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POLITISKÂS VÇSTURES KONSTRUKCIJAS LATVIJAS

PARALÇLAJÂS INFORMATÎVI LINGVISTISKAJÂS TELPÂS

Politiskâs nâcijas veidoðanâs process Latvijâ ir cieði saistîts ne tikai ar kultûras procesiem un politiskâs
lîdzdalîbas iespçjâm, bet arî ar kolektîvâs identitâtes konstruçðanu un/ vai rekonstruçðanu. Tas ir
saistîts ar tâdiem sociâliem konstruktiem kâ atmiòas un identitâte, kas savukârt saistîti ar sociâlâm
pârmaiòâm un jâvçrtç, nodalot kultûras atmiòu un komunikatîvo atmiòu. 2005. gadâ Latvijas publiskâs
politiskâs komunikâcijas telpâ jautâjumâ par vçsturisko atmiòu (re)interpretçðanu saistîbâ ar Otrâ
pasaules kara noslçguma nozîmi Latvijai un tâs iedzîvotâjiem notika kauja par vçsturiskâ diskursa
pârdefinçðanu. Kaujas lauka “reljefu” veidoja visi tie aktuâlie politiskie notikumi, kas kaut kâdâ mçrâ
bija pakârtoti 60. gadadienai kopð uzvaras pâr nacistisko Vâciju. Svarîga nozîme ðajâ procesâ bija arî
nacionâlajai presei. Laikrakstu “Diena” un “×àñ” publikâciju analîze liecina, ka divu atðíirîgu informatîvi
lingvistisko telpu pastâvçðana uzrâda noturîgumu un stabilitâti. Savukârt vçstures politika un
sabiedriskie jeb nacionâlie vçstures diskursi saistîbâ ar Latvijas Republikas un Krievijas Federâcijas
divpusçjo attiecîbu jautâjumiem drîzâk apstiprina nacionâlai, etnoliberâlai, nevis multinacionâlai,
tolerantai un liberâlai demokrâtijai raksturîgu tendenèu pastâvçðanu. 9. Saeimas vçlçðanu rezultâtus
var interpretçt arî tâ, ka Latvijas varas un refleksîvajâm elitçm bûtu jânâk ar politiskâs nâcijas
kolektîvajai identitâtei, tâs konstruçðanai noderîgiem piedâvâjumiem, ja vien tâm ir attiecîga politiskâ
griba un mçríis. Postkoloniâlais un/vai Krievijas impçriskuma diskurss kâ iespçjamâs politiskâs vçstures
alternatîvas.

Atslçgvârdi: sistçmtransformâcija, kolektîvâ identitâte, atmiòas menedþments, kultûras atmiòa,
komunikatîvâ atmiòa, vçstures politika, politiskâs vçstures diskurss, varas elites, interpretâciju elites,
okupâcijas, nacionâlâ prese.

Latvijas sabiedrîba etniskâ, sociâlâ, politiski ideoloìiskâ, konfesionâlâ un
kultûras ziòâ ir izteikti heterogçna sabiedrîba. Taèu heterogçnas, kaut gan atðíirîgâ
veidâ, ir arî latvieðu etniskâ nâcija jeb titulnâcija un krievu etniskâ minoritâte.
Pçdçjâ jânodala no tâ dçvçtâs “krievvalodîgo” kopienas, kas aptver to Latvijas
iedzîvotâju daïu, kura kâ sarunvalodu ikdienâ pârsvarâ lieto krievu valodu un ir
plaðâka par krievu minoritâti. Stâvokli vçl sareþìîtâku dara tas, ka formâli Latvijas
Republikas (LR) kâ nacionâlas valsts politisko nâciju veido pilsoòi, kamçr pagaidâm
vçl ievçrojamais nepilsoòu kopums ir piederîgs Latvijas iedzîvotâjiem, bet ne
Satversmç minçtajai Latvijas tautai.

Ðâds stâvoklis nav tikai vçsturisku procesu rezultâts, tas ïoti lielâ mçrâ radies
tâpçc, ka Latvijas politiskâ elite pçc LR neatkarîbas atjaunoðanas 1991. gadâ
apzinâti izvçlçjâs tâ dçvçto “vçsturisko stratçìiju” nacionâlas valsts veidoðanâ.
Latvija ir vienîgâ Austrumviduseiropas valsts, kurâ nepieòçma jaunu konstitûciju,
bet gan atjaunoja veco, cilvçka tiesîbu un brîvîbu nodroðinâðanas ziòâ
nepietiekamo 1922. gada konstitûciju. No tâ savukârt izrietçja secinâjumi par
LR kâ “vecas valsts” starptautiski tiesisko eksistenci un statusu, nepiecieðamîba
pârdefinçt individuâlâs un kolektîvâs identitâtes un risinât vçl ïoti daudzus citus
jautâjumus un problçmas, kas saistîtas ar tâ dçvçto èetrkârðo tranzîtu: pâreja no
posttotalitârâ autoritârisma uz demokrâtiju, no komandekonomikas uz tirgus
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ekonomiku, no autonoma valstiskuma PSRS ietvaros uz suverçnu nacionâlu valsti
un no Latvijâ dzîvojoða PSRS pilsoòu kopuma uz LR pilsoòu kopumu, kuram ir
jâpârtop politiskâ nâcijâ. Ðo, pçc savas dinamikas un ilglaicîguma atðíirîgo, procesu
vadîðana no politiskâs elites puses ir saistîta ar tâ dçvçto vienlaicîguma dilemmu.

Pazîstamais norvçìu Baltijas valstu pçtnieks A. Stçns (Steen) uzskata, ka
Baltijas valstu, galvenokârt gan Latvijas un Igaunijas politisko elitu lielâkâ di-
lemma ir “nâcijas valsts veidoðana postnacionâlistu laikmetâ”.1  Viòð argumentç
par labu tçzei, ka abâs valstîs, no politiskâs lîdzdalîbas viedokïa, pastâv
“etnoliberâla demokrâtija”, kas ir kaut kas pa vidu starp izslçdzoðu “etnisko
demokrâtiju” un iekïaujoðu “liberâlu demokrâtiju”.2  Galvenais arguments par
labu tâda tipa demokrâtijai Baltijas valstu politiskajâs elitçs esot tas, ka ðâdai
demokrâtijai piemît kopîgas politiskâs identitâtes veidoðanas potenciâls, turklât
vienu valstisko identitâti bûtu iespçjams kombinçt ar “kultûras identitâðu
plurâlismu”.3  Viens no galvenajiem lîdzekïiem ceïâ uz ðo mçríi ir “(krievu)
minoritâtes politisko identitâðu transformçðana ar pârbaudoðas naturalizâcijas
palîdzîbu”.4  A. Stçna pçtîjumâ prezentçtie dati kopumâ apstiprina viòa galveno
domu, ka Igaunijas un Latvijas valstiskuma politiskâ forma “ðodien vairâk
reprezentç titulârâ vairâkuma kulturâlâs dominçðanas sistçmu valstî nekâ
minoritâðu sistemâtisku institucionâlu izslçgðanu”.5  Ðo domu apstiprina arî
Latvijas kultûras darbinieku pirmâ foruma “Kultûras tradîcijas un attîstîba –
nacionâla valsts” materiâli. Ministru prezidents A. Kalvîtis savâ runâ forumâ
norâdîja, ka “brîvais tirgus ir valsts ekonomiskâs veselîbas pamats, taèu tas nekad
nespçs vienot tautu. Latvijâ tas ir skaidri redzams. Kultûra laiku laikos ir bijusi
vienîgais spçks, kas spçj vienot latvieðus”.6  Savukârt kultûras darbinieku
parakstîtajâ “Memorandâ Kultûra 2010” uzsvçrts, ka “tieði kultûra ir Latvijas
nâcijas pastâvçðanas pamats”.7

Akadçmiskajâ literatûrâ ir sastopami arî citi LR politiskâ reþîma vçrtçjumi.
Vâcu politologa V. Merkela (Merkel) vadîtâ autoru grupa grâmatâ “Demokrâtija ar
defektiem” Latviju tâs minoritâðu politikas dçï raksturoja kâ demokrâtiju ar
defektiem vai “precîzâk, kâ “izslçdzoðo demokrâtiju””,8  kamçr Igaunija un Lietuva
tika raksturotas kâ liberâlas demokrâtijas.9  Turpretî citu autoru klasifikâcijâ vi-
sas trîs Baltijas valstis tiek ierindotas liberâlo jeb noturîgo demokrâtiju grupâ.10 .

