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krājums, kas rosina pārdomas
Brikše, Inta, zelče, Vita (red.). Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: 

priekšvēlēšanu publiskā telpa. rīga: zinātne, 2007. 368 lpp.: il. 
IsBn 978-9984-767-98-7

Krājums, kas tapis Latvijas 
Universitātes sociālo zinātņu fakultātes 
(szF) un sociālo un politisko pētījumu 
institūta (sPPI) paspārnē, pelna ievērību 
vairāku iemeslu dēļ. Vispirms jau pats 
krājuma temats un tā aktualitāte, it sevišķi 
uz kompleksa rakstura pētījumu trūkuma 
fona par politikas un mediju attiecībām. 
Krājums ir radīts uz karstām pēdām, kad 
pat masu medijos vēl nebija īsti apsīkuši 
vēlēšanu un to rezultātu pārspriedumi 
un atskaņas: no vēlēšanu dienas līdz 
krājuma iznākšanai pagāja tikai nepilns 
pusgads. Katrs, kam ir gadījies piedalīties 
līdzīga mēroga projekta īstenošanā, zina, 
ka to nevar paveikt, balstoties vienīgi uz 
dalībnieku profesionālismu. cik augsts 
arī nebūtu tā līmenis, bez visas komandas 
aizrautības nekas tomēr nesanāks. Tas 
nevar neienākt prātā, turot rokās šo gan 
poligrāfiski, gan redakcionāli labi izdoto 
grāmatu, kas nerada ne mazāko iespaidu 
par sasteigtību vai paviršību. To ir patīkami atzīmēt, jo pašlaik zinātniskās literatūras 
izdošanas kultūra vēl ir diezgan nestabila. 

Tomēr nav šaubu, ka jebkuras publikācijas īsto vērtību pirmām kārtām nosaka 
tās saturs. Taču šajā gadījumā, vēl pirms pievērsties saturam, daži vārdi jāpasaka 
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par krājuma pirmo divu – pētniecisko sadaļu (vairāk nekā 90% grāmatas apjoma) 
autoriem. Viņi visi pārstāv LU sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju 
nodaļu. Trīs no tiem ir pieredzējuši pētnieki, zinātņu doktori – profesore Inta Brikše, 
asociētie profesori Vita zelče un Ojārs skudra, bet pārējie vienpadsmit ir nodaļas 
DOKTOranTI. Un tieši tas, mūsuprāt, ir īpaši nozīmīgs fakts. 

Komunikoloģija ir visai jauna zinātne: pagājušo gadu tika rīkots vispasaules 
kongress, lai atzīmētu komunikācijas zinātnes pastāvēšanas 50 gadus. Latvijā tai līdz 
līdzīgai jubilejai vēl ļoti tālu. Kaut gan pašlaik var jau diezgan droši apgalvot, ka 
komunikāciju pētījumiem nopietni pievēršas arvien jauni spējīgi cilvēki un ar katru 
gadu pieaug vērā ņemamu pētniecisku projektu un zinātnisku publikāciju skaits, 
taču pagaidām tie galvenokārt vēl tikai iezīmē iespējamās attīstības tendences un 
līnijas. Par to, ka attīstība iet pareizā virzienā un pamazām rodas visi nepieciešamie 
priekšnoteikumi stabilas zinātnes nozares izveidei, cita starpā, liecina arī šis 
krājums. 

nevar nopietni runāt par zinātnes nozares pastāvēšanu, ja valstī nav radīta 
pilnvērtīga izglītības sistēma, kas nodrošinātu pastāvīgu mūsdienu līmeņa pētnieku 
sagatavošanu. Tāda sistēma Latvijā veidojas no pagājušā gadsimta deviņdesmitiem 
gadiem. Vispirms tika izveidota akadēmiskā bakalauru studiju programma, tad – 
maģistrantūra un, beidzot, 2006./2007. gadā LU sociālo zinātņu fakultātē darbu uzsāka 
Latvijā pirmā doktorantūra komunikāciju zinātnē, kas jau pirmajā pastāvēšanas 
semestrī, kā jau minēju, sevi publiski pieteica ar aktīvu līdzdalību zinātnisko rakstu 
krājumā par Latvijas republikas 9. saeimas vēlēšanu kampaņu. Jau pats par sevi šis 
fakts vien padara grāmatu par zīmīgu notikumu Latvijas zinātniskajā dzīvē.

