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vēsture
Jānis Šiliņš

padomju ideloloģijas sairums latvijas 
publiskaja telpā 1988. gadā 

1988. gada sākumā Latvijas publiskajā telpā valdīja padomju ideoloģija, precīzāk − tās 
modifikācija, kas atbilda Mihaila Gorbačova pasludinātajam kursam uz pastāvošās sistēmas 
reformēšanu un ko mēdz apzīmēt ar jēdzienu “pārbūve”. Tās uzvara tika pasludināta par 
padomju sabiedrības attīstības galveno mērķi.
Pavisam cita aina Latvijas publiskajā telpā bija vērojama gada beigās pēc Rakstnieku savienības 
plēnuma, Latvijas Tautas frontes (turpmāk LTF) dibināšanas, plašajām tautas akcijām un 
nacionālo simbolu atgūšanas. Padomju ideoloģijas vietā masu mediji plaši izplatīja jaunās 
demokrātiskās, nacionālās un patstāvības idejas. Rakstā ir pētīts, kā un kāpēc risinājās padomju 
ideoloģijas nesto vērtību un pasaules uzskata sabrukums publiskajā telpā. Raksts ir balstīts uz 
latviešu preses analīzi.
Atslēgvārdi: padomju ideoloģija, darba tauta, internacionālisms, nacionālisms, padomju vēstures 
mīts, Latvijas publiskā telpa, latviešu prese, latviešu inteliģence.

20. gs. 80. gadu beigās Padomju Savienībā valdošās “pārbūves” ideo-
loģijas sludinātās vērtības bija atklātums, sociālistiskais plurālisms, 
internacionālisms un padomju patriotisms. Šeit gan jāuzsver, ka “atklātums” 
un “sociālistiskais plurālisms” nenozīmēja liberālismu vai vārda brīvību 
Rietumvalstu izpratnē. Viss, kas varēja apdraudēt “progresīvās” vērtības, 
piemēram, internacionālismu, tika aktīvi noliegts un apzīmēts kā reakcionārs. 
Nacionālās idejas, ko tobrīd Latvijā pauda sabiedrības aktīvais mazākums, 
“atklātības” ietvaros tika pielīdzinātas ekstrēmismam un pasniegtas kā 
Rietumvalstu specdienestu diversija pret padomju varu.

Tomēr Maskavas uzņemtais kurss uz pastāvošās sistēmas reformēšanu, 
kas bija vitāli nepieciešama draudošās ekonomiskās katastrofas apstākļos, 
publiskajā telpā pavēra iespējas apšaubīt atsevišķus padomju ideoloģijas 
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elementus vai vismaz uzdot režīmam neērtus jautājumus. Viens no šiem 
jautājumiem bija, vai Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika (turpmāk 
LPSR) tiešām ir suverēna republika (kā tas tika propagandēts), un ja tā, tad 
vai tā spēj sekmīgi aizstāvēt savu iedzīvotāju intereses? Vēl viens būtisks 
jautājums, kas skāra ideoloģiskos pamatus, bija nācijas un tautas jēdzienu 
izpratne.

No darba tautas uz latviešu nāciju

Padomju ideoloģija nācijas vai tautas jēdzienu skaidroja kā šķiriski etnisku 
fenomenu. Piemēram, runājot par latviešu tautu, bija domāta tikai un vienīgi 
latviešu darba tauta jeb latviešu strādnieku šķira. Proletariātam naidīgās 
šķiras tika izslēgtas no latviešu tautas kopības. Tās klasificēja vai nu kā tautas 
apspiedējus, vai ienaidniekus. Rezultātā, piemēram, trimdas latvieši bija 
izslēgti no latviešu nācijas.

Šāda tautas un nācijas interpretācija Latvijas sabiedrībā bija valdījusi 
vairāk nekā 40 gadu, un to atbalstīja varenais padomju propagandas aparāts. 
Mērķis bija gaužām vienkāršs – nivelējot kultūras un etnisko saišu nozīmi, 
konstruēt politisko nāciju – padomju tautu, kas kļūtu par Padomju Savienības 
integrējošo elementu.1

Tomēr pastāvēja objektīvi iemesli, kas šīs koncepcijas uzturēšanu 
padarīja arvien grūtāku. Pirmkārt, 80. gadu beigās Padomju Savienībā bija 
izveidojusies bezšķiru sabiedrība, kur bija zuduši ierobežojumi etniskās 
pašidentifikācijas izpausmēm. Otrkārt, latvieši un citi LPSR iedzīvotāji bija 
pakļauti no citām padomju republikām nākošam migrācijas spiedienam. 
Iebraucēji galvenokārt bija strādnieki ar “latviešu darba tautai” tuvu sociālo 
izcelsmi, bet svešu mentalitāti un kultūru. Šādos apstākļos padomju politiskās 
nācijas konstrukcija arvien mazāk atbilda Latvijas sociālajai realitātei. Tas 
nozīmēja, ka, lai uzturētu “darba tautas” ideju, oficiālajai propagandai nācās 
tērēt arvien lielākus resursus.

