tautiski panākumi no olimpiskajām spēlēm līdz jaunatnes meistarsacīkstēm, tomēr pie
nāca arī krīzes laiks. Dāmas un kungi jau pirms neatkarības tālu atpalika no padomju 
laikos sasniegtā.

pēc padomju impērijas sairuma un valsts neatkarības atgūšanas sporta sistēma 
Latvijā (un tas attiecas ne tikai uz vieglatlētiku), maigi izsakoties, apmulsa. Īsā brīdī 
izgaisa ilgos gados ierastā finansēšanas un cita nodrošinājuma sistēma, tāpat pasākumu 
rīkošanas tradīcijas, kas ar visiem saviem komunistiskajai iekārtai raksturīgajiem trūku
miem tomēr bija veicinājušas sasniegumiem nepieciešamo vidi. mežonīgais kapitālisms 
diktēja pavisam citus noteikumus. agrāk mūsu vietā domāja partijas komiteja, savukārt 
90. gadu sākumā cīnījās un gādāja atsevišķi katrs par sevi.

vadīt un veicināt

kā praktiski likt lietā uzkrāto slavu un tradīcijas? kā materializēt mīlestību uz 
savu sporta veidu? pārdomās atgriežos pie izcila piemēra Latvijas sporta vēsturē. “si
tuācija, kurā šķēpa mešana Latvijā tuvojās vispieticīgākajai eksistencei, lika 1994. gada 
nogalē kopā pulcēties visiem patiesajiem entuziastiem, kuriem bijuši lieli nopelni 
Latvijas šķēpa metēju ilggadējās slavas kaldināšanā, kuriem sāp sirds, redzot grūstam 
kādreiz tik stalto šķēpraižu slavas un panākumu ēku. jānis Lūsis un valentīns maz
zālītis, inese jaunzeme un valija Drauga, māris grīva un andrejs vaivads – viņi un 
vēl daudzi citi bija klāt brīdī, kad tika dibināts Latvijas šķēpmetēju klubs. ar domu 
un mērķi – organizatoriski vadīt, metodiski apmācīt, veicināt šķēpa mešanu visā Lat
vijā. tā, lai atkal ieinteresētu slaidos un spēcīgos latviešu puišus un meitas ņemt rokās  
šķēpus.”24 

Bija nepieciešams turpat desmit gadus ilgs, rūpīgs darbs (praktiski bez atbalsta no 
valsts), lai plūktu sava sporta veida mīlestības augļus. 2004. gada olimpiskajās spēlēs 
šķēpu līdz sudraba medaļai aizmeta vadims vasiļevskis, pēc četriem gadiem pekinā 
to pašu iespēja ainārs kovals. Daudzkārt starptautiskajās sacensībās ar daudzsološiem 

24 staģis a. Šķēpa mešana pasaulē un Latvijā. rīga: [Latvijas šķēpmetēju kluba izdevums], 1995, 86. lpp.
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rezultātiem līdzjutējus iepriecinājuši 
Latvijas jaunie šķēpraiži. zigismunds 
sirmais 2011. gadā kļuva par pasau
les čempionu junioru grupā. tāds 
ir darba, ne tukšu runu un solījumu 
iznākums.

teicamu piemēru, kā senas tradī
cijas saliedēt ar mūsdienīgām prasī
bām, sniedz arī hokeja klubs Dinamo 
Rīga. Hokeju ar ripu Latvijā spēlē kopš 
1930. gada, mūsu valstsvienība startē
jusi jau trīsdesmito gadu olimpiskajās 
spēlēs un pasaules meistarsacīkstēs. 
Lai arī sevišķus panākumus Latvijas 
ripas vīri neguva, tomēr publikai di
namiskā spēle iepatikās. pat tad, kad 
sešdesmitajos gados rīgas komanda 
kūļājās psrs turnīru tabulu lejasdaļā, 
tai līdzjutēju netrūka. Latviešu hokeju 
atkal saulītē cēla treneris maskavietis 
viktors tihonovs, un vieta elites grupā tika atgūta, tiesa, ar daudzu krievijas viesstrād
nieku palīdzību. pamazām komandā atgriezās Latvijā izauguši hokejisti. gadiem ilgos 
pūliņus gandarīja rīgas Dinamo izcīnītās psrs meistarsacīkšu sudraba medaļas, vitā
lija samoilova olimpiskais zelts, Helmūta Baldera trīskāršais un artūra irbes divkāršais 
pasaules čempiona tituls iezīmēja augstākos padomju perioda hokeja sasniegumus, kas 
saistīti ar Latvijas vārdu.25 

neatkarības sākums arī hokejā izrādījās juceklīgs, īsti aizraujošas sacensības ne
izdevās sarīkot nedz Latvijā, nedz aiz pieejamām robežām. talantīgie hokejisti devās 
peļņā uz ārzemēm – no kanādas līdz sibīrijai. NHL zvaigzne kārlis skrastiņš aizsargu 
konkurencē uzstādīja jaunu rekordu uz laukuma aizvadīto spēļu skaita ziņā. savukārt 
Latvijas valstsvienības starti pasaules meistarsacīkstēs un olimpiskajās spēlēs katru reizi 
cēla kājās hokeja draugus.

austrumpusē iedibinātā kHL jeb kontinentālā hokeja līga (pēc amerikāņu NHL 
parauga) krasi mainīja stāvokli. ar krievijas Gazprom finansiālu atbalstu tika atjaunots 
zīmols Dinamo Rīga. profesionālais latviešu klubs ar ārzemnieku piedalīšanos slovāka 
vadībā kHL sacensībās priecēja līdzjutējus ar saturīgu, azartisku un aizrautīgu spēli. 
tika veikts ļoti mērķtiecīgs, pārdomāts un lietderīgs darbs kluba tēla veidošanā, līdzju
tēju un vispār publikas piesaistīšanā. interese par hokeju, ko neatkarības laikā jau bija 
atjaunojusi Latvijas izlase, sasniedza apogeju. varam, protams, pasmaidīt, taču apgalvo
jumā “latviešu līdzjutēji – labākie pasaulē” ir liela daļa patiesības. tas ir aizrautīgs (taču 
ne huligāniski fanātisks) savas komandas atbalsts vienmēr un visur, arī zaudējuma 
brīžos, tā ir savstarpēja saliedētība, hokejisks biedriskums. var droši sacīt: ne vienam 

25 ulmanis a. Melnās ripas bruņinieki: Latvijas hokeja vēsture. rīga: Latvijas Hokeja federācija, 1998, 543 lpp.

3. att. ainārs kovals, olimpiskās sudraba medaļas ieguvējs 
2008. gada olimpiskajās spēlēs pekinā. romāna kokšarova foto
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vien latvietim aizraušanās ar hokeju ir būtiska dzīvesveida šķautne. kad mūsu līdzjutēju 
komanda uzstājas citu zemju tribīnēs, tai labprāt pievienojas cittautieši, novērtējot to 
īpašo saliedētības gaisotni, kāda valda mūsu hokeja draugu vidū. Citviet ko tamlīdzīgu 
neizdodas novērot.

Līdzās Helmūtam Balderim un artūram irbem kā trešā izcilā zvaigzne jāpiemin 
sandis ozoliņš. vienīgais latviešu hokejists, kurš kopā ar savu komandu ieguvis pa
saules klubu hokeja lielāko svētumu – stenlija kausu, kurš septiņas reizes iekļauts NHL 
zvaigžņu vidū. ozo pusotru gadu desmitu asv un kanādai atgādināja par Latvijas 
esamību (citu vidū – arī asv prezidentam).26 atgriezies mājās, viņš joprojām izrādījās 
sevišķi nozīmīgs kā Dinamo Rīga kapteinis un komandas dvēsele.

par Latvijas Hokeja federācijas darba prasmi liecina 2006. gadā rīgā notikušais  
pasaules čempionāts hokejā – tāda ranga sacensības Latvijā tika sarīkotas pirmoreiz. 
un izskanēja tālu pasaulē.27

26 puče a. Ozo. Cilvēks uz ledus. rīga, 2011, 189. lpp.
27 IIHF pasaules čempionāts: Rīga, Latvija, 2006. gada 5.–21. maijs. teksta autors m. pagodkins. rīga: Latvijas 

vēstnesis, 2006, 4., 5. lpp.

4. att. Cīnās dinamiešu kapteinis sandis ozoliņš. 
romāna kokšarova foto
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ja ne sportistu daudzuma, tad popularitātes ziņā gan hokejs ap 2010. gadu šķiet 
apsteidzis basketbolu un tajā laikā būtu dēvējams par galveno Latvijas sporta veidu. 
sporta veidu sāncensībā līderi strauji mainās, ar konkurenci cits citu stimulējot jauniem 
sasniegumiem.

Latvieši bija pirmie

rīgas vef sporta klubs pirmais padomju savienībā ieviesa sporta dejas un bad
mintonu kā sporta veidu. ievērojama nozīme klubam bija arī regbija attīstībā, tomēr 
izcilākais vefiešu veikums ir bobslejs.

kad 1980. gada olimpiskajās spēlēs psrs sportisti piedzīvoja relatīvu neveiksmi, 
valsts un sporta vadība meklēja iespējas uzlabot iespējamos ieguvumus. nolēma at
tīstīt bobsleju, kuru agrāk krievijā nepazina. iniciatīvu uzticēja Latvijai – mums jau 
bija labas iestrādes kamaniņu sportā (veras zozuļas zelta un ingrīdas amantovas 
bronzas medaļas 1980. gada olimpiādē, treneris valdis tiliks). savukārt Latvijas sporta 
vadība rosināja atbildīgai rīcībai vef sporta klubu – tas spēja apvienot teicamo vef 
rūpnīcas ražošanas bāzi (kamanas) ar prasmīgu sporta darbu (sportisti un rīkotāji). 
trenera pienākumus uzņēmās enerģiskais rolands upatnieks, kādreizējais olimpisko 
spēļu dalībnieks kamaniņu divniekā un seškārtējs psrs čempions ūdensmotosportā. 
iesaistot bobsleja nodarbībās citās jomās jau sagatavotus sportistus, galvenokārt viegl
atlētus, izkopjot sarežģīto kamanu būvēšanas un slieču slīpēšanas mākslu, ar latviešu 
sportistu un amatnieku pūlēm kaldinātie sasniegumi nāca ātri un likumsakarīgi. par 
krievu raķetēm (ar zīmolu CCCP) sauktie bobi bija citzemnieku apbrīnas un izpētes 
objekts – ilgi mums nācās iestāstīt, ka ātrās kamanas ir latviešu roku darbs, ka Latvija 
reiz bijusi patstāvīga valsts.

5. att. pārejas laiks Latvijas bobslejā 
iezīmējās ar sanda prūša pilotēto 
ekipāžu panākumiem.  
romāna kokšarova foto
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1984. gadā par eiropas čempioniem kļuva pilots jānis Ķipurs ar stūmēju aivaru 
šnepstu. togad olimpiskajās spēlēs sarajevā pilots zintis ekmanis ar stūmēju kras
nojarskieti vladimiru aleksandrovu (arī sibīrijā tikām bija iepazīts bobslejs) izcīnīja 
bronzas medaļas. savu augstāko virsotni Latvijas bobslejs sasniedza 1988. gada kalgari 
olimpiskajās spēlēs ar jāņa Ķipura zelta medaļu (par stūmēju tika pielikts ļeņingradietis 
v. kozlovs). turpat kalgari jānis aizstūrēja arī četrinieku līdz bronzas medaļai. Bobsle
jistu panākumi noturējās līdz pat padomju impērijas sairumam – mūsu sportisti guva 
augstas vietas gan pasaules kausa izcīņās, gan psrs tautu spartakiādēs.28 

kā visiem Latvijas sportistiem, arī bobslejistiem pārejas laiks no sociālisma uz ka
pitālismu bija grūts un sarežģīts. galvenokārt jau materiālā nodrošinājuma ziņā; notika 
arī paaudžu maiņa sportistu vidū. tomēr bija skaidrs: mazā valsts Latvija ar prātu un 
prasmi spēj pati par sevi pastāvēt arī tik elitārā (dārgā) un sarežģītā (tehnika) sporta 
veidā, kāds ir bobslejs. olimpiskās medaļas gan netika iegūtas (vistuvāk tai tika sandis 
prūsis 1998. gadā), tomēr Latvijas bobslejisti pasaules rangā pēc īslaicīgas atelpas atkal 
spītīgi kāpa kalnā. to apliecināja pilota sanda prūša uzvara eiropas meistarsacīkstēs 
2003. gadā, arī citi šā izlases līdera panākumi. pēc viņa jānis miņins kļuva par eiropas 
čempionu un pasaules kausa ieguvēju. notiekot kārtējai paaudžu maiņai, sevi visai pār
steidzoši pieteica piloti edgars maskalāns un oskars melbārdis. tātad pēctecība pastāv. 
Latvijas veterāni kā treneri tiek aicināti visās bobsleja valstīs.29

savukārt bobslejists jānis Ķipurs nesa Latvijas karogu mūsu olimpiskās delegācijas 
priekšgalā 1992. gada 8. februārī albērvilā, kad atgriezāmies olimpiskajās spēlēs. par 
bobsleja nopelnīto popularitāti un cieņu liecina tas, ka karognesēja gods arī nākama
jās divās ziemas olimpiskajās spēlēs tika uzticēts bobslejistiem: zintim ekmanim un  
sandim prūsim.

28 kehris Ē., Ķīse a., forands i., vītola a. (red.). Latvijas sporta vēsture, 198. lpp.
29 sk. Sporta Avīze, 2011, nr. 4 un 6. 

6. att. šāvējs afanasijs kuzmins ir 
deviņu (!) olimpisko spēļu dalībnieks. 
romāna kokšarova foto
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8. att. 2000. gadā beidzot sagaidījām neatkarīgās Latvijas 
sporta pirmo olimpisko zeltu. to visai negaidīti ieguva vin
grotājs igors vihrovs, kuru jau varam pieskaitīt neatkarīgā 
valstī izaugušai sportistu paaudzei. armanda pučes foto

7. att. aigars fadejevs – Latvijas soļotāju slavas 
turpinātājs

sportiskā Latvija atkal ir Latvija

Deviņdesmito gadu sākumā līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu latviešu sporta 
organizācijas iestājās (lielākoties gan – atgriezās, atjaunoja senās tiesības) starptautiska
jās sporta institūcijās ar visām no tā izrietošajām sekām. proti: mums atkal bija iespēja 
apliecināt sevi pasaulei kā patstāvīgas valsts – Latvijas – pārstāvjus, līdzvērtīgi sacensties 
ar citu nāciju atlētiem par godu un slavu savai valstij un tautai.30 

ar nožēlu tomēr jāsaka: atgriešanās procesā bieži vien bija jūtama starptautisko 
sporta organizāciju piesardzība – ko teiks krievija. Četrdesmito gadu otrajā pusē 
latviešu emigrantu centienus pārstāvēt savu okupēto valsti varēja juridiski pamatoti 

30 Caune D. atmoda. atjaunošana. atzīšana: (1988–1992). – keisels g., Caune D. (sast., red.). Latvijas olimpiskā 
vēsture, 149.–165. lpp.
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noraidīt (Latvija kā valsts vairs nepastāv!), 
bet tagad bija jārēķinās ar jauno ģeopolitisko 
situāciju. Lai arī ar grūtībām, bet Latvija 
tomēr atgriezās tai pienākošajā vietā pasaules 
olimpiskajā saimē.

Latvijas olimpiskās komitejas atjauno
šana notika vēl perestroikas laikā, 1988. gada 
19. novembrī, un šo lēmumu asi nosodīja 
un neatzina psrs olimpiskā komiteja. arī 
turpmāk maskavas funkcionāri lika visus  
iespējamos šķēršļus. taču nu jau pūta citi vēji; 
bija deklarēta Latvijas neatkarība. 1991. gada 
18. septembrī starptautiskās olimpiskās 
komitejas izpildkomitejas sēdē tika pieņemts 
Latvijai vēsturisks lēmums, kurā cita starpā 
noteikts: “Latvijas nacionālā olimpiskā ko
miteja atjauno (izcēlums mans. – I. O.) savu 
darbību olimpiskajā kustībā, tā tiek neka
vējoši atzīta. Latvijas nok jāpilnveido sava 
struktūra un organizācija tik ātri, cik vien 
iespējams.”31 tas arī tika izdarīts!

jau minēto pārejas grūtību dēļ pirmie 
neatkarīgās valsts sportistu panākumi 
bāzējās vēl padomju laikā uzaudzētajos 
muskuļos. Barselonas olimpiskajās spēlēs 
1992. gada vasarā tika izcīnītas divas sudraba 
(šāvējs afanasijs kuzmins un kanoe airētājs 
ivans klementjevs) un viena bronzas (riteņ
braucējs Dainis ozols) medaļa. pēc četriem 
gadiem atlantā vienīgo medaļu (sudraba) 
Latvijai nopelnīja tas pats “Dzelzs ivans” – 
klementjevs.

padomju laikā a. kuzmina kontā bija 
desmit uzvaras pasaules un astoņas uzvaras eiropas čempionātos, bet 1988. gadā viņš 
uzvarēja olimpiskajās spēlēs. savukārt i. klementjevs, kas tajā pašā reizē seulā izcīnīja 
olimpisko zeltu (kā psrs pārstāvis), padomju laikā bija arī septiņkārtējs pasaules 
čempions un planētas meistarsacīkstēs bija ieguvis arī divas sudraba un trīs bronzas 
medaļas.

2000. gadā sidnejā Latvijai zeltu nopelnīja rīgas vingrošanas skolas pārstāvis igors 
vihrovs; 50 kilometru soļojumā – gluži kā jānis Daliņš 1932. gadā – sudraba medaļu 
ieguva aigars fadejevs. Bet bronzu pilnam komplektam izcīnīja džudists vsevolods 
zeļonijs.

31 kehris Ē., Ķīse a., forands i., vītola a. (red.). Latvijas sporta vēsture, 245. lpp.

9. att. Dukuru dzimta – brāļi tomass un martins 
(pasaules un eiropas čempions, pasaules kausa ieguvējs), 
kā arī viņu tēvs Dainis rāda pasaulei latviešu izslavēto 
darba tikumu, jo viņu sasniegumi ir ilgstošu, sīkstu un 
neatlaidīgu pūliņu rezultāti. romāna kokšarova foto
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2004. gadā atēnās medaļu gan bija vairāk, bet visas bronzas: tās izcīna šķēpraidis 
vadims vasiļevskis, vingrotājs jevgeņijs saproņenko, modernās pieccīņas meistare 
jeļena rubļevska un svarcēlājs viktors ščerbatihs. 

2008. gadā pekinā Latvijai atkal tika ierastais triju medaļu komplekts: zelts –  
BMX velosipēdistam mārim štrombergam, sudrabs – šķēpraidim aināram kovalam, 
bronza – svarcēlājam viktoram ščerbatiham. Dobelnieka, smagsvara viktora ščerba
tiha izcīnītās medaļas – pasaules čempiona zelts 2007. gadā, piecas uzvaras eiropas 
čempionātos, kā arī olimpiskais sudrabs 2004. gadā atēnās – vainago Latvijas spēkavīru 
pūliņus vairāk nekā gadsimta ilgumā.

2012. gads, Londona: mārtiņš pļaviņš un jānis šmēdiņš – bronza pludmales volej
bolā, māris štrombergs – zelts BMX. atkal entuziastu vilnis metas uz jaunajiem sporta 
veidiem.

ziemas sporta veidu pārstāvjiem līdz olimpiskajām medaļām bija jāgaida ilgāk. 
2006. gadā kamaniņu braucējs mārtiņš rubenis ieguva bronzu (starpkaru periodā 
Latvijai neviena ziemas sporta veidu olimpiskā medaļa tā arī neatmirdzēja), vankū
verā sudraba medaļu izcīnīja martins Dukurs, no zelta atpaliekot vien par sekundes 
simtdaļu (!). kamaniņu braucēji brāļi andris un juris šici divniekā nopelnīja bronzas  
medaļas.

10. att. BMX sacensības. otrais no labās – divkārtējais olimpiskais čempions māris štrombergs. 
romāna kokšarova foto
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sports – latvieša labākais draugs

“ak, sports – tu esi miers!” – tā 19. gadsimta nogalē pauda moderno olimpisko 
spēļu tēvs pjērs kubertēns.

“kad sākas izslēgšanas spēles – tad tas ir karš!” – deklarēja Latvijas hokeja izlases 
treneris 2011. gada pavasarī.

Hokejs un regbijs ir skarbākās no Latvijā piekoptajām sporta spēlēm, tās pieļauj 
asus fiziskus kontaktus. šķiet, tādām situācijām tiešām būtu jāraisa naids, vēlēšanās at
riebties sāpju nodarītājam, zemiskas kaislības. kā visās dzīves jomās, arī sportā summa 
atkarīga no saskaitāmajiem – katra indivīda mentalitātes, audzināšanas, rakstura (vai tā 
trūkuma). taču godīga spēle (fair play) turama pāri visam – lai mums patiešām būtu 
sports (angļu valodā viena no vārda sport nozīmēm ir izprieca), nevis naids un karš. 
Labs paraugs te ir regbisti – šā sporta veida pārstāvji visā pasaulē, arī Latvijā, pēc sīvās 
spēles veicina savstarpēju saskaņu, omulību, toleranci. “trešais puslaiks” ir biedriska 
tikšanās, ko vieno kopīga interese par iecienīto sportu.32 

sports un līdzjutēji – tie ir nešķirami jēdzieni. Latviešu līdzjutējiem kopumā nav 
raksturīgas tik vētrainas kaislības kā, piemēram, dienvidzemju iedzīvotājiem, kad 
savas komandas zaudējuma sāpēs pa logu lido laukā televizori vai pat tiek izdarītas 
pašnāvības. tomēr sporta rosinātās emocijas arī mums, ziemeļniekiem, ir viens no 

32 Latvijas regbija vēsture. Latvijas regbija federācija, 2001, 10. lpp.

11. att. Latvijas futbolisti – 2004. gada eiropas meistarsacīkšu finālcīņu dalībnieki. 
romāna kokšarova foto
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spilgtākajiem viena konkrēta notikuma vienotas plašas publikas pārdzīvojumiem. 
varētu atgādināt kaut vai 1967. gadu, kad Daugavas futbolkomanda lauzās uz psrs 
augstāko līgu. tribīnēs liesmoja avīžlāpas un skanēja divdomīgais sauklis: “Lai dzīvo 
ulmanis un aizsargi!” (it kā domāts gunārs ulmanis – Daugavas malējais uzbrucējs un 
viņa komandas biedri aizsargi, taču vienlaikus tā bija asprātīga vārdu spēle, pieminot 
Latvijas valsts un ministru prezidentu kārli ulmani un Latvijas brīvvalsts militarizēto 
aizsargu organizāciju).33 

vai arī hokeja cienītāju nenogurstošā tieksme klātienē atbalstīt savu komandu. 
Dinamo astoņdesmito gadu treneris Ēvalds grabovskis atceras: komanda naktī 
atgriežas no izbraukuma un pie sporta pils to sagaida sakurti ugunskuri, pie ku
riem ziemas spelgonī kopš iepriekšējā vakara sildās biļešu tīkotāji, gaidot kases at 
vēršanu.34

Lielā sporta starptautiskie sasniegumi rosina plašas aprindas nodarboties ar 
sportu savam priekam un veselībai. (profesionālo atlētu vidē par veselības kop
šanu gan nevar būt ne runas – drīzāk otrādi.) jau padomju laikos, par spīti liekulī
bai un fiziskajai kultūrai “uz papīra”, Latvijā bija ļoti daudz uzņēmumu un mācību 
iestāžu, kur ar sportu nodarbojās patiesi, no sirds un iekšējas nepieciešamības  
vadīti. 

33 rubenis m. (sast.). Latvijas futbola vēsture, 102. lpp.
34 grabovskis Ē., ošiņš i. krātiņš uz plāna ledus. Kabinets, 2010, aprīlis, 4.–11. lpp.

12. att. Latvijas hokeja līdzjutēji – labākie pasaulē. romāna kokšarova foto
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pēc neatkarības atgūšanas labprātīgas, aizrautīgas sporta nodarbes guva jaunu 
saturu un raksturu. tautasdziesmas maratons, rīgas maratons, atjaunotais vienības 
riteņbrauciens, ielu basketbola sacensības, joprojām pastāv mūsu ilgdzīvotājs – orien
tēšanās sacensības Magnēts, notiek citi plaši pasākumi, kas vieno daudzos sporta 
draugus visā Latvijā. Īpaši jāatzīmē invalīdu sports kā pašu mājās, tā sekmīgā dalība 
paralimpiskajās spēlēs – olimpisko spēļu savdabīgā un nozīmīgā papildinājumā. Līdz ar 
neatkarības atjaunošanu šajās spēlēs sekmīgi piedalās arī Latvijas pārstāvji, no kuriem 
dižākie panākumi tikuši lodes grūdējam un diskobolam aigaram apinim – trijās spē
lēs – 2004., 2008. un 2012. gadā – septiņas medaļas, no kurām trīs zelta, divas sudraba, 
divas bronzas.

Laikam ritot, sports attīstās, pilnveidojas sacensību noteikumi, tās kļūst intensī
vākas un interesantākas. Dzimst jauni sporta veidi, no kuriem Latvijā populārs kļuvis  
florbols (Latvija – pasaules desmit labāko komandu skaitā), kērlings, burāšana ar vēj
dēli, kalnu riteņbraukšana, pludmales volejbols un BMX riteņbraukšana ar valmierieša 
māra štromberga divām olimpiskajām zelta medaļām. m. štrombergs ir pagaidām 
vienīgais, kurš Latvijas neatkarības laikā guvis tādu panākumu.

ne visi sporta veidi Latvijā spējuši pārdzīvot pāreju no nabadzīgā sociālisma uz 
mežonīgo kapitālismu. izteiksmīgākais piemērs ir volejbols – jau gadu gadiem šis ko
mandu sporta veids nespēj pilnībā atgūties, kaut tam ir ilgas pozitīvas tradīcijas. rīgas 
Radiotehniķis sociālisma laikā bija daudzkārtējs psrs meistarsacīkšu medaļnieks, 
pat čempions. volejbolisti savulaik devuši krietnu ieguldījumu Latvijas sporta panā
kumu pūrā. olimpiskās medaļas guvuši ivans Bugajenkovs (divreiz – zelta), tatjana 
veinberga, pāvels seļivanovs, astra Biltauererubene, raimonds vilde, staņislavs  
Lugailo.35

Diemžēl profesionālajam sportam ir tendence aizvien vairāk komercializēties 
(ienā kumi par reklāmu, nesamērīgi lieli sportistu honorāri, totalizatoru mahinācijas, 
tiesnešu uzpirkšana, pat rezultātu sarunāšana utt.), tas kļūst arī aizvien negodīgāks 
(dopingu skandāli), skarbāks, brīžiem jau atgādinot gladiatoru cīņas senlaikos.

“profesionālais sports ir daudz nežēlīgāks par kliedzošiem un iedvesmojošiem 
avīžu virsrakstiem un daudz prasīgāks par elkus mīlošiem līdzjutējiem. sportisti ziedo 
savas dzīves labākos gadus, laukumos sevi izgriežot kā trauku lupatas, par to saņemot 
pretī godīgi pelnītu slavu, naudu, un... nē, ne varu. trešā lieta, ko viņi pilnīgi noteikti 
saņem kā mantojumu no sportā pavadītajiem gadiem – slimības, kroplumu, fiziskās un 
garīgās atkarības.”36

vienalga, profesionālais sports ir un paliks tikai sporta – izpriecas, izklaides – plānā 
glazētā virskārta. tomēr bez spožuma neiztikt, tas ceļ nācijas pašapziņu un konkurēt
spēju. tomēr vislielākā vērtība ir un paliek tas bērns, kurš sper savus pirmos solīšus 
basketbola zālē, hokeja laukumā, vieglatlētikas stadionā... tātad turpinājums seko un 
nebeidzas...

35 kovals L. Latvijas volejbola vēsture. rīga: Latvijas volejbola federācijas izdevums, 1992, 81. lpp.
36 puče a. Cilvēks uz ledus. Ozo, 406. lpp.
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nobeigums

sports ir kultūras forma, un tam ir visciešākā saistība ar vārda kultūra tradicionālo 
izpratni: kultivēt – attīstīt, izkopt. attīstīt savas spējas: ātrāk, augstāk, tālāk, labāk, precī
zāk, skaistāk, spēcīgāk, tehniskāk, pilnīgāk utt. veidot raksturu: mērķtiecību, pacietību, 
izturību, spēju sevi pārvarēt, ziedoties; izkopt patriotismu un vairot to savos līdztautie
šos. asara uz sportista vai līdzjutēja vaiga, tirpas pakausī, klausoties nacionālo himnu. 
Lielais, kaut aizraujošais, tomēr brīžiem nežēlīgais sports iedvesmo mazo sportu, masu 
sportu, iedvesmo kustēties, būt aktīviem, neierūsēt. piedalīties. pirms 100 un vairāk 
gadiem sports bija savdabju aizraušanās, toties tagad būt sportiskam ir goda lieta un 
izcilība.

protams, trenažieru zāles, sporta centri, baseini, tenisa korti, slēpošanas bāzes un 
dažādas maksas nodarbības – tas arī ir bizness, taču neapšaubāmi cilvēciskāks, hu
mānāks bizness atšķirībā no tā, ko piedāvā citu spēļu “laimētavas”. viss maksā tik, cik 
tas maksā, vienīgi ieguvums no sporta nodarbēm – indivīda un tautas veselība – nav 
aprēķināms nekādā valūtā, tā ir vērtība, kurai nav konkurentu.

Dziesma un sports – tie, šķiet, ir paši būtiskākie fenomeni, kas piesaista visplašāko 
latviešu tautas interesi un sirdsdegsmi. tie ir ārkārtīgi nozīmīgi mums pašiem, mūsu 
identitātei, bet vienlaikus tie arī pasaules tautu saimei apliecina mūsu pozitīvo esamību. 
“mūžu mūžos būs dziesma,” mēs dziedam savos dziesmu svētkos. “mūžu mūžos būs 

13. att. ielu basketbola sacensībās Latvijā piedalās liels un mazs, vecs un jauns. 
renāra Buivida foto
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sports, mēs apliecinām savās rītarosmēs, treniņos, skrējienos, peldēs, nūjošanā... ik
katrā reizē un ikvienā vietā, kad cilvēku vada brīnišķīgs motīvs – būt kustībā, būt cīņā 
ar sevi!

par autoru

Ivars Ošiņš (dz. 1943) – žurnālists, publicists, sporta vēsturnieks. Žurnālistikā 
darbojas kopš 1959. gada. sešdesmitajos gados Lvu studējis jurisprudenci 
un vēsturi. Bijis laikrakstu “padomju jaunatne”, “sports” un “elpa” līdzstrād
nieks (1973–1992), dibinājis un vadījis “Basketbola avīzi” (1993–2000). kopš 
2001. gada – brīvais žurnālists. 16 grāmatu autors vai līdzautors (“Latvijas bas
ketbola vēsture”, “Latvijas regbija vēsture”, “no olimpijas līdz maskavai”, “Latvijas 
olimpiskais zelts, sudrabs, bronza” u.c.). 2010. gadā apbalvots ar atzinības krusta 
Lielo sevišķās pakāpes goda zīmi. 
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Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā:  
pēckara paaudžu salīdzināJums

rakstā analizēta jauniešu pāreja pieaugušo statusā 20. gs. otrajā pusē un 21. gs. sākumā latvijā, 
galveno uzmanību pievēršot pārejai no izglītības uz darbu. kā teorētiskā pieeja šo procesu analīzē 
izmantota paaudžu pieeja. skatot jaunatni kā paaudzi, labāk var sasaistīt vēsturiskos notikumus un 
paaudzei raksturīgos dzīves apstākļus ar individuāliem biogrāfiskiem risinājumiem noteikta laika 
perioda jauniešu dzīvē. Vadoties pēc karla manheima un mūsdienu eiropas sociologu atziņām, kā 
arī sekojot paaudžu noteikšanas piemēriem pasaulē, latvijā pēc Otrā pasaules kara var izdalīt četras 
jauniešu paaudzes: 60.–70. gadu jaunieši, 80. gadu jaunieši, 90. gadu jaunieši jeb atmodas paaudze 
un tūkstošgades paaudze. balstoties uz latvijā veiktajiem jauniešu pētījumiem un statistikas datiem, 
dots katras paaudzes raksturojums saistībā ar pāreju no izglītības uz darbu un jauniešu iekļaušanos 
sabiedrībā. 

The article analyses the youth transition to adulthood during the second half of the 20th century 
and the beginning of the 21st century in latvia, putting the main emphasis on transition from 
education to employment. The generational approach is the main theoretical concept. analysing 
youth as a generation it is better to link the historical events and living conditions characteristic to 
a certain individual to biographical solutions for youth during a certain life period. based on karl 
mannheim, contemporary european sociologists and examples of determinations of generation in 
the world, it is possible to distinguish between four generations: youth of the1960–1970s, youth of 
the 1980s, youth of the 1990s or the generation of awakening, and millennial generation. each gen-
eration is characterised, on the basis of statistical data and youth research made in latvia, in relation 
to transition to adulthood, specifically, from education to employment, and also youth inclusion 
into society has been described.

Atslēgvārdi: paaudze, jauniešu paaudzes latvijā, pāreja no izglītības uz darbu, jauniešu iekļaušanās 
sabiedrībā, jauniešu pētījumi latvijā.

Keywords: generation, youth generations in latvia, transition from education to employment, youth 
inclusion into society, youth research in latvia.

ievads

Jaunība ir cilvēka dzīves posms starp bērnību/pusaudža gadiem un briedumu. Jau-
nības posms beidzas ar to, ka cilvēks kļūst pieaudzis, ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis. 
ar jaunatni mēs saprotam cilvēkus, kas atrodas šajā dzīves posmā, tātad jauni cilvēki, 
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kas vairs nav pusaudži, bet vēl nav pieauguši cilvēki. parasti gribas noteikt precīzas 
vecuma robežas, taču tās atkarīgas no katras sabiedrības tradīcijām, normām, jaunu 
cilvēku iespējām kļūt patstāvīgiem. būtiskākās pārmaiņas, kas šajā laikā notiek jauniešu 
dzīvē, ir izglītības iegūšana un patstāvīga darba uzsākšana, vecāku māju atstāšana un 
patstāvīgas dzīves uzsākšana, arī savas ģimenes nodibināšana. plašās vecuma robežās 
skatoties, par jauniešiem mēs varam uzskatīt cilvēkus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
taču par vienu no robežām var pieņemt arī pilngadības sasniegšanu, t.i., 18 gadu ve-
cumu, bet par otru – izglītošanās pabeigšanu: 25 vai 27 gadu vecumu.1 psiholoģe sandra 
sebre, atsaucoties uz pasaulē pieņemto praksi, akcentē divu vecuma posmu izdalīšanu: 
“paralēli apzīmējumam adolescent, kas attiecas uz posmu apmēram no 11–12 līdz 
18–19 gadu vecumam, posmu no 13 līdz 29 gadiem ziemeļamerikā un rietumeiropā 
sauc par youth, respektīvi, “jaunība”.”2 s. sebre arī norāda, ka latvijā lietotais dalījums 
“pusaudži” un “jaunieši” psiholoģiskajā literatūrā izmantots jau 20. gs. 30. gados: peda-
gogs un psihologs Jūlijs students izdalīja pusaudža posmu no 10 līdz 13 gadu vecumam 
un jauniešu posmu no 14 līdz 25 gadu vecumam.3

kas notiek ar jaunatni? katrai sabiedrībai tas ir aktuāls jautājums, jo ir svarīgi, kā 
notiek jauniešu pāreja pieaugušo statusā, kā jaunieši iekļaujas sabiedrībā un kļūst par 
patstāvīgiem tās locekļiem. atkarībā no pārejas procesa norises un citu jauniešu dzīvei 
svarīgu jautājumu risinājuma jaunatni var uzlūkot gan kā sabiedrības resursu, gan kā 
problēmu.4 pārmaiņas sabiedrībā būtiski ietekmē jauniešu dzīvi, jo mainās arī pārejas 
pieaugušo statusā apstākļi un nosacījumi. tāpēc jaunatne nonāk sociālo zinātņu uzma-
nības lokā gan kā sociāli jutīga sabiedrības grupa, kuras attīstība ir būtiska sabiedrības 
nākotnei, gan arī kā sociālo pārmaiņu indikators, kas pamanāmāk nekā citas grupas 
reaģē uz notiekošajām pārmaiņām.

pēdējo gadu laikā jaunatne kā pārejas procesā esoša sociāla grupa pievērsusi dažādu 
valstu sociologu uzmanību tieši kontekstā ar sabiedrībā notiekošajām pārmaiņām. sa-
biedrības pārmaiņu ietekme uz jauniešu dzīvi kļuvusi par aktuālu izpētes tēmu. Jauniešu 
dzīve saistībā ar sabiedrības pārmaiņām daudzpusīgi analizēta glāzgovas universitātes 
sociologu endija Fērlonga un Freda kartmela monogrāfijā.5 līdzīgs pētījums sadarbībā 
ar lankašīras universitāti veikts arī krievijā.6 britu sociologs elans Franss,7 raksturojot 
mūsdienu vēlās modernitātes sabiedrību jauniešu pāreju no izglītības uz darbu, uzsver, 
ka nodarbinātība vairs nav vienīgais pārejas procesu raksturojošais komponents un 
pārejas process kļuvis individualizētāks. Vācu sociologs andreass Valters, kurš vadījis 

1 tabuns a., rungule r., koroļeva i. tirgus ekonomika, demokrātija, globalizācija un jaunatne. Latvija. Pār-
skats par tautas attīstību, 1999. galv. red. t. tisenkopfs. rīga: undp, 1999, 90.–110. lpp. 

2 koroļeva i., rungule r., sebre s., trapenciere i. Latvijas jaunatnes socioloģisks portrets. rīga: lu Filozofijas 
un socioloģijas institūts, 1999, 8. lpp. 

3 turpat.
4 kiopa a. Jaunatnes politikas attīstība latvijā un baltijas valstīs pēc neatkarības atjaunošanas. Politikas zināt-

nes jautājumi II: zinātnisko rakstu krājums = Issues in political science: collection of academic papers. atb. 
red. F. rajevska. rīga: latvijas universitāte, 2003, 115.–149. lpp.

5 Furlong a., cartmel F. Young People and Social Change: New Perspectives. 2nd ed. maidenhead: mcgraw-Hill/
Open university press, 2007. 

6 Чупров В. И., Зубок Ю. А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. 2-е изд. Москва: Наука, 2003. 
7 France a. Understanding Youth in Late Modernity. maidenhead: Open university press, 2007. 
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starptautisku pētījumu par jauniešu sociālo atstumtību,8 norāda, ka pāreja ir kļuvusi 
daudz fragmentētāka, jo ģimenes veidošana, mājoklis, dzīves stils vairs nav cieši saistīts 
ar nodarbinātību, bet notiek atšķirīgā ritmā.

lai raksturotu jauniešu pāreju pieaugušo statusā latvijā laika periodā no Otrā 
pasaules kara beigām līdz mūsdienām, izmantosim paaudžu pieeju. skatot jaunatni 
kā paaudzi, labāk var sasaistīt vēsturiskos notikumus un paaudzei raksturīgos dzīves 
apstākļus ar individuāliem biogrāfiskiem risinājumiem noteikta laika perioda jauniešu 
dzīvē. šī pieeja atšķiras no longitudinālās pieejas, kas pēta noteiktu kohortu (tādu ie-
dzīvotāju kopums, kurā visiem indivīdiem vienā un tajā pašā periodā (parasti gadā) 
bija kāds viendabīgs demogrāfisks notikums, piemēram, tie ir dzimuši, miruši vai 
nodibinājuši laulību vienā kalendārajā gadā9) dažādos dzīves posmos, latvijā šāda 
pieeja izmantota starptautisku salīdzinošu pētījumu ietvaros atsevišķu problēmu, kuras 
objekts ir jaunieši, izpētē.10 savukārt paaudžu pieeja ļauj analizēt un salīdzināt dažādu 
kohortu pārstāvjus noteiktā dzīves posmā, šai gadījumā – jaunībā, un pēdējo 45 gadu 
laikā veiktie jaunatnes pētījumi dod iespēju to pielietot.

1. Jaunatne kā paaudze

teorētiskās pieejas

Vēsturiski notikumi, kā kari, ekonomiskās krīzes, dabas katastrofas un masu kul-
tūras kustības, iezīmē atšķirības starp tiem, kas to ir un kas nav piedzīvojuši, veido-
jot paaudžu dalījumu uz kohortu pamata. teorētisku pamatu paaudžu analīzei devis 
vācu sociologs karls manheims. darbā “paaudžu problēma”11 k. manheims paaudzi 
salīdzina ar šķiru. piederība pie šķiras un piederība pie paaudzes kā vecuma grupas ir 
līdzīga, jo apvieno indivīdus ar līdzīgu novietojumu (location/Lagerung) sociālajā un 
vēsturiskajā procesā, tas ierobežo viņu potenciālo pieredzi un veicina noteiktus domā-
šanas un pieredzes veidus. indivīdiem, kas pieder pie vienas un tās pašas paaudzes, 
ir līdzīgs novietojums sociālo procesu vēsturiskajā dimensijā. dažādas paaudzes vie-
nus un tos pašus vēsturiskos notikumus var pārdzīvot atšķirīgi. Vēsturiskās pieredzes 
biogrāfiskais nozīmīgums atkarīgs no tā, kurā dzīves posmā tā iegūta. k. manheims 

  8 Walther a., pohl a. [et al.]. Thematic Study on Policy Measures Concerning Disadvantaged Youth. (study 
commissioned by the european commission, dg employment and social affairs in the framework of 
the community action programme to combat social exclusion 2002–2006. contract no.Vc/2004/0139). 
coordinated by the institute for regional innovation and social research (iris), tübingen: Final report 
Volume. tübingen, October, 2005. pieejams: http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/
youth_study_en.pdf (skatīts 20.10.2013.).

  9 zvidriņš p. Demogrāfija. rīga: latvijas universitāte, 2003, 80.–81. lpp. 
10 eiropas skolu aptaujas projekts par alkoholu un citām narkotiskajām vielām (1995., 1999., 2003., 2007., 

2011. g.) u.c. sk.: koroļeva i., mieriņa i., goldmanis m., sniķere s., trapencieris m. ESPAD 2007: Atkarību 
izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. rīga: sabiedrības veselības aģentūra, 2008; ko-
roļeva i., trapencieris m. ESPAD 2003: Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskajām 
vielām rezultātu analīze. rīga: narkoloģijas valsts aģentūra, 2005.

11 mannheim k. The problem of generations (1928). – mannheim k. Essays on the Sociology of Knowledge. 
london: routledge and kegan paul, 1952, pp. 276–323. 
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uzsver, ka būtiska ir pieredze, kas iegūta personības veidošanās laikā, tas ir, jaunībā. 
pēc k. manheima atzinuma, refleksija par personisko dzīves pieredzi sākas ap 17 gadu 
vecumu.

paaudzi raksturo piederība pie noteikta laika. paaudzes jēdziens ļauj ņemt vērā 
vēsturisko laika dimensiju. indivīdu biogrāfijas ir vēsturiski lokalizētas, tās ietekmē 
vēsturiskais konteksts. sākuma punkts socioloģiskai pieejai ir pieņēmums, ka sociālām 
un kultūras izmaiņām ir dažāda ietekme uz cilvēkiem viņu dzīves laikā. svarīgi ir, kurā 
indivīda dzīves fāzē šīs pārmaiņas notiek. nozīmīga ir dzīves fāze pēc bērnības, kad 
indivīds atrod sevi. šīs fāzes laikā pusaudzim kļūstot par jaunieti (starp 15 un 20 ga-
diem), veidojas vērtības, uzskati un attieksmes attiecībā uz sabiedrisko un politisko 
dzīvi.12 tie paliek samērā nemainīgi turpmākā dzīves laikā. paaudzes pieeja nosaka, 
ka kritiski vēsturiski notikumi, kas notiek šajā dzīves fāzē, ietekmē mācīšanās procesu. 
kognitīvā, kā arī emocionālā galveno notikumu izstrādāšana veido kolektīvo atmiņu. 
kādiem jābūt notikumiem, kas veido paaudzi? tiem jāiezīmē “lūzums”, pārrāvums par 
normālu pieņemtajā plūdumā. piemērs var būt “krīzes”, kas apdraud pastāvošās vērtības 
un intereses (kari, revolūcijas, dabas katastrofas), tās var būt arī inovācijas, kas būtiski 
ietekmē ikdienas dzīvi. citi autori uzsver, ka paaudzes sevi identificē ar vēsturisku vai 
kultūras traumu palīdzību. notikumi, kas tiek uzskatīti par kultūras traumu, paaudzes 
atmiņās tiek veidoti un pārveidoti. ir atšķirība starp notikumiem un to reprezentāciju, 
iejaucoties kolektīviem aģentiem, piemēram, sabiedriskām organizācijām, partijām 
u.tml., traumatiski notikumi tiek padarīti kulturāli nozīmīgi.13

nav iespējams apriori noteikt paaudzes ilgumu vai to, cik daudz kohortu tā ietver. 
tā kā paaudzes veido pārrāvumi sociālā un kultūras attīstībā un tie neseko cits pēc cita 
regulāri, var teikt, ka paaudze ilgst tik ilgi, kamēr to veidojošais efekts tiek izjusts. Ja nav 
izšķirošu notikumu, ja nav skaidra dalījuma “pirms” un “pēc”, tad paaudzes neparādās. 
tad var runāt par “neredzamo paaudzi” vai “kluso paaudzi”.14 

lielākā daļa mūsdienu sociologu paaudzes traktē kā vecuma kohortas. šāda pie-
eja liedz pievērst uzmanību paaudžu identitātei. britu sociologi džūna edmundsa un 
braiens tērners nodala “hronoloģiskās” un “sociālās” paaudzes: hronoloģiskā paaudze 
ir vienā laikā dzimuši cilvēki, un tāpēc viņiem ir tam laikam raksturīgās iespējas, bet 
“paaudze” šī vārda īstajā nozīmē ir vecuma grupa, kas iegūst sociālu nozīmi, pateicoties 
savai kultūras identitātei.15 apvienojot k. manheima un p. burdjē pieeju, dž. edmundsa 
un b. tērners ir izstrādājuši paaudzes koncepciju, kas ļauj pētīt nosacījumus, saskaņā 
ar kuriem paaudzes kļūst kulturāli vai politiski nozīmīgas. paaudze no pasīvas kohortas 
kļūst par politiski aktīvu un sevi apzinošu kohortu tad, kad tā spēj izmantot resur-
sus (politiskos, izglītības, ekonomikas), lai ieviestu jauninājumus. dž. edmundsa un 
b. tērners uzskata, ka resursi, iespējas un stratēģiskā vadība tiek apvienoti, lai veidotu 
aktīvu paaudzi. tas ļauj runāt par aktīvām un pasīvām paaudzēm. aktīvai paaudzei, kas 
ienes pārmaiņas sociālajā un kultūras dzīvē, seko pasīva paaudze, kas manto priekšteču 

12 cavalli a. generations and value orientations. Social Compass, vol. 51, no. 2, 2004, pp. 155–168.
13 edmunds J., turner b. global generations: social change in the twentieth century. The British Journal of  

Sociology, vol. 56, no. 4, 2005, pp. 559–577.
14 cavalli a. generations and value orientations, pp. 155–168.
15 edmunds J., turner b. global generations: social change in the twentieth century, pp. 559–577.
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radītās izmaiņas. izmantojot esošos resursus un iespējas, aktīvā paaudze samazina 
nākamo paaudžu potenciālās priekšrocības. piemēram, 20. gs. 60. gadu paaudzes ak-
tivitāti noteica augsts sociālā kapitāla un solidaritātes līmenis, kas veidojās tāpēc, ka 
bija, pret ko protestēt (karš Vjetnamā, kodolkara draudi). Jau minētais kopā ar pilnīgu 
nodarbinātību, skaidri definētām karjeras struktūrām deva pamatu šai paaudzei runāt, 
neriskējot ar savu nākotni. rietumu sabiedrībā šo paaudzi aizstāja “X paaudze”, kam 
bija mazāks sociālais kapitāls, mazākas nodarbinātības iespējas un resursi labklājībai, 
tas viss kopā radīja šīs paaudzes politisko apātiju.16

globālās paaudzes

dž. edmundsa un b. tērners raksta, ka 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā var runāt 
par starptautiskām paaudzēm, ko vieno drukātie plašsaziņas līdzekļi, 20. gs. vidū – par 
starpvalstu paaudzēm, ko veicina raidošo komunikācijas veidu attīstība, bet 20. gs. ot-
rajā pusē elektronisko, interaktīvo komunikācijas tehnoloģiju attīstība veido globālās 
paaudzes. pirmā globālā paaudze bija 60. gadu paaudze.17 Jaunie plašsaziņas līdzekļi 
veido globālo paaudžu apziņu, pievēršot uzmanību traumatiskiem notikumiem. glo-
bālu paaudžu veidošanā svarīgi ir divi faktori. pirmkārt, globālo komunikācijas teh-
noloģiju elektronisko veidu attīstība. Jaunās tehnoloģijas radījušas iespēju globalizēt 
traumatiskus notikumus. Otrkārt, mobilitātes, tūrisma, izglītības un globālā darba 
tirgus paplašināšanās.18

20. gs. 60. gadu paaudzi dž. edmundsa un b. tērners raksturo kā pirmo globālo 
paaudzi, jo tai bija kopēja pieredze (tieša vai netieša) un orientācija/attieksme pret 
traumatiskiem politiskiem notikumiem, patērnieciskums, globāla mūzika un komu-
nikācijas sistēmas. šī paaudze ir veicinājusi pārmaiņas ģimenes, sociālās labklājības un 
dzimumu attiecībās. tā bija iniciatore pārejai uz jauna veida patēriņu, kas caurstrāvoja 
katru aspektu dzīvē, kā arī politikā un uzņēmējdarbībā. kāpēc 60. gadu paaudze kļuva 
par šādu globālu paaudzi? Viena atbilde meklējama komunikāciju tehnoloģiju attīstībā. 
sociālās paaudzes definē, ņemot vērā kolektīvo atmiņu. šī atmiņa var veidoties no tiešas 
pieredzes, bet arī no mediju pastarpinātās.

60. gadu paaudze bija pirmais piemērs globālā patēriņa un politiskai paaudzei. 
nākamās desmitgades komunikācijas attīstība kombinācijā ar traumatisku notikumu 
pieredzi sekmēja jaunu globālu paaudžu veidošanos. tomēr visā šajā periodā nav bi-
jušas līdzvērtīgas paaudžu kustības, iespējams, tāpēc, ka 60. gadiem sekoja stabilitātes 
laiks, kas neveicināja sociālo kustību veidošanos. sarežģītākais laiks bija 70. gadu sā-
kums, kad inflāciju, bezdarbu un ekonomikas lejupslīdi veicināja naftas cenu kāpums. 
no 70. gadiem pieauga vides kustības un apziņa, ka vides piesārņojums var radīt 
draudus cilvēku dzīvībai, kļuva svarīga pasaules politikas veidošanā. 80. gadu paaudze 
īpaši koncentrējās uz veselības un dzīvesveida jautājumiem, kas bija zaļās politikas un 
aprūpes ētikas aspekti, dzīvesveidā veicināja veģetārismu un bioloģisko pārtiku. tā bija 

16 edmunds J., turner b. global generations: social change in the twentieth century, pp. 559–577.
17 turpat.
18 turpat. 
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paaudze, kas bija vistiešāk saistīta ar HiV/aids globālo izplatību. šie jaunie nedrošības 
avoti radīja stimulus protestam, bet arī ierobežoja resursus – jaunieši mazāk vēlējās 
uzņemties risku, jo viņi savā pasaulē redzēja mazāk iespēju un vairāk briesmu. 

tikai 80. gadu beigās šie jautājumi kļuva politiski un veidojās jauna politiski mo-
tivēta paaudze. tā bija revolūciju dekāde, kas beidzās ar psrs sabrukumu un berlīnes 
mūra krišanu. tomēr 80. gadu paaudzei trūka 60. gadu optimisma. 80. gados bija 
vājinājusies apņēmība veikt reformas, lai uzlabotu dzīves apstākļus un novērstu naba-
dzību. globālā neokonservatīvisma izplatīšanās un Vašingtonas konsensa pieņemšana 
mazināja sociālo kapitālu un asociējās ar īpašnieciska individuālisma pieaugumu, kā arī 
kopīgu saistību un sabiedrisko institūciju ietekmes mazināšanos.19

elektronisko plašsaziņas līdzekļu attīstība radījusi iespējas jaunas globālas pa-
audzes – “e-paaudzes” vai “interneta paaudzes” tapšanai. tai ir daudz lielāks globali-
zācijas potenciāls, jo cilvēki var būt saistīti ar kopīgu starptautisku pieredzi, nevis tikai 
ar kopīgu vietējo pieredzi. televīzija tika papildināta ar internetu, un tas ir viens no 
iemesliem, kāpēc jaunā paaudze ir globālāka nekā 60. gadu paaudze. Jaunā paaudze ar 
jauno mediju palīdzību protestē pret mūsdienu parādībām – labklājības valsts mazinā-
šanos, pilnīgas nodarbinātības zaudējumu, draudiem videi, nevienlīdzību, nabadzību 
un globalizāciju. dž. edmundsa un b. tērners balstās uz argumentu, ka internets ir 
radījis tehnoloģiskos apstākļus, lai rastos globālas paaudzes, jo mēs dzīvojam tēlu laik-
metā, kad traumatiskos 2001. gada 11. septembra notikumus vai madrides sprādzienus 
var redzēt un saprast visā pasaulē neatkarīgi no valodas.20

totalitāro režīmu pieredzei (nacisms Vācijā, fašisms itālijā, komunisms psrs) ir 
spēcīga ietekme uz paaudžu veidošanos, jo šie režīmi cenšas paaudzes veidot “mākslīgi” 
ar intensīvu ideoloģisku apstrādi un obligātu piedalīšanos jaunatnes masu organizācijās. 
šo režīmu elites vēlas veidot jaunu politisko kultūru, jauna tipa cilvēku, jaunu paaudzi, 
kas atšķiras no iepriekšējām.21 citi autori norāda, ka valstīs, kur komunisms izplatījās 
pēc Otrā pasaules kara, viena paaudzes frakcija kļuva par komunisma celtniecības en-
tuziastiem, cita – par slēptiem vai atklātiem disidentiem.22

postkomunisma jauniešu kohortas austrumeiropā noteikti ir pilnīgi jauna poli-
tiska paaudze, taču rietumos tas tik skaidri neparādās. Jaunā paaudze pēc 1989. gada 
būtiski atšķiras no paaudzēm, kas veidojās austrumeiropas valstīs līdz tam un psrs 
komunistu režīma laikā.

paaudzes latvijā

paaudžu pieeju pētījumos izmanto diezgan reti, jo grūtības šīs pieejas lietojumā 
rada skaidru robežu noteikšana starp paaudzēm.23 tomēr, vadoties pēc jau aprak-
stītajām k. manheima un mūsdienu eiropas sociologu atziņām, kā arī paaudžu no-

19 edmunds J., turner b. global generations: social change in the twentieth century, pp. 559–577.
20 turpat. 
21 cavalli a. generations and value orientations, pp. 155–168.
22 roberts k. Youth in Transition: Eastern Europe and the West. basingstoke [et al.]: palgrave macmillan, 2009, 

p. 17.
23 France a. Understanding Youth in Late Modernity, pp. 41–42.
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teikšanas piemēriem pasaulē, centīsimies izdalīt jauniešu paaudzes latvijā pēc Otrā  
pasaules kara. 

populārajā un arī zinātniskajā literatūrā paaudžu robežas parasti netiek iezīmētas 
ar precīziem gadskaitļiem, bet vairāk tiek raksturots paaudzes tēls salīdzinājumā ar 
citām paaudzēm. paaudžu raksturojums ir veidojies diezgan stihiski, balstoties kā uz 
zinātniskiem pētījumiem,24 tā arī literāriem darbiem.25 

nosakot paaudžu robežas, jāņem vērā kohortas dzimšanas laiks un jaunības laiks, 
šai gadījumā to pieņemam kā vecumu no 15 līdz 20 gadiem, kad veidojas jauniešu iden-
titāte, bet tas varētu būt arī garāks laika periods. piemēram, vācu sociologs Helmuts 
šelskis pievērsa uzmanību jauniešu pārejai pieaugušo statusā industriālā sabiedrībā 
vecumā no 14 līdz 25 gadiem.26 asV sabiedrībā dalījums paaudzēs tiek izmantots arī 
iedzīvotāju aptaujās un robežas starp paaudzēm ir precīzi, lai arī dažādos avotos atšķi-
rīgi noteiktas.27

rietumeiropas pieredzi paaudžu noteikšanā apkopojis nīderlandes sociologs Henks 
bekers.28 Viņš izdala pirmskara paaudzi, ko veido 1910.–1930. gadā dzimušo kohortas. 
pēc tam seko klusā paaudze – kohortas, kas dzimušas 1930.–1940. gadā. šī paaudze 
savu nosaukumu ieguva 60. gadu otrajā pusē, salīdzinājumā ar tai sekojošās paaudzes 
aktivitātēm. protesta paaudze jeb agrīnā bumeru paaudze ir 1941.–1954. gadā dzimušie. 
šīs paaudzes veidošanās periods iekrīt jaunatnes protesta kustību laikā 60. gadu beigās. 
zaudētā paaudze jeb vēlīnie bumeri ir 1955.–1970. gadā dzimušie. Viņu jaunības pie-
redze saistīta ar 1975.–1985. gada ekonomisko krīzi. pragmatiskā paaudze ir kohortas, 
kas dzimušas 1970.–1985. gadā. šo pieeju pētījumos krievijā izmantojusi arī socioloģe 
Viktorija semjonova.29

sekojot asV piemēram, pirmo pēckara paaudzi mēdz saukt par buma paaudzi, bu-
meriem – tādiem, kas dzimuši dzimstības pieauguma laikā. buma paaudzi mēdz saukt arī 
par laimīgo paaudzi, kas maz saskārās ar bezdarba draudiem, jo dzīvoja pilnīgas nodarbi-
nātības sabiedrībā. Viņu dzīves augšupeja bija saistīta ar industriālas sabiedrības attīstību. 
kad šīs paaudzes pārstāvji nonāca universitātēs, viņi iesaistījās studentu nemieros asV 
un eiropā, viņu jaunība saistās arī ar prāgas pavasari un protestiem pret karu Vjetnamā. 

nākamo paaudzi mēdz saukt par X paaudzi, kas ir mazāk pamanāma, jo dzīvojusi 
salīdzinoši stabilā vēsturiskā periodā, bez lieliem paaudzes identitāti ietekmējošiem 

24 schelsky H. Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. düsseldorf: e. diederich, 1957; 
eisenstadt s. n. From Generation to Generation: Age Groups and Social Structure. glencoe: Free press,  
1956. 

25 koplends d. X paaudze: stāsti paātrinātai kultūrai. rīga: atēna, 2001 (oriģinālā: coupland d. Generation X: 
tales for an accelerated culture. new York: st. martin’s press, 1991); peļevins V. Generation-P. rīga: Jumava, 
2001 (oriģinālā: Пелевин В. О. Generation “П”: роман. Москва: ВАГРИУС, 1999).

26 schelsky H. Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. 
27 Millenials: A portrait of generation next. Confident. Connected. Open to Change. ed. by p. taylor, s. keeter. 

pew research center. February 2010. pieejams: http://www.pewsocialtrends.org/files/2010/10/millennials-
confident-connected-open-to-change.pdf (skatīts 30.10.2013.).

28 becker H. generations and value change. Values in Western Societies. ed. by r. de moor. tilburg: tilburg 
university press, 1995, pp. 269–296.

29 Семенова В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. Москва: Российская полити-
ческая энциклопедия, 2009.
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notikumiem. sākumā šo paaudzi asV saistīja ar dzimstības samazināšanos (baby 
bust), bet lielā mērā kanādiešu rakstnieka duglasa koplenda ietekmē tā tiek dēvēta par  
X paaudzi. 

astoņdesmitajos gados dzimušos sauc par Y paaudzi, generation next. tā ir pirmā 
tūkstošgades paaudze, kuras dzīvi no iepriekšējām būtiski atšķir jaunu informācijas 
un komunikācijas tehnoloģiju lietošana. dažreiz šo paaudzi raksturo arī kā “bumeru” 
bērnus. 

paaudzes latvijā iespējams izdalīt, vadoties pēc asV un citu valstu pieredzes, taču 
ņemot vērā mūsu vēstures nozīmīgos notikumus, kas ietekmējuši paaudzes identitātes 
un vērtību veidošanos. tā kā 20. gs. otrajā pusē varam runāt par vairāk vai mazāk glo-
bālām paaudzēm, arī latvijā mēs šīs globālās paaudzes varam ieraudzīt. 

Jautājums ir par to, vai pēckara paaudzi mēs varam kā asV saukt par “bumeriem”. 
uz vairākām eiropas valstīm un arī latviju šo apzīmējumu tieši tādā nozīmē attiecināt 
nevar, jo dzimstības pieaugums nav bijis tik izteikts. Ja latvijā mēs vēlētos šo apzīmē-
jumu kādai paaudzei piešķirt, tad tie būtu 80. gados dzimušie, jo laikā no 1986. līdz 
1988. gadam bijuši augstākie dzimstības rādītāji latvijas pēckara periodā. tomēr arī 
pēckara paaudzes apzīmējums neliekas īsti piemērots, jo, lai arī runājam par dzimuša-
jiem pēc Otrā pasaules kara, tomēr viņu jaunības laiks pagājis 60.–70. gados, kas ļoti 
maz asociējas ar pēckara periodu. Janīna kursīte 60. un 70. gadu jauno un alternatīvo 
apzīmēšanai ieviesusi jaunvārdu – “jacis”, ko veido pirmie burti no vārdiem “jaunais 
citādais”.30 J. kursīte šo nepieradināto kustību saista ar pirmshipiju jeb bītniku laiku 
(60. gadu pirmā puse), hipiju laiku (60. gadu otrā puse), pēchipiju laiku (70. gadu pirmā 
puse).31

X paaudzi, ko globālā skatījumā veido 80. un 90. gadu jaunieši, latvijā būtu jāsa-
dala divās daļās, ņemot vērā vēsturisko notikumu ietekmi. šāds nozīmīgs notikums 
ir psrs sabrukums, tas ietekmējis ne tikai tālaika jauniešus, bet arī kardināli mainījis 
dzīvi latvijā. paaudze, kas jaunību piedzīvoja atmodas laikā, ir unikāla ar to, ka savieno 
sevī divu ekonomisko un kultūras sistēmu pieredzi, – tie ir jaunieši, kas bērnību un 
pusaudža gadus pavadījuši psrs, bet patstāvīgu dzīvi uzsākuši suverēnā latvijas valstī. 
šīs paaudzes pieredze ir unikāla, tāpēc 70. gados dzimušie atmodas laika jaunieši lat-
vijā ir jāuzskata par paaudzi, kas kopumā atšķiras no X paaudzes un arī no sekojošās  
Y paaudzes. 

tūkstošgades paaudzi veido jaunieši, kuru jaunība sakrīt ar jaunās tūkstošgades 
sākumu. šīs paaudzes robežu iezīmē nākamās – z paaudzes sākums, ko parasti saista 
ar 90. gadu vidū vai pēc 2001. gada 11. septembra dzimušajiem. raksturojot tūkstošga-
des paaudzi latvijā, tāpat kā citur pasaulē, jāakcentē jauno komunikācijas tehnoloģiju 
nozīme šo jauniešu ikdienā, kā arī šīs paaudzes jauniešu saistība ar eiropas savienību – 
viņi ir ne tikai latvijas, bet arī es jaunieši. 

30 kursīte J. zīmju valodas mainītāji. Nenocenzētie: Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs. 60-tie un 70-tie gadi. sast. 
e. Valpēters. rīga: latvijas Vēstnesis, 2010, 7. lpp. 

31 turpat, 10. lpp.
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1. tabula 
paaudzes latvijā

raksturojums pēckara paaudze padomju paaudze atmodas 
paaudze

pirmā neatkarības 
paaudze

apzīmējums 60.–70. gadu 
jaunieši

80. gadu jaunieši 90. gadu 
jaunieši

tūkstošgades 
jaunieši,  
Y paaudze

dzimšanas gadi 1945–1960 1961–1970 1971–1985 1986 → 

18 gadu vecums 1963–1978 1979–1988 1989–2003 2004 →

notikumi jaunībā “atkusnis”; hipiju 
kustība

psrs stagnācija psrs 
sabrukums;
dators, 
internets, 
mobilais 
telefons

iestāšanās es; 
dators, internets, 
mobilais telefons;
masveida 
migrācija

latvijas vidusskolu 
vecākās klases, par 
kurām ir veikti 
pētījumi

1965. gads, 
dzimuši  
1947.–1948. g. 
t. Vilciņa 
pētījums

1983. gads, 
dzimuši  
1965.–1967. g.
longitudinālā 
pētījuma 1. posms

1997. gads, 
12. klase, 
lielākā daļa 
dzimusi  
1979. g.

2011. gads, 
dzimuši  
1993.–1994. g.

liecības un raksturojumus par katras paaudzes jaunību un vienlaikus par jaunie-
šiem dažādos latvijas sabiedrības vēsturiskās attīstības posmos sniedz dažādi avoti – 
statistika, plašsaziņas līdzekļu materiāli, literatūra un zinātniski pētījumi. par īpašu 
socioloģiskās izpētes objektu jaunieši kļūst tikai 20. gs. otrajā pusē. par jauniešiem kā 
specifisku sabiedrības grupu ar tai raksturīgām problēmām runā gan paši jaunieši, gan 
zinātnieki, rakstnieki, publicisti utt. Jaunatnes problēmu izpētei un analīzei izveidoti 
daudzi starptautiski pētnieku tīkli, regulāri notiek starptautiskas konferences un kon-
gresi. arī latvijā dažādas organizācijas un pētnieku grupas veikušas vairākus pētījumus, 
kuru objekts ir jaunieši. 

2. pāreja no izglītības uz darbu

balstoties uz latvijā veiktajiem jauniešu pētījumiem, iespējams dot katras pa-
audzes raksturojumu. Var pieņemt, ka problēmas un jautājumi, kas attiecīgos laika 
periodos pētīti, tolaik arī bijuši aktuāli, jo jauniešu aptauju veikšana prasa finansiālu 
atbalstu un to var saņemt galvenokārt sabiedriski nozīmīgu tēmu izpētei. taču jāņem 
vērā, ka jauniešu aptaujas un to rezultātu analīze veido tikai vienu no jaunatnes dzīves 
atspoguļojumiem, paaudzes raksturojums paplašinātos, ja tajā ietvertu arī jaunatnes 
kustību, kultūras strāvojumu, kultūras patēriņa un dzīvesveida analīzi. pievērsīsim 
uzmanību tam, kas atspoguļojas jauniešu pētījumos. lai salīdzinājums būtu korekts, 
galvenokārt balstīsimies uz latvijas vidējās izglītības iestāžu vecāko klašu skolēnu  
aptaujām.
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60.–70. gadu jaunieši

priekšstatu par 60. gadu jauniešu profesijas izvēli un nākotnes plāniem var gūt 
no tālivalža Vilciņa pētījuma “profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās”.32 šis 
pētījums ir arī pirmā doktora disertācija socioloģijā latvijā, t. Vilciņš to aizstāvēja 
1967. gadā. tas ir arī viens no pirmajiem socioloģiskajiem pētījumiem latvijā, kas bal-
stās uz aptauju un matemātisku datu analīzes metožu izmantošanu.33

pētījumā piedalījās latvijas psr vidusskolu 1964./65. mācību gada abiturienti. 
1965. gada maijā tika veikta šo jauniešu aptauja (aptaujāti 1184), bet 1966. gada martā 
tika iegūta informācija no skolām par to, kā realizējušies jauniešu plāni. t. Vilciņš 
raksta: “pētījuma galvenais objekts ir latvijas psr vispārizglītojošo dienas skolu ab-
solventi. Viņu dzīves un darba gaitas pēdējā mācību gada laikā un pēc skolas beigšanas 
izsekotas no dzīves plānu un profesijas izvēles aspekta.”34 pamatojums šāda pētījuma 
veikšanai bija 1966.–1970. gada piecgažu plānā paredzētā pāreja uz vispārēju obligāto 
vidējo izglītību, tāpēc bija svarīgi noskaidrot, kā jaunieši ar vidējo izglītību plāno savu 
darba gaitu uzsākšanu un kā tas reāli notiek. 

raksturojot tālaika nodarbinātības tendences, tiek akcentēts pieprasījuma pēc 
darbaspēka pieaugums, jo latvija veidojas par augsti attīstītu industriālu republiku ar 
modernu lauksaimniecību. samazinās lauksaimniecībā nodarbināto skaits, un iezīmē-
jas darbaspēka plūsma no laukiem uz pilsētām, galvenokārt tas notiek dzīves apstākļu 
un darba samaksas atšķirību dēļ. kā raksta t. Vilciņš, no laukiem aizplūst galvenokārt 
jauni cilvēki.35 t. Vilciņš piesardzīgi norāda arī uz padomju nodarbinātības sistēmai 
raksturīgo nivelējošo un konkurenci neveicinošo atalgojumu, kas maz ņēma vērā izglī-
tības līmeni un fiziskā darba strādniekiem ļāva pelnīt vairāk nekā garīgā darbā nodar-
binātiem. “pretēji buržuāziskās kundzības laikos vispār raksturīgai parādībai, ka garīgā 
darba darītāju alga ievērojami pārsniedza fiziskā darba darītāju algu, tagad tādas visos 
gadījumos parastas atšķirības nav. protams, kantorista darba alga visumā ir zemāka par 
vidējas kvalifikācijas strādnieka algu rūpniecībā. savukārt augstāko kategoriju kvali-
ficētie strādnieki saņem lielāku algu nekā maiņu inženieri.”36 tālaika jauniešu vēlmi 
strādāt algotu darbu neierobežo bezdarba draudi, taču viņu plānus un to realizācijas 
iespējas ietekmē citi faktori. 

kādi ir jauniešu plāni pēc vidējās izglītības iegūšanas? aptaujas dati liecina, 
ka lielākā daļa (92%) vēlas turpināt mācības (sk. 2. tabulu). izglītības turpināšanas 
plāni sadalās šādi: 81% vēlētos izglītību turpināt augstskolās, 15% – vidējās speciālās, 
4% – profesionāli tehniskās skolās. t. Vilciņš secina, ka vidusskola gatavo jauniešus 
augstskolai, taču viņš arī norāda, ka šāda jauniešu orientācija kopumā neatbilst tautas 
saimniecības attīstības interesēm: “.. vidusskolām pamatos jāmaina adrese [..] – adresei 
jābūt – darbs pēc vidusskolas beigšanas.” 