Taču tas nebūt nav vienīgais iemesls, kāpēc būtu vērts pievērst grāmatai 
sabiedrības uzmanību. Tā, mūsuprāt, spēj dot zināmu priekšstatu par šobrīd sasniegto 
komunikācijas pētījumu līmeni kā no metodoloģijas, tā arī no iegūto rezultātu 
viedokļa. Un te atkal īpaša nozīme ir doktorantu veikumam, jo viņu publikācijas ļauj 
izdarīt diezgan drošus secinājumus gan par to, kas pašlaik komunikācijas pētījumos 
jau labi apgūts, gan par to, kas vēl būtu apgūstams, kā arī par pētnieciskā darba 
perspektīvām. Doktoranti savā vairākumā vēl tikai veido savu patstāvīgo skatījumu 
uz zinātni, apgūstot un mēģinot izsvērt to, ko viņiem sniedz jau esošā akadēmiskā 
vide. Tas it sevišķi svarīgi, ņemot vērā, ka arī pasaules mērogā komunikācijas zinātne 
savas pastāvēšanas piecu gadu desmitu laikā nebūt vēl nav nostabilizējusies un 
arvien vēl atrodas nepārtrauktu meklējumu un diskusiju procesā, ar ko, tā, starp citu, 
ne īpaši atšķiras no savām vecākajām māsām sociālo zinātņu saimē, kas gan vairāk 
liecina par arvien straujāko kvalitatīvo pārmaiņu tempu, ko pārdzīvo pētījumu 
objekti, un nevis par pašu zinātņu iekšējo krīzi. Gribot negribot jānāk pie slēdziena, 
ka mūsdienu sociālajās zinātnēs (realitātē?) īstenojas Kerolla aizspogulijas princips: 
šeit ir ļoti ātri jāskrien, lai vismaz paliktu uz vietas.

ceru, ka teiktais par doktorantiem netiks uztverts kā pieredzējušo pētnieku 
ieguldījuma noniecinājums. Tā tas, protams, nav domāts un, pats galvenais, pilnīgi 
neatbilstu īstenībai. Tieši grāmatas redaktoru veikums un ne mazākā mērā raksti 
“Preses rāmējumi 9. saeimas priekšvēlēšanu komunikācijā” (Inta Brikše), “Vēsture 
un vēsture, un 9. saeimas vēlēšanas” (Vita zelče) un “Latvijas politisko partiju un 
organizāciju 9. saeimas vēlēšanu programmas īstenības konstrukcijas un nākotnes 
orientācijas” (Ojārs skudra) veido krājuma mugurkaulu un varētu kļūt par pamatu 
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nopietnai akadēmiskai diskusijai par grāmatas tematu un, iespējams, arī par 
komunikācijas zinātnes stāvokli un perspektīvām Latvijā.

Profesores I. Brikšes raksts ir izvērties par sava veida mini monogrāfiju, kura 
pārliecina gan ar ļoti mērķtiecīgi veiktu rāmējumu analīzes (freiminga) metodoloģijas 
pamatojumu, balstot to uz gandrīz vai izsmeļošu šai metodoloģijai un tās izmantošanai 
veltītās literatūras analīzi, gan ar šīs pieejas praktisku pielietošanu milzīga apjoma 
pirmsvēlēšanu kampaņas laikā radītā pētāmā materiāla apgūšanai, sakārtošanai un 
izvērtēšanai, parādot, cik patiesi atbilstoša un auglīga tādos gadījumos ir tieši izvēlētā 
metodoloģija.