Politiskâs nâcijas veidoðanâs process Latvijâ ir cieði saistîts ne tikai ar kultûras
procesiem un politiskâs lîdzdalîbas iespçjâm, bet arî ar kolektîvâs identitâtes
konstruçðanu un/vai rekonstruçðanu. Ðodien arî ðajos jautâjumos pastâv zinâma
vienlaicîguma dilemma, ja atbalstâm tçzi par trim integrâcijas procesiem –
nacionâlo, multinacionâlo (politisko) un supranacionâlo jeb eiropeisko integrâciju.
Taèu ir jâpiekrît vâcu pçtniecei E.–K. Onkenai (Onken), ka bûs grûti konstruçt
kolektîvo identitâti un rast jaunu nacionâlâs identitâtes un kultûras definîciju,
ja neizdosies “lîdz ðim latvieðu kolektîvajâ paðizpratnç dominçjoðâs slçgtâs
etnokulturâlâs pazîmes – izcelsme, tradîcijas un mîti – papildinât ar tâdiem
politiskiem un tâpçc atvçrtâkiem identifikatoriem kâ konstitûcija, tiesiska valsts
un demokrâtiskâm pamatvçrtîbâm kâ viedokïu brîvîba un plurâlisms”.11  Svarîga
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loma ðajos procesos ir tâ dçvçtajâm “interpretâciju elitçm”, kas vienlaicîgi ir
identitâtes diskursu nesçjas un veidotâjas. To ietvaros iespçjams diferencçt
politiskâs jeb varas elites un intelektuâïus vai arî “refleksiju elites”, pie kurâm
vispirms pieskaitâmi zinâtnieki un þurnâlisti.

Vçstures rakstîðana ir ne tikai fundamentâla kolektîvâs atmiòas konstruçðanas
sastâvdaïa, bet “etniski un kulturâli heterogçnâ sabiedrîbâ (arî) centrâla
identitâtes un integrâcijas diskursa daïa”.12  Vçl jo vairâk tâpçc, ka ikviens vçstures
diskurss principâ ir politisks un diskusijas par pagâtni “paver rîcîbas iespçjas
tagadnç un vçsture kïûst par varas pielietoðanas un intereðu realizâcijas lîdzekli.
Multinacionâlâ, demokrâtiskâ valstî tas nozîmç, ka vçstures politika ir valsts
etnopolitikas joma”.13

Politiskâs nâcijas veidoðanâs ir saistîta ar tâdiem sociâliem konstruktiem kâ
atmiòas un identitâte, kas savukârt saistîti ar sociâlâm pârmaiòâm un jâvçrtç,
nodalot kultûras atmiòu un komunikatîvo atmiòu. Fundamentâlâs atmiòas formç
kâdas grupas kultûras atmiòu un attiecas uz sen aizgâjuðo pirmsâkumu laiku,
kas prezentçts “mîtos, tradîcijâs un noteiktâs simboliskâs figûrâs”.14  Turpretî
komunikatîvâ atmiòa saistâma ar neseno pagâtni un darbojas “biogrâfisko atmiòu”
formâtâ. Tâ nav saistîta tikai ar laikabiedru paaudzi, bet ““sociâlâs interakcijas”
procesâ tiek nodota nâkamajâm paaudzçm un tâdçjâdi saglabâta”.15  Tieði
komunikatîvâ atmiòa atrodas cieðâ saistîbâ ar politiskâs nâcijas veidoðanâs
procesu.

Profesionâlâ vçstures zinâtne un intelektuâlie diskursi ietekmç kolektîvâs
atmiòas raðanos un nacionâlâs identitâtes veidoðanos. Vçsturnieki piedalâs
komunikâcijas un selekcijas procesos, ietekmç mûsdienâs pastâvoðos vçstures
tçlus un ainas, izvçloties tçmas un lietojot tçlainu valodu un simbolus. Tas dod
viòiem iespçju “stiprinât noteiktas sabiedrîbas grupas un to politiskos, sociâlos,
ekonomiskos vai ideâlos mçríus un tâdâ paðâ veidâ citas vâjinât”.16

Vçstures rakstîðana vienmçr ir saistîta ar laiku un ir politiski nosacîta, tâpçc
pastâv tieða saikne starp kâdas cilvçku grupas, piemçram, tautas vçstures apziòu,
valsti un valsts sociâli politiskâs organizâcijas formu. Vçstures apziòa funkcionç
“kâ norâde politiskai rîcîbai, kâ orientieris valsti balstoðâs kopîbas norobeþoðanai
un definçðanai”,17  bet arî kâ konstrukts vçsturnieku viedokïu sadursmçs,
demokrâtiskas valsts politiskajos strîdos un kritiska publiskâ viedokïa telpâ.

Vçstures politika pati ir kïuvusi par vçsturnieku pçtîjumu objektu, taèu ne
Latvijâ. Svarîgi, ka “vçstures politikas pçtniecîba centrâ izvirza politiskos aktorus,
kas stâv aiz vçstures konstrukcijâm un interpretâcijâm publiskajâ telpâ un viòu
ievirzes un redz vçsturi mazâk kâ kultûras aktivitâðu jomu, bet gan lielâkâ mçrâ
kâ fundamentâli politisku norisi”.18

Lîdzâs vçstures politikas jçdzienam un praksei ir novietojams vçstures kultûras
jçdziens. Vçstures kultûra “saprot vçsturisko domâðanu kâ svarîgu kâdas
sabiedrîbas politiskâs kultûras daïu”19  un aplûko daþâdas zinâtniskâs pçtniecîbas,
politiskâs cîòas, mâkslinieciskâs formçðanas stratçìijas un citas “publiskâs
vçsturiskâs atcerçðanâs procedûras” tâ, ka tâs “var tikt saprastas kâ viena vienîga
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mentâla spçka izpausmes”.20  E.–K. Onkena uzskata, ka Latvijas vçstures kultûrâ
“uz robeþðíirtnes starp zinâtnisko pçtniecîbu un publisko diskusiju – sakarâ ar
vçsturiskâm atceres dienâm, konferencçm vai arî politiski tiesiskiem lçmumiem –
ðodien tomçr dominç apoloìçtiski argumentçjoða un stipri nacionâli apliecinoða
vçstures izpratne”.21

Pçdçjo gadu nacionâlie diskursi liecina, ka Latvijâ atmiòas un identitâtes
konstrukciju analîzei piemît papildu politiska sprâdziena bîstamîba, jo “intereðu
kopîbas lielâkoties formçjas lîdzâs etniskajâm un nacionâlajâm lînijâm”.22

Debatçm par pagâtni attiecîbâ pret Latvijas sabiedrîbu ir konstituçjoða, formçjoða
funkcija, bet atmiòa kalpo identitâtes un kopîbas konstruçðanai. Jâpiekrît
E. K. Onkenai, ka “etniski, valodas ziòâ un kulturâli heterogçnâs sabiedrîbâs
tâdâ veidâ var nonâkt lîdz vairâku paralçlu, etniski konotçtu kolektîvu vçstures
ainu un atmiòas kopîbu tapðanai, kas ne vienmçr, taèu bieþi ietver ievçrojamu
konflikta potenciâlu”.23

Vçstures pçtniecîbas un publiskâs atcerçðanâs motîvi un kritçriji ïauj spriest
ne tikai par politisko kultûru diskusiju kultûras, viedokïu brîvîbas un plurâlisma
nozîmç, bet arî par “sabiedrîbas politiskâs integrâcijas spçju un ilglaicîgu
stabilitâti, kas bâzçta uz starpetnisku toleranci un atvçrtîbu iepretim “citiem””.24

Vçstures politikas, atmiòu stratçìiju un atmiòu menedþmenta problçmas
akadçmiskajâ literatûrâ tiek analizçtas, izmantojot galvenokârt divas teorçtiskâs
pieejas – rîcîbas teoriju vai sistçmteoriju. Rîcîbas teorijas skatîjumâ saistîbâ ar
pagâtnes konstrukcijâm tiek jautâts, kas ir tâs elites, “kas prot radît noteiktu
atmiòu hegemoniju”, kâ arî analizçtas “vçstures politikas pressure groups
aktivitâtes un stratçìijas”.25  Konkrçti tiek pçtîtas atmiòu lobija grupas, aktuâlâs
personu formâcijas, kâ arî medijos pârstâvçtâs pozîcijas, jo “medijiem nereti
paðiem piekrît aktîva, formçjoða loma atmiòas politikas procesâ”.26

Sistçmteorçtiskâs pieejas gadîjumâ centrâlâ vieta atmiòu par kaut ko
novçroðanâ tiek ierâdîta atmiòas jeb atcerçties spçjas jçdzienam. Atmiòas
funkcija ir aizmirðana, tas ir, nepârtraukta sistçmas kapacitâtes atbrîvoðana
jauniem uzdevumiem. Atmiòa vienmçr aktuâli selektîvi atlasa to, kas varçtu
tikt no jauna likts lietâ. Atmiòas funkcionç kâ divkârðs noliegums, kâ aizmirðanas
atcelðana. Pateicoties tam, sistçma spçj attîstît priekðstatu par sevi, par savu
pagâtni un nâkotni. Kâ centrâlais noðíirðanas kritçrijs atmiòâm un aizmirðanai
kalpo vçrtîbas un intereses, bet atmiòu formçðanas analîze jâuzsâk ar vçrtîbu
un intereðu konfliktu analîzi.27

Uz pagâtnes politiku iedarbojas sistçmmaiòas forma, tas, cik tâ bijusi
miermîlîga vai vardarbîga. Vainîgo un upuru noðíirðana “vienmçr ir sâkuma punkts
atmiòu menedþmentâ” un “lîdz ar to valstis, grupas, indivîdi vienmçr kïûst
izvietojami kâ upuru, tâ vainîgo pusç”.28  Svarîgi ir arî tas, ka varas lietoðana
abâm pusçm kalpo kâ leìitimâcijas fons, lai apstiprinâtu savu upura lomu.