Cīņā pret iespējamiem nācijas koncepcijas apdraudējumiem tika iesaistīta 
prese. Piemēram, 1988. gada februāra sākumā laikraksts “Cīņa” rakstīja: 
“Hipertrofējot etnisko faktoru lomu nacionālajā attīstībā un ignorējot sociālo 
(it sevišķi šķirisko) faktoru izšķirošo nozīmi, cilvēks nonāk nacionālismā – 
sāk absolutizēt savu nacionālo, dievišķo to, sludina sava nacionālā pārākuma 
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izņēmuma stāvokli, etnisko pusi nostāda pāri visām citām cilvēku sociālās 
kopības formām. [..] Turklāt jaunajai un vidējai paaudzei nav šķiru cīņas 
pieredzes, kas labi atklāj, ka šķiru pamatintereses ir spēcīgākas, nozīmīgākas 
par nacionālajām interesēm.”2

Pirmās plaisas pastāvošajā nācijas koncepcijā latviešu periodiskajā presē 
parādījās 1988. gada maija sākumā. Līdzās oficiālajam sociāli etniskajam 
skaidrojumam bija izteikti arī etniski kulturāli apsvērumi. Dainis Īvāns 
rakstā “Kaunīgie latvieši” pirmo reizi par tautu runāja jaunā − gan etniskā, 
gan kulturālā − nozīmē, tautas nostiprināšanu un attīstību pasludinot par 
galveno sabiedrības mērķi.3

Viņam bija sekotāji. Trīs dienas vēlāk presē parādījās Latvijas Komunistiskās 
partijas (turpmāk LKP) Centrālās komitejas (turpmāk CK) maija plēnuma 
materiāli, kur Lilita Ozoliņa no partijas tribīnes paziņoja: “..mūs visus 
šeit vieno atbildība par mūsu tautas vēsturi. [..] Tautu kopā satur valoda, 
kultūra un vēsture.”4 Maija beigās partijas oficiozs “Cīņa” publicēja interviju 

Radošo savienību plēnums ievērojami paātrināja padomju ideoloģijas sabrukumu. 
Plēnuma laikā runātāji atklāti pauda bažas par latviešu tautas pastāvēšanu, 

apšaubīja LPSR suverenitāti un padomju vēstures mītu. M. Bērsona foto.
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
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ar Jāni Peteru, kurā dzejnieks jau izmantoja tādus ideoloģiski ķecerīgus 
jēdzienus kā “tautas identitāte” un “nācijas dzīvība”, bet latviešus nosauca 
par Latvijas pamatnāciju.5 Tā bija pirmā reize, kad latviešu laikrakstos tika 
lietots jēdziens “pamatnācija”, kas jau pašos pamatos ir pretējs padomju 
ideoloģijas sludinātajai tautu vienlīdzības idejai, jo paredz zināmas hierarhijas 
pastāvēšanu etnisko grupu starpā.

Latviešu nācijas vērtības uzsvēršana bija nesaraujami saistīta ar bažām 
par latviešu tautas pastāvēšanu. Lielā mērā tās izpaudās protestos pret metro 
celtniecību 1988. gada sākumā, bet ar sevišķu sparu šīs bažas tika izteiktas 
Radošo savienību plēnumā.6 Imants Ziedonis jautāja: “Un šajā konkurences 
cīņā kas notiks ar manu tautu? Vai tā izdzīvos?”7 Māra Zālīte izteicās vēl 
asāk: “Latvieši šobrīd ir uz izzušanas robežas. [..] Vai par to iestājās Rainis, 
formulēdams savu politisko ideālu – “brīva Latvija brīvā Krievijā”? [..] Vai 
tādēļ Latvija iestājās Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā?”8 Plēnumā 
pirmo reizi publiski nācijas saglabāšana tika izvirzīta par nākotnes attīstības 
galveno mērķi. 

Komunistiskā partija pret inteliģences spiedienu, ko nenoliedzami atbalstīja 
plašas sabiedrības masas, tobrīd izturējās pasīvi. Vienīgais, ko tā spēja, – 
Padomju Savienības Komunistiskās parijas (turpmāk PSKP) Vissavienības 
19. konferencē9 formāli konstatēt, ka “par realitāti kļuvusi jaunā vēsturiskā 
kopība – padomju tauta”10 un savās runās palielināt “internacionālisma” 
jēdziena un lozunga “PSRS − mūsu kopīgās mājas” lietojumu.

Atteikšanās no nācijas fenomena sociāli politiskā skaidrojuma neizbēgami 
veda uz šķiru cīņas koncepcijas sabrukumu, kas bija padomju ideoloģijas 
pamatā. Vēl viens nācijas jēdziena pārvērtēšanas būtisks ieguvums bija 
iespēja atjaunot saiknes ar trimdas latviešiem un iekļaut tos latviešu nācijā. 
Piemēram, jūnija sākumā laikraksts “Padomju Jaunatne” par šo jautājumu 
rakstīja: “Vēsturisku un sabiedriski politisku kolīziju dēļ no latviešu tautas 
dzīvā organisma atšķēlusies neviendabīga mikrosabiedrība, kas sarežģītos 
apstākļos cenšas saglabāt latviskuma un Latvijas iespaidu.