32 Vilciņš t. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās: vēsturiski socioloģisks pētījums. rīga: zinātne, 
1968.

33 stradiņš J. atmiņas par tālivaldi Vilciņu. Socioloģija Latvijā. sast., zin. red. t. tisenkopfs. rīga: lu akadē-
miskais apgāds, 2010, 184.–191. lpp.

34 Vilciņš t. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās: vēsturiski socioloģisks pētījums, 9. lpp.
35 turpat, 34. lpp.
36 turpat, 35. lpp.
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2. tabula
abiturientu personiskie plāni un to realizācija (%) 

plāni realizācija

strādāt 8 45

savienot darbu ar mācībām 20 6

mācīties 72 42

cits 7

avots: Vilciņš t. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās: vēsturiski socioloģisks pētījums. rīga: zinātne, 
1968, 96. lpp.

lielākā daļa jauniešu (78%) ir izvēlējusies to profesiju, ko vērtē visaugstāk un 
uzskata par prestižāko, 22% jauniešu nav izvēlējušies profesijas, ko paši uzskata par 
prestižām. t. Vilciņš konstatē, ka, piemēram, strādāt rūpniecībā daļa jauniešu izvēlas 
nevis tāpēc, ka pievelk profesija, bet “vai nu saskatot vienkāršāko urbanizēšanās ceļu 
un pagaidām nedomājot par profesijas pievilcīgumu, vai arī pagaidām neizjūtot nekādu 
aicinājumu ne pret vienu profesiju”.37 

profesijas, ko jaunieši vēlas apgūt, turpinot studijas augstskolā, saistītas ar nozīmī-
gākajām tautsaimniecības nozarēm. kā zēniem, tā meitenēm pirmajā vietā – rūpnie-
cības, celtniecības, transporta un sakaru inženieru profesija. Vairāk nekā puse – 64% 
zēnu un 23% meiteņu – vēlas mācīties fakultātēs, kas gatavo šīm profesijām. zēniem 
populārākās ir radioinženiera (22% no visiem inženieriem), inženiera mehāniķa 
(14%) un ķīmijas inženiera (9%) profesijas, meitenēm – ķīmijas inženiera profesija 
(34%).38 nākamās vietas zēniem ieņem profesijas, ko vēlas apgūt desmit reizes mazāk 
jauniešu, – ārsts, fiziķis un matemātiķis, pēdējā saistīta ar matemātikas un skaitļošanas 
tehnikas lomas pieaugumu. t. Vilciņš ir nobažījies, ka izvēlēto profesiju loks ir šaurs 
un vienpusīgs. piemēram, neviens jaunietis nav vēlējies apgūt agronoma, zootehniķa, 
veterinārārsta u.c. lauksaimniecības profesijas. lielākā daļa meiteņu sadalās pa trim 
profesijām – inženiera (23%), skolotāja (21%) un ārsta (19%). no vairākiem simtiem 
profesiju zēni nosaukuši tikai 17, bet meitenes 27 profesijas.39 t. Vilciņš atsaucas uz 
rīgas politehniskā institūta rektora aleksandra Veisa teikto, ka jauniešus vilina fakul-
tāšu modernie nosaukumi, piemēram, skaitļošanas, kibernētikas, automatizācijas, bet 
viņi mazāk domā par mācību saturu, par specialitāti, ko gatavojas apgūt.40 

galvenie motīvi, kas piesaistījuši jauniešus noteiktām profesijām, ir darba radošais 
raksturs, ko kā galveno motīvu minējis 41%, nozīme tautsaimniecībā (16%) un profe-
sijas romantiskums (12%). citi motīvi kā galvenie minēti ļoti reti: vēlēšanās atrasties 
kulturālā sabiedrībā (2%), ģimenes tradīcija (2%), iespēja vairāk nopelnīt (1%), darbs 
nav grūts (1%), vēlēšanās iegūt popularitāti, slavu (1%).41 Vēl 7% jauniešu iespēju  

37 Vilciņš t. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās: vēsturiski socioloģisks pētījums, 114., 122. lpp.
38 turpat, 127. lpp.
39 turpat, 128. lpp.
40 turpat, 129. lpp.
41 turpat, 191. lpp.
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vairāk nopelnīt minējuši kā otro un trešo profesijas izvēles motīvu, tomēr lielākajai 
daļai (92%) tas nav bijis profesijas izvēles motīvs. t. Vilciņš materiālās ieinteresētības 
trūkumu profesijas izvēlē skaidro ar to, ka vidusskolēni vēl maz saskārušies ar prak-
tiskiem dzīves jautājumiem, tāpēc nepievērš tiem vajadzīgo uzmanību.42 skaidrojums 
var būt arī sociālismam raksturīgā nelielā atšķirība atalgojumā starp dažādu profesiju 
pārstāvjiem.

t. Vilciņa pētījums ir nozīmīgs arī tāpēc, ka parāda, kā realizējušies vidusskolēnu 
plāni – pēc gada iegūtais jauniešu statusa raksturojums ievērojami atšķiras no, vidus-
skolu beidzot, iecerētā (sk. 2. tabulu). gadu pēc vidusskolas beigšanas algotu darbu 
strādā 51% jauniešu, daudz mazāka ir to daļa, kas savieno darbu ar mācībām: plānoja 
20%, īstenoja 6%. mācības turpināt bija plānojuši 92%, bet faktiski to īstenoja tikai 
48%. pētījums rāda, ka savus personiskos nodomus realizēja, t.i., izdarīja tieši to, ko bija 
plānojuši, caurmērā 48% vidusskolēnu. zēniem bija augstāka savu plānu realizācijas 
pakāpe (54%) nekā meitenēm (42%).43 

60. gados veiktais jauniešu profesionālās izvēles pētījums labi parāda neatbilstību 
starp jauniešu plāniem un tautsaimniecības vajadzībām. lai šo problēmu risinātu, 
tajā laikā tika pievērsta lielāka uzmanība profesionālās orientācijas pilnveidošanai. 
skatoties no laika distances, var konstatēt, ka tālaika augstākās izglītības sistēma bija 
tā, kas strukturēja jauniešu vēlmes un ietekmēja plānu realizāciju. ierobežotā piekļuve 
augstākajai izglītībai veicināja stāšanos darbā tūlīt pēc vidusskolas beigšanas. savukārt 
augstākās un profesionālās izglītības sasaiste ar attiecīgām tautsaimniecības nozarēm 
un absolventu sadale pa darbavietām nodrošināja izglītības un nodarbinātības sistēmu 
atbilstību, kā arī jauniešu pāreju no izglītības uz nodarbinātību padarīja diezgan skaidru 
un paredzamu. taču ne visi vēlējās iekļauties šajā masveidīgajā pārejā no izglītības uz 
darbu, daļa jauniešu gribēja to veikt atšķirīgi, individuāli. tomēr, kā raksta māra Ķi-
mele, “tas bija tāds laiks, kad individuālisti aplauzās. karjeru varēja veidot, vai nu ieejot 
kādā neitrālā profesionālismā, vai ieplūstot padomju sistēmā. Vairāk veidu nebija.”44 
nepakļaušanās valstī noteiktajam standartam, savas individualitātes un atšķirības 
demonstrēšana ierobežoja jauniešu dzīves iespējas: “daudzi no mūsējiem aplauzās, 
izšķīda, pazuda. un es domāju, ka nevis darbaspēju vai talanta trūkuma dēļ, bet tādēļ, 
ka nervi neizturēja.”45 

80. gadu jaunieši

astoņdesmitajos gados atbilstoši tālaika attīstītā sociālisma garam jauniešiem tiek 
piešķirta svarīga loma sabiedrības sociālās viendabības veidošanas procesā, tādējādi 
aktualizējot nepieciešamību pētīt jauniešu iekļaušanos darba, sociālajā, ģimenes dzīvē. 
kopš 80. gadiem līdz pat 20. gs. beigām zinātniskajā izpētē dominē sabiedrības struk-
tūrās balstītas pieejas, kas, uzsverot sabiedrības un institūciju atbildību, analizē struktu-

42 Vilciņš t. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās: vēsturiski socioloģisks pētījums, 194. lpp.
43 turpat, 142. lpp.
44 Ķimele m. atšķirīgie. Nenocenzētie: Alternatīvā kultūra Latvijā. XX gs. 60-tie un 70-tie gadi. sast. e. Valpēters. 

rīga: latvijas Vēstnesis, 2010, 53. lpp. 
45 turpat, 54. lpp.
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rālos faktorus, kas ietekmē jauniešu iekļaušanos sabiedrībā. Vēsturiskajā periodā, kad 
izglītības institūcijas jaunatni kā īpašu grupu neatšķīra no pārējās sabiedrības daļas, 
jaunība aplūkota kā noteikts dzīves cikls un jaunieši – kā jau izveidojušos sabiedrības 
grupu jauns papildinājums (jaunie strādnieki, kolhoznieki utt.), nevis kā īpaša sabied-
rības grupa.

priekšstatu par 80. gadu jauniešiem dod divi apjomīgi pētījumi, kas realizēti latvi-
jas zinātņu akadēmijas Filozofijas un tiesību institūtā.46 70. gadu beigās (1978–1980)47 
tika veikts pētījums par studentu dzīvesveidu, vērtībām un attieksmēm, kas balstījās uz 
studentu aptauju augstskolās.48 tomēr viens no nozīmīgākajiem jaunatnes pētījumiem 
latvijā, kas realizēts galvenokārt Filozofijas un socioloģijas institūtā laika posmā no 
1983. līdz 1998. gadam, ir longitudinālais pētījums “paaudzes ceļi un gaitas”, kas ir daļa 
no tāda paša nosaukuma starptautiska projekta “Path of the Generation”,49 kura mērķis 
ir pētīt paaudzes, kas dzimusi laika posmā no 1965. līdz 1967. gadam un ieguvusi vidējo 
izglītību 1983. gadā, dzīves gaitas.50 

pētījuma posmi tika plānoti atbilstoši cilvēku dzīves cikliem un to nomaiņai. 
pirmais posms tika realizēts 1983. gadā 15 reģionos – republikās, kopumā aptaujājot 

46 kopš 1998. gada latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. lu Fsi īstenota ievērojama daļa 
līdz šim latvijā veikto jaunatnes socioloģisko pētījumu, un jau gandrīz 30 gadu tas ir viens no šī institūta 
pētnieciskajiem virzieniem.

47 laikā no 1976. līdz 1980. gadam austrumeiropā tika realizēts starptautisks salīdzinošs pētījums “Влияние 
высшего образования на развитие социальной структуры социалистического общества”. 1975. gadā 
tika nodibināta baltijas sociologu asociācija, un pirmais kopīgais empīriskais pētījums, kas aptvēra trīs bal-
tijas republikas, bija veltīts augstākās izglītības ietekmes uz izmaiņām sabiedrības struktūrā izpētei, un tajā 
tika izmantota iepriekš minētā pētījuma metodoloģija. latvijā pētījums tika realizēts tobrīd lza Vēstures 
institūtā maijas ašmanes vadībā. 

48 Социальные перемещения в студенчество: (на материале социологических исследований в Советской 
Прибалтике). pед. М. Титма. Вильнюс: Минтис, 1982.

49 projektu visā tā realizācijas laikā ir vadījis profesors miks titma. uzsākot projektu, tika izmantota gan pie-
redze, kas gūta, pētot 1966. gadā vidusskolu beigušo dzīves ceļus igaunijā, gan līdzīgos pētījumos asV, kuru 
objekts arī bija vidējā līmeņa mācību iestāžu studenti. Viens no projekta pamatmērķiem bija izsekot jauniešu 
integrācijas procesam pieaugušo dzīvē (pārejai no jauniešu statusa pieaugušo statusā, kas atspoguļotos tādās 
dzīves sfērās kā izglītības ieguve, darbs un ģimene) dažādos psrs reģionos.

50 latvijā longitudinālais pētījums visos posmos tika realizēts kā šī starptautiskā pētījuma sastāvdaļa. pētījums 
sākts 1983. gadā lza Filozofijas un tiesību institūtā. tā pirmajā posmā docentes maijas ašmanes vadībā pie-
dalījās un atsevišķas pētījuma daļas koordinēja šobrīd latvijā labi pazīstami zinātnieki brigita zepa, aivars 
tabuns, āzijs ivanovs, signe dobelniece, silva seņkāne, Janīna krutskiha, ilze trapenciere un citi. pētījuma 
otro posmu koordinēja lza Filozofijas un tiesību institūta sociologu grupa (vad. m. ašmane), sadarbojoties 
ar latvijas Valsts universitātes (vad. ā. ivanovs), rīgas politehniskā institūta (b. zepa, a. tabuns) un dau-
gavpils pedagoģiskā institūta (vad. V. menšikovs) sociologu grupām. sākot ar trešo posmu (1992. g.), projekta 
realizāciju pārņēma tobrīd Filozofijas un socioloģijas institūta jaunie speciālisti – zinātniskās līdzstrādnieces 
i. trapenciere un i. koroļeva, uzsākot darbību arī projekta starptautiskās zinātniskās padomes sastāvā. 
pētījuma ceturto posmu latvijā vadīja Fsi zinātniskā līdzstrādniece i. koroļeva. pētījuma metodoloģiskās 
izstrādes un datu analīze nacionālā mērogā tika veikta latvijas zinātnes padomes granta “Jaunatnes vieta 
sabiedrības struktūrās” ietvaros ritmas rungules vadībā. pēdējā etapa aptaujas koncepcija un metodika tika 
izstrādāta ciešā sadarbībā ar ievērojamiem asV sociologiem – prof. džeimsu s. koulmenu, prof. Čārlzu 
bidvelu, prof. barbaru šneideri (Čikāgas universitāte, Čikāgas nacionālais sabiedriskās domas pētīšanas 
centrs – nOrc) un prof. nensiju tumu (stenforda universitāte). sk.: koroļeva i., rungule r., trapenciere i. 
Jaunatnes socioloģija latvijā. Socioloģija Latvijā. sast., zin. red. t. tisenkopfs. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 
2010, 307. lpp.
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41 919 (latvijā – 3782) vidējo izglītības iestāžu abiturientus. pētījuma otrajā posmā, kas 
notika 1988.–1990. gadā, no sākotnējās izlases aptaujāti 26 750 jaunieši dažādos psrs 
reģionos (latvijā – 1973), trešajā posmā – 1992.–1993. gadā aptaujāti 18 000 (latvijā – 
1500) jaunieši deviņās neatkarīgās valstīs, kuras bija atdzimušas pēc psrs sabrukuma. 
pētījuma ceturtais posms tika realizēts 1998. gadā (latvijā aptaujāti 2167).51 saskaņā 
ar ieceri izlasē iekļauto respondentu dzīves gājumam bija paredzēts sekot vidēji līdz  
30 gadu vecumam, kad lielākā daļa cilvēku parasti ir apguvusi galvenās pieaugušo dzī-
ves sfēras un ieguvusi vairāk vai mazāk stabilu sociālo pozīciju. tobrīd neviens pētnieks 
nevarēja paredzēt, ka galvenie posmi individuālās dzīves ceļā un pētījumā sakritīs ar 
fundamentālu sociālo pārmaiņu laiku. 

raksturojot sabiedrību, kurā iekļaujas 80. gadu jaunieši, tiek uzsvērts, ka baltijas 
republikas ātrāk nekā citi psrs reģioni uzsākušas intensīvas tautsaimniecības attīstību: 
uz vienu strādājošo šeit koncentrēts vairāk ražošanas fondu, samazinās strādājošo 
īpatsvars rūpniecībā, celtniecībā un lauksaimniecībā, bet pieaug garīgā darba un apkal-
pojošajā sfērā strādājošo skaits. atbilstoši sociāliem slāņiem latvijā (līdzīgi kā igaunijā) 
ir ļoti augsts kalpotāju slāņa īpatsvars (31%), savukārt strādnieki veido 59%, kolhoz-
nieki – 10% nodarbināto struktūrā.52 cita īpatnība, kas raksturo baltijas republikas, 
ir augstais sieviešu nodarbinātības rādītājs. strādnieku un kalpotāju vidū 55% veido 
sievietes, savukārt kalpotāju vidū ir pasaulē pats lielākais sieviešu ar augstāko izglītību 
īpatsvars. 

atbilstoši strukturālai pieejai 80. gados vidējās izglītības iegūšana tika uzskatīta 
par pirmo pieturas punktu pārejas ceļā – kā sabiedrības grupa jaunieši nonāca vēstures 
“arēnā” tikai pēc tam, kad izglītības sistēma institucionāli bija nodrošinājusi jauniešu 
sagatavošanu darba un sabiedriskajai dzīvei.53 beidzot vidējo mācību iestādi un iekļau-
joties sabiedrības dzīvē, jauniešiem bija dotas tikai divas iespējas: vai nu uzsākt darba 
karjeru, vai arī izvēlēties ceļu uz augstākās izglītības iegūšanu.54 katram vidējās izglī-
tības veidam atbilda stingri noteikta programma un atbilstošs turpmākās darba dzīves 
tips. līdz ar to diferenciācija sākās jau pēc astoņgadīgās jeb pamata izglītības ieguves, 
kad jauniešiem bija jāizdara pirmā nopietnā izvēle starp dažādām izglītības iespē jām. 
tātad vidēji jau 14 gadu vecumā jaunais cilvēks iekļāvās ļoti stingri stratificētā sis-
tēmā, kas noteica visu viņa turpmāko dzīves ceļu. sekundārā līmeņa skolas dalījās trīs 
grupās – vidusskolas, vidējās speciālās izglītības iestādes (tehnikumi) un profesionāli 

51 Visu pētījuma posmu gaitā tika savākta informācija par būtiskiem faktoriem, kas ietekmē jaunatnes integrā-
cijas procesu pieaugušo dzīvē un sabiedrībā: sociālās vides raksturojums (ģimenes lielums un sastāvs u.c.), 
mājas dzīves organizācija, izglītības un darba pieredze, dažādas indivīda aktivitātes, vērtības un mērķi, kā 
arī sabiedrības institucionālie faktori, kas nosaka izglītības, darba un citas līdzdalības iespējas sabiedriskajā 
dzīvē.

52 Титмa m. Прибалтика как среда включения молодежи в общественную жизнь. Молодежь: ориентация 
и жизненные пути: (на материалах социологических исследований в Советской Прибалтике). pед. 
m. Титмa. Рига: Зинатне, 1988, с. 24.

53 Титмa m. Включение молодежи в общественную жизнь. Молодежь: ориентация и жизненные пути: 
(на материалах социологических исследований в Советской Прибалтике). pед. m. Титмa. Рига: Зи-
натне, 1988, с. 5.

54 titma m., saar e. regional differences in soviet secondary education. European Sociological Review, vol. 11, 
no. 1, 1995, pp. 37–58. 
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tehniskās vidusskolas –, un paaudzes turpmākā dzīves ceļa trajektorijas strukturējās 
atbilstoši trīs galvenajiem izglītības veidiem – vispārējai vidējai, vidējai profesio-
nālajai un vidējai speciālajai. pēc statistiskas datiem, 1983./84. gadā latvijā kopumā 
mācījās 476 tūkstoši jauniešu, tostarp 73% vidusskolās, 9% profesionāli tehniskajās 
vidusskolās, 8% vidējās speciālajās mācību iestādēs (tolaik tehnikumos), 10% augst- 
skolās. 

strukturētā izglītības sistēma ietekmēja arī jauno vīriešu un sieviešu izglītības 
līmeņu atšķirību nākotnē. zēni tika stimulēti iegūt profesionāli tehnisko izglītību, jo 
profesionāli tehniskajās skolās apgūstamā kvalifikācija pārsvarā bija saistīta ar tra-
dicionālajām vīriešu profesijām, bet vairākums meiteņu izvēlējās turpināt mācības 
vidusskolā. lielākā daļa zēnu tūlīt pēc 8. klases beigšanas izvēlējās izglītības ceļu, kurš 
ātrāk noved pie materiālās patstāvības, profesijas ieguves, savukārt meitenes, būda-
mas arī uzcītīgākas mācībās, pārsvarā izvēlējās turpināt mācības vidusskolā, attālinot 
profesionālo izvēli, un tā daļa meiteņu, kas pēc vidējās izglītības mācības neturpināja, 
uzsāka darba dzīvi bez īpašas profesionālās sagatavotības, bez specialitātes. pragma-
tiskā attieksme pret profesionālo izglītību un tas, ka šajās mācību iestādēs apgūstamajās 
specialitātēs priekšroka bija zēniem, faktiski atstūma zēnus no augstākajām mācību  
iestādēm.

attiecības starp dažāda tipa skolām un to abiturientu nākotnes iespējas bija skaidri 
noteiktas. Vēl mācoties vidējās izglītības iestādē, jauniešu nākotnes plānus stingri dife-
rencēja mācību iestādes tips (sk. 3. tabulu). 

3. tabula 
1983. gada vidējo izglītības iestāžu abiturientu plāni  
pēc vidējās izglītības iegūšanas (% no katras grupas*) 

pts Vsmi Vsk Vsk spec. klases

uzsāks strādāt 76 68 15 <5

stāsies augstskolā <5 14 49 74

stāsies tehnikumā, ptV 9 <5 31 12

* tabulā nav parādīta neatbildējušo un citu atbildi devušo respondentu daļa.
piezīme: pts – profesionāli tehniskās skolas, Vsmi – vidējās speciālās mācību iestādes (tehnikumi); Vsk – 
vidusskolas, Vsk spec. klases – vidusskolu klases ar padziļinātu kāda priekšmeta mācīšanu. 

avots: Гутаускене Л., Титмa m. Особенности формирования жизненных планов учащейся молодежи 
Прибалтики. Молодежь: ориентация и жизненные пути: (на материалах социологических исследований 
в Советской Прибалтике). pед. m. Титмa. Рига: Зинатне, 1988, с. 114–115.

šo pašu respondentu apsekojums pēc 10 gadiem (1993. gadā) liecināja, ka visātrāk 
patstāvīgu dzīvi uzsāka profesionālo skolu absolventi, kuru plāni lielā mērā sakrita ar 
realizēto, – uzreiz pēc skolas beigšanas plānoja sākt strādāt 76% un 71% arī uzsāka 
darba gaitas, bet mācības turpināja 13%. sākotnēji iegūtais izglītības līmenis saglabājās 
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91% profesionāli tehnisko skolu absolventu (sk. 4. tabulu).55 augstskolās bija iestājušies 
16% jauniešu pēc tehnikuma beigšanas. mācības pēc vidējās izglītības iegūšanas bija 
turpinājusi lielākā daļa vidusskolu absolventu, turklāt šajā grupā vēl iezīmējās atšķirība 
starp vispārējo vidējo izglītību ieguvušajiem (45% bija iestājušies augstākajās mācību 
iestādēs) un speciālās klases (ar kāda atsevišķa mācību priekšmeta padziļinātu apguvi) 
absolvējušajiem, no kuriem augstskolās iestājās 62%. 

4. tabula 

1983. gada vidējo izglītības iestāžu absolventu 1993. gadā sasniegtais 
izglītības līmenis (%) 

izglītības līmenis 1993. gadā
1983. gadā pabeigtā izglītības iestāde

pts Vsmi Vsk Vsk spec. klases
profesionāli tehniskā 91 <1 8 5
Vidējā speciālā 7 83 23 13
Vispārējā vidējā – – 25 21
nepabeigta augstākā <1 5 8 6
augstākā 1 11 37 55

piezīme: pts – profesionāli tehniskās skolas, Vsmi – vidējās speciālās mācību iestādes (tehnikumi); Vsk – 
vidusskolas, Vsk spec. klases – vidusskolu klases ar padziļinātu kāda priekšmeta mācīšanu. 

avots: rungule r., koroļeva i. “Vecā” izglītība jaunajos apstākļos. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. zin. red. a. ta-
buns. rīga: Jumava, 1998, 260. lpp.

iepriekš minētās dzimumatšķirības vidējās izglītības sistēmā ietekmēja sieviešu 
īpatsvara palielināšanos augstākajās mācību iestādēs, ko uzskatāmi demonstrē arī 
aplūkotās paaudzes sadalījums pēc izglītības līmeņa 10 gadus pēc vidējās izglītības 
iegūšanas: augstāko izglītību bija ieguvuši 34% jauno sieviešu un 16% vīriešu. Vīriešu 
lielākā daļa (44%) mācības nebija turpinājusi, saglabājot 1983. gadā iegūto profesionāli 
tehnisko izglītību.

tūlīt pēc vidējās izglītības iegūšanas 1983.–1984. gadā strādāt uzsācis 71% respon-
dentu ar profesionāli tehnisko izglītību, 69% ar vispārējo vidējo izglītību un 50% ar 
vidējo speciālo izglītību. profesionāli tehnisko skolu beidzēji darba gaitas sāka galveno-
kārt kā kvalificēti strādnieki un amatnieki (54%), tehnisko iekārtu operatori, montieri 
(24%), lai gan tikai nedaudz vairāk kā puse strādāja apgūtajā profesijā. tehnikumu 
un augstskolu absolventi strādāja galvenokārt kā speciālisti un vecākie speciālisti, bet 
jaunieši ar vispārējo vidējo izglītību darba gaitas uzsāka kā strādnieki, amatnieki vai 
pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki. Vismazākās iespējas darba karjerā sniedza 
vispārējā vidējā izglītība – 43% šo jauniešu strādāja profesijās, kuras neprasa īpašu sa-
gatavotību vai kurās pieredze gūta darba gaitā.

55 rungule r., koroļeva i. “Vecā” izglītība jaunajos apstākļos. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. zin. red. a. ta-
buns. rīga: Jumava, 1998, 255.–277. lpp.
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iegūtā izglītība, profesija, pirmā darba pieredze, sasniegtais statuss ekonomiskajā 
struktūrā – sociālais un ekonomiskais kapitāls bija starta pozīcija un tā bagāža, ar ko 
jaunie cilvēki iekļāvās jaunajā ekonomiskajā un sociālajā struktūrā, ko nesa valstiskās 
neatkarība atgūšana 1991. gadā un turpmākās pārmaiņas. 

1993. gadā, kad tiek realizēts pētījuma trešais posms, saskaņā ar oficiālo statistiku 
latvijā vēl joprojām pastāv skaidri izteikts algota darbaspēka sabiedrības modelis – 
algotu darbu strādā apmēram 80% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. tomēr pētāmās 
paaudzes nodarbinātības statuss jau tobrīd atspoguļo dažas izmaiņas, ko izraisa jaunie 
ekonomiskie apstākļi. atjaunojoties privātā un kooperatīvā īpašuma formām, veidojas 
arī jauns sociālais slānis – uzņēmēji un ražošanas līdzekļu īpašnieki. tobrīd 56% jau-
niešu strādā algotu darbu, 5% ir uzsākuši uzņēmējdarbību.  

plānveida ekonomikā bija divas galvenās valsts varas struktūras – administratīvi 
teritoriālā un nozaru.56 cilvēka dzīves līmenis bija saistīts, pirmkārt, ar dzīvesvietu; 
otrkārt, ar ekonomikas nozari: katru nozari pārraudzīja un nodrošināja attiecīgā minis-
trija, ietekmīgākajām ministrijām bija speciāla apgāde – dzīvokļi, veikali utt.; treškārt, 
ar darbavietu, kas ļāva izmantot savu amata stāvokli. tieši ekonomiskās darbības joma – 
nozare bija viens no spēcīgākajiem faktoriem, kas ietekmēja cilvēka iespējas – veiksmīgu 
vai neveiksmīgu karjeru un statusa iegūšanu jaunajos tirgus ekonomikas apstākļos: 
dažās nozarēs strādājošajiem pavērās plašākas perspektīvas un karjeras iespējas, citās, 
kuras lēnāk piemērojās tirgus prasībām, – darba karjera nonāca strupceļā.57 stratēģiski  
svarīga bija vienas vai otras nozares perspektīvas izpratne nacionālajā ekonomikā pār-
ejas periodā, kad darba tirgus un darba karjera mainās dažādos virzienos un dažādos 
tempos. plaukstošas nozares kļuva par bezizeju, savukārt citas deva tajās nodarbināta-
jiem būtiskas priekšrocības, īpaši materiālajā ziņā.

tā rezultātā paaugstinās darba mobilitāte starp nozarēm. laika posmā no 1988. līdz 
1993. gadam 16% jauno sieviešu un 31% jauno vīriešu maina savas darbības sfēru vai 
nozari. īpaši samazinās rūpnieciskā ražošanā un lauksaimniecībā nodarbināto skaits, 
bet tirdzniecībā un apkalpojošajā sfērā tas ievērojami palielinās. pieaug arī medicīnā un 
valsts aparātā nodarbināto skaits. Jauno cilvēku ieplūšanu apkalpojošajā un tirdznie-
cības nozarē var izskaidrot ar izmaiņām ekonomikas struktūrā, savukārt nodarbināto 
pieaugums medicīnā un valsts aparātā drīzāk skaidrojams ar paaudzes vecumu (atbil-
stošas izglītības ieguvi). 

mācību iestādē apgūtajā specialitātē 1993. gadā strādā 72% respondentu ar augstāko 
izglītību un tikai 36% ar vispārējo vidējo izglītību (sk. 5. tabulu). Veiksmīga iekļaušanās 
ir vairāk atkarīga no iepriekšējās pozīcijas darba tirgū – ekonomiskās darbības sfēras, 
dzimuma, dzīvesvietas (īpaši galvaspilsēta nodrošina iedzīvotājiem daudz plašākas  
iespējas un augstāku dzīves līmeni, nekā tas iespējams laukos vai mazpilsētās). 

56 Титма М. Макросоциальные изменения среды жизнедеятельности поколения. Социальное 
расслоение возрастной когорты. Выпускники 80-х в постсоветском пространстве: Международный 
лонгитюдный проект “Пути поколения”: третий этап. Отв. ред. m. Титма. Москва, 1997, с. 36. 

57 turpat.
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5. tabula 

paaudzes nodarbinātības atbilstība iegūtajai kvalifikācijai:  
dalījums pēc izglītības līmeņa (%, 1993. g.)

Vidējā 
profesionālā

Vispārējā 
vidējā

Vidējā 
speciālā

augstākā 
izglītība

strādā mācību iestādē apgūtajā 
specialitātē/profesijā

59 36 61 72

strādā darbu, kas neprasa īpašu 
izglītību

12 19 12   5

strādā specialitātē, kas nav apgūta 
ne mācību iestādē, ne kursos

27 43 25 22

avots: rungule r., koroļeva i. “Vecā” izglītība jaunajos apstākļos. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. zin. red.  
a. tabuns. rīga: Jumava, 1998, 263. lpp.

pāreja uz tirgus ekonomiku sekmē dzīves ceļu individualizēšanos un sociālo no-
slāņošanos, ko demonstrē arī 80. gadu jauniešu dzīves ceļa analīze. daļa jauniešu spēj 
izmantot pārmaiņu sniegtās iespējas, gūstot panākumus un veidojot “labu” dzīves kar-
jeru, citi kļūst par zaudētājiem. 

90. gadu jaunieši

deviņdesmitie gadi ir interesantākais, straujāko un būtiskāko pārmaiņu laiks 
latvijas vēsturē pēc Otrā pasaules kara. latvijas valsts neatkarības atjaunošana būtiski 
mainīja ne tikai jauniešu, bet visas sabiedrības dzīvi. attiecībā uz 90. gadu jauniešiem 
nevar runāt par iekļaušanos sabiedrībā un sabiedrības struktūrās, jo sabiedrība struk-
turējās no jauna, mainījās izglītības sistēma, nodarbinātības struktūra, veidojās jaunas 
valsts pārvaldes institūcijas. šādā topošā sabiedrībā mazinās atšķirības starp jauniešiem 
un citām vecuma grupām, jo situācija ir neierasta visiem un katrs var iesaistīties jaunās 
sociālās kārtības veidošanā, kā arī izmantot pārmaiņu laiku savu dzīves plānu realizēša-
nai. Vecās sociālās sistēmas sabrukums un jaunu sociālo attiecību, normu un institūciju 
veidošanās izjauc stabilā sabiedrībā pastāvošo līdzsvaru un attiecības starp paaudzēm, 
jo faktiski visi – gan jaunie, gan vecie – nonāk līdzīgā situācijā, kad līdzšinējie uzvedības 
stereotipi, likumi un normas vairs nedarbojas, pieredzei, kas parasti vecākiem cilvēkiem 
nodrošina priekšrocības salīdzinājumā ar jaunākiem, vairs nav lielas nozīmes. zināmā 
mērā visi latvijas iedzīvotāji pārmaiņu gados pēc neatkarības atgūšanas var justies kā 
jaunieši – viss jāsāk no jauna. 

deviņdesmito gadu reformas un sabiedrībā notiekošās pārmaiņas tieši skar 
arī jauniešu dzīvi. tas atspoguļojas arī jaunatnes pētniecības problemātikā – ak-
tualizējas tādi jautājumi kā izglītības nozīmes un izglītības sistēmas reformu 
ietek me uz jauniešu dzīves ceļu, jauno cilvēku iekļaušanās jaunajās ekonomiskajās 
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struktūrās, vērtīborientācijas maiņa utt., uz kuriem atbildes tiek meklētas jaunos  
pētījumos.58 90. gadu jauniešu portretu sniedz pētījums, kas balstās uz divām repre-
zentatīvām jauniešu aptaujām: “Jaunatne latvijā: uzskati, vērtības, attieksmes” (1997. g., 
izlasi veido 2476 vispārizglītojošo skolu skolēni) un “arodskolu un vidējo speciālo 
mācību iestāžu audzēkņu uzskati, attieksmes, vērtības un orientācijas” (1998. g., izlasi 
veido 1725 arodskolu un vidējo speciālo mācību iestāžu (tehnikumu) audzēkņi).59 da-
žādu sociālo grupu jauniešu identitātes meklējumiem, mobilitātes un karjeras iespējām 
pārmaiņu laikā pievērsies tālis tisenkopfs.60 Viņš, balstoties uz biogrāfisko pieeju, 
1993.–1994. gadā veic dziļās intervijas ar desmit 19–20 gadus veciem jauniešiem. šī pē-
tījuma rezultāti 1995. gadā publicēti ziemeļvalstu jaunatnes pētījumu žurnālā “Young”, 
kas ar latvijas jauniešu skatījumu uz dzīvi un tā socioloģisku analīzi ļauj iepazīties 
plašākam lasītāju lokam ārpus latvijas robežām.61

90. gadi iezīmē pārmaiņas latvijas izglītības sistēmā: tiek izlīdzinātas atšķirības 
starp skolām ar latviešu un krievu mācību valodu, vidējā izglītība vairs nav obligāta, 
strauji palielinās augstākās izglītības ieguves iespējas – tiek dibinātas jaunas augstskolas 
un veidotas jaunas studiju programmas. salīdzinot izglītojamo skaita izmaiņas vidējās 
un augstākās pakāpes izglītības iestādēs pēckara periodā, redzams, ka padomju izglītī-
bas sistēmā bijis lielāks profesionālās izglītības īpatsvars, kas pēc latvijas neatkarības 
at jaunošanas mazinās, savukārt vairākkārtīgi palielinās studentu skaits, kas padomju 
laikā maz mainījās (sk. 1. att.). 

90. gadu beigās iezīmējas un nākamajās desmitgadēs turpinās tendence, ka augst-
skolās uzņemto studentu daudzums pārsniedz vidusskolu absolventu skaitu. studentu 
skaita pieaugumu skaidro gan ar demogrāfiskiem faktoriem (dzimstības pieaugums 
80. gados), gan ar to, ka kopumā mainījusies attieksme pret izglītību. dažāda vecuma 
cilvēki arvien biežāk vēlas turpināt un papildināt savu izglītību. augstskolās stājas ne 
tikai jaunieši, kas tikko beiguši vidusskolu vai vidējās speciālās mācību iestādes, bet 
arī cilvēki, kuri izglītību ieguvuši jau agrāk vai kuriem jau ir augstākā izglītība. to labi 
ilustrē 1998. gadā pamatstudiju programmā uzņemto studentu sadalījums pēc izglī-
tības: 71% bija vispārējā vidējā izglītība, 17% – vidējā speciālā, 4% – arodizglītība un 
8% – augstākā izglītība.62

Obligātās vidējās izglītības atcelšana iezīmē tendenci, ka daļa jauniešu (3–7%) pēc 
pamatizglītības iegūšanas vairs neturpina mācības (sk. 3. att.). no vienas puses, tas vēr-
tējams pozitīvi, jo mazinās padomju laikā izveidojusies vidējās izglītības standartu un 
prasību pazemināšanās, lai to padarītu pieejamu visiem. no otras puses, zems izglītības 
līmenis palielina sociālās atstumtības risku. t. tisenkopfs 1993. gadā intervijās ar jau-
niešiem, kas nemācās un nekur nestrādā, noskaidrojis divas iezīmes: šiem jauniešiem 

58 koroļeva i., rungule r., trapenciere i. Jaunatnes socioloģija latvijā. Socioloģija Latvijā. sast., zin. red. t. ti-
senkopfs. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2010, 307. lpp.

59 koroļeva i., rungule r., sebre s., trapenciere i. Latvijas jaunatnes socioloģisks portrets, 55.–61. lpp.
60 tisenkopfs t. Jaunatne un kapitālisms. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. zin. red. a. tabuns. rīga: Jumava, 

1998, 207.–239. lpp.
61 tisenkopfs t. search for the center in a peripheral society: a case study of youth identities in latvia. Young: 

Nordic Journal of Youth Research, vol. 3, no. 3, 1995, pp. 2–19.
62 tabuns a., rungule r., koroļeva i. tirgus ekonomika, demokrātija, globalizācija un jaunatne, 90.–110. lpp.
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raksturīgas augstas prasības un dedzīga vēlēšanās iegūt dzīves labumus, bet trūkst pras-
mes un skaidras izpratnes, kā šīs vēlmes piepildīt.63 

profesionālās izglītības popularitāte salīdzinājumā ar padomju laiku pakāpeniski 
mazinās. pēc pamatskolas beigšanas turpināt mācības arodskolās un vidējās speciālās 
izglītības iestādēs 90. gadu vidū izvēlējās 35–40% absolventu (sk. 2. att.). atšķiras mo-
tivācija, kāpēc jaunieši izvēlas mācības turpināt arodskolā vai tehnikumā. arodskolu 
audzēkņi ir vairāk orientēti uz to, lai ātrāk sāktu strādāt, starp viņiem arī lielāks skaits 
tādu, kuru sekmes nav bijušas pietiekami labas, lai turpinātu mācības vidusskolā. teh-
nikumu audzēkņi vairāk vēlas apgūt profesiju, lai spētu nodrošināt turpmāko izglītoša-
nos, kā arī negrib lieki tērēt laiku vidusskolā, jo ir jau izvēlējušies nākamo profesiju un 
zina, ko grib sasniegt.64 

63 tisenkopfs t. Jaunatne un kapitālisms, 219. lpp.
64 koroļeva i., rungule r., sebre s., trapenciere i. Latvijas jaunatnes socioloģisks portrets, 98. lpp.

1. att. izglītojamo skaits dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā)
piezīme: no 1950. līdz 1988. g. 9.–11. klase.

avots: csp dati 1990.–2011. g. (http://data.csb.gov.lv/); Padomju Latvijas ekonomika un kultūra. rīga: statistika, 
1966, 394.–406. lpp.; Latvijas PSR tautas saimniecība 1973. gadā. rīga: liesma, 1974, 455.–457., 469.–472. lpp.; 
Latvijas PSR tautas saimniecība 1978. gadā. rīga: liesma, 1979, 211.–213., 220.–224. lpp.; Latvijas PSR tautas 
saimniecība 1984. gadā. rīga: avots, 1985, 307.–309., 322.–327. lpp.; Latvijas PSR tautas saimniecība 1987. gadā. 
rīga: avots, 1988, 260.–263., 274.–278. lpp.; Latvijas tautas saimniecība 1989. gadā. rīga: avots, 1990, 110.–113., 
120.–123. lpp.
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pēc vidusskolas beigšanas skaidrāk nekā agrāk iezīmējas tendence turpināt studijas 
augstskolā. tas arī ir viens no iemesliem, kas veicinājis studentu skaita pieaugumu lat-
vijā pēdējo 20 gadu laikā. 

tikai 1991. gadā pieņemtais likums par iedzīvotāju nodarbinātību deva iespēju 
latvijas pilsoņiem algot darbaspēku. tirgus attiecību ienākšana nodarbinātības sfērā 
nozīmēja, ka konstitucionāli vairs netika garantētas tiesības uz darbu un vairs netika 
pieprasīta obligāta nepieciešamība strādāt. līdz ar to pieauga uzņēmēju tiesības pie-
ņemt un atlaist darbiniekus, bet valsts funkcijās ietilpa palīdzēt pilsoņiem iekārtoties 
darbā. 

Jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir viena no sociālā ziņā neaizsargātākajām 
grupām: beidzot vidusskolu, jauniešiem nav nedz profesionālās izglītības, nedz darba 
pieredzes, līdz ar to viņu izredzes veiksmīgi konkurēt darba tirgū ir samērā niecīgas. 
tādēļ bezdarbs ir viena no nopietnākajām problēmām, ar kuru jauniešiem jāsastopas, 
ienākot pieaugušo dzīvē. bezdarbnieku reģistrācija tika uzsākta 1992. gada janvārī. 
pirmajā latvijas pārskatā par tautas attīstību norādīts, ka bezdarbnieku sastāvs pēc 
vecuma un izglītības nepārtraukti mainās. tomēr var izdarīt secinājumu, ka bezdarb-
nieku rindas palielina jaunieši bez profesijas (vecumā no 15 līdz 24 gadiem), samazinās 
bezdarbnieku skaits ar augstāko izglītību un arodizglītību.65 taču 90. gadi jauniešu 

65 Latvija. Pārskats par tautas attīstību, 1995. red. n. muižnieks. rīga: undp, 1995. 

2. att. pamatskolu beigušo turpmākā izglītība (%)
avots: centrālā statistikas pārvalde (http://data.csb.gov.lv/).

Ritma Rungule, Ilze Koroļeva   Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā: pēckara paaudžu salīdzināJums

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Mācības turpina vidusskolās
Mācības turpina profesionālās izglītības iestādēs
Mācības neturpina

 1995   1996   1997   1998  1999   2000   2001  2002   2003  2004   2005   2006   2007   2008   2009  2010



666 latVieši un latViJa   iV sējums   latViJas kultūra, izglītība, zinātne

nodarbinātībā iezīmējas arī kā iespēju laiks, kā atzīst t. tisenkopfs, “intelektuālo jau-
niešu profesionālās karjeras ceļš apsteidz viņu izglītības ceļu”66, ar to saprotot jauniešu 
strauju izvirzīšanos vadošos amatos bez atbilstošas izglītības un pieredzes. Jauniešu 
straujo augšupejošo mobilitāti raksturo agra profesijas izvēle un orientācija uz jaunām 
tirgus ekonomikas profesijām, agra iepazīšanās ar biznesa organizāciju uzbūvi, mērķ-
tiecīgs, ekonomisks racionālisms, agra materiālās atbildības uzņemšanās par savu dzīvi, 
uzņēmējiem raksturīga dzīvesveida akcepts, attapība, aktīva rīcība un risks iespēju 
izmantošanā.67 

līdztekus izmaiņām izglītībā un nodarbinātībā paaudzes dzīvi būtiski ietekmē arī 
jauno komunikācijas tehnoloģiju izplatība. 1991. gadā statistikā parādījās tobrīd pavi-
sam jauns un svešs jēdziens “mobilā telefona abonentu skaits”. toreiz šādu abonentu 
skaits nesasniedza pat simtu (61), taču ar katru gadu mobilā telefona abonentu skaits 
strauji pieauga – pēc gada tie bija 1029, vēl pēc gada – 3843.68 Vecāku ģimenes iespējas 
nodrošināt bērniem pieeju jaunajām tehnoloģijām 1997./98. gadā vēl ir nelielas: mājās 
dators ir 8% aptaujāto vidusskolu, arodskolu un tehnikumu audzēkņu (10% pilsēt-

66 tisenkopfs t. Jaunatne un kapitālisms, 235. lpp.
67 turpat, 233. lpp.
68 20 neatkarības gadi statistikas kaleidoskopā. pieejams: http://www.csb.gov.lv/notikumi/20-neatkaribas-gadi-

statistikas-kaleidoskopa-25894.html (skatīts 30.10.2013.).

3. att. Vidusskolu beigušo turpmākā izglītība (%)
avots: centrālā statistikas pārvalde (http://data.csb.gov.lv/).
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nieku un 4% laucinieku). skolu datorizācija tiek uzskatīta par labāko veidu, kā no-
drošināt visiem latvijas jauniešiem iespēju apgūt iemaņas darbam ar datoru un dot 
priekšstatu par informācijas tehnoloģiju attīstības līmeni. datorzinību apguve skolās 
ir atkarīga no skolu datorizācijas pakāpes. 1996. gadā bija viens dators uz 101 skolēnu, 
1998. gadā – uz 45 skolēniem. 1998. gada 1. septembrī internets bija 170 skolās, t.i.,  
15% visu skolu.69 

Jaunās tūkstošgades jaunieši 

šobrīd mums līdzās aug un par savu nākotni sapņo pirmā jauniešu paaudze, kas 
dzimusi, augusi, socializējusies jau neatkarīgā valstī. tomēr arī šīs paaudzes patstāvīgās 
dzīves uzsākšanu apēno ekonomiskās krīzes, politiskās varas un pārvaldes sistēmas 
atsvešināšanās, sabiedrības noslāņošanās, nestabilitāte darba tirgū u.c. riski. Jaunieši, 
kuri šobrīd atstāj skolas solu, lai uzsāktu darba dzīvi vai turpinātu mācības augst skolās, 
ir tie, kas veidos mūsu valsti turpmākās desmitgades. kādi ir šie jaunieši – vai un kā 
viņi atšķiras no iepriekšējām paaudzēm? kaut daļēji mēģināsim atbildēt uz šiem jau-
tājumiem, balstoties uz jaunākā pētījuma “Jauniešu profesijas izvēle un sociālo identi-
tāšu veidošanās” rezultātiem. pētījums veikts 2011. gadā valsts pētījumu programmas 
projekta “nacionālā identitāte un konkurējošās identitātes” ietvaros. tajā izmantota 
t. Vilciņa pētījuma “profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās” metodoloģija, kas 
adaptēta un modernizēta atbilstoši mūsdienu datu apstrādes un analīzes iespējām.70 
pētījums balstās uz 2010./11. mācību gada latvijas vidējo mācību iestāžu abiturientu 
aptauju. Jauniešu aptaujas izlase iekļauj latvijas vispārizglītojošo skolu 12. klases sko-
lēnus un vidējo profesionālo izglītības iestāžu pēdējā kursa audzēkņus (kopā aptaujāts  
3441 jaunietis). 

situācijai, kādā jaunieši šobrīd plāno savu dzīvi, izvēlas apgūstamo profesiju/ 
specialitāti, uzsāk patstāvīgas darba gaitas, šķiet, nav nekā kopēja ar situāciju pirms 
45 gadiem. bezdarbs, neskaidrība par mūsu valsts ekonomiskās attīstības virzieniem, 
deformēts darba tirgus pieprasījums, darba nestabilitāte ilgtermiņā (pretēji īslaicīgiem 
projektiem), zems un iegūtajai izglītībai bieži neatbilstošs atalgojums daudzās taut-
saimniecības nozarēs – tie ir tikai daži no riska faktoriem, kas šobrīd apdraud jauniešu 
iekļaušanos darba tirgū,  patstāvīgās dzīves uzsākšanu un kas nebija pazīstami vēl 
samērā nesenā pagātnē. Vienlaikus jauniešiem pavērušās visplašākās iespējas “iekarot 
pasauli” – dodoties mācīties vai strādāt uz eiropas un citām pasaules valstīm. 

un tomēr, gluži tāpat kā iepriekšējās paaudzes, savu pirmo izvēli, kas ietekmē visu 
turpmāko dzīves ceļu, lielākā daļa jauniešu izdara jau 15–16 gadu vecumā, kad pēc 
pamatskolas beigšanas izvēlas turpināt mācības vidusskolā vai vidējā profesionālā mā-
cību iestādē. šī izvēle ir viens no galvenajiem faktoriem, kas arī šobrīd ietekmē jauniešu 

69 tabuns a., rungule r., koroļeva i. tirgus ekonomika, demokrātija, globalizācija un jaunatne, 99.–102. lpp.
70 Veiktā aptauja vienlaikus ieplānota kā longitudināla pētījuma pirmais posms, un, līdzīgi kā pirms 45 gadiem, 

pētnieku iecere ir sekot šo jauniešu dzīves gaitām un plānu realizācijai, veicot nākamo aptauju pēc diviem 
gadiem.
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dzīves plānus pēc vidējās izglītības iegūšanas. lielākā daļa (89%) vidusskolu abiturientu 
tūlīt pēc skolas beigšanas plāno turpināt mācības, tai skaitā: latvijas augstskolās (59%), 
dažāda līmeņa profesionālajās mācību iestādēs (koledžās) (5%), arī doties mācīties uz 
citām valstīm (11%) vai savienot mācības ar darbu (12%) (sk. 6. tabulu). gluži kā pirms 
45 un 20 gadiem varam secināt, ka tieši vidusskola gatavo jauniešus augstskolai. Vai tas 
atbilst tautsaimniecības attīstības interesēm – uz šo jautājumu šobrīd atbildēt ir daudz 
grūtāk nekā toreiz. iepriekšējo gadu pētījumi pierāda, ka jaunieši ar vidējo izglītību 
(bez profesionālas sagatavotības un darba pieredzes) ir lielākā mērā pakļauti gan tūlī-
tēja bezdarba, gan mazkvalificēta un zemu atalgota darba riskam. no vidusskolēniem 
nozīmīgi atšķiras vidējo profesionālo mācību iestāžu abiturientu plāni: aptuveni puse 
(52%) uzreiz pēc vidējās izglītības iegūšanas gribētu uzsākt strādāt, mācības vēlas tur-
pināt 48%, tostarp gandrīz puse (21%) tās plāno savienot ar darbu. runājot par tālāku 
perspektīvu, dzīves laikā lielākā daļa jauniešu – 92% vidusskolēnu un 68% profesionāli 
tehnisko skolu audzēkņu vēlētos iegūt dažāda līmeņa augstāko izglītību. 

6. tabula 

2011. gada vidējo izglītības iestāžu abiturientu plāni pēc vidējās izglītības 
iegūšanas 

Vidusskolu 
abiturienti

profesionāli tehnisko skolu
abiturienti

stāsies kādā augstskolā 59 19
stāsies vidējā profesionālā mācību iestādē 5 3
brauks mācīties uz ārzemēm 11 3
sāks strādāt un turpinās mācības 12 21
sāks strādāt un mācības neturpinās 6 38
brauks strādāt uz ārzemēm 5 14

avots: autoru aprēķins pēc datiem, kas iegūti jauniešu aptaujā “Jauniešu profesijas izvēle un sociālo identitāšu 
veidošanās”.

tāpat kā agrāk, vairumā gadījumu jaunieši izvēlas apgūt profesiju, kuru uzskata par 
pievilcīgu, vērtē augstāk. izglītības ceļa sākotnējā izvēle lielā mērā korelē ar profesiju 
prestižu un profesijas/specialitātes izvēli. Vidusskolu abiturientu vidū populārāko un 
pievilcīgāko profesiju “topā” ir arhitekti, lidotāji, ārsti, dizaineri, juristi, aktieri, finanšu 
un banku speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, žurnālisti, vadības jomas speciā-
listi, tulki, psihologi, tirdzniecības un mārketinga speciālisti. savukārt visnepopulārā-
kās profesijas ir lopkopji, traktoristi, kurpnieki, audēji. no profesiju grupām, ar kurām 
vidusskolēni saista savus personiskos nākotnes plānus (bija iespēja nosaukt vairākas 
profesijas), visbiežāk minētie ir juridisko un sociālo lietu speciālisti (53%), nākamās 
grupas, kas gan tiek minētas jau gandrīz divreiz retāk, ir inženierzinātņu speciālisti 
(28%), komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti (27%), kam 
savukārt seko veselības aprūpes jomas speciālisti (17%). šajās jomās ietilpst profesijas, 
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kurās jaunieši vēlētos strādāt, un no tām visbiežāk minētas šādas: juristi, reklāmas un 
tirgzinības speciālisti, uzņēmējdarbības speciālisti, tulki, žurnālisti, ekonomisti, ārsti, 
programmētāji, arhitekti, psihologi. Jauniešu profesijas izvēli labi raksturo studiju vir-
ziena izvēle. minētās jauniešu vidū populārās profesijas galvenokārt var apgūt, studējot 
sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības. šīs tematiskās grupas studiju programmas 
apgūst apmēram puse no visiem studentiem (46% – 2010./11. mācību gadā, 50% – 
2009./10. mācību gadā) (4. att.).

pirms 45 gadiem kā galveno motīvu, kas piesaista konkrētai profesijai, jaunieši 
minējuši darba radošo raksturu un tā nozīmi tautsaimniecībā, bet šobrīd vidusskolēnu 
vidū pirmais un galvenais motīvs, kas piesaista noteiktas profesijas izvēlei, ir iespēja 
labi nopelnīt (22%), tam seko darba radošums (20%), jau ievērojami retāk – atbilstība 
spējām (12%) un labas karjeras iespējas (12%). 

4. att. studentu skaits pa izglītības tematiskajām grupām augstskolās
avots: centrālā statistikas pārvalde (http://data.csb.gov.lv/).

Ritma Rungule, Ilze Koroļeva   Jauniešu iekļaušanās sabiedrībā: pēckara paaudžu salīdzināJums

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

1997/98
1998/99

1999/2000
2000/01

2001/02
2002/03

2003/04
2004/05

2005/06
2006/07

2007/08
2008/09

2009/10
2010/11

pakalpojumi

veselības aprūpe un sociālā 
labklājība

dabaszinātnes, matemātika 
un informācijas 
tehnoloģijas

humanitārās zinātnes un 
māksla

inženierzinātnes, ražošana 
un būvniecība

izglītība

sociālās zinātnes, 
komerczinības un tiesības

citur neklasificētās 
tematiskās grupas

lauksaimniecība



670 latVieši un latViJa   iV sējums   latViJas kultūra, izglītība, zinātne

profesionālo vidusskolu audzēkņu vidū populārāko un pievilcīgāko profesiju sa-
raksts nedaudz atšķiras, lai gan pirmajā vietā tāpat ierindojas arhitekta profesija, kam 
seko būvinženieri, dizaineri, bruņoto spēku darbinieki, ārsti, finansisti un banku spe-
ciālisti, lidotāji, juristi, datorzinību speciālisti, celtnieki, ekonomisti. tāpat kā vidussko-
lēniem, arī profesionālo skolu audzēkņiem visnepievilcīgākās šķiet lopkopja, audēja un 
kurpnieka profesijas. profesiju grupas un jomas, kurās šo skolu audzēkņi vēlētos strādāt, 
ir vairāk saistītas ar mācību iestādē apgūstamo profesiju, lai arī pat šo audzēkņu vidū 
nemainīgi populārākā ir juridisko, sociālo un kultūras lietu speciālistu grupa (30%), tai 
uzreiz seko individuālo pakalpojumu jomas darbinieki (28%), inženierzinātņu jomas 
darbinieki (20%), metālapstrādes un mašīnbūves jomu strādnieki (14%), komercdarbī-
bas un pārvaldes speciālisti (12%), būvnieki un radniecīgu profesiju strādnieki (10%). 
Visbiežāk nosauktās profesijas, ar kurām jaunieši saista savu nākotni, ir: automehāniķi, 
remontatslēdznieki, pavāri, pedagogi, multimediju dizaineri, psihologi, celtnieki, auto-
vadītāji, frizieri. 

arī profesionālo skolu audzēkņiem galvenais, kas piesaista izvēlētajai profesijai, ir 
atalgojums (23%), bet svarīgi ir arī tas, ka šajā profesijā vienmēr būs iespēja atrast darbu 
(14%) un labas karjeras iespējas (14%). 

Visbiežāk nākotnes profesiju skolēnus pamudinājusi izvēlēties saskarsme ar at-
tiecīgo profesiju pārstāvjiem, internetā iegūtā informācija, kā arī vecāki. profesionālo 
skolu audzēkņiem pirmajā vietā ir vecāku piemērs un pamudinājums, kam seko draugu 
ieteikumi. 

aplūkojot šos dažus 2011. gada aptaujas rezultātus, gluži kā pirms 45 gadiem  
varam teikt, ka iezīmējas neatbilstība starp jauniešu plāniem un sabiedrības, tautas 
saimniecības vajadzībām, taču toreiz izglītības un atbilstīgās nozares sasaiste nodroši-
nāja izglītības un nodarbinātības sistēmu atbilstību, bet šobrīd šī pāreja no izglītības uz 
nodarbinātību ir mazāk standartizēta un vairāk individualizēta, katra jaunieša dzīves 
karjera daudz vairāk pakļauta individuāliem faktoriem, individuālai veiksmei vai – pre-
tēji – neveiksmei. nejūtot valsts un sabiedrības atbalstu, nepalīdzot orientēties svarīgos 
dzīves ceļa izvēles posmos, arvien lielākai daļai jauniešu pastāv risks vilties, pieaug to 
jauniešu daļa, kas, pēc kāda respondenta sacītā, jūtas lieki un nevajadzīgi šai valstij. Ja 
realizētos šīs paaudzes jauniešu plāni, gandrīz piektā daļa uzreiz pēc skolas beigšanas 
atstātu latviju – 19% no 2011. gada vidējo mācību iestāžu abiturientiem apgalvo, ka ir 
izlēmuši doties uz ārzemēm (no tiem 7% vēlētos studēt, 8% – strādāt, bet 4% – savienot 
studijas un darbu). par iespējām doties prom tālākā nākotnē domājuši 39% jauniešu. 
katra jauna paaudze iekļaujas sabiedrībā, kas jau būtiski ir mainījusies salīdzinājumā ar 
to, kāda tā bijusi iepriekšējo paaudžu veidošanās laikā. no 70. un 80. gadu jauniešiem 
šo paaudzi atšķir ne tikai daudz lielākas izvēles iespējas (iespējām studēt, strādāt ārze-
mēs, redzēt pasauli neapšaubāmi ir ļoti daudz pozitīvu aspektu), bet arī pavisam citi 
sociālie un ekonomiskie apstākļi, kuru ietekmē daļa no šiem jauniešiem neredz savu 
nākotni un iespējas latvijā un jūtas spiesti doties svešumā. 

cits tēmu loks, kas aktualizējas līdz ar latvijas neatkarības atjaunošanu un jo īpaši 
attiecināms uz tūkstošgades paaudzi, ir vielu un procesu atkarību veidošanās, kas sais-
tīta ar psihoaktīvo vielu (īpaši nelegālo narkotiku) lietošanas progresējošu izplatību un 
informācijas un komunikāciju tehnoloģiju straujo attīstību. kā visam jaunajam pati 
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atvērtākā sabiedrības grupa jaunieši kāri uztver visu, kas nāk no rietumiem (dažādu 
subkultūru uzvedības modeļi, mūzika, mode) un kas vēl 80. gadu jauniešiem bija 
gandrīz nepieejamas “vērtības”. nelegālās atkarību izraisošās vielas, kuras kādreiz bija 
akceptētas tikai šaurā sabiedrības grupā, tagad arvien biežāk kļūst pieejamas izklaides 
vietās – bāros, diskotēkās, naktsklubos un citos jauniešu apmeklētos pasākumos. līdz-
tekus alkoholam un cigaretēm arī nelegālās narkotikas kļūst par jauniešu izklaides un 
brīvā laika pavadīšanas sastāvdaļu. kā liecina 2000. gadā veiktais pirmais šāda veida 
pētījums rīgas izklaides vietās, gandrīz 75% šo vietu apmeklētāju ir kaut reizi dzīves 
laikā pamēģinājuši marihuānu.71 

regulāri pētījumi rāda, ka kopš 90. gadu otrās puses visu atkarību izraisošo vielu 
lietošanas izplatība 15–16 gadu vecu jauniešu vidū ir pieaugusi, turklāt šis pieaugums 
vislielākais ir tieši meiteņu vidū (iespējams, tas saistīts ar makrolīmeņa izmaiņām 
sabiedrībā). tā, piemēram, smēķēt pamēģinājušo jauniešu īpatsvars, kas ir augstākais 
eiropā, zēnu vidū kopš 1999. gada ir palicis nemainīgā līmenī vai pat nedaudz mazi-
nājies72 (83% 1999. gadā un 79% 2011. gadā), savukārt meiteņu vidū vērojams lineārs 
pieaugums (no 71% 1999. gadā līdz 78% 2011. gadā). biežāk lietotās narkotikas – ma-
rihuānu vai hašišu – pamēģinājušo īpatsvars īpaši pieaudzis pēdējo četru gadu laikā 
(17% 1999. gadā, 18% 2007. gadā un 24% 2011. gadā). alkohola lietošanas izplatība 
(pamēģināšana, riskanta alkohola lietošana) pēdējo četru gadu laikā ir palikusi prak-
tiski nemainīgā līmenī, taču ievērojami pieaugusi salīdzinājumā ar 1999. gadu.73

plašāks 21. gadsimta jauniešu portretējums, kurš atspoguļo pēdējos 10 gados veikto 
pētījumu rezultātus un jauniešu problēmu analīzi, sniegts lu Filozofijas un socioloģijas 
institūta pētnieku monogrāfijā “latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un 
marginalizācijas riski”.74

izmaiņas vērtību priekšstatos 

salīdzinot visas apskatītās jauniešu paaudzes, var labāk pamanīt izmaiņas, kas noti-
kušas pēdējo 50 gadu laikā. Vērtību priekšstatu izmaiņas ir saistītas ar sociāli politiskās 
kārtības maiņu un “noteikumiem”, pēc kuriem notiek jauniešu pāreja pieaugušo statusā. 
paaudžu salīdzinājums parāda, ka vērtību priekšstatos mazinās sabiedriskās un palieli-
nās individuālās dzīves nozīmīgums, kas sasaucas arī ar individualizācijas tendencēm 
mūsdienu sabiedrībās. 

galveno dzīves jomu vērtējumā, pamatvērtībās izmaiņas nenotiek strauji, un tās 
nav tik nozīmīgas. Jauniešu uzskatos dominē vienas un tās pašas vērtības – ģimene, 

71 koroļeva i., rungule r. Narkotiku lietošanas uzsākšanas motivācija jaunatnes vidū Rīgas pilsētas izklaides 
vietās: pētījuma rezultāti. rīga: rīgas narkomānijas profilakses centrs; lu Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2000.

72 koroļeva i., mieriņa i., goldmanis m., sniķere s., trapencieris m. ESPAD 2007: Atkarību izraisošo vielu 
lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū. rīga: sabiedrības veselības aģentūra, 2008.

73 turpat. 
74 Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 

2009.
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darbs, izglītība un draugi (sk. 5. att.). mainās tikai šo vērtību hierarhija. 80. gadu jau-
niešiem svarīgākais šķiet darbs, ģimene un draugi, 90. gadu beigās statistiski nozīmīgi 
pieaug ģimenes un jo īpaši izglītības nozīme, kas tobrīd jauniešu vērtību skalā atrodas 
visaugstāk.

darbu augstu vērtējuši visu paaudžu jaunieši, lai gan vidējais vērtējums ballēs 
2011. gadā ir mazinājies. kopš 80. gadiem ļoti nozīmīgi kritusies sabiedriskā darba 
vērtība. 90. gadu un tūkstošgades paaudzes jauniešu skatījumā nozīmīgi pieaug ar 
vaļasprieku, atpūtu un izklaidi saistīto aktivitāšu vērtība, savukārt būtiski mazinās kul-
tūras, sporta, grāmatu lasīšanas nozīme. salīdzinājumā ar 90. gadiem pašlaik vēl vairāk 
mazinājusies ticības, reliģijas nozīme, bet pieaugusi uzņēmējdarbības, sevis profesio-
nālās pilnveidošanas vērtība. gandrīz 30 gadu ilgā periodā dažādu paaudžu jauniešu 
salīdzinājumā iezīmējas šāda tendence: mazāk svarīgas kļūst sabiedriskās vērtības, bet 

5. att. dažādu dzīves jomu svarīguma vērtējumu salīdzinājums, 1983.–2011. gads (vidējās vērtības) 
piezīme: jauniešu vērtējums sniegts pēc 4 ballu skalas, kur 1 nozīmē “nav svarīgi”, bet 4 – “ļoti svarīgi”.

avots: koroļeva i. Jauniešu vērtības un nākotnes plāni. Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un 
marginalizācijas riski. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2009, 191. lpp.; un autoru aprēķini.
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lielāku nozīmi iegūst individuālās (ģimene) un uz individuālismu orientētās vērtības 
(ērta, interesanta dzīve, pašizpausmes iespējas), par to liecina atsevišķi pētījumi, kuru 
ietvaros šie jautājumi analizēti dažādās jauniešu vecuma grupās.75 

ekonomisko un sociālo pārmaiņu ietekmi uz jauniešu vērtībpriekšstatu maiņu 
visuzskatāmāk raksturo izmaiņas attieksmē un prasībās pret darbu, profesionālajā 
motivācijā. darba vērtību izpētē parasti izdala materiālās vērtības (atalgojums, atva-
ļinājums), instrumentālās vērtības (darba drošība un stabilitāte, labi darbabiedri un 
darba apstākļi) un ekspresīvās vērtības (saistītas ar pašattīstību, sevis pilnveidošanu, 
neatkarību, iniciatīvu, atbildību).76 

Vairāk nekā pirms 25 gadiem, analizējot 80. gadu paaudzes vērtējumus, tika seci-
nāts, ka jauniešu profesionālās vērtīborientācijas sociālisma apstākļos radikāli atšķiras 
no profesionālās vērtīborientācijas rietumu valstīs.77 to noteica ekonomisko sistēmu 
atšķirības. sociālisma raksturīgās iezīmes – nodrošinātība ar darbu, darba stabilitāte, 
vienādots atalgojums par darbu (materiālās nevienlīdzības pakāpe starp dažādiem 
sabiedrības slāņiem bija neliela) – ietekmēja darba motivāciju. pasludinot darbu par 
dzīves galveno mērķi un pašizteikšanās formu, īpaša nozīme tika piešķirta darba moti-
vācijas morālajiem aspektiem. sociālisma apstākļos cilvēkiem nebija materiāla stimula 
strādāt ar pilnu atdevi, toties augstu tika vērtēta personības attīstība un pašizpausmes 
iespējas darbā. Veidojās profesionāli nediferencēta un ar darba motivāciju vāji saistīta 
profesionālā vērtīborientācija.78 tolaik valdošā ideoloģija atspoguļojās arī jauniešu 
vērtībpriekšstatos: 80. gadu jaunieši visaugstāk vērtēja tādu darba motivāciju kā node-
rību cilvēkiem un sabiedrībai, iespēju likt lietā savas spējas un sevi nemitīgi pilnveidot  
(sk. 6. att.). krietni zemāk (atšķirības ir statistiski nozīmīgas) tiek vērtēts atalgojums 
un vēl mazāka nozīme piešķirta karjeras iespējām. Viszemākā vērtība ir iespējai strā-
dāt vieglu un tīru darbu. Jaunā situācija un pāreja uz tirgus ekonomiku rada jaunu 
darba ētiku. tas ļoti uzskatāmi atspoguļojas 90. gadu un tūkstošgades paaudzes vērtīb- 
priekšstatos. 

salīdzinot dažādu paaudžu jauniešu profesionālās vērtīborientācijas, statistiski 
nozīmīgas pārmaiņas notikušas it visos darba kritērijos. Vērtību hierarhijā darba atal-
gojums, iespēja labi nopelnīt gandrīz no pēdējās vietas 80. gados pacēlusies līdz pirma-
jai un kopš 90. gadiem viennozīmīgi gūst augstāko vērtējumu darba motivācijā. Otrs 
aspekts, kura nozīme ievērojami pieaugusi, jo īpaši tūkstošgades paaudzes skatījumā, 
ir karjeras iespēju vērtējums. un pretēji – kopš 80. gadu sākuma turpina nozīmīgi ma-
zināties tādi darba motivācijas aspekti kā iespēja būt noderīgam sabiedrībai, iespēja 
sevi nemitīgi pilnveidot un likt lietā savas spējas. pēdējā motivācija gan mazinājusies 
tikai salīdzinošā aspektā, jo kopumā tiek augstu vērtēta kā 90. gados, tā arī 2011. gadā.  

