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“mēs”–“viņi” diskursa konstrukcija 
1989. gada  23. augusta akcijai 

“baltijas ceļš” veltītajās publikācijās
1989. un 1999. gadā

1989. gada 23. augusta manifestācija “baltijas ceļš” vēsturē palikusi kā nevardarbīgās pretošanās 
fenomens padomju režīmam. rakstā iztirzāts manifestācijas un tās desmitgades atspoguļojums 
plašsaziņas līdzekļos. preses analīzē izmantots “mediju notikuma” koncepts, kas ļauj izsekot 
šā vēstures fenomena sakņojumam kolektīvajā atmiņā. lietojot diskursa vēsturisko metodi, 
pētījumā atsegta “mēs”–”viņi” diskursa konstrukcija “baltijas ceļa” notikumam un tā desmitajai 
gadskārtai veltītajās publikācijās. secināts, ka “baltijas ceļa” organizatoru, dalībnieku un 
garīgo atbalstītāju presē publicētajos vērtējumos akcija pozicionēta kā baltijas tautu vienotības 
kulminācija un neatkārtojamas sajūsmas mirklis. 
Atslēgvārdi: “baltijas ceļš”, molotova–ribentropa pakts, “mēs”–”viņi” diskurss, mediju 
notikums, atceres rituāls, kolektīvā atmiņa.

nevardarbīgās cīņas akcija “baltijas ceļš”: mediju notikums

neraugoties uz pusgadsimta distanci, kas šķir abus notikumus, “baltijas 
ceļa” un molotova–ribentropa pakta vēsturiskā saistība ir tieša. dzīvā 
cilvēku ķēde tika organizēta, tieši spītējot 1939. gada 23. augustā noslēgtā 
pakta piecdesmitajai gadskārtai. nacistiskās vācijas un komunistiskās 
padomju savienības neuzbrukšanas līguma un slepenā papildu protokola 
parakstīšanas rezultātā latvija, igaunija un 1939. gada 28. septembrī arī 
lietuva tika “atdotas” psrs.1 

1988. gada pavasaris un vasara bija laiks, kad mediju un politiskās brīvības 
robežas paplašinājās ļoti strauji. 1988. gada aprīlī sāka veidoties igaunijas 

vēsture
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tautas fronte, tai sekoja lietuvas pārbūves kustība “Sajūdis”. pēc igaunijas un 
lietuvas parauga tika organizēta arī latvijas tautas fronte.2 atklātuma radīto 
pārmaiņu rezultātā sabiedrībā pieauga tolerance pret brīvu ekspresiju, taču 
ierobežoti, jo atklātuma politika bija iecerēta tieši savienības stiprināšanai, 
nevis graušanai, – skaidro socioloģe daina stukuls Eglītis.3 politologs Juris 
dreifelds norāda, ka līdz ar atmodu simtiem tūkstošu cilvēku atbrīvojās 
no apātijas. solījumi par neatkarības atgūšanu miermīlīgā ceļā sekmēja 
nepieredzētu solidaritāti. latvijas nākotnes vīzija šķita ļoti optimistiska. 
ticība savām spējām – teju neierobežota.4

ierosinājumu izveidot dzīvu cilvēku ķēdi cauri trim baltijas valstīm, lai 
atzīmētu 23. augusta tumšo jubileju – 50 gadus, kopš tika noslēgts molotova–
ribentropa pakts, izteica igaunijas neatkarības kustības vadītājs Edgars 
savisārs, atminas akcijas organizatore sandra kalniete.5 manifestācija kļuva 
par fenomenu ne vien baltiešu, bet arī citu tautu kultūras atmiņā. toreizējais 
amerikas latviešu apvienības dalībnieks žurnālists kārlis streips uzsver, ka 
plašo mediju uzmanību “baltijas ceļam” tolaik nodrošināja tieši manifestācijas 
vienreizība tās vienkāršībā: ““Baltijas ceļš” bija ļoti vizuāls un labi skatāms, tāpēc 
tas aizgāja visās pasaules televīzijās. Tur meklējama šīs idejas ģenialitāte.”6 arī 
s. kalniete raksta, ka “baltijas ceļu” filmēja simtiem žurnālistu, un to rādīja 
visas pasaules televīzijas kompānijas.7 

par fundamentālu ietvaru mediju un komunikācijas pētniecībā uzskatāma 
mediju teorētiķu daniela dajana (Dayan) un Elija katca (Katz) klasiskā pieeja 
mediju notikuma (media event) analīzei. autori mediju notikumus definē kā 
rutīnas pārtraukumus, kas iejaucas ierastajā raidīšanas plūsmā un auditorijas 
dzīvē, tiek pārraidīti kā “dzīvi” jeb patlaban notiekoši, ir organizēti ārpus 
medijiem, kā arī plānoti iepriekš.8 tieši unikalitātes, vizuālās izteiksmības un 
simbolisma dēļ “baltijas ceļš” iejaucās mediju ierastajā raidīšanas plūsmā un 
tika pārraidīts kā patlaban notiekošs. akcija bija organizēta ārpus medijiem 
un ļoti rūpīgi plānota no latvijas tautas frontes, igaunijas tautas frontes un 
lietuvas pārbūves kustības “Sajūdis” puses, tālab “baltijas ceļa” fenomens 
uzskatāms par mediju notikumu.

komunikācijas teorētiķis džons Fiske (Fiske) apgalvo, ka termins “mediju 
notikums” apliecina, ka postmodernajā pasaulē nav iespējams skaidri nošķirt 
“patieso” notikumu no tā mediētās reprezentācijas. ideja, ka “patiesais” 
ir būtiskāks, zīmīgāks vai īstenāks par reprezentāciju, zaudējusi nozīmi. 
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tādējādi mediju notikums nav skaidrāka notikušā reprezentācija, bet gan 
ietver savu realitāti.9 

“baltijas ceļa” demonstrācija guva ievērojamu rezonansi gan vietējos, 
gan starptautiska līmeņa medijos, sasniedzot ļoti plašu auditoriju un līdz ar 
to dinamiski attīstot tālāko neatkarības cīņu intensitāti, tomēr līdz patiesai 
neatkarībai baltijai vēl bija ejams sarežģīts ceļš.

pētījuma dizains

pētījuma veikšanai izmantota diskursa analīzes teorētiķes rutas vodakas 
(Wodak) diskursa vēsturiskā metode (discourse–historical method), kuras 
ietvaros autore piedāvā atšķirības diskursa analītisko shēmu, kas ļauj niansēti 
novērtēt “mēs”–“viņi” diskursa konstrukciju publikācijās. balstoties uz to, 
esmu radījusi “baltijas ceļam” veltīto publikāciju analīzes shēmu, vērā ņemot 
tieši konkrētā pētījuma ietvaros pastāvošo grupu nošķīrumu, taču saglabājot 
r. vodakas piedāvāto trīs līmeņu – satura, argumentācijas stratēģiju un to 
lingvistiskās realizācijas – analītisko pieeju (1. shēma).

“mēs”–”viņi” diskursa konstrukcijas izpētei tika aplūkotas “baltijas 
ceļam” veltītās publikācijas 1989. gada laikrakstos “atmoda”, “literatūra un 
māksla”, “cīņa”, “padomju Jaunatne”, “Советская молодежь”, rīgas pilsētas 
laikrakstā “rīgas balss” un rīgas rajona laikrakstā “darba balss”, to latvijas 
rajonu izdevumos, kuriem cauri vijās “baltijas ceļš”, t.i., valmieras rajona 
laikrakstā “liesma”, cēsu rajona laikrakstā “padomju druva”, bauskas 
rajona laikrakstā “bauskas dzīve”, un 1999. gada latvijas dienas laikrakstos 
“diena”, “neatkarīgā rīta avīze”, “lauku avīze”, “Час”, “Вести Сегодня”, 
rīgas pilsētas laikrakstā “rīgas balss” un iepriekšminēto rajonu laikrakstos 
“liesma”, “druva” un “bauskas dzīve”. kopumā analizēti 100 žurnālistikas 
materiāli: “baltijas ceļa” notikumam veltītas 49 publikācijas, akcijas desmitajai 
gadadienai – 51. tika aplūkoti trīs laikraksta numuri pirms un trīs numuri 
pēc “baltijas ceļa” norises datuma.