[..] Savukārt mums Latvijā dziļāk un labāk pienāktos izprast ārzemju 
latviešu stāvokli, nebaidoties atzīt, ka arī viņi, ja vien to vēlas, var būt vajadzīgi 
un piederīgi savai tautai gan morāli, gan praktiski.”11 

Savukārt latviešu tautas jeb nācijas izvirzīšana par sabiedrības attīstības 
galveno mērķi iezīmēja vērtību sistēmas nomaiņu publiskajā telpā. Agrākie 
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attīstības mērķi − internacionālisms,12 padomju jeb darba cilvēks13 un PSRS 
− tika devalvēti, Komunistiskajai partijai piedāvājot kalpot tikai par līdzekli 
nācijas interešu nodrošināšanai un saglabāšanai. Rezultātā bija pavērtas 
iespējas plašākai oficiālās nostājas kritikai masu saziņas līdzekļos. Vērtību 
sistēmas nomaiņa draudēja ar būtiskām politiskām izmaiņām tālākā 
perspektīvā, jo, kas agrāk tika uzskatīts par nepieciešamu latviešu darba 
tautas eksistencei, nu varēja kļūt bīstams latviešu nācijas pastāvēšanai.14 

Jau Radošo savienību plēnuma rezolūcijā varam lasīt politiska rakstura 
kritiku: “Latvijas PSR līdzdalība PSRS ekonomiskajā un sociālajā attīstībā 
nenotiek pēc suverēnas valsts paritātes principa brīvu valstu savienībā, un 
tas novedis pie tā, ka Latvijas pamatnācija – latvieši paši savā etnogrāfiskajā 
teritorijā kļūst par minoritāti.”15 Par to, ka jaunā nācijas interpretācija varētu 
gūt arī praktiskas politiskas izpausmes, liecināja Anatolija Gorbunova 
7. oktobra tautas manifestācijā teiktais: “Augstākajai Padomei, pieņemot 
lēmumus [..], būs vēl vairāk jārēķinās ar republikas pamatnācijas – latviešu 
– nacionālajām interesēm. Un ne tikai ētisku apsvērumu pēc, bet arī aiz 
praktiskiem, es pat teiktu, naturāliem apsvērumiem. Latvija ir pirmā un 
vienīgā zeme, kur latvieši var apmierināt un attīstīt savas nacionālās intereses 
un būt kā tauta. Šo, liekas, vienkāršo un saprotamo jēdzienu neievērošana arī 
novedusi Latviju starpnacionālā sprieguma situācijā.”16 

Var teikt, ka padomju ideoloģijas viens no centrālajiem elementiem – darba 
tauta – tikai dažu mēnešu laikā bija atmests un to aizstāja priekšstats par 
nāciju kā etnisku un kulturālu kopību. Vēl vairāk, “darba tautas” jēdziens bija 
pilnībā diskreditēts. Piemēram, J. Peters 1988. gada oktobra sākumā varēja 
atļauties pat tādus publiskus izteikumus kā: “Mēģinājumiem radīt jaunu 
etnisku jēdzienu “padomju tauta” nav nekāda sakara ar marksismu, tas ir 
zooloģisks eksperiments ar cilvēkiem, ko var salīdzināt ar Lisenko avantūru 
augu valstī.”17

Internacionālisma kritika

Vēršanās pret priekšstatu par “padomju tautu” nopietni iedragāja vēl 
vienu padomju ideoloģisko pīlāru – internacionālisma koncepciju. PSKP  
19. konferencē internacionālisma ideja tika pasludināta par Padomju 
Savienību galveno integrējošo elementu: “..mūsu zemes apstākļos daudz-
nacionālisms ir varens tautu attīstības un savstarpējas garīgās bagātināšanās 
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avots. Sociālistiskā, internacionālistiskā dzīvesveida izkopšana ir visas 
partijas, visu padomju cilvēku uzdevums.”18 S. Bukaškins LKP Rīgas pilsētas 
organizācijas 24. konferencē gāja vēl tālāk: “..ir vērtības, ko mēs esam uzsūkuši 
līdz ar mātes pienu. Tās ir svētas. Tie ir Lielā Oktobra iekarojumi, PSKP 
vadošā loma sabiedrībā, sociālisms, internacionālisms, vienota un nedalāma 
federatīva Padomju valsts ar stipru centru un stiprām republikām.”19 

Tautu draudzības kā sociālisma augstākā sasnieguma sludināšana nebija 
tikai tukšs sauklis, jo no tā izrietēja daudzas politiskas un ekonomiskas 
konsekvences. Internacionālisma princips bija viens no padomju identitātes, 
kultūras un vēsturiskās apziņas balstiem. Bez tautu draudzības un 
vienlīdzības nebija iedomājama Padomju Savienības politiskās nācijas  
(“padomju tautas”) eksistence. Tādēļ bija saprotama padomju propagandas 
vēlme internacionālismam piešķirt svētuma un neaizskaramības oreolu: 
“[Tautu draudzību] mūsu tēvi un vectēvi ar savām asinīm stiprinājuši 
kopīgajā cīņā par labāku nākotni, un neviens nedrīkst apdraudēt šo svēto 
mantojumu.”20 Latviešus padomju propaganda centās pasniegt kā gluži vai 
internacionālisma iemiesojumu. Presē varēja sastapt tādus izteikumus kā 
“mūsu republika, kuras tauta jau sen slavena ar savu internacionālistisko 
raksturu,”21 vai “latvieši vienmēr ir bijuši internacionālisti!”22 