75 koroļeva i., rungule r., trapenciere i., mieriņa i., sniķere s., goldmanis m., kārkliņa i., aleksandrovs a., 
seņkāne s. Jaunieši darba tirgū: situācijas un nodarbinātību ietekmējošo faktoru analīze: pārskata ziņojums. 
rīga: socioloģisko pētījumu institūts, 2007.

76 koroļeva i. Jauniešu vērtības un nākotnes plāni. Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un mar-
ginalizācijas riski. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2009, 180.–210. lpp.

77 Молодежь: ориентация и жизненные пути: (на материалах социологических исследований в Советской 
Прибалтике). pед. m. Титмa. Рига: Зинатне, 1988.

78 turpat.
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90. gadu jauniešiem ļoti svarīga vērtība ir darbs, kas nodrošina mierīgu un pārticīgu 
dzīvi, savukārt tūkstošgades paaudzei atšķirībā no citām īpaši svarīgas ir karjeras  
iespējas. 

Jauniešu paaudžu salīdzinājums demonstrē, ka attieksmē pret darbu altruistiskās 
vērtības (noderīgums cilvēkiem un sabiedrībai) tiek aizvietotas ar instrumentālām 
vērtībām (ienākumi, nodrošinātība ar darbu), kas liecina par ekonomisko pārmaiņu 
būtisku ietekmi uz jauniešu vērtībpriekšstatiem.

galveno dzīves jomu vērtējumā kopš 80. gadiem būtiski pieaugusi izglītības un mā-
cību nozīme. svarīgākais faktors, kurš, pēc jauniešu vērtējuma, piešķir jēgu mācībām 
un izglītībai, ir specialitātes vai profesijas ieguve (sk. 7. att.). kā izglītošanās mērķi to 
visaugstāk vērtējuši visu aplūkoto paaudžu jaunieši. arī izglītības jēga, lai iegūtu labu 
sagatavotību nākamajam darbam, tiek augstu vērtēta visās paaudzēs, lai gan salīdzinā-
jumā ar 80. gadiem tās vērtējums mazinājies. nozīmīgi pieaugoša loma ir tiem izglītības 
jēgas aspektiem, kas saistīti ar sevis pilnveidošanu un attīstību. līdzīgi kā profesionālās 
motivācijas gadījumā 80. gadu jauniešus no tūkstošgades paaudzes atšķir altruistisko 
vērtību paaugstināts vērtējums – mērķis kļūt noderīgākam sabiedrībai izglītības vērtību 
hierarhijā tiek ierindots uzreiz pēc profesijas un specialitātes ieguves. 

6. att. profesionālās motivācijas vērtējumu salīdzinājums, 1983.–2011. gads (vidējās vērtības) 
piezīme: jauniešu vērtējums sniegts pēc 4 ballu skalas, kur 1 nozīmē “nav svarīgi”, bet 4 – “ļoti svarīgi”.

avots: koroļeva i. Jauniešu vērtības un nākotnes plāni. Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un 
marginalizācijas riski. rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2009, 198. lpp.; un autoru aprēķini.

Iespēja būt noderīgam cilvēkam

Iespēja likt lietā savas spējas

Iespēja būt noderīgam sabiedrībai

Iespēja sevi nemitīgi pilnveidot

Laba alga, iespēja labi nopelnīt

Mierīgas un pārticīgas dzīves nodrošinājums

Karjeras iespējas

Iespēja sasniegt augstu stāvokli sabiedrībā

Iespēja strādāt vieglu un tīru darbu

Iespēja strādāt pašreizējā dzīvesvietā

2                      2,5                      3                      3,5                      4

2011 1998 1983
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sociālisma apstākļos izglītības līmenis un kvalifikācija būtiski neietekmēja res-
pondentu ienākumu līmeni, tādēļ likumsakarīgi, ka 80. gadu jaunieši viszemāk vērtēja 
izglītību kā garantu laba materiālā stāvokļa nodrošināšanai, kā arī prestiža un sociālā 
statusa iemantošanai sabiedrībā, “viegla un tīra” darba nodrošinājumam. Visos minē-
tajos aspektos turpmāko paaudžu jauniešu vērtējums ir ļoti nozīmīgi paaugstinājies. 
lai arī šobrīd latvijā darba atalgojums bieži neatbilst indivīda izglītības līmenim un 
iegūtajai kvalifikācijai, 2011. gadā labāka materiālā stāvokļa nodrošināšana jauniešu 
skatījumā ir otrs galvenais izglītošanās mērķis pēc profesijas iegūšanas. salīdzinājumā 
ar 80. un pat 90. gadiem mūsdienās izglītības nozīmes vērtējumā būtiski pieauguši 
tādu izglītības jēgas aspektu vērtējumi kā vieglāka izvirzīšanās dzīvē, prestiža, stabila 
stāvokļa nodrošināšana sabiedrībā. 

izmaiņas jauniešu vērtībās var skaidrot ar sabiedrībā notikušajām pārmaiņām – 
moderna izglītības sistēma prasa, lai jaunieši pēc izglītības ieguves būtu konkurētspējīgi 
darba tirgū, lai apgūtās iemaņas un zināšanas būtu izmantojamas dažādās jomās. tāpēc 
arī pakāpeniski mainījusies attieksme pret izglītību un izglītības motivācija: padomju 
laikā dominēja uzskats, ka indivīds mācās sabiedriskā labuma dēļ, sagatavo sevi sa-
biedrības uzdevumu veikšanai, tagad jaunieši arvien vairāk apzinās, ka izglītojas paši 

7. att. izglītības nozīmes vērtējums, 1983.–2011. gads (vidējās vērtības) 
avots: rungule r., koroļeva i. “Vecā” izglītība jaunajos apstākļos. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. zin. red. 
a. tabuns. rīga: Jumava, 1998, 272. lpp.; koroļeva i., rungule r., sebre s., trapenciere i. Latvijas jaunatnes 
socioloģisks portrets. rīga: lu Filozofijas un socioloģijas institūts, 1999, 101. lpp.; un autoru aprēķini. 
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Draugu un paziņu cieņas iemantošana

Prestiža un statusa nodrošināšana sabiedrībā

Iespēja strādāt vieglu un tīru darbu 

Dzīves un pasaules notikumu labāka izpratne

Iespēja kļūt noderīgākam sabiedrībai

Labas sagatavotības nodrošināšana nākamajam darbam

Stabila stāvokļa sabiedrībā nodrošināšana

Iespēja izvirzīties dzīvē

Savas personības pilnveidošana un attīstība

Labāka materiālā stāvokļa nodrošināšana

Vēlamās specialitātes, profesijas iegūšana
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sevis dēļ. iespējams, ka padomju laika jauniešu aptaujās vairāk atspoguļojas ideoloģiski 
“pareizais” skatījums uz vērtībām, bet mūsu rīcībā nav datu, kas ļautu konstatēt diso-
nansi starp “vārdiem un darbiem”, vērtību pētījumi arī parasti šādam nolūkam netiek 
izmantoti. 

paaudžu raksturojumam izmantoti vienas vecuma grupas jauniešu vērtējumi, 
bet jāņem vērā, ka jaunieši nav homogēna, monolīta grupa. Vērtību dziļāka ana-
līze ļauj secināt, ka arī jauniešu vidū pastāv noteikti stereotipi – uzskatu dimensijas, 
kas ir līdzīgas katrai paaudzei, bet atšķiras dažādās jauniešu sociāli demogrāfiskajās  
grupās. 

nobeigums

kā to labi parāda vairāku paaudžu pētījumi, reizē ar sociāli politiskās kārtības 
maiņu latvijā ir mainījusies arī jauniešu pāreja pieaugušo statusā. mūsdienu moder-
najās sabiedrībās šī pāreja ir ilgstoša un nozīmē patstāvīgas dzīves uzsākšanu, izglītības 
pabeigšanu un darba gaitu uzsākšanu, vecāku ģimenes atstāšanu un savas veidošanu, 
kā arī vairāku citu pazīmju, ko saistām ar pieaugušu, patstāvīgu sabiedrības locekli, 
iegūšanu. 

padomju laikā jauniešu pāreja no izglītības uz darbu bija skaidrāks un standarti-
zētāks process nekā šodien. Jauniešus, kas beidza profesionālās un augstākās izglītības 
iestā des, gaidīja valsts nodrošināta darba vieta. ne visi par to bija laimīgi, jo vēlējās 
strādāt citā darbavietā, bet stabilitāti un drošību, kā arī pamatu patstāvīgas dzīves 
uz sākšanai jauniešu dzīvē tas radīja. sociālisma sabiedrībā ar tai raksturīgo augstās 
in stitucionālās organizācijas pakāpi indivīda statusu galvenokārt noteica viņa vieta 
eko nomiskās, reģionālās un politiskās organizācijas struktūrā, un tikai sekundāri tas 
bija atkarīgs no cilvēka personiskajām īpašībām, izvēlētās profesijas utt. socializācijas 
process, pāreja no viena statusa citā parasti bija stabila un prognozējama. Valsts deva 
iz glītību, garantēja darbu, taču izaugsmes iespējas bija ierobežotas. ievērojamas atšķi-
rības pastāvēja starp institucionālām organizācijām, bet relatīvi nelielas tās bija starp 
indivīdiem vienas un tās pašas organizācijas ietvaros. 

pāreja uz tirgus ekonomiku pieprasīja ne tikai jaunu uzvedības modeli, bet lika 
mainīties arī cilvēku uzskatu un vērtību sistēmai. paaudzei tika dotas jaunas iespējas 
un izvēle, ko piedāvāja jaunie ekonomiskie apstākļi. topošajā sociālajā kārtībā jaunieši 
varēja darboties līdzvērtīgi ar pieaugušajiem, jo situācija bija jauna visiem, tas bija  
iespēju laiks. Jaunie ekonomiskie apstākļi pavēra vienlīdz lielas iespējas kā veiksmei, 
tā arī zaudējumiem. paralēli darbam bija iespēja iesaistīties dažādās ekonomiskās 
aktivitātēs (personiskais bizness utt.), bet reāli kļuva arī bezdarba draudi. atšķirībā 
no stabilas tirgus ekonomikas prasībām piemērošanās un iespējas pārejas laikā kļuva 
vairāk atkarīgas no indivīda personiskajām īpašībām, gatavības riskēt, uzņēmības nekā 
no kvalifikācijas un profesionālās sagatavotības. izglītība un profesija pārejas periodā 
būtiski neietekmēja strauju augšupeju topošajās tirgus attiecībās, pieprasījums pēc 
izglītotiem un profesionāli sagatavotiem cilvēkiem nepalielinājās. lai gūtu ātrus un 
bieži vien  ļoti nedrošus panākumus, īslaicīgu izvirzīšanos darba karjerā, bieži nebija 
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nepieciešama ne augstākā izglītība, ne profesionālā sagatavotība. kā liecina 80. gadu 
paaudzes longitudinālais pētījums, augstāks izglītības līmenis drīzāk garantēja iepriek-
šējo pozīciju saglabāšanu.

tūkstošgades jauniešu pāreju pieaugušo statusā vairāk nekā iepriekšējās paaudzes 
ietekmē globālās norises. latvija kā es dalībvalsts ir kļuvusi daudz atvērtāka globālo 
procesu ietekmei, latvijas sabiedrība mainās un attīstās kā daļa no eiropas un pasaules. 
šāda atvērta sabiedrība ir grūtāk pārvaldāma, un tās attīstība ir grūtāk prognozējama. 
tāpēc mūsdienu modernajās sabiedrībās pieaug individualizācijas tendences, tas attie-
cas arī uz jauniešu pāreju no izglītības uz darbu. pārejas individualizācija nozīmē, ka, 
sociālajai dzīvei kļūstot arvien sarežģītākai, jauniešiem jārīkojas arvien individuālāk. 
tradīcijas un vecie kolektīvie veidi vairs nevar palīdzēt, tāpēc indivīdiem jāpaļaujas 
uz savu biogrāfiju un personiskām prasmēm. šķiru dalījums un tradicionālā kolektīvā 
solidaritāte vairs nedod atbalstu, cilvēki meklē biogrāfisku risinājumu sistēmiskām 
pretrunām. daudzi pētījumi parāda izvēles, kas jāizdara jauniešiem. pieaug “sajau-
kums” jaunu cilvēku dzīvē, viņi kombinē dažādus uzdevumus un aktivitātes. piemēram, 
savieno darbu ar mācībām, kas atšķiras no iepriekšējo paaudžu standartizētās pārejas 
“skola – darbs”. darbs paralēli studijām kļuvis par jauniešu izvēli. Jaunieši uzskata, ka 
viņu pašu individuālā izvēle veido viņu karjeras virzienu un identitāti.79 latvijā pastāv 
divas augstākās izglītības ideoloģijas: viena, kas balstās uz valsts budžeta finansējumu, 
aizstāv valsts un tautas saimniecības intereses izglītībā un piedāvā apgūt valsts attīstībai 
svarīgās nozares, otra – par privātpersonu līdzekļiem finansētā vairāk atbilst individu-
ālās izvēles un atbildības principiem. 

attiecībā uz to jauniešu paaudzi, kas pašlaik kļūst pieaugusi, prognozes nav op-
timistiskas. sociologs zigmunts baumans pievērš uzmanību tam, ka visā pēckara 
periodā cilvēki vienmēr rēķinājušies ar starppaaudžu “veiksmes pieaugumu”, ka bērni 
spēs sa sniegt vairāk, pakāpties augstāk un dzīvot labāk nekā viņu vecāki. taču, domājot 
par paaudzi, kas pašlaik ieiet, kā z. baumans saka, “tā sauktajā darba tirgū”, prognozes 
nav tik cerīgas un spožas.

“iepriekšējo gadu desmitu raksturīga iezīme bija arī nepārtraukta visu augstākās 
izglītības formu attīstība un neapturams studentu kohortu pieaugums. universitātes 
diploms solīja kārotus darbus, labklājību un slavu: apsolītā spozme pieņēmās spēkā 
proporcionāli nemitīgi augošajam grāda ieguvēju skaitam. pateicoties tālredzīgi veido-
tai komunikācijai starp pieprasījumu un piedāvājumu un drošām, teju automātiskām 
nākotnes izredzēm, šo apsolījumu mānīgajam spēkam praktiski nebija iespējams pre-
toties. taču šis ir laiks, kad pievilto pūļi mūsu acu priekšā strauji un baisi pārvēršas 
frustrēto pūļos. pirmoreiz mūsu vēsturē veseli augstskolu izlaidumi ir spiesti rēķināties 
ar augstu iespēju, gandrīz vai neizbēgamību, ka nāksies darīt gadījuma, īslaicīgus, ne-
drošus un nepilna laika darbus, strādāt neapmaksātus “mācekļu” pseidodarbus un ka 
viss darāmais būs krietni zemāks par strādātāju spējām un gaismas gadu attālumā no 
tā, ko viņi bija gaidījuši.”80 

79 France a. Understanding Youth in Late Modernity, p. 203.
80 baumans z. par izstumto paaudzi. Satori.lv, 2011, 4. marts (oriģināls: Social Europe Journal, January 17, 

2011). pieejams: http://satori.lv/raksts/3674 (skatīts 30.10.2013.).
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ne visi jaunatnes pētnieki piekrīt šai prognozei, jo uzskata, ka mūsdienu jaunieši 
esošo situāciju pieņem kā normālu, jaunieši šodien necer uz darbu visai dzīvei, bet vi-
ņiem ir daudz jaunu iespēju, kādu nav bijis iepriekšējām paaudzēm.81 

81 Wyn J., Woodman d. generation, youth and social change in australia. Journal of Youth Studies, vol. 9, no. 5, 
2006, pp. 495–514. pieejams: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13676260600805713 (skatīts 
30.10.2013.).
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Ilze Koroļeva (dz. 1960) – Dr. sc. soc., socioloģe, lu Filozofijas un socioloģijas 
institūta vadošā pētniece. kopš 90. gadu sākuma nodarbojas ar jaunatnes pētīju-
miem latvijā. piedalījusies vairāk nekā četrdesmit jaunatnes izpētei veltītu pro-
jektu izstrādē un realizācijā, bijusi vairāku starptautisku salīdzinošu pētījumu, 
t.sk. longitudinālu zinātnisku projektu “paaudzes ceļi un gaitas”, “eiropas skolu 
aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskajām vielām”, “pasaules vērtī-
bas”, “Jaunatne eiropā. Jaunatne un labklājība” vadītāja un koordinatore latvijā.

Ritma Rungule (dz. 1952) – Dr. sc. soc., socioloģe, rīgas stradiņa universitātes 
asociētā profesore, pasniedz socioloģiju, socioloģijas teorijas un vēsturi rīgas 
stradiņa universitātē un latvijas kultūras akadēmijā. kopš 90. gadu vidus vadī-
jusi vairākus latvijas zinātnes padomes finansētus jaunatnes pētījumu projektus 
lu Filozofijas un socioloģijas institūtā. to rezultāti atspoguļoti daudzos zinātnis-
kos izdevumos un apkopoti divās kolektīvās monogrāfijās “latvijas jaunatnes so-
cioloģisks portrets” (1999) un “latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā 
un marginalizācijas riski” (2009).



Sandra Sebre

Latviešu dzīvesspēks – neatLaidība  
un pašizpausme

dažādos kontekstos tiek uzsvērts, ka latviešiem ir raksturīgs stiprums, izdzīvošanas spēks, sīkstums 
un spīts – rakstura īpašības, kuras var apvienot konstruktā “dzīvesspēks”. Rakstā analizētas dažā-
das latviešu tautas rakstura īpašības, īpaši pievēršoties tām pozitīvajām kvalitātēm, kuras veicina 
dzīvesspēku. pētījumi rāda, ka mūsdienu latviešiem dzīvesspēku sekmē emocionāli atbalstošas 
attiecības gan ģimenē, gan ārpus tās. arī mērķtiecīga un veiksmīga darbība var rosināt dzīvesspēku, 
kas savukārt sekmē pašefektivitāti, pārliecību par savām spējām un veiksmīgu turpmāko darbību. 
Latviešiem svarīga vērtība ir pašizpausme kā sevis pašrealizācija, jaunu un oriģinālu ideju radīšana, 
savas dzīves vadīšana. pašizpausme turpmāk veicina izteiktāku apmierinātību ar dzīvi, optimistisku 
dzīves uztveri, izteiktāku dzīvesspēku. šajā rakstā tiek analizēti pētījumi un pozitīvi piemēri no tā, 
kā latvieši spēj efektīvi izmantot savas dotības, lai realizētu veiksmīgu darbību dažādās dzīves sfērās. 
tiek analizēti gan riska faktori, kas rada šķēršļus pozitīvai attīstībai, kā arī aizsargājošie faktori, kas 
veicina pašefektivitāti un dzīvesspēku. 

in various contexts it is emphasized that Latvian characteristic features include strength, survival 
ability, hardiness and endurance – traits that can be incorporated in the construct of resilience. The 
article provides an analysis of various Latvian character traits, with a special focus on positive traits 
that facilitate resilience. Research results show that resilience is facilitated by emotionally supportive 
relationships both within the family and outside of it. also, goal-oriented and successful endeavors 
can facilitate resilience, which then furthers self-efficacy, belief in one’s own abilities, and success 
in further efforts. For Latvians an important value is self-expression as a form of self-realization, 
creation of new and innovative ideas, and being in control of one’s own life. self-expression facili-
tates greater satisfaction with life, a more optimistic perception of life and greater resilience. in this 
article research studies and illustrative cases of Latvians are analyzed, who are able to effectively 
utilize their talents to realise successful activities in various realms of life. an analysis of risk factors 
has been provided, which constrict or minimize positive development and movement, as well as 
protective factors facilitating self-efficacy and resilience. 

Atslēgvārdi: dzīvesspēks, pašefektivitāte, pašizpausme, personības iezīmes, vērtības.

Keywords: resilience, self-efficacy, self-expression, personality traits, values. 

ievads

“Latvieši Latvijā ir stipri, dzīve viņus ir norūdījusi.” tā secina psiholoģijas doktors 
Jānis Grants, kurš dzīvo asv, bet vairākas reizes gadā brauc uz Latviju, un tas dod 
viņam iespēju salīdzināt latviešus Latvijā, latviešus amerikā un tipiskos amerikāņus. 
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socioloģijas profesors tālis tisenkopfs līdzīgi norāda uz latviešu stiprumu, spēju 
pārvarēt dažādu veidu grūtības, “pateicoties mūsu tradicionālām vērtībām – izturībai, 
spītam, sīkstumam, disciplīnai”.1 Latviešu stiprums, spīts, neatlaidība un sīkstums ir 
rakstura īpašības, kuras raksturo jēdzienu “dzīvesspēks” (angl. resilience), kas turpmāk 
šajā rakstā tiks skaidrots un analizēts specifiski, kā tas attiecas uz latviešiem mūsdienu 
Latvijas sociokultūras kontekstā. 

šā raksta galvenais mērķis ir analizēt latviešu pozitīvās īpašības – dzīvesspēku, 
sīkstumu, spītu, neatlaidību, darba spējas un radošumu – saistībā ar latviešu vērtī-
bām un personības iezīmēm, kas veicina šo pozitīvo īpašību izpausmi. Lai izprastu 
likumsakarības, tiek analizēti psiholoģijas zinātnes pētījumi Latvijā, kuri norāda uz 
mijiedarbību starp iespējamiem cēloņiem un sekām saistībā ar latviešu2 vērtībām, 
personības iezīmēm, pašefektivitāti, dzīvesspēku un apmierinātību ar dzīvi. šajos 
psiholoģijas zinātnes pētījumos tiek analizētas savstarpējās saistības un iespējamās 
cēloņsakarības. taču šajā rakstā ir ietverti arī vairāki socioloģijas zinātnes pētījumi, 
kuru pamatā ir plašākas izlases, kas ļauj secināt par lielākas grupas kopējiem uzska-
tiem. Raksts ietver gan teorētisku analīzi par aktuāliem jautājumiem psiholoģijā un 
socioloģijā, gan empīrisku datu analīzi, izmantotas arī intervijas ar zinātniekiem un  
uzņēmējiem.

kopš 2000. gada visā pasaulē psiholoģijas pētniecībā arvien biežāk uzmanība tiek 
pievērsta pozitīvām cilvēka īpašībām un pozitīviem psiholoģiskajiem resursiem, lai šos 
faktorus veicinātu.3 arī šajā rakstā tiek uzsvērti sociālie un psiholoģiskie aspekti, kas, 
savstarpēji mijiedarbojoties, veicina latviešu dzīvesspēku un psiholoģisko labklājību. 
kaut gan ir skaidrs, ka ikvienā tautā ir liela rakstura īpašību individuāla variācija, tomēr 
mūsdienu sociālās zinātnēs šos indivīda vērtējumus par sevi ir iespējams apkopot rā-
dītājos, kas atspoguļo grupas kopīgās tendences.4 pētījumi, kuri analizēti šajā rakstā, 
norāda uz tautas rakstura īpašību kopīgām tendencēm, kas iegūtas, summējot indivīdu  
vērtējumus “mikrolīmenī” un tādējādi norādot uz tendencēm “makrolīmenī”. šāda 
pieeja, kas izmanto indivīdu vērtējumus par sevi, lai norādītu uz grupas kopīgo rakstu-
rojumu, sociālajās zinātnēs tiek izmantota visai plaši.5

1 intervijas ar Jāni Grantu un tāli tisenkopfu 2012. gada martā un augustā. 
2 šajā rakstā “latvieši” attiecas uz tautību. “tauta”, kā skaidrots Latviešu literārās valodas vārdnīcā, ir “uz cilšu 

pamatiem vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība ar pamatos vienotu valodu, psihisko struktūru, kopēju teri-
toriju, kurā veidojas ekonomikas un kultūras kopība”. mūsdienu sociālajās zinātnēs tiek ņemts vērā sociologa 
maksa vēbera postulāts, ka piederība pie etniskās grupas vai tautības balstās uz kopīgu valodu, kopīgām 
tradīcijām un subjektīvu ticību tam, ka šai grupai ir kopīga izcelsme. Latviešu tautības indivīdu ģenealoģiskā 
izpēte nereti norāda uz radurakstiem ar dažādu pakāpju radniecību ar dažādu tautību pārstāvjiem. etnopsi-
holoģijas eksperte profesore ārija karpova mutiskās sarunās vairākkārt ir norādījusi, ka “tautība” un “etniskā 
grupa” mūsdienu Latvijā nereti ikdienā tiek lietoti kā sinonīmi.

3 seligman m., Csikszentmihalyi m. positive psychology: an introduction. American Psychologist, vol. 55, 
no. 1, 2000, pp. 5–14.

4 mcCrae R., terracciano a., Realo a., allik J. On the validity of culture-level personality and stereotype sco-
res. European Journal of Personality, vol. 21, no. 8, 2007, pp. 987–991.

5 Welzel C., inglehart R. agency, values and well-being: a human development model. Social Indicators Re
search, vol. 97, 2010, pp. 43–63. 
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Latviešu neatlaidība, spīts un sīkstums

uz tādām pozitīvām latviešu rakstura īpašībām kā “neatlaidība”, “spīts” un “sīk-
stums” norāda ne viens vien zinātnieks un mākslinieks. sociologs tālis tisenkopfs iz-
virza sīkstumu kā vienu no latviešu tradicionālām rakstura īpašībām, kas ir palīdzējusi 
latviešiem izdzīvot dažādos ļoti grūtos un sarežģītos vēsturiskos posmos. etnopsiholo-
ģijas pētniece un profesore ilga apine piemin filozofus pēteri Laizānu un pēteri zeili, 
kuri ir izvirzījuši sīkstumu kā specifiski latgaliešiem piemītošu rakstura īpašību.6 ilga 
apine atsaucas arī uz psiholoģijas profesores ārijas karpovas 1990. gada pētījumu,7 
kurā studentiem lūgts nosaukt latviešiem raksturīgās īpašības – pirmajās trīs pozīcijās 
minēta darba mīlestība, neatlaidība un pamatīgums. neatlaidība ir ļoti tuva spītam, 
kas tiek uzsvērta kā latviešiem piemītoša pozitīva rakstura īpašība. Rakstniece zenta 
mauriņa jau 1943. gadā piemin spītu kā vienu no nozīmīgākajām latviešu rakstura īpa-
šībām.8 spīts kā latviešiem raksturīga īpašība sasaucas ar mērķtiecīgām un neatlaidīgām 
darba spējām, ko aprāda vairāki latviešu zinātnieki un rakstnieki. Filozofijas profesore 
maija kūle atzīmē, ka arī zenta mauriņa uzsver darbu kā vienu no augstākajām latviešu  
vērtībām.9 

sīkstums kā latviešiem piemītoša pozitīva rakstura īpašība uzsvērts 1968. gadā sa-
rakstītās Raimonda paula dziesmas “baltijas jūra” vārdos (teksta autors alfrēds krūklis), 
kur latviešu stiprums un sīkstums salīdzināts ar jūras krastā augošajiem kārkliem: “Tev 
krastā kārkli zied, Un vīri tikpat sīksti kļūst. Virs kāpām priedes dzied, Un sievas tikpat 
stipras būs. Lai kāda vētra pūš, Tā nevar mūs ne raut, ne liekt..” uz latviešiem raksturīgo 
sīkstumu norāda arī 2010. gadā veiktais socioloģiskais pētījums: atbildēs uz jautājumu 
“kas jums liek lepoties ar Latviju?” pirmajā vietā kā pozitīva latviešu rakstura īpašība 
tiek minēts “tautas sīkstums”.10

Latviešu spīts un sīkstums atbilst salīdzinoši jaunam jēdzienam pasaules mēroga 
sociālajās zinātnēs – “dzīvesspēks” (angl. resilience), kas Latvijā plašāk lietots un pē-
tīts tikai pēdējos gados. Latviešu valodā nav tieša tulkojuma angļu valodas vārdam  
“resilience”, bet vairāki Latvijas psiholoģijas zinātnieki ir vienojušies šo jēdzienu tul-
kot kā “dzīvesspēks”. tas atšķiras no “dzīvā spēka” (piemēram, tautas “dzīvā spēka” 
zaudējumi kara laikā), kas apzīmē vispārējo cilvēka dzīvības un dzīvības enerģijas  
esamību. 

6 Laizāns p., zeile p. Latgaļu literatūras un preses mantojumu vērtējot. Karogs, nr. 11, 1958, 106. lpp.; cit. no: 
apine i. Politoloģija: ievads etnopsiholoģijā. Rīga: zvaigzne abC, 2001, 63. lpp.

7 karpova a. ievads etnopsiholoģijā. Rīga: Latvijas zinību biedrība, 1990, 34. lpp. 
8 mauriņa z. dziedinātājs klusums. Literatūra un Māksla, nr. 51, 1987, 10.–11. lpp.; cit. no: apine i. Politolo

ģija: ievads etnopsiholoģijā, 102. lpp.
9 kūle m. eiropas vērtības zentas mauriņas daiļradē. Eiropa, Latvija – kultūru dialogs: Zentai Mauriņai –100. 

Rīga: nordik, 1998. 
10 tirgus un socioloģisko pētījumu kompānijas GfK 2010. gada 11.–13. novembrī veikta aptauja, ar interneta 

starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1011 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. pētījums publicēts žurnālā 
Ir (svarīgi – aptauja. Ir, nr. 33, 2010, 17.–24. nov., 14.–15. lpp.).
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dzīvesspēka jēdziena attīstība

sociālajās zinātnēs jēdziens “dzīvesspēks” (angl. resilience) lietots divās nozīmēs. 
pirmkārt, dzīvesspēks apzīmē spēju izrauties no grūtiem materiāliem, sociāliem un/vai 
psiholoģiskiem apstākļiem un virzīt savu turpmāko dzīves gaitu ar pozitīviem mērķiem 
un konstruktīvu darbību. Otrkārt, dzīvesspēks apzīmē spēju atgūties pēc sarežģītiem 
dzīves notikumiem vai izaicinājumiem. 

20. gadsimta vidū dzīvesspēka jēdzienu sociālajās zinātnēs ieviesa amerikāņu 
psiholoģe emija vernera, veicot starpdisciplināru pētījumu Havaju salās.11 pētījuma 
gaitā viņa konstatēja, ka nabadzīgajā salā ir daudz tādu bērnu, kuri aug smagos sociāli 
ekonomiskos apstākļos. divām trešdaļām šo bērnu pusaudža un jaunieša gados bija 
pašdestruktīvā uzvedība, un viņi iesaistījās noziedzīgos darījumos. tomēr apmēram 
trešā daļa no šiem bērniem, kas auga līdzīgos nelabvēlīgos apstākļos, izrāvās no negatī-
vas vides un iesaistījās pozitīvā darbībā skolas vidē un vēlāk arī darba tirgū. 

šajā un turpmākos dzīvesspēka pētījumos ir identificēti un salīdzināti cilvēka at-
tīstības riska faktori, kas var veicināt nelabvēlīgas ietekmes, kā arī aizsargājošie faktori, 
kas veicina pozitīvu adaptāciju. Jo vairāk ir riska faktoru, kuri pārklājas un cits citu 
pastiprina, jo lielāka varbūtība, ka, indivīdam augot, radīsies dažādu veidu sociālas vai 
emocionālas problēmas. taču šiem riska faktoriem pretdarbojas aizsargājošie faktori, 
kuri palīdz bērnam vai pieaugušajam pārvarēt grūtības un pozitīvi iesaistīties skolas 
un darba dzīvē. pētījumos atkārtoti ir konstatēts, ka nozīmīgs aizsargājošais faktors ir 
emocionālais un sociālais atbalsts, ko sniedzis kāds pieaugušais vai nu no bērna ģi-
menes loka, vai arī ārpus tās. pozitīvi mērķtiecīgu virzību veicina arī tas, ja bērnam 
vai pie augušajam ir iespēja pašrealizēties, attīstīt savas intereses, dotības un spējas. ir 
konstatēts, ka aizsargājošie faktori, kuri ietekmē pozitīvu attīstību, ir ne tikai ārējie so-
ciālie faktori, bet arī indivīda rakstura īpašības, pārliecinātība par savām spējām, kā arī 
saskarsmes un komunikācijas iemaņas.12 

Lai pilnīgāk izprastu dzīvesspēka būtību, ir nepieciešams pētīt un analizēt mijie-
darbību starp dažādiem riska un aizsargājošiem faktoriem. kā pamatu šo dažādo fak-
toru mijiedarbības izpratnei psihologi nereti izmanto bioekoloģisko cilvēka attīstības 
modeli, ko izstrādājis psihologs urijs bronfenbrenners.13 šajā modelī dažādi sociālie 
un psiholoģiskie konteksti tiek uztverti kā cits citā iekļauti koncentriski apļi. modeļa 
centrā ir pats indivīds ar savām īpašībām – savām ģenētiskām predispozīcijām, per-
sonības rakstura īpašībām, saskarsmes un komunikācijas iemaņām. Otrajā līmenī ir 
indivīda tuvākā sociālā vide, viņa ģimene ar tās savstarpējām attiecībām. trešajā līmenī 
ir nedaudz plašāka sociālā vide, kurā iekļauta skola un draugi, sabiedriskā kopiena. 

11 Werner e. e., smith R. s. Vulnerable but Invincible: A Longitudinal Study of Resilient Children and Youth. 
new York: mcGraw-Hill, 1982. šajā pētījumā bija aptverti visi bērni, kas piedzimuši 1955. gadā vienā no 
Havaju salām (kauai), un tajā tika izsekota viņu attīstība no dzimšanas līdz nobriedušam vecumam (sk. arī: 
Werner e. e. vuenerable but invincible: High risk children from birth to adulthood. European Child & Ado
lescent Psychiatry, no. 5, 1996, pp. 47–55, suppl. 1.

12 masten a. s. Resilience in children threatened by extreme adversity: Frameworks for research, practice, and 
translational synergy. Development and Psychopathology, no. 23, 2011, pp. 141–154.

13 bronfenbrenner u. The bioecological theory of human development. Making Human Beings Human: Bioecolo
gical Perspectives on Human Development. ed. by u. bronfenbrenner. Thousand Oaks, Ca: sage, 2005, pp. 3–15.
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Ceturtajā līmenī ir plašāka sociokultūras vide ar tās daudzveidīgajām normām, vērtī-
bām un vēsturiski ietekmētajām tradīcijām un sociālo, kolektīvo atmiņu. Lai izsekotu 
dzīvesspēka attīstībai, ir svarīgi ņemt vērā savstarpējo mijiedarbību – kā riska faktori 
un aizsargājošie faktori katrā šajā kontekstā ietekmē cits citu un līdz ar to paša indivīda 
vai kopienas rīcībspēju.14 

Latvijā dzīvesspēks līdz šim ir salīdzinoši maz pētīts, bet vairākās Latvijas augstskolu 
psiholoģijas nodaļās un pētnieku grupās šis konstrukts arvien vairāk tiek analizēts – arī 
ar nolūku norādīt uz aizsargājošiem faktoriem, kas var veicināt latviešu pozitīvās emo-
cijas, subjektīvo un psiholoģisko labklājību, kā arī apmierinātību ar dzīvi.15

dzīvesspēku veicina pozitīvas emocijas

pozitīvas emocijas, to skaitā prieks un mīlestība, sekmē gan dzīvesspēku, gan 
apmierinātību ar dzīvi.16 pētījumi uzrāda, ka pozitīvas emocijas veicina to, ka cilvēks 
skatās uz dzīvi ar plašāku redzesloku, spēj saskatīt vairāk iespēju mērķtiecīgai darbībai, 
vairāk alternatīvu, kā risināt iespējamās problēmas un pārvarēt grūtības. šis process ir 
divpusējs – grūtību pārvarēšana veicina pozitīvo emociju pieaugumu. savukārt pozitī-
vas emocijas un dzīvesspēks veicina indivīda un grupas apmierinātību ar dzīvi – rodas 
pastiprināts iemesls jaunām pozitīvām emocijām. 

Latvijas masu saziņas līdzekļos ik pa brīdim izskan viedokļi par jautājumu, cik 
lielā mērā latviešiem piemīt vai nepiemīt pozitīvas emocijas. nereti šī informācija ir 
pasniegta ar pārmērīgi negatīvu vērtējumu. piemēram, 2012. gada aprīlī interneta  
portālā parādījās raksts ar nosaukumu “Latvija totāli izgāžas Pasaules laimes reitingā”;17 
tajā apgalvots, ka Latvija ir “viena no nelaimīgākajām valstīm eiropā”. savukārt izpētot 
padziļināti minētajā rakstā piesaukto anO pasūtījuma pētījumu “World Happiness 
Report” (“pasaules laimes ziņojums”), izrādās, ka tajā ir apkopoti dati no vairākiem 
starptautiskiem salīdzinošiem pētījumiem. ziņojuma autori norāda, ka, atbildot uz 
dažiem jautājumiem, Latvijas iedzīvotāji patiešām sevi novērtē nedaudz negatīvāk nekā 
iedzīvotāji Lietuvā un igaunijā – bet citā izlasē, atbildot uz nedaudz atšķirīgiem jautā-
jumiem, atkal pozitīvāk.18

14 Luthar s. s. Resilience in development: a synthesis of research across five decades. Developmental Psycho
pathology, 2nd ed. vol. 3: Risk, disorder, and adaptation. ed. by d. Cicchetti and d. J. Cohen. Hoboken, nJ: 
Wiley and sons, 2006, pp. 739–795.

15 sebre s. dzīvesspēks [intervija ar augustu miltu]. Augusts Milts: patība un ētika. sast. s. Lasmane, m. kūle, 
R. alhimionoks. Rīga: Raka, 2008, 67.–76. lpp.; sovere L. Dzīvesspēks, sērošana un piesaistes stils pieauguša
jiem pēc vecāku zaudējuma: maģistra darbs. Rīga: Lu psiholoģijas nodaļa, 2010; svence G. Jauna pozitīvās 
psiholoģijas koncepta “dzīvesspēks” aprobācija Rpiva psiholoģijas studentu pētījumos. 6. starptautiskā 
zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija, 2012, 336.–342. lpp.; sebre s., krūmiņa i. “dzīvesspēks” kā resurss Latvijas laukos. Dzīve – attīs
tība – labbūtība Latvijas laukos. sast. a. Cimdiņa, i. Raubiško. Rīga: zinātne, 2012, 55.–66. lpp.

16 Cohn m., Fredrickson b., browns. L. Happiness unpacked: positive emotions increase life satisfaction by 
building resilience. Emotion, vol. 9, 2009, pp. 361–368. 

17 sk.: http://www.delfi.lv/news/national/politics/latvija-totali-izgazas-pasaules-laimes-reitinga.d?id=42263198 
(skatīts 10.12.2013.).

18 Helliwell J., Layard R., sachs J. (eds). World Happiness Report. new York: Columbia university earth institute, 
2012, p. 58. 
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“pasaules laimes ziņojumā” ir apkopoti dati no vairākiem socioloģiskiem pētīju-
miem, kas veikti laika periodā no 2005. līdz 2011. gadam. sazinoties ar pētījuma au-
toriem, bija iespējams uzzināt, ka no Latvijas tika izmantoti Gallup World Poll dati no 
2006. līdz 2009. gadam. ziņojumā ir redzams, ka dažos pētījumu posmos Latvijas iedzī-
votāji patiešām ļoti pesimistiski izsakās par laimi savā dzīvē un apmierinātību, citos 
salīdzinājumos atkal ir optimistiskāki. piemēram, 1. attēlā redzam salīdzinājumu no 
“pozitīva noskaņojuma caurmēra vērtējumiem”, kas arī atrodams šajā ziņojumā. attēlā 
redzam, ka “caurmēra pozitīvais noskaņojums” Latvijas iedzīvotājiem (laika periodā 
no 2006. līdz 2009. gadam) ir bijis pat nedaudz pozitīvāks nekā Lietuvā un igaunijā. 
Ņemot vērā, ka tiek vispārīgi uzskatīts, ka 2008. un 2009. gadā Latvija vissmagāk cieta 
no ekonomiskās krīzes, tad 1. attēla rezultāti norāda, ka latvieši spēj uzturēt pozitīvas 
emocijas pat grūtos ekonomiskos apstākļos. Līdzīgas norādes uz latviešu spējām būt 
optimistiskiem izlobāmas no 2012. gada skds19 pētījuma datiem, kas liecina, ka 69% 
Latvijas iedzīvotāju uzskata sevi par laimīgiem (2001. gadā tikai 48% Latvijas iedzīvo-
tāju uzskatīja sevis par laimīgiem). 

Latviešu apmierinātība ar dzīvi

apmierinātības ar dzīves (angl. life satisfaction) vērtējumi eiropas mērogā tiek 
starptautiski salīdzināti ikgadējos Eurobarometer socioloģiskos pētījumos,20 un pētī-
juma rezultāti norāda, kā eiropas valsts iedzīvotāji kopumā subjektīvi vērtē savu esošo 
dzīves situāciju. Eurobarometer pētījumos jautājums, ar kuru tiek noskaidrota apmie-
rinātība ar dzīvi, skan šādi: “vai kopumā Jūs esat ļoti apmierināts, daļēji apmierināts 
vai neapmierināts ar savu dzīvi?” pirmos pētījumus par apmierinātību ar dzīvi aizsāka 
amerikāņu psihologs eds dīners pagājušā gadsimta 60. gadu sākumā, lai labāk izprastu, 

19 skds tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs. 
20 Eurobarometer ikgadējos pētījumus pasūta eiropas komisija. katrā eiropas valstī kāds no socioloģisko pētī-

juma centriem aptaujā reprezentatīvu valsts iedzīvotāju izlasi, lai uzzinātu viņu viedokli par dažādiem jautā-
jumiem, piemēram, par veselību veicinošiem ieradumiem vai enerģijas taupīšanu un arī par apmierinātību ar 
dzīvi. 

1. att. pozitīva noskaņojuma 
caurmēra vērtējumi no 
“pasaules laimes ziņojuma” 
avots: World Happiness Report
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kas veicina indivīda un grupas pozitīvo vai negatīvo novērtējumu par savu dzīves 
situāciju.21 Jēdziens apmierinātība ar dzīvi izteic to, kā indivīds subjektīvi uztver un 
subjektīvi novērtē savu dzīves situāciju. pētījumi rāda, ka dzīvesspēks un apmierinātība 
ar dzīvi ir savstarpēji saistīti fenomeni.22 Jo augstāki ir dzīvesspēka rādītāji indivīdam 
vai grupai, jo viņi būs elastīgāki un radošāki, meklējot jaunus resursus un iespējas, kā 
risināt dažādu veidu problēmas. indivīdi vai grupas ar lielāku dzīvesspēku spēj pozitī-
vāk un optimistiskāk domāt par dzīves situācijām.23 

Eurobarometer socioloģiskie pētījumi liecina: ja salīdzina katru gadu veiktos pētī-
jumus, var redzēt, ka rādītāji, kas raksturo Latvijas iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi, 
diezgan krasi svārstās un šīs svārstības ir krasākas nekā caurmērā Rietumeiropas iedzī-
votāju vidū. Eurobarometer ikgadējie pētījumi par apmierinātību ar dzīvi uzrāda, ka 
eiropā kopumā apmēram 76–77% iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvi un ka šie rādītāji ir 
salīdzinoši stabili no gada uz gadu. savukārt Latvijā 2001. gadā ar dzīvi bija apmierināti 
55% Latvijas iedzīvotāju, 2008. gadā, pirms krīzes, apmierināto īpatsvars bija lielāks – 
62%, bet 2009. gadā šis rādītājs noslīdēja līdz 54% procentiem.  

pētījumi ziemeļamerikā rāda, ka indivīdu vērtējumus par savu apmierinātību 
ar dzīvi salīdzinoši maz ietekmē tādi demogrāfiskie rādītāji kā izglītība un socio-
ekonomiskais stāvoklis. zinātnieki kopumā ir vienoti uzskatos, ka apmierinātību 
ietekmē gan situatīvi, ikdienas dzīves notikumi, gan salīdzinoši nemainīgi ilgter-
miņa aspekti, kā, piemēram, personības iezīmes, it īpaši ekstraversija.24 ir konstatēta 
saistība starp apmierinātību ar dzīvi kopumā un apmierinātību noteiktās dzīves  
sfērās.25

Faktorus, kas veicina latviešu apmierinātību ar dzīvi, ir pētījusi psiholoģe anda 
upmane.26 pētījuma rezultāti latviešu izlasē27 rāda: jo vairāk pētījuma respondents ir 
apmierināts ar savu personisko attīstību – ar iespējām iegūt izglītību un dažādās jomās 
attīstīt savu potenciālu –, jo vairāk viņš/viņa apliecina apmierinātību ar savu dzīvi ko-
pumā. šī saistība starp personisko attīstību un apmierinātību ar dzīvi sasaucas ar citiem 
pētījumiem, kuros konstatēts: jo vairāk cilvēkam ir iespējas sevi attīstīt, jo vairāk pieaug 
pārliecība par sevi. personiskā attīstība veicina pozitīvu pašvērtējumu, apmierinātību 
pašam ar sevi. šīs pozitīvās priekšstatu shēmas pašam par sevi tālāk veicina spēcīgāku 
un pozitīvāku apmierinātību ar dzīvi kopumā.28 

21 diener e. subjective well-being. Psychological Bulletin, vol. 95, no. 3, 1984, pp. 542–575.
22 Cohn m., Fredrickson b., brown s. L. Happiness unpacked: positive emotions increase life satisfaction by 

building resilience, pp. 361–368.
23 mak W., ng i., Wong C. Resilience: enhancing well-being through the positive cognitive triad. Journal of 

Counseling Psychology, vol. 58, no. 4, 2011, pp. 610–617.
24 Lucas R. e. adaptation and the set-point model of subjective well-being: does happiness change after major 

life events? Current Directions in Psychological Science, vol. 16, no. 2, 2007, pp. 75–79.
25 steel p., schmidt J., shultz J. Refining the relationship between personality and subjective well-being. Psycho

logical Bulletin, vol. 134, no. 1, 2008, pp. 138–161.
26 upmane a. Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie faktori: kvantitatīva un kvalitatīva analīze: promocijas darbs. 

Rīga: Latvijas universitāte, 2010, 93. lpp.; upmane a., sebre s. sources of life satisfaction judgments in Latvia. 
Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 5, 2010, pp. 1471–1476.

27 andas upmanes pētījuma izlasi veidoja 605 latviešu tautības respondenti vecumā no 18 līdz 72 gadiem. 
28 Welzel C., inglehart R. agency, values and well-being: a human development model, pp. 43–63.
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Otrs nozīmīgākais faktors, kas saistīts ar apmierinātību ar dzīvi kopumā, ir ap-
mierinātība ar tuvām attiecībām. kā rāda arī citi pētījumi citās valstīs, emocionāli 
sirsnīgas un atbalstošas attiecības ar tuviem cilvēkiem veicina gan pozitīvas emocijas, 
gan dzīvesspēku, gan apmierinātību ar dzīvi. apmierinātība ar dzīvi ir saistīta arī ar 
materiāliem apsvērumiem (gan attiecībā uz ekonomisko situāciju valstī kopumā, gan 
personiskā līmenī), bet tas nav galvenais apsvērums, kas ietekmē to, vai latvietis ir vai 
nav apmierināts ar savu dzīvi. Citi faktori, kas prognozē apmierinātību ar dzīvi, ir pozi-
tīvas emocijas un pozitīvie dzīves notikumi.

andas upmanes pētījuma otrajā daļā respondentiem tika lūgts sniegt papildu 
skaidrojumu par to, ko viņi bija domājuši tajā brīdī, kad veica savu apmierinātības ar 
dzīvi vērtējumu. Respondentu atbildes uz šo atvērto jautājumu tika analizētas pēc te-
matiskās kontentanalīzes principiem. piemēri no atbildēm, kas norādīja uz personiskās 
attīstības nozīmīgumu, ir šādi: “principā mana dzīve mani apmierina, gribas atrast 
sevi, apgūt jaunas prasmes un iemaņas!”; “esmu izvirzījusi daudz mērķu savai nākot-
nes dzīvei – gan par profesiju, gan ģimeni, tādēļ šobrīd dzīve nav tuvu ideālam, bet es 
jūtos labi šī brīža situācijā.” daži piemēri no atbildēm, kas norādīja uz tuvu attiecību 
nozīmīgumu: “domāju par savu ģimeni, ka tajā jūtos laimīga”; “manā dzīvē lielāko 
vērtību piešķiru cilvēkiem, kas man ir apkārt un kurus es mīlu, nevis materiālajām  
vērtībām.”29 

nedaudz pārsteidzoši šajā pētījumā bija tas, ka daži respondenti izvēlējās komentēt 
nevis to, kas veicina vai neveicina viņu apmierinātību ar dzīvi, bet drīzāk to, kas viņus 
apmierina vai neapmierina pētījuma jautājumos. pētījumā bija iekļauti pieci jautājumi 
par apmierinātību ar dzīvi kopumā, tie bija pārņemti no dīnera pētījumu instrumen-
tārija, un tie ir līdzīgi daudzās pasaules valstīs izmantotajiem pētījumu jautājumiem. 
piemēram, saistībā ar pētījuma apgalvojumu “Lielākoties mana dzīve ir tuvu manam 
ideālam” (uz ko respondentam bija jāatbild skalā no 1 – “pilnīgi nepiekrītu” līdz 7 – 
“pilnīgi piekrītu”), no 480 respondentiem, kuri sniedza atbildes uz šo jautājumu, tikai 
15 bija izvēlējušies galēji pozitīvu atbildi. savos komentāros vairāki respondenti skaid-
roja, kādēļ šāds apgalvojums par ideālu dzīvi viņiem ir grūti pieņemams pēc būtības: 
“izcili un ideāli ir vārdi ar pārāk lielu emocionālo piesātinājumu, es vairāk domāju par 
savu dzīvi kā labu, jauku, patīkamu”; vai arī: “mani apmierina tas, kā es dzīvoju, jo 
ideāla dzīve nevar būt.”30 šie respondenti bija snieguši salīdzinoši zemu vērtējumu šim 
apgalvojumam, tomēr savos izteikumos viņi norādīja, ka kopumā ar savu dzīvi ir visai 
apmierināti. tas liek domāt, ka vismaz dažu latviešu tendence būt īpaši analītiskiem un 
kritiskiem par pētījuma jautājumiem var rezultātā novest pie tā, ka pētījumu kopsavil-
kumos latvieši izskatās mazāk apmierināti ar dzīvi, nekā tas ir patiesībā. psiholoģijas 
profesore anita pipere pieļauj, ka šie reizēm pārmērīgi pieticīgie vērtējumi par apkār-
tējo vidi varētu būt kā psiholoģiska aizsargreakcija. iespējams, ka latvieši reizēm izrāda 
pārmērīgu piesardzību savos pašvērtējumos, lai neizklausītos pārāk “lielīgi” vai “lepni” 
vai arī tādēļ, ka savā līdzšinējā dzīves pieredzē ir nepietiekami bieži saņēmuši uzslavas 
un atzinību no citiem. 

29 upmane a. Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie faktori: kvantitatīva un kvalitatīva analīze, 93. lpp.
30 turpat; upmane a., sebre s. sources of life satisfaction judgments in Latvia, pp. 1471–1476. 
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visticamāk, ka šai latviešu kritiskajai un analītiskajai pieejai ir arī savi pozitīvie 
aspekti. piemēram, tieši pēdējos gados (2010–2012) starptautiskie eksperti vairākkārt 
ir norādījuši, ka viens no iemesliem, kādēļ Latvijas valdībai ir izdevies veiksmīgi izvest 
Latvijas ekonomiku no krīzes laika lejupslīdes, vismaz daļēji ir tas, ka tika piemērota 
analītiska, kritiska pieeja un racionāla, pragmatiska darbība. 

Latviešu personības iezīmes starptautiskā salīdzinājumā

tautas kopīgās rakstura īpašības nereti tiek analizētas pēc tā, kā katras tautas tau-
tieši vērtē savas personības iezīmes.31 šajā nodaļā tiks analizēts starptautisks pētījums, 
kurā latvieši, lietuvieši, igauņi un somi vērtē paši savas un sava “tipiskā” tautieša per-
sonības iezīmes – ar mērķi, lai izpētītu nacionālos stereotipus.32 mūsdienu psiholoģijā 
personības pētījumos visbiežāk tiek izmantots lielā piecnieka (Big Five) personības 
raksturojuma modelis, kurā, lai novērtētu indivīda, grupas vai pat valsts iedzīvotāju 
personības struktūru, izmantota piecu dimensiju klasifikācijas sistēma. analizējot 
datus no aptaujām ar vairākiem apgalvojumiem par dažādiem uzvedības, domāšanas 
un emociju izpausmes veidiem, ir konstatēti šādi pieci personības aspekti, kas tiek pē-
tīti, lai aprakstītu indivīda vai grupas personības iezīmes kopumā.33

Neirotisms (angl. neuroticism) norāda uz tendenci izjust negatīvas emocijas, pie-
mēram, trauksmi, dusmas, skumjas, pesimismu. šo personības iezīmi reizēm dēvē par 
emocionālu nestabilitāti, kas saistīta ar īpašu jūtīgumu un pārmērīgām reakcijām stresa 
situācijās.

Atvērtība (angl. openness) norāda uz vispārēju atvērtību un labpatiku pret kaut 
ko jaunu, pret pieredzes dažādību, pret nekonvencionālām idejām, kā arī norāda uz 
pastiprinātu iztēli, radošumu, neparastām idejām.

Ekstraversija (angl. extraversion) norāda uz pozitīvām emocijām, sabiedriskumu, 
draudzību, komunikabilitāti, enerģiskumu, iesaistīšanos ārējās norisēs, arī gatavību uz 
dēkām un izpriecām. 

Apzinīgums (angl. conscientiousness) norāda uz to, cik lielā mērā tiek izpausta 
pašdisciplīna, vēlme būt atbildīgam, pildīt pienākumus, kā arī būt mērķtiecīgam un 
darbīgam, neatlaidīgam, organizētam un kārtīgam.

Labvēlīgums (angl. agreeableness) norāda uz tendenci būt līdzcietīgam, sirsnīgam 
un izprotošam, būt devīgam, gādīgam, kā arī būt vērstam uz sadarbību ar citiem. šī 

31 šajā rakstā “latviešu rakstura īpašības” tiek lietots kā plašāks jēdziens salīdzinājumā ar jēdzienu “personī-
bas iezīmes”. Jēdziens “rakstura īpašības” iekļauj gan vērtības, gan pārliecības, gan personības iezīmes. 
personības iezīmes attiecas uz salīdzinoši stabilām tendencēm saistībā ar indivīda uzvedību, domāšanu 
un emocijām. personības iezīmes attīstās, mijiedarbojoties ģenētiskām predispozīcijām un sociālās vides 
ietekmei. Grupas indivīdu personības iezīmes var summēt, lai iegūtu grupas caurmēra personības iezīmju  
rādītājus. 

32 Realo a., allik J., Lonnqviest J.-e., verkasalo m., kwiatkowska a., koots L., kutt m., barkauskiene R., Lauri-
navicius a., karpinski k., kolyshko a., sebre s. & Renge v. mechanisms of the national character stereotype: 
How people in six neighbouring countries of Russia describe themselves and the typical Russian. european 
Journal of Personality, vol. 23, issue 3, 2009, pp. 229–249. 

33 turpat.
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personības iezīme ir saistīta ar labām spējām strādāt komandā un ar pozitīvu viedokli 
par cilvēka dabu kopumā. 

2009. gadā veiktā starptautiskā pētījuma “nacionālā rakstura stereotipi” mērķis bija 
salīdzināt, kā katras valsts iedzīvotāji novērtē savas tautības kopējās personības iezīmes 
un kā novērtē paši sevi tieši saistībā ar minētajiem pieciem personības aspektiem.34 

pētījuma rezultāti deva iespēju salīdzināt baltijas valstu (latviešu, lietuviešu un 
igauņu) un mūsu vēsturiski tuvāko ziemeļvalstu kaimiņa, somijas (somu), sociālo zi-
nātņu studentu vērtējumus pašiem par sevi. Ņemot vērā visas piecas personības iezīmju 
dimensijas, indivīdu vērtējums mikrolīmenī tiek summēts un no šīs summas aprēķināts 
vidējais rādītājs, kas atspoguļo grupas kopīgo vērtējumu makrolīmenī. 

kā redzams 2. attēlā, visu četru tautību studenti, vērtējot neirotisma izpausmes 
personībā, nonāk pie līdzīgiem rezultātiem. neirotisma skala rāda, cik lielā mērā gru-
pas indivīdi vērtē sevi kā nervozus, satrauktus, aizkaitināmus, nedrošus, pesimistiskus. 
šā pētījuma rezultāti neapstiprina nereti dzirdēto negatīvo stereotipisko apgalvojumu 
(masu saziņas līdzekļos un citur), ka latvieši esot pesimistiskāki nekā viņu baltiešu  

34 Realo a., allik J., Lonnqviest J.-e., verkasalo m., kwiatkowska a., koots L., kutt m., barkauskiene R., Lauri-
navicius a., karpinski k., kolyshko a., sebre s. & Renge v. mechanisms of the national character stereotype, 
p. 234. 

2. att. somu, igauņu, latviešu un lietuviešu studentu vērtējumi par savām personības iezīmēm 
avots: Realo a., allik J., Lonnqviest J.-e., verkasalo m., kwiatkowska a., koots L., kutt m., barkauskiene R., 
Laurinavicius a., karpinski k., kolyshko a., sebre s. & Renge v. mechanisms of the national character stereo-
type: How people in six neighbouring countries of Russia describe themselves and the typical Russian. European 
Journal of Personality, vol. 23, issue 3, 2009, pp. 229–249. 
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kaimiņi. šā pētījuma rezultāti rāda, ka studentu vērtējumi šajā ziņā ir līdzīgi visās  
četrās valstīs. 

Līdzīgi un salīdzinoši augsti ir arī visu četru tautību studentu vērtējumi par iezī-
mēm, kas raksturo personības atvērtību. atvērtības rādītājs, kā jau teikts, norāda uz 
novatorisku pieeju un radošu darbību, uz zinātkāri un atvērtību jaunām idejām. Ļoti 
pozitīvi ir tas, ka šis rādītājs ir salīdzinoši augsts visās četrās valstīs, jo atvērtība kā 
personības iezīme veicina inovatīvu un drosmīgu uzņēmējdarbību, kā arī mākslinie-
ciski radošos procesus. pēdējos gados inovatīvā uzņēmējdarbība Latvijā sāk attīstīties 
arvien manāmāk, un divi tās piemēri – Ērenpreiss jaunie velosipēdi un Madaras dabiskā 
kosmētika – tiks sīkāk analizēti šīs nodaļas turpinājumā. par latviešu mākslinieku veik-
smīgo darbību un gūto atzinību starptautiskā mērogā ir salīdzinoši daudz rakstīts masu 
saziņas līdzekļos. arī intervijās ar ārzemniekiem un pašiem latviešiem ļoti bieži tiek 
lietoti vārdi “talants, kultūra”, “estētiski ļoti apdāvināti”, “augsta līmeņa kultūra,” “bagāta 
kultūras dzīve”, bet kā “valsts lepnumi” bieži tiek pieminēti tie latviešu mākslinieki – 
mūziķi, komponisti, vizuālās mākslas pārstāvji, režisori –, kuri ieguvuši starptautisku 
atzinību.

personības iezīmju atšķirības 2. attēlā ir īpaši manāmas saistībā ar ekstraversijas 
un apzinīguma rādītājiem. Lietuviešu studenti novērtē sevi kā apveltītus ar izteiktām 
ekstraversijas personības iezīmēm – draudzīgi, komunikabli un sabiedriski. pētījuma 
rezultāti atbilst stereotipam, ka lietuvieši ir vairāk vērsti uz āru nekā latvieši. Lietuviešu 
kultūrvēsturniece Rūta muktupāvela, kura jau ilgus gadu dzīvo un strādā Latvijā, uz-
skata, ka “lietuvieši ir emocionālāki un skaļāki, lietuvieši viens otram vairāk palīdz, 
viņi viens otru vairāk stutē. Latvieši ir daudz patstāvīgāki, mēģina paši tikt galā ar 
problēmām.”35 R. muktupāvela saista šīs tautas personības iezīmju atšķirības ar to, ka 
“Latvija ir protestantu zeme, Lietuvā ir katoļu substrāts”. 

tas, ka latvieši ir klusāki nekā lietuvieši, sasaucas arī ar zentas mauriņas rakstīto, 
ka latviešiem “klusums” ir ļoti nozīmīgs daiļuma izpratnē.36 Filozofe maija kūle padzi-
ļinātāk attīsta izpratni par latviešiem saistībā ar protestantu tradīcijām, viņa raksta, ka 
latviešu intelektuālajā kultūrā gadsimtu gaitā veidojusies izpratne par morāli, kas “līdz 
šim vairāk balstās uz vācu protestantisko tradīciju kantiska tipa iedziļināšanos cilvēka 
garīgajā, no dabiskās nepieciešamības neatkarīgajā pasaulē”.37 savukārt Rūtas muktu-
pāvelas pieminētā latviešu tendence uz individuālismu sasaucas ar etnopsiholoģijas 
pētnieces ilgas apines secinājumu, ka “attiecībā pret svešiniekiem latvieši ir noslēgti un 
individuālisti”.38 par izteiktākām latviešu tendencēm uz individuālismu salīdzinājumā 
ar lietuviešiem norāda arī cits starptautisks pētījums, kurā izmantota Hofsteda kultūras 
dimensijas aptauja, kas paredzēta tieši kolektīvisma un individuālisma izpausmju salī-
dzinājumam.39

35 intervija ar Rūtu muktupāvelu 2010. gada augustā. 
36 mauriņa z. dziedinātājs klusums.
37 kūle m. Cilvēka izpratne augusta milta filozofiskās antropoloģijas kontekstā, Augusts Milts: patība un ētika. 

sast. s. Lasmane, m. kūle, R. alhimionoks. Rīga: Raka, 2008, 203. lpp. 
38 apine i. Politoloģija: ievads etnopsiholoģijā, 25. lpp. 
39 Huettinger m. Cultural dimensions in business life: Hofstede’s indices for Latvia and Lithuania. Baltic Journal 

of Management, vol. 3, 2008, pp. 359–376.
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Latviešu stereotipi un apzinīguma izpausmes uzņēmējdarbībā

personības iezīmju sakarā nozīme ir ne tikai tam, kā noteiktas tautības pārstāvji 
vērtē paši sevi, bet svarīgi ir arī apzināties tos stereotipus, kādi cilvēkiem ir pašiem 
par savu tautību, jo šie stereotipi veido tautas “pašreferenci”, kas savukārt var ietek-
mēt tautas turpmāko domāšanu un darbību.40 3. attēlā ir redzams latviešu sniegtais 
“tipiskā latvieša” vērtējums salīdzinājumā ar vērtējumu, ko latvieši izsaka konkrēti par 
sevi. īpaši vērā ņemamas atšķirības ir saistībā ar tādu personības iezīmi kā apzinīgums. 
pētījuma rezultāti rāda, ka latviešiem ir izveidojies stereotips par saviem tautiešiem 
kā ļoti apzinīgiem – ar tieksmi būt atbildīgiem, mērķtiecīgiem un darbīgiem, neatlai-
dīgiem, organizētiem un kārtīgiem. kad pētījuma dalībniekiem tika vaicāts, cik lielā 
mērā viņi uzskata, ka latviešiem kopumā (“latvieši drīzāk ir ...”) piemīt šādas personības 
iezīmes, izrādījās, ka caurmēra vērtējums bijis krietni augsts. savukārt, kad pētījuma 
respondentiem lūdza novērtēt pašiem sevi, tad ne studenti, ne arī strādājošie latvieši 
nenovērtēja savas personības iezīmes atbilstoši apzinīgā latvieša stereotipam. it īpaši 
latviešu studenti novērtēja sevi kā salīdzinoši mazāk apzinīgus. 

tas, ka latvieši uzskata: viņiem kā tautai ir augsta apzinīguma pakāpe, ir pozitīvs 
fenomens – kā minēts, priekšstati par to, kādi mēs esam, var veicināt to, ka mēs cenša-
mies līdzināties šiem pozitīvajiem priekšstatiem. kultūras socioloģe dagmāra beitnere 
uzsver, ka tas, kādi ir sabiedrības priekšstati par sevi, kādi ir stereotipi pašiem par sevi, 
kāda ir sabiedrības “pašreference”, ietekmē to, kā sabiedrība kopumā attīstās.41 turklāt 
apzinīgums pasaules mēroga pētījumos ir saistīts ar dažādiem pozitīviem darbības re-
zultātiem, tostarp arī  ar veiksmīgu uzņēmējdarbību.42 

Latviešu veiksmīgie uzņēmēji nereti paši norāda uz pastiprinātu apzinīgumu, it īpaši 
uz tādām apzinīguma izpausmēm kā mērķtiecība. Žurnālists un rakstnieks aivars kļa-
vis, kurš regulāri intervē veiksmīgus uzņēmējus, apgalvo, ka veiksminiekiem ir kopīga 
apzinīguma iezīme personībā, kas reizēm izpaužas kā apsēstība (“pozitīvā nozīmē”) ar 
vēlmi realizēt iecerētos plānus. turklāt veiksmīga darbība ir īpaši efektīva tad, ja ir gan 
pastiprināts apzinīgums, gan tiek iedarbināts komandas princips, kas izpaužas kā veik-
smīga savstarpēja sadarbība starp uzņēmuma vadību un darbiniekiem. aivars kļavis 
norāda uz veiksmīgu uzņēmēju kopīgām rakstura īpašībām: “tā ir spītība, drausmīga 
uzņēmība, apsēstība – apsēstība labā nozīmē. Ja komandā ir savstarpējā saskaņa, tad tā 
apsēstība ir lielāka un darbība ir veiksmīgāka. piemēram, divi brāļi mežsaimniecībā: 
viens – praktiķis, atbildīgs par noietu, otrs – teorētiķis, atbildīgs par finanšu lietām, par 
sagādi. izveidojas tandēms, viņi viens otru papildina. Lielākie veiksmes stāsti – tur, kur 
ir komanda.”43 

divi ilustratīvi piemēri tam, ka gan apzinīgums, neatlaidība un mērķtiecība, gan 
komandas savstarpējā sadarbība ir veiksmīgas uzņēmējdarbības veicinoši faktori; tie 

40 beitnere d. identitāte un pašreference dzīvesstāstā. , 59. sēj., nr. 5, 2005, 
36.–43. lpp.

41 turpat.
42 zhao H., seibert s. The big Five personality dimensions and entrepreneurial status: a meta-analytic review. 

Journal of Applied Psychology, vol. 91, no. 2, 2006, pp. 259–271.
43 intervija ar aivaru kļavi 2012. gada aprīlī. 
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gūti no intervijām ar Ērenpreiss velosipēdu darbnīcas īpašnieku tomu ērenpreisu un 
dabiskās kosmētikas ražotnes Madara līdzīpašnieci Lotti tisenkopfu-iltneri.44 

toms ērenpreiss, Latvijas pirmās brīvvalsts laika Gustava ērenpreisa velosipēdu 
fabrikas īpašnieka brāļa mazmazdēls, stāsta, ka savu uzņēmējdarbību viņš uzsācis  
21 gada vecumā pēc tam, kad bija vairākus gadus nostrādājis par viesmīli un uzkrājis 
“pirmo finansiālo atbalstu darbnīcai”. (no Gustava ērenpreisa viņš ir saņēmis vienīgi 
“idejisku mantojumu”, bet neko materiālā vai finansiālā aspektā.) viņš stāsta, ka pirmo 
biznesu, restaurējot velosipēdus, viņš uzsācis kopīgi ar trim biedriem un “ar jaunības 
entuziasmu, maksimālismu. tā ir drosme un pārgalvība – tu meties ūdeņos, kurus tu 
pat nezini.” pirmos sešus gadus viņi nodarbojušies galvenokārt ar velosipēdu restaurā-
ciju, bet tagad jau divus gadus ražo jaunus ekskluzīvus velosipēdus. vaicāts par to, kas 
ir veicinājis viņa pārliecību un drosmi uzņēmējdarbību uzsākt un turpināt, toms ēren-
preiss atbild: “tas moments, ka darbs dara darītāju. spītība man vienmēr ir bijusi – tāda 
rakstura īpašība, tādā saprātīgā līmenī.” toms ērenpreiss ne tik vien ražo velosipēdus, 
bet arī pats veido to dizainu: “to radošumu visu laiku jātrenē. tā ir vingrināšanās – 
nemitīga – tev vajag visu laiku darboties.” vienlaikus viņš uzsver komandas darbu, 
sadarbības nepieciešamību.