Īpašu un varētu pat likties mazliet negaidīti būtisku akcentu krājumam, kas 
veltīts mūsdienu degošām aktualitātēm, piešķir Vitas zelčes raksts par vēstures un 
kolektīvās atmiņas lomu mūsdienu Latvijas politiskajā un sociālajā dzīvē. Pilnībā to 
var novērtēt daudzu autores pēdējo gadu publikāciju un viņas vadībā Komunikācijas 
studiju nodaļā sagatavoto un izdoto krājumu kontekstā, kuros konsekventi tiek 
manifestēta atteikšanās no iesīkstējušiem stereotipiem un vienkāršotas vēstures 
izpratnes, kas traucē saskatīt ne tikai vēsturi, bet arī tagadni tās reālajā daudzveidībā 
un pretrunīgumā un attiecīgi tajā rīkoties.

Par Ojāra skudras raksta nozīmi liecina jau pats fakts, ka tas ir ne tikai raksts, 
bet arī pilnībā visa grāmatas otrā sadaļa. Bet bez šīs sadaļas krājuma iecere nebūtu 
īstenojama: ja tajā iztrūktu politisko spēku analīzes, tā nevarētu pretendēt uz mediju 
un politikas pasaules attiecību atspoguļošanu un izvērtējumu.

Kas attiecas uz doktorantu devumu, tad jāņem vērā, ka vairumam no viņiem tās 
ir pirmās publikācijas šajā statusā. Tāpēc negribētos viņu rakstus kaut kādā veidā 
ranžēt, tā sakot, likt saviem, lai arī jauniem, bet jau kolēģiem kaut ko līdzīgu studentu 
laika atzīmēm. Varu tikai apgalvot, ka praktiski katrā no rakstiem ir piedāvāts gan 
materiāls, gan secinājumi, kas spēj sniegt impulsus vērtīgām pārdomām. Tomēr ir 
viena detaļa, kurai gribētos pievērst kolēģu uzmanību. Visi doktorantu raksti liecina 
par nopietnu darbu, ko paveica autori, lai iedziļinātos ar pētāmo jautājumu saistītās 
zinātniskajās publikācijās. Un to, protams, var tikai apsveikt. Taču diezgan bieži 
iegūtās atziņas tiek vienkārši nocitētas, it kā pats to publikācijas fakts zinātniskajā 
literatūrā jau automātiski izslēdz vajadzību tās kritiski izvērtēt.     

noslēgumā vēl dažas piezīmes par grāmatu kopumā. Pirmais, kas uzkrīt, jau to 
pāršķirstot, – tā ir labi strukturēta. Ievadam, kurā ir skaidri noformulēti krājuma mērķi 
un uzbūve, kā arī pamatota pētījumu metodoloģija, seko trīs par “skatpunktiem” 
nodēvētas sadaļas: “skatpunkts: mediju vērotāji”, kurā ir ievietoti pētījuma dalībnieku 
raksti, tad – “skatpunkts: politikas vērotāji”, kurā, kā jau augstāk minēts, Ojārs skudra 
sniedz 11 nozīmīgāko politisko partiju un organizāciju vēlēšanu programmu pārskatu 
un kvantitatīvo analīzi. svarīgu pienesumu pirmajām divām sadaļām sniedz trešā – 
“skatpunkts: dalībnieki”. To varētu dēvēt par neakadēmisku, jo tā satur vairāku Latvijas 
vadošo žurnālistu – Kārļa streipa (“Politiskā komunikācija 9. saeimas priekšvēlēšanu 
laikā”), zigrīdas somes (“Balsojam, lai to novērtētu?”), Daigas Bitinieces (“Misija vai 
ilūzija?”), Jāņa Dombura (“Mediji un vēlēšanas – pa spirāli vai pa apli?”), – kā noformulēts 
krājuma ievadā, “vērtējumus un atziņas par masu mediju un žurnālistu darbu un lomu 
9. saeimas priekšvēlēšanu kampaņā, kā arī politiķu prasmi un neprasmi izmantot presi 
un televīziju komunikācijā ar vēlētājiem”. Šīs sadaļas varbūt svarīgākā vērtība ir iespēja 
ieraudzīt “akadēmiķu” devumu praktiķu atzinumu gaismā, kas neapšaubāmi piešķir 
krājumam daudzdimensionalitāti un telpiskumu.
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rīgas latviešu biedrība – latviešu nācijas šūpulis. 
jauns pētījums

Wohlfart, Kristine. Der Rigaer Letten Verein und die lettische Nationalbewegung von 
1868 bis 1905. Marburg: Herder-Institut, 2006. 366 s. (Materialien und studien zur 
Ostmitteleuropa-Foschung. Bd. 14).