Tomēr šai propagandai bija ļoti maz sakara ar realitāti, kas lika 
atzīt: “Dzīve iet uz priekšu, tajā ienāk jaunas paaudzes, kurās nedzimst 
gatavi internacionālisti, pārliecināti piekritēji tam, kas ir panākts.”23 Arī  
A. Gorbunovs piekrita šim viedoklim: “Ja cilvēku nacionālās orientācijas un 
nacionālās jūtas galvenokārt veidojas it kā pašas no sevis dabiskā un veselīgā 
personības tapšanas procesā, tad internacionālistiskie uzskati pamatā ir 
jāformē speciāli un mērķtiecīgi.”24 Faktiski tā bija atzīšanās, ka atšķirībā no 
nacionālisma internacionālisms nav dabiska parādība un apjausma un ka 
mākslīgi konstruētā padomju politiskās nācijas ideja nespēj sekmīgi konkurēt 
ar citām idejām.

Internacionālisma ideāliem pirmais atklāti uzbruka D. Īvāns rakstā 
“Kaunīgie latvieši”: “Vēsture atkārtojas. Nāk atmoda, un mēs kaunīgos 
latviešus atkal jo skaidri ieraugām kārtējā rīta gaismā. [..] Kautrīgie latvieši 
vienotrreiz sevi pamanās dēvēt par internacionālistiem. Viņi rāpjas tribīnēs 
un runā par savu lielo un neizsakāmo cilvēces mīlestību, kura, viņuprāt, 
attaisnojot sava tuvākā, savas tautas nemīlēšanu, nekā nedarīšanu tās 
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PSKP CK Politbiroja loceklis un PSKP CK sekretārs A. Jakovļevs vizītes laikā Rīgā 
1988. gada augustā paziņoja: “Pašreizējais starpnacionālo attiecību problēmu 

lavīnveida nogruvums nebūt nenozīmē mūsu Savienības pamatā likto ideju krīzi.” 
No kreisās: LKP CK pirmais sekretārs B. Pugo, A. Jakovļevs. J. Ikoņņikova foto. 

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

labā. Izteikdamies pret lokālpatriotismu, viņi paši kļūst par vislielākajiem 
provinciāļiem.”25 

1988. gada vidū un otrajā pusē publiskajā telpā kopumā bija vērojama 
internacionālisma pozīciju pakāpeniska vājināšanās. Tā sevišķi uzskatāmi 
parādījās, piemēram, presē izplatītajā divplūsmu skolu kritikā, kas līdz tam 
tika uzskatītas par īstiem internacionālisma bastioniem.26 Arī divvalodības 
kritika un cīņa par valsts valodas piešķiršanu latviešu valodai bija saistīta 
ar internacionālisma jautājumu, jo padomju propagandas sludinātie 
internacionālisma ideāli lielā mērā balstījās uz divvalodības principu 
īstenošanu. Tieši ar divvalodības izplatīšanu bija cerēts uz visiem laikiem 
atrisināt starpnacionālās problēmas un nostiprināt padomju politisko nāciju.

Tomēr jāuzsver, ka atklātā kritika vēl nenozīmēja pilnīgu atteikšanos 
no internacionālisma ideāliem. Publiskajā telpā tie konstatējami līdz pat 
1988. gada beigām, bet jaunās idejas tika pieskaņotas ierastajai formai vai 
arī bija mēģināts mainīt padomju ideoloģijas lietotā jēdziena saturu.27 
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Iemesls, kādēļ pret internacionālisma koncepciju presē izturējās tik saudzīgi, 
bija vienkāršs – partijas vadība un oficiālā propaganda ar lielu neiecietību 
izturējās pret uzbrukumiem internacionālismam. PSKP 19. konferencē  
M. Gorbačovs savā referātā uzsvēra: “No ekonomikas un arī visas sabiedriskās 
dzīves internacionalizācijas mēs nevarēsim izvairīties. Un jebkāda tiekšanās 
pēc nacionālās savrupības var novest vienīgi pie ekonomiska un garīga 
apsīkuma.”28 Latvijas vietējie komunisti reaģēja vēl asāk. Viņi uzstāja: 
“Konsekventi aizstāvot internacionālisma principus, komunistiem jāparāda 
kaujinieciskums un politiskā modrība, enerģiski jāvēršas pret jebkādām 
nacionālisma un šovinisma izpausmēm un nesamierināmi jācīnās pret 
kultūras trūkumu un nacionālo uzpūtību. Komunistiem nav pieņemams nedz 
nacionālais nihilisms, nedz nacionālā pārākuma un augstprātības ideoloģija 
un psiholoģija.”29

Tādēļ cīņa pret internacionālisma ideālu varēja notikt tikai aplinkus un 
ievērojami lēnāk nekā pret citiem padomju ideoloģijas elementiem.