“baltijas ceļa” kā trešās atmodas spilgtākās epizodes diskursā atklājas 
baltijas neatkarības idejas aizstāvju un padomju ideoloģijai lojālo grupu 
konfrontācija, savukārt “baltijas ceļa” desmitgades diskursam raksturīgs 
grupu nošķīrums, kas izveidojies pēc latvijas neatkarības atjaunošanas, t.i., 
baltijas neatkarības (iz)cīnītāju un tās krievvalodīgās sabiedrības daļas, kas 
sevi uzskata par nacionāli ierobežotiem, konfrontācija.
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1. shēma

manifestācijai “baltijas ceļš” veltīto publikāciju analīzes shēma

“Mēs”–“viņi” diskurss

kategorizēšana, grupas būtības definēšana

publikācijas autora identificēšanās ar grupu

  “mēs”    “viņi”

kopīgas pagātnes un kultūras pieredzes rekonstrukcija

Grupas paštēla konstrukcija

  + 0           -             +               0 -

opozicionārās grupas diskursa konstrukcija

  + 0           -              +               0 -

Argumentācijas stratēģijas/tehnikas

– grēkāža jeb vainīgā meklēšanas stratēģija
– vainīgā nosaukšanas stratēģijavainīgā nosaukšanas stratēģija
– melnbaltās domāšanas stratēģijamelnbaltās domāšanas stratēģija
– atbildības piedēvējuma stratēģijaatbildības piedēvējuma stratēģija
– pārspīlēšanas stratēģijapārspīlēšanas stratēģija

mērķis: oponenta viedokļa nozīmes reducēšana

Lingvistiskās realizācijas formas

satura un stratēģiju lingvistiskā realizācija teksta, teikuma un vārda līmenī

baltijas neatkarības idejas aizstāvji 
(1989)

padomju iekārtai un ideoloģijai lojālā
sabiedrības daļa (1989)

baltijas neatkarības (iz)cīnītāji 
(1999)

krievvalodīgie, kas sevi pozicionē kā
nacionāli diskriminētus (1999)

analītiskās shēmas satura līmenī kā pirmais solis izdalīta kategorizēšana, 
grupas būtības definēšana pētāmajos tekstos. publikācijas autora identi-
ficēšanās ar vienu vai otru no pretnostatītajām grupām var tieši ietekmēt 
autora pārstāvētas grupas pozitīvā paštēla konstrukciju, kā arī veicināt 
opozicionārās grupas pakļaušanu saasinātai kritikai. pētāmajos žurnālistikas 
tekstos iezīmējas grupas kopības veidošana, atsaucoties uz vienotu pagātnes 
un kultūras pieredzi.
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akcijai “baltijas ceļš” veltīto publikāciju analīze 

“baltijas ceļa” notikumam veltīto publikāciju analīze (1989)

1989. gada pētāmajos laikrakstos kopumā konstatētas 49 “baltijas ceļam” 
veltītas publikācijas. vislielāko uzmanību notikumam pievērsis laikraksts 
“padomju Jaunatne” (14), bet vismazāko – “cīņa” (2), “rīgas balss” (2), 
“bauskas dzīve” (2).

Publikāciju žanri

mediju pētnieki inta brikše, ojārs skudra un rolands tjarve par tālaika 
preses žanriem raksta, ka pie padomju ēras žurnālistikas tradīcijām pieder 
viedokļu nenošķiršana no faktiem un žurnālista personisko uzskatu refleksija 
par notikumiem.10 arī mediju pētniece solvita denisa uzsver, ka 20. gs. 80. gadu 
beigu un 90. gadu sākuma latvijas preses publikācijās visai problemātiski ir 
nošķirt ziņas un komentārus, jo ziņu saturā atrodami komentāri.11

“baltijas ceļam” veltītajās 1989. gada publikācijās visbiežāk sastopamais 
žanrs ir “uzruna, paziņojums” (21 materiāls jeb 43%) (sk. 1. tabulu). Žanrs 
paredz, ka laikraksta pozīcija neparādās, taču tas kalpo par arēnu dažādiem 
viedokļiem. otrs izplatītākais žanrs ir “reportāža” (17 materiāli jeb 35%), 
kas sniedz auditorijai līdzdalības sajūtu, spēcīgi iedarbojoties emocionālajā 
līmenī.

1. tabula

“baltijas ceļa” notikumam veltīto publikāciju iedalījums žanros. 1989. gads

 laikraksts  Ziņa komentārs  reportāža intervija paziņo- kopāpaziņo- kopā kopākopā  
            jumsjums

“atmoda”     1  1    2   4
“literatūra un māksla”    2    2   4
“cīņa”      2     2
“padomju Jaunatne”    4  4   1   5  14
“Советская молодежь”   1   1  1    1   4
“rīgas balss”     1    1   2
“darba balss”    1   2     3
“liesma”     2    4   6
“padomju druva”   1   1  1    5   8
“bauskas dzīve”    1    1   2
kopā     3   7     17   1   21  49
proporcionālās    6 % 14% 35% 2% 43%6 %   14%     35%  2%   43%
attiecības (%) 
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plašais “uzrunas, paziņojuma” žanra izmantojums skaidrojams 
galvenokārt ar nepieciešamību mobilizēt sabiedrību pirms akcijas “baltijas 
ceļš”, jo laikrakstos publicēti latvijas tautas frontes paziņojumi un norādījumi 
par akcijas ideju, maršrutu un norises kārtību. savukārt “reportāža” ir 
piemērotākais žanrs tik grandioza, emocionāli piesātināta un vizuāli 
izteiksmīga vēstures fenomena atspoguļošanai.

Publikāciju izvietojums

Jāuzsver, ka zīmīgs ir arī publikāciju izvietojums analizētajos laikrakstos 
(1. diagramma). manifestācijai veltītās publikācijas izkārtotas galvenokārt 
laikrakstu pirmajā (44), otrajā (4) un trešajā (1) lappusē.

1. diagramma. publikāciju izvietojums pētāmajos 1989. gada laikrakstos. 

pirmajā lappusē izvietoto publikāciju īpatsvars nepārprotami liecina par 
“baltijas ceļa” nozīmību visu pētāmo laikrakstu redakciju skatījumā, kā arī to, 
ka akcijas organizatoriem izdevās sasniegt vienu no būtiskākajiem mērķiem, 
proti, panākt plašu “baltijas ceļa” rezonansi masu informācijas līdzekļos.

“mēs”– baltijas neatkarības idejas aizstāvji

”Mēs”–“viņi” diskurss

atbalsts baltijas neatkarības idejai pausts 44 no 49 aplūkotajām 
publikācijām, tādējādi arī akcijas atspoguļojums iegūst pozitīvu emocionālo 
nokrāsu. publikācijās skaidri saskatāma autora pozīcija, nespēja distancēties 
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no personiskās pārliecības, augsta subjektivitātes un iekļaušanās pakāpe 
“mēs” grupā. ar “mēs” šajā gadījumā tiek saprastas trīs baltijas tautas, kas 
sparīgi cenšas atbrīvoties no padomju virsvaras, un to atbalstītāji. savukārt 
ar “viņi”– padomju iekārtai un ideoloģijai lojālā sabiedrības daļa. aplūkoto 
laikrakstu konstruētie “mēs” un “viņi” grupu raksturojumi “baltijas ceļa” 
notikuma diskursā attēloti 2. tabulā.

2. tabula

baltijas neatkarības idejas aizstāvju (“mēs”) un padomju iekārtai un 
ideoloģijai lojālās sabiedrības daļas (“viņi”) atšķirības diskurss

         “mēs”                 “viņi” 
 vienots spēks    neuzticamineuzticami
 drosmīgi    diktatoridiktatori
 progresīvi    savu panāk ar draudiemsavu panāk ar draudiem
 mērķtiecīgi    noliedz atbildībunoliedz atbildību
 pakļauti netaisnībai   ignorē nepatīkamo�nevēlamoignorē nepatīkamo�nevēlamo
 mīlestības pilni pret tēvzemi
 dzīvotspējīgi
 augstu garīgu vērtību aizbildņi
 izredzētie 

“mēs” grupas kopība tiek veidota, rekonstruējot vienotu un lielākoties 
negatīvu pagātnes pieredzi. koncentrēšanās uz kopīgu ienaidnieku 
pusgadsimta garumā saliedējusi grupu, kā arī sniegusi tai iedvesmu panākt 
brīvu latviju, lietuvu un igauniju. “baltijas ceļa” idejas autors Edgars 
savisārs uzsver, ka būtībā pusgadsimta laikā baltijas tautu gara attīstībā 
noticis progress, piedāvājot naratīvu, ka “mēs” paveiksim to, kas nebija pa 
spēkam “mūsu” tautiešiem 1939. gadā: “Katrs skolas bērns taču redz, ka Eiropas 
kartē vairs nav mūsu valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas. [..] Vēsture māca, ka 
igauņiem, latviešiem un lietuviešiem ir jābūt vienotiem. Ja mēs tādi būtu bijuši 
toreiz –1939. gadā –, tad varbūt mūsu valstis nebūtu piemeklējis tāds liktenis.”12 citā 
laikrakstā lasāms: “Droši vien ne tikai man prātā ienāk doma – ja mūsu vecāki un 
vecvecāki Latvijā, Lietuvā un Igaunijā būtu tā sagaidījuši 1940. gada jūnija tankus... 
Tie netiktu cauri!”13 arī toreizējais latvijas tautas frontes priekšsēdētājs 
dainis Īvāns atzīst, ka baltijas tautas rūdījušās apspiestībā, lai atdzimtu ar 
vēl nepieredzētu apņēmību: “Šī piecdesmit gadus garā tumsa gribēja laupīt mūsu 
acu gaismu, dzirdi, izņemt no mutēm mēles. Bet esam dzīvi, to šodien pierādām visai 
pasaulei.”14
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“mēs” grupas paštēls veidots kā ļoti pozitīvs, teju idealizēts. publikācijās 
nemitīgi runāts par baltijas valstu kopības kulmināciju, “zvaigžņu 
stundu”, nepieredzētu apņēmību un drosmi, kā arī nacionālās pašapziņas 
atdzimšanu.