Kolektîvâs un nacionâlâs identitâtes konstrukcijâm, tâpat kâ nacionâlajiem
vçstures diskursiem ir ne tikai iekðpolitiska, bet arî ârpolitiska nozîme. Shematiski
to iespçjams attçlot sekojoðâ veidâ:29
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Cilvçkam kâ indivîdam piemît emocionâla pamatvajadzîba identificçties ar
citiem indivîdiem un sociâlâm grupâm, tâtad veidot lîdzâs individuâlai vai
personîgai identitâtei sociâlâs identitâtes. Psiholoìiski definçta sociâlâ identitâte
apzîmç “to indivîda paðkoncepta daïu, kas balstâs uz tâ zinâðanâm par viòa
dalîbu kâdâ sociâlâ grupâ [..] kopâ ar vçrtîbu un emocionâlo nozîmîbu, kas
pievienota ðai lîdzdalîbai”.30

Sociâlâ grupa, kuru veido indivîdi, kas ar to identificçjas, atðíiras no citâm
sociâlajâm grupâm ar savu specifisko kolektîvo identitâti.

Kolektîvâ identitâte domâ par “laiku un paaudzes aptveroðu kâdas grupas vai
valstiski strukturçtas sabiedrîbas institûciju, simbolu, vçrtîbu nostâju un mçríu
noturîgumu”,31  kas ir galvenokârt kâdas sociâlâs grupas iekðçjâs komunikâcijas
un interakcijas produkts. Ðî grupa apzinâs noteiktu, vairâk vai mazâk objektîvi
uztveramu kopîgo (ingroup) un ðo kopîgo, norobeþojoties no citiem indivîdiem
un grupâm (outgroup), uzsver kâ identitâti veidojoðu.

Nacionâlâ identitâte ir specifiska kolektîvâs identitâtes forma: “Tâ balstâs uz
kâda kolektîva paðdefinçðanos kâ “nâcija” ar kopîgu vçsturi. Nacionâlâs
identitâtes konstruçðana manifestçjas grupas “nâcija” kopîgajos centienos daþâdus

142

 

Nosprauž 
(constraints) 

Ārpolitiskā 
izturēšanās  

I 

D 
E 
N 
T 
I 
T 
Ā 
T 
E 

ietekmē/leģitimē 

Diskurss 

Izpaužas 

Iedarbojas 
uz/ tiek 
komunikatīvi 
(re)konstruēts 

Ārējie 

faktori 



Politiskâs vçstures konstrukcijas Latvijas paralçlajâs telpâs

“nâcijas” jçdzienus – valodas nâcija, kultûras nâcija, valsts nâcija utt. – novest
lîdz savstarpçjai sakritîbai.”32  Îpaða nozîme atseviðío locekïu identifikâcijâ ar
sociâlo grupu “nâcija” piemît “nâcijas kopîgajai politiskajai organizâcijai – valstij
un tâs institûcijâm”, bet pati nâcija ir “domâta kârtîba, kultûras definçts
priekðstats, kas kâdu cilvçku kolektivitâti nosaka kâ vienîbu”.33  Identitâte apzîmç
individuâlâs vai kolektîvâs îpaðîbas, turpretî kultûra saprotama kâ tradicionâlâs,
sociâli konstruçtâs un reproducçtâs nozîmju sistçmas. Citiem vârdiem, identitâte
ir “problçmu risinâðanas lîdzeklis .., kultûras darbîbas vienîba (the action unit of
culture)”.34  Idejas, vçrtîbas un normas izriet no identitâtes un attiecas tai skaitâ
uz tâdiem aspektiem kâ piederîba pie un norobeþoðanâs starp “mçs” un “viòi”.

Visi kâdas zemes identitâtes elementi ir sistematizçjami trîs grupâs.35  Pirmo
veido elementi, kas raksturo sevi paðu (elements of the self), pierakstot savai
zemei to izceïoðas pozitîvas îpaðîbas vai arî pieðíirot augstu vçrtîbu sevis
saglabâðanai. Latvijas gadîjumâ galvenokârt tiek akcentçta latvieðu etniskâs
nâcijas, tâs kultûras un valsts saglabâðana. Otra identitâtes elementu grupa
tematizç galvenokârt jûtu vadîtu piesaisti lielâkai vienîbai (affective belonging
elements), kas saistîbâ ar Latviju varçtu bût Rietumi, Rietumeiropa, Ziemeïeiropa,
kristîgâ pasaule. Treðo grupu veido identitâtes elementi, kas norâda uz sistçmisku
piesaisti vai lomu starptautiskajâ sistçmâ (systemic elements). Latvijas gadîjumâ
runa ir par mazu valsti un tâs lomu, piemçram, ES un NATO. Vçsturiskâ aspektâ
uz ðo grupu attiecas PSRS realizçtâ okupâcija un aneksija.

Vçl ðajâ pieejâ bûtiska ir diskursa definîcija: “Diskurss ir komunikatîva
interakcija, kurâ saskaòâ ar sabiedriski akceptçtu atbilstîbas loìiku, kas balstîta
uz nacionâlo identitâti, tiek mçìinâts cçlonîbu íçdes ceïâ saistît identitâtes
elementus un rîcîbas prioritâtes, argumentçjot vienus ar otriem.”36

Nacionâlâ identitâte formçjas diskursâ un tâdçjâdi netieði ietekmç kâdas
valsts ârpolitisko izturçðanos. Politisko diskursu var uzskatît par iekðçju
strukturâlu faktoru, kas iezîmç ârpolitiku. Diskurss ir medijs, ar kura palîdzîbu
identitâte konkrçtâ situâcijâ tiek apgâdâta ar nozîmi. Jânodala elites un sabiedrîbas
jeb “nacionâlie” diskursi.

Diskursa norisei bûtiski ir tâ dçvçtie “diskursîvie notikumi”, kas kïûst par
plaða diskursa objektu. Diskursa ietvaros grupas mçìina sasniegt diskursîvâs
hegemonijas stâvokli, tas ir, nostiprinât kâdu dominçjoðu diskursa paraugu.
Diskursi nav brîvi no kundzîbas vai pakïautîbas attiecîbâm; “diskursi îsteno varu;
tie paði ir varas faktors un lîdz ar to dod savu ieguldîjumu varas attiecîbu
strukturçðanâ kâdâ sabiedrîbâ”.37

Diskursi definç tos subjektus, kuri ir autorizçti runât un rîkoties un tâdçjâdi
var ietekmçt nozîmju sistçmu komunikatîvo konstruçðanu. Tâs, piemçram, parasti
ir valsts amatpersonas, kuras mçdz apzîmçt ar vârdiem “privileìçtie stâstu teicçji”.

Politiskie diskursi demokrâtiskâs sabiedrîbâs pilda sekojoðas funkcijas:

– formç/ vada politiskas diskusijas,
– izskaidro politiskus notikumus,
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– attaisno politiskas darbības, respektīvi, cīnās par to leģitimēšanu,
– re)interpretē vēsturiskas atmiņas,
– (re)konstruē identitāti.38 

Globālās komunikācijas pētnieks un teorētiķis M. Tehranjans (Tehranian)par 
publisko diskursu raksta, ka to var “uzlūkot arī kā sociālu kauju par realitātes 
definīcijām un hegemoniskām vai kontrhegemoniskām intervencēm, lai to atvei-
dotu, reformētu vai transformētu”.39   

Tāda kauja 2005. gadā notika arī Latvijas publiskās politiskās komunikācijas 
telpā jautājumā par vēsturisko atmiņu (re)interpretēšanu saistībā ar Otrā pasaules 
kara noslēguma nozīmi Latvijai un tās iedzīvotājiem. Kaujas lauka “reljefu” 
veidoja visi tie aktuālie politiskie notikumi, kas kaut kādā mērā bija pakārtoti 
60. gadadienai kopš uzvaras pār nacistisko Vāciju.