Lotte tisenkopfa-iltnere savu uzņēmējdarbību ar Madaras dabisko kosmētiku 
uzsāka 21 gada vecumā. Līdzīgi kā toms ērenpreiss, viņa piemin aizrautību un 
jaunības faktoru kā pozitīvu dzinējspēku: “tā bija aizraušanās. ir nepieciešams dul-
lums – jaunībā gribas izdarīt, lai pierādītu sevi. Ja jaunībā aizdegas, tad ir enerģija to 
realizēt – tā ir aizraušanās. ticība, ka visu var.” Lotte tisenkopfa-iltnere uzsver arī, cik 
ļoti liela nozīme ir efektīvai sadarbībai komandas ietvaros: “mums ir komandas prin-
cips. pieņemam kopīgus lēmumus, tās ir iknedēļas sapulces. visi kopā spriež, visi kopā 
izvirzām jaunus produktus.” Madaras komandā tagad ir jau 40 darbinieki, to skaitā 
ķīmiķi, dermatologi, mārketinga un dizaina speciālisti. izvaicāta par to, kā ir radusies 
ticība saviem spēkiem, viņa atbild: “motivācija nāk no ģimenes. atbalsts nāk no ģi-
menes. no ģimenes nāk drošības sajūta – tā vienmēr ir bijusi spēcīga. tas rada kom-
fortu, pārliecību. bet griba un pārliecība, tās ir arī personības iezīmes – vajadzība pēc  
neatkarības.” 

abos minētajos piemēros jaušams izteikts apzinīgums, kas izpaužas kā mērķtie-
cība, neatlaidība, stipra griba, reizēm arī apsēstība ar darbu. vienlaikus abos gadījumos 
ir izteikts radošums, spēja attīstīt un izveidot pirmo šāda veida uzņēmumu mūsdienu 
Latvijā. tas norāda uz īpašu atvērtību jaunai pieredzei, aktīvu iztēli, novatoriskumu, kā 
arī zinātkāri. ekstraversija kā personības iezīme veicina spējas veidot veiksmīgu sadar-
bību, veiksmīgu komandas darbu. 

veiksmīgi uzņēmēji nereti ir ar izteikti pozitīvām ekstraversijas iezīmēm – viņiem 
raksturīgs sabiedriskums, draudzīgums, komunikabilitāte. savukārt 3. attēlā redzams, 
ka latviešu stereotips par latviešiem ir ar izteikti pazeminātu ekstraversiju, bet latvieši 
paši sevi vērtē kā salīdzinoši ekstravertus. būtu vēlams, ka šī personiskā ekstraversija 
nākotnē tiktu vairāk attiecināta arī uz latviešu stereotipu, jo tas, darbojoties atgriezenis-
kajai saitei, veicinātu savstarpējo sadarbību. 

44 intervijas ar Lotti tisenkopfu-iltneri un tomu ērenpreisu 2012. gada augustā.
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pētījuma rezultāti rāda, ka latviešiem ir tendence uzskatīt tipisko latvieti par “nei-
rotisku” – ar izteiktām trauksmes, depresijas un/vai dusmu iezīmēm. savukārt paši sevi 
viņi vērtē kā daudz līdzsvarotākus. “tipisko latvieti” latvieši uztver daudz negatīvāk 
nekā paši sevi. arī te ir iemesls cerēt, ka līdzsvaroto latviešu personības iezīmes varētu 
nākotnē summēties līdzsvarotākā latviešu stereotipā. 

Jautājums, kas izriet no personības iezīmju pētījumiem,45 ir par to, cik lielā mērā 
šīs rakstura īpašības varētu mainīties laika gaitā, mainoties kādiem ārējiem apstākļiem. 
tiek atzīts un pieņemts, ka personības iezīmes ir salīdzinoši stabilas, tās veidojas no 
ģenētiskiem iedzimtības faktoriem mijiedarbībā ar apkārtējo sociālo vidi. tomēr, mai-
noties sociālās vides specifikai, ir iespējamas pārmaiņas arī personības iezīmēs. 

atbalstošu attiecību nozīme pozitīvu emociju veicināšanā

Līdzīgi, kā tas ir citās valstīs, arī Latvijā pēdējos desmit gados ir veikta virkne 
pētījumu, kas norāda, ka emocionālais atbalsts gan ģimenē, gan ārpus tās, gan bēr-
nībā, gan pieaugušajā dzīves posmā, vairo pozitīvas emocijas – prieku, pateicību, 

45 schmitt p. d., allik J., mcCrae R. R., benet-martinez v., alcalay L., ault L., austers i. et al. The geographic 
distribution of big Five personality traits: patterns and profiles of human self-description across 56 nations. 
Journal of CrossCultural Psychology, vol. 38, 2007, pp. 173–212.

3. att. Latviešu stereotipi par latviešu personības iezīmēm, latviešu studenti par sevi un strādājošie 
latvieši par sevi 
avots: Realo a., allik J., Lonnqviest J.-e., verkasalo m., kwiatkowska a., koots L., kutt m., barkauskiene R., 
Laurinavicius a., karpinski k., kolyshko a., sebre s. & Renge v. Op. cit. 
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mierīgumu, cerību, sajūsmu, iedvesmu, mīlestību u.c.46 savukārt emocionālas var-
darbības, fiziskas vardarbības vai seksuālas vardarbības sekas ir saistītas ar dažādu 
veidu negatīvām emocijām (skumjām, bailēm, dusmām u.c.) un simptomiem, tostarp 
depresiju, trauksmi un dusmām. pētījumos, kas pēdējos desmit gados veikti Latvijā, 
konstatēts, ka aptuveni 70% no latviešu bērniem (pamatskolā un vidusskolā) no-
rāda, ka viņi savā ģimenē saņem vecāku atbalstu, iedrošināšanu un izjūt savstarpēju  
uzticēšanos.47

pozitīvas attiecības ģimenē, kas izpaužas kā vecāku emocionālais siltums un gā-
dība kopā ar bērna vecumam piemērotām vadlīnijām, savstarpēju cieņu, uzticēšanos 
un komunikāciju, veicina bērna psiholoģiskās drošības izjūtu un pozitīvu motivāciju 
iesaistīties akadēmiskos procesos, ārpusskolas pulciņos un tamlīdzīgi, respektīvi, 
iesaistīties sociāli vēlamā darbībā. savukārt vardarbība, neiecietība, neuzticēšanās 
vai komunikācijas trūkums ģimenē veicina bērna psiholoģisko nedrošību un vairo 
iespējas, ka radīsies dažādu veidu uzvedības problēmas.48 vardarbība vai atkārtoti ne-
labvēlīga attieksme, kas pārciesta bērnībā, ietekmē ne tikai bērna depresiju, trauksmi, 
agresiju un izraisa uzvedības problēmas, bet arī rada līdzīgas sociālas un emocionālas 
grūtības vai antisociālu uzvedību šim cietušajam indivīdam pieaugušajā dzīves posmā. 
bērnībā pārciestās vardarbības sekas var vēlāk izpausties gan kā vardarbība partnerat-
tiecībās, gan kā neiecietība pret citiem cilvēkiem.49 emocionāla vai fiziska vardarbība, 
kas pārciesta bērnībā vai nākamajos dzīves posmos, ietekmē pieaugušā trauksmes  
līmeni, kā arī rada citas negatīvas emocijas, kas var radīt attiecību grūtības gan ģimenē, 
gan darbā.50

Latvijas valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī sabiedrība kopumā var ietekmēt 
Latvijas iedzīvotāju psiholoģiskās labklājības līmeni, veicot dažādu veidu preventatīvu 
darbību, lai mazinātu vardarbību un veicinātu savstarpēju emocionālo atbalstu. pozi-
tīvu attiecību veicinoša darbība ir vēlama visos līmeņos – ģimenē, skolā un darbā, kā 
arī plašākā sabiedrībā kopumā. svarīgi ir apzināties, ka bērnībā pārdzīvotais ir ļoti no-
zīmīgs ietekmējošs faktors cilvēka turpmākajā attīstībā, bet tas nav vienīgais noteicošais 

46 sebre s., Cukurs e. Resilience in relation to creativity, openness to experience and emotional support. Inter
national Journal of Psychology, vol. 47, iCp 2012 supplement, 2012, p. 630.

47 sebre s., Lebedeva L., trapenciere i. Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo fak
toru izpēte. bērnu un ģimenes lietu ministrija, Centrs pret vardarbību “dardedze”. Rīga: [b.i.], 2004, 47. lpp. 
pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/petijums_veicinosi_faktori.pdf (skatīts 
04.12.2013.). 

48 Ļebedeva (pirsko) L. uzvedības traucējumu iezīmju saistība ar vardarbības pieredzi un traumas simptomiem 
11–13 gadus veciem bērniem. LU Raksti, 698. sēj.: psiholoģija. Rīga: Latvijas universitāte, 2006, 68.–80. lpp.; 
skreitule-pikse i., sebre s., Lubenko J. Child behavior and mother-child emotional availability in response 
to parent training program: moderators of outcome. Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 5, 2010, 
pp. 1419–1424.

49 bite i. adult attachment styles, childhood abuse experience and violence in intimate relationships. Baltic 
Journal of Psychology, vol. 3, no. 1, 2002, pp. 19–33; miltuze a. mātes un meitas savstarpējo attiecību rakstu-
rojums. LU Raksti, 664. sēj.: psiholoģija. Rīga: Latvijas universitāte, 2004, 69.–88. lpp.; sebre s. dissociation, 
hostility, resentment and intolerance in relation to familial and political abuse. Journal of Baltic Psychology, 
vol. 1, no. 1, 2000, pp. 27–45.

50 sebre s., bite i. indivīds un tuvākās attiecības. Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002/2003: Cilvēkdrošība. 
Galv. red. m. sīmane. Rīga: undp Latvija, 2003, 66.–79. lpp.
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faktors. arī tad, ja cilvēks nav izjutis pietiekami lielu mīlestību un atbalstu bērnībā, savā 
ģimenē, bet vēlāk dzīvē viņš meklē un iesaistās pozitīvās attiecībās un pozitīvā darbībā, 
tas dod iespēju vairot pozitīvas emocijas, drošības izjūtu, optimismu un darba spējas. 

saistībā ar jau iepriekš minēto, mūsdienīgo pozitīvās psiholoģijas virzienu psiho-
loģijas profesore barbara Fredriksone (asv) ir pievērsusi īpašu uzmanību pozitīvu 
emociju veicināšanai. viņa uzskata, ka negatīvas emocijas (skumjas, bailes, dusmas, ne-
drošība, kauns u.c.) nevajag noliegt, bet katru negatīvās emocijas izpausmi, ko cilvēks 
pārdzīvo ikdienā, vajadzētu pretspēkot ar trim pozitīvām emocijām (prieks, cerība, 
pateicība, mīlestība u.c.).51 Lai veicinātu pozitīvās emocijas, ir nozīmīgi ne tikai iesais-
tīties emocionāli atbalstošās attiecībās, bet arī iesaistīties pozitīvu emociju vairojošās 
nodarbībās, piemēram, fiziskās aktivitātēs, radošās nodarbēs, tuvībā ar dabu. būtiski 
ir arī tas, kā cilvēks interpretē to, kas notiek ikdienā, cik lielā mērā viņš spēj piešķirt 
ikdienas notikumiem pozitīvu nozīmi un jēgu. pozitīvas emocijas veicina dzīves grū-
tību uztveršana ar humoru. Humora nozīme stresa mazināšanā un pozitīvu emociju 
sekmēšanā ir pētīta arī Latvijā, un psiholoģe ieva stokenberga ir apstiprinājusi, ka arī 
latviešiem humora izmantošana ikdienā mazina trauksmi un vairo pozitīvas emocijas, 
pozitīvo labsajūtu.52 

dzīvesspēks un vērtības

pasaules mēroga vērtību pētījumu (World Values Survey) vadītājs politologs Ronalds  
ingleharts (asv) norāda, ka vērtību funkcija ir palīdzēt cilvēkiem attīstīt stratēģijas, 
kas savukārt palīdzēs viņiem būt vairāk rīcībspējīgiem, lai realizētu savas vajadzības un 
tā rezultātā gūt lielāku apmierinājumu ar dzīvi.53 Cits pasaules mērogā vadošs vērtību 
pētnieks psihologs šaloms švarcs (asv) skaidro, ka vērtības ir apzinātas priekšstatu 
shēmas par to, ko indivīds vai grupa uzskata par vēlamo, kādi ir viņu mērķi ilgtermiņa 
skatījumā. vērtības motivē indivīdu vai grupu iesaistīties kādā konkrētā darbībā, lai 
sasniegtu izvirzīto mērķi. vērtības ietekmē to, kāda būs indivīda vai grupas attieksme 
pret konkrētu morālu, sociālu vai politisku jautājumu.54 Līdzīgi domā R. ingleharts: 
vērtību orientācija ietekmē to, kā indivīds vai grupa veido, izvirza pieņemamus mērķus 
un pieņemamas rīcības, lai šos mērķus sasniegtu. zinātnieks uzsver, ka pēc tam, kad 
cilvēkam ir piepildītas pamatvajadzības, kas nepieciešamas izdzīvošanai, viņš pievēr-
šas “postmateriālistiskiem” mērķiem – tostarp arī vajadzībai pēc pašcieņas un paš - 
realizācijas.55 

51 Fredrickson b. Positivity. new York: Crown publishers, 2009. 
52 stokenberga i. Humourous personality: Relationship to stress and well-being. Baltic Journal of Psychology, 

vol. 9, no. 1/2, 2008, pp. 70–84. 
53 Welzel C., inglehart R. agency, values and well-being: a human development model, pp. 43–63; inglehart R., 

Welzel C. Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development seaquence. new York: 
Cambridge university, 2005.

54 schwartz s. H. are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social 
Issues, vol. 50, no. 4, 1994, pp. 19–45.

55 R. ingleharta teorētiskais uzstādījums ir līdzīgs a. maslova vajadzību piramīdai.
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pārmaiņas personības iezīmēs var veicināt pārmaiņas personiskās vērtībās, savu-
kārt vērtību prioritātes var sekmēt rīcību, kas ietekmē personības iezīmes. personības 
iezīmes norāda, kāds ir konkrētais cilvēks, bet vērtības norāda, ko šis cilvēks uzskata 
par nozīmīgu savā dzīvē, kādi ir viņa mērķi.56 vērtību pētnieki uzskata, ka, no vienas 
puses, indivīds veido savu vērtību skalu atbilstoši paša personības iezīmēm, bet, no 
otras puses, vērtību prioritātes var ietekmēt to, kā cilvēks vada savu dzīvi, kādus uzve-
dības modeļus viņš piekopj. katram indivīdam ir savas personisko vērtību prioritātes, 
kas vismaz daļēji veidojas no tā, kādas ir vērtības ģimenē, draugu lokā un sabiedrībā 
kopumā. savukārt sabiedrībai ir kopīgas vērtības ar kolektīvu izcelsmi – sabiedrības 
vērtības ietekmē indivīda personiskās vērtības un otrādi – indivīdu vērtības kopsummā, 
kolektīvi veido sabiedrības uzskatus. 

Latvijas politologs ivars ījabs analizē un norāda, kādas ir eiropas savienības ko-
pienas kopējās vērtības.57 eiropas kopējās politiskās vērtības ietver tiesiskumu, cilvēk-
tiesības, politisko plurālismu un atklātību. sociālās vērtības ietver labklājību, darbu, 
toleranci, individuālismu, konkurenci un brīvā laika izmantošanas nozīmīgumu. 
kultūras vērtības ietver gan kristietību, gan sekulārās humānisma vērtības, kā arī ap-
gaismību – racionālā prāta un loģikas attīstību. pie kultūras vērtībām i. ījabs nosauc arī 
“iekšējību” – cilvēka ticību pašam sev un pašrealizācijas ideālu. 

sabiedrības kopīgās vai tās indivīdu summētās vērtības laika gaitā var mainīties. 
R. ingleharts proponē, ka sabiedrības vērtību maiņa ir lielā mērā saistīta ar valsts 
materiālo labklājību un “kognitīviem resursiem”. savos pētījumos viņš šos “kognitī-
vos resursus” mēra pēc valsts iedzīvotāju izglītotības līmeņa, reģistrētiem patentiem 
un interneta pievienojumiem. ingleharta un kolēģu pētījumi rāda: jo zemāka ir valsts 
materiālā labklājība un kognitīvie resursi, jo vairāk tās iedzīvotāju norāda uz “izdzī-
vošanas vērtībām” (angl. survival values), kas vērstas uz materiālās labklājības uzla-
bošanu. Jo augstāka ir valsts materiālā labklājība un kognitīvie resursi, jo vairāk tās 
iedzīvotāju norāda uz “pašizpausmes vērtībām” (angl. selfexpression values), to skaitā 
personisko brīvību, vienlīdzību, iecietību un pašizpausmi. šīs vērtību pārmaiņas no-
tiek, ne tikai attīstoties labākiem materiāliem apstākļiem, bet arī indivīda personības  
nobriešanas gaitā. 

pasaules vērtību pārskata (pvp)58 pētījumos Latvijas iedzīvotāji salīdzinoši zemu 
novērtē pašizpausmes vērtības (pvp tās definētas kā personiskā brīvība, iecietība 
pret citādību, iesaistīšanās demokrātiskos procesos un ekspresivitāte). šajās aptaujās 
Latvijas iedzīvotāji salīdzinoši augstu vērtē sekulārās vērtības, kas tiek pretstatītas 
tradicionālām vērtībām (pvp par tradicionālām vērtībām ir atzītas tās, kuras noraida, 
piemēram, laulības šķiršanu, abortu un pašnāvību). pvp starptautiskajā salīdzinājumā 
Latvijas iedzīvotāju vērtību vērtējumi ir līdzīgi vairumam citu vērtējumu, kas iegūti  

56 Roccas s., sagiv L., schwartz s., knafo a. The big Five personality factors and personal values. Personality 
and Social Psychology Bulletin, vol. 28, no. 6, 2002, pp. 789–801.

57 ījabs i. eiropas integrācijas vērtību dimensija. Latvijas skatījums uz Eiropas Savienības nākotni. Rīga: zinātne, 
2007, 15.–41. lpp.

58 Latvijas iedzīvotāju vērtību novērtējumi, kas veikti 1990., 1995. un 2000. gadā.
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postkomunistiskajās austrumeiropas valstīs.59 savukārt ar augstiem pašizpausmes vēr-
tību rādītājiem un augstiem sekulāro vērtību rādītājiem izceļas ziemeļeiropas un skan-
dināvijas valstis – zviedrija, norvēģija, dānija un somija, kā arī nīderlande. analizējot 
pasaules vērtību pārskata pētījumu rezultātus, Latvijas sociologi secina, ka “Latvijai 
jāatraisās no postkomunistiskā mantojuma un jāpavirzās vērtību koordināšu sistēmā 
tuvāk Rietumeiropas liberālajām demokrātijām un kultūrām, vienlaikus saglabājot un 
izkopjot savu vērtību savdabību.”60

Jānorāda, ka dažādi pasaules vadošie vērtību pētnieki atšķirīgi izprot jēdzienu 
“pašizpausme” un šo atšķirīgo izpratni atspoguļo atšķirīgos aptauju jautājumos vai 
apgalvojumos. portretu vērtību aptaujā š. švarcs61 skaidro pašizpausmi kā oriģinalitāti, 
radošumu un autonomiju. šādā pašizpausmes traktējumā to var pieņemt kā latviešiem 
īpaši nozīmīgu vērtību.62 šie augstie pašizpausmes vērtību vērtējumi krasi atšķiras no 
tiem, kas minēti pasaules vērtību pārskatā, – te pašizpausmes skalā iekļauti jautājumi 
par piedalīšanos pilsoniskos, demokrātiskos procesos (piemēram, petīciju parakstī-
šana) un iecietību pret dažādām seksuālām orientācijām. tieši uz šādiem jautājumiem 
Latvijas iedzīvotāji ir atbildējuši salīdzinoši noraidoši. 

Latvietis atzīmē, ka viņam ir svarīgi izdomāt jaunas idejas, būt radošam un pašam 
pieņemt lēmumus par to, ko viņš dara, – tās ir vērtības, kas iekļautas švarca vērtību 
portretu aptaujas pašizpausmes skalā. vērtējot 21 dažādu apgalvojumu, kas veido 
10 vērtību aprakstus, latvieši norāda šādas vērtību prioritātes (vērtības novērtētas 
pēc 6 ballu skalas, kur augstākas balles norāda uz lielāku nozīmīgumu šai vērtībai): 
pašizpausme (4,29 balles); labvēlība (4,02 balles); drošība (4,01 balles); universālisms 
(3,92 balles); hēdonisms (3,88 balles); sasniegumi (3,84 balles); tradīcijas (3,65 balles); 
konformisms (3,38 balles); stimulācija (3,37 balles); vara (3,35 balles). 

tas, ka pēdējo gadu pētījumos, izmantojot švarca vērtību portreta aptauju, latviešu 
pētījuma dalībnieki novērtē pašizpausmes apgalvojumus ar visaugstākajām ballēm, 
saskan ar to, ka latviešu sociokulturālā vide ir vairāk vērsta uz individuālisma nekā 
kolektīvisma tendencēm. augstie pašizpausmes vērtību vērtējumi saskan arī ar to, ka 
latvieši salīdzinoši bieži izceļas pasaules mērogā radošajās mākslās – mūzikā, vizuālajās 
mākslās, teātra jomā. veiksmīgas radošās izpausmes ir novērojamas arī jauno latviešu 
uzņēmējdarbībā un latviešu zinātnieku sasniegumos. 

Lai realizētu inovatīvo uzņēmējdarbību, ir nepieciešamas gan radošas idejas un 
vēlme pēc patstāvības, gan spēja pieņemt lēmumus nenoteiktības apstākļos, mērķtiecīgi 
virzīties uz priekšu pat tad, ja iespējamie rezultāti vēl nav skaidri saredzami, – no-

59 Welzel C. a human development view on value change trends. World Values Survey, 2006.
60 baumanis R., Jaunzeme Ž., tisenkopfs t. Cilvēks – sabiedrība – valsts – 2030. uz vērtībām balstīta ilgtspējīga 

attīstība Latvijā. Rīga: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, 2007, 22. lpp. 
61 schwartz s., melech G., Lehmann a., burgess s., Harris m. extending the cross-cultural validity of the 

theory of basic human values with a difference method of measurement. Journal of CrossCultural Psychology, 
vol. 32, no. 5, 2001, pp. 519–542.

62 sebre s., muzikante i., Čukurs e. apkopoti rezultāti, kas iegūti vairākos pētījuma etapos no 2007. līdz 
2012. gadam, izmantojot švarca portreta vērtību aptauju; kopējā izlase 1024, latvieši, vecums no 18 līdz 
64 gadiem. 
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rāda psiholoģijas profesors ivars austers.63 šādu drosmi kļūdīties un nebaidīties no 
nenoteiktības var veicināt pedagoģiska sistēma, kas rosina skolēnus uz patstāvīgu un 
radošu darbību. i. austers uzsver, ka svarīgi ir bērnus jau agrīnās skolas gaitās iedroši-
nāt nebaidīties no kļūdīšanās un no nenoteiktības: “Jebkura jauna ideja nozīmē risku 
uzņemšanos, jo tu nezini, vai tā īstenosies. ir jābūt gatavam kļūdīties, spēt pieņemt arī 
neveiksmes. te jāskatās pedagoģiskā līmenī – kādā veidā skolotāji runā ar bērniem, kā 
notiek mācību process. tas, ka tev neizdosies, nav nekāds kauns – kauns ir nemēģināt. 
Jo man šķiet, ka inovācijai jābūt taustāmai jau bērnībā – tu kaut ko dari, kaut ko taisi. 
vajag riskēt – nevajag meklēt risku, bet ir jāspēj dzīvot nenoteiktības apstākļos, kad 
tu nezini, kas būs, – tev ir jābūt gatavam, ka tu neiegūsi to rezultātu, ko tu gribi, bet 
priecāsies, ka esi kaut ko ieguvis. tā es saprotu to inovāciju kultūru, ka tev pats process 
sagādā prieku.” 

dzīvesspēku kā spēju pārvarēt grūtības un atrast jaunus problēmu risināšanas 
veidus veicina gan pašizpausme, gan sasniegumi kā nozīmīga dzīves vērtība (sk. 
4. attēlu).64 uz pašizpausmes saistību ar dzīvesspēku ir norādījis arī pasaules vērtību 

63 intervija ar ivaru austeru 2012. gada martā. 
64 s. sebres un e. Čukura pētījums “dzīvesspēku veicinošie faktori” veikts speciāli šā raksta vajadzībām. pētī-

jums tika veikts divos posmos. pirmajā posmā piedalījās 249 dalībnieki vecumā no 18 līdz 57 gadiem; otrajā 
posmā piedalījās 229 pētījuma dalībnieki vecumā no 18 līdz 64 gadiem. Lai mērītu dzīvesspēka izpausmes, 
tika izmantota “dzīvesspēka aptauja pieaugušajiem” (Resilience Scale of Adults); Friborg O., barlaug d., mar-
tinussen m., Rosenvinge J. H., Hjemdal O. Resilience in relation to personality and intelligence. International 
Journal in Psychiatric Research, vol. 14, no. 1, 2005, pp. 29–42. Lai mērītu emocionālo atbalstu, tika izman-
tota “bērnības traumas aptauja” (Childhood Trauma Questionnaire), kurā iekļauta apakšskala “emocionālais 
atbalsts”. Lai mērītu skaudību, tika izmantoti jautājumi no “agresijas aptaujas” “neiecietības” apakšskalas. sk.: 
bernstein d., Fink L., Handelsman L., Foote J., Lovejoy m., Wenzel k., sapareto e., Ruggiero J. initial relia-
bility and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. American Journal of Psychiatry, 
vol. 151, no. 8, 1994, pp. 1132–1136; aptauju tulkoja un adaptēja sandra sebre un Laura pirsko (Ļebedeva); 
buss a. H., perry m. The aggression questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 63, 
no. 3, 1992, pp. 452–459. 

4. att. Latviešu norādītās 
vērtības, prognozējot 
dzīvesspēku 
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pārskatu vadītājs R. ingleharts un viņa kolēģi.65 viņi uzskata, ka pašizpausmes vērtība 
veicina to, ka indivīds attīsta efektīvākas un rīcībspējīgākas dzīves stratēģijas, kas ļauj 
viņam gūt lielāku pārliecību par savām spējām un lielāku pārliecību par to, ka viņš spēj 
kontrolēt savas dzīves norises. šīs pašefektivitātes pārliecības savukārt ir cieši saistī-
tas ar dzīvesspēku un apmierinātību ar dzīvi. Līdzīgā kārtā vērtība sasniegumi veicina 
mērķtiecīgu uz sasniegumiem vērstu darbību, kas rada veiksmi, veiksme vairo paše-
fektivitātes pārliecības, un tās vairo dzīvesspēku. savukārt vērtība vara ir ar negatīvu 
prognozējošu efektu. Respektīvi, jo vairāk pētījuma respondentu norāda, ka viņiem 
svarīga ir vara (šajā aptaujā – piemēram, lai citi būtu viņam pakļauti, lai viņam būtu 
daudz naudas), jo mazāk viņam ir raksturīgs dzīvesspēks. to, ka pārmērīgai varaskārei 
ir negatīvas sekas, apstiprina arī vispārpieņemti psiholoģijas teorētiskie principi, ka 
lielummānija un narcisisms ir psiholoģiska aizsargreakcija pret iekšējo, neapzināto 
mazvērtību un nedrošību.

Latvijā latviešu vērtību prioritātes ir pētītas arī saistībā ar satiksmes drošību.66 šajā 
jomā apjomīgus pētījumus ir veikusi psiholoģe inese muzikante kopīgi ar psiholoģijas 
profesoru viesturu Reņģi un citiem kolēģiem. pētījuma rezultāti rāda: jo biežāk respon-
dents atzīmē, ka viņam vērtība vara ir īpaši nozīmīga, jo biežāk viņš norāda, ka braucot 
pārkāpj satiksmes noteikumus. i. muzikante secina, ka pārkāpumi uz ceļa var būt veids, 
kā pārējiem braucējiem izrādīt savu nosacīto pārākumu – braucot ātrāk, nogriežoties 
strauji citai mašīnai priekšā, nepalaižot citu autovadītāju, ignorējot pārējos satiksmes 
dalībniekus, apbraucot sastrēgumu u.tml. 

minētajā pētījumā ir konstatēts arī, ka tie, kuri biežāk pārkāpj satiksmes drošības 
noteikumus, biežāk pārkāpj arī normas darba vietā. pētījuma autori izvirza domu, ka 
cilvēka attieksmi pret likumiem kopumā var vispārināt. Latvijā ir procentuāli augsts 
ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaits, augsts ceļu satiksmes noteikumu pārkā-
pumu skaits, bet arī salīdzinoši augsti rādītāji saistībā ar vispārēju likumnepaklausību 
(piemēram, nodokļu nemaksāšana). tas kopumā liecina par zemu tiesisko kultūru. tā 
kā likumu pārkāpšana ir īpaši saistīta ar varaskāri, ar vēlmi izrādīt nosacītu pārākumu, 
tad tiesisko kultūru varētu veicināt, stiprinot ikviena indivīda pārliecību par sevi. ir 
jāveicina cilvēka iekšēja pašpārliecinātība, iekšējā spēka apzināšanās, lai cilvēks justos 
pietiekami stabils un pārliecināts par sevi, lai viņam nebūtu nepieciešama izrādīšanās 
un riskanta rīcība, kas var apdraudēt citus. 

65 Welzel C., inglehart R. agency, values and well-being: a human development model, pp. 43–63, 2010; sk. 
arī: mak W., ng i., Wong C. Resilience: enhancing well-being through the positive cognitive triad. Journal of 
Counseling Psychology, vol. 58, no. 4, 2011, pp. 610–617.

66 Renge v., austers i., muzikante i. Combining social axioms with personality measures and self-repor-
ted driving behavior in predicting traffic accidents. International Journal of Psychology, vol. 43, no. 3–4, 
2008, p. 586; Reņģe v., austers i., muzikante i., perepjolkina v. Ceļu satiksmes drošība Latvijā – noteico-
šais ir cilvēka domāšanas veids un attieksme! apvienotais pasaules latviešu zinātnieku iii kongress, Rīga,  
25.10.2011.
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5. att. vērtību novērtējumi dažādām latviešu paaudzēm67 (vērtības novērtētas pēc 6 ballu skalas)

pozitīvas tendences uzrāda dažādu paaudžu vērtību vērtējumu savstarpējs salīdzi-
nājums (sk. 5. attēlu). ir redzams, ka latviešu jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem 
uzrāda visaugstākās pašizpausmes un sasniegumu vērtību balles, tādējādi apstiprinot, 
ka viņi ne tik vien augstu vērtē un uzskata par personisku mērķi gūt panākumus, pie-
rādīt savas spējas, būt veiksmīgiem, bet vienlaikus arī producēt jaunas idejas un būt 
radošiem, oriģināliem. šādas personiskās vērtības un mērķi rada labu augsni radošai, 
inovatīvai darbībai, tostarp arī inovatīvai uzņēmējdarbībai. Jaunieši augstu vērtē arī 
tādu vērtību kā hēdonisms (šajā aptaujā hēdonisms tiek skaidrots kā “laba laika pa-
vadīšana” un “darīt lietas, kas sagādā prieku”). būtībā tas norāda uz pozitīvu emociju 
stiprināšanu, kas  savukārt veicina dzīvesspēku. 

pašefektivitāte, “starppersonu orientācija” un dzīvesspēks

ar dzīvesspēku apveltītam indivīdam parasti ir labas saskarsmes prasmes un 
pozitīvas rakstura īpašības (piemēram, emocionāla līdzsvarotība, laba humora iz-
jūta, atvērtība jaunām pieredzēm u.c.). ir konstatēts, ka indivīdi, kuri demonstrē  

67 sebre s., Čukurs e. pētījums “dzīvesspēku veicinošie faktori”, sk. 59. atsauci. 
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dzīvesspēku, ir arī ar izteiktāku pašefektivitātes pārliecību (angl. selfefficacy). pašefek-
tivitāte tiek skaidrota kā ticība saviem spēkiem, ticība iespējamībai realizēt izvirzītos 
mērķus individuāli vai arī sadarbojoties ar kolēģiem, līdzcilvēkiem. pašefektivitāti vei-
cina trīs aspekti.68 pirmais – labi dzīves piemēri, kam sekot, it īpaši saistībā ar konkrētu 
dzīves sfēru, kurā attīstās pašefektivitāte. Otrais – tas, ka indivīdam pašam rodas iespēja 
darboties un gūt veiksmi savā darbībā, tādējādi arvien vairāk stiprinot pārliecību par 
savu varēšanu šajā jomā (angl. a sense of mastery) – pārliecību, ka cilvēks šo māku ir 
apguvis un sev pašam pierādījis savu rīcībspējīgumu. Latviešu valodā ir pazīstams sa-
kāmvārds “darbs dara darītāju” – pati darbošanās (it īpaši darbošanās ar veiksmīgu re-
zultātu) rada šo pašefektivitātes izjūtu, kas savukārt rada motivāciju savu darbību attīstīt 
vēl rezultatīvākā pakāpē.69 trešais pašefektivitātes veicinātājs ir apkārtējo uzslava vai 
pozitīvais novērtējums. varētu būt, ka tieši šī trešā pašefektivitātes veicinātāja visvairāk 
trūkst mūsdienu latviešu sabiedrībā, it īpaši, ņemot vērā, ka vairākos pētījumos, izvaicāti 
par latviešu negatīvajām īpašībām, latvieši paši ir norādījuši skaudību.70 Ja cilvēks izjūt 
skaudību pret cita veiksmi, tad ir grūti šo citu par viņa veiksmi uzslavēt – proti, uzslavēt  
bez ironijas. 

dzīvesspēka attīstībai īpaši nozīmīgs un veicinošs vai aizsargājošs faktors ir po-
zitīvas savstarpējas attiecības un “starppersonu orientācija”.71 daudzos pētījumos šajā 
sakarā tiek uzsvērts, ka, augot nelabvēlīgā sociālā vai ekonomiskā vidē, bērnam vai 
pusaudzim ir ļoti nozīmīgi attīstīt pozitīvas attiecības ar vismaz vienu pieaugušo (vai 
nu ģimenē, vai ārpus tās), kurš bērnam var sniegt atbalstu un gādību un kurš pats ir 
spējīgs un pārliecināts par sevi. arī darba vidē šī starppersonu orientācija vai atbalstoša 
attieksme ir ļoti būtiska. tam piekrīt arī sociologs t. tisenkopfs: “nezinu, vai mūsu 
darba kolektīvos tu vienmēr sajūti šo atbalstošo attieksmi. tieši atbalstošas attieksmes 
trūkums nobremzē daudz organizāciju.”72 

plašākā sociokulturālā kontekstā nozīmīgs dzīvesspēku veicinošs faktors ir arī 
piederība pie kādas sociālās grupas un šīs piederības izjūta, kā arī pievēršanās plašā-
kām kultūras tradīcijām. pievēršanās kultūras tradīcijām ir konstatēta kā ļoti nozīmīga 
bērniem, kuri dzīvo kara vai karam līdzīgos apstākļos. tieši kultūras tradīcijas palīdz 
šiem bērniem rast dzīvesspēku, jo tās vairo bērna izpratni par apkārtējo, reizēm ļoti 
sarežģīto dzīves situāciju. Ja apkārtējā vide ir haotiska kara apstākļu vai citu nelabvē-
līgu apstākļu dēļ, tad kultūras tradīcijas var būt kā pieturas punkts, kas palīdz izprast 
un piešķirt jēgu tam, kas notiek. arī latviešu bērniem, piedzīvojot Otrā pasaules kara  

68 bandura a. Social Learning Theory. englewood Cliffs, nJ: prentice-Hall, 1977.
69 kārkliņa R. Lauku kopienu, pašvaldību un valsts iestāžu sadarbība attīstības plānošanā. Dzīve – attīstība – 

labbūtība Latvijas laukos. sast. a. Cimdiņa, i. Raubiško. Rīga: zinātne, 2012, 67.–87. lpp.
70 karpova a. Ievads etnopsiholoģijā, 34. lpp.; cit. no: apine i. Politoloģija: ievads etnopsiholoģijā, 63. lpp.; Žur-

nāls Ir ar interneta starpniecību veica lasītāju aptauju, atbildes sniedza 2456 cilvēki. uz jautājumu “Ja Jums ir 
iespēja uz burvju mājienu uzlabot latviešu tautas raksturu, no kuras īpašības atbrīvotos vispirms?” visvairāk 
respondentu (aptuveni 50%) norādīja atbildi “skaudība”. aptaujas rezultāti publicēti žurnālā Ir. (svarīgi – 
aptauja. Ir, nr. 45, 2011, 14. lpp.).

71 Hobfall s. e. social and psychological resources and adaptation. Review of General Psychology, vol. 6, no. 4, 
2002, pp. 307–324. 

72 intervija ar tāli tisenkopfu 2012. gada augustā. 
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apstākļus73 un grūtības, uzsākot jaunu dzīvi trimdas apstākļos,74 piederības pie latviešu 
tautas, kultūras un tās tradīcijām izjūta ir palīdzējusi atrast jēgu un izjust prieku grūtās 
un neskaidrās ikdienas dzīves situācijās. 

Latviešu dzīvesspēku veicinoši faktori

šā raksta nolūkos veiktā pētījuma “dzīvesspēku veicinošie faktori” mērķis bija no-
skaidrot, kādas ir latviešu vērtības, personības iezīmes, savstarpējās attiecības, attieksme 
pret sevi un savu apkārtni, proti, tas viss, kas veicina latviešu dzīvesspēku.75 pētījuma 
rezultāti (sk. 6. attēlu) rāda, ka emocionāls atbalsts ir pozitīvi saistīts ar dzīvesspēka 
izpausmēm. Jo vairāk pētījuma respondentu norāda, ka viņi ir izjutuši pozitīvu atbalstu 
no ģimenes, jo vairāk viņiem kā pieaugušiem piemīt dzīvesspēks. emocionālais atbalsts 
gan ģimenes ietvaros, gan ārpus tās ir nozīmīgs dzīvesspēku veicinošs faktors. arī 
ne senā kvalitatīvā pētījumā, kurā tika apsekotas tās latviešu ģimenes, kurās viens vai 
vairāki ģimenes locekļi ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm (galvenokārt uz īriju), ir kon-
statēts, ka šeit palikušajiem ģimenes locekļiem, to skaitā bērniem, ļoti būtisks ir emo-
cionālais atbalsts, ko viņi saņem ne tikai no vecvecākiem vai saviem tiešajiem aizbild-
ņiem, bet arī atbalsts, ko viņi saņem skolā, pulciņos, no skolotājiem, pulciņu vadītājiem,  
draugiem u.c.76 

dzīvesspēku prognozē arī pašcieņa, pozitīvs pašvērtējums. Jo spēcīgākas ir paš-
cieņas pārliecības, jo vairāk latviešiem piemīt dzīvesspēks. pašcieņu savukārt veicina 
pašizpausme – aktīva un nereti radoša darbība, kas dod iespēju indivīdam attīstīt savu 
potenciālu, savu pašizaugsmi un pašrealizāciju. Gan emocionālais atbalsts, gan paš-
izaugsme veicina pozitīvas emocijas, kas vairo dzīvesspēku. no personības īpašībām 
nozīmīgi prognozējoši faktori ir ekstraversijai un apzinīgumam. kā iepriekš minēts, 
kaut gan latviešiem ir stereotips pašiem par sevi, ka viņi ir ar zemām ekstraversijas 
pazīmēm, it īpaši jaunākās paaudzes latvieši (gan studenti, gan strādājošie) norāda, 
ka viņu ekstraversijas izpausmes (sabiedriskums, draudzīgums, komunikabilitāte) 
ir spēcīgākas, nekā šis stereotips liek domāt. šīs pozitīvās ekstraversijas izpausmes 
veicina dzīvesspēku. Līdzīgi dzīvesspēku veicina arī apzinīgums un sasniegumi kā 
vērtība, kā arī reālie dzīves sasniegumi, kas rada pašefektivitāti un pārliecību par 
savām spējām. pētījuma rezultāti rāda, ka dzīvesspēku mazina skaudība, depresija,  
agresija. 

intervijās ar vairākiem latviešu vadošajiem zinātniekiem parādās apstiprinājums 
tam, cik nozīmīgs ir emocionālais atbalsts, cik nozīmīga ir pašefektivitāte un ticība 
saviem spēkiem un cik svarīga ir iespēja strādāt komandā, būt brīviem no skaudības. 
veiksmīga komandas sadarbība tiek pielīdzināta sinerģētiskiem procesiem. Latvijas 

73 sebre s. atmiņa, ideoloģija, identitāte: mijiedarbība indivīda un tautas psiholoģiskajā dinamikā. Atmiņa un 
vēsture. Rīga: n.i.m.s., 1998, 131.–139. lpp.

74 vīķe-Freiberga v. Kultūra un latvietība. Rīga: karogs, 2010.
75 sebre s., Čukurs e. pētījums “dzīvesspēku veicinošie faktori”. 
76 krūmiņa i. Sociālie resursi, psiholoģiskie resursi un grūtības Latvijas transnacionālajās ģimenēs: maģistra 

darbs. Rīga: Lu psiholoģijas nodaļa, 2011.
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fiziķi norāda – “ir lietas, ko viens komandas loceklis labāk prot, citas lietas atkal otrs, 
kad saliek spēkus kopā, tad visi ir ieguvēji”. kopīgi šie procesi veicina dzīvesspēku, kas 
izpaužas spējā pārvarēt dažādas finansiālas un administratīvas problēmas, ar ko sasto-
pas zinātnieks mūsdienu Latvijā.

intervijā farmakoloģijas profesore vija kluša stāstīja par gandarījumu, ko gūst no 
pētniecības, kā arī no zinātniskās sadarbības ar kolēģiem Latvijā un ārzemēs.77 par savu 
vadīto katedru profesore teica: “mikroklimats ir ļoti jauks, tam arī liela nozīme – esam 
ļoti labvēlīgi viens pret otru, cilvēki ir ļoti brīnišķīgi.” profesore kluša norādīja, ka 
emocionālais atbalsts no ģimenes un ārpus tās ir bijis nozīmīgs gan pagātnē – bērnībā 
un skolas gados –, gan tagad, strādājot augstākā līmeņa pētniecībā mikrobioloģijas 
jomā. profesore uzsvēra, cik ļoti viņai ir laimējies ar izciliem skolotājiem, kuri mācījuši 
savu priekšmetu ar mīlestību un ieaudzinājuši skolēnos mīlestību pret mācību saturu 
un procesu. savukārt viņas vecāki un vecvecāki ir gan atbalstījuši, gan iedrošinājuši: 
“es saņēmu bērnībā tādu lielu mīlestību no viņiem – tas arī daudz ko dod. bet, kas ar 
mīlestību audzis, tas ir ar ļoti lielu labvēlību pret citiem nākotnē.” 

profesore kluša piekrīt, ka svarīgi ir “noticēt sev”: “tā ticība sev – ar laiku kaut 
kāda “lielummānija” rodas, tādā pozitīvā nozīmē – tā ir lielummānija pēdiņās. tas, ka 
tu raksti publikāciju ārzemju žurnālam – kas tagad ir ļoti grūti, vismaz biomedicīnas 
jomā –, un beigu beigās tas tiek viss akceptēts. tad tu redzi, ka esi uz pareiza ceļa, tas arī 
dod ticību sev.” par skaudību viņa atbildēja īsi un kodolīgi: “priecājos, ja citiem iet labi – 
man nav, nav tā (skaudības) gēna.” vijas klušas “lielummāniju pēdiņās” varētu nosaukt 

77 intervija ar viju klušu 2012. gada aprīlī. 

6. att. Latviešu dzīvesspēku veicinošas 
vērtības un rakstura īpašības
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arī par veselīgu pašcieņu vai nesatricināmu pašefektivitātes izjūtu, kas palīdz viņai ar 
pārliecību un drosmi darboties augsta līmeņa starptautisku zinātnieku kopienā. 

Farmaceits valdis pirsko, intervijā izvaicāts par situāciju farmakoloģijas nozarē, 
atzīst, ka latviešiem ir potenciāls gūt atzinību pasaules mērogā ar inovācijām farmako-
loģijas jomā un ka vairākās biomedicīnas laboratorijās Latvijā tiek veikti ļoti nozīmīgi 
pētījumi. Latvijas farmakologi jau ir izpelnījušies atzinību pasaules mērogā ar saviem 
preparātiem, piemēram, ar pretvīrusu līdzekli remantadīnu. Lai šie latviešu zinātnieku 
sasniegumi būtu plašāk pazīstami pasaules mērogā, ir nepieciešams vēl labāks zinātnis-
kās darbības menedžments un plašāks mārketings. valdis pirsko, regulāri tiekoties ar 
farmakologiem starptautiskās konferencēs, ir nonācis pie secinājuma: “Rietumnieks pa-
stāsta, cik viņš labs un gudrs. Latviešiem ir pazemības tikums un pieticība – nemākam 
lielīties. pazemības tikums nāk līdzi no laikiem, ko latviešu tauta ir vēsturiski pārdzī-
vojusi, arī no hernhūtiešiem – darba tikums un pazemība. Latvijā zinātnei trūkst laba 
menedžmenta. trūkst sistēmas visu salikt vietās, lai varētu veiksmīgāk realizēt mērķu 
sasniegšanu. biomedicīnas laukā, cilmšūnu laboratorijās ir izcilas jaunas tehnoloģijas, 
kas izstrādātas Latvijā. profesors andrejs ērglis, profesors valdis pīrāgs un daudzi citi 
Latvijā ir izcili zinātnieki.”

Latviešu zinātnieki un uzņēmēji intervijās atklāj, ka viņu dzīvesspēku, spēju izcili 
veiksmīgi strādāt zinātnes un uzņēmējdarbības jomā ir ietekmējis gan savstarpējais 
atbalsts, gan pašu veikums, kas sniedz ticību sev, – “darbs dara darītāju”. Ņemot vērā 
iepriekš minēto u. bronfenbrennera radīto teorētisko modeli par ietekmēm un mijie-
darbību no tuvākās un tālākās sociālās vides, varam saskatīt šo mijiedarbību visos šajā 
rakstā minētajos piemēros. varam pamanīt, ka veiksmīgu attīstību veicina vecāku, vec-
vecāku, skolotāju un kolēģu atbalsts. pārliecinātas pašefektivitātes izjūtu, ticību saviem 
spēkiem ir radījusi veiksme darbā. veiksmīgo zinātnieku un uzņēmēju gadījumos ir 
bijuši gan pozitīvi modeļi (vecāki, vecvecāki vai pat vēsturiski iepazīti vecvecāki, skolo-
tāji, kolēģi u.c.), kam sekot, gan veiksmīga darbība, gan arī pozitīvs un uzmundrinošs 
novērtējums no apkārtējiem. 

nobeigums

šī raksta galvenais mērķis bija analizēt latviešu pozitīvās īpašības – to vidū dzīves-
spēku, sīkstumu, spītu, darba spējas un radošumu, kā arī vērtības, pārliecības, pozitī-
vas emocijas, personības iezīmes, kas veicina šīs latviešu pozitīvās rakstura īpašības. 
tas, ka latviešiem piemīt dzīvesspēks, ir skaidrs, ņemot vērā latviešu tautas vēsturisko 
kontekstu un izdzīvošanas spējas. katrā tautā, it īpaši mūsdienu modernajā sabiedrībā, 
pastāv liela individuāla variācija, un katram cilvēkam ir gan savas spēcīgās, gan ne tik 
spēcīgās īpašības. tomēr, summējot indivīdu īpašības mikrolīmenī, ir iespējams izpētīt 
un analizēt tendences makrolīmenī. šajā rakstā tika aplūkoti tieši latviešu dzīvesspēku 
veicinošie apstākļi. 

Latviešiem dzīvesspēku veicina pašizpausme – radošums, oriģinalitāte un vēlme pa-
šiem pieņemt lēmumus, un pētītais latviešu izlases kopums uzrāda pašizpausmi kā sev  
visnozīmīgāko vērtību. arī sasniegumi kā vērtība prognozē dzīvesspēka izpausmes. šī 
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vērtību kombinācija – pašizpausme un sasniegumi – izsaka pamatprincipu, ka ir nepie-
ciešama mērķtiecīga rosība, lai rastos jaunas, inovatīvas, radošas idejas, bet vienlaikus 
ir nepieciešama mērķtiecīga, neatlaidīga darbība, lai taptu rezultāts un gandarījums par 
savu veikumu. 

daudziem veiksmīgiem latviešiem ir bijusi, ir un būs šī noticēšana sev, kas dod 
pašapziņu, ka ir iespējama pat ļoti augsta līmeņa veiksme. muzikoloģe daiga maz-
vērsīte piekrīt, ka pašpārliecinātība ir būtiska kā dzinējspēks: “šī “noticēt sev” varbūt 
atšķirs ģēniju no tikpat talantīga – ir nepieciešama šī darba spēja un šī ticība (sev), šī 
apņēmība.”78 arī teoloģijas doktors Juris Rubenis uzskata līdzīgi: ir vajadzīga pārliecība 
par saviem spēkiem, nepieciešamība izrauties no pasīvas pozīcijas, kas nāk līdzi no 
vēsturiskiem pārdzīvojumiem. šādu rīcībspējīgu un dzīvesspēka pilnu darbību veicina 
stabila vērtību sistēma: “Cilvēki, kuriem ir stabila vērtību sistēma, droši un stabili var 
justies arī ārēji ļoti nelabvēlīgos apstākļos. Cilvēka iekšējā stabilitāte ir tā, no kuras var 
tālāk veidoties stabila sabiedrība.”79 

Latvieša dzīvesspēku veicina tādas personības iezīmes kā ekstraversija un apzinī-
gums. kā jau minēts, šīm personības iezīmēm ir daļēji ģenētisks pamats, bet daļēji tās 
ir atkarīgas no cilvēka mijiedarbības ar apkārtējo sociālo vidi. apzinīgums ir saistīts arī 
ar iekšēju pārliecību, ka rīcībai un darbībai ir vērtība, ka ir vērts censties un mērķtiecīgi 
virzīties uz priekšu. tā ir arī ticība sev. tomēr ir būtiski, lai individuālais apzinīgums vai 
arī aizrautība ar darbu būtu iekļauta kopīgā komandas darbā, kas ļautu realizēt augstākus 
un plašākus mērķus. Raksturojot veiksmīgu uzņēmējdarbību vai arī veiksmīgu zināt-
nisku darbību, visbiežāk tiek pieminēts efektīvs komandas darbs kā būtisks šās veiksmes 
aspekts. arī divkārtējais olimpiskais čempions māris štrombergs, 2012. gada 13. augustā 
uzrunājot savus sagaidītājus Rīgas lidostā, uzsvēra, cik svarīgi ir tas, ka viņam bijusi iz-
cila komanda, kas mērķtiecīgi un ar sadarbību ir palīdzējusi nonākt pie izcilā rezultāta. 

skatoties nākotnē, latviešu tautas dzīvesspēka turpmākai attīstībai ir būtiski stip-
rināt to veicinošos apstākļus – iespējas latviešiem attīstīt savu pašizpausmi, savu rado-
šumu, savu inovatīvo zinātnisko, māksliniecisko darbību un arī uzņēmējdarbību. Lai šo 
mērķi realizētu, ir vajadzīgs atbalsts no valsts un pašvaldību institūcijām, gan sniedzot 
materiālu palīdzību, gan informāciju, iedvesmu un motivāciju, lai būtu nepieciešamās 
iespējas attīstīt ikviena pašizpausmi un pašefektivitāti. piemēram, izglītības sistēma var 
būtiski veicināt bērnu un jauniešu pašefektivitāti un dzīvesspēku, radot arvien vairāk 
iespēju katram bērnam maksimāli attīstīt savas dotības dažādās jomās, kā arī prasmi 
sadarboties citam ar citu. vecākiem ir svarīgi nemitīgi apzināties bērna nepieciešamību 
pēc konsekventas gādības un mīlestības, kas veicina emocionālo drošības izjūtu, spēju 
būt patstāvīgam un pašpārliecinātam un arī attīstīt viņā prasmi lūgt palīdzību, kad tā ir 
nepieciešama. 

svarīgi ir veicināt arī apzinīgumu un tās ekstraversijas personības iezīmes, kas 
saistītas ar draudzību, sadarbību un komunikabilitāti. būtiski ir veicināt pozitīvas, emo-
cionāli atbalstošas attiecības – gan ģimenē, gan darbavietās, gan citās sabiedrības kopie-

78 intervija ar daigu mazvērsīti 2012. gada aprīlī. 
79 sk. interviju ar Juri Rubeni rakstā: sebre s., bite i. Indivīds un tuvākās attiecības. Latvija. Pārskats par tautas 

attīstību 2002/2003: Cilvēkdrošība, 77. lpp.
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nās. šo pozitīvo rakstura īpašību veicināšana ir iespējama gan no “augšas uz leju” – no 
institūcijām uz indivīdu, gan no “lejas uz augšu” – katram indivīdam mijiedarbojoties 
ar saviem tuviniekiem un līdzgaitniekiem, kopīgi sekmējot latviešu tautas pašizaugsmi 
un turpmāko pašrealizāciju. 

par autori 

Sandra Sebre (dz. 1953) – PhD, Dr. psych. ir Latvijas universitātes pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātes psiholoģijas nodaļas profesore. mācījusies 
viskonsinas universitātē, Hārvarda universitātē ieguvusi maģistra grādu pe-
dagoģijā un kolumbijas universitātē ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā, bet 
doktora grādu psiholoģijā – Ņujorkas pilsētas universitātē (1992). Latvijas uni-
versitātē strādā kopš 1995. gada. pētnieciskās intereses ir saistītas ar attīstības 
procesiem mūža garumā, īpašu interesi izrādot par savstarpējām attiecībām un 
to, kā veicināt pozitīvas bērnu un vecāku attiecības, lai radītu psiholoģisko dro-
šības izjūtu un pozitīvu emocionālu, kognitīvu un sociālu attīstību arī pieaugušā 
dzīves posmā; profesores uzmanības lokā ir arī vēsturiskais un sociokulturālais 
konteksts šajā attīstības procesā un dažādo ietekmējošo faktoru starpā notiekošā 
mijiedarbība. 

Sandra Sebre   Latviešu dzīvesspēks – neatLaidība un pašizpausme
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The articles contained in volume 4 have been selected to provide an overview of 
the development of culture, education and science in the territory of contemporary 
Latvia from their origins to the situation that presently obtains in the first decade of the 
21st century. analyses take due account such key events as foundation of the Latvian 
state in 1918 and its restoration in 1990–1991, not omitting events during the soviet  
period.

The notion of “culture” as understood in this volume is used in its broadest sense, 
notably the process of cultural identity formation and the accumulation of knowledge. 
Culture thus encompasses a summary of experience, values, perception of time and 
space, religious beliefs, the manner in which scientific knowledge is gained and subse-
quently how this knowledge is developed.

in their articles various authors explore several dimensions of how culture devel-
ops – both in terms of a history of ideas and an appreciation of values, as well as pre-
senting an outline of the most significant development tendencies in Latvian literature, 
book publishing, theatre, the visual arts, cinema, architecture and sport.

Culture is closely linked with education and science as it comprises rational think-
ing related to development of a people. Therefore, several articles are devoted to the 
history of education and science in Latvia, including assessments of the situation today. 
The aim of this volume is to illustrate the historical development of culture, educa-
tion and science in Latvia, so as to arrive at an analysis of matters as they stand today, 
highlighting contributions by eminent individuals, principal tendencies, traditions, and 
styles. 

processes described in this volume relate to the manner in which modernization 
has occurred of culture, education and science. emphasis is put on the history of ideas, 
changes in religious life, the search for congruence between Latvian and european val-
ues, creation of a modern educational system, modernization of higher education and 
science, as these processes have been impacted through accession to the intellectual 
space of the european union.

Contributors to this volume have followed positive developments, highlighting 
principal trends, enumerating contradictions and their resolution. papers treat past 
history, as well contemporary challenges in a critical manner, and offer insight into 
future prospects.
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The four volume compilation “Latvians and Latvia (Latvie i un Latvija)” is dedi-
cated to Latvian cultural history and Latvian contributions to education and science; 
in the light of a historical multicultural legacy and interaction, as well as migration 
to and from Latvia to the four corners of the world – east, West, north and south – 
a number of articles were included in this volume that present contributions made 
by minority peoples to Latvian culture, in particular, those by baltic Germans. The 
methodology common to all investigations presented herein is that it is not possible to 
identify a single “purely” Latvian culture, as culture develops by being open to external 
influences, transforming these until they are accepted. Latvian cultural interaction has 
accommodated German, Russia, swedish, polish and other cultural values. a number 
of extraordinary individuals have been able to influence foreign cultures. articles pub-
lished in this volume also attest to the multi-dimensional nature of culture in Latvia.

processes in the fields of culture and education as these are presented in the fourth 
volume are divorced as much as possible from ethnogenesis, folklore, ethnic symbol-
ogy, economic, political and social issues and deal with literature, art, music, architec-
ture and sport. Folklore and ethnogenesis questions were examined in the first volume, 
whereas analyses of economic development, social and political issues were presented 
in the second and third volumes. Thus a complete integrated picture of how culture 
has evolved, its relationship to social and political developments, may be gained from 
information contained in all four volumes taken together. 

articles published in this fourth volume testify to the fact that cultural develop-
ments in Latvia have followed the path established by the enlightenment as regards ed-
ucation and science values, strengthening the position of the Latvian literary language 
and Latvian self-esteem. From the mid-19th century onwards Latvians have embraced 
modernisation in a european context. The soviet period in Latvia, based as it was on 
marxist–Leninist ideology applied to education and science education, did not permit 
free development of the people; however, the arts were often the sole outlet for Latvians 
to prove their abilities, whereas science, as it was part of the great power aspirations of 
the ussR, was able to obtain resources and be modernised. 

articles contained in this volume clearly demonstrate the fact that from the mid-
1990s onwards Latvian national culture and education values have been firmly associ-
ated with fundamental values of the european union. These values underpin a sensible 
approach to economics that respects individual freedom, a democratic political system, 
search for an efficient state administration and a quality educational system.

 The lead article by the philosopher ella buceniece deals with the history of ideas 
in Latvia and development of an intellectual identity. Her article is based on the work 
of a. O. Lovejoy as concerns the history of ideas, with contributions from the works 
of m. Foucault, J. Habermas and i. berlin. The history of ideas is an essential feature 
of intellectual history as it deals with issues such as how ideas born in the distant past 
constitute a journey through time, and influence contemporary thinking and actions. 
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The author examines the extent to which and when ideas of the enlightenment reached 
Latvia, which ideas are due to the Young Latvian movement (jaunlatvie i), philosophi-
cal romanticism. particular attention is devoted to the birth of philosophical thinking 
in Latvia, and the most prominent persons associated with it, as well as the formation 
of the intelligentsia as an identifiable stratum in society and academic traditions of 
philosophy in Latvia up until the present.

in their article s. krūmiņa-koņkova and a. misāne, who specialise in research into 
religion, examine religious ideas in Latvia, how religious institutions came into being, 
and religiosity of the people of Latvia, from earliest times to the present. The authors 
describe how Christianity was brought to the territory of Latvia, the Livonian period, 
the reformation, the Christian Churches during modern times, the moravian breth-
ren, religious life in Latvia in the 1920s and 1930s, as well as that under occupation 
conditions and during the soviet period, and after restoration of independence. They 
pay attention to the history of Catholicism, protestantism and Orthodoxy, initially in 
the territory of Latvia, and later, in the Latvian Republic. as a result of migration fol-
lowers of Judaism and islam, and Russian Old believers settled in Latvia. at present 
migration is again the chief avenue for new religious movements to come to Latvia. The 
authors believe that post-modern features can be discerned in the subjective preaching 
at neo-pentecostal parishes, in the new age movement and in the consumer approach 
to religion by society in general. 

maija kūle presents an axiological view of the history of Latvia, examining the 
evolution of cultural values. Her article shows the centuries-long relationship between 
european values and Latvian culture. This link was the basis for Latvian accession to 
the european union as a community of nation-states; in addition to political and eco-
nomic interaction, accession has led to sharing of values. emergence of the Latvian 
nation and its becoming the titular nation of a state derives from increased national 
self-awareness, striving for freedom, education, strengthening the native tongue, pros-
perity and security. 

The joint article by a. krūze and a. zigmunde, specialists in pedagogy, analyses the 
development of education and pedagogical thought in Latvian from earliest recorded 
times up until restoration of Latvian independence, highlighting principal contempo-
rary tendencies. starting their survey of events with the Riga dom school founded in 
1211, the authors trace developments during the middle ages, during the period after 
the Catholic Reformation in the 16th and 17th centuries, the period of the enlighten-
ment – the 18th century – the period of national awakening in the 19th century, during 
the 20th century up until the 1940s; their article features positive developments of the 
educational system during the 20th century and of the science of pedagogy. ideology 
was paramount during both the occupation and totalitarian periods in Latvia from the 
1940s until 1991, a situation that did not permit understanding of democratic schooling 
and that was accompanied by eradication of humanities-oriented pedagogy. education 



709

in Latvia today benefits from international contacts and has successfully inserted itself 
into the common european education and science area.

academician Jānis stradiņš, who has extensively investigated the history of science 
and education in Latvia, describes in his article the development of higher education 
in relation to the history of Latvia. The article clearly points out the importance of 
the university at tartu in a broad baltic context, as well describing Academia Petrina, 
as the nucleus for a potential local university, the achievements of Riga polytechnic, 
established in the 19th century, later renamed Riga polytechnic institute, the foundation 
in 1919 of the university of Latvia, and its difficult and contradictory evolution during 
various political regimes. The author is of the opinion that higher education in Latvia 
today urgently needs reform in order to achieve internationally recognised quality.

Jānis stradiņš also has two further articles in this volume dealing with the develop-
ment of science in Latvia, i.e. the first considers the period up to the 1940s, whereas 
the second assesses the situation of science in Latvia, under totalitarian conditions and 
also in contemporary independent Latvia. The latter article focuses on how transforma-
tion took place of the pursuit of science as part of a great power (which the ussR was 
militarily) to the situation in a small state (the independent Republic of Latvia) and 
the search during the early 21st century for a more successful model for international 
collaboration. J. stradiņš formulates a number of critical remarks concerning the lack 
of a coherent national science policy in Latvia, the dramatic decrease in the number of 
researchers and steadily decreasing financial support.

in a joint article on minority peoples the historians L. dribins and J. Goldmanis 
examine the history of Latvia in two disjoint periods: 1918–1940, and post restoration 
of independence. during the first period, minority peoples took extensive advantage of 
possibilities to realise their rights to cultural autonomy to establish societies, theatres, 
etc. The article outlines the cultural achievements during that period of Russian, Jew-
ish, baltic German, polish, Lithuanian and belarusian communities in Latvia. Cultural 
activities by minority peoples began anew after restoration of Latvian independence, 
putting into practice the firm intention, first expressed by cultural societies during the 
awakening to restore their ethno-cultural identity, at the same time as integrating into 
a unified Latvian culture space. Contributions to cultural life today comprise amateur 
art, theatre and professional theatre, literature published in the languages of minority 
peoples. Cultural activities by minority peoples contribute to the multi-cultural situa-
tion that exists in Latvia today; these also give positive impetus to the development of 
Latvian culture.

The influence exerted by baltic-Germans on culture in Latvia is analysed by m, 
Grudule, a specialist in literary science. The author asserts that, up until creation of the 
Latvian state in 1918, baltic-Germans were, over many centuries, the prime moving 
force in political, economic and cultural life, independent of the political allegiance 
of the territory of Latvia. baltic-German literature largely reflects literary processes 
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that took place in the German-speaking part of europe, from its beginnings at the 
turn of the 12th and 13th centuries up until the 20th century. m. Grudule presents the 
contribution made by baltic-German literature towards creation of Latvian literature, 
at the same time as admitting in the introduction to her article, that baltic-German 
texts, which were oriented towards a German readership, practically left no impact on 
Latvian literature. Literature written in German acquired a distinct regional charac-
ter only in the 19th century – during the period of Latvian national awakening. The 
article discusses the origins of baltic–German literature, its development during the 
Reformation and Late Renaissance, the baroque period and the enlightenment period, 
the periods of early romanticism, national romanticism, realism, naturalism, as well as 
modernism in baltic-German literature. 

pauls daija, a specialist in literature science, presents an analysis of how Latvian 
national literature arose and developed. His article examines developments from the 
16th century to the mid-19th century. national literature arose out of interaction be-
tween religious literature, lay literature during the enlightenment, literature produced 
by the moravian brethren and other sources. The author emphasises the positive role 
played by baltic-German clergy in the development of Latvian literary language, as 
well as radical agitation literature during the period of the agrarian enlightenment 
by e.g. G. merkel, whose writings, together with ideas espoused by J. G. Herder, led to 
appreciation of national literature in a novel perspective – literature as an intrinsic part 
of the process of creation of the Latvian nation.

in separate articles ieva kalniņa and eva kristsone describe the further develop-
ment of Latvian literature to the present day. The authors take due account in their 
analyses of the fact that Latvian literature, in the broadest sense, is one of the most 
prominent expressions of national identity, and that literary figures have been created, 
and motives formulated that have been transformed into other original art forms, both 
in music and on the stage, occasionally in a quirky manner. 

Literature would not contribute to culture were it not for book publishing. in 
his article viesturs zanders describes the process whereby national book publishing 
came about and subsequent developments. Conditions that obtained in the 1860s are 
described, i.e. when the first Latvian publishers appeared, taking over this task from 
baltic-German entrepreneurs. The first Latvian encyclopaedia started to be published 
in 1891 (by J. dravnieks). in the mid-19th century, Latvian language publications ad-
dressed only the lowest segment of society, whereas by the early 20th century, books 
appeared in Latvian that were worthy of any developed nation, responding to a multi-
tude of reader demands. The numbers of books published in Latvian steadily increased 
throughout the 1920s; however, these numbers fell in the early 1930s, corresponding 
to the world financial crisis, only to increase in the late 1930s up until the outbreak of 
the second World War. independent publishing capacity was systematically destroyed 
during the soviet occupation period, censorship was instituted and publishing was 
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subject to ideological control by the regime. a department devoted to publishing ency-
clopaedias was set up in the 1980s, and several comprehensive compilations appeared. 
The author also examines publication of books by Latvian exiles. new opportunities 
and new challenges appeared for publishers post restoration of independence. Latvian 
books continuing to be published to a sensible extent post-1991 contribute to sustain-
ing national identity.

The development of Latvian theatre is analysed in an article by the literature 
scholar viktors Hausmanis. While in several european countries, notably Greece and 
italy, theatre developed based on native folk traditions, matters proceeded otherwise in 
Latvia, notwithstanding that some elements of theatre can be discerned in Latvian folk 
traditions. Theatre in Latvia began by taking lessons from europe, first and foremost 
from German theatre. subsequently, theatre in Latvia developed independently, tak-
ing due note, certainly, of principles postulated by the Russian theatre reformers k. 
stanislavsky and J. vahtangov; lessons were learned from theatre development in other 
countries. This allowed Latvian theatre to achieve a high artistic level. The professional 
work by eminent, yet quite different personalities, a. mierlauks, a. amtmanis-briedītis 
and e. smiļģis, together with features specific to Latvian theatre, resulted in perform-
ances imbued with psychological realism and theatricality. 

Latvian music has been able to evolve in a relatively free and independent manner. 
This development is described by several contributors, first of all, by arnolds klotiņš, 
in an article reviewing developments from earliest times to the present. song Festivals 
were crucial to consolidation of the Latvian people, a source of national pride, and 
their significance from the mid-19th century onwards is described in an article by ilma 
Grauzdiņa. in addition to bringing the people together, song Festivals provided the 
Latvian people with satisfaction about their cultural values and their ability to unite. 
The author concludes that the primary mission of song Festivals is to sustain a sense 
of national unity. training of choir conductors has been an important feature, but 
support for choral singing by societies, public organisations and state bodies has been 
essential. song Festivals rely upon participation from all across Latvia, good relations 
between professional and amateur artists and derive inspiration by eminent choir  
conductors. 

in her article the musicologist daiga mazvērsīte considers Latvian musicians who 
have made a name for themselves on the world stage. Latvian music composers and 
performers have gained renown in europe and in the usa, where the talents are recog-
nised today of the conductors mariss Jansons and andris nelsons, the violinist baiba 
skride, the pianist vestards šimkus, the opera singers elīna Garanča, kristīne Opolais, 
maija kovaļevska, egīls siliņš and aleksandrs antoņenko. Their achievements have 
contributed positively to the world image of Latvia.