Argumentācijas stratēģijas

publikācijās identificētas divas no analīzes shēmā piedāvātajām 
argumentācijas stratēģijām. tās ir vainīgā nosaukšanas un melnbaltās 
domāšanas stratēģijas.

“mēs” grupa ir skaidri definējusi savus pāridarītājus, t.i., molotova–
ribentropa paktu un padomju varu, un gandrīz visās publikācijās realizēta 
vainīgā nosaukšanas stratēģija: “Ko gan bija noziegušies Latvijas iedzīvotāji, kas 
gadu simtiem ilgi bija dzīvojuši savā dzimtenē? Viņu noziegums, šķiet, bija tikai tas, 
ka viņi mīlēja savu zemi, savu Latviju. Un mums savukārt šodien nav par ko mīlēt to 
asiņaino varu, kas mums nesa tikai iznīcību un melus.”15 vēl kāds piemērs, kurā 
izteikts ass padomju varas nopēlums: “Ir tikai Brīvības ceļš, kas ejams mums 
visiem kopā. Mums – todien, 1989. gada 23. augustā, kopā savītiem ar tautiskām 
prievēm, ziediem, ar dvēselēm, asarām, dziesmām un pārliecību. Mums – todien, 
1989. gada 23. augustā, noziedzīgi ievilktiem padomju impērijas moku mašīnā.”16

Jāpiebilst, ka publikācijās, kurās iztirzāts padomju režīms, kā ienaidnieks 
konstruēta sistēma un tās īstenotāji, atbalstītāji, savukārt, runājot par 
molotova–ribentropa paktu, kā ienaidnieki minēti abu pušu līguma slēdzēji: 
“Cik ļoti šī ķēde atgādināja to svītru, kādu divu lielvalstu vadoņi pārvilka pāri 
Baltijai, dalot ietekmes sfēras Eiropā. Tikai šoreiz “Baltijas ceļš” ir simbols, kas, 
jācer, reiz vedīs tautas pretī patiesai suverenitātei un brīvībai.”17 vēl kādā piemērā 
izteikts ass pakta nopēlums: “Divi vienlīdz baismi, viltīgi un nežēlīgi politiskie 
noziedznieki – Staļins un Hitlers –, rupji ignorējot Baltijas tautu vairākuma gribu, 
nerēķinoties ne ar kādām starptautiskām normām un tiesībām, balstoties tikai uz 
savām personiskajām ambīcijām, ieroču spēku un sev pakļautajās tautās sekmīgi 
kultivēto šovinismu, tobrīd vienojās par “ietekmes sfērām.””18 vēl kādā citā 
publikācijā realizēta vainīgā nosaukšanas stratēģija, vainojot vēsturisko 
molotova–ribentropa paktu ne vien otrā pasaules kara izraisīšanā, bet arī 
zemajā dzīves līmenī baltijas valstīs: “Šī pakta sekas ir visiem zināmas: Otrais 
pasaules karš. Baltijas valstu aneksija, nelikumīgās tautu deportācijas, dzīves līmeņa 
strauja pazemināšanās Baltijā, kas tagad nonākusi līdz ekonomikas kraham ...”19
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molotova–ribentropa pakts presē pozicionēts kā baltijas nelaimju 
sākumpunkts, tālab tā atspoguļojums ir naida un rūgtuma pilns. tā kā 
“baltijas ceļš” tika organizēts tieši pakta piecdesmitās gadskārtas datumā, 
ikvienas publikācijas saturā piedāvāta vēstures retrospekcija un vēsturiskā 
pakta nosodījums. savukārt padomju iekārta kā pāridarītāja visdzēlīgāk 
kritizēta tieši no partijas kontroles brīvā izdevuma “atmoda” lappusēs.

Melnbaltās domāšanas stratēģija paredz divu viedokļu pretnostatījumu, 
kas izslēdz citus iespējamos. Šīs stratēģijas izmantošana konstatējama “mēs” 
grupas bezkompromisa virzībā, kā vienīgo risinājumu minot pilnīgu latvijas 
neatkarību: “Ir tikai Brīvības ceļš, un neko citu mēs vairs nevēlamies iet.”20 uzsvērts 
tautas pietiekamais briedums, lai atbrīvotos no svešas varas: “Tauta, tu topi 
pieaugusi, Tauta, tev vairs nevajag audžuvecāku. Tu esi tik stipra savā nevardarbībā, 
savā dzīvības spēkā. Tu esi.”21 

no divām konstatētajām argumentācijas stratēģijām visintensīvāk realizēta 
tieši vainīgā nosaukšanas stratēģija. tas skaidrojams ar molotova–ribentropa 
pakta gadadienu, kas kalpo kā atskaites punkts vēstures izvērtēšanai, kā arī 
nacionālās pašapziņas uzplaukumu un sakāpinātajiem brīvības ideāliem 
masu apziņā.

Lingvistiskā realizācija

valoda publikācijās, raksturojot “baltijas ceļu”, ir tēlaina, bagātīga un 
kolorīta. Jāteic, ka daudzviet tā no publicistikas valodas stila pārtop par 
svinīgo. ne velti izplatītākie žanri pētāmajās publikācijās ir tieši “uzruna, 
paziņojums” un “reportāža”, kas pieļauj augstu autora subjektivitātes līmeni. 
autoru emocionālā ekspresija ir ļoti jūtama, turklāt visbiežāk tie nedistancējas 
no “mēs” grupas pārstāvniecības un pārdzīvojumiem personiskajā līmenī, 
bet piedāvā tos arī laikraksta auditorijai: “Līdz pašai pamalei viss kustējās. Tāda 
nereāla izjūta – zeme it kā dziļi elpoja, kā milzīgs iesnaudies dzīvnieks. Un pāri šai 
zemei – ceļš. Sastindzis skudru ceļš. Vēlāk sapratu, kāpēc tik nereāla izjūta. Parasti 
taču ir otrādi – zeme visapkārt ir nekustīga un uz ceļa – kustība.”22 tiek uzsvērta 
“baltijas ceļa” tik simboliskā vienreizība: “Un tad nāca tas mirklis, kura dēļ vien 
vērts dzīvot. Mēs sadevāmies rokās! Visa Baltija!”23 

Jāatzīmē, ka vairākkārt uzsvērta baltijas tautu izredzētības jeb īpašu 
vērtību sargātāju ideja: “Mūsu kopība nenāk no izmisuma, mūsu apņēmība 
nebalstās atriebes alkās, mūsu spēks nav slepeni slēgtos darījumos. Jo mums pieder 
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vērtības, ko nav spējīgi atņemt nekādi varmākas, – un mūsos nav iepotējami varmāku 
vai viņu upuru tikumi.”24 rokās sadošanās brīdim piedēvēts sakrāls spēks: “Bet, 
kad ķēde pajuka, tūlīt arī saule paslēpās aiz mākoņiem. Man tas šķita simboliski.”25 

dalība “baltijas ceļā” nodēvēta par nozīmīgu teju mūžības mērogā: “Es biju 
starp viņiem, un es liecinu, ka notika kas līdzīgs īssavienojumam,– un šo brīdi līdz 
mūža galam atcerēsies visi, kurus skāra šī mīlestības atklāsme uz savu tēvzemi un 
savu tautu.”26 tautas raksturotas kā bezbailīgas un pašapzinīgas: “Tas brīdis 
bija klāt! Pēc aicinājuma visi saslēdzās, roka atrada roku, plecs plecu un veidojās 
gara, gara Spītības ķēde. Tā pasaulei izkliedza, ka mēs vēl esam spīta un drosmes 
pilni, ka mums vēl pietiek spēka, lai stāvētu ar paceltu galvu un lai stātos pret.”27 
vēl kādā piemērā raksturota garīgā enerģija “baltijas ceļa” norises laikā: “Ap 
pulksten 19 viss it kā pamira, tika izslēgti automašīnu dzinēji. Fantastisks klusums. 
Cilvēki stāvēja pa šosejas vidu, dažviet pat trijās rindās. Šķietami neiespējama, tomēr 
reāla vienotības apziņa un izjūta. Dziedot tautas himnu, likās – zeme līdzi dreb: 
“Dievs, svētī Latviju!””28

“baltijas ceļa” ķēde publikācijās dēvēta par “Dzīvības ķēdi”, “Dzīvības 
ceļu”, “Brīvības ķēdi”, “Brīvības ceļu”, “Spītības ķēdi”. kolorīto apzīmējumu 
plašais izmantojums skaidrojams ar kopumā ļoti emocionālo un tēlaino 
valodas lietojumu, raksturojot “baltijas ceļa” norisi. publikācijas caurstrāvo 
eiforija un saviļņojums, vērojama ļoti augsta autoru subjektivitātes pakāpe, 
identificēšanās ar “iekšgrupu”.