IsBn 3-87969-330-7

2006. gada novembrī pie lasītāja Latvijā nonākusi jauna grāmata “Der rigaer 
Letten Verein und die lettische nationalbewegung von 1868 bis 1905” (rīgas Latviešu 
biedrība un latviešu nacionālā kustība laikā no 1868. līdz 1905. gadam)”, tās izdevējs 
Marburgas Herdera intitūts (Vācija). 

Grāmatas autore Kristīne Volfarte ir vēsturniece, kuras dzimtene ir rīga. Viņa 
studējusi latviešu filoloģiju Latvijas Universitātē, vēlāk austrumeiropas vēsturi, 
Vispārīgo un salīdzinošo literatūrzinātni un ģermānistiku Maincas Johanesa 
Gūtenberga Universitātē (Johanes Gutenberg Universität Mainz). 

Grāmatas pamatā 2003. gadā Johanesa Gūtenberga Universitātē aizstāvētais 
doktora darbs vēsturē. Darba recenzents Maincas Universitātes profesors Dr. dr. h. 
c. e. Oberlenders (Oberländer), korecenzents profesors Dr. r. ahmans (Ahman). 2004. 
gadā nākusi klajā e. Oberlendera un K. Volfartes kopīgi veidotā grāmata vācu valodā 

Krājuma pirmo sadaļu vieno ne tikai kopīga virstēma, bet lielā mērā arī kopīga 
metodiskā pieeja. Pirmo reizi komunikāciju pētījumu vēsturē Latvijā vairāki tās 
autori, varētu teikt, iet profesores I. Brikšes pēdās un, pētot ļoti atšķirīgus ar virstēmu 
saistītus jautājumus, izmanto vienu un to pašu pamatmetodi, tādējādi ne tikai 
veidojot kopīgu metodisko stilistiku, bet arī vienlaicīgi apgūstot līdz šim vēl mūsu 
apstākļos maz izmantotu pētniecības metodi un pārbaudot tās izmantošanas iespējas 
un nosacījumus, kā arī tās lietderību. Freimings (rāmēšana) pēdējā laikā tiek pasaulē 
plaši lietots komunikācijas izpētē, cenšoties papildināt un paplašināt kontentanalīzes, 
diskursa analīzes, naratīva analīzes un citu ar teksta analīzi saistīto metodiku un 
pieeju iespējas. nav šaubu, ka tāda iespēju paplašināšana ir vajadzīga. Tāpēc ir svarīgi 
pārliecināties, ko reāli spēj dot līdz šim vēl gandrīz neizmantota metodika, kā arī vai 
atsevišķos gadījumos tai nedraud sava veida modes lietas liktenis.

Un pati pēdējā piezīme. raksta sākumā es izteicu domu, ka krājums varētu 
kļūt par pamatu auglīgai diskusijai par komunikācijas zinātnes stāvokli un 
attīstības perspektīvām Latvijā. To jau pirms kāda laika it kā vēlējās izraisīt viens 
no populārajiem interneta portāliem, taču tā visai ātri apsīka, jo diemžēl no paša 
sākuma ievirzījās neakadēmiskajā gultnē un draudēja pārvērsties par kaut ko līdzīgu 
personisko attiecību kārtošanai.

Tā kā šis raksts pēc sava žanra vairāk vai mazāk pieder pie bibliogrāfiskā tipa 
publikācijām, tad arī tas nevar pretendēt uz minētās diskusijas izraisītāja lomu. Pēc 
manas pārliecības, daudz auglīgāk būtu šo domu apmaiņu sarīkot, sanākot visām 
ieinteresētām personām kopā, lai tiešas diskusijas gaitā atdalītu graudus no pelavām 
un pēc tam nāktu klajā ar to, ko ķīmijā dēvē par “sauso atlikumu”.