Latvijas politiskajai elitei šajā kaujā bija arī otrs mērķis – (re)konstruēt sociāli 
politisko un kultūras realitāti, tas ir, pakļaut to tālākai transformācijai. 

Turpinājumā pievērsīsimies “nacionālo” jeb visas sabiedrības diskursu 
līmenim, kā tie realizējās nacionālajos dienas laikrakstos “Diena” un “Час”, 
aplūkojot ar komunikatīvo atmiņu saistītos saturiskos aspektus. Interpretējošai 
satura analīzei tika atlasīts tikai to publikāciju kopums, kuru autori, kas pārstāv 
varas un refleksīvās elites, pievēršas Latvijas un Krievijas divpusējo attiecību 
vēstures jautājumiem un sniedz to interpretācijas. Galvenā uzmanība līdz ar 
to tika pievērsta personām un institūcijām kā diskursa nesējiem un diskursu 
profiliem, kas tiek saprasti kā diskursa formācijas kopsavilkums. Šāda daļēja 
diskursa analīze tomēr ir pietiekama, lai varētu noteikt, kādu vēstures politiku 
ar laikrakstu “Diena” un “Час” starpniecību tiecās realizēt LR un Krievijas 
Federācijas (KF) politiskās un refleksīvās elites. Analīzei tika izvēlētas 2005. gada 
marta, aprīļa, maija un novembra mēnešu publikācijas, jo šo mēnešu diskursīvie 
notikumi – latviešu SS brīvprātīgo leģiona karavīru atceres pasākumi 16. martā, 
LR valdības deklarācija par Latvijas un Krievijas robežlīgumu (26. aprīlis), 
piecpadsmitā gadadiena deklarācijai Par Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanu (4. maijs.), ASV prezidenta Dž. Buša vizīte Latvijā (6.–7. maijs), Uz-
varas svētki Maskavā (9. maijs), Saeimas pieņemtā PSRS totalitārā komunistiskā 
okupācijas režīma politikas nosodījuma deklarācija (12. maijs), Lāčplēša diena 
(11. novembris) un LR dibināšanas diena (18. novembris) – bija saistīti ar varas 
elites un refleksīvās elites pārstāvju pozīciju izklāstu laikrakstu publikācijās.   

Vispārējais stāvokļa raksturojums publiskā diskursa “kaujas laukā” (M. Te-
hranjans) sniegts Latvijas Valsts prezidentes V. Vīķes–Freibergas priekšvārdā, kas 
ievietots latviešu vēsturnieku sarakstītās grāmatas “Latvijas vēsture. 20. gad-
simts” pirmajā izdevumā. Tajā norādīts, ka okupācijas varas centušās leģitimēt 
savu klātbūtni Latvijā, arī izmantojot vēstures grāmatas, un tāpēc “kā aizgājušo 
gadu mantojums mūsdienu sabiedrībā bieži vien sastopama parādība ir atšķirīga 
un pat diametrāli pretēja izpratne un vērtējums par mūsu valstij svarīgiem 
nesenās pagātnes notikumiem. Tās ir tiešas ilgo padomju okupācijas gadu se-
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kas”.40  Kā pretējo diskursu piemērus prezidente min komunistiskā režīma mītu 
par to, ka “Latvijā 1940. gadā notikusi sociālistiskā revolūcija un ka tā brīvprātīgi 
iestājusies Padomju Savienībā”, un “brīvās pasaules” diskursu “par Latvijas 
okupāciju un aneksiju”.41  LR neatkarības atjaunošana “aktualizēja Latvijas 
vēsturniekiem uzdevumu izstrādāt jaunu, objektīvu, no mītiem un deformācijām 
brīvu mūsu valsts vēsturi”, kas arī izpildīts, ietverot Latvijas vēstures diskursā 
tādus diskursa paraugus kā “padomju un nacistu režīma okupācija un tās se-
kas, holokausts, komunistu varas veiktās masu deportācijas, kolaboracionisms, 
pretestība okupācijai”.42  

1. att. Laikraksta “Час” Uzvaras svētku numura izlaidums. 
2006. gada 9. maijs.
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2. att. Uzvaras svētku konstrukcija laikrakstā “Час”. 
2006. gada 10. maijs.

Vēsturniece D. Bleiere grāmatas nodaļā, kas veltīta Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanai un nostiprināšanai (1991–2004), norāda uz Latvijas 
publiskās komunikācijas telpas duālo raksturu, kas ir būtiski saistībā ar laikrak-
sta “Час” publikācijām. Netieši apstiprinot A. Stēna tēzi par naturalizāciju kā 
politiskās identitātes transformēšanas mehānismu, vēsturniece raksta: “Krievu 
un krieviski runājošo grupa ir visai liela un ietekmīga, un, nenoliedzami, tās 
integrācija Latvijā (ar to saprotot politisko integrāciju, nevis asimilāciju) ir       
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viens no galvenajiem jautājumiem, kam ir būtiska politiskā dimensija. Dažādas 
etniskās grupas Latvijā atšķirīgi uztver valsts pagātni, padomju režīmu, kā arī pēc 
neatkarības iegūšanas notikušos procesus; galvenās atšķirības ir starp latviešiem, 
no vienas puses, un krieviem un t.s. krievvalodīgajiem, no otras puses.”43  Pēc 
D. Bleieres domām, krieviem, “kļūstot par minoritāti mazā valstī”, dažādu faktoru 
veicinātās diskriminācijas izjūtas uzturot arī tas, ka “veidojās divas atšķirīgas 
informatīvās telpas – masu saziņas līdzekļi krievu valodā (Krievijas TV kanāli, 
radio, prese, kā arī Latvijas masu informācijas līdzekļi krievu valodā), no vienas 
puses, un latviešu valodā, no otras puses”.44  Norādījusi uz “nepietiekamo dialogu 
ar krievvalodīgo sabiedrību” un tās protestu politisko formu, D. Bleiere secina, 
ka “pastāv briesmas, ka atsvešinātība faktiski pieaug un nemanāmi veidojas 
divkopienu valsts”.45  

Ievērojami radikālāk par šiem pašiem jautājumiem grāmatas nobeigumā 
izsakās vēsturnieks I. Feldmanis. Par 1918. gadā nodibināto LR vēsturnieks 
raksta, ka tā “bija latviešu nācijas dabisko centienu izpausme savienot vienā 
veselā etnisko un politisko kopību. Latvijas nacionālajā valstī bija multikulturāla 
sabiedrība”.46  Tas faktiski ir nacionālās identitātes definīcijas piedāvājums un ir 
ļoti zīmīgi, kas tas neietver sevī jēdzienu demokrātija. Iespējams, ka tas tāpēc, 
lai nebūtu jārunā par K. Ulmaņa autoritāro režīmu. Līdz ar LR okupāciju, ko 
1940. gada jūnijā veica PSRS, “Latvijas vēsturē sākās trīs okupāciju periods, 
kas kopumā ilga vairāk nekā piecdesmit gadu”.47  Šī I. Feldmaņa tēze ietver 
gan atteikšanos no diferencētas pieejas minētajiem trim vēstures periodiem, 
gan zināmu Vācijas nacistiskā režīma rehabilitācijas devu, jo tas de facto tiek 
pielīdzināts ne tikai brežņeviskajam stagnācijas periodam PSRS vēsturē, bet arī 
M. Gorbačova režīma liberalizācijas politikai. Okupācijas diskurss tādējādi tiek 
uzspiests kā vienīgais pareizais Latvijas 20. gs. vēstures diskurss. Alternatīvas 
varētu būt postkoloniālais un/vai Krievijas impēriskuma diskurss.