“mēs” – padomju iekārtai un ideoloģijai lojālā sabiedrības daļa

“Mēs”–“viņi” diskurss

Šajā apakšnodaļā analizētās publikācijas vieno tajās identificētais lojalitātes 
diskurss padomju iekārtai un ideoloģijai, neidentificēšanās ar baltijas 
neatkarības idejas aizstāvju grupu un vietām pat visai naidīgā attieksme pret 
to. 

lojalitāte padomju sistēmai pausta piecās “baltijas ceļa” notikumam 
veltītajās publikācijās. daļa no tām ir padomju savienības un pskp varas 
orgānu paziņojumi vai to atreferējumi. izdevumā “padomju Jaunatne” 
publicētajā “padomju savienības komunistiskās partijas centrālās komitejas 
paziņojumā par stāvokli baltijas padomju republikās”, kas 26. augustā sekoja 
kā asa atgriezeniskā saite uz akciju “baltijas ceļš”, pausta klaji negatīva 
attieksme pret baltijas neatkarības atgūšanas centieniem.
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ar “mēs” šajā gadījumā tiek saprasti padomju sistēmas īstenotāji un 
atbalsta paudēji, turpretī ar “viņi” – trīs baltijas tautu nacionālās pašapziņas 
uzplaukuma un baltijas neatkarības idejas atbalstītāji. aplūkoto laikrakstu 
konstruētie “mēs” un “viņi” grupu raksturojumi “baltijas ceļa” notikuma 
diskursā attēloti 3. tabulā.

3. tabula

padomju iekārtai un ideoloģijai lojālās sabiedrības daļas (“mēs”) 
un baltijas neatkarības idejas aizstāvju (“viņi”) atšķirības diskurss

    “mēs”                  “viņi”“viņi”viņi”

 atbildīgi    Ekstrēmistiski spēkiEkstrēmistiski spēki
 norūpējušies    divkosīgidivkosīgi
 biedriski    nacionālisma vīrusa izplatītājinacionālisma vīrusa izplatītāji
 vienoti     izmanto morālu teroruizmanto morālu teroru
      diskreditē citādi domājošos

“padomju savienības komunistiskās partijas centrālās komitejas 
paziņojumā par stāvokli baltijas padomju republikās” tiek piedāvāts 
diskurss, ka tieši savienībā ietilpstošo tautu vienotība ir bijusi kopējā progresa 
veicinātāja un to patlaban apdraud nacionālistiskie grupējumi: “Piesavinoties 
īsto nacionālo interešu paudēju lomu, tie pakāpeniski sāka rīkoties tā, lai Baltijas 
republikas atdalītos no pārējās valsts, lai tiktu sarauti organiskie sakari ar citām 
tautām, kuri izveidojušies jau sen.”29

Jāuzsver, ka minētajā paziņojumā atklājas pozitīvs “mēs” grupas 
atspoguļojums un īpaši ass “viņi” nopēlums. citās aplūkotajās publikācijās 
laikrakstā “Советская молодежь” abu konfrontējošo grupu atspoguļojums ir 
neitrālāks.

Argumentācijas stratēģijas

publikācijās identificētas trīs no r. vodakas piedāvātajām argumentācijas 
stratēģijām: grēkāža jeb vainīgā meklēšanas stratēģija, pārspīlējums un 
atbildības piedēvējums.

Grēkāža stratēģija īstenota, vainojot brīvības cīnītājus sarežģītā baltijas 
stāvokļa radīšanā, piedēvējot tiem teju visu nelaimju cēloņa statusu, kā arī 
ļoti radikālu raksturu: “Dažviet radušās organizācijas, kas atgādina buržuāziskā 
posma fašistiskās okupācijas laika politiskos formējumus. Faktiski sākusies paralēlu 
varas orgānu izveidošana. Tiek praktizēta iebiedēšana, tieša maldināšana un 



132 laura  ardava

dezinformācija, un reizēm vienkārši morāls terors, cenšanās diskreditēt visus, kas 
domā citādi, katru, kas paliek uzticīgs internacionālismam un Padomju Savienības 
nedalāmības idejām. Daļa masu informācijas orgānu kļuvuši par nacionālistiskas 
atmosfēras izplatīšanas avotiem.”30

akcija “baltijas ceļš” kļuvusi par pasaules mēroga fenomenu tieši garīgās 
cīņas dēļ, kas īstenota apbrīnojami mierīgā veidā, bez cilvēku upuriem, 
savukārt konkrētajā diskursā pārspīlēšanas stratēģija īstenota, to raksturojot 
kā dalībniekiem ar varu uzspiestu un naidpilnu manifestāciju: “1989. gada 
23. augustā notikumu organizētāji pacentās sakāpināt noskaņojumu līdz īstai 
nacionālistiskai histērijai. Lozungi, kas tika uztiepti tūkstošiem cilvēku, pauž naidu 
pret padomju iekārtu, pret krieviem, pret PSKP, pret Padomju armiju.”31

visbeidzot atbildības piedēvējuma stratēģija realizēta, apelējot pie balti-
jas tautu inteliģences sirdsapziņas un norādot, ka tieši šīs sabiedrības daļas 
pārstāvjiem kā viedokļu līderiem ir liela ietekme uz procesiem sabiedrībā: 
“PSKP Centrālā Komiteja aicina visu brālīgo Baltijas tautu inteliģenci būt šajās 
grūtajās dienās savas īstās garīgās sūtības, savas atbildības augstumos tautu un visas 
mūsu zemes priekšā. Inteliģence ir labas gribas, saprāta vienotības, cilvēku saskaņas, 
nevis naida un konfrontācijas, savstarpēju pazemojumu un apvainojumu nesēja.”32 

“iekšgrupas” uzmanība lielākoties koncentrēta uz opozicionārās grupas 
diskursu, t.i., baltijas neatkarības idejas cīnītājiem un atbalstītājiem, pakļaujot 
tos skarbai kritikai, velkot paralēles ar fašistiskā režīma politiskajiem 
veidojumiem.

Lingvistiskā realizācija

valoda, kritiski raksturojot “baltijas ceļu”, ir visai ironiska, taču ieturēta 
publicistikas valodas stila robežās. autoru subjektivitātes līmenis publikācijās 
ir samērā augsts, tāpat kā identificēšanās ar savu “iekšgrupu”. 

Jāpiemin, ka laikrakstam “Советская молодежь” kā kultūras un jaunatnes 
izdevumam tika ļautas lielākas interpretācijas iespējas, kas izpaužas lielā-
koties neitrālā un dažkārt pat visai labvēlīgā attieksmē pret opozicionāro 
grupu: “Я не стоял 23 августа в цепи людей, образовавших Балтийский путь. 
Я шел мимо и вглядывался в их лица: спокойные, скорбные, решительные, 
угрюмые, напряженные, печальные, уверенные...”33 

bez tam pamanāmi pat zināmi atbalsta iedīgļi baltijas neatkarības idejai, 
kas laika gaitā, iespējams, varētu pat progresēt: “Я не встал в цепь, и мне 



133“mēs”–“viņi” diskursa konstrukcija publikācijās

трудно ответить, что меня от этого удержало (быть может – в последний 
раз).”34 Jāsecina, ka laikraksts “Советская молодежь” nebūt nenoraida latvijas 
neatkarības ideju, tomēr arī to neattīsta un neiekļaujas tās cīnītāju grupā.

padomju savienības komunistiskās partijas centrālās komitejas 
paziņojumā akcija “baltijas ceļš” nodēvēta par “separātiskās līnijas apoteozi”, 
savukārt latvijas un igaunijas tautas frontes un lietuvas “Sajūdis” par 
“destruktīviem”, “separātiskiem”, “pretpadomju” un pat “antinacionāliem 
spēkiem”.

laikrakstā “Советская молодежь” konstatētajās publikācijās vērojama 
autoru neidentificēšanās ar baltijas suverenitātes cīnītāju grupu, taču 
arī negatīva attieksme novērota netika, turpretī “padomju savienības 
komunistiskās partijas centrālās komitejas paziņojumā par stāvokli baltijas 
padomju republikās” skaidri jaušama klaji negatīva attieksme pret baltijas 
tautu nacionālās pašapziņas atdzimšanu. 

manifestācija “baltijas ceļš” guvusi ļoti lielu uzmanību no visu pētāmo 
laikrakstu redakciju puses, jo teju visām akcijai veltītajām publikācijām 
atvēlēta vieta laikrakstu pirmajā lappusē. kopumā “baltijas ceļam” veltītās 
publikācijas radītas padomju žurnālistikas tradīcijā (viedokļu un faktu 
sapludināšana, augsts žurnālista subjektivitātes līmenis, izteikta personiskās 
pārliecības refleksija), kas visnotaļ apgrūtina publikāciju žanru noteikšanu.