Ābrams Kleckins
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“Riga. Portrait einer Vielvölkerstadt am 
Rande des Zarenreiches 1857–1914”. 
Latvijā tā iznāca 2004. gada oktobrī ar 
nosaukumu “Katram bija sava rīga”. 
Tajā apkopoti vēsturnieku pētījumi par 
daudznacionālās pilsētas dzīvi laikā no 
1857. līdz 1914. gadam. Šīs nav vienīgās 
K. Volfartes publikācijas. zinātniskajos 
izdevumos ir ievietoti vairāki viņas 
raksti par latviešu nacionālo kustību 
19. gs. otrajā pusē. Šobrīd K. Volfarte 
dzīvo un darbojas Vācijā.

Grāmatā “rīgas Latviešu biedrība 
un latviešu nacionālā kustība 
laikā no 1868. līdz 1905. gadam” 
iztirzāta latviešu nacionālās kustības 
veidošanās un kustība Krievijas 
guberņās Vidzemē un Kurzemē, kā arī 
rīgas Latviešu biedrības vēsture no tās 
dibināšanas brīža līdz šīs organizācijas 
sākotnējās ietekmes norietam. rīgas 
Latviešu biedrības padziļinātās 
izpētes izvēle skaidrota ar to, ka tā bija 
pirmā latviešu organizācija, kas sekoja 
nacionāliem mērķiem un kuras uzdevums bija panākt, lai topošā latviešu nācija 
attīstītos par pilnvērtīgu nāciju ar modernu kultūru, pilnīgu sociālo struktūru un 
politisko suverenitāti.

Grāmatas ievadā K. Volfarte norāda, kāpēc izvēlētais temats viņai šķiet aktuāls 
un pētniecības vērts. Proti, autore uzsver: “Latvijā vēl joprojām ar lielu sajūsmu tiek 
svinēti Dziesmusvētki, kuru laikā līdzās modernajām kora dziesmām tiek izpildītas arī 
latviešu tautasdziesmas un daļa dziedātāju uzstājas tautastērpos. Šī no tā sauktā tautas 
atmodas laika mantotā tradīcija ir kļuvusi par neatņemu latviešu identitātes sastāvdaļu, 
un varbūt tieši tādēļ reti domājam par to, ka šī nacionālā identitāte un latviešu nācija 
nav vis kāds kopš sendienām pastāvošs fenomens, bet gan ir radusies salīdzinoši nesen 
un lielā mērā ir konkrētu cilvēku mērķtiecīgu pūliņu auglis” (1. lpp.).

K. Volfarte darbā uzstāda vairākus mērķus: pirmkārt, lasītājam atspoguļot 
citātā norādīto refleksiju starp vēstures notikumiem, cilvēku apzinātiem pūliņiem, 
darbībām un rezultātu, kuru mēs šodien dēvējam par latviešu nāciju. Otrkārt, 
zinātniskās pētniecības rezultātā “atbrīvot” jēdzienu “nacionāls” no tam pielipušās 
mistiskuma auras. Jēdziens bieži vien tiek lietots nevietā un bez izpratnes. autore ir 
iecerējusi šo izpratni sniegt, pamatojot ar akadēmisku pētījumu. Treškārt, pētījuma ceļā 
K. Volfarte pārbauda čehu vēsturnieka M. Hroha (Hroch) sociālvēsturiskās pētniecības 
metodes pielietošanas iespējamību latviešu nacionālās kustības veidošanās procesā. 
M. Hrohs piedāvā nacionālās kustības definīciju, par kuras lietošanu attiecībā uz 
latviešu nacionālo kustību autore pārliecinās darba gaitā. M. Hroha teorijas pamatā 
ir pārliecība, ka nedominējošo etnisko grupu iekšējā struktūra, veidojoties par 
nacionālo kustību, pamatos ir ļoti līdzīga un parasti izpaudusies trīs attīstības fāzēs. 
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Proti, fāze a: zinātnisko centienu izplatība (tautasdziesmas, valoda, vēstures apguve 
u.tml.); fāze B: nacionālās apziņas veidošanās starp etniskās grupas biedriem un fāze 
c: nacionālās kustības pārtapšana par masu kustību. K. Volfarte M. Hroha teoriju 
pieņem par darba metodisko pamatojumu un rezultātā nonāk pie secinājumiem, vai 
M. Hroha piedāvātais modelis atbilst vai neatbilst Latvijas situācijai. Un visbeidzot, 
autores uzdevums ir iepazīstināt lasītāju ar līdz šim zinātniskos apcerējumos 
nepublicētu informāciju un atklāt faktus, kuri apkopotā veidā lasītājam nav bijuši 
pieejami. 