Taču vēl svarīgāka ir I. Feldmaņa tēze par to, ka Krievija un krievi ir mūsdienu 
Latvijas nopietnāko problēmu galvenais cēlonis. “Ilgstošā pakļautība Krievijai” 
ne tikai padarījusi Latviju par “vienu no ES nabadzīgākajām valstīm”, Krievija 
faktiski ir vainojama arī tajā, ka “reti kad Latvijā ir bijis tik sarežģīts, ass un 
bezatbildīgi sakāpināts nacionālais jautājums, kāds tas ir patlaban. Komplicētās 
situācijas pamatā ir Latvijas lielākās mazākumtautības – krievu (ap 29 procenti 
no valsts iedzīvotājiem) nevēlēšanās samierināties ar politisko realitāti un agrāko 
privilēģiju zaudēšanu. Daļa krievu uzskata, ka viņi politiskā, kultūras un valodas 
ziņā tiek diskriminēti. Viņiem ir grūti aprast ar domu, ka viņi nedzīvo Padomju 
Savienībā, bet gan neatkarīgajā Latvijā. Stāvokļa stabilizēšanos apgrūtina arī 
Krievija, kas uzņēmusies pārspīlētu aizgādniecību pār Latvijas krieviem, tos iz-
mantojot kā dekoratīvu elementu savā ārpolitikā”.48  Šajā gadījumā ir runa par 
to, ka apdraudētās latviešu etniskās nācijas un valsts saglabāšana tiek uzturēta 
spēkā kā identitāti veidojošs elements. Jāpiebilst, ka I. Feldmaņa piedāvātā 
Latvijas vēstures diskursa formācija ir pamanīta un komentēta gan “Dienas”, 
gan, protams, arī “Час” publikācijās.
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Visplašāk I. Feldmaņa pozīcija tiek izklāstīta Igora Vatoļina publikācijā, kas 
veltīta Gētes institūta Rīgas filiāles 5.–6. maijā sarīkotajam starptautiskajam 
simpozijam “1945. gada 8./9. maijs: Uzvaras diena? Atbrīvošanas diena?”. Raksta 
virsraksts ““Atbrīvotājs bija Hitlers” – uzskata vadošs Latvijas vēsturnieks” izceļ 
vienu no I. Feldmaņa tēzēm, saskaņā ar kuru “vairākums latviešu krievus un 
PSRS uzskatīja par lielāku ļaunumu nekā nacistisko Vāciju”.49  Ja līdz šim Otrā 
pasaules kara traktēšanā dominējusi “uzvarētāju versija”, tad tagad pienācis 
laiks to pārskatīt. PSRS okupēja Baltiju, esot nacistiskās Vācijas sabiedrotā lomā; 
Vācijas iebrukums novērsis jaunas padomju deportācijas; neatkarīgas Latvijas 
atjaunošanas iespēja pastāvēja vēl 1945. gadā, bet rietumvalstis pievīla, savlaicīgi 
neizrādot iniciatīvu – šīs I. Feldmaņa tēzes tiek izklāstītas raksta sadaļā ar 
apakšvirsrakstu – “PSRS – ļaunums, nacisti – atbrīvotāji”.    

Monogrāfija “Latvijas vēsture. 20. gadsimts” tiek nosaukta par skandālu, bet 
I. Feldmaņa uzskati pretstatīti Kaļiņingradas universitātes vēsturnieku pozīcijai, 
kuri, piekrītot, ka arī Krievijas vēsturiskajā literatūrā parādās viedokļi par uz-
varas saistību ar staļiniskā režīma nostiprināšanos, tomēr par dominējošo ten-
denci uzskatot “padomju tautas” – uzvarētājas un cilvēces glābējas – vēsturisko 
nopelnu atzīšanu. Kaļiņingradas universitātes profesoram V. Maslovam tiek 
pierakstīta tēze, ka “uzvara karā – tas ir Krievijas lielākais vēsturiskais lepnums 
un slava, bet Uzvaras diena – lielākā, gaišākā 20. gadsimta notikuma simbols”.50  
Arī socioloģiskās aptaujas liecinot, ka vislielāko lepnumu saistībā ar savas 
zemes vēsturi Krievijas iedzīvotājiem izraisot “Uzvara Otrajā pasaules karā”. 
Intervijā raksta autoram Kaļiņingradas vēsturnieki apgalvo, ka Eiropā un ASV 
tiekot precizētas kara detaļas, bet netiekot pārskatīta “bāzes koncepcija”, ar 
ko nodarbojoties tikai “marginālās teorijas”, kurām maz piekritēju. I. Vatoļins 
savu publikāciju noslēdz ar konstatāciju, ka Latvijā dominē marginālas vēstures 
koncepcijas, bet I. Feldmaņa pozīcija liecinot, ka “revizionistiskas notiņas skaidri 
iegūst revanšistisku skanējumu”.51 

Daļu no šīm I. Feldmaņa tēzēm I. Vatoļins jau vienreiz bija izklāstījis savā 
23. aprīļa publikācijā “Vēsture ideoloģijas kalpībā”, kas veltīta Valsts Kara 
muzejā notikušajai konferencei “Latvija Otrajā pasaules karā”. Tajā viņš piekrita 
“nacionālradikāļa” Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāja Aleksandra Kiršteina 
domai, ka “ne tikai valsts valoda, bet arī valsts vēsture ir valsts apziņas un 
sabiedriskās integrācijas stūrakmens”, bet ar vienu noteikumu, ja “ar vēsturi 
tiek saprasta nevis kārtējās valdošās elites ideoloģijas kalpone, bet orientēšanās 
veids pagājības faktu okeānā”.52  

I. Vatoļina tēzei par revanšismu “Час” publikāciju kontekstā ir politiski 
ideoloģiska nozīme. Tajā pašā 23. aprīļa numurā tika publicēts redakcijas 
materiāls sakarā ar krimināllietas ierosināšanu pret laikrakstu “Час”, kurā, citējot 
vienu no lietas ierosināšanu izraisījušajām publikācijām, teikts, ka     “Rietumu 
latvieši .. iepotēja vietējiem latviešiem revanšisma ideoloģiju. Kura uz šodienu 
ir ne tikai iekšpolitikas, bet arī ārpolitikas stūrakmens”.53  Savukārt laikraksta 
“Час” galvenā redaktore Ksenija Zagorovska tajā pašā avīzes numurā ievietojusi 
lielu savu rakstu tā dēvētajā “Petropavlovska lietā”. Viņa raksta, ka Latvijas 
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“labējie politiķi pilnīgi veltīgi cenšas, pārrakstot vēsturi un mēģinot padarīt 
baltu Hitleru”, jo ““vecās Eiropas” tautām nav personīga iemesla truli neieredzēt 
Padomju Savienību. Viņām nav nekāda ģeopolitiska motīva tagad strīdēties ar 
Krieviju. Tieši otrādi, tā palīdzēs turēties pretī Amerikai, tādējādi saglabājot 
līdzsvaru pasaulē”.54 

Taču arī “Час” meklē ceļus vēstures “pārrakstīšanai” jeb jaunu pieeju atmiņu 
menedžmentam. 2005. gada marta pirmajās dienās laikraksts, piemēram, 
publicēja interviju ar Sanktpēterburgas universitātes profesoru K. Hudoleju, 
kurā tas piedāvāja “1940. gada notikumus” raksturot ar jēdziena “sovetizācija” 
palīdzību. Lietojot šo “visveiksmīgāko terminu”, tad tiktu iegūta formula – Balti-
jas valstu varmācīga sovetizācija, pārkāpjot starptautisko tiesību normas. Par 
okupāciju neesot iespējams runāt tāpēc, ka nav tikusi izrādīta pretestība un nav 
bijis arī pavēles izrādīt pretestību, jo “Baltijas valstu elites 1930. gados attiecībā 
pret Padomju Savienību uzvedās superlojāli”.55  

Tomēr laikraksts pozitīvi uztver un prezentē ASV prezidenta Dž. Buša iz-
teikumu par to, ka arī Savienoto Valstu un Lielbritānijas līderi ir atbildīgi par 
“Eiropas pēckara likteni” un ka tāpēc “Baltijas zemēm nācās dzīvot ar tādu varu, 
kuru izvēlējās ne viņas pašas”.56  Zīmīgi, ka salīdzinoši lielu vērību laikraksts 
velta astoņu LR kravas kuģu liktenim, kuri Otrā pasaules kara gados piedalījās 
sabiedroto atlantiskajās karavānās un gandrīz visi tika nogremdēti. Aprīļa pēdējās 
dienās rubrikā “1941.–1945. Rekviēms Latvijas varoņiem”Час” publicē šā fakta 
izvērtēšanai veltītu redakcijas materiālu ar simbolisku virsrakstu “Latvija un 
ASV: sabiedrotie cīņā ar fašismu”. Ar gandarījumu tiek uztverts tas, ka šis fakts, 
par kuru “Час” rakstījis jau iepriekšējos gados, tiek pieminēts ASV prezidenta 
Dž. Buša runā Rīgā. 