“mēs” un “viņi” diskurss 1989. gada publikācijās atklājas kā baltijas 
neatkarības idejas aizstāvju un padomju sistēmai un ideoloģijai lojālās 
sabiedrības daļas konfrontācija. baltijas neatkarības idejas cīnītāju grupas 
pārstāvētajās publikācijās identificējama saliedētība, drosme, pašpārliecība 
un tām caurvijas izredzētības jeb augstu garīgu vērtību sargātāju ideja. kopējā 
grupas pacilātība iedzīvināta publikāciju tēlainajā, svinīgajā valodā. 

baltijas tautu nacionālās pašapziņas uzplaukums un brīvības centieni no 
padomju sistēmai lojālo skatpunkta guvuši visai bargu nosodījumu. Grupu 
konfrontācija vērtējama kā visnotaļ asa, dažkārt naidpilna, jūtama spriedze, 
saspīlējums. 

“baltijas ceļa” desmitgadei veltīto publikāciju analīze (1999)

1999. gada pētāmajos laikrakstos kopumā konstatēta 51 “baltijas ceļa” 
desmitgadei veltīta publikācija. vislielāko uzmanību notikuma gadadienai 
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veltījis laikraksts “rīgas balss” (14), vismazāko – krievvalodīgais izdevums 
“Вести Сегодня” (1). 

mediju pētnieki, raksturojot deviņdesmito gadu beigu un divdesmit 
pirmā gadsimta sākuma medijus latvijā, norāda, ka šim posmam raksturīga 
žurnālistikas un mediju menedžmenta profesionalizēšanās globālās pieredzes 
ietekmē, straujā sabiedrisko attiecību un reklāmas industriju attīstība un 
profesionalizēšanās, kā arī rietumu iemaņu un prakses ienākšana mediju, 
sabiedrisko attiecību un reklāmas biznesā.35

Publikāciju žanri

izplatītākais žanrs pētāmajās publikācijās ir “ziņa” (19 materiāli jeb 37%) 
(4. tabula), kas uzskatāma par objektīvāko žanru žurnālistikā un paredz 
pilnīgu viedokļu sabalansētību. otrs sastopamākais žanrs ir “reportāža” 
(13 materiāli jeb 25%), kas lasītājam sniedz notikuma līdzdalībnieka sajūtu, 
savukārt žurnālistam – lielākas iespējas subjektīvai vērtēšanai.

salīdzinājumā ar aplūkotajām 1989. gada publikācijām žanru robežas ir 
ļoti skaidras un atbilstošas rietumu žurnālistikas standartiem, komentāri un 
viedokļi tiek stingri nošķirti no faktiem.

4. tabula

“baltijas ceļa” desmitgadei veltīto publikāciju iedalījums žanros. 1999. gads

laikraksts Ziņa  komentārs  reportāža  intervija   paziņo- kopāpaziņo-     kopā
            jums

“diena”    1   1  3   2    2     9
“neatkarīgā rīta   3 1 2 2 83   1  2   2      8
avīze” 
“lauku avīze”    1  2     1     4
“Час”    1   1           2
“Вести Сегодня”    1     1
“rīgas balss”  10   1  1   2      14
“liesma”  1   2  1       4
“druva”    1     1     2
“bauskas dzīve”  4   2   1      7
kopā      19   7     13   8    4     51
proporcionālās  37% 14% 25% 16% 8%37%  14%      25%   16%     8%
attiecības (%) 
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plaši izmantojot “ziņu” žanru, auditorijai visai lietišķi atgādināts par 
akcijas desmitgadi un tās atcerei plānotajiem pasākumiem, piedāvājot drīzāk 
gadadienas fakta konstatāciju. savukārt “baltijas ceļa” desmitgades pasākumu 
norise atspoguļota “reportāžās”, tādējādi pieļaujot visnotaļ augstu žurnālista 
subjektivitāti un emocionalitātes pakāpi.

Publikāciju izvietojums

“baltijas ceļa” desmitajai gadadienai veltītās publikācijas lielākoties 
izvietotas pētāmo laikrakstu pirmajā (16), otrajā (16) un trešajā (9) lappusē, 
tomēr daļa (10) “novirzīta” no laikrakstu pirmajiem atvērumiem (2. dia-
gramma).

2. diagramma. publikāciju izvietojums pētāmajos 1999. gada laikrakstos. 

lai arī šāds izvietojums liecina par atceres gadadienas aktualitāti, 
salīdzinot ar paša notikuma atspoguļojumu 1989. gadā, kad 90% publikāciju 
tika atvēlēta laikrakstu pirmā lappuse, jāsecina, ka “baltijas ceļa” desmitgadei 
ir mazāka nozīme laikrakstu dienaskārtībā. 

“mēs” – baltijas neatkarības (iz)cīnītāji

“Mēs”–“viņi” diskurss

labvēlīga attieksme pret atgūto baltijas suverenitāti un “baltijas ceļa” 
desmito gadadienu pausta 48 publikācijās, turklāt tajās skaidri identificējama 
autoru iekļaušanās “iekšgrupā”.

ar “mēs” tiek saprastas trīs baltijas tautas, kam izdevies izcīnīt valstu 
suverenitāti, tomēr kādreiz tik saliedētajā grupā radušās būtiskas plaisas, 
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iekšēja konfrontācija. “mēs” grupa tik lielā mērā koncentrējas uz iekšējām 
problēmām, ka nav definējusi jaunu ienaidnieku, bet joprojām pauž asu 
nopēlumu vēsturiskajam, t.i., molotova–ribentropa pakta slēdzējiem, 
padomju sistēmai, tās atskaņām�sekām. aplūkoto laikrakstu konstruētie 
“mēs” un “viņi” grupu raksturojumi “baltijas ceļa” desmitgades diskursā 
attēloti 5. tabulā.

5. tabula
baltijas neatkarības (iz)cīnītāju (“mēs”) un molotova–ribentropa pakta 

slēdzēju, padomju sistēmas, tās seku (“viņi”) atšķirības diskurss

    “mēs”                  “viņi”

 apmulsuši    Joprojām noziedzīgi
 pieredzes bagāti    atvainošanos parādā
 atsvešināti    noliedz patiesību
 iekšēji konfrontējoši
 vīlušies 
 apātiski 

desmit gadu laikā “baltijas ceļš” kļuvis par spilgtu 20. gadsimta vēstures 
epizodi, kas “mēs” grupā raisa patētiskas izjūtas un nostalģiju. “baltijas 
ceļam” veltītajās publikācijās “iekšgrupas” kopība tiek veidota, atsaucot 
atmiņā emocionāli piesātināto akciju. viens no latvijas inteliģences apvienības 
dibinātājiem Jānis Škapars, runājot par grandiozo akciju, piedāvā to uzskatīt 
ne vien par vienojošu vēstures epizodi, bet arī par stratēģiju nākotnei: “Baltijas 
ceļš bija nevardarbīga akcija, taču tās garīgā enerģija bija ļoti spēcīga.[..] Baltijas 
ceļa mērķis bija izraisīt iespējami lielāku sprādzienu starptautiskajā sabiedriskajā 
domā.[..] Tieši ar saviem mērogiem un šķietamo miermīlību tas kļuva eksplozīvs un 
bīstams impērijai. Tas detonēja garīgajā vidē, cilvēku prātos, ārdīja monolīto totalitāro 
ideoloģiju. [..] Baltijas ceļš ir mūsu trīs valstu ilglaicīga stratēģija.”36

rakstnieks miervaldis birze savukārt to raksturo kā latvietības apziņas 
un vienlīdzības kulmināciju: “Šai brīdī itin visi izjutām, ka katrs – no bērna līdz 
sirmgalvja vecumam – esam latvieši un katrs neatņemama daļa no latviešu tautas. 
[..] Vienalga uzskatu, ka tajā brīdī, kad visi, rokās sadevušies no ceļa malas svinīgi 
lēni soļojām līdz ceļa vidum, visi, arī mājāspalicēji, bijām viena latviešu tauta. Visiem 
bija kā dzejnieks saka: “Mums vienas ilgas, mums vienas cerības”.”37 arī viens no 
toreizējiem igaunijas tautas frontes līderiem reins veidemans uzsver “mēs” 
grupas saliedētību tolaik “baltijas ceļā”: “Kāpēc mēs bijām laimīgi? Tāpēc, ka 
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mēs sajutām, ka bijām spējīgi kā nācija parādīt savu dzīves spēju un spēku. Mēs 
parādījām, ka mums ir sava kopēja sociālā, vēsturiskā atmiņa.”38

“mēs” grupas ienaidnieks “baltijas ceļa” desmitgades diskursā saglabājies 
nemainīgs kopš 1989. gada, t.i., molotova–ribentropa pakta un padomju 
sistēmas pāridarījumi. tā kā akcijas atcerei veltīto publikāciju saturu 
lielākoties veido vēstures retrospekcija, tiek uzturēts “dzīvs” vēsturiskā 
ienaidnieka tēls.

salīdzinājumā ar 1989. gada publikācijām laikrakstu saturā ievērojami 
samazinās žurnālistu izteikto vērtējumu un komentāru daudzums. tos 
pārsvarā izsaka sabiedrībā pazīstami un cienījami inteliģences pārstāvji 
(kādreizējie neatkarības kustību līderi, literāti, politiskās elites pārstāvji). 
Grupas iekšējās konfrontācijas dēļ sarucis publikāciju skaits, kurā “mēs” 
grupa atspoguļota pozitīvi. 