Tomēr ideju sadursme bija nenovēršama, jo latviešu nācijas ideja, kā jau 
redzējām, nebija savienojama ar padomju ideoloģijas konstruēto padomju 
tautas mītu un internacionālisma koncepcija tai bija principiāli nepieņemama. 
Tādēļ presē 1988. gada vasarā turpināja veidoties arvien kritiskāka attieksme 
pret internacionālisma jēdzienu, un dažubrīd to atļāvās lietot jau kā 
lamuvārdu.30 “Pārbūves arhitekts” Aleksandrs Jakovļevs, viesojoties Rīgā 
1988. gada augustā, vēl nevēlējās atzīt tuvojošās pārmaiņas: “Pašreizējais 
starpnacionālo attiecību problēmu lavīnveida nogruvums nebūt nenozīmē 
mūsu Savienības pamatā likto ideju krīzi.”31 Tomēr partijas vadības vienīgais 
reālais panākums šajā laikā bija jēdzienu “nacionāls” un “nacionālistisks” 
izplatības ierobežošana publiskajā telpā.

Padomju vēstures mīta sabrukums

Viena no acīmredzamākajām īpatnībām Latvijas publiskajā telpā 1988. 
gadā bija ārkārtīgi lielā interese par vēsturi. 80. gadu beigās bieži bija 
uzsvērts, ka “starp sabiedriskajām zinātnēm vēsture pašlaik, neapšaubāmi, ir 
viena no populārākajām, varbūt pati populārākā. Par pagātnes notikumiem 
runā presē, radio, televīzijā”32. Interese par vēsturi tika saistīta ar atklātuma 
politiku un pārbūvi kopumā.33 Padomju sistēmas sekmīgas reformēšanas 
nolūkos inteliģence bija aicināta vērst skatus atpakaļ, meklēt pieļautās 
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kļūdas (“deformācijas”) un iespējamos kļūdu labojumus. Tādēļ pastiprinātu 
interesi par vēsturi oficiālās iestādes tik stingri vairs neierobežoja un to pat 
uzskatīja par partijas politiskā kursa atbalstīšanu. Tika cerēts arī, ka vēsture 
varētu kļūt par padomju identitātes jaunu avotu. LKP CK pirmais sekretārs 
Boriss Pugo uzsvēra: “No elementārām vēstures zināšanām, no vēstures 
izpratnes līdz vēsturiskai apziņai un nacionālai pašapziņai, kas balstās uz 
internacionālistiskiem, šķiriskiem pamatiem, − tāds ir padomju cilvēku 
politiskās un tikumiskās kultūras, augstas starpnacionālās saskarsmes 
kultūras veidošanās ceļš.”34

Tomēr drīz vien, jau 1988. gada vasarā, interese par vēsturi ieguva 
pavisam citu saturu. Sākās vēstures kā zinātnes atgūšana, atbrīvojot to no 
komunistiskās ideoloģijas žņaugiem. 

Vispirms tā izpaudās kā uzsvaru pārnešana, tā saukto vēstures balto 
plankumu aktualizācija, vienlaikus atstājot novārtā līdz tam centrālās tēmas 
un pakāpeniski atsakoties no ierastajām pagātnes interpretācijām. Sākās lielā 
padomju vēstures mīta sabrukums. Ilga Apine jau 1988. gada sākumā varēja 
pamatoti konstatēt: “Vecās shēmas patiešām tagad sagrūst acu priekšā.”35

Kāds bija padomju vēstures mīts? Padomju propaganda Latvijas vēsturi 
pasniedza kā stāstu par gandrīz gadsimtu ilgu gaišo spēku (latviešu darba 
tauta) cīņu pret tumšajiem spēkiem (buržuāzija, lielie zemes īpašnieki, 
ārzemju interventi) līdz laimīgam labo varoņu triumfam 1940. gada jūnijā 
un darba tautas “laimīgai dzīvei mūžīgi mūžos” Padomju Savienības 
sastāvā. Padomju vēstures mīta pamatā bija likta četru revolūciju koncep-
cija – priekšstats par latviešu darba tautas neatlaidīgās cīņas kontinuitāti  
1905. gada, 1917. gada februāra un oktobra un 1940. gada jūnija revolūcijā.

1988. gada sākumā parādījās pirmie aicinājumi deideoloģizēt vēsturi un 
pieļaut uzskatu un viedokļu dažādību. Piemēram, februārī laikrakstā “Cīņa” 
publicēja vēsturnieku sarunu, kurā Antonijs Zunda vērsās pret “galējībām” 
Latvijas vēstures notikumu vērtējumos, uzsverot, ka “pirmspadomju periodu 
(20.−40. gadi) nedrīkst vērtēt ne pārspīlēti labi, eiforiski, ne pārspīlēti slikti”36. 
Tādu un līdzīgu sarunu un apaļā galda diskusiju presē parādījās arvien vairāk. 
Šķiet, ka Latvijā ne pirms, ne pēc tam sabiedrībā nav bijusi tik liela interese 
par pagātnes notikumiem kā 80. gadu beigās. Tika diskutēts par Ļeņina 
un Staļina personību lomu, staļinismu un Staļina īstenotajām represijām, 
sarkanajiem strēlniekiem, kolektivizāciju, nacionālkomunistiem un vēl 
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Neiecietība pret padomju 
ideoloģiskajām konstrukcijām 
presē un sabiedrībā 
1988. gadā arvien pieauga. 
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avīzēs tika dēvēts par 
“zooloģisku eksperimentu”, 
internacionālisms – par 
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Latvijas sabiedrības aktīvi 
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pārmaiņām. Grupas 
“Helsinki 86” dalībnieks 
publiski sadedzina sarkano 
karogu. 
H. Burmeistara foto. Latvijas 
Valsts kinofotofonodokumentu 
arhīvs