Taču “Час” regulāri publicē Krievijas prezidenta un viņa administrācijas 
pārstāvju, kā arī KF Valsts domes un KF Ārlietu ministrijas oficiālo pārstāvju 
viedokļus, kas ietver arī pozīcijas vēstures jautājumos, galvenokārt saistībā ar 
okupācijas un robežlīguma tēmām. Līdzīgi “Час” un “Вести сегодня” rīkojās arī 
2004. gadā.57  Tādējādi LR oficiālo personu viedoklis “Час” slejās pastāvīgi tiek 
konfrontēts ar Krievijas politiskās elites pausto viedokli. Zīmīgas šajā kontekstā 
ir publikācijas, kas izklāsta KF Valsts domes ārlietu komitejas priekšsēdētāja vi-
etnieces partijas “Родина” biedres Natālijas Naročņickas pozīciju. Intervijā, kas 
publicēta 23. maijā, N. Naročņicka pastāsta, ka viņas grāmatu “За что и с кем мы 
воевали” (Par ko un ar ko mēs karojām) KF Ārlietu ministrija oficiāli, ar Latvijas 
vēstniecības starpniecību nodevusi Latvijas prezidentei kā Krievijas prezidenta 
atbildes dāvanu par grāmatu “Latvijas vēsture. 20. gadsimts”. Krievijas politiķe, 
kas Latvijā bija ieradusies, lai piedalītos PCTVL konferencē, intervijā izsakās, 
ka “latviešu tauta un Latvija sevi padara par ķīlnieci, rotaļlietu, instrumentu 
varenu spēku rokās”.58  Pāris dienas vēlāk Aleksandrs Malnačs publicē rakstu, 
kurā pārstāsta un citē N. Naročņickas grāmatu. Tajā būtiskas ir divas visai tieši 
formulētas nacionālistiskas tēzes: pirmkārt, “diskusija par Karu un mūsu Uzvaru, 
precīzāk izsakoties – Krievijas rīdīšana –, izvēršas uz acīm redzama pasaules 
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pārdalīšanas un sāncensības par Krievijas mantojumu [impēriskuma diskurss. – 
O. S.] fona”; otrkārt, “šodien ļoti svarīgi saprast, ka Padomju Savienības karš ar 
hitlerisko Vāciju bija tieši krievu tautas Lielais Tēvijas karš”.59 

Principā “Час” publikāciju analīze liecina par to, ka laikraksts līdzdarbojas 
Krievijas politiskās elites vēstures diskursu realizēšanā, ir to nesējs. To 
apstiprināja arī publikāciju kopa, kas veltīta Krievijas prezidenta starpreģionālo 
un kultūras sakaru ar ārzemēm pārvaldes priekšnieka M. Koļerova oficiālajai 
vizītei Latvijā. Galvenās M. Koļerova tēzes, “Час”  žurnālistu izklāstā, liecināja 
par vēlēšanos mainīt vēsturiskā diskursa laika satvaru. Robežlīgums starp LR un 
KF, uzskata M. Koļerovs, netiks parakstīts “par piekāpšanās cenu, kas attiecas uz 
okupācijas atzīšanu”, kas, iespējams, nenotiks arī tāpēc, ka “šobrīd Krievijai šeit 
nav stratēģisku interešu, ņemot vērā Latvijas prorietumniecisko orientāciju”.60  

Ļoti būtiska ir M. Koļerova doma par to, ka “latviešu tautai pastāv savdabīgs 
nacionāls konsenss par veselu rindu vēsturisku un politisku jautājumu. Taču 
savs nesatricināms nacionālais konsenss ir arī Krievijas politiskajai nācijai”.61  
Krievijas politiķis noraidīja tā dēvēto “nožēlošanu” saistībā ar PSRS grēkiem, 
Krievijas morālu un politisku pēctecību attiecībā uz PSRS, Krievijas vienpusēju 
atbildību “par zināmiem vēsturiskiem notikumiem”. Jautājumi, kas saistīti ar 
Latvijas okupāciju, no PSRS puses “vairs nav vēsturiski, bet gan politiski”. Taču 
vienlaicīgi M. Koļerovs aicināja uzsākt “vērienīgus Latvijas–Krievijas vēstures 
pētījumus un avotu publikācijas”,62  par izejas punktu izvēloties 1918. gadu. LR 
dibināšanas gads šādā kontekstā, protams, netika izvēlēts nejauši. 

2005. gada maija beigās Ministru prezidents A. Kalvītis, paskaidrojot, kāpēc 
LR un KF robežlīgumam pievienojama īpaša Latvijas valdības deklarācija, intervijā 
paziņoja, ka “Latvija ir 1918. gada republikas mantiniece, bet nevis no jauna 
radīta valsts, kā to “par katru cenu pūlas pierādīt Krievija”. Valdības deklarācijā 
runa ir par to, par ko bija runa 4. maija deklarācijā”.63  Jautājums par Abreni tāpēc 
esot risināms vai nu Satversmes tiesā, vai arī ar referenduma palīdzību. 

Par 1918. gadu savā intervijā VFR televīzijas kanāliem ARD un ZDF 2005. gada 
maija sākumā runāja arī Krievijas prezidents V. Putins, norādot, ka “Baltijas valstu 
neatkarības pamatā tika liktas vienošanās starp Krieviju un Vāciju 1918. gada 
februārī. Tas bija tā dēvētais aneksionistiskais Brestas miers. Bet pēc tam, 
1939. gadā Krievija un Vācija izlēma citādi”.64  Vācija esot piekritusi, ka šī Eiropas 
daļa atkal atgriežas PSRS paspārnē, kas “protams, ir šo tautu traģēdija”.65  

Jāšaubās, vai, paplašinot vēsturiskā diskursa formācijas laika satvaru, Krievi-
jas politiskā šķira būtu nolēmusi atteikties no saviem stratēģiskajiem mērķiem 
attiecībā uz Latvijas valsts starptautiski tiesisko statusu.

M. Koļerova vizīte ļauj runāt par akcentu maiņu tādā nozīmē, ka daudz 
lielāka vērība turpmāk varētu tikt pievērsta Krievijas ekonomiskās un kultūras 
klātbūtnes un/ vai ietekmes jautājumiem. Netieši par to liecina M. Koļerova 
paziņojums, ka “integrācija nedrīkst tikt būvēta uz asimilācijas (pamatiem), bet 
Latvijā tas notiek tieši tā”.66 
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4. att. Padomju vçstures
pieteikums þurnâlâ

“Nedçïa”.
2006. gada 12. jûnijs.

3. att. Divu informatîvu telpu
jautâjuma pieteikums þurnâlâ

“Republika.lv”.
2006. gada 17. marts.
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5. att. Diskusijas par vçstures
mitoloìizâcijas jautâjumu

pieteikums þurnâlâ “Nedçïa”.
2006. gada 30. oktobris.
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Asimilācijas jautājums ļoti cieši saistīts ar kultūras atmiņu un kultūras 
identitāti, mediju kultūru un mediju identitāti. Šajā aspektā sava īpaša loma ir 
arī Latvijas krievu valodā iznākošajai presei.

Vadošais “Час” komentētājs Leonīds Fedosejevs jeb “mūsu lasītāju mīlulis”,67  
kā par viņu raksta galvenā redaktore K. Zagorovska, Latvijas krievu valodā 
iznākošo presi skata saistībā ar Latvijas politisko organizāciju sistēmu. Tā kā 
“krievu partijas ir vājas” un nav iespējams “atšķirt PCTVL no TSP vai “Jaunā 
centra””, bet bagātākie krievi atpērkas “no nejēdzīgajiem etnokrātisko, bet 
pērkamo labējo noteikumiem”,68  presei ir jāuzņemas atbildība. Tāpēc “šajā 
haosā organizatoriskā centra loma gulstas uz krievu MIL [masu informācijas 
līdzekļiem. – O. S.]. Atzīstu, ka tas ir nejēdzīgi, bet nekā cita nav! Un ne velti 
labējie mūs lamā un uzbrauc mums vairāk nekā partijām. Viņi lieliski saprot mūsu 
lomu tādos apstākļos. Un ne velti mums ir divas informatīvās telpas – etnokrātus 
apkalpojošā un tiem oponējošā”.69  Mērķis L. Fedosejevam arī skaidrs – “LTF sāka 
ar demokrātiju visiem un beidza ar etnokrātiju, tagad vajag iet no visu nelatviešu 
interešu aizstāvēšanas uz demokrātiju visiem”.70  

Grāmatu “Latvijas vēsture. 20. gadsimts” L. Fedosejevs uzskata par “oficiozu 
puspatiesību”, bet ka “pilnīgas nejēdzības” par vēstures jautājumiem “latviešiem 
masveidā iedveš latviešu MIL”.71  Īpaši netīkama L. Fedosejevam ir “pati lielākā 
Latvijā rusofobijas pārņemtā avīze “Latvijas Avīze””, kas “centīgi kurina latviešos 
naidu ne pret “saujiņu”, bet pret Latvijas krievu mazākumu kopumā”.72 

Tieši pretēju viedokli maija sākumā pauda TP Rīgas novada nodaļas valdes 
loceklis A. Ķimenis: “Taču pietiek iepazīties ar laikrakstu Vesti un Čas  dažiem 
numuriem, lai secinātu, ka 70–80% to politisko materiālu veido klaja ņirgāšanās 
un kūdīšana pret Latvijas valsti, nacionālā naida kurināšana. Tāpēc varu tikai 
apsveikt Saeimas deputāta A.Kiršteina (TP) vēršanos tiesībsargājošās instancēs 
pret avīzi Čas.”73 