Cinema in Latvia developed later than literature, the theatre or music, and took 
its first steps in the 1920s. Latvian cinema enjoyed its first successes only in the late 
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1930s when a film based on the novel by v. Lācis, A Fisherman’s Son (zvejnieka dēls), 
proved to be especially popular. despite ideological constraints, Latvian cinema greatly 
developed during the period of soviet occupation. during this time both the remit and 
quality of Latvian films grew substantially, and there appeared a number of outstanding 
films, as described in an article by inga pērkone, a researcher specialising in cinema 
issues. difficulties in finding an international distributor for locally-made films has 
meant that the numbers of films produced in Latvia has declined after restoration of 
independence.

Jānis streičs describes in a passionate article the fate of Latvian cinema. His article 
reflects personal experience as a film director and the fact of having been present at 
many crucial development junctures for Latvian cinema, compounded by a desire to 
recall the contributions made by several, now largely forgotten film directors, pāvels 
armands, Leonīds Leimanis, Rolands kalniņš. His article seeks to honour the memory 
of those who founded Latvian classical cinema, and to clarify, according to Jānis streičš, 
the reasons for this artistic miracle to have happened.

in their article elita Grosmane and eduards kļaviņš consider development of the 
visual arts in Latvia. They shed light on a number of poorly researched aspects of the 
history of art in Latvia, in that they include in their analysis an assessment of archaeo-
logical artefacts found in Latvia and review investigations of art in Latvia during the 
middle ages. it is important to study further developments in art during between the 
16th and 18th centuries, the period of classicism and romanticism, the national awak-
ening period, the neo-romantic modernism period and the rise of the Latvian national 
school of art. The authors are interested in rehabilitating classical modernism and new 
realism. Their investigations include the soviet period and suggest a methodology for 
its further study; they also examine the exile period as a facet of national identity. The 
article also presents conclusions about tasks for the history of the visual arts in inde-
pendent Latvia during the 21st century and points to the need to publish a global review 
of the history of the visual arts in Latvia. 

Jānis krastiņš in his article describes architecture as an art-form. architecture, to 
a greater extent than any other form of art in Latvia, is closely linked to traditions 
and practices prevalent in europe. initially German architecture defined the Riga style 
of architecture and, thus, Latvian architecture is european. art nouveau (Jugendstyl) 
architecture flowered in Latvia, and Riga has a large number of buildings standing cre-
ated in this style. Later Latvian architecture developed a more national character. 

The soviet occupation period offered a complex challenge for the development of 
Latvian art, as strict dictates were imposed on theatre arts, the cinema and literature, 
notably socialist realism and soviet patriotism. However, even under these circum-
stances, Latvian art was able to develop new and unexpected forms, particularly in 
literature and in the theatre, where criticism of the ruling system could be found in 
hidden allegoric form. both plays and literary works appeared that were hugely popular 



713

to such an extent that it was difficult to obtain tickets to various performances and even 
relatively large book runs sold out rapidly. 

The extensive emigration from Latvia during the second World War substantially 
impacted later development of many art forms in that many outstanding writers, musi-
cians, actors and directors departed. One consequence was that traditions developed 
during the German period and during Latvian independence allowed creation in exile 
of significant literary works. Theatre companies, professional or semi-professional, were 
formed, and operated for extended periods in a number of countries of residence of 
Latvian exiles; often these companies were led by distinguished Latvian theatre person-
alities. all of the forms of Latvian art in exile ensured preservation, and even further 
development, of Latvian culture, language and national traditions. significant literary 
works were created in exile by anšlavs eglītis, mārtiņš zīverts, veronika strēlerte, 
Gunars Janovskis, zenta mauriņa and others. a number of important theatre drama-
tisations were also created, evidence for the development of Latvian theatre. inguna 
daukste-silasproģe surveys these processes in her article. 

This volume also features an article by i. Lip a on cultural references to Latvian 
sexuality. she presents an overview of the period 1914–1939, a time when culture and 
everyday life in Latvia underwent modernisation drawing inspiration from Western 
processes as regards the role played by gender in society, sexual emancipation; on the 
other hand, nationalist ideology also advanced its values. sexual stereotypes were called 
up to help save the nation, to raise the reproduction rate, and pleasure divorced from 
procreation was strongly criticised. The ideal Latvian woman was portrayed as mother, 
wife, housewife and propagator of the national way of life. Classical moral values were 
cultivated: family, chastity, loyalty and being a Latvian. in particular, during war time 
men called up to serve were told to defend the nation, whereas women were encouraged 
to personify national honour. Creation of the Latvian nation was based upon reproduc-
tive sexuality: marriage and family, childbearing. The author notes that Latvian nation-
alist ideas of the time were identical to those prevalent in Central and east european 
states. The nationalist ideology of the 1930s and during wartime notwithstanding, the 
contemporary situation in Latvia is characterised by modern tendencies, abandoning 
traditional sexual values.

in his article i. Osiņš lists Latvian sporting achievements, ones that have demon-
strated the physical prowess of Latvians. Latvian sports achievements are sufficiently 
diverse that the author has focussed on the most important ones, including those at 
Olympic level.

by way of contrast in comparison with most other articles in this volume, ones 
that predominantly feature a historical approach to culture, ilze koroļeva and Ritma 
Rungule analyse the role of youth in contemporary culture in Latvia from a sociologi-
cal standpoint. Contemporary youth in Latvia are examined as separate generations 
(cohorts) in order to study the future dimension: what are the values of young people in 
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Latvia, which ideas, values, life styles, literary achievements, artistic passions, successes 
in music and sports – which cultural achievements shall be built upon, supported and 
judged as significant. The attitudes of young people in Latvia today undoubtedly shall 
characterise those of future Latvia.

The authors have considered four cohorts of young people in Latvia: the 1960s–
1970s, the 1980s, the 1990s and the millennium generation. each of these groups 
possesses a different character. The 1960–1970s generation was characterised by an 
increasing demand for labour, as during this time Latvia became highly industrialised. 
Young people from the 1980s appreciate the importance of middle schooling and 
professional skills, first work experience, their economic status is that of beginners so 
as to become part of the new economic system post-1990. The 1990s generation of 
young people appreciate the necessity to start completely anew; compulsory mid-level 
education was abolished and professional (vocational) education lost its reputation. 
Consequently, youth in the age group 15–24 (today) became socially unsecured. Young 
people of the new millennium viewed through their interests and aspirations typically 
display a mismatch between their plans and what the economy demands and can offer. 
transition from education to work has become less standardised and occurs more on a 
case-by-case basis. as the Latvian proverb says, everyone forges his own good fortune! 
in terms of values the importance of life as part of society has diminished, whereas the 
importance of individual life has increased.

The final article in this volume is by sandra sebre and deals with Latvian life force 
issues. as a psychologist the author asserts that each nation may be characterised by 
social psychological forces that mentally prepare a nation to overcome negative tenden-
cies, ones that would lead to disappearance of the people.

The authors of papers presented in this volume hope that these will permit a deeper 
understanding of Latvian culture and culture in Latvia, as well as contribute to its fur-
ther development, particularly as regards on-going processes in the fields of culture and 
education. it is also hoped that this volume will facilitate continuation of the Latvian 
studies (Lettonics) research programme both nationally and internationally, so that the 
outside world might better appreciate Latvian national cultural riches, helping thereby 
to promote understanding between peoples and their mutually advantageous interac-
tions.
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āriņš Leonīds (1907–1991) – gleznotājs, pedagogs  488

armanda inese (Inès Armand, 1874–1920) – franču izcelsmes krievijas revolucionāre, pāvela 
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prēmijas laureāts  130, 159

artmane vija (dz. alīda artmane, 1929–2008) – aktrise  368, 506, 507
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tversmes sapulces deputāte  20, 30, 83, 230, 279, 292–295, 303, 323, 356–359, 364, 377, 390, 
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ašenkampfs alfrēds (Alfred Aschenkampff, 1858–1914) – arhitekts  564

ašs šoloms (Sholem Asch, 1880–1957) – ebreju rakstnieks  237

augstkalns alvils (1907–1940) – valodnieks  166

augstums arturs (1920–1986) – izdevējs  349

augustīns aurēlijs, svētais (Aurelius Augustinus Hipponensis, 354–430) – kristiešu filozofs un 
teologs  31

auns augusts (1887–1967) – riteņbraucējs  621
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austriņš alfrēds (1893–1963) – aktieris  361

austriņš antons (1884–1934) – rakstnieks  300

auškāps Jūlijs (1884–1942) – ķīmiķis, Lu rektors, izglītības ministrs  26, 137–140, 163, 168, 202

auškāps kārlis (dz. 1947) – aktieris, režisors  372, 373

auziņa-Leonarde norma (dz. 1930) – vijolniece 409

auziņš imants (1937–2013) – dzejnieks, kritiķis  325, 327

auziņš mārcis (dz. 1956) – fiziķis, Lu rektors  144, 199–201

avenāriuss Rihards (Richard Heinrich Ludwig Avenarius, 1843–1896) – šveiciešu filozofs  27, 167

avotiņa zeltīte (1925–1982) – dzejniece  578

azarova Ludmila (arī Ludmila vāciete, 1935–2012) – dzejniece, tulkotāja  214, 255

b

babels izaks (Исаак Эммануилович Бабель, 1894–1940) – krievu rakstnieks, dramaturgs  251

bacāns Rūdolfs (dz. 1987) – kordiriģents  439

bahs Johans sebastians (Johann Sebastian Bach, 1685–1750) – vācu komponists, ērģelnieks, pia-
nists, vijolnieks  452, 459

bahvalova nadežda (dz. 1951) – aktrise  254

baibusa-zandberga diāna (dz. 1977) – pianiste  462

bairons džordžs Gordons (George Gordon Byron, 1788–1824) – angļu dzejnieks  293

bakmanis Gastons (Gaston Victor Backman, 1883–1964) – zviedru anatoms un antropologs  137, 
168

balabkins nikolajs (dz. 1926) – ekonomists  178, 192

balčus zane (dz. 1979) – kinozinātniece  538

balderis-sildedzis Helmūts (dz. 1952) – hokejists  633, 634

baldone austra (1898–1971) – aktrise  366

baldzēns egils (dz. 1960) – filozofs, politiķis, arodkustības aktīvists, saeimas deputāts  83

balklavs-Grīnhofs arturs (1933–2005) – radioastronoms, zinātnes popularizētājs  184

balode ilze (dz. 1972) – kordiriģente, pedagoģe  441

balodis andrejs (1908–1987) – dzejnieks  319

balodis dāvids (arī dāvis, 1809–1864) – brāļu draudzes sludinātājs, vēlāk pareizticīgais priesteris  
49

balodis Francis (1882–1947) – arheologs, ēģiptologs  32, 127, 134, 163, 170, 171, 174, 542

balodis kārlis (1864–1931) – ekonomists, demogrāfs, politiķis, saeimas deputāts  22, 32, 127, 134, 
137, 139, 150, 163, 167, 174

balodis uldis (arī brālis Dharmapāla, dz. 1949) – budisma mūks un skolotājs  62
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baltpurviņš augusts (1871–1930) – rakstnieks  300

balzaks Onorē de (Honoré de Balzac, 1799–1850) – franču rakstnieks  283

baļmonts konstantīns (Константин Дмитриевич Бальмонт, 1867–1942) – krievu dzejnieks  
298

baļuna vera (1904–1978) – režisore, pedagoģe  369

bambergs kārlis (1894–1981) – agroķīmiķis  164

banga tija (īst. v. tija kopštāle, 1882–1957) – aktrise, lugu autore  358–360

banjens džons (John Bunyan, 1628–1688) – angļu sludinātājs, rakstnieks  273

bankavs Jākobs Frīdrihs (Jacob Friedrich Bankau, ?–1725) – vācbaltiešu garīdznieks, rakstnieks  
214

bannihs boriss (Борис Евгеньевич Банных, dz. 1948) – kontrabasists, basģitārists  463

bārda Fricis (1880–1919) – dzejnieks  21, 24, 50, 298, 299, 302, 323, 387

barisons pēteris (1904–1947) – komponists, diriģents, pedagogs  393, 394, 396, 420, 432, 442

barkāne-verbele ingrīda (dz. 1948) – vieglatlēte (sprints)  630

barons krišjānis (1835–1923) – folklorists, rakstnieks, publicists  19, 68, 126, 162, 163, 166, 189, 
281–283, 287, 332, 333

bārs Georgs Heinrihs (arī Juris bārs, Georg Heinrich Baar, 1808–1879) – ārsts, valodnieks  126

bārs Oskars (1848–1914) – arhitekts  563

barskovs Oļegs (1935–2002) – komponists, čellists  402

barševskis arvīds (dz. 1965) – biologs, du rektors  199

bartoks bēla (Béla Bartók, 1881–1945) – ungāru komponists, pianists  398, 402, 426

barūne elza (dz. sofija barūne, 1909–1974) – aktrise  366

bārzdiņš Jānis visvaldis (dz. 1937) – datorzinātņu speciālists  185

bašs mendelis (1919–2012) – diriģents, komponists  257

baštiks viktors (1912–2001) – komponists, kordiriģents, ērģelnieks  431

batorijs stefans (Stephan Báthory, 1533–1586) – polijas karalis un Lietuvas lielkņazs  122

bauls ernests – arhitekts tehniķis  554, 555

baumanis arturs (1867–1904) – gleznotājs, grafiķis  482

baumanis arturs (1905–1989) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks un kritiķis  584

baumanis Jānis Frīdrihs (1834–1891) – arhitekts  286, 418, 557, 562, 563, 586

baumanis Joahims (arī Jukums baumanis, Joachim Baumann, 1712–1759) – vācbaltiešu luterāņu 
mācītājs, kurzemes un zemgales virskonsistorijas superintendents  48

baumanis uldis (1936–2007) – vijolnieks 409

baumans zigmunts (Zygmunt Bauman, dz. 1925) – britu sociologs  677

baumaņu kārlis (kārlis baumanis, 1835–1905) – komponists, literāts  442

bauris elmārs (dz. 1918) – hokejists, treneris  625
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baušķenieks auseklis (1910–2007) – gleznotājs  489

bebrišs Jūlijs (1931–1993) – aktieris, režisors  368, 372

beitlers vilhelms Gotlībs Frīdrihs (Wilhelm Gotlieb David Beitler, arī Beutler, 1745–1811) – vācu 
matemātiķis, astronoms  125, 152

beitnere-Le Galla dagmāra (dz. 1955) – socioloģe, antropoloģe  66, 690

bekere sofija (Sophie Becker, prec. švarca, Schwarz, 1754–1789) – vācbaltiešu dzejniece, rakst-
niece  217

bekers Henks (Henk Becker, dz. 1933) – nīderlandes sociologs  651

bēkers viljams – vācbaltiešu dziedātājs  240

bekets semjuels (Samuel Beckett, 1906–1989) – īru rakstnieks, dramaturgs, dzejnieks  592

beķere marija (prec. Rogule, 1882–1963?) – skolotāja, privātskolas dibinātāja  107

beķers mārtiņš (dz. 1928) – biotehnologs, izgudrotājs  181, 183

bēlendorfs kazimirs ulrihs (Casimir Ulrich Boehlendorff, 1775–1825) – vācbaltiešu dzejnieks, 
literāts  218

belijs andrejs (Андрей Белый, īst. v. boriss bugajevs, Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934) – 
krievu dzejnieks  299

belokoņs valērijs (dz. 1960) – uzņēmējs, izdevējs  148, 352

bels alberts (īst. v. Jānis Cīrulis, dz. 1938) – rakstnieks, LR augstākās padomes deputāts  327, 
329, 346, 348

belševica vizma (1931–2005) – dzejniece, rakstniece  323, 327, 328, 344

beļajevs mitrofans (Митрофан Петрович Беляев, 1836–1903) – krievu mecenāts, mūzikas 
izdevējs  388

beļavskis Leonīds (Леонид Савельевич Белявский, 1927–2011) – teātra režisors  251

beļcova aleksandra (Александра Митрофановна Бельцова, 1892–1981) – gleznotāja, grafiķe  
26, 235, 487

beļeņkijs maksis (Макс Львович Беленький, 1911–1965) – farmakologs  186, 200

bencigers Hanss (Hans Bänziger, 1917–2005) – šveiciešu literatūrzinātnieks, kritiķis  223

bendrupe mirdza (1910–1995) – dzejniece, rakstniece  313, 315, 316, 320, 325

benefelde ada (1884–1967) – dziedātāja, pedagoģe  446, 448

benjamins valters (Walter Bendix Schönflies Benjamin, 1892–1940) – vācu filozofs, kultūrkritiķis, 
esejists, rakstnieks  13

berdjajevs nikolajs (Николай Александрович Бердяев, 1874–1948) – krievu filozofs  232

berelis Guntis (dz. 1961) – rakstnieks, literatūrkritiķis  312, 316, 322

bērents bernhards fon (Bernhard von Berent, arī benno bērents, Benno von Berent, 1892–1946) – 
vācbaltiešu jurists, tieslietu ministrs  239

bergengrīns verners (Werner Max Oskar Paul Bergengruen, 1892–1964) – vācbaltiešu rakstnieks  
208, 223, 226–230

bergholde agnese (dz. 1980) – mākslas zinātniece  471
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bergkinde zelma (arī zelma Gotharde-bergkinde, 1897–1964) – dziedātāja, pedagoģe 447

bergmanis Gustavs (Gustav  von Bergmann, 1749–1814 ) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, grā-
matizdevējs, folklorists, valodnieks  217

bergmans ingmars (Ernst Ingmar Bergman, 1918–2007) – zviedru režisors, rakstnieks  251, 517

bergs Jānis (1863–1927) – agronoms, lauksaimniecības zinātnieks  131

bergsons anrī (Henry Louis Bergson, 1859–1941) – franču filozofs  35, 167, 298

bergstrēma nataša – zviedru inženiera bergstrēma sieva  500

bergstrēms – zviedru inženieris  500

bergstrēms ulafs (1935–2010) – pāvela armanda civilsievas audžudēls, zviedru inženiera berg-
strēma dēls  500

berklavs eduards (1914–2004) – Latvijas psR valsts darbinieks, nacionālkomunists, LR augstākās 
padomes un saeimas deputāts  322, 424

bērks edmunds (Edmund Burke, 1729–1797) – īru izcelsmes angļu politiķis, politikas teorētiķis, 
filozofs  71

berlics Johans Georgs ādams (Johann Georg Adam Berlitz, 1753–1837) – vācu arhitekts  550,  
551

berlins Jesaja (Sir Isaiah Berlin, 1909–1997) – ebreju izcelsmes angļu filozofs, politikas teorētiķis  
12, 14, 15, 227

berliozs Hektors (Hector Berlioz, 1803–1869) – franču komponists, diriģents  459

bērmanis alfons (19. gs. vidus) – iespējams, pirmais latviešu izcelsmes profesionālais fotogrāfs  
128

bermonts-avalovs pāvels (Павел Рафалович БермондтАвалов, 1877–1973) – krievijas armijas 
virsnieks, baltgvards, Rietumu brīvprātīgās armijas pavēlnieks  606

bernevics Johans karls (Johann Carl Bernewitz, 1735–1790) – vācbaltiešu garīdznieks, latviešu 
izglītības veicinātājs  99

bertolds (arī bertolds skulte, Bertoldus, Berthold, Berthold Schulte, ?–1198) – ikšķiles bīskaps, 
Livonijas krusta karu iniciators  42

bertovskis ernests (1924–1996) – čellists  451, 453

berzinskis ēvalds (1891–1968) – čellists, pedagogs  450

bērziņa Lilita (īst. v. Lilija priede-bērziņa, 1903–1983) – aktrise  366–370, 378, 522, 533

bērziņš aldis (dz. 1956) – volejbolists  629

bērziņš alfons (1916–1987) – ātrslidotājs  623

bērziņš alfrēds Jēkabs (1899–1977) –  politiķis, valsts un sabiedrisks darbinieks, ministrs  493, 
495–497, 524, 525

bērziņš andris (dz. 1944) – LR augstākās padomes deputāts, Latvijas valsts prezidents  194

bērziņš arturs (1882–1962) – publicists, teātra vēsturnieks 586

bērziņš boriss (1930–2002) – gleznotājs, grafiķis, pedagogs  488

bērziņš Gints (dz. 1968) – kinooperators  529

peRsOnu RādītāJs
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bērziņš Jānis (dz. 1941) – vēsturnieks  189, 196

bērziņš Ludis (arī Ludvigs ernests bērziņš, 1870–1965) – folklorists, dzejnieks, literatūrzinātnieks, 
izglītības darbinieks  30, 32, 77, 107, 113, 127, 137, 163, 167, 177, 262, 263, 339

bērziņš Rihards (pseid. Rihards valdess, 1888–1942) – rakstnieks, žurnālists, tulkotājs  336

bērziņš Rūdolfs (1881–1949) – aktieris, dziedātājs, pedagogs  357, 358, 448

bērziņš uldis (dz. 1944) – dzejnieks, atdzejotājs  255, 328

bērziņš valdis (dz. 1935) – vēsturnieks  189

bērzkalne anna (1891–1956) – filoloģe, folkloriste  179

bērzkalns valentīns (1914–1975) – muzikologs, komponists, diriģents  415, 432, 594

bērzkalns pēteris (1899–1958) – arhitekts  566

bērzzariņš Gunārs (dz. 1925) – latviešu izcelsmes austrālijas šahists, sporta žurnālists, grāmatu 
autors  625

besers Johans fon (Johann von Besser, 1654–1729) – vācbaltiešu jurists, dzejnieks, galminieks  
215

bēthovens Ludvigs van (Ludwig van Beethoven, 1770–1827) – vācu komponists, pianists  415, 
459

bētiņš Jānis (1830–1912) – mūzikas pedagogs, diriģents, ērģelnieks, vijolnieks  383, 414, 415,  
445

bētiņš Ludvigs (1856–1930) – pianists, ērģelnieks  416

bēzeke Johans melhiors Gotlībs (Johann Melchior Gottlieb Beseke, 1746–1802) – vācbaltiešu tiesīb - 
zinātnieks, filozofs, dabaszinātnieks  18, 79, 125, 152

bičevskis Raivis (dz. 1973) – filozofs  37

bičole baiba (dz. 1931) – dzejniece  574, 579

bičolis Jānis (1904–1982) – literatūras vēsturnieks un kritiķis, folklorists  575, 577, 578, 580, 583, 
584

bietags edvīns (1908–1983) – cīkstonis (grieķu romiešu cīņa)  623

biezais Haralds (1909–1995) – teologs, reliģiju vēsturnieks  40, 178, 347

biezaite margarita (1921–2007) – mākslas pedagoģe, kultūras darbiniece, literāte  594

biezaitis ēriks (1911–1994) – muzikologs  594

biezbārdis kaspars ernests (1806–1886) – valodnieks, pedagogs, sabiedrisks darbinieks, publi-
cists, filozofs  19, 27, 126

bīhners Georgs (Georg Büchner, 1813–1837) – vācu rakstnieks, mediķis  240

bikše kārlis (1887–1955) – arhitekts, pedagogs  564

bīlenšteins augusts Johans Gotfrīds (August Johann Gottfried Bielenstein, 1826–1907) – vācbal-
tiešu luterāņu garīdznieks, valodnieks, vēsturnieks, folklorists, etnogrāfs  150, 155–157, 174, 
212, 565, 566

bīlenšteins bernhards (Bernhard Bielenstein, 1877–1959) – vācbaltiešu arhitekts  563–565

bīlenšteins zigfrīds (Siegfried Bielenstein, 1869–1949) – vācbaltiešu gleznotājs, grafiķis  223, 225
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bills-belocerkovskis vladimirs (Владимир Наумович БилльБелоцерковский, 1884 v. st./ 
1885 j. st.–1970) – krievu rakstnieks, dramaturgs  367

biltauere-Rubene astra (dz. 1944) – volejboliste  642

bīmanis mārtiņš (1864–1946) – sanitārtehnikas inženieris, Lu rektors  132

bīnemanis ernsts Johans (1753–1806) – mehāniķis, izgudrotājs  125, 161, 162

birģelis Jānis (1890–1945) – garīdznieks  52

birjuzovs sergejs (Сергей Семенович Бирюзов, 1904–1964) – krievu militārpersona, maršals  
144

birkāns ivars (1938–2010) – flautists, saksofonists, komponists  463

birkerts antons (1876–1971) – literatūrvēsturnieks, kultūrvēsturnieks, rakstnieks, publicists  21, 
28, 29, 79, 320

birkerts pēteris (1881–1956) – folklorists, literatūrzinātnieks, sociologs  27, 79, 179, 320

birmanis Ļevs (dz. 1936) – aktieris  254

bīrons anatolijs (1929–2006) – vēsturnieks  189

bīrons pēteris (Peter von Biron, 1724–1800) – kurzemes hercogs 124, 161

birze miervaldis (īst. v. augusts miervaldis bērziņš, 1921–2000) – rakstnieks, publicists, ārsts  
326, 328

birzgale Rasma (dz. 1936) – aktrise, literāte  590, 592

birzgalis Reinis (1907–1990) – aktieris, režisors, literāts  576, 585, 587

birziņa aira (dz. 1968) – kordiriģente, pedagoģe  438, 441

birznieks aleksandrs (1893–1980) – arhitekts, pedagogs  131, 142

bisenieks Jānis (1864–1923) – agronoms, sabiedrisks darbinieks, grāmatu izdevējs  131

bisenieks valdis (dz. 1928) – ģermānists, tulkotājs, dzejnieks  214, 218, 221

bisnieks pēteris (1853–1911) – izdevējs  335

bišofs karls ādams (Carl Adam Bischoff, 1855–1908) – vācu ķīmiķis  129, 159, 160, 169

bištēviņš Oļģerts (1907–1972) – komponists, diriģents  393, 450

bizē Žoržs (Georges Bizet, 1838–1875) – franču komponists  237

bjaliks Haims nahmans (Hayim Nahman Bialik, 1873–1934) – ebreju dzejnieks  236

bjērnsons bjērnsterne (Bjørnstjerne Martinius Bjørnson, 1832–1910) – norvēģu rakstnieks  293

blahers boriss (Boris Blacher, 1903–1975) – vācu komponists  240

blahers karls Johans (Karl Johann Blacher, 1867–1939) – vācbaltiešu ķīmiķis (tehnologs), siltum-
tehniķis  129, 138, 161

blaumane kristīne (dz. 1975) – čelliste 408, 460, 461

blaumanis Rūdolfs (1862 v. st./1863 j. st.–1908) – rakstnieks, žurnālists, dramaturgs  75, 222, 230, 
235, 240, 250, 251, 279, 283, 295, 297, 298, 300, 323, 340, 347, 355–357, 359, 362, 363, 368, 
370, 375–378, 396, 403, 511, 528, 535, 586, 590, 592

blaus Haralds (1885–1945) – šāvējs (stenda šaušana), daiļslidotājs  620

peRsOnu RādītāJs
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blavatska Helēna (dz. fon Hāna, Елена Петровна Блаватская, 1831–1891) – reliģijas filozofe, 
teozofijas kustības dibinātāja  50

blehs Leo (Leo Blech, 1871–1958) – vācu diriģents  237, 393

blekte andris (1923–2007) – teātra režisors  376, 587

blese ernests (1892–1964) – valodnieks, literatūrzinātnieks  32, 166, 265

blēse Hermanis (Hermann Blaese, 1911–2002) – vācbaltiešu jurists  239

bless svetlana (dz. 1942) – aktrise  373

blicavs andris (dz. 1954) – latviešu izcelsmes austrālijas basketbolists  629

blinkena aina (dz. 1929) – valodniece  189

blūma O. – Rīgas krievu sabiedriska darbiniece  233

blumberga Renāte (dz. 1971) – vēsturniece, etnoloģe  201

blumbergs edgars (1893–1972) – filmu skaņu operators, režisors, tehniķis  523

blumbergs ilmārs (dz. 1943) – scenogrāfs, grafiķis  201, 372

blumbergs voldemārs (1899–1958) – filmu skaņu režisors, tehniķis  523

blūms elmārs (dz. 1936) – fiziķis  201

bļinovs valentīns (1928–2005) – baletdejotājs, horeogrāfs, pedagogs  257

bļodnieks ādolfs (1889–1962) – politiķis, valsts darbinieks, Latvijas tautas padomes loceklis, 
satversmes sapulces un saeimas deputāts, ministru prezidents  131

bļugers anatolijs (1926–2007) – mediķis (infekcionists, hepatologs), medicīnas organizators  186

bobe mendels (1894–1973) – vēsturnieks  236

bobkovics artūrs (1885–1959) – diriģents  422, 445

bodīna Frīda fon (Friede von Boddien, 1883–pēc 1953) – dziedātāja, mūzikas skolotāja  240

bogačs vladislavs (dz. 1947) – teātra režisors  254

bogdanovs-beļskis nikolajs (Николай Петрович БогдановБельский, 1868–1945) – krievu 
gleznotājs  235

bogojavļenskis Grigorijs (Григорий Богоявленский, 1893–1968) – Rīgas krievu sabiedrisks dar-
binieks, vēstures skolotājs  233

boierde valters – aktieris  240

boiko mārtiņš (dz. 1960) – etnomuzikologs  410

bokls Henrijs (Henry Thomas Buckle, 1821–1862) – angļu vēsturnieks  28

bokslafs vilhelms Ludvigs nikolajs (Wilhelm Ludwig Nikolai Bockslaff, 1858–1945) – vācbaltiešu 
arhitekts  549, 550, 563–565

boldirevs vladimirs (dz. 1950) – sitamo instrumentu mūziķis  463

bols pīrss (Piers Bohl, 1865–1921) – vācbaltiešu matemātiķis  158, 212

bops Francs (Franz Bopp, 1791–1867) – vācu valodnieks, indoeiropiešu salīdzināmi vēsturiskās 
valodniecības pamatlicējs  157

bormane anna (1896–1990) – ķirurģe  139, 140
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bormane Olga (1893–1968) – aktrise, režisore, pedagoģe  237

bornmans kristiāns (Christian Bornmann, 1639–1714) – vācu izcelsmes dzejnieks, bibliotekārs  
214

boronovskis teodors (Theodore Boronovskis, dz. 1943) – latviešu izcelsmes austrālijas džudists

bramberga elvīra (1902–1979) – aktrise  366

brāmss Johanness (Johannes Brahms, 1833–1897) – vācu komponists, pianists  459

brandavs aleksandrs (dz. 1970) – kordiriģents  248

brants Johans pēteris (Johann Peter Brandt, 1766–1835) – vācbaltiešu garīdznieks, publicists, 
tulkotājs  218

brants Oskars Ludvigs (Oskar Ludwig Brandt, 1889–1943) – Rīgas vācu teātra direktors, inten-
dants, režisors  239

brasla varis (dz. 1939) – kinorežisors  534, 535

brasla Žanis (dz. bredovskis, 1908–1954) – aktieris, režisors  368, 369

brastiņš ernests (1892–1942) – gleznotājs, mākslas teorētiķis, publicists, pilskalnu pētnieks, diev-
turības dibinātājs  54, 310, 336

braše Gustavs (arī braže, Gustav Wilhelm Siegmund Brasche, 1802–1883) – vācbaltiešu garīdz-
nieks, literāts, valodnieks  280

brauna dora (1892–1973) – pianiste, pedagoģe  236

brauna Ludmila (dz. Rjabova, Людмила Брауна, dz. 1924) – dziedātāja, pedagoģe  457

brauns Hermanis (1918–1979) – pianists, pedagogs  236, 237, 257, 454

brauns Joahims (1929–2013) – ebreju izcelsmes Latvijas un izraēlas vijolnieks, muzikologs  258, 
453

brauns mārtiņš (dz. 1951) – komponists  406, 442

brauns uldis (dz. 1932) – kinorežisors, kinooperators  530

brāzma Gunārs (dz. 1965) – filozofs, bioētiķis  37

brazovska marija (dz. 1944) – kordiriģente, mūzikas skolotāja  440

brederlo Frīdrihs vilhelms (Friedrich Wilhelm Brederlo, 1779–1862) – vācbaltiešu tirgotājs, māk-
slas darbu kolekcionārs, mecenāts  481

brēdrichs inārs (1930–1991) – dzejnieks, literatūrkritiķis  576, 579

breģe ilona (dz. 1959) – komponiste, pianiste, muzikoloģe  407

brehmane-štengele milda (1893–1981) – dziedātāja, aktrise  448

brehts bertolts (Bertolt Brecht, 1898–1956) – vācu dramaturgs, dzejnieks, režisors  366

breidaks antons (1932–2002) – valodnieks  189

breikšs Leonīds (1908–1942) – dzejnieks  311

brēmenes ādams (arī ādams no brēmenes, Adamus Bremensis, pirms 1050–pēc 1081) – vācu 
hronists 41

brencēns kārlis (1879–1951) – gleznotājs, vitrāžists, mākslas tehnoloģisko procesu pētnieks  485
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brenčs aloizs (1929–1998) – kinorežisors  531

brentano Francs (Franz Brentano, 1838–1917) – vācu filozofs, psihologs  35

bricke erhards (1877–1953) – ķīmiķis tehnologs, minerālmēslojumu pētnieks, profesors, psRs 
za viceprezidents  161, 179

brics Ježijs (1873–1949) – Latvijas poļu kultūras darbinieks  241

briedis Leons (dz. 1949) – dzejnieks, atdzejotājs  17, 37, 214, 328, 406

briedis Raimonds (dz. 1965) – literatūrzinātnieks  281, 321

brigadere anna (1861–1933) – rakstniece, dramaturģe, dzejniece  24, 240, 279, 302–304, 311, 337, 
347, 357, 358, 363, 364, 396, 586, 592

brikmanis uģis (dz. 1956) – režisors  435

brikners karls (Karl Brückner, 1893–1963) – zviedru izcelsmes Latvijas vijolnieks, pedagogs  258, 
453

brinkena Ģertrūde fon den (Gertrud von den Brincken, 1892–1982) – vācbaltiešu dzejniece, rakst-
niece  221, 226, 227, 230

brītiņš ēriks (1923–2010) – aktieris  368

brīvzemnieks Fricis (īst. v. Fricis treilands, 1846–1907) – dzejnieks, valodnieks, folklorists, pub-
licists  19, 31, 162, 281, 282

brjusovs valērijs (Валерий Яковлевич Брюсов, 1873–1924) – krievu dzejnieks, prozaiķis, litera-
tūrkritiķis  298

broce Johans kristofs (Johann Christoph Brotze, 1742–1823) – vācu izcelsmes vēsturnieks, novad-
pētnieks, pedagogs  152, 190

brocis augusts (1912–1942) – dzejnieks, rakstnieks, žurnālists  310

brodele anna (1910–1981) – rakstniece,  dramaturģe, dzejniece  320, 369

broka terēzija (dz. 1925) – mūzikas pedagoģe, kordiriģente  438

brokess bartolds Heinrihs (Barthold Heinrich Brockes, 1680–1747) – vācu dzejnieks  268

broks aloizs (1898–1943) – garīdznieks, latgaliešu kultūras darbinieks, tulkotājs, pedagogs  53, 56

broks Jānis (arī Joņs, 1919–2007) – izglītības darbinieks, literāts, kultūrvēsturnieks  92

bronfenbrenners urijs (Urie Bronfenbrenner, 1917–2005) – krievijas izcelsmes amerikāņu psiho-
logs  682, 703

brože inta  596 

brukners Ferdinands (Ferdinand Bruckner, 1891–1958) – austriešu rakstnieks un dramaturgs  
240

brūvers pēteris (1957–2011) – dzejnieks, atdzejotājs  328

bružis miķelis (1868–1941) – inženieris ķīmiķis, dabaszinātņu filozofs, tautas padomes loceklis, 
satversmes sapulces deputāts  26

buceniece ella (dz. 1949) – filozofe  8, 27, 37, 38, 190

bucis andris (dz. 1940) – šāvējs (ložu šaušana)  630

budo silva (arī silva Rozenberga, 1910–1992) – dejotāja, baleta pedagoģe  236
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buduls Hermanis (1882–1954) – ārsts, psihiatrs  127
bugajenkovs ivans (dz. 1938) – volejbolists  630, 631, 642
buholcs alvils (1880–1972) – ģeodēzists  161, 164, 169, 171
bukālis miķelis – brāļu draudžu kustības aizsācējs kurzemē 19. gs. beigās  47
bukovskis vladimirs (Владимир Иосифович Буковский, 1867–1937) – krievu izcelsmes Latvijas 

jurists  137, 167
bula dace (dz. 1960) – folkloriste  189
bulgakovs mihails (Михаил Афанасьевич Булгаков, 1891–1940) – krievu rakstnieks  233, 235
būmanis aleksandrs (1881–1937) – tiesību zinātnieks, literāts  137, 167
bumbērs pēteris (1926–1984) – latviešu izcelsmes austrālijas basketbolists  629
bumbiere nora (1947–1994) – dziedātāja  406, 463
bunčuka Jekaterina (Екатерина Осиповна Бунчук, 1895–1968) – aktrise  233, 234
bunkše edmunds valdemārs (dz. 1935) – ģeogrāfs  178
burdjē pjērs (Pierre Bourdieu, 1930–2002) – franču sociologs, antropologs, filozofs  648
burima maija (dz. 1971) – literatūrzinātniece  297
burka-Lovella silvija (dz. 1954) – latviešu izcelsmes kanādas ātrslidotāja, treka riteņbraucēja  

630
burkevics Jēkabs – vēsturnieks  510
būrs Jurijs de (Юрий Львович де Бур, 1887–1949) – aktieris  235
bušs mārtiņš (1855–1930) – grafiķis  333
bušs eduards –  inženieris  564, 566
bušs Ojārs (dz. 1944) – valodnieks  189
butulis ilgvars (dz. 1948) – vēsturnieks 495
butuls ādams (1860–1938) – ārsts, žurnālists, sabiedrisks darbinieks  107

C

Cakuls Jānis (dz. 1926) – teologs, reliģijas vēstures pētnieks  92
Cālītis arnolds (1883–1972) – fotogrāfs, uzņēmējs, filmu producents  523
Cālītis eduards (1881–1947) – rakstnieks, žurnālists  300
Canders Frīdrihs (Friedrich Zander, Фридрих Артурович Цандер, 1887–1933) – vācbaltiešu 

izcelsmes inženieris, kosmonautikas teorētiķis, raķešbūvētājs  130, 131, 179
Caps valters (Walter Zapp, 1905–2003) – autodidakts, fotokameras “Minox” izgudrotājs  172– 

174
Caune andris (dz. 1937) – vēsturnieks, arheologs  190, 196, 201
Cēbers andrejs (dz. 1947) – fiziķis  200
Cedriņš vilis (1914–1946) – dzejnieks  310, 311, 315
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Celma Helēna (dz. 1933) – filozofe, estētiķe  36
Celma-kursiete Līga (dz. 1978) – komponiste, kordiriģente  440, 442
Celmiņa vija (dz. 1939) – grafiķe, gleznotāja  490
Celmiņš Hugo (1877–1941) – agronoms, satversmes sapulces un saeimas deputāts, ministru 

prezidents  131
Celms teodors (1893–1989) – filozofs  24, 26, 32, 34, 35, 38, 89, 134, 167, 168, 347
Centneršvērs mečislavs (Mieczysław Centnerszwer, 1874–1944) – ebreju izcelsmes Latvijas un 

polijas fizikāl ķīmiķis  22, 138, 161, 168, 169
Cepītis imants (1933–1993) – kordiriģents, pedagogs  425–427, 434
Cera ināra (dz. 1954) – filozofe  33, 37
Cibuļs Juris (arī Cibulis, dz. 1951) – publicists, tulkotājs, valsts un sabiedrisks darbinieks, ābeču 

kolekcionārs, LR augstākās padomes deputāts  94
Cielava skaidrīte (1920–2005) – mākslas zinātniece  189
Cigaļska irina (īst. v. irina auziņa, dz. 1939) – rakstniece, tulkotāja  255
Cilinskis Gunārs (1931–1992) – aktieris  519, 534, 535
Cimdiņa ausma (dz. 1950) – literatūrzinātniece  37, 144
Cimermanis saulvedis (dz. 1929) – etnogrāfs, kultūrvēsturnieks  189, 196
Cimze Jānis (1814–1881) – mūzikas pedagogs, komponists, tautasdziesmu vācējs un apdarinātājs  

104, 382, 383, 413–415, 436
Cincendorfs Ludvigs nikolauss fon (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700–1760) – vācu garīdz-

nieks, reliģiskais reformators  46
Cingujevs artūrs (dz. 1985) – pianists  462
Cinkuss ivars (dz. 1969) – kordiriģents, dziedātājs  438, 440
Cīrulis Gunārs (īst. v. Gabriels Civjans, 1923–2002) – žurnālists, rakstnieks  254, 327
Cīrulis imants (dz. 1986) –  filologs, ģermānists  209
Cīrulis Jānis (1897–1962) – komponists, mūzikas kritiķis  401, 420, 422
Cisers ichoks (1913–1989) – režisors  237
Civinskis-Civis sergejs (1895–1941) – karikatūrists  242
Cukanovs vladimirs (dz. 1929) – baletdejotājs, repetitors, horeogrāfs, pedagogs  257
Cvetajeva marina (Марина Ивановна Цветаева, 1892–1941) – krievu dzejniece, atdzejotāja  

323

Č

Čaikovskis boriss (Борис Витальевич Чайковский, 1888–1924) – krievu mēmā kino režisors, 
scenārists

Čaikovskis pjotrs (arī pēteris Čaikovskis, Петр Ильич Чайковский, 1840–1893) – krievu kom-
ponists  390, 453
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Čakare valda (dz. 1953) – teātra zinātniece  251
Čaklais māris (1940–2003) – dzejnieks, žurnālists  323, 327
Čaks aleksandrs (īst. v. aleksandrs Čadarainis, 1901–1950) – dzejnieks  215, 255, 311–314, 

317–321, 328, 372, 581
Čakste Jānis (1859–1927) – jurists, satversmes sapulces un saeimas deputāts, Latvijas valsts pre-

zidents  79, 84, 134, 137
Čakstiņš kārlis – skatuves meistars, dekorators  240
Čardiņins pjotrs (Петр Иванович Чардынин, īst. v. pjotrs krasavcevs, 1872–1934) – krievu 

aktieris, režisors un scenārists  522, 523
Čehovs antons (Антон Павлович Чехов, 1860–1904) – krievu rakstnieks, dramaturgs  235, 251, 

253
Čehovs mihails (Михаил Александрович Чехов, 1891–1955) – krievu aktieris, režisors, pedagogs  

235, 248, 250, 251, 263, 366
Čellīns Helge tūrs (Thor Helge Kjellin, 1885–1984) – zviedru mākslas vēsturnieks, muzeju darbi-

nieks, pieminekļu aizsardzības speciālists  486
Čengerijs vladislavs (1888–1939) – Latvijas poļu teātra režisors  241
Čepmens  džons (John Chapman, 1927–2001) – angļu dramaturgs  376
Čīča dzintars (dz. 1993) – estrādes dziedātājs  247
Čika vilis (1913–1989) – sporta žurnālists, sporta vēsturnieks  627
Čipēns Gunārs (dz. 1933) – ķīmiķis (bioorganiskā ķīmija)  181, 183
Čoldere dace (dz. 1947) – mākslas zinātniece  543
Čuļcs a. – Ludzas baltkrievu pašdarbnieks  244

d

dagda anna (īst. v. Olga taube, 1915–1996) – dzejniece  317, 578
dahs simons (Simon Dach, 1605–1659) – vācu pedagogs, dzejnieks  215
dajevskis ēvalds (1914–1990) – gleznotājs, scenogrāfs  585
Xiv dalailama (Dalai Lama, īst. v. tenzins Gjaco, Tendzin Gyatso, dz. 1935) – tibetas garīgais 

vadītājs, nobela miera prēmijas laureāts  204
dālderis ints (dz. 1971) – klarnetists, saeimas deputāts, ministrs  408
dāle pauls (1889–1968) – filozofs, psihologs, augstskolu darbinieks  24, 26, 27, 32–35, 134, 135, 

137, 142, 167, 179
daliņš Jānis (1904–1978) – vieglatlēts (soļošana)  623, 624, 626, 638
dambe vallija (1912–1995) – valodniece  188
dambergs valdemārs (arī voldemārs dambergs, 1886–1960) – rakstnieks  223, 302, 307, 310, 

566, 578
dambis pauls (dz. 1936) – komponists, pedagogs  385, 404, 442, 455

peRsOnu RādītāJs



734 Latvieši un LatviJa   iv sējums   LatviJas kuLtūRa, izGLītība, zinātne

dambrauska daila – vijolniece  462

damburs edgars (1910–1981) – rakstnieks, literatūrkritiķis  319, 320

damroze maiga (1912–1991) – aktrise  585

dancis Juris (dz. 1931) – latviešu izcelsmes austrālijas basketbolists  629

dancis miķelis (dz. 1939) – latviešu izcelsmes austrālijas basketbolists  629

danovska baiba (dz. 1935) – kordiriģente, mūzikas skolotāja  440

dārziņa andra (dz. 1964) – altvijolniece 409

dārziņš egons (1894–1966) – mikrobiologs  168, 172

dārziņš emīls (1875–1910) – komponists, diriģents, mūzikas kritiķis  302, 390–392, 424, 432, 
442, 446

dārziņš volfgangs (1906–1962) – komponists, mūzikas kritiķis, pianists  395, 398–400, 420, 429, 
432, 597

daškovs aleksandrs (1914–2004) – dziedātājs  257, 399, 451

daudziņš vilis (dz. 1970) – aktieris  374, 375

dauge aleksandrs (1868–1937) – pedagogs, valsts darbinieks, izglītības ministrs  24, 32, 114, 127

dauge Georgs (1905–?) – arhitekts  566

dauge Juris (1835–1910) – skolotājs, literāts  105

dauge nikolajs (1894–1964) – pianists, pedagogs  452

dauge pauls (1869–1946) – zobārsts, politiķis, vēsturnieks, filozofs, tulkotājs  21

daugulis arvīds (1879–1955) – pianists  446

daukste-silasproģe ingūna (dz. 1968) – literatūras zinātniece  10, 601

daukšte Olga (1893–1956) – dzejniece  242

daukšte vija (dz. 1950) – vēsturniece  92, 103

davidone vera (1923–2006) – dziedātāja  451, 452

davidova inna (dz. 1961) – pianiste  257

davidovs sergejs (dz. 1959) – dizainers, dizaingrafiķis  258

deglavs augusts (1862–1922) – rakstnieks, žurnālists, politiķis  17, 50,  296, 375, 508

deglavs Fricis (līdz 1940 uzv. deklavs, 1898–1957) – ekonomists, komunistiskās partijas un pa-
domju valsts darbinieks  180

deibners Johans Jākobs (Johann Jakob Deubner, 1781–1837) – vācbaltiešu grāmatizdevējs un 
tirgotājs  332

deičmanis indriķis (?–ap 1920) – tipogrāfs  335

deičs Felikss (Феликс Львович Дейч, dz. 1937) – aktieris, režisors  252, 253

deiders kārlis (1880–?) – skolotājs, privātskolas dibinātājs  107

dekarts Renē (René Descartes, 1596–1650) – franču filozofs, matemātiķis, fiziķis  17, 22, 31

deksnis tālivaldis (dz. 1946) – ērģelnieks  454
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dēķens kārlis (1866–1942) – skolotājs, pedagogs, politiķis, satversmes sapulces un saeimas de-
putāts  91, 113

delēzs Žils (Gilles Deleuze, 1926–1995 ) – franču filozofs  13

dēliņš emīls (1921–2004) – izdevējs, sabiedrisks darbinieks, tulkotājs  592

demidovs pāvels (Павел Николаевич Демидов, 1798–1840) – uzņēmējs, mecenāts  152

dērings Jūliuss (Julius Döring, 1818–1898) – vācu izcelsmes gleznotājs, kultūras darbinieks  153, 
480, 481

derkēvica ausma (1929–2011) – kordiriģente, pedagoģe  425–427, 434

devendruss indriķis – arhitekts tehniķis  563

didro denī (Denis Diderot, 1713–1784) – franču filozofs, rakstnieks, apgaismotājs, mākslas kri-
tiķis  25

dikenss Čārlzs (Charles John Huffam Dickens, 1812–1870) – angļu rakstnieks  283

dikmanis Jānis (1882–1969) – Latvijas Olimpiskās komitejas priekšsēdētājs  621

dīkmanis Harijs (1895–1979) – jogas kustības popularizētājs  54

dimā aleksandrs (Alexandre Dumas, 1802–1870) – franču rakstnieks  293

dimenšteins iļja (dz. 1957) – žurnālists, Rīgas vēstures pētnieks  256

dimiters artūrs (1915–1986) – aktieris  367, 504, 506, 508, 519

dimiters Juris  (dz. 1947) – mākslinieks, plakātists, scenogrāfs, gleznotājs  72

dimiters kaspars (dz. 1957) – dziesminieks  374

dimza Jānis (1906–1942) – vieglatlēts (desmitcīņa)  625

dīners eds (Ed Diener, dz. 1946) – amerikāņu psihologs  684, 686

dini pjetro umberto (Pietro Umberto Dini, dz. 1960) – itāļu valodnieks, baltologs  201

dinsbergs ernests (1816–1902) – skolotājs, dzejnieks, publicists  214, 276, 332

dīriķis bernhards (1831–1892) – žurnālists, literatūrkritiķis, sabiedrisks darbinieks  134, 286, 
293, 332

dīriķis matīss (1923–1993) – astronoms  144

dirkems emīls (David Émile Durkheim, 1858–1917) – franču sociologs  27

dišlers kārlis (1878–1954) – jurists, tiesību zinātnieks  137

dobrovenskis Roalds (Роальд Григорьевич Добровенский, dz. 1936) – rakstnieks, tulkotājs   
255

doļivo-dobrovoļskis mihails (Mikhail DolivoDobrowolski, 1861 v. st./1862 j. st.–1919) – poļu-
krievu izcelsmes inženieris elektrotehniķis, darbojies vācijā  130

dombrovska-Larsena Lidija (dz. 1925) – dzejniece, gleznotāja 578

dombrovskis augusts (1845–1927) – sabiedrisks darbinieks, rūpnieks, filantrops  446, 560–562

dombrovskis augusts, jun. (1878–1937) – vijolnieks  446

donbergs volfs (arī volfgangs donbergs, Wolf Dohnberg, 1898–1959) – vācbaltiešu aktieris   
240
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dorošenko vasilijs (Василий Васильевич Дорошенко, 1921–1992) – vēsturnieks  189

doss karls bruno (Karl Bruno Doss, 1861–1919) – vācu izcelsmes baltijas ģeologs, mineralogs  
159, 161

dostojevskis Fjodors (Федор Михайлович Достоевский, 1821–1881) – krievu rakstnieks  223, 
234, 283, 501

dozorcevs vladilens (arī vladlens dozorcevs, Владлен Леонидович Дозорцев, dz. 1939) – dzej-
nieks, rakstnieks, dramaturgs, politiķis, LR augstākās padomes deputāts  255

dranda Jēkabs (1853–1915) – keramiķis  483

draudziņa natālija (1864–1949) – skolotāja, privātskolas dibinātāja  103, 107, 112

drauga valija (dz. 1945) – vieglatlēte (šķēpmešana), Latvijas šķēpmešanas kluba prezidente   
632

draveniece anita (dz. 1953) – ģeogrāfe, zinātnes organizatore, tulce  194

draviņš dainis (dz. 1949) – astronoms, astrofiziķis  178, 192

dravnieks andrejs (1912–1986) – ķīmiķis  178

dravnieks arvīds (1904–1977) – literatūrvēsturnieks  264

dravnieks Jēkabs (1858–1927) – žurnālists, tulkotājs, grāmatizdevējs  333

dreijmanis pāvils (1895–1953) – arhitekts  563, 566

dreimane valda (1932–1994) – filoloģe, dzejniece, literatūrkritiķe  589

dreimanis aleksis (1914–2011) – ģeologs  171, 178, 192

dreizers teodors (Theodore Dreiser, 1871–1945) – amerikāņu rakstnieks  251

dribins Leo (dz. 1931) – vēsturnieks  9, 209, 260

dripe andrejs (1929–2013) – rakstnieks, publicists  329

drīzens nikolajs fon (Николай Васильевич Дризен, фон дер ОстенДризен, 1868–1935) – vācu 
izcelsmes krievu režisors, teātra vēsturnieks, cenzors  363

drīzule milda (1895–1991) – pedagoģe  92

drīzulis aleksandrs (1920–2006) – vēsturnieks, LpsR augstākās padomes priekšsēdētājs  181, 
189

druviete ina (dz. 1958) – valodniece, saeimas deputāte, izglītības ministre  189, 196

dubins Herberts (1919–1993) – mākslas zinātnieks  258

duburs Jēkabs (īst. v. Jēkabs āriņš, 1866–1916) – aktieris, režisors, pedagogs, dziedātājs  355–357, 
359, 361, 446

duhanovs maksims (1921–2001) – vēsturnieks  189

dukurs martins (dz. 1984) – skeletonists  638, 639

dullo Hermanis Frīdrihs (Hermann Friedrich Dullo, 1745–1826) – vācbaltiešu garīdznieks, lite-
rāts  99

dūmiņš Jānis (1922–2011) – kordiriģents, pedagogs  402, 427

dundare anna (dz. 1947) – vieglatlēte (sprints)  630
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dūnis Jānis (1891–1943) – grāmatizdevējs  341
dūnis kārlis (1889–1942) – grāmatizdevējs  341
dunsdorfs edgars (1904–2002) – vēsturnieks, ekonomists  19, 142, 168, 171, 178, 192, 347, 349, 

572
dzene Lilija (1929–2010) – teātra zinātniece  189, 196, 364, 509
dzenis burkards (1879–1966) – tēlnieks  490
dzenis pēteris (1877–1946) – skolotājs, privātskolas dibinātājs  107
dzenītis andris (dz. 1978) – komponists  406, 407
dzens-Ļitovskis aleksejs (1892–1981) – ģeologs, ģeogrāfs, novadpētnieks  179
dzērve pauls (1918–1961) – ekonomists, nacionālkomunists  322
dziļleja kārlis (līdz 1940 kārlis tīfentāls, 1891–1963) – rakstnieks, literatūrzinātnieks, politiķis  

347
dziļums alfreds (1907–1976) – rakstnieks  342, 348, 574, 584, 585
dzirkalis arnolds (1896–1944?) – tēlnieks  486
džeimss ii (arī Jēkabs ii, James II, VII, 1633–1701) – anglijas un īrijas karalis, skotijas karalis 

(džeimss vii)  215
džentiluči armando (Armando Gentilucci, 1939–1989) – itāļu komponists, muzikologs, kritiķis  

385
džilindžers dž. dž. (īst. v. Raimonds Rupeiks, dz. 1966) – režisors  376
džoiss džeimss (James Joyce, 1882–1941) – īru rakstnieks  348, 349
džonss viljams (R. William Jones, 1906–1981) – basketbola popularizētājs, Fiba ģenerālsekretārs  

627

e

edelmans Oskars (?–1924) – smagatlēts  620
edmundsa džūna (June Edmunds) – britu socioloģe, politoloģe, speciāliste cilvēktiesību jautāju-

mos  648–650
egle kārlis (1887–1974) – bibliogrāfs, literatūrvēsturnieks, tulkotājs  315, 319, 320, 339, 340
egle Rūdolfs (1889–1947) – literatūrzinātnieks, tulkotājs 320, 338, 340
eglītis andrejs (1912–2006) – dzejnieks 315, 574, 578, 581
eglītis anšlavs (1906–1993) – rakstnieks, dramaturgs  30, 315, 316, 318, 326, 368, 573, 574, 578, 

579, 584, 586, 587, 589, 591, 623
eglītis Jānis (dz. 1968) – operators  529
eglītis maksis (1892–1974) – agrārzinātnieks, fitopatologs, JLa rektors  168
eglītis mintauts (1911–1990) – rakstnieks, grāmatizdevējs  579, 581
eglītis valdis (dz. 1949) – kinooperators  529
eglītis viktors (1877–1945) – rakstnieks, dzejnieks  21, 24, 299–304, 307, 310, 610, 612
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eiduka valentīna (dz. 1937) – vieglatlēte (šķēpmešana), trenere  631

eiduks Jūlijs (1904–1986) – ķīmiķis (tehnologs)  144

eihendorfs Jozefs fon (Joseph Freiherr von Eichendorff, 1788–1857) – vācu dzejnieks, prozaiķis  
219

eihvalds eduards (1795–1876) – paleontologs, biologs  154

eihvalds vilnis (1928–1998) – literatūrzinātnieks  298

einbergs bernhards (1893–1945) – inženieris, valsts darbinieks, ministrs  131

einfelde maija (dz. 1939) – komponiste  404, 441

einhorns pauls (Paul Einhorn, 1590?–1655) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, vēsturnieks  16, 
44, 47

eizens Johans Georgs (Johann Georg Eisen, 1717–1779) – vācbaltiešu garīdznieks, apgaismotājs, 
publicists, ekonomists  18, 28, 269

eizenšteins sergejs (Сергей Михайлович Эйзенштейн, 1898–1948) – krievu kinorežisors  
496

eižvertiņa anna (dz. 1945) – teātra režisore, pedagoģe  373

ekarte-skalberga elfrīde (Elfriede EckardtSkalberg, 1884–1964) – vācbaltiešu dzejniece, tulkotāja  
223, 225, 228, 229

ekarts Gvido Hermanis (Guido Hermann Eckardt, 1873–1951) – vācbaltiešu rakstnieks, mūzikas 
un teātra kritiķis  225

ekarts Juliuss (Julius Albert Wilhelm von Eckardt, 1836–1908) – vācu izcelsmes žurnālists, vēstur-
nieks, diplomāts  541

ekmanis Juris (dz. 1941) – fiziķis, zinātnes organizators, Lza prezidents  194, 199, 200

ekmanis Rolfs (dz. 1929) – literatūrzinātnieks  348, 576, 580

ekmanis zintis (dz. 1958) – bobslejists (pilots), Latvijas bobsleja federācijas viceprezidents   
636

eldgasts Haralds (1882–1926) – rakstnieks  299, 300, 301, 307

ēlerts Herberts (Herbert Ehlert) – vācbaltiešu jurists  239

elferfelds kārlis Gothards (Karl Gothard Elverfeld, 1756–1819) – vācbaltiešu rakstnieks, mācītājs, 
pedagogs  18, 19, 275, 276

elgers Georgs (arī Juris elgers, Georg Elger, 1585–1672) – katoļu priesteris, jezuīts, garīgo tekstu 
tulkotājs  44, 45, 123

elgurts Josifs (Иосиф ШмулАронович Эльгурт, 1924–2007) – grafiķis  258

eliass Ģederts (1887–1975) – gleznotājs, pedagogs  99, 125, 220, 485

elizabete i, sk. Romanova elizabete i

elksne ārija (arī Grietiņa, demidova, Fišere, 1928–1984) – dzejniece, tulkotāja  323, 325, 345

elsbergs klāvs (1959–1987) – dzejnieks, tulkotājs  328, 329

ēmke Heinrihs kārlis (Heinrich Karl Ehmcke, 1852–1932) – vācbaltiešu arhitekts  564, 565
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endzelīns Jānis (1873–1961) – valodnieks  127, 134, 137, 142, 143, 150, 157, 162, 163, 166, 167, 
169, 171, 174, 177, 179, 180, 188, 336, 344

engelmanis agris (1936–2011) – komponists, pedagogs  404
epikūrs (Ἐπίκουρος, 341–270 pr. kr.) – sengrieķu filozofs  31
epners ansis (1937–2003) – kinorežisors  530
erdmane ilze (Ilse Erdmann, arī Ilse MatzkaitErdmann, 1900–?) – vācbaltiešu dziedātāja  240
ērenpreiss Gustavs (1891–1956) – amatnieks, uzņēmējs, velosipēdu ražotājs  691
ērenpreiss toms (dz. 1984) – uzņēmējs, velosipēdu restaurators un ražotājs  691
erenštreits Jānis (dz. 1942) – kordiriģents  427, 438
ērgle Fricis – Oto šmita vectēvs  182
ērglis andrejs (dz. 1964) – kardiologs  703
erks Ludvigs (Ludwig Christian Erk, 1807–1883) – vācu mūzikas pedagogs, komponists  383
ermale esmeralda (dz. 1956) – aktrise  373
ērmanis pēteris (1893–1969) – dzejnieks, rakstnieks, literatūrvēsturnieks  302, 307–309, 315, 322, 

574, 575, 578
erss ādolfs (līdz 1928 ādolfs Rūniks, 1885–1945) – rakstnieks  302, 307
ertnere Felicita (1891–1975) – režisore, pedagoģe  364, 369, 370
esens pauls fon (Paul von Essen, 1631–1699) – zviedru militārinženieris fortifikators  124
ešenvalds ēriks (dz. 1977) – komponists  407, 441
ezera Regīna (īst. v. Regīna kindzule, 1930–2002) – rakstniece  328, 329, 535
ezergailis andrievs (dz. 1930) – vēsturnieks  178, 192
ezeriņa emma (1898–1967) – aktrise  366
ezeriņš Jānis (1891–1924) – rakstnieks  302, 303, 307, 323

F

Fadejevs aigars (dz. 1975) – vieglatlēts (soļošana)  637, 638
Fallijs (īst. v. konrāds bullāns, 1877–1915) – dzejnieks, dramaturgs  21, 299, 302, 307
Feders Jūlijs (1838–1909) – gleznotājs  481, 482
Feders pēteris (1868–1936) – arhitekts, pedagogs  567
Fēgezaks manfrēds fon (Manfred von Vegesack, 1879–1966) – vācbaltiešu jurists, politiķis, saei-

mas deputāts  239
Fēgezaks zigfrīds (Sigfried von Vegesack, 1888–1974) – vācbaltiešu rakstnieks, tulkotājs  208, 223, 

226–228, 230
Feists Rihards (Richard Feist) – Rīgas vācu teātra aktieris  240
Felcke Jūliuss (Friedrich Julius Völtzke, arī Voeltzke, ap 1804–1872) – vācbaltiešu pulksteņmeistars, 

Jelgavas rātskungs  211

peRsOnu RādītāJs
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Feldmanis ernests (1889–1947) – aktieris, režisors  362, 363, 369
Feldmanis inesis (dz. 1949) – vēsturnieks  81, 189, 196
Felsbergs ernests (1866–1928) – mākslas vēsturnieks, saeimas deputāts, Lu rektors  32, 127, 135, 

137

Ferbers Johans Jākobs (Johann Jacob Ferber, 1743–1790) – zviedru ģeologs, mineralogs, ceļotājs  
18, 125, 152

Ferbers Ruvims (dz. 1946) – fiziķis, sabiedrisks darbinieks  199
Fērlongs endijs (Andy Furlong, dz. 1956) – britu (skotu) sociologs 646
Fetlers viljams (1883–1957) – baptistu mācītājs, evaņģēlists, tulkotājs, izdevējs  54
Fihte Johans Gotlībs (Johann Gottlieb Fichte, 1762–1814) – vācu filozofs  17, 19, 72
Filarets (Филарет, laicīgajā vārdā dmitrijs Gumiļevskis, Дмитрий Григорьевич Гумилевский, 

1805–1866) – krievijas pareizticīgās baznīcas Rīgas un mītavas (Jelgavas) bīskaps  49
Filipsons artūrs (1906–1950) – aktieris  370
Fīnborks Fricis (Fritz Fienbork) – Rīgas vācu teātra aktieris  240
Fīrekers kristofors (Christoph Fürecker, 1615–1685) – vācbaltiešu garīdznieks, dzejnieks, atdzejo-

tājs, valodnieks  47, 266, 267
Fišers emils (Hermann Emil Fischer, 1852–1919) – vācu ķīmiķis (organiskā ķīmija), nobela prē-

mijas laureāts  160
Fišers Jākobs benjamins (Jakob Benjamin Fischer, 1684–1744) – vācbaltiešu garīdznieks, vid-

zemes superintendents  48, 152
Fišers Johans (Johann Fischer, 1636–1705) – vācu izcelsmes garīdznieks, pirmais vidzemes super-

intendents, grāmatizdevējs   123, 124
Fišers Johans bernhards (Johann Bernhard von Fischer, 1685–1772) – vācu izcelsmes ārsts, literāts  

152
Fišers Roberts (Robert James Fischer, 1943–2008) – amerikāņu šahists  629
Fišers valdemārs (Waldemar M. Fischer, 1881–1934) – poļu izcelsmes ķīmiķis  138, 161, 168, 169
Fjodorova aleksandra (Александра Александровна Федорова, 1884–1972) – baletdejotāja, ba-

letmeistare, pedagoģe  234, 235
Flemings pauls (Paul Fleming, 1609–1640) – vācu ārsts, dzejnieks  215
Flobērs Gistavs (Gustave Flaubert, 1821–1880) – franču rakstnieks, dramaturgs  283
Fogelmanis Oto (1876–1926) – čellists  446
Foldāts ernests (1925–2003) – biologs  192
Francis alfons (1905–1948) – rakstnieks, publicists  310
Franke traugots samuels (Traugott Samuel Franke, 1804–1863) – vācu matemātiķis, tehniskās 

izglītības darbinieks  128
Franklins bendžamins (Benjamin Franklin, 1706–1790) – amerikāņu diplomāts, valstsvīrs, zināt-

nieks, rakstnieks  21
Franko ivans (Iван Франко, 1856–1916) – ukraiņu rakstnieks  292
Franks Hercs (1926–2013) – kinorežisors  259, 530, 531
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Franks semjons (Семен Людвигович Франк, 1877–1950) – krievu filozofs  232
Franss elans (France Alan) – britu sociologs 646
Fredriksone barbara (Barbara Fredrickson, dz. 1964) – amerikāņu psiholoģe  694
Freiberga elga (dz. 1956) – filozofe  37, 66
Freibergs edmunds (dz. 1948) – aktieris, režisors, pedagogs  373, 375
Freibergs imants (dz. 1934) – datorzinātnieks  177
Freidenfelds inga (dz. 1935) – latviešu izcelsmes austrālijas basketbolists  629
Freimane Lidija (1920–1992) – aktrise  368, 535
Freimane valentīna (dz. 1922) – kino un teātra zinātniece  259
Freimanis aivars (dz. 1936) – kinorežisors  530, 535
Freimanis aleksandrs (1864–1919) – aktieris, režisors  355, 359
Freināts atis (1882–1955) – grāmatizdevējs, rakstnieks  339
Freivalds Rūsiņš mārtiņš (dz. 1942) – matemātiķis, datorzinātnieks  185, 199, 200
Frencelis salomons (Salomon Frenzel von Friedenthal, 1561–1605) – vācu izcelsmes zinātnieks, 

humānists, dzejnieks  16
Freni mirella (dz. Mirella Fregni, tagad Mirella Freni, dz. 1935) – itāļu dziedātāja, pedagoģe   

459
Frenkels ārons – daugavpils ebreju pašdarbības teātra režisors  237
Frībe vilhelms kristians (Wilhelm Christian Friebe, 1762–1811) – vācbaltiešu publicists, filozofs, 

pedagogs  18, 216
Fricbergs voldemārs (1926–1982) – fiziķis  185
Frīdrihs i (Friedrich I, 1657–1713) – brandenburgas markgrāfs, prūsijas karalis  215
Frīmens deivs (Dave Freeman, 1922–2005) – angļu scenārists  376, 377
Frinberga-māliņa Regīna (dz. 1928) – dziedātāja, pedagoģe  451
Frinbergs arturs (1916–1984) – dziedātājs, aktieris  451, 452
Frišs makss (Max Frisch, 1911–1991) – šveiciešu rakstnieks, dramaturgs  592
Frīzendorfs edgars (Edgar Woldemar Eduard Friesendorff, 1881–1945) – vācbaltiešu arhitekts  

549, 550
Frosts valters (Walter Frost, 1874–1936) – vācu filozofs  24, 27, 32
Fuko mišels (Michel Foucault, 1926–1984) – franču filozofs,  ideju vēsturnieks  12, 14

G

Gabors deniss (Dennis Gabor, 1900–1979) – ungāru izcelsmes Lielbritānijas fiziķis  178
Gādebušs Frīdrihs konrāds (Friedrich Konrad Gadebusch, 1719–1788) – vācu izcelsmes vēstur-

nieks, jurists  152, 212
Gailis daumants (1927–1991) – kordiriģents, pedagogs  425–427

peRsOnu RādītāJs
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Gailis imants (1918–1985) – vieglatlēts (sprints), treneris  625
Gailis Jānis (1882–1957) – arhitekts  563
Gailīte angelika (prec. miķelsone, 1884–1975) – rakstniece, vēsturniece  579
Gailīte kristīne (dz. 1970) – dziedātāja  460
Gailīte Lija (īst. v. Otīlija, 1901–1991) – aktrise  588
Gailītis agris (dz. 1935) – fiziķis  183, 199
Gailīts e. – Rīgas krievu sabiedrisks darbinieks  233
Galante inese (dz. 1954) – dziedātāja  257, 457, 458
Gāle Rita (dz. 1925) – dzejniece  573, 574, 576, 579
Galenieks ivars (dz. 1952) – kontrabasists, basģitārists  463
Galenieks pauls (1891–1962) – biologs, botāniķis, literāts, sabiedrisks darbinieks  142, 144, 168, 