daudzām citām tēmām. Tomēr divi jautājumi bija sevišķi svarīgi padomju 
ideoloģijas sabrukuma kontekstā − starpkaru perioda Latvijas vēstures un 
1940. gada vasaras notikumu vērtējums.

Abi šie vēstures jautājumi bija izšķiroši svarīgi padomju varas leģitimācijai 
un propagandas cīņai pret Rietumvalstu masu informācijas līdzekļos pausto 
Latvijas vēstures traktējumu. Viens no paņēmieniem šajā cīņā bija pirmskara 
Latvijas “demonizācija”, uzsverot tās “noziedzīgo” un “prettautisko”  
raksturu. Tādēļ pašsaprotami bija 1988. gada sākumā presei raksturīgie 
ārkārtīgi kritiskie starpkaru perioda Latvijas vēstures vērtējumi. Jāatzīmē, 
ka šim jautājumam veltīto rakstu autori bieži vien pat necentās slēpt savu 
propagandas misiju cīņā ar trimdas latviešiem.
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1988. gada sākumā par Latvijas parlamentārā posma vēsturi prese rakstīja 
salīdzinoši maz, ievērojami mazāk nekā par Kārļa Ulmaņa režīmu. Iemesli 
bija vairāki. Tuvojošos “kalendāro nemieru” kontekstā aktuālāks bija 15. maijs 
nevis 18. novembris. Turklāt M. Gorbačova pasludinātās demokratizācijas 
apstākļos diez vai bija lietderīgi rakstīt par Latvijas parlamentāro posmu, 
Saeimu un tā laika demokrātiskajiem procesiem. Izņēmums bija janvāra beigās 
laikrakstā “Cīņa” publicētais raksts “Ko deva buržuāziskā demokrātija?”, 
kas bija veltīts pirmskara Latvijas parlamentārajam posmam.37 Autora atbilde 
bija viennozīmīga − Latvijas buržuāziskā sistēma bijusi nedemokrātiska un 
tādēļ neko labu tā nav devusi.

Kā jau bija norādīts, laikrakstos daudz plašāk tika atspoguļots K. Ulmaņa 
autoritārā režīma periods. Žurnāliste Dace Terzena, intervējot vēsturnieku 
Ēriku Žagaru, konstatēja, ka “ārzemju propagandas raidstaciju darbība 
aktivizējas, tā izmanto vēstures vielu. Tiek iedarbināti salīdzinājumi ar 
tā saucamajiem labajiem Ulmaņa laikiem.”38 Padomju propaganda sāpīgi 
uztvēra šādus salīdzinājumus. Kaut vai tādēļ, ka K. Ulmaņa režīms padomju 
vēstures koncepcijā bija vērtēts kā fašistisks, un jau pati atļaušanās salīdzināt 
to ar sociālistisko iekārtu padomju patriotiem, iespējams, šķita aizskaroša. 
Turklāt “Ulmaņlaiku” un “pārbūves laika” sociālās un ekonomiskās 
realitātes salīdzinājums varēja izrādīties nelabvēlīgs pēdējam. No šāda 
aspekta raugoties, K. Ulmaņa režīma iznīcinoša kritika kļuva par savdabīgu 
“sarkano līniju”, aiz kuras sākās visas pēckara padomju dzīves diskreditācija 
un vilšanās tās ideālos. 

Tuvojoties 15. maijam un gaidāmajām “neformāļu” aktivitātēm, 
publiskajā telpā tika aktualizēts jautājums par K. Ulmaņa režīma fašistisko 
raksturu, pieļaujot zināmas atkāpes tā ekonomiskās politikas vērtējumos. 
Piemēram, 14. un 21. maijā laikraksts “Lauku Avīze” publicēja Heinriha 
Stroda rakstu divos turpinājumos ar nosaukumu “Patiesība ir pa vidu”. 
Šajā rakstā, ievērojot oficiālo pozīciju, dominēja K. Ulmaņa režīma negatīvi 
vērtējumi, piemēram, bija kritizēta agrārā reforma, bet atzīmēšanas vērta ir 
autora piebilde, ka “blakus trūkumiem šī laika lauksaimniecībā bija vairāki 
sasniegumi”39. Avīzes 21. maija numurā bija publicētas četras lasītāju vēstules 
ar pirmskara Latvijas vērtējumiem. Līdzās negatīviem raksturojumiem bija 
paustas arī pozitīvas atziņas. Tā Harijs Zvirbulis rakstīja:
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“Dažreiz pat iznāk lasīt, ka tajā laikā vairums lauku ļaužu cietuši badu. 
Mēs tagad runājam, ka jāatjauno zemes saimnieku apziņa, ka jāatgūst bekona 
audzētāju slava utt., bet kā tad tas viss pazuda?”40