Patiesi, rīgas Latviešu biedrības vēsture un nacionālās kustības tapšana ir maz 
pētīta. Tomēr nesen klajā nākušas vairākas jaunas grāmatas par rīgas Latviešu 
biedrību, piemēram, izdots Valda rūmnieka un edgara Mucenieka rakstu krājums 
“Dzīvā upe: rLB vakar, šodien ...” un Viestura zandera monogrāfija “rīgas 
Latviešu biedrība (1868–1940) kā nacionālās grāmatniecības centrs”. rakstu 
krājuma “Dzīvā upe” uzmanības centrā – rīgas Latviešu biedrības vēsturiskā 
gaita. Grāmatā atrodama informācija gan par rLB vēsturisko komisiju veikumu 
(O. Grāvīša, V. Hausmaņa un J. stradiņa raksti), gan par rLB devumu folkloras 
un valodniecības jomās (M. Vīksnas, U. Balodes, V. zandera un e. Kļaviņa raksti). 
Turklāt tiek sniegts ieskats rLB darbībā no biedrības atjaunotnes sākuma 1988. 
gadā līdz šodienai (a. Kolberga, J. Graudoņa un s. Līpītes raksti). Toties V. zandera 
monogrāfijas mērķis ir veidot izsmeļošu analītisku pārskatu par rīgas Latviešu 
biedrības apgāda, kā arī citu biedrības nodaļu un komisiju veikumu izdevējdarbībā 
un atklāt apgāda nozīmi latviešu grāmatniecībā.

Šīs grāmatas rīgas Latviešu biedrības darbību iztirzā no dažādiem aspektiem, bet 
K. Volfarte savā pētījumā biedrības darbību pozicionē Latvijas neatkarības iegūšanas 
procesā. Viņas piedāvāto vēsturisko materiālu analīzi un secinājumus raksturo 
pamatīgums, iedziļināšanās specifiskos, maz studētos dokumentos, plašs normatīvo 
aktu traktējums vēsturiskā kontekstā un niansēts iegūto datu apraksts. analizētie 
avoti ļāvuši saskatīt vēsturisko norišu likumsakarības.

autore darbā aplūko piecus galvenos jautājumus: (1) kādi bija konstitucionālie, 
politiskie, sociālie un saimnieciskie apstākļi Krievijas impērijā laikposmā no 1868. 
līdz 1905. gadam un kā tie ietekmēja nacionālās kustības izveidi; (2) kādi bija Krievijas 
mērķi attiecībā uz Vidzemes un Kurzemes guberņām un kāda bija Krievijas politika 
un rīcība attiecībā uz latviešiem; (3) kāda bija nacionālo aktīvistu sociālā struktūra 
rLB, kā tā laika gaitā mainījās un kā sociālā izcelsme ietekmēja biedrības mērķus 
un programmu; (4) kādas aktivitātes rLB organizēja laikā no 1868. līdz 1905. gadam 
un kādi bija runasvīru mērķi, uzdevumi, lai panāktu latviešu nacionālās identitātes 
veidošanos? (5) kā nacionālā kustība izplatījās rLB aktivitāšu rezultātā un kāda bija 
nacionālās kustības organizatoriskā struktūra, kādas sabiedriskas, komunikatīvas, 
kultūras aktivitātes bija nozīmīgākās, lai veidotos nacionālo aktivitāšu tīkls?

Materiāls kārtots hronoloģiskā secībā un orientējoties pēc rīgas Latviešu 
biedrības aktivitātēm. Taču pamatdalījums ir divās lielās daļās: pirmkārt, laikposms 
no 1868. līdz 1883. gadam un otrkārt, laika periods no 1884. līdz 1905. gadam. Šādam 
dalījumam ir vēsturisks pamatojums, jo Krievijas impērijas politika pret Vidzemes un 
Kurzemes guberņām minētajos vēsturiskajos posmos ievērojami atšķīrās. 