Argumentācijas stratēģijas

publikācijās identificēta tikai viena no r. vodakas piedāvātajām 
argumentācijas stratēģijām. tā ir vainīgā nosaukšanas stratēģija. 1999. gada 
publikācijās “mēs” grupa lielāku uzmanību velta grupas iekšējam diskursam, 
meklējot vainīgos savā vidū, taču arī “viņi” grupai uzmanības netrūkst.

Garīdznieks Juris rubenis uzsver padomju sistēmas sekas kā traucēkli 
pilnvērtīgai dzīvei pat nu jau brīvā valstī, tādējādi realizējot vainīgā 
nosaukšanas stratēģiju: “Mēs varētu vēlreiz garīgi sadoties rokās, lai mēģinātu 
beidzot godīgi atbrīvoties no visiem komunistiskās domāšanas štampiem, kurus 
turpinām nest sevī.”39 arī toreizējā latvijas valsts prezidente vaira vīķe-
Freiberga aicina “iekšgrupu” apzināties sevi kā likteņa veidotājus: 
“Pusgadsimtu mūsu tauta bija pakļauta citas valsts iegribām. [..] Mēs esam noteicēji 
par saviem likteņiem!”40 vēl kādā rakstā padomju iekārta kritizēta par tautas 
vērtību ilgstošu postīšanu: “Latviešu tautai tika liegta iespēja pašai lemt savu 
likteni. Okupācijas perioda vēsturi svarīgi apzināt arī tādēļ, ka tā aptvēra lielāko 
daļu no mūsu gadsimta vēstures. Tā nesusi smagus pārbaudījumus ar plānveidīgu 
tautas un tās kultūras vērtību iznīcināšanu. Ne velti mēdz teikt, ka Latvijai Otrais 
pasaules karš beidzās tikai 1991. gadā, kad, sabrūkot Padomju impērijai, tika atgūta 
neatkarība.”41

tā kā “mēs” grupa joprojām uztur vēsturiskā ienaidnieka ideju, atbilstoši 
tam realizēta arī vainīgā nosaukšanas stratēģija, sarežģītajā situācijā vainojot 
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sekas, kas radušās ilgstošās nebrīves rezultātā. Jāteic, ka lielāka uzmanība 
tiek veltīta vainīgo meklēšanai tieši “iekšgrupas” ietvaros. 

Lingvistiskā realizācija

salīdzinājumā ar 1989. gada publikācijām valoda kļuvusi lietišķāka, 
emocionāli piezemētāka, atbilstošāka publicistikas valodas stilam. 
argumentācija balstīta uz faktiem, mazākā mērā uz emocijām un autoru 
personisko pārliecību. visvairāk sastopamais ir “ziņu” žanrs, kas nepieļauj 
subjektivitāti. Emocionāli piesātinātāki vērtējumi publikācijās panākti, 
izraugoties intervējamos, tādējādi publikācija padarīta par sava veida arēnu, 
kurā ļauts izteikties viedokļu līderiem. būtiskākie atslēgvārdi, kas raksturo 
“iekšgrupas” diskursu “baltijas ceļa” desmitgades atceres publikācijās, ir 
vilšanās un iekšējā šķelšanās.

akcija “baltijas ceļš” vērtēta ar sajūsmu un kolektīvajā atmiņā tai piešķirta 
īpaša nozīme, tomēr, kolīdz publikācijās tiek raksturota 1999. gada situācija, 
atklājas vilšanās par baltijas valstu vienotības zudumu: “Laiks pagājis, atgūta 
neatkarība, toties krietni paplēnējusi kādreizējā pleca sajūta. Vienotību piesauc 
runās, mazāk tā jaušama darbos. Naftas iegulu ēnā lauzti šķēpi par jūras robežu ar 
Lietuvu, piedzīvoti reņģu, olu, cūku kari.”42 vēl kāds piemērs, kurā baltijas valstu 
attiecības vērtē Jānis Škapars: “Raugoties uz pašreizējām norisēm mūsu valstu 
attiecībās, rodas iespaids, ka mēs vairāk “karojam”, bet mazāk sadarbojamies; vairāk 
attālināmies, mazāk vienojamies. Ka mums ir gūzma “nepārvaramu” savstarpējo 
pretrunu un konfliktu, bet kopīgās intereses niecīgas.” 43

trešās atmodas simboliskā teiciena “kaut arī pastalās, bet brīvā latvijā” 
aktualitāte ir ievērojami mazinājusies. lai arī it visās publikācijās izskan 
gandarījums un patiess prieks par atgūto latvijas neatkarību, tomēr cerības 
par dzīves līmeņa strauju uzlabošanos nav īstenojušās. arī rakstniece anna 
Žīgure uzsver: “Tolaik šķita, ka pastalās soļot būs skaisti un viegli, jo mūs spārnoja 
ideja. Tagad, kad ideja pārtapusi realitātē, izrādās, ka neesam gatavi. Ne cīņai “par”, 
ne pastalām. Un kas ir pats skumjākais, nespējam pat vairs ne ticēt, ne cerēt.”44 

rakstniece skaidro, ka tautas garīgo simbolu vērtība nav mazinājusies. 
nomācoša un visai bezcerīga ir tā brīža situācija: “Mēs joprojām ticam sim-
boliem – sarkanbaltsarkanajam karogam, brīvības piemineklim, Brāļu kapiem. Bet 
mēs neticam šodienai – Saeimai, ministriem, policijai un tiesai, neticam mūsu armijai 
un ekonomikai. Neticam savai nākotnei.”45 dzejnieks valdis atāls salīdzina 
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emocionālo pacēlumu “baltijas ceļā” ar 1999. gada situāciju: “Es toreiz gāju ar 
ticību, bet tagad atgriežos pie cerības.”46

“baltijas ceļa” desmitās gadadienas atceres publikācijās liela uzmanība 
tikusi veltīta molotova–ribentropa pakta nosodījumam. autori to nosauc 
gan par “noziedzīgo”, gan “slepkavniecisko līgumu”. 

Jāsecina, ka, neraugoties uz daļēji sagruvušajām ilūzijām, gandarījums 
par atjaunoto neatkarību ir liels. arī “baltijas ceļš” desmitgadei veltītajās 
publikācijās raksturots ar īpašu siltumu, tas nav zaudējis savu nozīmi “mēs” 
grupas kolektīvajā atmiņā.

“mēs”– krievvalodīgā, nacionāli diskriminētā sabiedrības daļa

“Mēs”–“viņi” diskurss

Šajā apakšnodaļā analizētās publikācijas vieno tajās identificētais 
krievvalodīgo kā nacionāli diskriminētās sabiedrības daļas diskurss. 
publikāciju saturā atklājas ironiska attieksme pret akcijas “baltijas ceļš” 
gadadienas simbolisko nozīmi latviešu tautas kolektīvajā apziņā. aplūko-
tajos krievvalodīgajos dienas laikrakstos konstatētas trīs publikācijas, kurās 
ironizēts par “baltijas ceļa” atceres pasākumu un opozicionāro grupu, kā arī 
atklājas lielkrievu šovinisma iezīmes.

ar “mēs” tiek saprasti krievvalodīgie, kas nespēj samierināties ar savu 
nacionālo interešu ierobežojumu pēc latvijas neatkarības atjaunošanas, 
turpretī ar “viņi” saprasti baltijas neatkarības (iz)cīnītāji, kas pēc mērķa 
sasniegšanas neīsteno tolaik doto solījumu, t.i., gan savas, gan citu nacionālo 
un etnisko grupu uzplaukumu latvijas teritorijā. aplūkoto laikrakstu 
konstruētie “mēs” un “viņi” grupu raksturojumi “baltijas ceļa” desmitgades 
diskursā attēloti 6. tabulā.

6. tabula
krievvalodīgās, nacionāli ierobežotās sabiedrības daļas (“mēs”) un baltijas 

neatkarības (iz)cīnītāju (“viņi”) atšķirības diskurss

    “mēs”                  “viņi”

 netaisnības upuri   nepilda dotos solījumus
 paverdzināti    Šķeļ sabiedrību
 kolonisti    liekulīgi
      pozicionē sevi kā saimniekus
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“mēs” grupas kopība tiek veidota un uzturēta, rekonstruējot neseno 
latvijas neatkarības atjaunošanu, kuras rezultātā tieši radušās abas 
konfrontējošās grupas jaunajā izpratnē, t.i., “saimnieki” un “kolonisti”: 
“А когда-то они обещали “расцвет как латышской нации, так и всех 
национальных и этнических групп, населяющих территорию Латвии” 
(декларация парламента Латвии от 28 июля 1989 года). А потом поделили 
нас на “хозяев” и “колонистов”, на граждан и неграждан... И снова идеи 
“Балтйского пути” оказались преданы.”47

“iekšgrupas” attieksme pret opozicionāro grupu vērtējama kā visnotaļ 
nelabvēlīga, jo “mēs” grupa nespēj pieņemt latviešu nācijas dominēšanu pēc 
neatkarības atjaunošanas. Šā iemesla dēļ publikācijas caurstrāvo spriedze, 
ironija un neapmierinātība.