Tomēr jautājumā par K. Ulmaņa režīma fašistisko raksturu atkāpes vēl 
netika pieļautas. Bieži laikrakstos varēja saskarties ar šāda veida vērtējumiem: 
“Runājot par apzīmējumiem, viennozīmīgi varu atbildēt, ka bija Ulmaņa 
fašistiskais apvērsums un Ulmaņa fašistiskā diktatūra. [..] Daļa sabiedrības 
republikā šo tēzi negrib pieņemt. Gan emocionālu uzskatu vadīti, gan vāju 
vēstures zināšanu dēļ.”41 

Pirmais trieciens K. Ulmaņa “fašistiskā režīma” koncepcijai tika dots 
maija vidū kādā apaļā galda diskusijā, kas bija organizēta “pēc LKP CK 
Partijas vēstures institūta, LPSR ZA Vēstures institūta, laikrakstu “Cīņa” un 
“Sovetskaja Latvija”, kā arī Rakstnieku savienības ierosmes”42. Šajā diskusijā 
izskanēja daudzas interesantas tēzes, piemēram: “Ņemot vērā to, kā līdz šim 
mūsu cilvēki sapratuši fašismu, ka nav pretīgāka vārda par fašistu, − jāatrod 
ārkārtīgi uzmanīgi forma, kā nosaukt to, kas bija Latvijā. [..] Citādi situācija 
ir ļoti nopietna. Tas, ko mēs zinām no vēstures, ko mēs lasām par Staļinu, par 
šīm nometnēm, tad jaunam cilvēkam, saliekot šos faktus kopā ar to, ko zina 
par fašistu Ulmani, veidojas priekšstats, ka fašisms ir pat kaut kas cilvēcīgāks, 
labāks. Jūs saprotat, kāds ārprāts notiek!”43

Tas patiesi varēja kļūt par nopietnu ideoloģisku draudu, jo, kaut arī 
Staļina personības kulta deformēts, sociālisms nekādā gadījumā nedrīkstēja 
izskatīties sliktāk par K. Ulmaņa “fašistisko režīmu”. No šī strupceļa varēja 
būt tikai divas, bet abas vienlīdz sliktas izejas: vai nu paziņot, ka K. Ulmaņa 
režīms nebija fašistisks, vai arī censties pierādīt, ka tas bijis daudz briesmīgāks 
par Staļina režīmu. Abi šie iespējamie ceļi bija manāmi šajā diskusijā. 
Vilis Krūmiņš norādīja, ka K. Ulmaņa režīms vērtējams drīzāk kā militārā 
diktatūra, nevis fašisms. Savukārt Elmārs Pelkaus skaidroja, ka K. Ulmaņa 
režīms nav bijis tik asiņains, jo “daudzus represīvos pasākumus pie mums 
jau bija īstenojis iepriekšējais buržuāziskā parlamentārisma režīms”44.

Pakāpeniski mainījās arī vēsturnieku izmantotā terminoloģija. Piemēram, 
Radošo savienību plēnumā K. Ulmaņa režīms tika dēvēts par “profašistisku”: 
“Tūlīt pēc 15. maija apvērsuma Latvijas Komunistiskā partija to raksturoja kā 
fašistisku. [..] Pagaidām mūsu rīcībā esošais materiāls ļauj runāt par to, ka 
Ulmaņa režīmam vairāk piemita profašistiskas diktatūras raksturs.”45 Līdzās 
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terminoloģijas izmaiņām arvien manāmāki kļuva tieši un netieši 80. gadu 
nogales realitātes salīdzinājumi ar “Ulmaņlaikiem”. Tie galvenokārt attiecās 
uz pārtikas un labklājības jautājumiem, kas bija sevišķi aktuāli sabiedrībai, 
par kuras ikdienu bija kļuvis deficīts un rindas pie veikaliem.

Gada beigās laikraksts “Lauku Avīze” publicēja plašus materiālus par 
pirmskara Latvijas ekonomiku ar zīmīgu nosaukumu “Latvijas fenomens. 
Vai tie bija zelta laiki?”.46 Turpat lasītāji varēja iepazīties ar profesora Anša 
Grunduļa rakstu “Tas ir ļoti nopietni”.47 Viņa minētie skaitļi par pārtikas 
patēriņu Latvijā daudziem varēja būt sevišķi saistoši: “Kādēļ tad mūsu 
lauksaimniecība vairs nevar normāli pabarot republikas iedzīvotājus? 
Bet varbūt tā ir bijis vienmēr? Lai runā fakti. [..] Vidēji 1937.−1939. gadā 
lauksaimnieciskā ražošana pilnīgi apmierināja republikas iedzīvotājus 
ar visiem nepieciešamajiem pārtikas produktiem. To patēriņš, uz  
1 cilvēku rēķinot, bija viens no augstākajiem pasaulē. [..] Patēriņš uz vienu 
iedzīvotāju: piena produkti, pārrēķinot pienā – 566 l, Latvija 1. vietā;  
gaļa – 85 kg, atkal Latvija 1. vietā (Anglija – 64 kg, ASV – 62 kg).”48 Vēl šajā 
pašā numurā bija ievietots Artura Boruka veikts 1935.−1939. un 1983.−1987. 
gada lauksaimniecības ražošanas apjomu salīdzinājums, kurā uzskatāmi 
varēja redzēt pirmskara Latvijas lauksaimniecības pārākumu.49 Padomju 
propagandas klišejas par “Ulmaņa fašistisko diktatūru” minēto skaitļu un 
veikalu tukšo plauktu priekšā nobālēja.