Grāmatas pirmajā nodaļā raksturota politiskā sistēma Krievijas impērijā un tās 
Vidzemes un Kurzemes guberņu politiskās un saimnieciskas tiesības šīs sistēmas 
ietvaros. Otrā nodaļā tiek analizēts, kādā mērā latvieši laikā no 1868. līdz 1905. gadam 
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varēja profitēt no modernizācijas un cik liela bija viņu sociālā mobilitāte. Trešā nodaļa 
veltīta rīgas Latviešu biedrības dibināšanai, ceturtā un piektā nodaļa – biedrības 
aktivitātēm un sabrukumam (1905. gadā rīgas Latviešu biedrība sasniedz masu kustības 
stadiju (sk. M. Hroha teoriju), kas uzskatāma par līdzšinējā veidojuma izjukšanu). 

autore grāmatā izmantojusi plašu avotu klāstu, kas iedalāms vairākās grupās: (1) 
arhīvu dokumenti (biedrības organizēto aktivitāšu protokoli, katalogi; rīgas Latviešu 
biedrības zinātniskie raksti, biedrības gada ziņojumi u.tml.); (2) laikā no 1868. līdz 1905. 
gadam iznākušie laikraksti (īpaša uzmanība pievērsta laikrakstu “Baltijas Vēstnesis”, 
“rīgas Lapa”, “Balss”, “rīgas avīze” pētniecībai); (3) Latvijas nacionālajā vēstures 
muzejā pieejamie dokumenti; (4) normatīvie akti un citi juridiski dokumenti. 

Vadoties pēc pašas autores pētījuma ievadā norādītajiem uzstādījumiem, 
darba gaitā tiek rastas atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem. Liela vērība grāmatā 
piešķirta negatīvām un pozitīvām ietekmēm uz nācijas veidošanos un to analīzei, pie 
pozitīvajām ietekmēm īpaši izceļot modernizāciju. Termins modernizācija ir sevišķi 
nozīmīgs darba kontekstā, jo latvieši no zemnieku tautas attīstās par sociāli diferencētu 
sabiedrību (pēc M. Hroha shēmas tas ir viens no fundamentiem, lai veidotos nācija). 
Vairākās apakšnodaļās K. Volfarte analizē izglītības nozīmi kustības veidošanās 
periodā. Lieliska bāze ideju izplatīšanai bija lielais izglītoto, lasītpratēju skaits 
sabiedrībā (ap 90% latviešu). Tas radīja veiksmīgu komunikatīvo tīklu. nenoliedzama 
nozīme, protams, ir ideju izplatīšanai ar laikrakstu starpniecību, kas darbā arī īpaši 
norādīts. Tāpat pie pozitīvajām parādībām atzīta līdz 1883. gadam radītā salīdzinoši 
lielā latviešu rīcības brīvība, kad uz latviešu sabiedriskajām aktivitātēm Krievijas 
valdība raudzījās salīdzinoši pretimnākoši. reizē kā pozitīva un negatīva ieskicēta 
vācu elites dominante visās pārvaldes jomās. no vienas puses, tas stimulēja latviešu 
tieksmi pēc emancipācijas, no otras puses, ierobežoja darbošanos. Proti, nācijas 
veidošanās procesus apgrūtināja latviešu ierobežotā pašpārvalde, kura nodrošināta 
tikai pagastu līmenī. Tāpat bremzējoša bija Krievijas autokrātija, kas pieļāva tikai 
nepolitisku domu un rīcību. autore darbā aplūko politiskos nosacījumus latviešu 
sākotnējām pretošanās darbībām pret vācu elites dominanti un vērš uzmanību uz 
vēlākiem iemesliem, lai par pretinieku uzlūkotu arī Krievijas impērijas birokrātiju.  