179, 338
Gama vasko da (Vasco da Gama, 1460 vai 1469–1524) – portugāļu jūrasbraucējs, jūrasceļa atklā-

jējs uz indiju  76
Garanča elīna (dz. 1976) – dziedātāja  9, 459
Gārfilds Jūdžins (Eugene Garfield, dz. 1925) – amerikāņu zinātniecības un bibliometrijas speciā-

lists  187
Gartjē eduards (1872–1959) – krievu mediķis pediatrs  137
Garūta Lūcija (1902–1977) – komponiste, pianiste, pedagoģe  394, 395, 432
Gaudigs Hugo (Hugo Gaudig, 1860–1923) – vācu reformpedagogs  93, 113
Gauss karls Frīdrihs (Johann Carl Friedrich Gauß, 1777–1855) – vācu matemātiķis  154
Gecs bruno (Bruno Goetz, 1885–1954) – vācbaltiešu dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs  224, 229
Gedulis Guntars (dz. 1952) – komponists, kordiriģents  401, 596
Gelners ernests (Ernest Gellner, 1925–1995) – čehu izcelsmes angļu filozofs, sociālantropologs  

285
George stefans (Stefan George, 1868–1933) – vācu dzejnieks  226
Gerharde-upeniece Ginta (dz. 1951) – mākslas zinātniece  485, 486
Gerhards pauls (Paul Gerhardt, 1607–1676) – vācu teologs, dzejnieks  215
Gērke pēteris (1904–1985) – mediķis embriologs, histologs  179
Gers samuils (1887–1950) – ebreju skolu pedagogs, ivrita izplatītājs Latvijā, publicists, rakstnieks  236
Gēte Johans volfgangs (Johann Wolfgang Goethe, 1749–1832) – vācu rakstnieks, mākslas teorē-

tiķis, dabaszinātnieks, valsts darbinieks  17, 83, 217, 219, 266, 275, 281, 293, 334, 335, 342, 
356, 377

Gills nikandrs (1945–2009) – filozofs, reliģijpētnieks 37
Ginters Johans fon (Johannes von Guenther, arī Günther, 1886–1973) – vācbaltiešu rakstnieks, 

tulkotājs, izdevējs  223
Girgensons kristofs Reinholds (Christopher Reinhold Girgensohn, 1752–1814) – vācbaltiešu mā-

cītājs, literāts, tulkotājs  271
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Glagoļevs Jurijs (Юрий Владимирович Глаголев, 1926–2013) – komponists, diriģents  248

Glāzenaps maksimiliāns fon (Maximillian von Glasenapp, 1845–1923) – vācbaltiešu ķīmiķis teh-
nologs  129, 158, 159

Glāznieks Osvalds (1891–1947) – aktieris, režisors  368, 369

Glazunovs aleksandrs (Александр Константинович Глазунов, 1865–1936) – krievu kompo-
nists, diriģents  388, 389

Glāzups Rihards (1920–1993) – diriģents, ērģelnieks, komponists  402

Gliks ernsts (Johann Ernst Glück, 1652–1705) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, tulkotājs, 
izglītības darbinieks  77, 79, 96, 97, 118, 124, 266, 267

Gluzmans vadims (Vadim Gluzman, dz. 1973) – ukrainas izcelsmes izraēlas vijolnieks  462

Gļinka mihails (Михаил Иванович Глинка, 1804–1857) – krievu komponists  221

Goci karlo (Carlo Gozzi, 1720–1806) – itāļu dramaturgs  252

Gogolis nikolajs (Николай Васильевич Гоголь, 1809–1852) – krievu rakstnieks, dramaturgs  
376

Goldins maksis (1917–2009) – komponists, muzikologs  257

Goldmanis Juris (dz. 1952) – vēsturnieks  9, 260

Goldoni karlo (Carlo Osvaldo Goldoni, 1707–1793) – itāļu dramaturgs  363, 364, 366, 586

Goldšteins edmunds (1927–2008) – komponists, pianists, pedagogs  402

Goppers miķelis (1908–1996) – grāmatizdevējs  340–342, 347

Gorbačovs mihails (Михаил Сергеевич Горбачев, dz. 1931) – krievu politiķis, pskp Ck ģenerāl-
sekretārs, psRs prezidents  72

Gorbaņovs Genādijs (dz. 1950) – baletdejotājs, pedagogs  257

Gorkijs maksims (īst. v. aleksejs peškovs, Максим Горький, 1868–1936) – krievu rakstnieks, 
dramaturgs, publicists  343, 362

Goršeņins nikolajs (1947–2000) – dziedātājs  257

Grabovskis ēvalds (dz. 1941) – hokejists, treneris  641

Grafs Johans mihaels (Johann Michael Graff, 1724–pēc 1796) – vācu dekoratīvās tēlniecības meis-
tars, marmorists  477, 478

Grants Jānis (dz. 1947) – psihologs  320, 679, 680

Grauba aigars (dz. 1965) – kinorežisors, mūziķis  537

Graubiņa ieva (dz. 1947) – vijolniece  452

Graubiņa ilze (1941–2001) – pianiste, pedagoģe  452, 453

Graubiņš Jēkabs (1886–1961) – komponists, folklorists, pedagogs  395, 420, 432

Graudiņa irma (1911–1998) – aktrise  363, 585

Graudonis Jānis (1913–2005) – arheologs, sabiedrisks darbinieks  189, 190, 196, 201

Grauds Gustavs (1917–1986) – aktieris, režisors  588, 589

peRsOnu RādītāJs
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Grāvelis pēteris (1919–1995) – dziedātājs, pedagogs  451, 452

Grāvītis eduards (dz. 1957) – kordiriģents, pedagogs  427

Grāvītis Oļģerts (dz. 1926) – komponists, mūzikas vēsturnieks, pedagogs  409, 414, 419, 426

Grebenščikovs aleksejs (Алексей Петрович Гребенщиков, ?–1819) – Jelgavas tirgotājs, Rīgas 
vecticībnieku draudzes atbalstītājs*  50, 59, 60, 233

Grebzde irma (1912–2000) – rakstniece  573, 579, 582, 584

Gregors Xiii (Gregorius XIII, 1502–1585) – Romas pāvests  122

Grēns elmārs (dz. 1935) – molekulārbiologs, ķīmiķis (organiskā ķīmija)  181, 184, 200, 201

Greste Jānis (1876–1951) – pedagogs, ģeologs, muzeju darbinieks  94, 113, 171

Grēvens aleksandrs (Alexander Gräven, 1679–1746) – vācbaltiešu luterāņu garīdznieks, kurze-
mes virskonsistorijas superintendents  47

Grēviņš džeimss (1890–1960?) – viens no vasarsvētku draudžu kustības aizsācējiem Latvijā   
54

Grēviņš māris (1930–1994) – teātra kritiķis, teātra vēsturnieks  365, 509

Grēviņš valdis (1895–1968) – dzejnieks, prozaiķis, dramaturgs, tulkotājs, tautas padomes locek-
lis, satversmes sapulces deputāts  319–321

Grēviņš valts (1921–1961) – rakstnieks 320  

Gribinčika marina (dz. 1966) – komponiste, pedagoģe  258

Gribojedovs aleksandrs (Александр Сергеевич Грибоедов, 1795–1829) – krievu diplomāts, dzej-
nieks, dramaturgs  234

Grieze Gunārs (1926–2005) – dramaturgs, dzejnieks  591

Grigalka Oto (1925–1993) – vieglatlēts (diska mešana, lodes grūšana)  630

Grīgs edvards (Edvard Hagerup Grieg, 1843–1907) – norvēģu komponists, pianists  390

Grigulis arvīds (1906–1989) – rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs, literatūrzinātnieks, sabiedrisks 
darbinieks  309, 319, 320, 369, 499

Grīnbergs Ojārs (dz. 1942) – dziedātājs, politiķis, saeimas deputāts  463

Grīnbergs p. (19.–20. gs.) – riteņbraucējs, vieglatlēts  620

Grīnbergs teodors (1870–1962) – luterāņu garīdznieks  137

Grīnblats Romualds (1930–1995) – komponists  402, 403

Grindelis dāvids Hieronīms (David Hieronymus Grindel, 1776–1836) – dabaspētnieks, ārsts, 
farmaceits, sabiedrisks darbinieks, tartu universitātes rektors  132, 153, 161

Grīners Johans Justs (Johann Justus Grüner, 1697–1756) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks  
46

Grīnfelde māra (dz. 1983) – filozofe, reliģijpētniece  37

* atsevišķās publikācijās a. Grebenščikova  personas eksistences fakts ticis apšaubīts. sk.: Еще раз о названии 
Гребеншиковской общины. – http://www.starover-pomorec.eu/starover/plugins/content/content.
php?content.467
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Grīnfelds nilss (1907–1986) – komponists, pedagogs  399

Grīns aleksandrs (īst. v. Jēkabs Grīns, 1895–1941) – rakstnieks, virsnieks  303, 307, 311, 312, 339, 
347

Grīns ervīns, sk. Rīdzinieks Rihards  

Grīns Jānis (1890–1966) – rakstnieks, žurnālists, literatūrvēsturnieks  338, 342, 578, 580, 583

Grīnups artūrs (1931–1989) – komponists, kontrabasists  402, 403

Grīsle Rasma (1922–2013) – valodniece  189

Grīva māris (dz. 1944) – vieglatlēts (šķēpmešana), treneris  632

Grosa silvija (dz. 1954) – mākslas zinātniece  484

Grosbergs Oskars (Oskar Johann Martin Grossberg, 1862–1941) – vācbaltiešu rakstnieks, žurnā-
lists un tulkotājs  225, 226

Grosmane elita (dz. 1949) – mākslas zinātniece  10, 196, 201, 471, 473, 474, 477, 492

Grosvalds Frīdrihs (1850–1924) – advokāts, politiķis un diplomāts  163, 417

Grosvalds ilgars (dz. 1927) – ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks  139

Grosvalds Jāzeps (1891–1920) – gleznotājs  485, 487

Groške Johans Gotlībs fon (Johann Gotlieb von Groschke, 1760–1828) – vācbaltiešu ārsts, dabas-
zinātnieks, pedagogs  125

Grothuss teodors (Theodor (Christian Johann Dietrich) Freiherr von Grotthuß, 1785–1822) –  vāc-
baltiešu ķīmiķis un fiziķis  150, 154, 155, 174

Grothuss Žanno emīls fon (Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, 1865–1920) – vācbaltiešu publi-
cists, rakstnieks  219

Grots Jānis (1901–1968) – dzejnieks, rakstnieks, publicists  303, 309, 317, 319, 320

Grudule ilze (dz. 1972) – čelliste  462

Grudule māra (dz. 1963) – literatūrzinātniece  9, 94, 230, 240

Gruzdovs mihails (dz. 1953) – režisors, pedagogs  376

Gruzna pāvils (1878–1950) – rakstnieks  574

Gubiņa indra (dz. 1927) – rakstniece  578, 579

Gudriķe biruta (1928–2006) – literatūras un teātra zinātniece  282

Gudriniece emīlija (1920–2004) – ķīmiķe organiķe  181, 186

Gulbergs kārlis (dz. 1923) – aktieris, režisors  581, 586

Gulbis ansis (1873–1936) – izdevējs, rakstnieks  335, 336, 338, 341, 342, 345

Gulbis Harijs (dz. 1926) – rakstnieks, dramaturgs  327, 329, 370, 372, 373

Gulbis tālivaldis (dz. 1961) – kordiriģents, pedagogs  441

Gumiļovs nikolajs (Николай Степанович Гумилев, 1886–1921) – krievu dzejnieks, atdzejotājs, 
kritiķis  323

Gurviča Jūlija (dz. 1973) – baletdejotāja  257
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Gurvičs Jakovs (1881–1943) – vijolnieks, pedagogs  236

Gusevs igors (Игорь Гусев, dz. 1965) – žurnālists, vēsturnieks  256

Gustavs ādolfs (Gustaf VI Adolf, 1882–1973) – zviedrijas karalis  447

Gustavs ii ādolfs (Gustav II Adolf, 1594–1632) – zviedrijas karalis 123

Gutberga ingrida (dz. 1934) – pianiste, ērģelniece 409

Gutberga karina (1926–2011) – pianiste, ērģelniece 409
Gūtenbergs Johans (Johannes Gutenberg, no 1395 līdz 1400–1468) – vācu tipogrāfs, izdevējs, gra-

vieris un zeltkalis  214
Gūtmane margita (dz. 1943) – rakstniece, dzejniece, tulkotāja  574, 578, 582
Gūtmanis marģers (1885–1959) – ģeologs  138

Ģ

Ģelzis kristaps (dz. 1962) – mākslinieks 145
Ģērmanis Jānis (1889–1965) – aktieris  359, 363
Ģērmanis kārlis (1909–2007) – aktieris  585, 589
Ģērmanis uldis (1915–1997) – rakstnieks, vēsturnieks, publicists  178, 192, 348, 578
Ģinters augusts (1885–1944) – bibliogrāfs  336

H

Habārovs bruno (1939–1994) – paukotājs (paukošana ar špagu)  630
Hāberlands kristofs (Christoph Haberland, 1750–1803) – vācbaltiešu arhitekts  209, 553
Hābermāss Jirgens (Jürgen Habermas, dz. 1929) – vācu filozofs, sociologs  12, 14
Haidns Francis Jozefs (Franz Joseph Haydn, 1732–1809) – austriešu komponists  382
Halbe makss (Max Halbe, 1865–1944) – vācu rakstnieks, dramaturgs  357
Hallarte magdalēna elizabete fon (Magdalena Elisabeth von Hallart, 1683–1750) – vācbaltiešu 

muižu nomniece, hernhūtiešu kustības atbalstītāja  46, 100, 118
Hāmanis Johans Georgs (Johann Georg Hamann, 1730–1788) – vācu filozofs, rakstnieks  17, 33, 

152, 216
Hamsuns knuts (īst. v. knuds pedersens, Knut Hamsun, 1859–1952) – norvēģu rakstnieks, dzej-

nieks, nobela prēmijas laureāts  298, 339
Hanišs alfrēds (Alfred Hanisch, 19. gs.–?) – vācu aktieris  211
Hanovs deniss (dz. 1977) – kultūrpētnieks  290, 312
Hāns teodors (1862–?) – žurnālists, lugu rakstnieks 355
Haradžanjans Rafi (dz. 1944) – pianists, pedagogs, sabiedrisks darbinieks  245
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Harlaps Jans (1871–1923) – baltkrievu kultūras darbinieks  244
Hartknohs Johans Frīdrihs (Johann Friedrich Hartknoch, 1740–1789) – vācu grāmatu tirgotājs, 

izdevējs  33, 80, 152, 216
Hartmanis Gotlobs dāvids (Gotlob David Hartmann, 1752–1775) – vācu izcelsmes filozofs, dzej-

nieks  19, 33, 80
Hartmanis Juris (dz. 1928) – latviešu izcelsmes asv datorzinātņu speciālists  177, 192
Hartmanis nikolajs (Nicolai Hartmann, 1882–1950) – vācbaltiešu filozofs  66
Hašeks Jaroslavs (Jaroslav Hašek, 1883–1923) – čehu rakstnieks  364
Hauptmanis Gerharts (Gerhart Hauptmann, 1862–1946) – vācu dramaturgs, rakstnieks  239, 240, 

293, 358, 368
Hausmanis viktors (dz. 1931) – latviešu teātra un literatūras vēsturnieks  9–11, 30, 189, 196, 

203, 318, 355, 357, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 378, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591,  
592

Hauzens Haralds cur (Harald zur Hausen, dz. 1936) – vācu mediķis virusologs, nobela prēmijas 
laureāts  201

Hauzere mairita (dz. Larsena, dz. 1949) – vijolniece 409
Hēgelis Georgs vilhelms Frīdrihs (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831) – vācu filozofs  14, 

36, 67, 72
Heine Heinrihs (Christian Johann Heinrich Heine, 1797–1856) – vācu dzejnieks, žurnālists, litera-

tūrkritiķis  20, 219, 281, 387
Heine-vāgnere Žermēna (dz. 1923) – dziedātāja, pedagoģe  451
Heislers Harijs (1926–1985) – dzejnieks, žurnālists  322
Hekers vilhelms Ferdinands (Wilhelm Ferdinand Häcker, 1774–1842) – vācu izcelsmes Rīgas 

grāmatu izdevējs, tipogrāfs  332
Helderlīns Frīdrihs (Friedrich Hölderlin, 1770–1843) – vācu dzejnieks, esejists  218
Helmanis kristaps (1848–1892) – veterinārārsts, mikrobiologs, epizootologs  163
Hendelis Georgs Frīdrihs (Georg Friedrich Händel, 1685–1759) – vācu komponists  382
Hēns karls (Carl Georg Franz Hehn, 1825–1875) – vācbaltiešu agrārzinātnieks  161
Hēns viktors (Victor Amadeus Hehn, 1813–1890) – vācbaltiešu kultūrvēsturnieks  541
Hercberga tīna (1921–2004) – režisore  254
Herders Johans Gotfrīds (Johann Gottfried von Herder, 1744–1803) – vācu dzejnieks, kritiķis, 

teologs, filozofs  17, 18, 24, 32, 33, 79, 80, 125, 141, 152, 153, 168, 171, 208, 209, 216, 217, 230, 
238, 239, 275, 278, 281, 290, 382, 383, 498

Hermanis alvis (dz. 1965) – režisors  374–376
Hermanovskis teodors (1883–1964) – būvinženieris, valsts darbinieks  563, 564
Hermans daniels (Daniele Hermanno, 1543–1601) – Rīgas humānists, dzejnieks  16
Hērmans Johans (Johann Heermann, 1585–1647) – vācu teologs, dzejnieks  215
Herners Herberts fon (Herbert von Hoerner, 1884–1946) – vācbaltiešu rakstnieks, dzejnieks, glez-

notājs 223, 224, 226
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Hervēgs Georgs (Georg Friedrich Rudolph Theodor Herwegh, 1817–1875) – vācu dzejnieks  281
Hese Hermanis (Hermann Hesse, 1877–1962) – vācu rakstnieks  298
Hesens sergejs (Сергей Иосифович Гессен, 1887–1950) – krievu filozofs  232
Hilbigs Gustavs Ferdinands aleksandrs (Gustav Ferdinand Alexander Hilbig, 1822–1887) – vācu 

izcelsmes arhitekts, pedagogs  128
Hilhens dāvids (David Hilchen, 1561–1610) – jurists, Rīgas sabiedrisks darbinieks  16
Hillers solomons (1915–1975) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), zinātnes un ražošanas organizators  

181–184, 188, 200
Himzelis nikolajs (arī nikolauss fon Himzels, Nikolaus von Himsel, 1729–1764) – vācbaltiešu 

ārsts, bibliofils, kolekcionārs  152, 209
Hiršbeins perecs (Peretz Hirschbein, 1880–1948) – ebreju dramaturgs, režisors  237
Hiršfelds magnuss (Magnus Hirschfeld, 1868–1935) – vācu ārsts, seksologs  604
Hiršs Juris (dz. 1965) – aktieris  373
Hitarišvili tatjana (dz. 1929) – aktrise  254
Hitlers ādolfs (Adolf Hitler, 1889–1945) – austriešu izcelsmes vācu politiķis, vācijas kanclers, 

diktators  166, 174, 208, 494
Hitrejs dāvids (īst. v. dāvids kohhāfe, David Chytraeus, 1530–1600) – vācu teologs, vēsturnieks  

122
Hjūms deivids (David Hume, 1711–1776) – skotu filozofs, vēsturnieks, rakstnieks  31
Hladnijs ernsts Florenss Frīdrihs (Ernst Florens Friedrich Chladni, 1756–1827) – vācu fiziķis, 

astronoms  152
Hobss tomass (Thomas Hobbes, 1588–1679) – angļu filozofs, matemātiķis, fiziķis, vēsturnieks   

17
Hofmanis ernsts teodors amadejs (īst. v. ernsts teodors vilhelms Hofmanis, Ernst Theodor 

Ama deus Hoffmann, 1776–1822) – vācu rakstnieks  340, 342
Holanders Johans samuels (Johann Samuel von Hollander, 1754–1799) – Rīgas tirgotājs un kolek-

cionārs  481
Holbergs Ludvigs (Ludvig Holberg, 1684–1754) – norvēģu izcelsmes dāņu rakstnieks, dramaturgs, 

vēsturnieks  354
Holtejs kārlis fon (Karl Eduard von Holtei, 1798–1880) – vācu dzejnieks, dramaturgs, aktieris, 

teātra direktors  355
Horācijs (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 pr. kr.) – romiešu dzejnieks  281, 295
Hovards džeremijs (Jeremy Howard, dz. 1959) – arhitektūras un mākslas pētnieks  484
Hruščovs Ņikita (Никита Сергеевич Хрущев, 1894–1971) – politiķis, pskp Ck pirmais sekre-

tārs, psRs ministru padomes priekšsēdētājs  176, 178, 322, 330, 424, 508
Hūgenbergers kārlis (Karl Friedrich Jacob Hugenberger, 1784–1860) – vācbaltiešu mācītājs, dzej-

nieks, tulkotājs  275
Hūns kārlis (1831–1877) – gleznotājs  481, 482
Huserls edmunds (Edmund Gustav Albert Husserl, 1859–1938) – ebreju izcelsmes vācu filozofs  

32–34, 38, 80, 167
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i

ibsens Henriks (Henrik Johan Ibsen, 1828–1906) – norvēģu dramaturgs  240, 293, 298, 334, 355, 
361, 366, 372

iegrīve edvīns (1878–1944) – ķīmiķis (analītiskā ķīmija)  138, 161, 164, 169
ieviņa marianna (1922–2007) – rakstniece, publiciste  580
ieviņš alfreds (1897–1975) – ķīmiķis (neorganiskā un analītiskā ķīmija)  138, 142, 144, 168, 169, 

173, 181
ieviņš kārlis (1888–1977) – rakstnieks, žurnālists, gleznotājs  303
ignatjevs maikls (Michael Ignatieff, dz. 1947) – kanādiešu politiķis, vēsturnieks  227
ījabs ivars (dz. 1972) – politologs  37, 66, 695
ikauniece agita (dz. 1971) – kordiriģente  438
ikaunieks Jānis (1912–1969) – astronoms  184, 185
ikere zaiga (dz. 1945) – valodniece, tulkotāja, du rektore  31
ilstere tikla (1904–1983) – diriģente, komponiste  593
ilsters Jānis (1851–1889) – skolotājs, dzejnieks, botāniķis  105
ilsters vilis (1903–?) – pianists  450
ilziņš Olafs (1923–2012) – vijolnieks  450
imermanis anatols (1914–1998) – rakstnieks, dzejnieks, gleznotājs  254, 327
indrāne ilze (īst. v. undina Jātniece, dz. 1927) – rakstniece, dramaturģe, pedagoģe  329
indriķis (arī Latviešu indriķis vai Livonijas indriķis, Henricus de Lettis, Heinrich von Lettland, 

ap 1187–pēc 1259) – katoļu priesteris, indriķa (Livonijas) hronikas autors  16, 38, 42, 43,  
213

ingleharts Ronalds (Ronald Inglehart, dz. 1934) – amerikāņu politologs  87, 88, 694, 695,  
698

irbe andrejs (īst. v. Gunars irbe, 1924–2004) – rakstnieks, literatūrkritiķis  574, 578, 582
irbe artūrs (dz. 1967) – hokejists (vārtsargs)  633, 634
irbe kārlis (1861–1934) – luterāņu garīdznieks, pirmais Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas 

bīskaps, saeimas deputāts  52
irbe z. – Rīgas krievu sabiedrisks darbinieks  233
irbītis kārlis (1904–1997) – aviokonstruktors  172, 173
irinarhs (Иринарх, laicīgajā vārdā Яков Дмитриевич Попов, 1790–1877) – krievijas pareizticī-

gās baznīcas Rīgas arhibīskaps  49
ivančenko Genādijs (dz. 1946) – svarcēlājs  630
ivanovs aleksandrs (Александр Гаврилович Иванов, 1898–1984) – padomju kinorežisors  

499
ivanovs āzijs (dz. 1935) – sociologs 657
ivanovs Jānis (1906–1983) – komponists, pedagogs  396–399, 402, 403, 410, 455, 514
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ivanovs mihails – Ludzas baltkrievu pašdarbības kolektīvu diriģents  244
ivanovs vsevolods (Всеволод Вячеславович Иванов, 1895–1963) – krievu dramaturgs, prozaiķis  

367
ivaska astrīde (dz. 1926) – dzejniece, atdzejotāja  576, 578 
izjumovs samsons (dz. 1950) – dziedātājs, pedagogs  257, 460

J
 

Jakobi karls augusts (Karl August Jakobi, 18. gs. 2. puse–?) – privātskolas nedzirdīgiem bērniem 
dibinātājs  104

Jakovļevs Ģirts (dz. 1940) – aktieris  535
Jakubaitis eduards (1924–2006) – datorzinātnieks, zinātnes organizators  183
Jakubāns andris (1941–2008) – rakstnieks  328
Jancis uldis (dz. 1965) – kinooperators 529
Jancis valdis (1934–2014) – pianists  451, 454
Janeks aleksandrs (1891–1970) – ķīmiķis, filozofs, budisma popularizētājs  24, 26, 138
Jānis pāvils ii (Ioannes Paulus PP. II, laicīgajā vārdā karols Jozefs voitila,  Karol Józef Wojtyła, 

1920–2005) – pāvests  60, 61
Jānis zeltamute (arī svētais Jānis Hrizostoms, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, 349–407) – konstantino-

poles arhibīskaps  49
Jankovskis Jānis (1876–1925) – ķirurgs  137
Jankovskis pāvels (1911–1964) – kinostudijas direktors 517
Jannaus Heinrihs Johans (Heinrich Johann Jannau, 1753–1821) – vācbaltiešu garīdznieks, vēstur-

nieks, publicists  17, 18
Janovskis Gunars (1916–2000) – rakstnieks, dzejnieks  10, 348, 578
Jansone ilga (dz. 1958) – valodniece  189, 196, 203
Jansone Laima (dz. 1987) – koklētāja  466
Jansons brauns Janis (īst. v. Janis Jansons, pseid. brauns, 1872–1917) – politiķis, literatūrkritiķis, 

publicists  79, 292, 293, 299
Jansons alberts (1915–1989) – rakstnieks  605
Jansons andrejs (dz. 1938) – obojists, diriģents, komponists  396, 401, 432
Jansons arvīds (1914–1984) – diriģents, vijolnieks  402, 456
Jansons Jānis alberts (1892–1971) – folklorists, literatūrvēsturnieks  142, 179
Jansons Ludvigs (1909–1958) – fiziķis  144
Jansons māris (1936–1997) – fiziķis  144
Jansons mariss (mariss ivars Georgs Jansons, dz. 1943) – diriģents  9, 456, 457
Jansons nikolajs (1909–?) – fotogrāfs, filmu laborants  506, 507, 524
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Jansons viesturs (dz. 1974) – dziedātājs  460
Janševskis Jēkabs (1865–1931) – rakstnieks  296, 302, 303, 399
Jasinskis daniels (1866–1939) – mācītājs, sabiedrisks darbinieks  242
Jaunalksne kristīne (dz. 1973) – dziedātāja  462
Jaunsudrabiņš Jānis (1877–1962) – rakstnieks, gleznotājs  300–303, 307, 311, 316, 343, 347, 535, 

574, 578, 580
Jaunušans alfreds (1919–2008) – aktieris un režisors  368, 370, 375
Jaunzeme inese (1932–2011) – vieglatlēte (šķēpmešana)  627, 632
Jaunzems Jānis (1903–?) – mākslas vēsturnieks  549
Jēgens Ojārs (1924–1993) – dzejnieks, mākslinieks, grāmatizdevējs  577, 578
Jēgermanis Jānis (1895–1968) – ārsts  133
Jēgers benjamiņš (1915–2005) – valodnieks, bibliogrāfs  346, 574
Jēgers sergejs (dz. 1979) – dziedātājs  460
Jēkabsons kārlis (1879–1946) – rakstnieks, tulkotājs 299, 300
Jensens severīns (Severin Jensen, 1723–1809?) – dāņu arhitekts  125
Jēpe Oskars (1875–1951) – grāmatizdevējs  339
Jērāns pēteris (1927–2006) – žurnālists, kultūras darbinieks, enciklopēdiju redaktors  345
Jermaks Romualds (dz. 1931) – komponists  404
Jeruma-krastiņa Lūcija (1899–1968) – mediķe, antropoloģe  140
Jērums alberts (1919–1978) – komponists, kordiriģents, mūzikas kritiķis  398, 399, 401, 429–432, 

594–599
Jesens andrejs (1873–1958) – skolotājs, grāmatizdevējs, tulkotājs  335
Jeseņins sergejs (Сергей Александрович Есенин, 1895–1925) – krievu dzejnieks  312
Ješe Gotlobs benjamins (Gottlob Benjamin Jäsche, 1762–1842) – vācu izcelsmes filozofs  19
Jevtušenko Jevgeņijs (Евгений Александрович Евтушенко, dz. 1932) – krievu dzejnieks, pro-

zaiķis, kinoscenārists, kinoaktieris, kinorežisors  323
Jezavitovs konstantīns (arī Jezovitovs, Канстанцін (Кастусь) Барысавіч Езавітаў, 1893–

1946) – baltkrievu sabiedrisks darbinieks, pedagogs  244
Jirgens Rūdolfs (1869–1944) – psihologs, filozofs  24, 32
Jirgensons arnolds (1906–2004) – ķīmiķis  172, 173
Jirgensons bruno (1904–1982) – ķīmiķis, zinātņu popularizētājs  138, 168, 169, 178
Jirgensons Oskars (1895–1982) – ķīmiķis  138
Joffe andžela (Angela Yoffe, dz. 1972?) – pianiste, koncertmeistare  462
Johans vi ambundi (Johannes Ambundi von Schwan, ?–1424) – Rīgas arhibīskaps  43
Johansens vilhelms Ludvigs (Wilhelm Ludvig Johannsen, 1857–1927) – dāņu ģenētiķis  512
Johansons andrejs (1922–1983) – rakstnieks, kultūrvēsturnieks  16, 19, 92, 218, 284, 290, 293, 

296, 315, 348, 578, 580
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Johansons pāvils (dz. 1947) – dzejnieks  574, 578

Jonesko eižens (Eugene Ionesco, 1909–1994) – rumāņu izcelsmes franču dramaturgs, rakstnieks  
592

Jonīte vineta (dz. 1967) – pirmskolas izglītības speciāliste, bērnudārzu vēstures pētniece  103

Jozuus pauls (arī pēteris pauls Jozuus, 1873–1937) – kordiriģents, ērģelnieks, pedagogs  418,  
421

Judins sergejs (dz. 1946) – aktieris  252, 253

Jundzis tālavs (dz. 1951) – politologs, jurists, politiķis, LR augstākās padomes deputāts, ministrs  
196, 201, 203, 204

Junga pēteris (1900–?) – skolotājs  109

Junkers aleksandrs (1899–1976) – grafiķis  342

Jūrdžs andrīvs (1845–1925) – latgaliešu dziesminieks, rokraksta grāmatnieks  333

Jurevičs pauls (1891–1981) – filozofs  22–26, 29, 32, 34, 35, 70, 73, 114, 134, 167

Jurgens Jānis (1900–1983) – ekonomists, Lvu rektors  143

Jurģis Oto (1904–1974) – vieglatlēts (šķēpmešana), treneris  631

Jurjāns andrejs (1856–1922) – komponists, diriģents, mežradznieks, mūzikas folklorists  334, 
383, 386–388, 416–418, 420, 442, 446

Jurjāns Juris (1861–1940) – diriģents  418, 445

Jurjāns pāvuls (1866–1948) – komponists, dziedātājs, pedagogs, diriģents  392, 445

Jurkāne anna (dz. 1944) – vēsturniece, kultūrvēsturniece, muzeoloģe  201

Jurkāns Jānis (dz. 1950) – dramaturgs, aktieris  374

Jurovskis Jurijs (īst. v. Georgijs saruhanovs, Юрий Ильич Юровский, 1894–1959) – aktieris, re-
žisors  234, 235, 237, 363

k

kacizne alters (Alter Kacyzne, 1885–1941) – ebreju rakstnieks, dzejnieks, fotogrāfs  237

kacs arkādijs (Аркадий Фридрихович Кац, dz. 1931) – krievu režisors, aktieris  250, 251,  
376

kadeks matvejs (1897–1950) – ģeogrāfs, Lvu rektors  143, 179, 180

kadilis Jānis (1903–1994) – literatūrkritiķis, grāmatizdevējs, pedagogs  341, 342, 580

kairiša astrīda (dz. 1941) – aktrise  535

kaktiņš ādolfs (1885–1965) – aktieris, operdziedonis  359, 360, 446, 448, 449

kaktiņš kristaps (1801–1867) – literāts  332

kaldupe skaidrīte (1922–2013) – dzejniece, rakstniece  323, 328

kalējs Oskars (1911–1990) – rakstnieks  575, 578
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kaleps teodors (Theodor Kalep, 1866–1913) – igauņu izcelsmes aviācijas motoru konstruktors  
158

kalherts Gvido (1929–2012) – basketbolists, Rīgas kinostudijas darbinieks  518

kalna inga (dz. 1972) – dziedātāja  458, 459

kalnačs benedikts (dz. 1965) – literatūrzinātnieks  189, 196, 318, 378

kalnačs Jānis (dz. 1956) – mākslas zinātnieks  488

kalnājs alfrēds (1904–1999) – izdevējs  349

kalnājs arnolds (arī arnolds berkholcs, 1906–1975) – kordiriģents  424, 429, 432

kalnbērzs viktors (dz. 1928) – mediķis traumatologs ortopēds, LR augstākās padomes un saei-
mas deputāts  200

kalnciema aina (dz. 1944) – klavesīniste, pedagoģe  462

kalniņa ieva (dz. 1957) – literatūrzinātniece 9, 330

kalniņa klāra anna Luīze (dz. veilande, 1874–1964) –  politiķe, sabiedriska darbiniece, zobārste  
84

kalniņa Lūcija (1905–1995) – aktrise, dzejniece  588, 589

kalniņš alfrēds (1895–1989) – mikrobiologs, agronoms  168

kalniņš alfrēds (1879–1951) – komponists, ērģelnieks, pianists, pedagogs  387, 390, 394, 395, 402, 
418, 420, 421, 446

kalniņš arvīds (1894–1981) – ķīmiķis, mežzinātnieks, sabiedrisks darbinieks  131, 142, 168, 173, 
180, 182, 183

kalniņš ansis (1903–1945) – arhitekts  564

kalniņš arvīds (1897–?) – karikatūrists  615

kalniņš eduards (1904–1988) – gleznotājs, marīnists  75, 76

kalniņš Gustavs (1857–1916) – izdevējs, tipogrāfs  335

kalniņš imants (dz. 1941) – komponists, politiķis, LR augstākās padomes un saeimas deputāts  
403, 404, 411, 432

kalniņš ivars (dz. 1948) – aktieris  373

kalniņš Jānis (1904–2000) – komponists, diriģents, ērģelnieks, pedagogs  393, 394, 396, 400, 420, 
429, 597

kalniņš Jānis (1922–2000) – rakstnieks, literatūrzinātnieks, teātra kritiķis  181, 189, 318, 327–
329

kalniņš Jānis (ap 1879–1909) – skolotājs, privātskolas dibinātājs  107

kalniņš krišjānis (1847–1885) – jurists, sabiedrisks darbinieks  134

kalniņš nikolajs (1911–2001) – rakstnieks  576, 579, 580, 584

kalniņš pauls (1872–1945) – ārsts, politiķis, valsts darbinieks, satversmes sapulces un saeimas 
deputāts  84

kalniņš Rolands (dz. 1922) – kinorežisors  10, 493, 498, 499, 505, 506, 516–518, 520, 529,  
535
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kalpaks alfons (1927–2004) – aktieris  369

kalpaks Oskars (1882–1919) – pulkvedis, pirmais latviešu nacionālo bruņoto spēku komandieris  
258

kalpiņš voldemārs (1916–1995) – žurnālists, LpsR kultūras un ārlietu ministrs, nacionālkomu-
nists, muzeju darbinieks  424, 517

kalsons Romualds (dz. 1936) – komponists, pedagogs  402

kalve vītauts (īst. v. vitolds ēriks kalniņš, 1913–1989) – literatūrkritiķis, dzejnieks  576, 580, 
582

kalviņš ivars (dz. 1947) – ķīmiķis, izgudrotājs, zinātnes organizators  194, 199, 201

kaļistratovs meletijs (Мелетий Архипович Каллистратов, 1896–1941) –  vecticībnieku sabied-
risks darbinieks, politiķis, saeimas deputāts  84, 234, 235

kaļķe baiba (dz. 1965) – filoloģe, pedagoģijas vēsturniece  94

kamažinskis Jāzeps (Josifs, 1899–20. gs. 70. gadu beigas) – Rīgas baltkrievu tautas teātra direk-
tors, aktieris, režisors  244

kaminska Rūta (dz. 1950) – mākslas zinātniece  478

kaminskis valters (1929–1997) – komponists  442

kampans pāvils (arī pauls kampans, Joannes Paulus Campanus, ap 1542–1592) – jezuīts, izglītības 
darbinieks  44

kampars valdis (dz. 1944) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  186

kampe pauls (1885–1960) – arhitekts, arhitektūras vēsturnieks  565, 566

kanīzijs pēteris (Peter Canisius, 1521–1597) – nīderlandiešu izcelsmes katoļu baznīcas darbinieks, 
jezuīts  44

kantāne-ziedone ausma (dz. 1941) – aktrise, politiķe, saeimas deputāte  369

kants Hanss (Hans Kant, 17. gs. vidus–?) – filozofa imanuela kanta vectēvs  33

kants imanuels (Immanuel Kant, 1724–1804) – vācu filozofs  8, 12–14, 17, 19, 25, 32–34, 38, 69, 
70, 72, 80, 82, 125, 152, 167, 216, 299

kants Rihards (Richard Cant, Kandt) – filozofa imanuela kanta vecvectēvs  33

kants ivars (dz. 1949) – aktieris  589

karamiševa-uztupe dzidra (dz. 1930) – basketboliste  631

karamzins nikolajs (Николай Михайлович Карамзин, 1766–1826) – krievu rakstnieks, dzej-
nieks, vēsturnieks, kritiķis  217

karapetjans aiks (dz. 1983) – teātra un kino režisors  259

karasikovs mihails (Михаил Карасиков, dz. 1960) – aktieris  254

kārkliņš Jānis (1889–1963) – dziedātājs  447

kārkliņš kārlis (1886–?) – uzņēmējs, filmu producents  521, 522

kārkliņš Ludvigs (dz. 1928) – muzikologs, pedagogs  405, 410

kārkliņš valdemārs (1906–1964) – rakstnieks, tulkotājs  573, 579, 584, 591
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kārlis iX (Karl IX, 1550–1611) – zviedrijas reģents un zviedrijas karalis 123 
kārlis Xi (Karl XI, 1655–1697) – zviedrijas karalis  97
karlsone alīse (1881–1959) – valodniece (ģermāniste, angliste) 140
karlsons Juris (dz. 1948) – komponists, pedagogs  406, 441
karnītis Raimonds (1929–1999) – basketbolists, treneris  631
kaross Jozs (Juozas Karosas, 1890–1981) – lietuviešu komponists, diriģents, pedagogs  242
karpova ārija (1941–2012) – psiholoģe  680, 681
karpovics ernsts (1892–1978) – revolucionārs, komunistiskās partijas un padomju darbinieks, 

filozofs  36
kartmels Freds (Fred Cartmel) – britu sociologs 646
karule antonija (1921–2001) – pedagoģe, ābeču sastādītāja  94
karule irēna (1919–2008) – skolotāja, radiožurnāliste, literāte  580
karulis konstantīns (1915–1997) – valodnieks, latviešu grāmatniecības vēsturnieks, žurnālists  

31
kasparsons kārlis (1865–1962) – ārsts, sabiedriski politisks darbinieks, satversmes sapulces un 

saeimas deputāts, izglītības ministrs  127, 136
kastaldi Filipo (Filippo Castaldi, 1734–1814) – itāļu gleznotājs  478, 479
katlaps Žanis (1907–1968) – aktieris, režisors  363, 369–371
katrīna ii, sk. Romanova katrīna ii
kaudzīte matīss (1848–1926) – skolotājs, rakstnieks, sabiedrisks darbinieks  30, 73, 106, 219, 262, 

283, 284, 296, 298, 333, 339, 361
kaudzīte Reinis (1839–1920) – rakstnieks  30, 73, 283, 284, 296, 298, 333, 361
kaufmane-pumpura maija (dz. 1941) – airētāja (akadēmiskā airēšana)  630
kaugara baiba (dz. 1943) – dzejniece  574
kaugars  arturs (1910–1971) – rakstnieks, dzejnieks 575
kauliņš Jānis (1863–1940) – filologs, pedagogs  24, 32, 91, 98, 99, 114
kauniste-avotiņa Lāsma (dz. 1942) – ātrslidotāja  630
kazaks Jēkabs (1895–1920) – gleznotājs  485, 487
keggi  kristaps Juris (dz. 1934) – latviešu izcelsmes asv mediķis ortopēds  178, 192
kehris ēriks (1930–1993) – vieglatlēts (tāllēkšana, trīssoļlēkšana, desmitcīņa), sporta žurnālists  

630
keizerlings eduards (Eduard von Keyserling, 1855–1918) – vācbaltiešu rakstnieks  208, 222, 224
keizerlings Hermanis (Hermann Alexander Graf Keyserling, parasti Hermann Keyserling,  

1880– 1946) – vācbaltiešu filozofs  80
keldišs mstislavs (Мстислав Всеволодович Келдыш, 1911–1978) – matemātiķis, aviācijas un 

kosmosa pētniecības speciālists, psRs za prezidents  179
keldišs vsevolods (Всеволод Михайлович Келдыш, 1878–1965) – krievu inženieris, dzelzsbetona 

konstrukciju speciālists  161
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ketlers Jēkabs (Jakob Kettler, 1610–1682) – kurzemes hercogs  76
kilpe Fransesa (Frances Külpe, 1862–1936) – vācbaltiešu rakstniece  223, 226
kiope māra (dz. 1963) – filozofe  66
kirhenšteins augusts (1872–1963) – mikrobiologs, veterinārmediķis, LpsR valsts un sabiedrisks 

darbinieks, LpsR ap prezidija priekšsēdētājs 135, 137, 140, 163, 168, 172, 180, 183
kirko igors (Игорь Михайлович Кирко, 1918–2007) – krievu izcelsmes Latvijas un krievijas 

fiziķis  181
kitners karls augusts (Karl August Küt(t)ner, 1749–1800) – vācu izcelsmes pedagogs, rakstnieks, 

tulkotājs  216
klabis Hermanis – brāļu draudžu kustības aizsācējs kurzemē  47
klāns pāvils (īst. v. pauls kovaļevskis, 1912–1979) – rakstnieks, žurnālists  228, 229, 578, 582, 

584
klārks Čārlzs (1867–1942) – inženieris, tiltu un kuģu būves speciālists  158
klaustiņš Gustavs (1880–1937) – inženieris, kordiriģents amatieris, ministrs  420, 422
klaustiņš Roberts (1875–1962) – rakstnieks, literatūrvēsturnieks  339
klauverts spodris (1920–1980) – dramaturgs, sabiedrisks darbinieks  591
kleckins ābrams (dz. 1933) – žurnālists, kinozinātnieks  259
kleins mārtiņš (dz. 1938) – operators  529, 534
klementjevs ivans (dz. 1960) – airētājs (kanoe airēšana), saeimas deputāts  638
klements Xiv (Clemens XIV, īst. v. Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, 1705–1774) – Romas 

pāvests  48
klētnieks Jānis (dz. 1929) – astronoms, ģeodēzists, zinātnes vēsturnieks  169
klevezāls karls ignācijs  (19. gs.) – Jelgavas pētera akadēmijas students  18
klīdzējs Jānis (1914–2000) – rakstnieks  342, 579, 582, 584
klinklāvs aleksandrs (1899–1982) – arhitekts  564
klints anta (1893–1970) – aktrise  363
klišāns arvīds (dz. 1934) – mežradznieks, pedagogs  455
klišāns mārtiņš (dz. 1967) – kordiriģents, pedagogs  438
klotiņš arnolds (dz. 1934) – muzikologs  9, 189, 407, 411, 414, 443, 593–595
kloze alfrēds (Alfred Klose, 1895–1953) – vācu astronoms, matemātiķis  137, 168
klucis Gustavs (1895–1938) – plakātists, dizainers, gleznotājs  486
kluša vija (dz. 1940) – farmakoloģe  183, 702, 703
kļava Jānis (1892–1971) – aktieris, režisors  361
kļava kārlis (1907–1943) – šāvējs (šaušana ar automātisko pistoli)  623
kļava sigvards (dz. 1962) – diriģents, pedagogs  408, 438, 442
kļaviņa sarma (dz. 1941) – valodniece  144
kļaviņš eduards (dz. 1937) – mākslas zinātnieks  10, 484, 492
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kļaviņš Jānis (dz. 1921) – mediķis  178

kļaviņš Juris (dz. 1944) – kordiriģents, pedagogs  441

kļavis aivars (dz. 1953) – žurnālists, rakstnieks  690

knēts ivars (dz. 1938) – mehānikas speciālists, Rtu rektors  188, 201

knīrīms voldemārs (Woldemar von Knieriem, 1849–1935) – vācbaltiešu agronoms, Rpi direktors  
161

knopkens andreass (Andreas Knopke, Knöpken, Knopius, ap 1468–1539) – vācu teologs, baznīcas 
reformators baltijā, dzejnieks  43, 44, 215

koblencs aleksandrs (1916–1993) – šahists, treneris, žurnālists, šaha literatūras autors  625

kokars Gido (dz. 1921) – kordiriģents, pedagogs  402, 424–427

kokars imants (1921–2011) – kordiriģents, pedagogs  402, 424–427, 430

kolbergs andris (dz. 1938) – rakstnieks, kinoscenārists, žurnālists  329, 623

kolbuševskis staņislavs (Stanisław Kolbuszewski, 1901–1965) – poļu filologs  168, 242

komenskis Jans amoss (Iohannes Amos Comenius, Jan Amos Komenský, 1592–1670) – čehu pe-
dagogs 94, 96

komisarževskis Fjodors (Федор Федорович Комиссаржевский, 1882–1954) – krievu režisors, 
teātra teorētiķis  363

kondratovičs Rihards (dz. 1932) – biologs, selekcionārs  144, 201

konrāde ilze (dz. 1944) – latviešu izcelsmes austrālijas peldētāja  629, 630

konrāds Jānis (dz. 1942) – latviešu izcelsmes austrālijas peldētājs  629, 630

koņajevs igors (dz. 1963) – teātra režisors un mākslinieciskais vadītājs  251

kopeloviča anna (dz. 1938) – pedagoģe  93

koplends duglass (Douglas Coupland, dz. 1961) – kanādiešu rakstnieks, mākslinieks  652

kopštāls Žanis (1894–1969) – aktieris un režisors  366

korana Hars Gobinds (Har Gobind Khorana, 1922–2011) – indiešu izcelsmes asv bioķīmiķis, 
nobela prēmijas laureāts  187

kosinskis vladimirs (Владимир Андреевич Косинский, 1866–1938) – krievu ekonomists  137, 
168

kosis kārlis – 103 

kosteņecka marina (Марина Григорьевна Костенецкая, dz. 1945) – rakstniece, radiožurnāliste, 
sabiedriska darbiniece  255

kovals ainārs (dz. 1981) – vieglatlēts (šķēpmešana)  632, 633, 639

kovaļčuka svetlana (dz. 1956) – filozofe, krievu kultūras vēstures pētniece  37

kovaļevska maija (dz. 1979) – dziedātāja  9, 459, 460

kozakeviča ita (1955–1990) – filoloģe, tulkotāja, sabiedriska darbiniece, politiķe, LR augstākās 
padomes deputāte  245

kozaks Romāns (1957–2010) – režisors  251
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kozlovs vladimirs (Владимир Евгеньевич Козлов, dz. 1958) – krievu bobslejists (stūmējs)  636
krasinska Lija (1911–2009) – muzikoloģe, pedagoģe  258
krāslavietis valdis (īst. v. valdis Grants, 1920–1994) – dzejnieks  574, 576, 579
krastiņš Jānis (dz. 1943) – arhitekts, pedagogs  10, 190, 196, 201, 209, 545, 568
krastkalns andrejs (1868–1939) – jurists, sabiedriskais darbinieks, politiķis, advokāts  79, 134
krasts Guntars (dz. 1957) – politiķis, valsts darbinieks, saeimas un eiropas parlamenta deputāts, 

ministru prezidents  198
kraucs eduards (1898–1977) – kinooperators, fotogrāfs  523, 524
kraujiete aina (īst. v. aina asja kraujīte, 1923–2007) – dzejniece  576, 580
krauklis alfrēds (1911–1991) – basketbolists, treneris  625
krauliņš kārlis (1904–1981) – literatūrzinātnieks  319, 320
kraulis Richards (1916–2001) – rakstnieks  579
krauss ernsts (Ernst Kraus, 1889–1970) – vācu ģeologs  168, 171
krauze Jānis (1893–1919) – svarcēlājs  620, 621
kreicers konradīns (Conradin Kreutzer, 1780–1849) – vācu komponists  357
krēmere marianna (dz. briknere, 1922–2011) – vijolniece  258, 453
krēmers Gidons (dz. 1947) – vijolnieks, diriģents  257, 258, 409, 453, 454
krēmers markuss (1897 v. st./1898 j. st.–1981) – vijolnieks  258
krenberga dita (dz. 1968) – flautiste  455
krēsliņš Jānis, sen. (dz. 1924) – bibliogrāfs, kultūrvēsturnieks, literāts  192, 574, 576, 579
krīdenere barbara (Barbara Juliane von Krüdener, 1764–1824) – vācbaltiešu rakstniece  217
krievs arvīds (dz. 1944) – kinorežisors  535
krile velga (1945–1991) – dzejniece, dramaturģe  328
krilovs pēteris (dz. 1949) – kino un teātra režisors, pedagogs  534
krimbergs Roberts (1874–1941) – fiziologs, bioķīmiķis  134, 137, 163
kristapsons Jānis (dz. 1939) – informātikas, zinātniecības speciālists  193, 201
kristiāns dāvids (David Christian, 1690–1751) – reliģisks darbinieks  45, 46
kriškāns Jānis (1863–1916) – skolotājs, publicists  90–92, 96
krodere-Ravdone silvija (dz. 1940) – basketboliste  629, 631
kroders arturs (1892–1973) – publicists, izdevējs, politisks darbinieks  308
kroders Oļģerts (1921–2012) – režisors, aktieris, pedagogs  370, 373, 374, 376
kroders Roberts (1892–1956) – teātra kritiķis, tulkotājs  312
krodznieks Jānis (arī Jānis krīgers, 1851–1924) – vēsturnieks, pedagogs  134, 162
kroģeris alfons (1923–1989) – inženierzinātnieks, elektrotehnikas speciālists  181
kroje ilze (dz. 1963)  – muzikoloģe 600
krolls Franks-Lotars (FrankLothar Kroll, dz. 1959) – vācu vēsturnieks, literatūrzinātnieks  213
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krolls Oto (arī Otto krolls, 1888–1969) – rakstnieks, mākslas aģentūras īpašnieks 450

kroma monta (1919–1994) – dzejniece  323, 327

kronbergs Juris (dz. 1946) – dzejnieks, atdzejotājs  574, 578

kronlaks Rolands (dz. 1973) – komponists  407

kronlins Jānis (1886–1978) – skolotājs, kultūrvēsturnieks  92

kronvalds atis (1837–1875) – pedagogs, publicists, valodnieks  19, 20, 24, 27, 31, 106, 132, 134, 
151, 162, 164, 282, 283, 382

kronvalds kārlis (1838–1883) – grafiķis  333

krūkliņš arnolds (1914–1994) – vieglatlēts (soļošana)  625, 626

krūklis alfrēds (1921–2003) – dzejnieks  681

krūklītis Roberts (1906–2008) – izdevējs  349

krūmiņa-koņkova solveiga (dz. 1960) – filozofe, reliģijpētniece  8, 37, 64, 77

krūmiņš aivars (dz. 1941) – trompetists, komponists, diriģents  463

krūmiņš artūrs (1879–1969) – arhitekts, pedagogs  131, 142, 180

krūmiņš Jānis (1930–1994) – basketbolists  628

krūmiņš varis (1931–2004) – režisors  507, 528

krūmiņš vilis (1919–2000) – sabiedriski politisks darbinieks, nacionālkomunists, muzeju darbi-
nieks  322

krupņikova marina – Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centra pētniece  94

krupņikova mira (1908–1991) – rakstniece 320

krupskaja nadežda (Надежда Константиновна Крупская, 1869–1939) – padomju valsts un 
partijas darbiniece  502

krustiņsons Jānis (1892–1946) – ķīmiķis  138

krūza kārlis (1884–1960) – dzejnieks 218, 299, 300, 302

krūze aīda (dz. 1949) – pedagoģijas vēsturniece, pedagoģe  8, 93, 119

krūze karls Otto pauls – Jelgavas pētera akadēmijas students  18

ksavjērs Francis (Francis Xavier, 1506–1552) – spāņu izcelsmes katoļu misionārs  100

kšižanovskis Julians (Julian Krzyżanowski, 1892–1976) – poļu literatūrzinātnieks  168, 171,  
242

kubertēns pjērs de (Pierre de Frédy, baron de Coubertin, 1863–1937) – Francijas sporta un sabied-
risks darbinieks, olimpisko spēļu atdzimšanas idejas īstenotājs  640

kubilis Jānis (dz. 1923) – aktieris  368, 507

kublinskis mihails (dz. 1939) – režisors  370, 372

kučinskis staņislavs (1913–2008) – garīdznieks, baznīcas vēsturnieks  348

kuga Jānis (1878–1969) – gleznotājs, scenogrāfs  359, 360, 586

kugrēna Lāsma (dz. 1952) – aktrise  373
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kukaine Rita (1922–2011) – mikrobioloģe, virusoloģe, sabiedriska darbiniece  181, 183

kukule aija (dz. 1956) – dziedātāja, pedagoģe  406

kukurs Jānis alfrēds (1879–1941) – grāmatizdevējs  341

kulakovs Juris (dz. 1958) – mūziķis, komponists  295

kūla dainis (dz. 1959) – šķēpmetējs 632

kūle maija (dz. 1951) – filozofe  8, 11, 37, 66, 89, 190, 196, 201, 203, 681, 689

kūlis mārcis (dz. 1969) – klarnetists  455

kūlis Rihards (dz. 1945) – filozofs  34, 80, 89

kulo pjērs (GuyPierre Couleau, dz. 1958) – franču režisors  376

kundziņš kārlis (1902–1992) – latviešu teātra vēsturnieks, literatūrzinātnieks  189, 355, 357

kundziņš kārlis, jun. (1883–1967) – teologs, pedagogs, izglītības un sabiedrisks darbinieks  24, 
135, 137

kundziņš Ludvigs (1855–1940) – veterinārzinātnieks  137

kundziņš pauls (1888–1983) – arhitekts, pedagogs  131, 168, 549, 550, 564, 566

kūnijs Rejs (Ray Cooney, dz. 1932) – angļu dramaturgs, aktieris  377

kuns bēla (Béla Kun, 1886–1938) – ungārijas komunistiskās kustības darbinieks  502, 503

kupcis Jānis (1871–1936) – farmaceits  138

kupče ēriks (dz. 1955) – latviešu izcelsmes Lielbritānijas ķīmiķis, radiospektroskopists  199

kupčs Jūlijs (1882–1962) – luterāņu garīdznieks, ministrs  51

kupčs māris (dz. 1966) – diriģents, pedagogs  455

kupers emīls (Эмиль Альбертович Купер, 1877–1960) – operdiriģents  237, 393

kupfers karls Reinholds (Karl Reinhold Kupffer, 1872–1935) – vācbaltiešu matemātiķis un botā-
niķis, dabaspētnieks, filozofs  161

kuple dina (1930–2010) – aktrise  369, 370

kuprisa anita (dz. 1958) – komponiste, diriģente un ērģelniece  401, 596, 597

kupsts aleksandrs vītauts (Aleksandras Vytautas Kupstas, 1898–1964) – lietuviešu aktieris, reži-
sors  242

kurcijs andrejs (īst. v. andrejs kuršinskis, 1884–1959) – rakstnieks, dzejnieks, atdzejotājs  299, 
308, 322

kurcs eduards (Eduard Kurtz, 1845–1925) – vācbaltiešu klasiskais filologs  22

kursīte-pakule Janīna (dz. 1952) – literatūrzinātniece, folkloriste, saeimas deputāte  196, 201, 292, 
300, 320, 321, 652

kuzmins afanasijs (dz. 1947) – sportists, šāvējs  636, 638

kušķis Gunārs (1929–1968) – vijolnieks, saksofonists, klarnetists  463

kuzņecovs matvejs (Матвей Николаевич Кузнецов, ?–1941) – krievu izcelsmes inženieris ķīmi-
ķis, uzņēmējs  233

kvālis alfrēds (1908–1945) – dzejnieks  310
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kvartins zvuluns (arī Sawel; Zvulun Kvartin, 1874–1953) – ebreju kantors  236
kvelde pauls (dz. 1927) – pedagogs, diriģents  425, 427, 430

Ķ

Ķekars ansis (18.–19. gs.) – tēlnieks  549
Ķelpe Jānis (1908–1981) – rakstnieks, literatūras vēsturnieks  310
Ķempe mirdza (prec. ādamsone, vēlāk naikovska, 1907–1974) – dzejniece, tulkotāja  315, 319, 

320, 323
Ķeniņš atis (1874–1961) – jurists, pedagogs, dzejnieks, politiķis, valsts darbinieks, ministrs  107, 

243, 302, 320, 335
Ķeniņš tālivaldis (1919–2008) – komponists, pedagogs  400, 401, 432, 594–597, 599
Ķeniņš kings Gundars (dz. 1926) – ekonomists  178, 192
Ķepītis Jānis (1908–1989) – komponists, pianists, pedagogs  394, 395, 454
Ķergalvis krišjānis (1856–1936) – būvuzņēmējs  563
Ķestere iveta (dz. 1960) – pedagoģijas vēsturniece  92, 93
Ķešāns augusts (1881–1954) – ķīmiķis (neorganiskā ķīmija), pedagogs  131, 138, 142, 144, 164, 

168, 179
Ķezbere elza (1911–2011) – dzejniece  576, 579
Ķezbers kārlis (1914–2006) – rakstnieks  579, 580
Ķikulis Jānis (1904–1970) – aktieris  366
Ķiķauka tālivaldis (1929–2000) – rakstnieks, gleznotājs  574, 579, 580, 582
Ķimele māra (dz. 1943) – režisore, pedagoģe  372, 656
Ķiploks edgars (1907–1999) – publicists, mācītājs, baznīcu vēsturnieks, izdevējs  337
Ķipurs Jānis (dz. 1958) – bobslejists (pilots), treneris  636
Ķīša pēteris (ap 1699–1771) – dzimtcilvēks, kalējs, literāts 46

L

Labuckis Jānis (dz. 1938) – volejbolists, treneris  630
Lāce-Grauze Olga (1897–1952) – farmaceite  138
Lāce marija (1905–1988) – bibliotekāre  94
Lācis dzintars (1940–1992) – riteņbraucējs  630
Lācis ivars (dz. 1949) – fiziķis, izglītības darbinieks, Lu rektors  144
Lācis Osvalds (1901–1981) – rakstnieks  579
Lācis teodors Žanis (1882–1946) – aktieris un režisors  235

peRsOnu RādītāJs



762 Latvieši un LatviJa   iv sējums   LatviJas kuLtūRa, izGLītība, zinātne

Lācis vilis (dz. Jānis vilhelms Lāce, 1904–1966) – rakstnieks, LpsR tautas komisāru padomes 
(ministru padomes) priekšsēdētājs  312, 319

Lāgerlēva selma (Selma Lagerlöf, 1858–1940) – zviedru rakstniece  339, 340, 363
Laicens Linards (1883–1937) – rakstnieks, politiķis, saeimas deputāts  302, 308, 309, 322, 341
Laiva irma (1908–2003) – aktrise  318, 366
Laizāne valentīna (dz. 1934) – horeogrāfe  248
Laizāns pēteris (1930–2005) – filozofs  25, 35, 36, 681
Lakāns Žaks (Lacan Jacques, 1901–1981) – franču psihiatrs, psihoanalītiķis  33
Lakstīgala atvars (dz. 1981) – diriģents, mežradznieks  457
Lamberga dace (dz. 1948) – mākslas zinātniece  485, 487
Lamberte vilija (1888–1943) – dziedātāja  447
Lamberts Johans Heinrihs (Johann Heinrich Lambert, 1728–1777) – šveiciešu fiziķis, filozofs, 

matemātiķis  152
Lāms visvaldis (pseid. visvaldis eglons, 1923–1992) – rakstnieks, publicists  326, 328
Lancmane ieva (1943–2004) – gleznotāja, mākslas zinātniece  475
Lancmanis imants (dz. 1941) – mākslas zinātnieks, gleznotājs, muzeju darbinieks  153, 190, 201, 

478
Lancmanis zelmārs (1883–1935) – ģeogrāfs, pedagogs  171
Landmane marta (dz. 1925) – rakstniece  578
Lange Jākobs (Jacob Lange, 1711–1777) – vācu izcelsmes luterāņu garīdznieks, vidzemes virskon-

sistorijas superintendents, leksikogrāfs, tulkotājs  46, 99
Lapčenoks viktors (dz. 1947) – dziedātājs  406
Lapenieks vilis mārtiņš (1931–1987) – kinooperators 497 
Lapenieks vilis (1908–1983) – aktieris, kinorežisors  493, 495–498, 522, 525, 526, 588
Lapinska ieva (1974–2010) – filozofe, tulkotāja  35
Lapiņa zaiga (dz. 1939) – filozofe, filoloģe  37
Lapiņš ilmārs (dz. 1944) – diriģents  456
Lapiņš Jānis (1885–1941) – publicists  613, 616
Larsens Gunārs (dz. 1949) – vijolnieks 409
Lasmane skaidrīte (dz. 1939) – filozofe  37
Laso Orlando di (Orlando di Lasso, ap 1532–1594) – flāmu komponists  415
Laube eižens (1880–1967) – arhitekts, pedagogs, La rektors  131, 132, 164, 557–560, 563, 565, 

567
Laumane benita (dz. 1937) – valodniece  189
Lautenbahs Jēkabs (pseid. Jēkabs Jūsmiņš, 1848–1928) – dzejnieks, filologs  32, 134, 290,  

291
Lavdžojs artūrs Onkens (Arthur Oncken Lovejoy, 1873–1962) – amerikāņu filozofs, ideju vēstur-

nieks  12, 14, 15
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Lavendelis egons (dz. 1934) – mehānikas speciālists, Rpi (Rtu) rektors 181

Lavreņovs boriss (īst. uzv. sergejevs, Борис Андреевич Лавренев, 1891–1959) – krievu rakstnieks, 
dramaturgs  367, 369

Lavri marks (1903–1967) – ebreju komponists, diriģents  237

Lazda zinaīda (īst. v. zinaīda zelma šreibere, 1902–1957) – dzejniece  226, 311, 315, 318, 574, 
579

Laže Jānis (1886–1969) – agronoms, cukurbiešu audzētājs un pārstrādātājs  171

Lebedinskis naums Gregors (Наум Лебединский, 1888–1942) – ebreju zoologs, biologs  137, 168, 
177

Lēbers augusts (August Loeber, 1865–1948) – vācbaltiešu jurists, tiesībzinātnieks  137, 168, 212, 
239

Lēbers dītrihs andrejs (Dietrich André Loeber, 1923–2004) – vācbaltiešu politologs, tiesībzināt-
nieks  186, 201

Legzdiņš ansis (1859–ap 1914) – gleznotājs  482

Lehārs Ferencs (Ferenc Lehár, 1870–1948) – ungāru komponists  366

Leibnics Gotfrīds vilhelms (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716) – vācu filozofs, matemātiķis  
17, 215

Leikuma Lidija (dz. 1954) – valodniece  100

Leilands kārlis (1895–1961) – svarcēlājs  623

Leimane ilona (1905–1989) – rakstniece  318, 342, 396, 578, 584

Leimane Liāna (1930–1997) – žurnāliste, Leonīda Leimaņa meita  510

Leimanis aleksandrs (1913–1990) – kinorežisors  509, 532

Leimanis eižens (1905–1992) – matemātiķis, astronoms  139, 165

Leimanis Jānis – Leonīda Leimaņa tēvs 511 

Leimanis Leonīds (1910–1974) – kinorežisors  10, 493, 498, 499, 504–506, 509–514, 517, 520, 
527, 528

Leitāns ansis (1815–1874) – žurnālists, literāts, tulkotājs  276

Lejiņš Jānis (1899–1990) – aktieris, režisors, rakstnieks, gleznotājs  363, 585, 587

Lejiņš paulis (1883–1959) – agrārzinātnieks, lopkopības speciālists, zinātnes organizators, LpsR 
za pirmais prezidents  131, 135, 168, 180–182, 200

Lēmane erna (1919–2012) – rakstniece  591

Lēmanis indriķis (1904–1960) – rakstnieks, žurnālists 320 

Lēnavs nikolajs (Nikolaus Lenau, 1802–1850) – austriešu rakstnieks  219

Lencs Jākobs mihaels Reinholds (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792) – vācbaltiešu rakst-
nieks, dramaturgs  18, 208, 217, 218, 222, 226

Lerhis-puškaitis ansis (īst. v. anss Lerhis, 1859–1903) – folklorists, rakstnieks  333

Lesings Gotholds efraims (Gotthold Ephraim Lessing, 1729–1781) – vācu dzejnieks, dramaturgs  
17, 219, 240, 357
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Lesiņš knuts (1909–2000) – rakstnieks, mūzikas kritiķis  315, 342, 579, 584

Lesiņš vilis (1903–1982) – rakstnieks, žurnālists  578

Leščevskis eižens (arī Ježijs, īst. v. zenons simeons Leščevskis, 1902–1969) – baletdejotājs, balet-
meistars  242

Lēviss of menārs karls fon (Karl von Löwis of Menar, 1855–1930) – vācbaltiešu vēsturnieks  541

Liberts Ludolfs (1895–1959) – scenogrāfs, gleznotājs, pedagogs  490

Līce silvija (dz. 1940) – kinozinātniece  500

Līcīte paula (1889–1966) – komponiste  395, 420

Līdaka marģers (1928–2003) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  181, 183

Lielausis Olģerts (dz. 1930) – fiziķis  183, 199, 201

Lielmane-kortesa Rasma (dz. 1945) – vijolniece  453

Lielpēteris Jānis (1937–2009) – fiziķis, zinātnes organizators, Lza prezidents  181, 193

Liepa māris (1936–1989) – baletdejotājs, baletmeistars, pedagogs  451

Liepa Osvalds (1908–1992) – dramaturgs  591

Liepa Rita (pseid. paija, 1914–2004) – rakstniece, tulkotāja  579

Liepa zenta (1912–1988) – dzejniece 575

Liepaskalns ādolfs (1910–1972) – vieglatlēts (soļošana)  626

Liepiņa Lidija (1891–1985) – fizikālķīmiķe  144, 166, 179, 181, 183

Liepiņa Līga (dz. 1946) – aktrise  514, 528

Liepiņa milda (1889–1972) – peda goģe, psiholoģe  114

Liepiņš aleksandrs (1880–1971) – ķīmiķis  138

Liepiņš edvards (dz. 1944) – fizikālķīmiķis  198, 199

Liepiņš Harijs (1927–1998) – aktieris  369, 518

Liepiņš Oļģerts (1906–1983) – rakstnieks, žurnālists  342

Liepiņš Roberts (dz. 1952) – kordiriģents, pedagogs  441

Liepiņš tenis (1895–1964) – biologs 179

Liepiņš zigmars (dz. 1952) – komponists, pianists, aranžētājs  70, 374, 406, 432, 464

Liepsala irma (1910–1989) – rakstniece 576

Lietavietis augusts (Август Андреевич Летавет, 1893–1984) – mediķis higiēnists, alpīnists  
179

Lietiņš kārlis (1908–1979) – kordiriģents  429

Lifšics tovijs (Товий Борисович Лифшиц, dz. 1928) – vijolnieks, diriģents, pedagogs  258, 455

Ligers Roberts (1931–2013) – aktieris, pedagogs  369

Līgotņu Jēkabs (īst. v. Jēkabs Roze, 1874–1942) – literatūrvēsturnieks, kritiķis, rakstnieks, žurnā-
lists  218, 261, 312

Līkums Herberts (1902–1980) – scenogrāfs, gleznotājs  510
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Lindbergs ivars (1932–2008) – dzejnieks, aktieris  574, 576, 579, 583

Linde Jaspers (arī kaspars Linde, Gaspar Lindius, Casparus Linde, Jasper Linde, ?–1524) – Rīgas 
arhibīskaps  43

Linde verners (dz. 1944) – latviešu izcelsmes austrālijas basketbolists  629

Lindners Johans Gothelfs (Johann Gotthelf Lindner, 1729–1776) – vācu izcelsmes pedagogs, pub-
licists, rakstnieks  216