Asās diskusijas 2005. gada pirmajā pusē, kā arī latviešu un krievu valodas 
preses “vārdu kaujas”, it īpaši “Час” un “Latvijas Avīzes” savstarpējā neiecietība, 
pamudināja “Dienu” izteikties par Latvijas krievu valodas presi. Rakstā ar 
vienpusējo virsrakstu “Aukstais karš krievu valodas medijos” tā autore D. Arāja 
vispirms konstatē, ka krieviski rakstošās avīzes “ļoti bieži notikumus interpretē, 
kritiski, pat uzkūdoši un nicīgi izsakot piezīmes par Latvijas valsti un tās politiku 
un nereti arī baidot nelatviešus ar iespējamu viņu apdraudējumu”.74  Aptaujājot 
ekspertus, tiek konstatēts, ka “valsts ir zaudējusi saziņu ar cilvēkiem, kas pārtiek 
tikai no krievu mediju notikumu interpretācijām”, “radikālie krievu un latviešu 
valodas mediji savu stilu nemainīs, jo pagaidām tas ir izdevīgi mediju izdevējiem”, 
un ka “liela daļa no naida kurināšanas notiek mūsu politiskajā elitē”.75 

“Dienas” publikācijās tas neizpaužas, turklāt laikraksta slejās gandrīz nemaz 
nav vēsturnieku publikāciju par LR un KF savstarpējo attiecību jautājumiem. Tas 
izskaidrojams galvenokārt ar to, ka latviešu varas un refleksīvajās elitēs pastāv 
plašs konsenss, kura pamatā formula – “okupācija un aneksija”. Varas elitēs 

153Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās telpās



Ojārs Skudra

dominējošā drīzāk varētu būt divu vai trīs okupāciju konstrukcija. Citi viedokļi 
netiek publicēti, jo tie atrodas ārpus leģitīmo diskusiju sfēras.

“Dienas” publikācijas iespējams aplūkot, izmantojot kā analīzes līdzekli 
vēsturnieka L. Dribina piedāvāto “mūsu zemes ļaužu apziņas koptelpā” tagad 
pastāvošo “vēstures izpratnes virzienu” raksturojumu.76  Tātad runa ir par 
profesionāliem vēsturniekiem un citiem interpretācijas elitu pārstāvjiem, to 
klātbūtni publiskās komunikācijas telpā gan saistībā ar vēstures politiku, gan 
nacionālajiem jeb sabiedrības diskursiem. 

Sava raksta ievadā L. Dribins norāda uz divām atšķirīgām pieejām Latvijas 
valstij un tās vēsturei. Pagājušā gadsimta 20. gados tiesībzinātnieks M. Mincs 
izvirzījis koncepciju par LR kā “latviešu nacionālvalsti” un “nacionalitāšu 
(tautību) kopvalsti”, kas drīzāk būtu jāvērtē kā etnokulturālā federālisma un 
vairākkopienu valsts koncepcija. “Час” publikāciju analīze liecina, ka daudziem 
to autoriem simpatizē šī ideja arī šodien, jo viņi vēlētos redzēt krievu kopienas 
pārstāvjus izpildvarā arī kā kopienas interešu pārstāvjus. 

K. Ulmaņa autoritārā režīma gados “tika dota direktīva: rast Latvijas 
vēstures kopainu, tikai vadoties no latviskās “nacionālisma un patiesības” 
kopsakarības”.77  Jāpiekrīt L. Dribinam, ka šāds virziens nepastāv profesionālo 
vēsturnieku vidē, taču “marginālie, ekstrēmie un radikālie publicisti, to vidū arī 
jaunie nacionālisti, kuri publiski pauž uzskatus par vēsturi”,78  ir gan politiskās 
kultūras (vēstures kultūras) izpausme, gan pakārtotas nozīmes nacionālā jeb 
sabiedrības diskursa nesēji.

Kā pirmo savā klasifikācijā L. Dribins izdala “latviešu nacionālās vēstures 
virzienu”, kuru pārstāv vēsturnieki H. Strods, I. Feldmanis, U. Neiburgs, V. Lācis 
un “daudzi citi nacionālpatriotiski noskaņotie pētnieki un publicisti”.79  “Dienā” ir 
viena, taču apjomīga V. Lāča publikācija, kas gan nav veltīta LR un KF attiecību 
vēsturiskajiem aspektiem. Taču, it kā atgādinot par savu piederību šai vēsturnieku 
grupai, V. Lācis, atsaucoties uz “ārzemju latviešu” viedokļiem, raksta, ka tie 
“negrib pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā tādēļ, ka viņi, pieraduši pie Latvijas 
pirmās republikas latviskās gaisotnes, nejūtas kā savā zemē, kad viņiem šeit 
jārunā krieviski”, turklāt “visas tā saucamās nacionālās partijas” ir pieņēmušas 
“tādus likumus, kas šo kādreizējo latvisko gaisotni ir saspieduši tik plānu, ka 
latvietis dažkārt ir spiests savā zemē justies kā ārzemnieks”.80  

Otro virzienu pārstāv “krievu nacionālās idejas nesēji Latvijā”, tādi kā 
V. Guščins, “pārsteidzoši ražīgais publicists Saeimas deputāts Nikolajs Kabanovs, 
žurnālists Igors Vatoļins”, O. Puhlaks, V. Altuhovs un “daudzi jo daudzi citi 
vēstures interpretētāji”.81  Jāpieņem, ka tieši uz šo pirmo divu virzienu pārstāvju 
savstarpējo polemiku, kā to apliecina arī “Час” publikāciju analīze, vispirms un 
galvenokārt attiecināma L. Dribina piezīme par “daudzu vēsturei veltītu rakstu 
konfrontējošo valodu”.82  L. Dribina pieminētajā A. Malnača rakstā avīzē “Час” 
ir vēl pāris ievērības cienīgas domas. Pirmkārt, “Padomju Savienības tautas 
neatkarību saņēma no Krievijas rokām” un ,otrkārt, tā, kā tas ir Latvijā, “nekur 
(citur) pasaulē krievu diasporas pārstāvji nespēlē patstāvīgu, turklāt progresīvu 

154 Ojārs Skudra



Politiskās vēstures konstrukcijas Latvijas paralēlajās telpās 155

lomu savas zemes iekšpolitikā un ārpolitikā”.83  Arī vēsturnieku diskusijai esot 
jāveicina, lai terminu (nacionāli)progresīvs šī virziena pārstāvju domāšanā 
aizstātu termins (liberāli, konservatīvi)demokrātisks, atvieglojot ceļu uz Latvijas 
politiskās nācijas tapšanu.

Taču jāšaubās, vai tas notiks tik drīz tieši okupācijas diskursa dēļ. 
V. Matjušenoks 2005. gada maija beigās “Час” lasītājiem pavēlēja: “Neņemiet 
mutē šo vārdu!”, jo “ja mēs pieņemsim terminu “okupācija”, tad mēs noticēsim 
savai [! – O. S.] “vainai””.84  

Trešo virzienu pārstāv “padomju historiogrāfijas ideju paudēji”, kuru skaits 
šodien “ir stipri sarucis”, un “viņiem te vairs nav neviena ievērojama autora”.85  
Precīzāk, iespējams, būtu teikt, ka viņiem liegtas iespējas publicēties, jo šo cilvēku 
uzskati neiekļaujas publiskā viedokļa “leģitīmās diskusijas” sfērā. Tiesa, arī 
“Час”, tāpat kā “Diena” šādu autoru viedokļus nepublicē.

Ceturto un “visperspektīvāko” virzienu, “kas guvis spēku no ASV un Rietumei-
ropas historiogrāfijas atziņām”, pārstāv G. Kurlovičs, A. Tomašūns, A. Stranga, 
A. Ezergailis, K. Kangeris, R. Vīksne, Dz. Ērglis, I. Šneidere, A. Ivanovs, V. Bērziņš 
“un citi”. Šie autori un pirmās grupas pārstāvji veido to refleksiju elites grupu, kas ir 
varas elitei vistuvākā, un uzskatāmi par galvenajiem divu vai trīs okupāciju diskursa 
nesējiem publiskās komunikācijas telpā. Par to, vai ceturtās grupas pārstāvju “darbi 
dod skatījumu, kas varētu vienot visus Latvijas iedzīvotājus vēstures izpratnē”,86  
iepazīstoties ar “Dienas” nedaudzajām publikācijām, ir grūti spriest, toties “Час” 
publikāciju analīzes rezultāti runā par labu stingri noraidošai atbildei. 

“Dienas” slejās aplūkotajā laika periodā atrodama A. Ezergaiļa publikācija 
par holokaustu, dažas A. Strangas atbildes uz žurnālistu jautājumiem, ka arī šai 
vēsturnieku grupai piederīgās V. Zelčes raksts par “padomju vēsturi”. 