Izlasot darbu, var secināt, ka autorei ir izdevies realizēt uzstādītos mērķus. Proti, 
darbā tiek aplūkotas M. Hroha teorijas trīs stadijas latviešu nacionālās kustības 
veidošanā. autore gan secina, ka pirmā stadija – zinātnisko centienu izplatība – pastāv 
un ir novērojama jau iepriekš, pirms grāmatā analizētā laika perioda. 19. gadsimtā 
Krievijas impērijas provincēs galvenokārt norisinās M. Hroha piedāvātajai B stadijai 
raksturīgās aktivitātes, kas 20. gadsimta sākumā rada bāzi pārejai uz stadiju c, proti, 
kad nacionālā kustība veidojas par masu kustību un par tādu pilnīgi attīstās 1905. 
gadā. Tas ir arī pamatojums autores izvēlētajam laika rāmējumam – no brīža, kad 
tiek dibināta pirmā latviešu biedrība, kuras mērķi ir nacionālo ideju iedzīvināšana un 
izplatīšana, līdz šīs biedrības pārejai jaunā veidolā, ar jaunām idejām, pienākumiem 
un funkcijām.

Kuras ieceres autore nav realizējusi līdz galam? Viens no centrālajiem darba 
jautājumiem bija ar zinātniski pamatotu skaidrojumu rast plašākai publikai priekšstatu 
par mistificēto terminu latviešu nacionalitāte. Taču šis mērķis nav realizējams, iekams 
pietiekami daudzi cilvēki nav iepazinušies ar K. Volfartes piedāvātajām zinātniskajām 
atziņām. Viens no apsvērumiem, kāpēc grāmata joprojām netiek pārrunāta un par 
to zina tikai retais, mūsuprāt, ir iespēja to lasīt vienīgi vācu valodā. Tomēr, kā jau 
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recenzijas ievadā norādījām, šis darbs būtu vērtīgs ikvienam latvietim, kas interesējas 
par savas tautas vēsturi, kultūru un procesiem, kuri veicinājuši latviešu nācijas 
izveidi. Diskusiju rezultātā varētu tikt realizēta autores iecere attiecībā uz termina 
emocionalizētu lietošanu, līdz galam neapjaušot lietojuma zinātnisko pamatojumu.

recenzijas nobeigumā jāatzīmē, ka, lai gan autores uzstādījums nebija veikt 
salīdzinošu pētījumu, domāju, ka grāmatas vērtību celtu ieskats citu “mazo valstu” 
pieredzē. Kā tajās veidojušās nacionālās kustības? Vai procesu norise ir bijusi līdzīga? 
Vai M. Hroha teorijas izmantošana ir iespējama arī citu zemju pieredzē? nezinātājam 
interesanta varētu likties Latvijas pieredzes sasaiste un iespējamās attīstības līdzības 
ar Lietuvu, Igauniju vai, piemēram, Čehiju. Tas ļautu vēsturisko procesu analīzi veikt 
paplašināti, salīdzinot norises kaimiņvalstīs un izdarot vērtējošus secinājumus.

Šī analīze ir nozīmīgs akadēmiskais pētījums par modernās nācijas tapšanu Latvijā 
un dod lielisku iespēju iepazīties ar līdz šim vienkopus nepieejamiem materiāliem, 
kas ir ļoti svarīgi pētniecībā. 

Grāmatas valoda ir viegla. Darba saturiskā uzbūve ir loģiska un orientēšanās 
tekstā vienkārša. Patīkami, ka autore sniedz atsauces un skaidrojumus, neatstājot 
lasītāju neziņā par atsevišķiem terminiem vai specifiskiem izteikumiem. Ja grāmata 
nonāks Latvijas vēsturi zinoša cilvēka rokās, viņš nebūs vīlies, jo noteikti atradīs 
tur vērtīgu informāciju arī sev. autores piedāvātā informācija bieži vien ir sevišķi 
niansēta, iegrimstot atsevišķās detaļās, kas dažam lasītājam varētu likties nebūtiskas 
vai sīkumainas. Taču, neraugoties uz to, arī mazāk zinošs grāmatas lasītājs šeit noteikti 
saskatīs lielās vēsturiskās likumsakarības un būs iepriecināts par iespēju iepazīties 
koncentrētā veidā ar šo latviešu vēsturē nozīmīgo periodu. 

Katrīna Lipmane, Evija Ziemele
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