Argumentācijas stratēģijas

no r. vodakas piedāvātajām argumentācijas stratēģijām publikācijās 
identificētas grēkāža jeb vainīgā meklēšanas un pārspīlēšanas stratēģijas.

sagruvušie ideāli un vilšanās dzīves kvalitātē pēc neatkarības atgūšanas 
parādās abu konfrontējošo grupu diskursos, tomēr “mēs” grupa tiecas 
lielā mērā realizēt grēkāža jeb vainīgā meklēšanas stratēģiju, vainojot 
baltijas neatkarības (iz)cīnītājus un norādot uz viņu kādreizējo naivo cerību 
“mūžīgai baltijas tautu draudzībai”: “Где Балтийское единство, общий 
рынок, совместная внешняя и финансовая политика, единое информационное 
пространство? Соперничество, желание обскакать конкурентов, пролезтьСоперничество, желание обскакать конкурентов, пролезть 
первыми в ЕС и НАТО, салачные, нефтяные, свиные и прочие “войны”, 
нарушения взаимных обязательств... Таковы нынешние балтийские реалии, 
хотя политики поют о “дружбе на века”.”48

Pārspīlēšanas stratēģija atklājas “baltijas ceļa” desmitgades atceres 
pasākuma vērtējumā, kurā zināmā mērā apšaubīta latviešu tautas patiesā 
bijība pret saviem simboliem, tostarp arī pret “baltijas ceļa” atceres 
gadadienu: “К семи часам вечера на набережной 11 Ноября начали собираться 
люди. Основная масса стояла почему-то не у сцены, а поближе к киоскам с 
напитками.”49

“mēs” grupa “baltijas ceļa” desmitgades diskursā lielākoties koncentrējas 
uz baltijas neatkarības izcīnītāju grupu, jo “baltijas ceļš” būtībā ir tās orga-
nizēta akcija. krievvalodīgajos laikrakstos netiek piedāvāti atmiņu stāstījumi 
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un “baltijas ceļa” kā unikālas un simboliskas vēsturiskās epizodes vērtējumi, 
bet gan visai pragmatisks akcijas rezultātu izvērtējums. publikāciju saturā 
nereti apšaubīta “baltijas ceļa” desmitgades īpašā nozīme latviešu tautas 
apziņā.

Lingvistiskā realizācija

valoda, raksturojot “baltijas ceļu” un baltijas neatkarības (iz)cīnītāju 
grupu, ir ironiska, taču kolorīta, bagātīga un atbilstoša publicistikas valodas 
stilam. autoru subjektivitātes un iekļaušanās līmenis “mēs” grupā ir ļoti 
augsts. 

teju visas publikācijas caurstrāvo jau vairākkārt pieminētā ironija un 
šovinisms, kas publikācijās izpaužas krievvalodīgo nespējā samierināties 
ar latviešu – latvijas republikas (1918–1940) pilsoņu un viņu pēcteču – 
leģitīmajām tiesībām latvijā. ironizēts pat par latvijas valsts prezidentes 
vienotības centieniem ar tautu “baltijas ceļa” desmitajai gadadienai veltītajā 
sarīkojumā: “Свое слово сказала и старавшаяся держаться среди простого 
люда президент страны Вайра Вике-Фрейберга. [..] Далее президент заявила, 
что еще раздаются голоса, которые подвергают сомнению независимость 
стран Балтии. (Что это за голоса и откуда они доносятся,  Вике-Фрейберга 
не уточнила).”50

Jāpiebilst, ka “baltijas ceļa” desmitgades diskursā atklājas būtiska 
tendence. krievvalodīgajos laikrakstos vērojama koncentrēšanās uz 
tagadni, aktuālās situācijas analīze, savukārt baltijas neatkarības (iz)cīnītāji 
publikācijās lielākoties kavējas nostalģiskās atmiņās un joprojām asi nosoda 
molotova–ribentropa paktu un padomju sistēmu.

kopumā tika konstatēta 51 “baltijas ceļa” desmitajai gadskārtai veltīta 
publikācija, kas vērtējama kā plaša atceres rezonanse. publikācijas izvietotas 
pirmajās trīs laikrakstu lappusēs, kas liecina par akcijas nozīmes saglabāšanos 
redakciju skatījumā. Gan satura, gan formas ziņā tajās jūtama rietumu 
žurnālistikas standartu ietekme (skaidras žanru robežas, viedokļu un faktu 
norobežošana). Emocionāli piesātināti vērtējumi publikācijās panākti, 
izraugoties sabiedrībā cienījamus intervējamos (kādreizējos neatkarības 
kustību līderus, literātus, politiskās elites pārstāvjus) un joprojām ļaujot tiem 
izteikties no viedokļu līderu pozīcijām. 
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pētāmajās publikācijās identificēta baltijas neatkarības (iz)cīnītāju grupas 
un krievvalodīgo grupas, kas pēc latvijas neatkarības atjaunošanas uzskata 
sevi par nacionāli diskriminētiem, konfrontācija. tomēr jāuzsver, ka “baltijas 
ceļa” desmitgades diskursā baltijas neatkarības izcīnītāji galvenokārt 
koncentrējas uz vēsturisko ienaidnieku, t.i., molotova–ribentropa pakta 
slēdzējiem, padomju sistēmu un tās nodarījumiem, jo akcijas gadadienai 
veltīto publikāciju saturā lielā mērā ietverta tieši vēstures retrospekcija. 
baltijas neatkarības izcīnītāju grupā vērojama iekšēja šķelšanās, kas radusies 
valdošās politiskās elites godaprāta trūkuma dēļ.

nobeigums

Gadadienas atceres rituāls var būt ļoti iedarbīgs kopienu (atkal)apvienojošs 
līdzeklis, tomēr tā efektivitātes pamatnosacījums ir dalībnieku brīvprātīga 
iesaistīšanās kolektīvajā saviļņojumā, citādi sākotnējā notikuma atcere iegūst 
vien formālu raksturu. Gluži tāpat kā kolektīvā atmiņa rodas, sakopojoties 
grupas locekļu individuālajām pieredzēm, arī kolektīvais saviļņojums 
atceres rituālā veidojas, saplūstot dalībnieku individuālajā līmenī izjustajiem 
pārdzīvojumiem. Gadadienām ir liela nozīme arī kādreizējās sentimentalitātes 
renovēšanā, kopienas tradīciju un solidaritātes uzturēšanā.

nevardarbīgās un estētiskās cīņas fenomens “baltijas ceļš” uzskatāms par 
mediju notikumu, jo sava neparastuma dēļ tas iejaucās ierastajā raidīšanas 
plūsmā un tika pārraidīts kā “dzīvs” jeb patlaban notiekošs. “baltijas ceļš” 
tika organizēts ārpus medijiem un to rūpīgi plānoja latvijas tautas fronte, 
igaunijas tautas fronte un lietuvas pārbūves kustība “Sajūdis”. viens no 
akcijas būtiskākajiem mērķiem bija panākt lielu rezonansi gan vietēja, gan 
starptautiska līmeņa medijos, tādējādi, no vienas puses, demonstrējot 
baltijas tautu gara spēku, no otras, – nodrošinot sava veida uzraudzību 
opozicionārajiem spēkiem, ja viņi izdarītu kādus vardarbīgus akcijas apspie-
šanas mēģinājumus.

“baltijas ceļa” notikuma diskursā pētāmajās publikācijās atklājas baltijas 
neatkarības idejas aizstāvju un padomju sistēmai un ideoloģijai lojālās 
sabiedrības daļas konfrontācija, kas iedzīvināta publikāciju tēlainajā valodā, 
no vienas puses, atspoguļojot nepieredzētu tautu solidaritāti un gara spēku, 
no otras, – bažas par kontroles zaudēšanu. savukārt “baltijas ceļa” desmitās 
gadskārtas diskursā vērojams citāds grupu nošķīrums, t.i., baltijas neatkarības 
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(iz)cīnītāji, kas realizējuši iecerēto mērķi, un krievvalodīgā sabiedrības 
daļa, kas pēc latvijas neatkarības atjaunošanas uzskata sevi par nacionāli 
ierobežotu. desmitgades diskursā izteikti saskatāma baltijas neatkarības 
izcīnītāju nespēja “izlīgt” ar pagātni. vēsturiskā ienaidnieka – molotova–
ribentropa pakta, padomju sistēmas un tās pāridarījumu – tēls uzturēts kā 
“dzīvs” un joprojām nosodīts bargi.