LR un KF attiecību kontekstā jāatzīmē A. Ezergaiļa iebilde Izraēlas vēsturniekam 
D. Levinam, kurš rakstījis, ka “Latvija bija gatava ebreju slepkavošanai jau 
1940. gada vasarā” un ka “ebrejus no latviešu nacionālistu nežēlības izglāba 
Sarkanarmija, okupējot Latviju”.87  A. Ezergailis iebilst tāpēc, ka šo uzskatu 
sākums esot jāmeklē nacistiskajā Vācijā un PSRS VDK.

Jautāts par LR valdības rīcību sakarā ar robežlīgumam pievienoto deklarāciju, 
A. Stranga aicināja neaizmirst “1920. gada miera līgumu, abas okupācijas un 
holokaustu”, nepieļaut, ka “mūs [Krievija] iejauc disputā par to, vai esam jauna 
valsts”, “ja vien mēs nevēlējāmies atteikties no savas leģitimitātes”.88 

Pēc 9. maija svinībām Maskavā A. Stranga ir pārliecināts, ka “Krievija ar 
savu vēstures konceptu ir palikusi absolūti viena”, turklāt “no visas ideoloģiskās 
leģitimitātes palikusi tikai viena – 9. maijs. To viņi centīsies aizstāvēt un neļaut 
aptraipīt. Vēsture tiek izmantota kā līdzeklis, nevis kā izziņa. Kolektīvā atmiņa 
un kolektīvā aizmiršana ir katras nācijas pamats, bet šeit milzīgs uzsvars tiek 
likts uz speciālu konstruēšanu, kas kolektīvi ir jāatceras”.89  

Tēzei par 9. maiju piekrīt arī V. Zelče, jo “ uzvara 1945. gadā – vienīgais Krievi-
jas pēcpadomju sabiedrības pozitīvais pašapziņas balsts”, bet citādi “totalitārisma 
miglājs .. vēl sedz Krieviju un tās varas virsotņu prātus”.90  
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“Dienas” publikāciju vidū atsevišķi izdalāms 8. Saeimas deputāta G. Bērziņa 
(JL) raksts “Vai nosodīsim PSRS režīma noziegumus?”, kas veltīts deklarācijas 
projektam “Par Latvijā īstenotā PSRS totalitārā komunistiskā režīma politikas 
nosodījumu”. Uzdevis retorisku jautājumu, “kā var būtiski uzlaboties attiecības, 
ja Krievija joprojām nav atzinusi Latvijas okupācijas faktu”, deputāts norāda, 
“ja Latvija kā ārpolitisku uzdevumu ir izvirzījusi savas un līdz ar to arī reģiona 
vēstures skaidrošanu, šis viedoklis ir jānostiprina juridiskā dokumentā, kurā tiek 
norādīti argumenti, kas Latvijai liekas nozīmīgi, kā arī izklāstīts tās viedoklis 
par okupāciju”.91  Projekta sagatavošanā piedalījušies arī vēsturnieki H. Strods 
un A. Zunda.

Piekrītot L. Dribina domai par to, ka “vēstures izpratnes sašķelšanās nav 
etniski determinēta”,92  tomēr jāatzīst, ka pastāv cieša saistība starp etnisko 
identitāti un atmiņas kopienu, starp kolektīvo identitāti un vēstures apziņu. Arī 
paša L. Dribina piedāvātais vēstures izpratnes virzienu raksturojums nav brīvs 
no etniskās piederības pazīmēm, kā liecina otrā virziena raksturojums. Protams, 
jātulko “latviešu [! – O. S.] demokrātisko vēsturnieku” darbi krievu valodā, jārīko 
kopīgas zinātniskās konferences, jo “nedrīkstam taču pasīvi noskatīties, kā 
galīgi sašķeļas un turpmāk patstāvīgi attīstās nesamierināmas pretējās Latvijas 
vēstures versijas. Grūtības nav etniski determinētas, bet politisko sašķelšanos 
ir vieglāk pārvarēt”.93  Vai tas tiešām ir tā, to parādīs arī Latvijas un Krievijas 
vēsturnieku diskusiju tālāka attīstība, jo bez kopsaucēju rašanas šajā virzienā 
mazināt konfrontāciju droši vien neizdosies.

Šī nelielā laikrakstu “Diena” un “Час” publikāciju analīze ļauj izdarīt dažus 
piesardzīgus un provizoriskus secinājumus.

Vēstures materiāls bieži vien tiek izmantots “citādā”, parasti etniski atšķirīgā 
indivīda, laikraksta vai valsts ienaidnieka tēla veidošanai. Pastāv viedokļu 
plurālisma sašaurināšanās, vēstures diskursa “valstiskošanas” tendences. 
Pilnīgi nepamatoti tiek ignorēts vai aplūkots virspusēji PSRS vēstures periods, 
kas aptver laiku no 1946. gada līdz 1991. gadam. Jāpiekrīt E.–K. Onkenai, ka 
nediferencēta “padomju totalitārisma” nomaiņa ar “okupācijas totalitārismu” 
attiecībā uz Ņ. Hruščova un L. Brežņeva režīmiem,94  nemaz jau nerunājot pat 
M. Gorbačova režīmu, nedos ne vēlamo zinātnisko, nedz arī Latvijas politiskās 
nācijas identitātes konstruēšanai vēlamo rezultātu. 

Laikrakstu “Diena” un “Час” publikāciju analīze liecina, ka divu atšķirīgu 
informatīvi lingvistisko telpu pastāvēšana uzrāda noturīgumu un stabilitāti. 
Savukārt vēstures politika un sabiedriskie jeb nacionālie vēstures diskursi 
saistībā ar LR un KF divpusējo attiecību jautājumiem drīzāk apstiprina nacionālai, 
etnoliberālai, nevis multinacionālai, tolerantai un liberālai demokrātijai 
raksturīgu tendenču pastāvēšanu.

9. Saeimas vēlēšanu rezultātus var interpretēt arī tā, ka Latvijas varas un 
refleksīvajām elitēm būtu jānāk ar politiskās nācijas kolektīvajai identitātei, 
tās konstruēšanai noderīgiem piedāvājumiem, ja vien tām ir attiecīga politiskā 
griba un mērķis.               
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KonstruKtionen der politischen Geschichte 
in den parallelen informativ linGuistischen 

räumen lettlands

Die Formation der politischen Nation in Lettland ist eng verknüpft nicht nur mit 
kulturellen Prozessen und den Möglichkeiten an der Politik teilzunehmen, sondern 
auch mit der Konstruierung und/oder Rekonstruierung der kollektiven Identität. 
Es geht hier um solche sozialen Konstrukte wie das Gedächtnis und die Identität, 
die ihrerseits mit sozialen Ver- und Abänderungen verbunden sind; bei ihrer 
Auswertung soll das Kulturgedächtnis vom kommunikativen Gedächtnis getrennt 
werden. 2005 fanden im öffentlichen politischen Kommunikationsraum mächtige 
Auseinandersetzungen im Blick auf die Umdefinierung des historischen Diskurses 
über die (Re)Interpretation der historischen Erinnerungen an die Bedeutung der 
Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges für Lettland und ihre Einwohner statt. Den 
Hintergrund der Auseinandersetzungen bildeten all die aktuellen politischen 
Ereignisse, die mit dem 60. Jahrestag des Sieges über Nazideutschland verbunden 
waren. Eine wichtige Bedeutung war in diesem Prozess auch der nationalen Presse 
beigemessen. Die Analyse der in den Zeitungen „Diena“ und „Čas“ veröffentlichten 
Artikel zeigt deutlich, dass die zwei unterschiedlichen informativ linguistischen 
Räume in Lettland fest und stabil sind. Die Politik der Geschichtsschreibung und 
die öffentlichen oder nationalen Diskurse über die Geschichte hinsichtlich der 
beiderseitigen Beziehungen der Republik Lettland und Russlands aber zeugen von 
Tendenzen, die eher für eine nationale, ethnoliberale nicht aber für eine multinationale, 
tolerante und liberale Demokratie charakteristisch sind. Die Resultate der Wahlen      
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zum 9. Parlament (Saeima) Lettlands zeigen unter anderem, dass von den
regierenden und reflexiven Eliten neue Initiativen zur kollektiven Identität und
zu ihrer Formierung ausgehen sollten, falls diese den betreffenden politischen
Willen haben und des Zieles bewusst sind. Die möglichen Alternativen sind der
postkoloniale und/oder der russisch imperiale Diskurs.

Schlüsselwörter: Systemtransformation, kollektive Identität, Management des
Gedächtnisses, Kulturgedächtnis, kommunikatives Gedächtnis, Politik der
Geschichtsschreibung, Diskurs über die politische Geschichte, regierende Eliten,
Interpretationseliten, Okkupationen, nationale Presse.
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