Linē aija (dz. 1973) – molekulārbioloģe  200

Līne velta (1923–2012) – aktrise  368, 369, 378

Liniņš arnolds (1930–1998) – aktieris, režisors, pedagogs  370, 372

Linnejs karls (Carl von Linné, 1707–1778)  – zviedru botāniķis, ārsts un zoologs  152

Linters Jānis (1879–1963) – sakaru inženieris, radioelektronikas speciālists  172

Lipša ineta (dz. 1970) – vēsturniece 10, 618  

Lipšāns Jāzeps (1929–1989) – komponists, pianists  402

Lisners Juris (dz. 1959) – aktieris  373

Lisovska Olga (dz. 1928) – dzejniece  323

Līventāls ansis (1803–1878) – dzejnieks, tulkotājs  211, 276

Līvmane akvelīna (dz. 1951) – aktrise  373

Locis vladislavs (1912–1984) – grāmatizdevējs, rakstnieks  342, 347, 547

Loks džons (John Locke, 1632–1704) – angļu filozofs  17

Lomillers Johans (Johann Lohmüller, ap 1483–1560) – Rīgas amatpersona, diplomāts, reformācijas 
hronists  44

Lomonosovs mihails (Михаил Васильевич Ломоносов, 1711–1765) – krievu apgaismotājs, peda-
gogs, rakstnieks un zinātnieks  162, 216, 275

Losevs semjons (Семeн Михайлович Лосев, dz. 1946) – režisors  251, 254

Loze ilze biruta (dz. 1936) – vēsturniece, arheoloģe  196

Luce Ņina (1917–1985) – teātra kritiķe  590, 592

Lucs Oskars (Jacob Oskar Lutz, 1871–1950) – vācbaltiešu ķīmiķis (organiskā ķīmija)  138, 161, 
169

Lugailo staņislavs (dz. 1938) – volejbolists  642

Lukaševics Jānis (arī Jōņs, 1699–1779) – jezuīts, misionārs, literāts, skolotājs  45

Lukevics edmunds (1936–2009) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), metālorganiķis  181, 195, 201

Lūkins Fēlikss (1875–1934) – ārsts, sabiedrisks darbinieks  54

Lukševičs ervīns (dz. 1955) – ģeologs, paleontologs  199

Lundbergs Jākobs Florentīns (Jacob Florentin Lundberg, 1782–1858) – zviedru izcelsmes vācbal-
tiešu mācītājs, literāts, tulkotājs  275

Lūriņš valdis (dz. 1951) – aktieris, režisors  373, 375

Lūse Herta (1892–1980) – dziedātāja  448
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Lūsēns Jānis (dz. 1959) – komponists, pianists, aranžētājs  374, 406, 464
Lūsis arnolds (1908–1993) – garīdznieks, literāts  341
Lūsis Jānis (dz. 1939) – vieglatlēts (šķēpmešana)  624, 630, 632
Lūsis Jānis (1897–1979) – ģenētiķis, zoologs  144, 179
Lustigs Frīdrihs voldemārs (Friedrich Voldemar Lustig, budismā Ašins Ananda, 1912–1989) – vāc-

baltiešu izcelsmes igauņu budists  55
Luters mārtiņš (Martin Luther, 1483–1546) – teologs, baznīcas reformu ideologs  44, 45, 96,  

266

Ļ

Ļadovs anatolijs (Анатолий Константинович Лядов, 1855–1914) – krievu komponists, peda-
gogs  388, 389

Ļedjajevs aleksejs (Алексей Семенович Ледяев, dz. 1956) – reliģiskās sektas “Jaunā paaudze” 
dibinātājs un vadītājs  63

Ļeņins vladimirs (īst. v. vladimirs uļjanovs, Владимир Ильич Ленин, 1870–1924) – ļeņinisma 
ideoloģijas dibinātājs, krievu politiķis revolucionārs, boļševiku partijas līderis, padomju 
krievijas un psRs valdības vadītājs  83, 369, 494, 495, 501–503

Ļermontovs mihails (Михаил Юрьевич Лермонтов, 1814–1841) – krievu dzejnieks, prozaiķis, 
dramaturgs  228, 237, 281

Ļeščovs vladimirs (dz. 1970) – animācijas filmu režisors  259
Ļipčenko marina (Марина Липченко, dz. 1961) – aktrise, producente  260
Ļisicina Jevgeņija (dz. 1942) – ērģelniece, pedagoģe  454

m
 

maciļevičs Jezups (1805–1872) – poļu garīdznieks, literāts, pirmās laicīga satura oriģinālgrāmatas 
augšzemnieku dialektā autors  19

macoti vinčenco (Vinzenzo Mazzotti, 1756–1798) – itāļu arhitekts, dārzu mākslinieks  550
maculēvičs valentīns (dz. 1950) – režisors  253
macura koičiro (Koïchiro Matsuura, dz. 1937) – unesCO ģenerāldirektors  437
mača alma (1894–1990) – aktrise  585
mačevskis Frīdrihs Gustavs (Friedrich Gustav Maczewski, 1761–1813) – vācbaltiešu mācītājs, 

latviešu rakstnieks  273, 274
madernieks Jūlijs (1870–1955) – gleznotājs, interjerists, pedagogs, mākslas kritiķis  302, 483
madisons alberts (1895–1986) – radiokonstruktors, inženieris elektrotehniķis  172
maimonīds mozus (arī moše ben maimons, arī Rambams, 1135–1204) – ebreju filozofs, ārsts, 

rabīns  236
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mainiece maiga (1925–2001) – aktrise  368

maiskis miša (dz. 1948) – ebreju izcelsmes čellists  258, 453

maizīte Jānis (1883–1950) – farmaceits  138

majakovskis vladimirs (Владимир Владимирович Маяковский, 1893–1930) – krievu dzejnieks  
312, 372, 494

makdona martins (Martin McDonagh, dz. 1970) – īru rakstnieks, dramaturgs  377

malarmē stefans (īst. v. etjēns mallarmē, Stéphane Mallarmé, 1842–1898) – franču dzejnieks  
298

maldonis voldemārs (1870–1941) – teologs  24, 112, 137

maldutis marija (dz. dubenovski, 1889–1926) – dziedātāja  447

malēvica Gunta (dz. 1956) – kordiriģente  441

mālītis arvīds (1900–1971) – grāmatizdevējs  341, 342

mālmeisters aleksandrs (1911–1996) – mehānikas speciālists, zinātnes organizators, Rpi rektors, 
LpsR za prezidents  181, 183, 188, 200

malovani džozefs (Joseph Malovany) – asv ebreju kantors  250

malta nikolajs (1890–1944) – botāniķis  131, 168, 338

malvess augusts (1878–1951) – arhitekts, pedagogs  554, 555, 563, 566

manaseins nikolajs (Николай Авксентьевич Манассеин, 1835–1895) – krievijas valsts darbi-
nieks, tiesībnieks  133

mancelis Georgs (Georgius Mancelius, 1593–1654) – vācbaltiešu luterāņu mācītājs, literāts, valod-
nieks  47, 97, 151, 265

mandelštams Osips (Осип Эмильевич Мандельштам, 1891–1938) – krievu dzejnieks, esejists, 
atdzejotājs, kritiķis  323

manheims karls (Karl Mannheim, arī Károly Mannheim, 1893–1947) – ungāru izcelsmes socio-
logs 645, 647, 648, 650 

manns tomass (Thomas Mann, 1875–1955) – vācu rakstnieks  298

mansbahs stīvens (Steven Mansbach, dz. 1955) – amerikāņu mākslas zinātnieks  25, 26, 35

manteifels Gustavs (Gustav von Manteuffel, 1832–1916) – vācbaltiešu/poļu publicists, vēsturnieks, 
etnogrāfs, folklorists, izdevējs  19, 105, 333

mantnieks pēteris (1895–1979) – kartogrāfs, izdevējs  339, 342

marineti  Filipo tommazo (Filippo Tommaso Emilio Marinetti, 1876–1944) – itāļu dzejnieks, 
futūrists 313

markovs miša (Mischa Markow, 1854–1934) – ungāru izcelsmes mormoņu baznīcas misionārs  63

marks Frīdrihs (īst. v. Frīdrihs millers, Friedrich Mark, Müller, 1884–1962) – Rīgas vācu teātra 
režisors  239

marnauza māra (dz. 1963) – kordiriģente, pedagoģe  440, 441

mārsone staņislava (dz. 1960) – vēsturniece, pedagoģe  94

martinsone mirdza (dz. 1951) – aktrise  373
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maskalāns edgars (dz. 1982) – bobslejists (pilots)  636

maskats arturs (dz. 1957) – komponists  407, 441

māters Juris (arī māteru Juris, 1845–1885) – rakstnieks, žurnālists  285

matisons Frīdrihs (Friedrich Matthisson, 1761–1831) – vācu rakstnieks  219

mauriņa zenta (1897–1978) – rakstniece, esejiste  10, 27, 30, 32, 35, 85, 140, 308, 580, 681, 689

mauriņš arturs (1924–2012) – biologs, botāniķis, rakstnieks  520

mazvērsīte daiga (dz. 1965) – muzikoloģe  9, 467, 704

mazzālītis valentīns (dz. 1930) – vieglatlēts (šķēpmešana), treneris, šķēpmešanas grāmatu autors  
631, 632

mecs ādolfs (1888–1943) – vijolnieks, vijoļspēles pedagogs  236

medenis Jānis (1903–1961) – dzejnieks  310, 311

mediņš Jānis (1890–1966) – komponists, diriģents  347, 392–394, 400, 420, 446, 597, 599

mediņš Jāzeps (1877–1947) – komponists, diriģents  392, 420

mediņš Jēkabs (1885–1971) – pedagogs, diriģents, komponists  392, 425

mednis edmārs (1937–2002) – latviešu izcelsmes asv šahists, šaha grāmatu autors  629

mednis edvīns (1897–1967) – rakstnieks  584

mednis Haralds (1906–2000) – kordiriģents  290, 424, 425, 427, 428, 456

mehliss Ļevs (Лев Захарович Мехлис, 1898–1953) – padomju valsts un politisks darbinieks   
502

meierholds vsevolods (Всеволод Эмильевич Мейерхольд, 1874–1940) – krievu teātra režisors, 
aktieris, pedagogs  252

meierovics zigfrīds anna (1887–1925) – politiķis, diplomāts, satversmes sapulces un saeimas 
deputāts, ministru prezidents  76, 84, 131, 235

meijers Rūdolfs (Rudolf Meyer, 1880–1966) – vācbaltiešu metereologs, ģeofiziķis, sabiedrisks 
darbinieks  239

meinards (Meynardus, Meinnardus, Meinhart, Meinhard von Segeberg, ap 1130/1140–1196) – 
kristiešu misionārs baltijā, pirmais ikšķiles bīskaps  42

meineke Frīdrihs (Friedrich Meinecke, 1862–1954) – vācu filozofs, ideju vēsturnieks  15

meks ēriks Johans (Erick Johann Meck, 1727–1771) – vācbaltiešu jurists  28

melartins erki (Erkki Melartin, 1875–1937) – somu komponists  390

melbārde Ņina (1912–2008) – aktrise  363, 425, 585

melbārdis Oskars (dz. 1988) – bobslejists (pilots)  636

meldere Lāsma (dz. 1973) – vijolniece  462

melgalvs māris (1957–2005) – dzejnieks  328

mellenberga-šveica daina (dz. 1939) – airētāja (akadēmiskā airēšana), sporta un zinātnes orga-
nizatore  630

mellis Oto (1906–1970) – mineralogs  171
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mellups Harijs (1927–1950) – hokejists (vārtsargs)  630

melngailis emilis (1874–1954) – komponists, folklorists, kordiriģents, publicists  225, 390, 391, 
417, 421, 422, 424, 432, 442, 446

melngailis ivars (dz. 1933) – latviešu izcelsmes asv fiziķis  192

melngailis Jānis (dz. 1939) – latviešu izcelsmes asv fiziķis  192

mence selga (dz. 1953) – komponiste, pedagoģe  404, 442

mendelsons-bartoldi Fēlikss (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809–1847) – vācu 
komponists, pianists  415

mendeļejevs dmitrijs (Дмитрий Иванович Менделеев, 1834–1907) – krievu ķīmiķis, fiziķis  
161

mengdens Gustavs fon (Gustav von Mengden, 1627–1688) – vācbaltiešu dzejnieks, satīriķis, kom-
ponists, zviedru ģenerālmajors, politiķis  215

meņģis arvīds (dz. 1923) – vieglatlēts (soļošana)  626

meri Lenarts (Lennart Meri, 1929–2006) – igauņu rakstnieks, politiķis, valsts darbinieks, igaunijas 
prezidents  79

merks Romano – Rīgas vācu teātra aktieris  240

merķelis Garlībs (Garlieb Merkel, 1769–1850) – vācbaltiešu apgaismotājs, filozofs, publicists, 
rakstnieks  17, 18, 24, 216, 262, 270, 272, 274, 277, 278, 335

meterlinks moriss (arī māterlinks, Maurice Maeterlinck, 1862–1949) – beļģu dramaturgs, dzej-
nieks  516

metuzāle baiba (vēlāk baiba kangere, dz. 1943) – valodniece, dramaturģe  591

mežaraups imants (195–2013) – komponists  596, 597

mierkalns andrejs pablo (dz. 1928) – dzejnieks  578

mierlauks aleksis (īst. v. aleksis Frīdfelds, 1866–1943) – aktieris un režisors  9, 240, 355, 359, 360, 
362, 363, 521

miglinieks igors (dz. 1964) – basketbolists, treneris  631

mihelsons arveds (literārs pseid. Rutku tēvs, 1886–1943) – aktieris, rakstnieks, tulkotājs  361, 
366

mihelsons Leo (1887–1978) – gleznotājs, grafiķis  238

miķelsone konstance (1905–1955) – rakstniece  579

mīlenbahs Fricis (1863–1933) – luterāņu mācītājs, pedagogs  133

mīlenbahs kārlis (1853–1916) – valodnieks  103, 127, 151, 162, 163, 166, 167, 336

millere marija (arī plātere-starikova, 1887–?) – skolotāja, privātskolas dibinātāja  107

millere-ešebaha anna (Anna Elisabeth MüllerEschebach, 1910–?) – vācbaltiešu mākslas vēstur-
niece  478

millers arturs (Arthur Asher Miller, 1915–2005) – amerikāņu dramaturgs, esejists  377

millers tālis (dz. 1929) – ķīmiķis, zinātnes organizators, Lza prezidents  183, 184, 193, 194, 201

millers visvaris (1927–1992) –  tiesībzinātnieks, augstskolu darbinieks, Lvu rektors  143
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milošs Česlavs (Czesław Milosz, 1911–2004) – poļu izcelsmes literatūrzinātnieks, dzejnieks, rakst-
nieks, nobela prēmijas laureāts  201

milts augusts (1928–2008) – filozofs  36, 683

miļēvičs boļeslavs (1902–1974) – baletdejotājs, pedagogs  242

mincs pauls (1868–1941) – ebreju izcelsmes Latvijas jurists, valsts un sabiedrisks darbinieks, 
satversmes sapulces deputāts, ministrs  236

mincs vladimirs (1872–1945) – ebreju izcelsmes krievijas un Latvijas ķirurgs  177

miņins Jānis (dz. 1980) – bobslejists (pilots)  636

misāne agita (dz. 1965) – reliģijpētniece  8, 37, 62, 63, 64, 77

misē alfreds de (Alfred de Musset, 1810–1857) – franču rakstnieks, dramaturgs  340

misiņš Jānis (1862–1945) – bibliotekārs, bibliofils, bibliogrāfs  336, 340

misiņš Jānis (1885–1949) – ķīmiķis tehnologs  138

miskarovs arsens (dz. 1961) – peldētājs  630

mitrevics ansis (1918–2009) – aktieris  585

mitrēvics augusts (1898–1964) – aktieris  364, 366, 585

mocarts volfgangs amadejs (Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, 1756–1791) –  
austriešu komponists  459

moljērs (īst. v. Žans batists poklēns, Moliere, 1622–1673) – franču dramaturgs  586

molnārs Ferencs (Ferenc Molnár, 1878–1952) – ungāru dramaturgs, prozaiķis  363

morevskis ābrams (1886–1964) – aktieris  237

mormans karls Frīdrihs (Karl Heinrich Friedrich Mohrmann, 1857–1927) – vācu arhitekts, arhi-
tektūras pasniedzējs  471

mora valda (prec. upmale, 1902–2001) – dzejniece 576 

moors Henrijs (1906–1994) – rakstnieks 576 

moscickis ignācijs (Ignacy Mościcki, 1867–1946) – poļu ķīmijas tehnologs, polijas valsts prezi-
dents  131

mrožeks slavomirs (Sławomir Mrożek, 1930–2013) – poļu dramaturgs  253

muceniece Otīlija (1871–1951) – aktrise  355, 358, 359

mucenieks pāvils (1891–1940) – ķirurgs  133, 137

mucenieks Rūdolfs – aktieris 589

mugurēvičs ēvalds (dz. 1931) – arheologs, vēsturnieks  16, 189, 196, 201

muižniece Lalita (dz. 1935) – dzejniece, valodniece, sabiedriska darbiniece  89, 575, 576, 578, 
580

muižniece-Liepiņa sarma (dz. 1960) – dzejniece, māksliniece  574

muižnieks valdis (1935–2013) – basketbolists  628

mūks Roberts (1923–2006) – dzejnieks, filozofs  25

muktupāvela Rūta (dz. 1963) – kultūrvēsturniece  689
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muncis Jānis (1886–1955) – scenogrāfs  364

munters vilhelms (1898–1967) – valsts un politisks darbinieks, ārlietu ministrs  131

muratovs mihails (Михаил Яковлевич Муратов, 1885–1944) – krievu aktieris, režisors, antre-
prenieris  234, 235

musolīni benito (Benito Amilcare Andrea Mussolini, 1883–1945) – itālijas premjerministrs, dik-
tators  495

musorgskis modests (Модест Петрович Муcоргский, 1839–1881) – krievu komponists  391

muzikante inese (dz. 1977) – psiholoģe  698

n

nabokovs vladimirs (Владимир Владимирович Набоков, 1899–1977) – krievu un amerikāņu 
rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs, literatūrzinātnieks  223, 251

nagornijs semjons (Семен Григорьевич Нагорный, 1905–1992) – krievu rakstnieks, kinoscenā-
rists  506

nakass vlads (arī vladislavs, 1888–1944) – diriģents, ērģelnieks  242

napjerskis karls eduards (Carl Eduard Napiersky, 1793–1864) – baltijas vācu teologs, pedagogs, 
vēsturnieks  152, 212

naumova marija (dz. 1973) – dziedātāja  465

neibarts aivars (1939–2001) – dzejnieks  215

neiburgs Ludvigs (1871–1948) – būvuzņēmējs  563

neihauzens kristiāns Gotholds (Christian Gotthold Neuhausen, 1684–1734) – luterāņu mācītājs  
46

neikens Juris (1826–1868) – rakstnieks, mācītājs  283, 284, 296, 414

neilands kristaps (1898–1960) – inženieris metalurgs, Rpi direktors  179

neilands Ojārs (1932–2003) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  186

neimanis vilhelms Johans kārlis (Wilhelm Johann Carl Neumann, 1849–1919) – vācu izcelsmes 
arhitekts, mākslas vēsturnieks  542, 564

neireiters Ferdinands (Ferdinand Edler von Neureiter, 1893–1946) – austriešu tiesu mediķis   
168

nelsons andris (dz. 1978) – diriģents, trompetists  9, 409, 456, 457

neredzīgais indriķis (1783–1828) – dzejnieks  276, 277

neselmanis Ferdinands (Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann, 1811–1881) – vācu orientālists, 
filologs, zinātnes (matemātikas) vēsturnieks  157

nestrojs Johans (Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy, 1801–1862) – austriešu dramaturgs, 
dziedātājs, aktieris  355

nīče Frīdrihs (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900) – vācu filologs, filozofs, kultūrkritiķis, 
dzejnieks  83, 298, 299
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nideckis andrejs patrīcijs (Andrzej Patrycy Nidecki, 1522–1587) – Cēsu bīskaps  475
niedra aīda (īst. v. ida niedra, 1899–1972) – rakstniece  312, 573, 574, 584
niedra andrievs (1871–1942) – rakstnieks, sabiedrisks darbinieks, politiķis, luterāņu mācītājs  21, 

24, 29, 51, 284, 296, 390, 522
niedre Jānis (1909–1987) – rakstnieks, literatūrzinātnieks  319
nikolajs i, sk. Romanovs nikolajs i 
nikolajs ii, sk. Romanovs nikolajs ii 
nollendorfs valters (dz. 1931) – rakstnieks, literatūrzinātnieks, muzeju darbinieks  575–580
nomals pēteris (1876–1949) – purvu pētnieks  131, 135, 142, 168, 180
norītis arvīds (1902–1981) – vijolnieks, pedagogs, diriģents  400, 449, 450
norītis Oskars (1909–1942) – grafiķis, gleznotājs  340
norvelis krišjānis (dz. 1971) – dziedātājs  460
norvilis Jānis (1906–1994) – komponists, kordiriģents  395, 401, 420, 432, 596
nuke paulis (arī nukke, 1890–1938) – ķīmiķis (analītiskā ķīmija)  138
nukša mārtiņš (1878–1942) – arhitekts, diplomāts  554, 555, 563
nuroks ārons (1875–1941) – Liepājas virsrabīns  236
nuroks mordehajs (arī markuss nuroks, 1884–1962) – rabīns, Latvijas un  izraēlas politiķis, sa-

eimas deputāts  84
nusbergers maksis (Max Nussberger, 1879–1943) – šveiciešu filologs, literatūrvēsturnieks  32

Ņ

Ņeznamova Ņina (Нина Фатеевна Незнамова, dz. 1943) – aktrise  248, 251

O

Obšteins krists (1867–1952) – skolotājs, pedagoģijas vēsturnieks  91, 113
Odiņš Ģederts (1877–1937) – skolotājs, privātskolas dibinātājs  107
Okše andrejs (Andreas Oksche, dz. 1926) – latviešu mediķis vācijā  192
Okudžava bulats (Булат Окуджава, 1924–1997) – krievu dzejnieks, komponists, autordziesmu 

izpildītājs  323
Okuņs vladimirs (dz. 1943) – dziedātājs  257
Olavs vilis (arī vilis plute, plutte, 1867–1917) – mācītājs, pedagogs, vēsturnieks, publicists, filo-

zofs  21, 131, 162, 163
Olbijs edvards (Edward Albee, dz. 1928) – amerikāņu rakstnieks, dramaturgs  251
Olkots Henrijs stīls (Henry Steele Olcott, 1832–1907) – amerikāņu virsnieks, žurnālists, jurists, 

budisma modernizētājs  50
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Opics martins (Martin Opitz von Boberfeld, 1597–1639) – vācu dzejnieks  267

Opolais kristīne (dz. 1979) – dziedātāja  9, 459

Ordelovskis Gunārs (1927–1990) – diriģents, aranžētājs  455

Ore ādams (1855–1927) – diriģents, komponists, ērģelnieks  211, 446

Ore Harijs (1885–1972) – komponists, pianists, pedagogs 420 

Orfs karls (Carl Orff, 1895–1982) – vācu komponists  391

Ortega i Gasets Hosē (José Ortega y Gasset, 1883–1955) – spāņu filozofs, kritiķis  167

Ose ieva (dz. 1961) – arheoloģe, mākslas vēsturniece  190, 196

Osis Jānis (1895–1973) – aktieris  363, 507

Osis Jēkabs (arī Jacob Ohse, 1860–1920) – filozofs  24, 32, 135

Ostromisļenskis ivans (Иван Иванович Остромысленский, 1880–1939) – krievu ķīmiķis (orga-
niskā ķīmija, farmaceitiskā ķīmija)  137

Ostrovskis aleksandrs (Александр Николаевич Островский, 1823–1886) – krievu dramaturgs  
234, 369, 376

Ostvalds eižens (Eugen Ostwald, 1851–1932) – vācbaltiešu mežzinātnieks  168

Ostvalds vilhelms (Wilhelm Ostwald, 1853–1932) – vācbaltiešu ķīmiķis, fizikālās ķīmijas pamat-
licējs, filozofs, nobela prēmijas laureāts  21, 22, 129, 130, 150, 158–160, 168, 169, 174

Ošiņš augusts (1895–1967) – ķīmiķis  172

Ošiņš ivars (dz. 1943) – sporta žurnālists, sporta grāmatu autors  10, 622, 644

Otens kārlis pēteris (Karl Peter Otten) – Rīgas vācu teātra aktieris  240

Ozola agrita (dz. 1960) – muzeju darbiniece  351, 353

Ozoliņa elvīra (dz. 1939) – vieglatlēte (šķēpmešana)  630

Ozoliņa Lilita (dz. 1947) – aktrise  251, 325, 535

Ozoliņa mirdza (1926–1971) – dziedātāja  451

Ozoliņš arturs (dz. 1946 ) – pianists 409

Ozoliņš Jānis (1908–1981) – komponists, kordiriģents  368, 399

Ozoliņš Jānis (arī Janis (John) Ozolins, dz. 1950) – filozofs  70

Ozoliņš Jēkabs (dz. 1945) – kora un orķestra diriģents, pedagogs  438, 457

Ozoliņš kārlis (1905–1987) – publicists, nacionālkomunists, LpsR ap prezidija priekšsēdētājs  
322

Ozoliņš mārtiņš (dz. 1974) – kora, orķestra un operas diriģents  441

Ozoliņš pēteris (1864–1938) – aktieris, režisors  355–358

Ozoliņš sandis (dz. 1972) – hokejists  634

Ozoliņš valdemārs (1896–1973) – komponists, diriģents  401, 420, 422, 596

Ozols arnis (dz. 1955) – aktieris, režisors  372

Ozols arturs (1912–1964) – valodnieks, folklorists  144, 188
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Ozols dainis (dz. 1966) – riteņbraucējs  638

Ozols Jānis (1859–1906) – grāmatizdevējs  333, 334, 339

Ozols Jānis (dz. 1980) – kordiriģents  441

Ozols Jēkabs (1863–1902) – vijolnieks, diriģents  416

Ozols pēteris (1893–1983) – aktieris  586

p

padegs andris (dz. 1929) – latviešu izcelsmes asv datorzinātnieks  177, 192

padegs kārlis (1911–1940) – grafiķis, gleznotājs  485, 487

paegle Leons (1890–1926) – dzejnieks, dramaturgs, sabiedrisks darbinieks, pedagogs  359,  
362

paegle spricis (1876–1962) – inženieris, politiķis, valsts darbinieks, tautas padomes loceklis, 
Latvijas pagaidu valdības ministrs  131

pakalniņa Laila (dz. 1962) – kinorežisore  536, 537

pakule elfrīda (1912–1991) – dziedātāja  399, 451

palēviča milda (1889–1972) – filozofe  35, 613

palmers alans varviks (Alan Warwick Palmer, dz. 1926) – angļu vēsturnieks  76

palmgrēns selims (Selim Palmgren, 1878–1951) – somu komponists, pianists, diriģents  390

paļakauskaite emīlija – lietuviešu aktrise, režisore  242

pamše kārlis (dz. 1917) – aktieris, režisors, rakstnieks, teātra vēsturnieks  368

panders kristians (Christian Heinrich Pander, 1794–1865) – vācbaltiešu paleontologs, embriologs 
174

panders Oskars fon (Oscar von Pander, 1883–1968) – vācbaltiešu komponists, rakstnieks  240

panteļejevs Gļebs (dz. 1965) – tēlnieks  258

panteniuss teodors Hermanis (Theodor Hermann Pantenius, 1843–1915) – vācbaltiešu rakstnieks, 
žurnālists  221, 222, 224

panteniuss vilhelms kristiāns (Wilhelm Christian Pantenius, 1806–1849) – vācbaltiešu mācītājs, 
žurnālists  221, 283

parmenīds (ap 520–460 pr. kr.) – sengrieķu filozofs 13

parrots Georgs Frīdrihs (arī Žoržs Frēderiks parro, Georg Friedrich Parrot, 1767–1852) – franču 
izcelsmes fiziķis, sabiedrisks darbinieks, tērbatas universitātes rektors  126, 153

pasternaks boriss (Борис Леонидович Пастернак, 1890–1960) – krievu rakstnieks, dzejnieks  
323

pastērs Luijs (Louis Pasteur, 1822–1895) – franču mikrobiologs, ķīmiķis  163

paškevica beata – ģermāniste, tulkotāja 218 

paškēvičs Jevgeņijs (dz. 1948) – kinorežisors  259, 535
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patkuls Reinholds fon (Johann Reinhold von Patkul, 1660–1707) – vācbaltiešu jurists, politiķis, 
diplomāts  220

paukers magnuss Georgs (Magnus Georg Paucker, 1787–1855) – vācbaltiešu astronoms, matemā-
tiķis, metrologs  152–154

paukulis ernests (1872–1941) – latviešu mediķis patologs  137

pauls Raimonds (dz. 1936) – komponists, pianists, politiķis, valsts darbinieks  251, 373, 405, 406, 
410, 442, 463, 464, 512, 681

paulsens Frīdrihs (Friedrich Paulsen, 1846–1908) – vācu filozofs, pedagogs  18

pauļuks Jānis (1865–1937) – būvinženieris, valsts darbinieks  131

pauļuks Jānis (1906–1984) – gleznotājs  488

paurs Oskars (ap 1884–?) – riteņbraucējs, vieglatlēts  620

pavasars Helmers (1903–1998) – komponists, pedagogs  395, 401, 432

pāvils i, sk. Romanovs pāvils i

pāvuls eduards (1929–2006) – aktieris  369, 506, 514, 515, 518, 519, 528

pāže Ģirts (dz. 1947) – klarnetists  455

peive Jānis (1906–1976) – agroķīmiķis, zinātnes organizators, padomju valsts darbinieks, LLa 
rektors, LpsR za prezidents  179, 180, 183, 200

pēkšēna marija (1845–1903) – rakstniece  285

pēkšēns konstantīns (1859–1928) – arhitekts  131, 418, 555–557, 562, 563, 565

pelēcis aleksandrs (1920–1995) – rakstnieks  317

pelēcis Georgs (dz. 1947) – komponists, muzikologs, pedagogs  404

pelnēns vilnis (1944–2006) – obojists, pedagogs  455

pelše arvīds (1899–1983) – padomju valsts un partijas darbinieks, Lkp Ck pirmais sekretārs, 
pskp Ck partijas kontroles komitejas priekšsēdētājs  142, 188, 424, 508

pelše stella (dz. 1972) – mākslas zinātniece  485

peniķis Jānis (dz. 1933) – politologs  192

pērkone inga (dz. 1966) – kinozinātniece  10, 493, 495, 514, 538

pestalocijs Johans Heinrihs (Johann Heinrich Pestalozzi, 1746–1827) – šveiciešu pedagogs, filan-
trops  91, 93, 94, 114

pēteris i, sk. Romanovs pēteris i 

peters Jānis (dz. 1939) – dzejnieks, politiķis, diplomāts, sabiedrisks darbinieks  255, 325, 406

pētersons eduards (1882–1958) – pedagogs  114

pētersons ingus (dz. 1959) – dziedātājs  458

pētersons Jūlijs (1880–1945) – rakstnieks, dramaturgs  316, 363

pētersons pēteris (1923–1998) – režisors  324, 325, 370, 372

pētersons tālivaldis (dz. 1923) – basketbolists, treneris  625

petraškēvičs Jānis (dz. 1978) – komponists  407
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petrikalns alfrēds (1887–1948) – fizikālķīmiķis  138
petrockis Harijs (dz. 1964) – režisors  254
piesis Gunārs (1931–1996) – kinorežisors  532
pijs Xi (Pius PP. XI, laicīgajā vārdā Ambrogio Damiano Achille Ratti, 1857–1939) – Romas pāvests  

52
pīks Rihards (dz. 1941) – kinooperators, kinorežisors, politiķis, saeimas un eiropas parlamenta 

deputāts, ministrs  494, 529
pīlāgs edmunds (1927–1995) – vieglatlēts (sprints)  627
pilipsons Henrihs (dz. 1936) – kinooperators  529
pipere anita (dz. 1967) – psiholoģe  686
pīpiņa berta (1883–1942) – politiķe, sieviešu kustības līdere, saeimas deputāte  613, 616
pīrāga inta (dz. 1967) – muzikoloģe, radiožurnāliste  439
pīrāgs valdis (dz. 1961) – mediķis endokrinologs  703
pīrangs Heinrihs (saukts Heincs, Heinrich Gerhard Pirang, 1876–1936) – vācbaltiešu arhitekts  

540, 551, 563
pirsko valdis (dz. 1978) – klīniskais farmaceits  703
pizāns pāvels (1918–1971) – žurnālists, nacionālkomunists  322
pjatakovs Georgijs (Георгий Леонидович Пятаков, 1890–1937) – revolucionārs, padomju valsts 

un partijas darbinieks  503
placēns Gunārs (dz. 1927) – teātra un kino aktieris  369, 507, 508
placs Frīdrihs (Friedrich Platz, 1823–1864) – nedzirdīgo skolotājs  104
plakans andrejs (dz. 1940) – vēsturnieks  30
plakidis pēteris (dz. 1947) – komponists, pedagogs, pianists  404, 441, 442
plāķis Juris (1869–1942) – filologs, valodnieks, valsts darbinieks, izglītības ministrs  32, 166
plātens augusts fon (Karl August Georg Maximilian Graf von PlatenHallermünde, 1796–1835) – 

vācu dzejnieks, dramaturgs  219
plātere auguste (dz. Oginska, Augusta Plater, 1724–1791) – grāfiene, filantrope  479
plāters konstantīns Ludviks (Konstantin Ludwig Plater, 1722–1778) – grāfs, krāslavas muižas 

īpašnieks  479
plātess ernsts arnolds (1821–1887) – grāmatizdevējs  332
platonovs andrejs (īst. v. andrejs klimentovs, Андрей Платонович Платонов, 1899–1951) – 

krievu rakstnieks  323
platons (Plato, 429–347 pr. kr.) – sengrieķu filozofs  13, 14
platpers arvīds (dz. 1948) – kordiriģents, pedagogs  427, 438
plaude kārlis (1897–1975) – inženierzinātnieks, zinātnes organizators, LpsR za prezidents  180, 

200
plaudis arturs (1915–2004) – rakstnieks, esejists  580
plaudis egils (1931–1987) – dzejnieks  328
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plaudis Jānis (1903–1952) – rakstnieks, dzejnieks  303, 309, 317, 318, 320
plēpis Jānis (1909–1947) – grafiķis  340
pletenbergs valters fon (Walter von Plettenberg, ap 1450–1535) – Livonijas ordeņa mestrs  220
plīnijs bazilijs (Plinius Basilius, ap 1570–1605) – vācbaltiešu ārsts, dzejnieks  16, 17, 38, 214
plotnieks Jānis (1932–2003) – rakstnieks  322
plotņikova veronika (Вероника Плотникова, dz. 1976) – aktrise  251
plūdons vilis (arī plūdonis, 1874–1940) – latviešu dzejnieks, literatūrvēsturnieks  274, 275, 299, 

302, 303, 323
plūksna edgars (1908–1994) – dziedātājs  451
plūme ilārs – garīdznieks 60
pļavkalns Gundars (dz. 1931) – dzejnieks, literatūrkritiķis  576, 579
po edgars alans (Edgar Allan Poe, 1809–1849) – amerikāņu rakstnieks  298
počs konstantīns (1912–1994) – latviešu izcelsmes asv fiziķis, izgudrotājs, mecenāts  178
podiņš-sārums mārcis (1799–1859) – būvmeistars  562
podnieks Frīdrihs – vācu izcelsmes latviešu teātra darbinieks  358
podnieks Juris (1950–1992) – kinorežisors, kinooperators  530, 535, 536
podnieks teodors (1879–1936) – aktieris, režisors  358
poga andris (dz. 1980) – diriģents, trompetists  409, 457
poge van Rankens valters (Walter Pogge van Ranken, 1913–1982) – vācbaltiešu rakstnieks  226
pogodins nikolajs (īst. v. nikolajs stukalovs, Николай Федорович Погодин, 1900–1962) – krievu 

dramaturgs  369
pole ernests (1872–1914) – arhitekts  557–559, 563
polis Jānis (1938–2011) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), izgudrotājs  184, 193
polis Jānis (1893–1953) – cīkstonis (grieķu romiešu cīņa)  622
poļakovs aleksandrs (dz. 1953) – dziedātājs  257
poļisadovs Romāns (dz. 1964) – dziedātājs  257
pommers Jānis (Иван Андреевич Поммер, 1876–1934) – Latvijas pareizticīgās baznīcas arhi-

bīskaps, politiķis  53, 60, 232
pone Gundaris (1932–1994) – komponists, diriģents  401, 597
popovs boriss (Борис Анфирович Попов, 1871–1950) – krievu izcelsmes mineralogs  138, 168
poruks Jānis (1871–1911) – rakstnieks  21, 24, 74, 217, 298–300, 307, 323, 339
poruks Jēkabs (1895–1963) – mūzikas kritiķis, komponists  395, 420, 428, 432, 596
pots augusts Frīdrihs (August Friedrich Pott, 1802–1887) – vācu valodnieks  157
prande alberts (1893–1957) – žurnālists, mākslinieks, mākslas vēsturnieks  309, 336
prauliņš uģis (dz. 1957) – komponists  442
preobraženskis vasilijs (Василий Васильевич Преображенский, 1897–1941) – krievu izcelsmes 

pedagogs  232
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pretoriuss mihaels (Michael Praetorius, 1571–1621) – vācu komponists, ērģelnieks  415

priede Gunārs (1928–2000) – dramaturgs  252, 327, 370–373

priedīte-kleinhofa aija (dz. 1957) – filozofe, filozofijas vēsturniece  37, 77

priedītis Jānis (1876–1908) – ķīmiķis, revolucionārs 164 

priedkalns Jānis (dz. 1934) – mediķis, sabiedrisks darbinieks  192

priednieks-kavara artūrs (īst. v. artūrs vilhelms priednieks, 1901–1979) – dziedātājs  449

priekulis Žanis (1920–2008) – aktieris  369

prīmanis Jēkabs (1892–1971) – anatoms, antropologs  133, 137, 163, 168, 169, 171

prīmanis mārtiņš (1878–1950) – ķīmijas tehnologs, Lu rektors  132, 138, 164, 171

prince Hilda (1914–2011) – aktrise  585

prokofjevs pēteris (1925–2000) – atomfiziķis  185, 396, 398, 402

prūsis sandis (dz. 1965) – bobslejists (pilots), treneris  635, 636

pšibiševskis staņislavs (Stanisław Feliks Przybyszewski, 1868–1927) – poļu rakstnieks  299, 301

pūce voldemārs (1906–1982) – teātra un kino režisors  495, 496, 526

pūcītis uldis (1937–2000) – aktieris 325 

pučīni džakomo (Giacomo Puccini, 1858–1924) – itāļu komponists  237

pujats Jānis (dz. 1930) – Latvijas Romas katoļu baznīcas kardināls  60

pumpēns pauls (dz. 1947) – molekulārbiologs  184

pumpuriņš tālis (dz. 1958) – vēsturnieks, muzeju darbinieks  351

pumpurs andrejs (1841–1902) – dzejnieks  20, 290, 291, 311

pumpurs eduards (1894–1960) – ārsts  133

purapuķe Jānis (1864–1902) – skolotājs, rakstnieks  106, 284, 296

puriņš bruno (1928–2001) – elektroķīmiķis, zinātnes organizators, LpsR za prezidents  183, 193, 
200

purs Laimonis (dz. 1922) – rakstnieks  370

purvinis antans – Latvijas lietuviešu teātra režisors  242

purvītis vilhelms (1872–1945) – gleznotājs, Latvijas mākslas akadēmijas rektors  339, 483, 623

purvs arvīds (dz. 1926) – diriģents, komponists, publicists  431, 432

purvs ziedonis (1923–1989) – dzejnieks  406

puškins aleksandrs (Александр Сергеевич Пушкин, 1799–1837) – krievu dzejnieks, rakstnieks  
228, 233, 249, 281, 293

putniņa Jautrīte (dz. 1929) – pianiste 466

putniņš kaspars (dz. 1966) – kordiriģents  408, 437, 442

putniņš pauls (dz. 1937) – dramaturgs, saeimas deputāts  370

putniņš pauls (dz. 1969) – dziedātājs  460
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R

Račevskis edgars (dz. 1936) – kordiriģents, pedagogs, komponists  425, 427, 440
Radiņš arnis (dz. 1951) – arheologs, vēsturnieks, muzeju darbinieks  196
Radziņa elza (1917–2005) – aktrise  366
Radziņš pēteris (1881–?) – būvuzņēmējs  563
Radzobe silvija (dz. 1950) – teātra zinātniece  196, 201, 313, 314, 374
Rafalsons Jakovs (dz. 1946) – aktieris  251, 252
Rahmaņinovs sergejs (Сергей Васильевич Рахманинов, 1873–1943) – krievu komponists, pia-

nists  392
Raimunds Ferdinands (Ferdinand Raimund, 1790–1836) – austriešu aktieris, lugu rakstnieks  

355
Rainis (īst. v. Jānis pliekšāns, 1865–1929) – dzejnieks, dramaturgs, satversmes sapulces un saei mas 

deputāts, izglītības ministrs  20, 21, 24, 27, 50, 83, 84, 113, 133, 141, 171, 279, 282, 292–295, 
300, 302–304, 316, 329, 334, 335, 359, 362, 363

Raisters ēriks (1905–1967) – dzejnieks, žurnālists  310, 579
Raizmans Jūlijs (Юлий Яковлевич Райзман, 1903–1994 ) – krievu kinorežisors, scenārists  517
Ramanis Juris natanaēls (1742 vai 1743–pēc 1801) – skolotājs, literāts  273, 274
Ramans Ģederts (1927–1999) – komponists, pedagogs  402
Ramiņš imants (dz. 1943) – komponists, kordiriģents, vijolnieks  401, 437, 442, 597
Ramms nikolajs (Nikolaus Ramm, ?–1532) – dzejnieks, garīgu rakstu tulkotājs, pirmās luterāņu 

draudzes dibinātājs Rīgā  44, 97
Rancāns Jāzeps (1886–1969) – garīdznieks, Romas katoļu baznīcas markopoles titulārbīskaps, 

Rīgas metropolijas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps, trimdas sabiedrisks darbinieks  84
Rancāns nikodems (1870–1933) – katoļu garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, literāts  53, 107
Rapa Jānis (1885–1941) – grāmatizdevējs  337, 341
Rasiņš kārlis (1886–1974) – grāmatizdevējs  339, 341, 342
Rasks Rasmuss kristians (Rasmus Christian Rask, 1787–1832) – dāņu indoeiropeists, poliglots  

157
Rašina sāra (1920–1941) – vijolniece  236
Ratnere Rea (Rebeka, 1901–1941) – dziedātāja, pedagoģe  236
Ratniece santa (dz. 1977) – komponiste  407
Raubēns augusts ansis (1910–1979) – basketbolists, treneris, Latvijas basketbola savienības va-

dītājs  625
Raubiško Raimonds (1939–2000) – saksofonists  463
Raudive konstantins (1909–1974) – rakstnieks, filozofs, parapsihologs, tulkotājs  35, 78
Rauhvargers andrejs (dz. 1952) – radiācijas ķīmiķis, augstākās izglītības darbinieks  146, 147
Rebeka marina (dz. 1980) – dziedātāja  460
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Reiherts Heincs (Heinz Reichert, 1877–1940) – austriešu libretists   366
Reiers Gustavs ādolfs (Gustav Adolph Reyher, 1794–1864) – vācbaltiešu grāmatizdevējs, tirgotājs  

332
Reinbergs mārcis (1826–1861) – dzejnieks  215
Reinharts makss (Max Reinhardt, 1873–1943) – austriešu izcelsmes vācu režisors, vēlāk ameri-

kāņu kinoaktieris, režisors  363
Reinholde Lauma (1906–1986) – komponiste, pianiste  395
Reinholds Jānis (1882–1938) – komponists, vijolnieks  393, 419
Reins teodolfs (Karl Gabriel Thiodolf Rein, 1838–1919) – somu filozofs, politiķis  80
Reiters Jānis (Johann Reuter, ap 1632–ap 1695) – mācītājs, valodnieks, tulkotājs  47, 97, 123
Reiters teodors (1884–1956) – diriģents  392, 393, 421, 422, 446, 447, 449, 456
Reitmanis imants (1919–1966) – grāmatizdevējs  348
Reke elīza fon der (Elisa von der Recke, 1754–1833) – vācbaltiešu rakstniece, sabiedriska darbi-

niece  217
Reke Johans Frīdrihs fon (Johann Friedrich von Recke, 1764–1846) – vācbaltiešu jurists, sabied-

risks darbinieks, vēsturnieks  152, 154, 212
Remarks ēriks marija (Erich Maria Remarque, 1898–1970) – vācu rakstnieks  612
Renāns ernests Žozefs (Ernest Joseph Renan, 1823–1892) – franču teologs, vēsturnieks  28
Rencis eduards (Eduard Rentz, 1898–1962) – farmakologs  177
Rengartens konstantīns (Konstantin von Rengarten, 1862 vai 1864–?) – vācbaltiešu izcelsmes 

pasaules apceļotājs, literāts  620
Reņģe viesturs (1952–2012) – psihologs  698, 704
Rērihs nikolajs (Николай Константинович Рерих, Nicholas Roerich, 1874–1947) – vācbaltiešu 

izcelsmes krievu gleznotājs, ceļotājs, teozofijas praktizētājs un popularizētājs  51, 54, 61
Rērihs svjatoslavs (Святослав Николаевич Рерих, Svetoslav Roerich, 1904–1993) – gleznotājs, 

sabiedrisks darbinieks, n. Rēriha dēls  54, 61
Reslers vilhelms Romans (Wilhelm Roman Roessler, 1878–1949) – vācbaltiešu arhitekts  565
Resnis imants (dz. 1949) – diriģents, čellists, pedagogs  457
Rīdigers vilhelms fon (Wilhelm von Rüdiger, 1874–1960) – vācbaltiešu advokāts  239
Rīdzenieks vilis (1884–1962) – fotogrāfs  32
Rīdzinieks Richards (īst. v. ervīns Grīns, 1925–1979) – rakstnieks, mākslinieks  574, 578
Rikerts Heinrihs (Heinrich John Rickert, 1863–1936) – vācu vēstures filozofs  281
Rilke Rainers marija (Rainer Maria Rilke, 1875–1926) – austriešu rakstnieks  226, 298, 340,  

342
Rimskis-korsakovs nikolajs (Николай Андреевич РимскийКорсаков, 1844–1908) – krievu 

komponists  381, 384, 390, 391
Rīsmane iveta (dz. 1964) – kordiriģente, pedagoģe  440
Rists Johans (Johann Rist, 1607–1667) –  vācu teologs, dzejnieks  215



781

Riškovs viktors (Виктор Ришков, 1862–1924) – krievu prozaiķis, dramaturgs  361

Ritenbergs Haralds (dz. 1932) – baletdejotājs, pedagogs  512, 513

Riters vilhelms (Wilhelm Ritter, 1847–1906) – šveiciešu būvmehāniķis, inženierzinātnieks  129, 
158

Ritmane Lolita (dz. 1962) – komponiste, kordiriģente  432, 594, 596, 597

Ritums Jānis (1914–1980) – tenisists, basketbolists, zviedrijas Latviešu sporta pārvaldes priekš-
sēdis  625

Rītups arnis (dz. 1971) – filozofs, tulkotājs, publicists, izdevējs  37

Rivža baiba (dz. 1949) – ekonomiste, politiķe, saeimas deputāte, izglītības ministre  194, 200

Rivža pēteris (dz. 1947) – informātikas speciālists  200

Rizga pēteris (1883–1955) – biškopības un putnkopības speciālists  179

Robežniece irina (1897–1972) – uzturzinātniece, farmaceite  138

Robiņa Laila (dz. 1959) – aktrise  589

Rode-ebelings Hermanis (Hermann RhodeEbeling, 1846–1906) – vācu izcelsmes režisors, aktieris  
211, 212, 355, 356

Roga indra (dz. 1968) – aktrise, režisore  375, 376

Rokpelnis Fricis (1909–1969) – rakstnieks, dzejnieks  319

Rokpelnis Jānis (dz. 1945) – dzejnieks  328, 329

Rolāns Romēns (Romain Rolland, 1866–1944) – franču rakstnieks, dramaturgs  240

Rolavs atis (arī Otto Rolavs, 1897–1969) – filozofs, tulkotājs  33, 80

Rolavs ernests (1874–1907) – žurnālists, politisks darbinieks, izdevējs  29

Romanova elizabete i (Елизавета Петровна, 1709–1762) – krievijas imperatore  46 

Romanova katrīna ii (Екатерина II Великая, dz. Sophie Friederike Auguste von AnhaltZerbst
Dornbur, 1729–1796) – krievijas imperatore  48, 125, 216 

Romanovs aleksandrs i (Александр I Павлович Романов, 1777–1825) – krievijas imperators  46, 
48, 125, 134 

Romanovs aleksandrs ii (Александр II Николаевич Романов, 1818–1881) – krievijas imperators  
48, 127

Romanovs nikolajs i (Николай I Павлович Романов, 1796–1855) – krievijas imperators  48, 49, 
126, 127 

Romanovs nikolajs ii (Николай II Александрович Романов, 1868–1918) – krievijas imperators  
48, 108, 128 

Romanovs pāvils i (Павел I Петрович Романов, 1754–1801) – krievijas imperators  125 

Romanovs pēteris i (Петр I Алексеевич Романов, 1672–1725) – krievijas imperators  124, 215 

Romans Jēkabs (1886–1953) – mediķis rentgenologs  133

Romašovs boriss (Борис Сергеевич Ромашов, 1895–1958) – krievu dramaturgs, režisors  369

Romere anna (1895–1974) – poļu gleznotāja  242
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Rončevskis konstantīns (Konstantin Ronczewski, 1875–1935) – poļu izcelsmes Latvijas tēlnieks, 
arhitekts  161, 241

Ronis indulis (dz. 1943) – vēsturnieks  189

Ronis Rūdolfs (1897–1970) – cīkstonis (grieķu romiešu cīņa)  622

Ronketi Liliāna (Liliana Ronchetti, 1927–1974) – itāļu basketboliste  631

Roščina-insarova Jekaterina (Екатерина Николаевна РощинаИнсарова, 1883–1970) – krievu 
aktrise  234

Rots mihaels (Michael Rott, 1721–1785) – jezuīts, misionārs, literāts  100

Roze Jānis (1878–1942) – izdevējs  336, 339, 341, 351

Roze Jānis staņislavs (1823–1897) – gleznotājs  481, 482

Rozenauers nikolajs (1890–1970) – inženierzinātnieks  168

Rozenbergers Johans Frīdrihs (Johann Friedrich Kasimir Rosenberger, 1731–1776) – vācbaltiešu 
mācītājs, literāts, tulkotājs  271

Rozenbergs alfreds (Alfred Rosenberg, 1893–1946) – vācbaltietis, nacionālsociālistiskās vācu 
strādnieku partijas ideologs, vācijas okupēto austrumu apgabalu ministrs 497

Rozenbergs Gunārs (1947–2009) – trompetists, komponists, diriģents, aranžētājs  463, 464

Rozenovs emīls (1871–1904) – vācu dramaturgs  361

Rozens Jegors fon (īst. v. Karl Georg Woldemar Freiherr von Rosen, Егор Фeдорович Розен, 
1800–1860) – vācbaltiešu izcelsmes krievu  rakstnieks, dzejnieks  221

Rozenšteins eižens (1886–1933) – ķīmiķis, derīgo izrakteņu pētnieks  138, 171

Rozentāls Janis (1866–1916 v. st./1917 j. st.) – gleznotājs, grafiķis, mākslas kritiķis  302, 335, 483, 
484, 559

Rozenvalds Juris (dz. 1953) – filozofs, politologs  35, 37

Rozins Josifs (1858–1936) – daugavpils Hasīdu rabīns  236

Rozīte māra (dz. 1952) – aktrise, režisore, dramaturģe  589

Rozītis Juris (dz. 1951) – rakstnieks, režisors  580, 587, 589

Rozītis pāvils (1889–1937) – rakstnieks, žurnālists  302, 303, 323

Rozovskis solomons (Solomon Rozovsky, 1878–1962) – izraēlas komponists  236

Roždestvenskis Roberts (Роберт Иванович Рождественский, 1932–1994) – krievu dzejnieks, 
atdzejotājs  323

Rožkalne Anita (dz. 1956) – literatūrzinātniece  30, 572

Rubene Lida (dz. 1926) – vijolniece  451, 454

Rubene māra (dz. 1950) – filozofe  37

Rubenis andris (dz. 1951) – filozofs  37, 67

Rubenis Juris (dz. 1961) – luterāņu teologs, rakstnieks  704

Rubenis mārtiņš (dz. 1978) – kamaniņu braucējs  639

Ruberts Jānis (1874–1934) – mediķis oftalmologs, Lu rektors  127, 134
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Ruberts Jānis (1930–1984) – vēsturnieks, skolu vēstures pētnieks  92

Rubesa baņuta (dz. 1956) – dramaturģe, režisore  589, 591

Rubiķis ainārs (dz. 1978) – diriģents  409, 457

Rudēvičs kārlis (1939–2002) – mākslinieks  259

Rudņevs Oļegs (Олег Александрович Руднев, 1935–2000) – padomju valsts un partijas darbi-
nieks, kinoscenārists  494

Rūdolfa ilze (dz. 1959) – aktrise  373

Rudzīte marta (1924–1996) – valodniece  144, 188

Rudzītis Helmārs (1903–2001) – izdevējs  339, 341, 342, 347, 348

Rudzītis Jānis (1909–1970) – literatūrzinātnieks, kritiķis  94, 315, 578, 580

Rudzītis kristaps (1899–1978) – mediķis terapeits  133, 137

Rudzītis māris (1932–1973) – kinooperators, kinorežisors 528, 529

Rudzītis meinhards (1910–1966) – dzejnieks 320

Rudzītis Rihards (1898–1960) – dzejnieks, esejists, teozofs  24, 51, 54, 307

Ruģēns Jānis (1817–1876) – literāts  274, 276

Rujko zofija (Sofia Rujko) – poļu dzejniece  242

Rūķe-draviņa velta (1917–2003) – valodniece 178, 192

Rūmane-Ķeniņa anna (1877–1950) – rakstniece, sabiedriska darbiniece  51

Rumba alberts (1892–1962) – ātrslidotājs, sporta darbinieks  623

Rumba edgars (1904–1943) – luterāņu garīdznieks, teologs, kultūras darbinieks, dzejnieks  52

Rūmniece berta (1865–1953) – aktrise  355–357, 359, 363, 521

Rungule Ritma (dz. 1952) – socioloģe  187

Runičs Osips (Осип Ильич Рунич, 1889–1947) – krievu un ebreju teātra un mēmā kino aktieris  
233, 234

Ruņģe sniedze (dz. 1951) – dzejniece, māksliniece  574

Ruņģe valija (1920–1999) – literatūrkritiķe, publiciste  572–574, 576–578, 582

Ruņģis aivars (1925–2001) – rakstnieks, publicists  574, 576, 577, 580

Rupaine ilona (dz. 1966) – komponiste, muzikoloģe  442

Rupainis antons (1906–1976) – rakstnieks, sabiedrisks darbinieks  584

Rupeiks Raimonds, sk. džilindžers  

Ruso Žans Žaks (JeanJacques Rousseau, 1712–1778) – šveices izcelsmes franču apgaismotājs, 
filozofs, publicists, rakstnieks  17, 82, 91

Rusovs baltazars (Balthasar Russow, 1536–1600) – vācbaltiešu teologs, vēsturnieks  213

Rusteiķis aleksandrs (1892–1958) – režisors  495, 496, 522, 524–526

Rutmanis Jānis (1894–1978) – arhitekts  566
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s

saharovs sergejs (Сергей Петрович Сахаров, 1880–1954) – baltkrievu izcelsmes pedagogs, sa-
biedrisks darbinieks  244

sakols pjotrs (īst. v. pjotrs masaļskis, Петр Саколс, 1905–1986) – baltkrievu izcelsmes dzejnieks, 
tulkotājs, sabiedrisks darbinieks  244 

sakse anna (1905–1981) – rakstniece, tulkotāja, sabiedriska darbiniece  319, 321, 328

sakse minjona (arī Hehta minjona, dz. 1930) – volejboliste  627

sakss pauls (1878–1966) – dziedātājs, pedagogs  446, 448, 449

saldavs pēteris (1879–1962) – latviešu ķīmiķis metalogrāfs  135, 179

saleniece irēna (dz. 1961) – vēsturniece  92, 108

saleniece maiga (arī skapāne, Garkalne, dz. 1951) – basketboliste  631

saleniece maija (arī šiliņa, dz. 1951) – basketboliste  631

saliete ieva (dz. 1974) – klavesīniste  462

saliņš Gunars (1924–2010) – dzejnieks  573, 574, 576, 580

salmiņš arvīds (1914–1982) – vēsturnieks, skolu vēstures pētnieks  92

salnais Ģirts (1906–1974) – rakstnieks  579, 584

samanskis Fjodors (Федор Никифорович Саманский, 1719–1794) – pirmās Rīgas vecticībnieku 
draudzes dibinātājs  50

samoilovs vitālijs (dz. 1962) – hokejists (vārtsargs)  633

samsons Hermanis (Hermannus Samsonius, Hermann Samson, 1579–1643) – vācbaltiešu luterāņu 
mācītājs, teologs, izglītības darbinieks  16, 47

samsons vilis (1920–2011) – vēsturnieks, padomju valsts un sabiedrisks darbinieks, zinātnes 
organizators  181

sanders visvaldis (1885–1979) – teologs, filozofs, politiķis, saeimas deputāts  22

sareika vineta (dz. 1986) – vijolniece  408, 462

sarma Jānis (īst. v. Jānis kalniņš, 1894–1983) – rakstnieks  579, 584

sārts Jānis (1905–1980) – rakstnieks  312, 318

sauleskalns voldemārs (1905–1973) – dramaturgs  316

saulietis augusts (1869–1933) – rakstnieks, izdevējs  296, 302, 335

saulītis bruno (1922–1970) – rakstnieks  317, 326, 328

sebre sandra (dz. 1953) – psiholoģe 646, 697, 705

sebris kārlis (1914–2009) – aktieris  513, 515, 528

sefrenss nikolass, jun. (Nicolaus Söffrens der Jüngere, 1662–1710) – vācbaltiešu tēlnieks  476, 477

segliņš vilis (1882–1961) – aktieris, režisors  522

seile valerija (1891–1970) – pedagoģe, sabiedriska darbiniece, satversmes sapulces deputāte  91, 
113
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seleckis ivars (dz. 1934) – kinorežisors, kinooperators  530, 531
seļivanovs pāvels (dz. 1952) – volejbolists, politiķis, sabiedrisks darbinieks  642
seļvinskis iļja (Илья Сельвинский, 1899–1968) – krievu dzejnieks  312
semjonova uļjana (īst. v. iulijaka semjonova,  dz. 1952) – basketboliste, Olimpiešu sociālā fonda 

prezidente  631
semjonova viktorija (Виктория Владимировна Семенова, dz. 1950) – krievu socioloģe 651
serafimovs J. – Rīgas krievu sabiedrisks darbinieks  233
serebreņņikovs kirils (Кирилл Семенович Серебренников, dz. 1969) – krievu teātra un kino 

režisors  376
sidorova ksenija (Ксения Сидорова, dz. 1988) – akordeoniste  462
sigalova alla (Алла Михайловна Сигалова, dz. 1959) – krievu horeogrāfe, skatuves mākslas 

pedagoģe  251
sīle vija (dz. 1952) – filozofe  37
silenieks Juris (dz. 1925) – literatūrzinātnieks, kritiķis  574, 580
siliņa brigita (dz. 1933) – aktrise  587
siliņš aivars (dz. 1947) – aktieris 519
siliņš andrejs (dz. 1940) – fiziķis, zinātnes organizators  144, 185
siliņš edgars imants (1927–1998) – fiziķis, filozofs  195
siliņš egils (dz. 1961) – dziedātājs  9, 458, 459
siliņš Gunārs (1928–2001) – basketbolists  630
siliņš Jānis (1896–1991) – mākslas vēsturnieks, gleznotājs  342, 347, 486, 551
siliņš Laimonis (dz. 1926) – aktieris, režisors  587, 589
siliņš matīss (1861–1942) – etnogrāfs, kartogrāfs, skolotājs  162, 213
siliņš pēteris (pseid. bangpūtis, 1844–1899) – skolotājs, dzejnieks, folkloras krājējs  90, 106
siliņš uldis (dz. 1930) – dramaturgs  581, 586, 591
sīlis arnis (dz. 1945) – baptistu mācītājs  63
sīlis Jānis (1886–1970) – kinooperators  523–525
silkalns eduards (dz. 1937) – rakstnieks, literatūrkritiķis  576, 579
silkalns nilss (dz. 1967) – vijolnieks  409
sīmanis dāvis (1942–2007) – kinooperators  529
simonovs konstantīns (Константин Михайлович Симонов, 1915–1979) – krievu rakstnieks  

368
sinaiskis vasilijs (Василий Иванович Синайский, 1876–1949) – krievu izcelsmes Latvijas jurists, 

tiesībzinātnieks  137, 167, 168
sīpolnieks pēteris (1913–1984) – ērģelnieks, pedagogs  454
sirmais māris (dz. 1969) – kordiriģents, pedagogs  427, 438, 442
sirmais zigismunds (dz. 1992) – vieglatlēts (šķēpmešana)  633
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skaidrīte Jūlija (dz. birzgale, 1871–1942) – aktrise  355, 356, 363
skalbe arvīds (1922–2002) – dzejnieks  323, 325
skalbe kārlis (1879–1945) – dzejnieks, rakstnieks, publicists, satversmes sapulces un saeimas 

deputāts  21, 24, 79, 228, 279, 299–304, 311, 317, 318, 323, 339, 340, 347, 390, 573, 574

skalbergs Juris (dz. 1935) – arhitekts  562
skanis Jānis (dz. 1951) – aktieris  373
skara arnolds (1907–1987) – dziedātājs, pedagogs  450
skārds vilis (1894–1980) – ūdensapgādes un kanalizācijas inženieris, inženierzinātnieks  142
skarga peters (arī pēteris skarga, Piotr Skarga, īst. v. Piotr Powęski, 1536–1612) – katoļu garīdz-

nieks, jezuīts, misionārs, izglītības darbinieks, hagiogrāfs  44
skrastiņš Hugo (1914–1999) – izdevējs  348
skrastiņš kārlis (1974–2011) – hokejists  633
skride baiba (dz. 1981) – vijolniece  9, 408, 461, 462
skride Lauma (dz. 1982) – pianiste  408, 461
skride Linda (dz. 1978) – altvijolniece  408, 461
skrjabins aleksandrs (Александр Николаевич Скрябин, 1872–1915) – krievu komponists  392, 

394
skuja Heinrihs (arī Heinrihs Leonhards skuja, 1892–1872) – biologs, algologs  168, 171
skuja māris (dz. 1949) – pianists  454
skujeniece biruta (1888–1931) – aktrise, dzejniece  358–360
skujenieks emīls (1903–1965) – rakstnieks, tulkotājs  591
skujenieks knuts (dz. 1936) – dzejnieks, atdzejotājs, kritiķis  75, 255, 323, 328
skujenieks marģers (1866–1941) – statistiķis, publicists, valsts darbinieks, satversmes sapulces un 

saeimas deputāts, ministru prezidents 139
skujiņa austra (1909–1932) – dzejniece  303
skujiņa Rūta (1907–1964) – dzejniece  315, 579
skujiņa valentīna (dz. 1937) – valodniece  189
skujiņš arnis (1920–2011) – arhitekts, rakstnieks 581
skujiņš zigmunds (dz. 1926) – rakstnieks  326, 328, 329, 351
skulme uga (1885–1963) – gleznotājs, mākslas zinātnieks, pedagogs  486, 487
skulme valentīns (1922–1989) – aktieris  369, 513
skulte ādolfs (1909–2000) – komponists, pedagogs  396, 402, 420
skulte bruno (1905–1976) – komponists, diriģents  393, 396, 432, 596, 597
skulte Gvido (1939–2013) – kinooperators  529
skulte Richards (dz. 1966) – diriģents, komponists, aranžētājs 432
slaucītājs Leonīds (1899–1971) – ģeofiziķis  168, 171
slaucītājs sergejs (1902–1982) – astronoms  171
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slavins Ļevs (Лев Исаевич Славин, 1896–1984) – krievu dramaturgs, rakstnieks, kinoscenārists  
367

sloskāns boļeslavs (1893–1981) – Latvijas Romas katoļu baznīcas bīskaps  60, 61
smildziņa skaidrīte (arī skaidrīte budovska-smildziņa, dz. 1943) – basketboliste  631
smilktiņa benita (dz. 1932) – literatūrzinātniece  318
smiļģis eduards (1886–1966) – aktieris, režisors  9, 235, 359, 360, 364–370, 511, 513, 522
snelmans Juhans vilhelms (Juhana Vilhelm Snellman, 1806–1881) – somu rakstnieks, filozofs, 

žurnālists, valsts darbinieks  80
snells kārlis Fīlips mihaels (Karl Philipp Michael Snell, 1753–1806) – vācu apgaismotājs, mācītājs, 

publicists, Rīgas domskolas rektors  17, 18
sniedze evita (dz. 1974) – teātra zinātniece, dramaturģe  374
sniķere velta (dz. 1920) – dzejniece  317, 577, 578, 580
sniķers pēteris (1875–1944) – latviešu mediķis dermatovenerologs  133, 137, 163
sniķers Reinholds voldemārs (1893–1953) – mediķis otorinolaringologs  133, 137
sobinovs Leonīds (Леонид Витальевич Собинов, 1872–1934) – krievu dziedātājs  449, 511
sodums dzintars (1922–2008) – rakstnieks, tulkotājs  317, 348, 578
sokrats (Socrates, 470–399 pr. kr.) – sengrieķu filozofs  13
sonka-putniņa emīlija (dz. 1939) – riteņbraucēja  630
soross džordžs (George Soros, arī Ģerģs šorošs, György Soros, dz. Ģerģs švarcs, György Schwartz, 

dz. 1930) – ungārijas izcelsmes amerikāņu biznesa magnāts, investors, filozofs, filantrops  
191

sosārs burhards (1890–1953) – komponists  364
spāde teodors (1891–1970) – admirālis  132
spāģis andrejs (1820–1871) – pedagogs, jaunlatviešu publicists  19, 105, 332
spārītis Ojārs (dz. 1955) – mākslas vēsturnieks, zinātnes organizators, Lza prezidents  196, 209, 

238
spekke arnolds (arī speke, 1887–1972) – vēsturnieks, romāņu filologs, diplomāts  16, 32, 79, 171, 