Jāuzsver, ka akcijas desmitgadei veltītajās publikācijās baltijas neatkarības 
(iz)cīnītāju grupā vērojama iekšēja šķelšanās un sarūgtinājums par valdošās 
varas elites godaprāta trūkumu, kas izpaužas kā vainīgo meklēšana savas 
grupas ietvaros. plaisai palielinoties, laika gaitā varētu rasties pavisam citāds 
grupu nošķīrums, proti, tauta pret valdošās varas eliti.

Īsumā konfrontējošo grupu diskursus aplūkotajās publikācijās var 
raksturot šādi:

– “baltijas ceļa” notikums – eiforija un saviļņojums, no vienas puses, bažas 
un “uzstājīgi brīdinājumi”, no otras;

– “baltijas ceļa” desmitgade – bijība pret simboliem, tomēr iekšēja šķelšanās 
un neapmierinātība, no vienas puses, ironija par radušos situāciju, no otras.

pētījuma turpmākais virziens ir 2009. gada vasarā pieredzētajai “baltijas 
ceļa” divdesmitajai gadskārtai veltīto publikāciju analīze, jo tādējādi būtu 
iespējams noteikt “baltijas ceļa” nozīmes izmaiņu raksturu dalībnieku, 
organizatoru un garīgo atbalstītāju kolektīvajā atmiņā, jo, notikumiem 
attālinoties, tie nereti daļēji vai pilnībā “izrotē” no indivīdu aktuālo domu 
kopuma un sarunu tematu loka, tālab tieši gadadienas ir atskaites punkti, 
kas, renovējot kolektīvo atmiņu un saviļņojumu, liek atkal un atkal pārvērtēt 
pieredzēto.

atsauces un piezīmes
1 tuvāk sk.: bleiere, d., butulis, i., Feldmanis, i., stranga, a., Zunda, a. Latvijas vēsture – 20. 

gadsimts. otrais papildinātais izdevums. rīga: Jumava, 2005. 167., 168. lpp.
2 turpat. 390. lpp.
3 stukuls Eglītis, d. Imagining the Nation: History, Modernity, and Revolution in Latvia. university 

park (pennsylvania): pennsylvania state university press, 2002. p. 22.
4 dreifelds, J. Latvia in Transition. cambridge: cambridge university press, 1996. p. 70. 
5 kalniete, s. Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza. rīga: Jumava, 2000. 192. lpp.
6 streips, k. Mediji – tautas balss un atbalss. Masu mediji Baltijas neatkarības atgūšanas procesā. 

Grām.: Škapars, J. (sast.). Baltijas brīvības ceļš. Baltijas valstu nevardarbīgas cīņas pieredze pasaules 
kontekstā. latvijas inteliģences apvienība. rīga: Zelta grauds, 2005. 153. lpp. 

7 kalniete, s. Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza. 198. lpp.



144 laura  ardava

8 dayan, d., katz, E. Media Events. The Live Broadcasting of History. cambridge, london: Harvard 
university press, 1995. p. 4, 5. 

9 Fiske, J. Media Matters: Race and Gender in U. S. Politics. minneapolis: university of minnesota 
press, 1999. p. 2.

10 brikše, i., skudra, o., tjarve, r. Development of the Media in Latvia in the 1990s. Grām.: vihalemm, 
p. (ed.). Baltic Media in Transition. tartu: tartu university press, 2002. p. 70.

11 denisa, s. Vienotība/šķelšanās: Latvijas lielāko krievvalodīgo laikrakstu analīze (1988–1990). Grām: 
brikše, i. (red.). Latvijas Universitātes raksti. 683.sēj.: Komunikācija: kultūras un vēstures diskurss. 
rīga: lu akadēmiskais apgāds, 2005. 218. lpp.

12 rone, m. uz Eiropas sliekšņa. Liesma. 1989, 26. aug. 1. lpp.
13 arķis, a., Čirkste, d., veckalne, s., veitners, J., Zemgalietis, m. reportāža “baltijas ceļā”. 

Darba Balss. 1989, 26. aug. 1. lpp.
14  rone, m. uz Eiropas sliekšņa. Liesma. 1989, 26. aug. 1. lpp.
15 veidemane, E. 1939. gada 23. augusts – baltijas paverdzināšanas sākums. Atmoda. 1989, 21. 

aug. 1. lpp.
16 veidemane, E. akcija “baltijas ceļš”. Atmoda. 1989, 28. aug. 1. lpp.
17 kondrāts, Ģ. cerību ceļš. Cīņa. 1989, 25. aug. 1. lpp.
18 rudzītis, E. no brīvības nāk labklājība. Padomju Druva. 1989, 19. aug. 1. lpp.
19 ltF cēsu nodaļas valde, lkp cēsu rajona komitejas birojs, cēsu rajona izpildu komiteja. Jūs 

aicina protesta akcija “baltijas ceļš”. Padomju Druva. 1989, 19. aug. 1. lpp.
20 veidemane, E. akcija “baltijas ceļš”. Atmoda. 1989, 28. aug. 1. lpp.
21 Šablovskis, a. tā nu ir noticis. Padomju Jaunatne. 1989, 25. aug. 1. lpp.
22 liepiņš, a. no augšas raugoties. Padomju Jaunatne. 1989, 25. aug. 1. lpp.
23 markss, a. meistarstiķis. Padomju Jaunatne. 1989, 25. aug. 1. lpp.
24 daugmalis, v. akcija “baltijas ceļš”. Literatūra un Māksla. 1989, 26. aug. 1. lpp.
25 markss, a. meistarstiķis. Padomju Jaunatne. 1989, 25. aug. 1. lpp.
26 daugmalis, v. akcija “baltijas ceļš”. Literatūra un Māksla. 1989, 26. aug. 1. lpp.
27 rone, m. uz Eiropas sliekšņa. Liesma. 1989, 26. aug. 1. lpp.
28 ltF. “baltijas ceļš”. Padomju Jaunatne. 1989, 24. aug. 1. lpp.
29 padomju savienības komunistiskās partijas centrālā komiteja. pskp ck paziņojums par 

stāvokli baltijas padomju republikās. Padomju Jaunatne. 1989, 29. aug. 1. lpp. 
30 turpat. 
31 turpat. 
32 turpat. 
33 Шейнин, А. 23 августа в Латвии...��...��ветская молодежь. 1989, 25. авг. �. 1.
34  turpat. 
35 brikše, i., skudra, o., tjarve, r. Development of the Media in Latvia in the 1990s. p. 68.
36 Škapars, J. baltijas ceļš. Diena. 1999, 21. aug. 2. lpp.
37 birze, m. vai latvijā dzīvo tikai viena latviEŠu tauta? Lauku Avīze. 1999, 24. aug. 5. lpp.
38 upleja, s. baltijas ceļš: kad apritējuši desmit gadi. Diena. 1999, 23. aug. 2. lpp.
39 rubenis, J. no kopīga nē uz kopīgu jā? Diena. 1999, 24. aug. 2. lpp.
40 Zaļakmene, Z. ar rokkoncertu piemin “baltijas ceļu”. Rīgas Balss. 1999, 24. aug. 2. lpp.
41 lācis, b. to nedrīkst aizmirst. Liesma. 1999, 20. aug. 2. lpp.
42 upleja, s. baltijas ceļš: kad apritējuši desmit gadi. Diena. 1999, 23. aug. 2. lpp.
43 Škapars, J. baltijas ceļš. Diena. 1999, 21. aug. 2. lpp.
44 Žīgure, a. vienotību! vairāk neko. Rīgas Balss. 1999, 23. aug. 5. lpp.
45 turpat. 
46 Gabrāns, J. cēsīs atzīmē Baltijas ceļa desmito gadadienu. Druva. 1999, 25. aug. 1. lpp.
47 Фед�ссеев, Л. �а се�едине �ути.�а се�едине �ути. Час. 1999, 23. авг. �. 1.
48 Тurpat. 
49 ��чных, В. �т�уда �ы�и г���са?�т�уда �ы�и г���са? Вести Сегодня. 1999, 25. авг. �. 2.
50 Тurpat. 



145“mēs”–“viņi” diskursa konstrukcija publikācijās
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the structure of the “us vs. them” discourse 
in publications about the baltic way 

of august 23, 1989, in 1989 and 1999

the baltic Way demonstration of august 23, 1989, has gone down into 
history as a phenomenon of non-violent resistance against the soviet regime. 
this paper is focused on how the demonstration and its 10th anniversary 
were presented in the mass media. the concept of a “media event” has been 
used for the analysis, allowing the author to trace the way in which this 
historical phenomenon took root in collective memory. the historical method 
of discourse was used to reveal the “us vs. them” structure of discourse vis-
à-vis the baltic Way and its 10th anniversary. the author has concluded that 
statements made in the press by baltic Way organisers, participants and 
spiritual supporters positioned the event as the culmination of unity for the 
baltic peoples, as well as a unique moment of rejoicing.

Keywords: the baltic Way, the molotov-ribbentrop pact, “us vs. them” 
discourse, media event, commemorative ritual, collective memory.
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