347
spertāls arvīds (1897–1961) – scenogrāfs  366
springovičs antonijs (1876–1958) – Latvijas Romas katoļu baznīcas atjaunotās Rīgas metropolijas 

pirmais arhibīskaps metropolīts  52, 56
sproģe Ludmila (dz. 1953) – slāvistikas speciāliste  299
stabulnieks uldis (1945–2012) – komponists, pianists  463
stafecka anna (dz. 1953) – valodniece  189
stafenhāgens vilhelms zigfrīds (Wilhelm Siegfried Stavenhagen, 1814–1881) – vācbaltiešu tēl-

nieks, zīmētājs  221
stakle pēteris (1881–1944) – inženierhidrologs  137
stālbergs kārlis (1837–1895) – grāmatizdevējs  332
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staļins Josifs (īst. v. Josifs džugašvili, Иосиф Виссарионович Джугашвили/Сталин,  
1878–1953) – gruzīnu izcelsmes padomju politiķis, padomju savienības komunistiskās par-
tijas un psRs vadītājs  83, 142, 176, 178, 179, 186, 243, 321, 341, 343, 424, 494, 495, 497, 
499–501, 506, 628

stankevičs zbigņevs (Zbigniew Stankiewicz, dz. 1955) – poļu izcelsmes Latvijas Romas katoļu 
baznīcas Rīgas metropolijas arhibīskaps metropolīts  60, 194

staprāns Raimonds (dz. 1926) – rakstnieks, gleznotājs  591

staris alfrēds (1926–2011) – izglītības darbinieks, skolu vēstures pētnieks  93, 94, 96, 117

starka-stendere Olita (1906–1953) – aktrise  366

steimakovs m. – Ludzas baltkrievu pašdarbnieks  244

steins Johans ādolfs (Johann Adolf Stein, 1738–1804) – vācbaltiešu garīdznieks, literāts, tulkotājs  
271

stenders aleksandrs Johans (Alexander Johann Stender, 1744–1819) – vācbaltiešu garīdznieks, 
literāts, tulkotājs  157, 271, 354

stenders Gothards Frīdrihs (arī vecais stenders, Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796) – vācbal-
tiešu garīdznieks, apgaismotājs, literāts, valodnieks 12, 18, 19, 22, 24, 25, 29, 31, 38, 99–101, 
150, 151, 157, 210, 216, 268–270, 274–276, 278, 282, 387

stendzenieks Jānis (1913–1983) – vieglatlēts (šķēpmešana)  625, 629

stepanovs vasilijs (1927–2011) – svarcēlājs  628

stepermanis marģers (1898–1968) – vēsturnieks  144, 189

stikute elita (dz. 1967) – filoloģe, pedagoģijas vēsturniece  94

stokenberga ieva (dz. 1980) – psiholoģe  694

stradiņš Jānis (dz. 1933) – ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks, zinātnes organizators, sabiedrisks dar-
binieks, Lza prezidents  8, 15, 18, 25, 27, 79, 80, 84, 133, 135, 138–140, 149, 159, 165, 169, 
172–175, 179, 180, 183, 193, 194, 200, 201, 203

stradiņš pauls (1896–1958) – mediķis, ķirurgs, onkologs, medicīnas vēsturnieks  133, 137, 142, 
151, 163, 166, 168, 170, 171, 179, 180, 200

strands embriks (Embrik Strand, 1876–1947) – norvēģu zoologs, entomologs, darbojies Latvijā  
137, 168, 171

stranga aivars (dz. 1954) – vēsturnieks  144, 189, 196

straubergs Jānis (1886–1952) – bibliotēku darbinieks, kultūrvēsturnieks  91, 96, 179, 542

straubergs kārlis (1890–1962) – folklorists, literatūrzinātnieks, izglītības ministrs  32, 134, 167, 
172, 177

straumanis mārtiņš eduards (1898–1973) – ķīmiķis  138, 168, 169, 171, 173, 174, 178

straume egils (dz. 1950) – flautists, saksofonists  463

strautmanis edvīns (1933–1992) – gleznotājs  490

strazdiņš kārlis (1890–1964) – vēsturnieks, izglītības darbinieks  180

streičs Jānis (dz. 1936) – kinorežisors, literāts  10, 520, 532, 533
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strēlerte veronika (1912–1995) – dzejniece  10, 228, 315, 317, 318, 341, 574, 578

strenga Juris (dz. 1937) – aktieris  370

strīķis voldemārs (dz. 1936) – lauksaimniecības ekonomists, augstskolu darbinieks, LLa un LLu 
rektors  200

strindbergs augusts (Johan August Strindberg, 1849–1912) – zviedru dramaturgs, rakstnieks  251, 
361, 364

strods Heinrihs (1925–2012) – vēsturnieks  92, 93, 139, 144, 165, 179, 189, 196

stroks Oskars (Оскар Давидович Строк, 1893–1975) – ebreju izcelsmes komponists, muzikants  
237, 252, 462

strunke alī (1925–2005) – latviešu izcelsmes zviedrijas basketbolists, starptautiskās kategorijas 
tiesnesis  625

strunke Laris (dz. 1931) – gleznotājs  490

strunke niklāvs (1894–1966) – gleznotājs, grafiķis  338, 490

strupule vija (dz. 1958) – mākslas zinātniece  476
strūve vilhelms (Friedrich Georg Wilhelm von Struve, 1793–1864) – vācu izcelsmes astronoms, 

ģeodēzists  154
stučka pēteris (1865–1932) – publicists, jurists, politiķis, Latvijas sociālistiskās padomju Republi-

kas valdības vadītājs 51, 135, 136, 143, 164, 336, 393
students Jūlijs aleksandrs (1898–1964) – pedagogs, psihologs, filozofs  24, 94, 113, 646
stumbre silvija (1925–1987) – muzikoloģe  409
stumbrs Olafs (1931–1996) – dzejnieks  573, 574, 576, 580, 583
stungure zigrīda (1928–2010) – aktrise  506, 507, 528
sudraba marta (dz. 1975) – čelliste  462
sudrabkalns Jānis (līdz 1925 arvīds peine, 1894–1975) – dzejnieks, mūzikas, mākslas un literatū-

ras kritiķis, sabiedrisks darbinieks  299, 307–309, 314, 319–323, 368
sūna edgars (1900–1981) – literatūrteorētiķis, literatūrkritiķis  580
surkova agnese (dz. 1983) – kinozinātniece  494, 538
suta Romans (1896–1944) – gleznotājs, grafiķis, dizainers, pedagogs  26, 340, 486
svece artis (dz. 1970) – filozofs, publicists  37
svelpis alnis (1928–1990) – vēsturnieks  218
svinne Rihards (1885–1939) – ķīmiķis, fiziķis  161, 164
svirlovskis eduards (1874–1949) – farmaceits  138

š 

šāberts ernsts dāvids (Ernst David Schabert, 1796–1853) – mākslinieks, litogrāfs, tulkotājs 155
šāberts Jānis (1892–1973) – aktieris  584
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šacs pauls emīls (Paul Emil Schatz, 1807–1862) – vācbaltiešu garīdznieks, pedagogs  105

šacs-aņins maksis (īst. v. maksis šacs, 1885–1975) – jurists, publicists, literatūrzinātnieks 320

šadeiko Jāzeps (1905–?) – basketbolists, basketbola tiesnesis  624

šalkonis Oļģerts (dz. 1931) – aktieris, režisors  368

šaļapins Fjodors (Федор Федорович Шаляпин, 1873–1938) – krievu dziedātājs  449

šapiro ādolfs (Адольф Яковлевич Шапиро, dz. 1939) – ebreju izcelsmes Latvijas un krievijas 
teātru režisors  252, 253, 370, 372

šapošņikovs Oļegs (Олег Шапошников, dz. 1969) – teātra režisors  254

šarpenbergs Henings (Henningus Scarpfenbergius, Henning Scharpenberg, ?–1448) – Rīgas arhi-
bīskaps  43

šaudins Heinrihs (Heinrich Schaudinn, 1906–1945) – vācu publicists  99

šaurums Gustavs (1883–1952) – teologs, bibliotēku darbinieks, bibliogrāfs  127

ščerbaks aleksejs (dz. 1969) – dramaturgs  252

ščerbatihs viktors (dz. 1974) – svarcēlājs, politiķis, saeimas deputāts  639

šefels Frīdrihs (Friedrich Scheffel, 1865–1913) – arhitekts  564

šefers pīters (Peter Shaffer, dz. 1926) – angļu dramaturgs, kinoscenārists  377

šeiko nikolajs (dz. 1938) – režisors  252

šekspīrs viljams (William Shakespeare, 1554–1616) – angļu dzejnieks, dramaturgs  217, 218, 293, 
355–357, 363–366, 377, 396, 514, 586

šēlers makss (Max Scheler, 1874–1928) – vācu filozofs  66–68

šells antons (Anton Schell, 1835–1909) – austriešu ģeodēzists  161

šēls Heinrihs kārlis (Heinrich Karl Scheel, 1829–1909) – vācu izcelsmes arhitekts  564

šelskis Helmuts (Helmut Schelsky, 1912–1984) – vācu sociologs  651

šēnbergs arnolds  (Arnold Franz Walter Schönberg, 1874–1951) – ebreju izcelsmes austriešu kom-
ponists, diriģents, muzikologs 402

šēnbergs Laimonis (dz. 1947) – mākslinieks, plakātists  435

šēnfelds eduards (1907–1990) – komponists, ērģelnieks  432, 596

šerens antans (Antanas Šerenas, 1897–1948) – lietuviešu komponists, kordiriģents  242

šeršeņevičs vadims (Вадим Габриэлевич Шершеневич, 1893–1942) – krievu dzejnieks  312

šics andris (dz. 1985) – kamaniņu braucējs  639

šičs Juris (dz. 1983) – kamaniņu braucējs  639

šilde ādolfs (1907–1990) – politiķis, vēsturnieks, publicists, sabiedrisks darbinieks  92, 228, 229

šillers Frīdrihs (Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759–1805) – vācu dzejnieks, dramaturgs  
17, 219, 275, 281, 289, 293, 332, 355–357, 363, 364, 367, 368, 376, 377, 586

šillings Reinholds Filips (Reinhold Philipp Schilling, 1819–1888) – vācbaltiešu literāts, vēsturnieks, 
mākslas darbu kolekcionārs  481

šillings karls fon (Carl von Schilling, 1873–1954) – vācbaltiešu jurists  239
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šīmanis pauls (Paul Schiemann, 1876–1944) – vācbaltiešu jurists, žurnālists, politiķis, satversmes 
sapulces un saeimas deputāts  51, 84, 208, 224, 226, 239

šīmanis teodors (Theodor Heinrich Christian Karl Schiemann, 1847–1921) – vācbaltiešu vēstur-
nieks  542

šimkus vestards (dz. 1984) – pianists  9, 408, 461, 462
širmanis Jānis (1904–1992) – rakstnieks  579, 580
širrens karls (Carl Christian Gerhard Schirren, 1826–1910) – vācbaltiešu vēsturnieks, sabiedrisks 

darbinieks  209, 219, 230
šķēle daina (1917–2009) – rakstniece  579, 581
šķepasts ārijs (dz. 1961) – kordiriģents  440
šķestera pēteris (18. gs.) – hernhūtiešu sludinātājs, skolotājs  46
šķilters Gustavs (1874–1954) – tēlnieks  302, 483, 560, 562
šķilters Jurģis (dz. 1976) – filozofs  37
šķilters viktors (1896–1977) – farmaceits  138
šķipsna ilze (1928–1981) – rakstniece  348, 574, 582
šlaus vilhelms (Wilhelm Schlau, 1886–1978) – vācbaltiešu izglītības darbinieks  239
šleiere dagnija (1919–1993) – izdevēja, žurnāliste, tulkotāja  347
šleiers Georgs (1917–2005) – izdevējs  347
šleihers augusts (August Schleicher, 1821–1868) – vācu valodnieks  157
šloss Lekss (Lex Schloss, 1905–1946) – vācbaltiešu dzejnieks, publicists  226
šmēlings aleksandrs (Alexander Schmaeling, 1877–1961) – vācu izcelsmes arhitekts  565
šmite edvarda (dz. 1937) – mākslas zinātniece, muzeoloģe  481
šmite Gundega (dz. 1977) – komponiste, muzikoloģe  407
šmithene mirdza (1887–1978) – aktrise  359–361, 363, 521
šmits aleksandrs (1892–1978) – bioķīmiķis  179, 180, 200
šmits arnolds (1909–1978) – sporta žurnālists, redaktors, grāmatu autors  627
šmits arvīds (1894–1968) – ķīmiķis  138
šmits bernhards (Bernhard Schmidt, 1879–1935) – igauņu izcelsmes vācu optikas un astronomis-

kās optikas speciālists, viņa vārdā nosaukts teleskops  185
šmits ivans (Иван Федорович Шмит, 1871–1939) – krievu režisors  363
šmits Oto (Отто Юльевич Шмидт, 1891–1956) – vācbaltiešu un latviešu izcelsmes krievu ģeo-

grāfs, polārpētnieks, matemātiķis, astrofiziķis, zinātnes organizators, psRs za viceprezidents  
182

šmits pēteris (arī šmits-smiters, šmidts, 1869–1938) – orientālists sinologs, valodnieks, etnogrāfs, 
folklorists  32, 50, 134, 150, 163, 166, 167, 171, 174, 337

šnē normunds (dz. 1960) – diriģents, obojists  455
šnēfogts Georgs (Georg Lennart Schneevoigt, 1872–1947) – somu diriģents  445
šneidere mudīte (dz. 1934) – aktrise  369
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šnepsts aivars (dz. 1957) – bobslejists (stūmējs)  636
šnore elvīra (1905–1996) – arheoloģe  189
šnore Rauls (1901–1962) – arheologs  542
šopenhauers artūrs (Arthur Schopenhauer, 1788–1860) – vācu filozofs  298
šovs džordžs bernards (George Bernard Shaw, 1856–1950) – īru izcelsmes angļu rakstnieks, dra-

maturgs  239, 240, 361, 363
špīlberga Ludmila (1886–1947) – aktrise  363
šrēders Hanss (Hans Schröder, 1887–?)  542
štafenhāgens kurts (Kurt Stavenhagen, 1885–1951) – vācbaltiešu filozofs, sabiedrisks darbinieks  

32
štālbergs ernests (1883–1958) – arhitekts, pedagogs  142, 179, 180, 563, 567

štāls viliberts (1904–1995) – aktieris, režisors  588

štāls vilis (?–1985) – izdevējs  577

štāls voldemārs (1889–1979) – ķīmiķis  138

štauvere-aperāne dace, sk. aperāne dace

šteinbergs a. – Rīgas krievu sabiedrisks darbinieks  233

šteinbergs valentīns (1918–2011) – filozofs, vēsturnieks, izglītības un zinātnes organizators, Lvu 
rektors  36, 143

šteins kārlis (1911–1983) – astronoms  144

šteins pēteris (Peter Stein, dz. 1937) – vācu teātra režisors  251

štengele Lilija (1891–1958) – aktrise  235, 359, 585

šternbergs andris (dz. 1944) – fiziķis  185

šterns Hugo bruno (1909–2002) – skolotājs, arhitekts, uzņēmējs  114

šterns indriķis (1918–2005) – vēsturnieks  43, 192

štobe matīss (Mathias Stobbe, 1740–1817) – vācbaltiešu izcelsmes latviski rakstošs zinātņu popu-
larizētājs, žurnālists  19

štorms teodors (Hans Theodor Woldsen Storm, 1817–1888) – vācu rakstnieks  342

štrāls kārlis (1880–1970) – rakstnieks  300, 303

štrauss Oskars (Oscar Nathan Straus, 1870–1954) – austriešu komponists  366

štrauss Rihards (Richard Georg Strauss, 1864–1949) – vācu komponists  392

štrenks karls (1886–1958) – ķīmiķis  138

štrombergs māris (dz. 1987) – riteņbraucējs (bmX klase)  639, 642, 704

štūla sarmīte (1946–2010) – vieglatlēte (sprints)  630

šturms arnolds (1912–1999) – flautists, komponists, mūzikas kritiķis  401, 594–596

šūberts Francis (Franz Peter Schubert, 1797–1828) – austriešu komponists  366

šuberts pauls (arī šūberts, 1884–1945) – pianists, pedagogs  449



793

šukšins vasilijs (Василий Макарович Шукшин, 1929–1974) – krievu rakstnieks, kinoscenārists, 
aktieris  253

šulce-naumburgs pauls (Paul SchultzeNaumburg, 1869–1949) – vācu arhitekts  551

šulcs konrāds (Liebegott Otto Conrad Schulz, arī Schultz, 1772–1840) – vācbaltiešu mācītājs, lite-
rāts, tulkotājs  272

šūlmanis Roberts (?–1950) – hokejists  630

šuvajevs igors (dz. 1963) – filozofs  34, 37, 66, 80, 196

švābe arveds (1888–1959) – vēsturnieks, jurists, rakstnieks, enciklopēdists, satversmes sapulces 
deputāts  92, 141, 142, 167, 168, 170, 215, 338, 347, 349, 578

švābe Lidija (1918–1996) – vēsturniece, dzejniece  348

švarcs kurts (dz. 1930) – fiziķis  144, 181, 185

švarcs šaloms (Shalom Schwartz, dz. 1936) – ebreju izcelsmes sociālpsihologs  694, 696

švedrēvics nikolajs (1891–1937) – vieglatlēts (šķēpmešana)  631

t

tabuns aivars (dz. 1953) – sociologs  66, 657

tacits kornēlijs pūblijs (Cornelius Publius Tacitus, ap 56–pēc 117) – romiešu vēsturnieks, senators  
332

taivāns Leons (1896–1965) – teologs  114

talats-kelpšs antons (1883–1942) – poļu izcelsmes Latvijas izglītības darbinieks  241

tālberga ilga (dz. 1943) – vēsturniece  179

tāls mihails (1936–1992) – šahists  630

tamužs vitauts (dz. 1935) – mehānikas speciālists  183, 200

tangijeva-birzniece Helēna (Елена Александровна ТангиеваБирзниеце, 1907–1965) – armēņu/
krievu izcelsmes Latvijas baletdejotāja, baletmeistare  257

tarnopoļskis Jurijs (Юрий Матвеевич Тарнопольский, 1929–2003) – mehānikas speciālists  
183

tārs kaspars (dz. 1971) – biologs  198

taube meta (1914–1996) – vēsturniece, bibliotēku darbiniece  190

tauja marija (1889–1975) – augu fizioloģe, bioloģe  140

tauns Linards (īst. v. arnolds mikus bērzs-bērziņš, 1922–1963) – dzejnieks  573, 574, 576, 579, 
580

taurens Jānis (dz. 1961) – filozofs  37

tauriņa austra (dz. 1927) – dziedātāja 452

tauriņa elza (1904–1999) – aktrise  585
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tauriņš alfrēds (1904–1986) – ķīmiķis  171, 178

tegetmeijers silvestrs (Sylvester Tegetmeier, ?–1552) – vācu teologs, reformators  44, 215

teikmanis andris (dz. 1967) – gleznotājs, mākslas zinātnieks  490

teilors Rīss (Rees Taylor) – Jehovas liecinieku reliģiskās organizācijas pirmais pārstāvis Latvijā  
53

teknons Jānis (Joannes Tecnon, Johannes Tecno, 16. gs. otrā puse–17. gs. sākums) – vācbaltiešu 
katoļu garīdznieks, jezuīts, dzejnieks  44

telešs vjačeslavs (aut. pseid. Ceļešs vjačka, Вячаслаў Міхайлавіч Целеш, Вячка Целеш, 
dz. 1938) – baltkrievu izcelsmes Latvijas gleznotājs, izglītības un sabiedriskais darbinieks  
258, 259

tenisons kārlis (arī tennisons, Karl Tõnisson, budismā Vahidra, 1873–1962) – igauņu budistu 
mūks, sludinātājs un rakstnieks  54, 55

tentelis augusts (1876–1942) – vēsturnieks, izglītības organizators, Lu rektors, izglītības ministrs  
32, 170, 172

teoderihs (arī teodorihs, Theodericus de Thoreida, Thidericus, ap 1150–1219) – vācu kristiešu 
misionārs baltijā, Livonijas garīdznieks  42

tēplers augusts (August Joseph Ignaz Toepler, 1836–1912) – vācu fiziķis  158, 174
terings arvo (Arvo Tering, dz. 1949) – igauņu zinātņu vēsturnieks  124
terners braiens (Bryan Turner, dz. 1945) – britu sociologs, reliģijas, jaunatnes kultūras pētnieks, 

speciālists cilvēktiesību jautājumos  648–650
testeļeca eleonora (dz. 1937) – čelliste, pedagoģe  454
teterovskis ints (dz. 1972) – kordiriģents  438, 439
teters Gundaris (dz. 1928) – materiālu mehānikas speciālists  183
Thubtens Gjatso (Thubten Gyatso, 1876–1933) – tibetas valdnieks, Xiii dalailama  54
tīdemanis Jānis (1897–1964) – gleznotājs  486
tihonovs viktors (dz. 1930) – hokejists, treneris  633
tihoņickis elpidifors (Елпидифор Михайлович Тихоницкий, 1875–1942) – krievu izcelsmes 

Latvijas pedagogs, sabiedrisks darbinieks  232, 233
tihovska anna (1919–1991) – izdevēja  349
tiliks valdis (1934–1913) – kamaniņu braucējs, treneris  635
tillaks Jēkabs – mūrniekmeistars  553
tillbergs Jānis Roberts (1880–1972) – gleznotājs, grafiķis, tēlnieks, pedagogs  485
tīlmanis Osvalds (1900–1980) – arhitekts, pedagogs  189, 563
timma mirdza (1925–1962) – rakstniece  580
timofejevs sergejs (Сергей Эдуардович Тимофеев, dz. 1970) – dzejnieks, sabiedrisks darbinieks  

255
tīpainis aleksandrs (1886–1974) – pasta un telegrāfa pakalpojumu inženieris, radiokonstruktors  

172
tipāne agrita (dz. 1959) – arhitekte  543
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tīrons uldis (dz. 1956) – filozofs, žurnāla “Rīgas Laiks” redaktors  37

tisenkopfa-iltnere Lotte (dz. 1983) – uzņēmēja  691

tisenkopfs tālis (dz. 1957) – sociologs  66, 86, 196, 663, 666, 680, 681, 700

tolgsdorfs ertmanis (Erdmann, arī Ertmann, arī Hartmann Tolgsdorf, 1550–1620) – vācu katoļu 
garīdznieks, jezuīts, katķisma tulkotājs latviešu valodā  123

tolstojs aleksejs (Алексей Николаевич Толстой, 1883–1945) – krievu rakstnieks  364

tolstojs Ļevs (Лев Николаевич Толстой, 1828–1910) – krievu rakstnieks  223, 361

toma velta (1912–1999) – dzejniece  226, 229, 317, 574, 579, 583

tomss Georgs (George Thoms, 1843–1902) – vācu izcelsmes agrārzinātnieks, ķīmiķis  161

tomsons Rihards kārlis (1834–1893) – tautsaimnieks, žurnālists, sabiedrisks darbinieks 286

tomsons teodors (1909–1988) – dzejnieks  579

tone valdemārs (1892–1958) – gleznotājs  485, 490

tons edgars (1917–1967) – diriģents, kontrabasists  402, 456

toporovs vladimirs (Владимир Николаевич Топоров, 1928–2005) – krievu valodnieks baltologs  
201

torgāns kalvis (dz. 1939) – jurists, augstākās tiesas senators  144

tramdahs arturs (1884–1970) – būvinženieris, inženierzinātnieks  142, 179

treijs Heinrihs (Heinrich Trey, 1851–1917) – ķīmiķis, pedagogs 159

treijs Hermanis (Johannes Hermann Trey, 1794–1849) – vācu izcelsmes garīdznieks, latviešu 
laikrakstu izdevējs  276

treimane inese (dz. 1952) – literatūrzinātniece, literatūrkritiķe  300

treimanis arnis (dz. 1940) – koksnes ķīmiķis  200

treimanis-zvārgulis edvards (1866–1950) – dzejnieks  292

trencis kārlis (1929–2003) – aktieris  368

treņovs konstantīns (Константин Андреевич Тренёв, 1876–1945) – krievu dramaturgs, rakst-
nieks  367

trockis Ļevs (īst. v. Leiba bronšteins, Лев Давидович Троцкий, 1879–1940) – ebreju izcelsmes 
krievijas revolucionārs un marksisma teorētiķis, viens no Oktobra revolūcijas līderiem un 
sarkanās armijas izveidotājs  502

trompovskis edmunds fon (Edmund von Trompowsky,  1851–1919) – vācbaltiešu arhitekts  555, 
556

trostjaņeckis Genadijs (Геннадий Рафаилович Тростянецкий, dz. 1950) – krievu režisors  251

tumiņš aloizs (1938–2009) – bokseris, treneris  630

tunce Rūdolfs (1892–1963) – dziedātājs  447

tupiņš arturs (1889–1952) – publicists  605, 606

turbads Jānis, sk. zeps valdis  

turgeņevs ivans (Иван Сергеевич Тургенев, 1818–1883) – krievu rakstnieks  223, 251, 369
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u

ubāns māris (1929–2005) – režisors, literāts  589

ūbelis arnolds (dz. 1943) – fiziķis, zinātniecības speciālists  206

ūdris Rūdolfs (1899–1949) – ķīmiķis, izgudrotājs  179

ukrainka Lesja (īst. v. Larisa kosača-kvitka, Леся Українка, 1871–1913) – ukraiņu rakstniece  
247, 292

ukstiņš klāvs (1832–1904) – izdevējs  333

ulmanis Gunārs (1938–2010) – futbolists  641

ulmanis Helmūts fon (Hellmuth von Ulmann, 1913–1987) – vācbaltiešu ērģelnieks, komponists, 
diriģents  240

ulmanis kārlis (1877–1942) – agronoms, politiķis, satversmes sapulces un saeimas deputāts, 
ministru prezidents, Latvijas valsts prezidents  27, 51–53, 110, 134, 136, 139, 168, 170, 171, 
208, 225, 230, 310, 317, 330, 337, 421, 495, 496, 510, 524, 603, 616, 623

ulmanis karls kristiāns (Karl Christian Ulmann, 1793–1871) – vācbaltiešu garīdznieks,  valod-
nieks, pedagogs 105, 383

ungerns Rūdolfs (Рудольф Александрович Унгерн, 1876–1944?) – vācu izcelsmes krievu režisors, 
aktieris  235

ungerns-šternbergs armins fon (Armin von UngernSternberg) – vācu vēsturnieks, literatūrzi-
nātnieks  213

ungers Felikss (Felix Unger, dz. 1946) – austriešu mediķis, eiropas zinātņu un mākslu akadēmijas 
prezidents  194, 201

unsete sigrija (Sigrid Undset, 1882–1949) – norvēģu rakstniece  339

upatnieks Gunārs (dz. 1983) – kontrabasists  408, 462

upatnieks Juris (dz. 1936) – latviešu izcelsmes asv fiziķis, izgudrotājs  178, 192, 201

upatnieks kārlis (1892–1973) – aktieris, psihoanalītiķis, literatūrkritiķis  590

upatnieks Rolands (1932–1994) – ūdens motosportists, kamaniņu braucējs, kamaniņu un bob-
sleja treneris  635

upīts andrejs (1877–1970) – rakstnieks, dramaturgs, literatūrzinātnieks  21, 181, 296, 303, 316, 
319, 320

upmane anda (dz. 1972) – psiholoģe  685, 686

urbāne ilze (dz. 1971) – flautiste  408, 455

urbšs antons (1879–1965) – katoļu garīdznieks, bīskaps  52

uršteins Osvalds (1910–1980) – aktieris, režisors  368, 585, 587, 589

urtāns Juris (dz. 1952) – kultūrvēsturnieks, arheologs  190

ūsiņš vladimirs (1918–2001) – pedagoģijas vēsturnieks  92–94

ustinskovs Jevgeņijs (Eвгений Устинсков, dz. 1970) – kordiriģents, komponists  441
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v

vācietis Ojārs (1933–1983) – dzejnieks  255, 322–324, 327, 345

vāgners Rihards (Richard Wagner, 1813–1883) – vācu komponists, diriģents, mūzikas teorētiķis, 
esejists  9, 208

vaice sonora (dz. 1969) – dziedātāja  460

vaikule Laima (dz. 1954) – dziedātāja  464

vailders torntons (Thornton Niven Wilder, 1897–1975) – amerikāņu rakstnieks, dramaturgs   
377

vailds Oskars (Oscar Wilde, 1854–1900) – īru izcelsmes angļu rakstnieks, dramaturgs  240, 396

vaiņūns stasis (Stasys Vainiūnas, 1909–1982) – lietuviešu komponists, pianists  243

vaitnieks miķelis (1881–?) – būvuzņēmējs  563

vaivads andrejs (dz. 1955) – šķēpmešanas treneris  632

vaivars Regnārs (dz. 1973) – režisors  376

vaivods Julijans (arī Juliāns, 1895–1990) – katoļu garīdznieks, kardināls  57

vajda andžejs (Andrzej Wajda, 1926) – poļu kino un teātra režisors  529

valce ilze (dz. 1964) – kordiriģente  441

valdemārs krišjānis (1825–1891) – latviešu publicists, sabiedrisks darbinieks, jaunlatviešu kustī-
bas aizsācējs  19, 23, 104, 126, 133, 162, 214, 276, 278, 281, 282, 332, 352, 481

valdena irisa (Iris Antonina Anna WaldenHollo, 1899–1983) – paula valdena meita, pirmā sie-
viete – studente Rpi, mūzikas skolotāja  140

valdens pauls (1863–1957) – ķīmiķis, augstākās izglītības organizators, Rpi rektors  22, 129, 130, 
132, 150, 158–161, 164, 169, 174, 178

valdhauers karls (Karl Waldhauer, 1820–1899) – vācbaltiešu acu slimību ārsts, acu klīnikas di-
rektors  104

valdiss burkards (Burcard Valdis, 1490–1556) – vācu franciskāņu mūks, Rīgas humānists, dzej-
nieks, rakstnieks  16, 211, 214

valdmanis maigonis (1933–1999) – basketbolists, treneris  626–628

valentinoviča ida (Ida von Walentinowitsch, 1855–?) – poļu izcelsmes mājskolotāja, neredzīgo 
pedagoģe  104

valeskalns pēteris (1899–1987) – filozofs, zinātnes organizators, padomju valsts darbinieks  
179–181

valters andreass (Andreas Walther) – vācu sociologs 646

valters arturs (1870–1924) – grāmatizdevējs  337

valters Ferdinands (Carl Ferdinand Maximilian Anton Walter, 1801–1869) – vācbaltiešu luterāņu 
mācītājs, vidzemes superintendents  219

valters Johans (1869–1932) – gleznotājs, pedagogs  483, 487

valters miķelis (1874–1968) – jurists, politiķis, diplomāts, iekšlietu ministrs  347
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valters Raimonds (dz. 1938) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), zinātnes organizators  186

valters valdis (dz. 1957) – basketbolists, treneris  631

vanags aleksandrs (1873–1919) – arhitekts  563, 565

vanags Gustavs (1891–1965) – ķīmiķis (organiskā ķīmija), pedagogs  131, 138, 142, 144, 164, 168, 
169, 181, 182, 186

vanags Jānis (dz. 1958) – garīdznieks, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps 60

vanags Jūlijs (1903–1986) – rakstnieks  319, 320, 399, 505, 506

vanags Romāns (dz. 1960) – kordiriģents  427, 438, 440

vāne alīda (1899–1969) – dziedātāja  448, 449

vanthofs Jākobs Henrihs (Jacobus Henricus van ‘t Hoff, 1852–1911) – holandiešu ķīmiķis, nobela 
prēmijas laureāts  161

vārpa andris (dz. 1950) – tēlnieks  160

varslavāns alberts (1929–2010) – vēsturnieks  144, 165, 189

vasermans Hermanis (1874–1950) – ārsts, sabiedrisks darbinieks  236

vasiļevskis bruno (1939–1990) – gleznotājs  488

vasiļevskis staņislavs (1907–1988) – astronoms  171, 178

vasiļevskis vadims (dz. 1982) – vieglatlēts (šķēpmešana)  632, 639

vasks andrejs (dz. 1947) – arheologs  144, 190, 196, 203

vasks pēteris (dz. 1946) – komponists  385, 404, 405, 411, 441

vatsons karls Frīdrihs (Karl Friedrich Watson, 1777–1826) – vācbaltiešu mācītājs, tulkotājs, lite-
rāts  150, 154, 157, 174, 276

vāvere aina (1924–2011) – rakstniece, dramaturģe  579, 591

vāvere vera (dz. 1929) – literatūrzinātniece  189, 196, 299, 301

vavilovs sergejs (Сергей Иванович Вавилов, 1891–1951) – krievu fiziķis, zinātnes organizators  
182

vēbers aleksandrs (Alexander Weber, pseid. varaidošu zanderis, 1848–1910) – vācu izcelsmes 
latviešu žurnālists, sabiedrisks darbinieks, advokāts, RLb zk priekšnieks  151, 162

vēbers karls marija fon (Karl Maria von Weber, 1786–1826) – vācu komponists, diriģents   
415

vēbers mareks (Marek Weber, 1888–1964) – vācu vijolnieks, orķestra vadītājs  462

vecais stenders, sk. stenders Gothards Frīdrihs 

vecgrāvis viesturs (dz. 1948) – literatūrzinātnieks, izdevējs  304, 310, 317, 576

vecozols imants (dz. 1933) – gleznotājs  488

vecumnieks andris (dz. 1964) – komponists, diriģents  407

vecvagars māris (dz. 1953) – filozofs  37

vedējs edvīns (dz. 1941) – ķīmiķis (organiskā ķīmija)  177, 192

vedins Jurijs (Ведин Юрий Петрович, 1925–1985) – filozofs  36



799

vediščeva Jeļena (dz. 1972 ) – pedagoģijas vēsturniece  94

vedrinska marija (1877–1947) – aktrise  234

veģis auseklis (1903–1973) – botāniķis, augu fiziologs  171

veics kārlis (1902–1983) – aktieris, režisors  366, 368, 585, 587

veics Reinholds (1882–1920) – aktieris, režisors  358

veidemanis arvīds (1893–1980) – ķīmiķis (tehnologs)  138, 172

veidemanis kārlis miķelis (1895–1945) – ārsts, tiesu medicīnas eksperts  133, 137

veidenbaums eduards (1867–1892) – dzejnieks  127, 282, 292, 295, 307

veikina Lija (dz. 1935) – aktrise, tulkotāja  586

veils kurts (Kurt Julian Weill, 1900–1950) – vācu komponists  366

veinberga tatjana (1943–2008) – volejboliste  642

veinbergs Frīdrihs (arī Fricis veinbergs, 1844–1924) – sabiedriski politisks darbinieks, jurists, 
žurnālists, publicists  21, 79, 134, 162, 558

veinbergs kārlis (1882–1949) – skolotājs, literāts, filozofs  21

veisbeins Haims (arī Jefims veisbeins, 1898–1941) – režisors, komponists, diriģents  236, 237

veisberga benita (dz. 1928) – rakstniece  582

veismanis andris (dz. 1965) – diriģents, dziedātājs  455

veiss aleksandrs (1918–1985) – ķīmiķis (analītiskā ķīmija), Rpi rektors  145, 655

vējš Jānis (dz. 1936) – filozofs  14, 37

velcels kristiāns (Christian Welzel, dz. 1964) – vācu politiskās kultūras pētnieks  87, 88

velings Gothards (Gotthard Welling, 1546–1586) – vācbaltiešu jurists, Rīgas sindiks  122

velleks Renē (René Wellek, 1903–1995) – čehu izcelsmes asv literatūrkritiķis  299

velme Jēkabs (1855–1928) – valodnieks, pedagogs  32, 162

verdi džuzepe (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 1813–1901) – itāļu komponists  237, 459

vērenieks Gunārs (dz. 1926) – aktieris, režisors  376

vernera emija (Emmy E. Werner, dz. 1929) – amerikāņu psiholoģe  682

veselis Jānis (1896–1962) – rakstnieks  51, 302, 307, 310, 311, 574, 579, 607

vestermanis marģers (dz. 1925) – vēsturnieks, muzeju darbinieks  246

vētra Jānis (dz. 1959) – mediķis, anatoms, ķirurgs, pedagogs, Rīgas stradiņa universitātes rektors  
148, 201

vētra mariss (īst. v. morics blumbergs, 1901–1965) – dziedātājs, literāts  138, 310, 348, 349, 447, 
449

vēvere velga (dz. 1958) – filozofe  37

vēvers kaspars (dz. 1985) – kordiriģents  439

vežbickis Jans (arī veržbickis, 1888–1946) – poļu izcelsmes advokāts, sabiedrisks darbinieks, 
politiķis, saeimas deputāts  241

peRsOnu RādītāJs



800 Latvieši un LatviJa   iv sējums   LatviJas kuLtūRa, izGLītība, zinātne

vičs andrejs (1879–1943) – izglītības darbinieks, skolu vēstures pētnieks  91

vidbergs sigismunds (1890–1970) – grafiķis, pedagogs  342

videnieks alfrēds (1908–2002) – aktieris  363

vīdzirkste sigurds (1928–1974) – gleznotājs  490

viesiens Jānis (īst. v. Jānis Gulbītis, 1916–2011) – dramaturgs, režisors  587, 591

viesture emīlija (1891–1947) – aktrise  366

viesturs uldis (1936–2010) – biotehnologs, izgudrotājs  181

vīgante venta (1913–1994) – dramaturģe  370

vīgnere-Grīnberga malvīne (1871–1949) – dziedātāja  446, 448

vīgners ivars (1940–2007) – pianists, komponists, aranžētājs, skaņu režisors  463

vīgners Leonīds (1906–2001) – diriģents, komponists  393, 425, 426, 455, 456

vīgners ernests (arī vīgneru ernests, 1850–1933) – pedagogs, kordiriģents, komponists  416

vīksna arnis (dz. 1942) – medicīnas vēsturnieks  127, 139

vīksna ingrīda (dz. 1920) – rakstniece  317, 578, 579

vīksna mārīte (arī māra vīksna, dz. 1949) – folkloriste  189

vīksniņš Juris (1937–2012) – ekonomists  178, 192

viktjuks Romāns (Роман Григорович Віктюк, dz. 1936) – krievu (ukraiņu) režisors  251

vīķe-Freiberga vaira (dz. 1937) – psiholoģe, folkloriste, politiķe, Latvijas valsts prezidente  65, 79, 
82, 178, 192, 194, 200, 201, 257, 290

vilcāne margarita (dz. 1940) – dziedātāja  463

vilcāns pēteris (1928–2011) – (sporta) žurnālists  627

vilciņš tālivaldis (1922–1997) – vēsturnieks, sociologs  165, 179, 187, 653–656, 667

vilde Raimonds (dz. 1962) – volejbolists, treneris  642

vīlipa velga (dz. 1940) – aktrise  512

vilks ēvalds (1923–1976) – rakstnieks  326

villerušs māris (dz. 1936) – čellists, pedagogs  451, 454

vilners alfreds marija (Alfred Maria Willner, 1859–1929) – libretists  366

vilnis kazimirs (1907–1988) – katoļu prāvests  348

vilnīte Oksana (dz. 1929) – filozofe, filozofijas vēsturniece  36

viļenskis Ruslans (dz. 1985) – čellists  408

vincerijs Johans (arī Jānis vincerijs, Joannes/Jan Vincerius, 1541–1589) – vācu katoļu garīdznieks, 
jezuīts, izglītības organizators  44

vinogradovs sergejs (Сергей Арсеньевич Виноградов, 1869–1938) – krievu gleznotājs, mākslas 
pedagogs  235

vintule Ruta (dz. 1944) – komponiste  455

viņņika irina (dz. 1948) – žurnāliste, sabiedriska darbiniece  248
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vipers boriss (Борис Робертович Виппер, 1888–1967) – krievu izcelsmes mākslas zinātnieks, 
pedagogs, muzeologs  137, 168, 235, 468, 474, 475, 486

vipers Roberts (Роберт Юрьевич Виппер, 1859–1954) – krievu izcelsmes vēsturnieks  16, 28, 
137, 168, 171

virza edvarts (arī edvards virza, īst. v. Jēkabs eduards Liekna, 1883–1940) – dzejnieks, žurnālists, 
sabiedrisks darbinieks  24, 225, 300–303, 310, 311, 317, 342

visockis konstantīns (Константин Семенович Высоцкий, arī  Высотский, 1864–1938) – 
krievu gleznotājs  235

visvaldis (Wiscewolodus, Wissenwaldus, Wyssenwaldus, Vissewalde, ?–pirms 1239) – Jersikas 
valdnieks  42

višmanis Johans (Johann Wischmann, ?–ap 1705) – vācbaltiešu mācītājs, literāts, dzejnieks  266, 
267

višņevskis vsevolods (Всеволод Витальевич Вишневский, 1900–1951) – krievu rakstnieks, 
dramaturgs  369

vitmens volts (Walt, arī Walter Whitman, 1819–1892) – amerikāņu dzejnieks, esejists, žurnālists  
298, 309

vītola annija (arī annija vītols, 1890–1982) – dziedātāja  420, 428

vītola beāte (dz. 1987) – kinozinātniece  494, 538

vītoliņa baiba (dz. 1938) – izdevēja  348

vītoliņš andris (1931–2013) – komponists  597

vītoliņš Jānis (1886–1955) – komponists, fagotists  225, 395

vītoliņš Jēkabs (1898–1977) – muzikologs, folklorists  410, 422, 426

vītols alfrēds (1877 v. st./1878 j. st.–1945) – inženierzinātnieks, hidraulikas speciālists  137, 140, 
150, 169, 174

vītols daumants (1907?–1986) – kordiriģents, ērģelnieks 424

vītols ilmārs (1931–2000) – fiziķis  144, 185

vītols Jāzeps (1863–1948) – komponists, pedagogs, mūzikas organizators un kritiķis, Latvijas 
konservatorijas rektors  146, 211, 242, 248, 249, 257, 289, 290, 341, 388–390, 393, 395, 408, 
409, 411, 416–420, 428–430, 432, 440, 442, 443, 446, 560, 561, 595–597, 623

vītrihs kurts (Kurt Wüthrich, dz. 1938) – šveiciešu ķīmiķis, biofiziķis  199, 201

vjačko (arī vetseke, Vetseke, Wetseke, Viesceka, Vesceka, starp 1175/1180–1224) – kokneses vald-
nieks  42

vladimirs (Володимеръ Святъславь, Владимир Святославич, Владимир Святой, Владимир 
Великий, Владимир Креститель, 960–1015) – kijevas lielkņazs  42

vlahovs andrejs (dz. 1969) – latviešu izcelsmes austrālijas basketbolists  629

voitkus arturs (1911–1991) – rakstnieks, mācītājs  591

volfarte kristīne (dz. 1968) – vēsturniece  232, 286

volfs kristians (Christian Wolff, 1679–1754) – vācu apgaismotājs  18

volkova Līvija (dz. 1931) – literatūrvēsturniece  297
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voltērs (Voltaire, īst. v. Fransuā marī aruē, François Marie Arouet, 1694–1778) – franču apgais-
motājs, literāts, publicists, filozofs, vēsturnieks  82, 274, 284

volters eduards (Eduard Wolter, Eduardas Volteris, 1856–1941) – etnogrāfs, arheologs, seno 
rakstu bibliogrāfs  293

vormss karls (Carl Worms, 1857–1939) – vācbaltiešu rakstnieks, vēsturnieks  223
vozņesenskis andrejs (Андрей Андреевич Вознесенский, 1933–2010) – krievu dzejnieks, pro-

zaiķis  323
vrangelis pjotrs (Петр Николаевич Врангель, 1878–1928) – krievu ģenerālis, baltgvardu kustī-

bas dienvidkrievijas bruņoto spēku virspavēlnieks pilsoņu karā  502
vulfiuss voldemārs (Woldemar Eduard Paul Wulffius, 1871–1938) – vācbaltiešu vēsturnieks, pe-

dagogs, sabiedrisks darbinieks  239
vulfs edvards (1886–1919) – rakstnieks  375, 394, 586, 592

z
 

zābers Jānis (1935–1973) – dziedātājs  451, 452
zadovska kristīne (dz. 1969) – dziedātāja  460
zagorska ilga (dz. 1940) – arheoloģe  196
zāģere Lilita (dz. Gērika, 1941–2007) – vieglatlēte (sprints)  630
zahodņiks Leonīds (īst. v. Leizers, Леонид Давыдович Заходник, 1912–1988) – dziedātājs, vokā-

lais pedagogs  237
zakss menahems (1875–1941) – Rīgas virsrabīns  236
zaķis Juris (dz. 1936) – fiziķis, augstākās izglītības darbinieks, Lu rektors  144, 185, 194 
zalcmanis kristiāns Gothilfs (Christian Gotthilf Salzmann, 1744–1811) – vācu reformpedagogs, 

rakstnieks  273, 274
zāle kārlis (1888–1942) – tēlnieks, pedagogs  486, 567, 623
zālīte elīna (1898–1955) – rakstniece, tulkotāja  316, 319, 320, 363
zālīte māra (dz. 1952) – dzejniece, dramaturģe  70, 213, 290, 373, 374, 376, 581
zālīte pēteris (arī zālītis, 1864–1939) – filozofs, politiķis, žurnālists  22, 24, 32–34, 167
zālītis Jānis (1884–1943) – komponists, mūzikas kritiķis  391, 420, 432, 446, 449
zandbergs Laimonis (1932–1997) – redaktors  576
zandbergs valdemārs (1927–1994) – aktieris 506, 507
zandersons Rihards (1910–1981) – aktieris, sabiedrisks darbinieks  369
zariņa Laura (dz. 1987) – vijolniece  408
zariņš aleksandrs (1918–1994) – ķīmiķis, žurnālists  577, 581
zariņš bertrams (dz. 1942) – latviešu izcelsmes asv mediķis (ortopēds, sporta ārsts)  178, 192
zariņš dāvids (1892–1980) – arhitekts  564
zariņš eduards (1876–1947) – uzturvielu ķīmiķis  138
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zariņš Guntis (1926–1965) – rakstnieks  348, 574, 577, 578, 580, 582
zariņš Jānis (1893–1979) – aktieris, režisors  235, 242, 363, 368, 585, 587, 589
zariņš kārlis (1889–1978) – rakstnieks  302, 303, 307, 311, 312, 316, 317, 496, 526
zariņš kārlis (dz. 1930) – dziedātājs  451, 452
zariņš kārlis Reinholds (1879–1963) – diplomāts, sabiedrisks darbinieks, ārlietu ministrs  349
zariņš kristaps (dz. 1943) – latviešu izcelsmes asv mediķis asinsvadu ķirurgs  178, 192
zariņš marģeris (1910–1993) – komponists, rakstnieks  329, 348, 395, 398, 399, 405, 420, 455, 

510
zariņš Reinis (dz. 1985) – pianists  408, 462, 483
zariņš Rihards (1869–1939) – grafiķis, pedagogs, naudaszīmju, pastmarku, monētu dizaina aiz-

sācējs Latvijā  81, 337
zariņš valdis (dz. bergs, 1942) – vijolnieks  454
zariņš vilnis (dz. 1930) – filozofs, sabiedrisks darbinieks  36, 190, 201
zavoloko ivans (Иван Никифорович Заволоко, 1897–1984) – vecticībnieku sabiedrisks darbi-

nieks, senatnes pētnieks  233
zeberiņš modris (1923–1994) – rakstnieks  576, 584
zegors sigismunds – pianists, kordiriģents  236
zeiberlihs Rūdolfs (Rudolf Seuberlich, 1841–1913) – vācbaltiešu rakstnieks, tulkotājs, satīriķis  

220
zeiboltu Jēkabs (1867–1924) – rakstnieks  296
zeidaks andrejs (1874–1964) – ainavu arhitekts  567
zeids teodors (1912–1994) – vēsturnieks  189, 190
zeiferts teodors (1865–1929) – literatūrzinātnieks, pedagogs  21, 30, 167, 263, 264, 308, 333, 338
zeile pēteris (dz. 1928) – filozofs, kultūrvēsturnieks  681 
zelče vita (dz. 1965) – vēsturniece  37, 196
zeltiņa Guna (dz. 1950) – teātra zinātniece  212, 374, 375
zeltiņš pēteris (1914–1994) – vieglatlēts (soļošana), slēpotājs  625–627
zeltiņš teodors (1914–1991) – rakstnieks  579, 584, 586, 591
zelverovičs aleksandrs (Aleksander Zelwerowicz, 1877–1955) – poļu aktieris, režisors  363
zeļonijs vsevolods (dz. 1973) – džudists  638
zemdega aina (1924–2006) – dzejniece, prozaiķe  574, 579
zemgale Lita (1917–1991) – aktrise, literāte  588
zemgaliešu biruta (īst. v. konstance augustīne Grencione, 1878–1906) – rakstniece  300
zemgals Gustavs (1871–1939) – jurists, politiķis, ministrs, Latvijas valsts prezidents  79, 134
zemītis Guntis (dz. 1955) – arheologs, vēsturnieks, tiesību vēsturnieks  190, 196, 203
zemļačka Rozālija (īst. v. Rozālija zalkinda, Розалия Самойловна Землячка, 1876–1947) – revo-

lucionāre, padomju valsts un partijas darbiniece  502, 503

peRsOnu RādītāJs
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zemzare daina (1911–1971) – valodniece  189

zemzare ingrīda (dz. 1952) – muzikoloģe  258, 594, 596, 597, 599

zemzaris imants (dz. 1951) – komponists  403, 405

zemzaris uldis (dz. 1928) – gleznotājs, grafiķis  153, 166

zeņkovskis vasilijs (Василий Васильевич Зеньковский, 1881–1962) – krievu filozofs  232

zeps valdis (pseid. Jānis turbads, 1932–1996) – valodnieks, rakstnieks  576, 580

ziediņš valters (1917–1989) – izdevējs  349

ziedonis arvīds (dz. 1931) – literatūrzinātnieks  297

ziedonis imants (1933–2013) – dzejnieks, rakstnieks, publicists, LR augstākās padomes deputāts  
27, 255, 323–325, 327, 328, 345, 406, 532

ziedonis Rimants (dz. 1962) – dzejnieks, rakstnieks, publicists 75

ziemeļnieks Jānis (1897–1930) – dzejnieks  323

zigmunde alīda (dz. 1960) – zinātņu vēstures pētniece, pedagoģe  8, 93, 94, 119

zihmanis kārlis Jēkabs (1847–1915) – izdevējs  334

zīlava milda (1908–2002) – aktrise  363, 585

zilberte zane (dz. 1975) – kordiriģente  441

zilberts ventis (dz. 1947) – pianists  454

zīle edgars (1908–1986) – aktieris  318, 366, 367, 510

zīle indriķis (1841–1919) – pedagogs, ērģelnieks  414

zīle mārtiņš (1863–1945) – mediķis, filozofs, Lu rektors  24, 26, 127, 134, 163, 169, 174, 585

zilgalvis Jānis (dz. 1955) – arhitekts, arhitektūras vēsturnieks  196

zimmels Georgs (Georg Simmel, 1858–1918) – vācu sociologs, filozofs  27

zirnis Jānis (dz. 1944) – kora un orķestra diriģents, pedagogs  438, 441

zīverss Jegors (Jegor von Sivers, 1823–1879) – vācbaltiešu lauksaimnieks, dzejnieks, literatūr-
vēsturnieks  161

zīverts mārtiņš (1903–1990) – dramaturgs  10, 30, 240, 316, 318, 349, 363, 366–368, 372, 378, 
578, 586–589, 591, 592

zolā emīls (Émile Édouard Charles Antoine Zola, 1840–1902) – franču rakstnieks  296

zontāgs karls Gotlobs (arī kārlis Gotlībs zonāgs, Carl Gottlob Sonntag, 1765–1827) – vācu izcel-
smes garīdznieks, vēsturnieks, izglītības organizators  48

zosts valerijs (1901–1960) – pianists, pedagogs  452

zozuļa vera (dz. 1956) – kamaniņu braucēja  635

zūdermanis Hermanis (Hermann Sudermann, 1857–1928) – vācu rakstnieks, dramaturgs  240, 
294, 357

zuika Roberts (dz. 1913) – kordiriģents  400, 429, 430, 594

zulcers Johans Georgs (Johann Georg Sulzer, 1720–1779) – šveiciešu filozofs, estēts, pedagogs  18, 
79, 125
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zunde ansis (dz. 1948) – filozofs  33
zutis Jānis (1893–1962) – vēsturnieks  144, 179, 181, 189
zvidriņš pēteris (dz. 1943) – ekonomists, demogrāfs  144, 196, 201
zvirbulis miks (dz. 1937) – kinooperators  529

Ž
 

Žans pols (Jean Paul, īst. v. Johans pauls Frīdrihs Rihters, Johann Paul Friedrich Richter, 1763–
1825) – vācu rakstnieks  219

Ždanko Raisa – Ludzas baltkrievu pašdarbniece  244
Ždanovs andrejs (Андрей Александрович Жданов, 1896–1948) – psRs valsts un partijas darbi-

nieks  142, 321, 385
Žibalts Gustavs (1873–1938) – aktieris  358, 359, 361, 366
Žilinskis arvīds (1905–1993) – komponists, pianists  395, 452
Žitluhina Olga (dz. 1960) – dejotāja, horeogrāfe  257
Žukovs Leonards (dz. 1922) – pedagogs, pedagoģijas vēsturnieks  92, 93, 99
Žukovskis vasilijs (Василий Андреевич Жукoвский, 1783–1852) – krievu dzejnieks  275
Žvīgule Lilija (1902–1993) – aktrise  366

peRsOnu RādītāJs
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aCsk – armijas centrālais sporta klubs

aLa – amerikas Latviešu apvienība

aLLea – All European Academies (visu eiropas zinātņu akadēmiju apvie-
nība)

aLt – amerikas Latviešu teātris

anO – apvienoto nāciju Organizācija

ap – augstākā padome

as – akciju sabiedrība

ask – armijas sporta klubs

asv – amerikas savienotās valstis

biRti – Baltic Institute of Research, Technology and Innovation (baltijas 
inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju platforma)

Ck – Centrālā komiteja

dp – displaced person (pārvietotā persona)

dpi – daugavpils pedagoģiskais institūts

du – daugavpils universitāte

dv – daugavas vanagi

easaC – European Academies Scientific Advisory Council (eiropas akadē-
miju zinātnes konsultatīvā padome)

ek – eiropas komisija

es – eiropas savienība

ezma – eiropas zinātņu un mākslu akadēmija (Academia Scientiarum et 
Artium Europaea)

Fiba – Fédération Internationale de Basketball (starptautiskā basketbola 
federācija)

Fisp – Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (starptautiskā 
Filozofijas biedrību apvienība)

iaaF – International Association of Athletics Federations (starptautiskā 
vieglatlētikas federācija)
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iCsu – International Council for Sciences (starptautiskā zinātnes pa-
dome)

ikp – iekšzemes kopprodukts

isF – International Science Foundation ([dž. sorosa] starptautiskais 
zinātnes fonds)

iupaC – International Union of Pure and Applied Chemistry (starptautiskā 
tīrās un lietišķās ķīmijas apvienība)

JL – Jehovas liecinieki

JLa – Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija

JLb – Jelgavas Latviešu biedrība

JvLma – Jāzepa vītola Latvijas mūzikas akadēmija

kHL – kontinentālā hokeja līga

kLmb – kurzemes Literatūras un mākslas biedrība

La – Latvijas augstskola

LaaJ – Latviešu apvienība austrālijā un Jaunzēlandē

LaRa – Latviešu rakstnieku apvienība

Lbs – Latvijas basketbola savienība

LeLb – Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca

Lkp – Latvijas komunistiskā partija

Lks – Latvijas komponistu savienība

LLa – Latvijas Lietuviešu apvienība; Latvijas Lauksaimniecības  
akadēmija

LLdb – Latviešu literārā (draugu) biedrība

LLu – Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lma – Latvijas mākslas akadēmija

Lnb – Latvijas nacionālā bibliotēka

Lnkba – Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācija

Lnmm – Latvijas nacionālais mākslas muzejs

LnO – Latvijas nacionālā opera

LnsO – Latvijas nacionālais simfoniskais orķestris

Lnvm – Latvijas nacionālais vēstures muzejs

Lpb – Latviešu preses biedrība

LpsR – Latvijas padomju sociālistiskā Republika

LR – Latvijas Republika

saīsināJumi
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LtF – Latvijas tautas fronte

Lu – Latvijas universitāte

Lu ab – Latvijas universitātes akadēmiskā bibliotēka

Lu Fsi – Latvijas universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts

Lva – Latvijas valsts arhīvs

Lvi – Latvijas valsts izdevniecība

Lvk – Latvijas valsts konservatorija

Lvu – Latvijas valsts universitāte

Lvva – Latvijas valsts vēstures arhīvs

Lza – Latvijas zinātņu akadēmija

Lzp – Latvijas zinātnes padome

mp – ministru padome

nHL – nacionālā hokeja līga

nOk – nacionālā olimpiskā komiteja

nvs – neatkarīgo valstu savienība

Osi – Organiskās sintēzes institūts

pbLa – pasaules brīvo latviešu apvienība

pds – pēdējo dienu svētie [baznīca]

pskp – padomju savienības komunistiskā partija

psR – padomju sociālistiskā Republika

psRs – padomju sociālistisko Republiku savienība

ReO – Rīgas estrādes orķestris

RGRn – [Latvijas nacionālās bibliotēkas] Reto grāmatu un rokrakstu no-
daļa

Rkib – Rīgas krievu izglītošanas biedrība

Rkm – Rīgas kino muzejs

RLb – Rīgas Latviešu biedrība

RLb zk – Rīgas Latviešu biedrības zinību komisija

Rmi – Rīgas medicīnas institūts

Rmm – Rakstniecības un mūzikas muzejs

Rp – Rīgas politehnikums

Rpi – Rīgas politehniskais institūts

Rpiva – Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
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Rsu – Rīgas stradiņa universitāte

Rtmm – Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs

Rtu – Rīgas tehniskā universitāte

Rvkm – Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

sCi – Science Citation Index (zinātniskās citējamības indekss)

tm – tieslietu ministrija

ttt – tramvaju un trolejbusu trests (no tā basketbola komandas nosau-
kums)

tass – Телеграфное агентство Советского Союза (padomju savienī-
bas telegrāfa aģentūra)

unesCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(apvienoto nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija)

vapp – valsts apgādniecību un poligrāfisko uzņēmumu pārvalde

vdk – valsts drošības komiteja

vdR – vācijas demokrātiskā Republika

veF – valsts elektrotehniskā fabrika

vFR – vācijas Federatīvā Republika

vk(b)p – vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija

za – zinātņu akadēmija

YmCa – Young Men’s Christian Association (Jaunekļu kristīgā apvienība 
(asv))

saīsināJumi





abOut tHis COLLeCtiOn OF aCademiC 
papeRs “Latvians and Latvia”

This collection of academic papers is dedicated to the approaching 100th anniver-
sary of foundation of the independent Latvian state (in 2018) and to mark a quarter 
century of restored independence (in 2016). The collection comprises studies and offers 
conclusions drawn by Latvian scholars about both the Latvian nation (ethnos) and the 
Latvian state. The scholars have studied the roots of national identity and the origin 
of a need for a national state, with due regard for the complex history of the region. a 
composite picture is thereby presented of Latvians and Latvia, based upon trustworthy 
facts, carefully sifted to give a balanced academic view. 

The inter-disciplinary research programme Lettonics (Lettonistics, Latvian studies) 
was defined in 1995 as follows:

“The “Lettonics” research programme is broadly defined as inter-disciplinary 
research into the origins of the ethnic make-up of people living in Latvia and the Lat-
vian anthropological type; coalescence of the ancient Latvian tribes to form a Latvian 
nationality and the Latvian nation; relations between Latvians and others living in 
Latvia; ethnic demographics and the social environment, past and present; into both 
how the Latvian language, folklore and mythology came into being and on-going 
processes; of Latvian traditional economic activities and their way of life, traditions, 
education, folk art and professional art and how these are inter-linked; of the cultural-
historical contacts between Latvians and other peoples; of how Latvian public opinion, 
literature, science and the printing of books have developed; the most important his-
torical processes that have influenced and formed the destiny of Latvians, and other  
topics.”1 

The Council of the national Research programme “Lettonics” decided in June 
2010 to proceed with compilation and publication of a collection of academic papers, 

1 This description is derived from several articles (in Latvian) concerning the Lettonics concept: an article by 
stradiņš, J., Cimermanis, s. par “Letonikas” jēdzienu un saturu. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
nr. 5/6, 1995, 1.–2. lpp.; conceptual issues are listed in articles by i. Jansone and J. stradiņš in the publica-
tion, Letonikas pirmais kongress. Plenārsēžu materiāli. Rīga. 2005. gada 24.–25. oktobrī. Rīga: Lza, 2006. The 
distinguished professors v. toporov and u. dini have recommended that these interdisciplinary studies be 
called Lettonistics; however, the term Lettonics has been widely used and it permeates various databases, 
see the article,  stradiņš J. Letonistika Latvijas, baltijas un eiropas kontekstā, in op. cit., Letonikas pirmais 
kongress...,  pp. 35–46.
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dedicated to the topics of the Latvian ethnos and the Latvian state. This decision was 
taken after an extended discussion in the Lettonics community of scholars, beginning 
in 2009. publication of this multi-volume collection was supported by the Latvian na-
tional Research programme, “Lettonics: Research on Language, History and Culture”  
(2005–2009) un and its follow-on phase, “national identity: Language, the History of 
Latvia, Culture and security” (2010–2013).

Research results reported in this collection derive from studies that have been 
on-going for upwards of twenty years; these have been coordinated and are being co-
ordinated by the Latvian academy of sciences. Following the First Lettonics Congress 
(2005), and the so-called Year of Lettonics (2008), significant advances have been made 
in understanding Latvian identity both as regards its substance and its further devel-
opment; findings have been published as monographs, collections of papers, journals 
dedicated to Latvian studies, and elsewhere. an active group of several generations of 
scholars has come into being; this community strives to coordinate research activities to 
minimise duplication. Congresses of Latvian studies are a regular occurrence, once every 
two years, with the 5th Congress of Latvian studies scheduled for the autumn of 2013. 

The lead authors, more than eighty scholars in all contributed, are recognised 
specialists in their field and have been supported by the Lettonics programme. This 
collection has been structured as follows: 

volume i “Latvians” (Latvieši) (editors – ilga Jansone, andrejs vasks) comprises 
papers devoted to the study of Latvians including the origins of the name of the Latvian 
ethnos and Latvia, as well as the Latvian language, its origin and development, the 
ancient history of Latvians, their traditional fare and clothing, folklore and mythol-
ogy, ethnic symbols, the origin of the regions of Latvia, the place that Latvians have 
among the baltic peoples and tribes, as well as other issues related to Latvians as an  
ethnos.

volume ii “The Latvian state” (Latvijas valsts), part 1 (editors – tālavs Jundzis, 
Guntis zemītis) comprises papers devoted to a new study of how the idea of an inde-
pendent state matured in Latvia, Livonia and Riga during the middle ages, the duchy 
of Courland, the struggle between great powers in the 17th and 18th centuries for domi-
nance of the territory of contemporary Latvia, formation of the independent Republic 
of Latvia, and its first period of existence (1918–1940), Latvia under two occupying 
powers and the national resistance movement.

volume iii “The Latvian state” (Latvijas valsts), part 2 (editors – tālavs Jundzis, 
Guntis zemītis) comprises papers reporting studies of how Latvian independence was 
restored both as a historical and legal process, the principle of state continuity and the 
role played by Latvian émigrés in regard to the latter, as well as to contemporary pro-
blems in Latvia (constitutional problems, economic issues, demographics, the situation 
of the Latvian language, foreign policy, european union issues, etc.).

volume iv “Culture, education and science in Latvia” (Latvijas kultūra, izglītība, 
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zinātne) (editors – viktors Hausmanis, maija kūle) presents research results concern-
ing the history of ideas and religion in Latvia, science and higher education, literature, 
music, the visuals arts, theatre, cinema, architecture, educational theory, sport, minor-
ity cultures, how modernism was accepted in Latvia, etc. 

most authors are scholars engaged in various national Research programme-sup-
ported studies; a number of highly distinguished authors is noted, dr. egils Levits, an 
internationally recognised authority on legal issues, as well as the honorary members 
of the Las, zigmunds skujiņš and Jānis streičs, both active in the field of culture. it is 
the editors opinion that this collection of academic papers allows a clair insight into 
the situation in Latvia – both past and present – and it is offered by the contemporary 
academic community in Latvia. issues and problems associated with national identity 
feature prominently in these papers.

The process of collecting and publishing this wide-ranging collection of aca-
demic papers was inspired by the two-volume collection of papers, entitled Latvians  
(Latvieši), edited by two renowned Latvian academics, professors Francis balodis 
(archaeology) and pēteris šmits (ethnography) and published in 1930–1932.2 The first 
volume of this collection appeared in 1930 in conjunction with the 2nd Conference on 
baltic pre-history – this Conference was the very first international scientific confer-
ence to be held in independent Latvia, and was organised by the university of Latvia, 
19–23 august 1930, in Riga. volume i featured articles by several distinguished Latvian 
academics and covered topics in the pre-history and history of Latvia up to the 18th 
century, the baltic peoples and tribes, the Latvian language and traditions (folklore, 
mythology, traditional garb), etc. all focussing on ancient times. The German transla-
tion of this collection recognised the comprehensive nature, i.e. Die Letten. Aufsätze 
über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten.3 volume ii of this collection 
(1932) was dedicated to topics from more modern times; among contributions by many 
distinguished authors living in Latvia was one by professor Helge kjellin (sweden). 
publication of this collection of papers directly led to the creation, on 23 may 1932, of 
the first partly-private Latvian academy of sciences (Academia Scientiarum Latviensis 
SRL, Lettische Akademie der Wissenschaften),4 under the auspices of the Riga Latvian 
society. The first chairman (prof. p. šmits) and most of board members of this academy 
were contributors to the said collection, The Latvians. 

We view our present collection as a continuation of the work undertaken by several 
classic Latvian academic authorities, to present an academic view of Latvia and Latvians 

2 Cf. Latvieši. Rakstu krājums. balodis, F., šmits, p. (eds.). Rīga: valters un Rapa, 1930, 357 lpp.; as well as 
Latvieši II. Rakstu krājums. prof. balodis, F., šmits, p., tentelis, a. (eds.). Rīga: valters un Rapa, 1932, 511 lpp. 

3 Die Letten. Aufsätze über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten. vorwort von prof. p. schmidt. Riga: 
valters un Rapa, 1930, 473 s.

4 see the article (in Latvian): stradiņš, J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: zi-
nātne, 1998, 711 lpp. (for the Academia Scientiarum Latviensis see Chapter 4, pp. 76–94).

abOut tHis COLLeCtiOn OF aCademiC papeRs “Latvians and Latvia”
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only some 82 years on. it is our earnest hope that this collection shall facilitate a deeper 
appreciation of the identity of Latvia and Latvians, as well as lead to enhancement of 
the many facets of these identities. it is also our hope that the collection will stabilise 
the role of Lettonistics in the Latvian academic environment as well as introduce Let-
tonistics to a wider academic readership. towards this end it is hoped that we might 
publish an internationally appealing collection – a translation of the present work into 
english. We must strive to reflect in future publications the regional context of Latvia, 
and to present a comparison with the situation of our immediate neighbours (the baltic 
sea Region states). it is intended to publish such an appropriate collection of papers 
during the forthcoming financial cycle (2014–2017) of the Lettonics national Research 
programme, including due recognition of international aspects of Latvian identity in 
particular as regards the synergy between national and european identity.  The said 
collection of papers would also touch upon the relationship between Lettonistics and 
baltistics (in particular, Lithuanistics), as well as Finno-ugric aspects. such a publica-
tion would clearly identify the place that Latvia has in europe and in a wider context, 
now, in the past and also in the future.

in closing it is worthwhile to recall the opinion offered in October 2011 by our 
former state president, professor vaira vīķe-Freiberga, renowned for her study of 
Latvian folk songs and Lettonistics, on the occasion of the Joint 3rd World Conference 
of Latvian scholars and 4th Congress of Latvian studies:

“The programme is crucial to the continued existence of our people and to raise 
their self-awareness, as well as important for raising european awareness and our un-
derstanding of europe, indeed, important for world culture and cultural heritage. We 
are part of the world civilisation, in particular, of Western civilisation. We occupy a 
legitimate, unique and irreplaceable place on the continent of europe. no one other 
than ourselves is obliged to care for and to ensure the survival of themes that are 
part of Lettonics, so that they may not fall by the wayside given all of our other daily 
challenges, demands and needs. Lettonics and all that is associated with is necessary 
for the spiritual well-being and survival of our nation and our people. never, under 
no circumstances, and under no pretext, is it permissible to allow in Latvia, the only 
country in the world where Latvian is the official language, a country that has its own 
unique history, one that cannot be fully comprehended by anyone who has not shared 
its destiny and its sorrow, a situation to develop whereby Lettonics might be set aside 
and seen as something secondary.”5

professor Jānis Stradiņš
Chief editor, Latvieši un Latvija

5  extract from a speech (in Latvian), vīķe-Freiberga, v. Latvijas zinātnes politika. in: Apvienotais Pasaules 
latviešu 3. kongress un Letonikas 4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga, 2011. gada 
24.–27. oktobris. Plenārsēžu materiāli, 36. lpp.



sarežģītā kopu darba “Latvieši un Latvija” galvenie veidotāji – autori, sastādītāji, koordinatori, zinātniskie  
un izdevniecības redaktori, mākslinieki (2013. gada septembrī).
sēž (no kreisās): akadēmiķe ilga Jansone, redaktore inta Rozenvalde, darba koordinatore kristīne beķere, 
akadēmiķe maija kūle.
stāv: akadēmiķis viktors Hausmanis, māksliniece ināra Jēgere, akadēmiķis tālavs Jundzis, akadēmiķis  
Jānis stradiņš, redaktore ināra stašulāne, profesors Guntis zemītis, profesors andrejs vasks  
(trūkst maketētājas margaritas stokas un tulkotāja PhD eduarda bruno dekšņa).
Gunāra Janaiša foto

The editorial board, several authors, coordinators and editors of the collection of academic papers  
“Latvians and Latvia”. 



Rakstu ReCenzenti: 

Dr. sc. soc. baiba bela, Dr. hist. ilze boldāne, 
arvīds bomiks, Dr. philol. Raimonds briedis, 
Dr. phil. ella buceniece, Dr. philol. ingūna daukste-silasproģe, 
Dr. philol. zigrīda Frīde, Dr. art. Lolita Fūrmane, 
Dr. art. ilma Grauzdiņa, Dr. art. silvija Grosa, 
Dr. philol. māra Grudule, Dr. habil. philol. viktors Hausmanis, 
Dr. hist. ēriks Jēkabsons, Dr. philol. ieva kalniņa, 
Dr. art. Rūta kaminska, Dr. habil. philol. Juris andrejs kastiņš, 
Dr. philol. ināra klekere, Dr. h. c. sc. ing. Jānis klētnieks, 
Dr. habil. sc. ing. ivars knēts, Dr. philol. Līga krūmiņa, 
Dr. art. Jānis kudiņš, Dr. habil. phil. maija kūle, 
Dr. paed. iveta Ķestere, Dr. art. nadežda pazuhina, 
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