Diskusijas ap K. Ulmaņa autoritāro režīmu bija saistītas ar ekonomiskiem 
apsvērumiem un daļēji cīņu ar ārzemju propagandu, bet 1940. gada vasaras 
notikumu vērtējums bija LPSR vēstures oficiālās koncepcijas stūrakmens. 
Ar to bija saistīta padomju režīma vēsturiskā leģitimitāte un Latvijas 
atrašanās Padomju Savienības sastāvā. 1940. gada vasaras notikumiem  
1988. gada sākumā latviešu presē bija pievērsts salīdzinoši maz uzmanības. 
Tie atradās publiskās telpas nosacītā perifērijā un tika izmantoti tikai padomju 
propagandas cīņā pret tā sauktajām Rietumu radiobalsīm. 50

Radikāls pavērsiens 1940. gada vasaras notikumu vērtējumos notika 
pēc Mavrika Vulfsona runas Radošo savienību plēnumā. Tā guva plašu 
rezonansi sabiedrībā gan tādēļ, ka šo runu translēja televīzija, aizsniedzot 
plašu auditoriju, gan tāpēc, ka padomju oficiālās vēstures pamatus apšaubīja 
bijušais Sarkanās armijas pretizlūkošanas virsnieks un atļāvās to darīt LKP 
vadības klātbūtnē. 10. jūnijā laikraksts “Cīņa” citēja M. Vulfsona izteikumus, 
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kuros bija aicināts “skatīties patiesībai acīs, lai cik smaga tā būtu”51. M. Vulfsons 
uzsvēra, ka dažu mēnešu laikā saņēmis divsimt vēstuļu, kurās “izteikta doma, 
ka padomju varas nodibināšana Latvijā tika izlemta 1939. gada 23. augustā 
ar Ribentropa un Molotova līgumu”52. Tālāk viņš atļāvās uzdot ideoloģiski 
ķecerīgu jautājumu: “Vai var nopietni runāt par to, ka Latvijā tieši tajā laikā un 
sinhroni ar Igauniju un Lietuvu bija izveidojusies un nobriedusi revolucionārā 
situācija?”53 “Cīņa” publicēja arī Radošo savienību plēnuma dalībnieku 
aicinājumu PSKP Vissavienības 19. konferencei iepazīstināt sabiedrību ar  
23. augusta Molotova–Ribentropa pakta slepenajiem protokoliem.54

Mēnesi pēc Radošo savienību paplašinātā plēnuma M. Vulfsons rakstīja, ka 
“bez Sarkanās armijas papildu kontingentu klātbūtnes, bez PSRS 1940. gada 
jūnija notas prasībām – Latvijā, kaut gan bija ļoti ievērojams revolucionārais 

Padomju ideoloģijas atsevišķi 
elementi pakāpeniski tika 
izstumti publiskās telpas 
perifērijā. Tādu likteni 
piedzīvoja agrāk gluži vai 
svētie padomju režīma simboli. 
Latvijas Tautas frontes dalībnieki 
aizsedz Ļeņina bareljefu 
Komjaunatnes krastmalā pirms 
gājiena. H. Burmeistara foto.
Latvijas Valsts 
kinofotofonodokumentu arhīvs 
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potenciāls, nebija iespējama antiulmaniska revolūcija, nemaz jau nerunājot 
par sociālistisku”55. M. Vulfsons tātad apšaubīja revolucionārās situācijas 
pastāvēšanu Latvijā 1940. gadā un paziņoja, ka padomju vara Latvijā tika 
nevis atjaunota, kāda līdz tam bija oficiālā interpretācija, bet gan izveidota. 
Turklāt tas izdarīts ar Sarkanās armijas tiešu līdzdalību.

Oficiālās propagandas reakcija uz M. Vulfsona paustajām tēzēm bija asa. 
Jūnijā vien laikraksts “Cīņa” publicēja piecus rakstus, kuros bija aizstāvēta 
sociālistiskās revolūcijas koncepcija.56 Savukārt 18. jūnijā LKP CK plēnums 
izteica bargu notikušā kritiku: “Pēdējā laikā ir izplatījušies spriedumi, kas 
noliedz revolucionārās situācijas faktu Latvijā 1940. gada vasarā un apšauba, 
vai padomju varas atjaunošana republikā bijusi tiesiska. Nesaņemot pienācīgu 
pretsparu, vēsturisko notikumu subjektīvistiskie traktējumi, ko bezatbildīgi 
uztvēruši daži masu informācijas līdzekļi, dezorientē sabiedrisko domu un 
kalpo par platformu nacionālistiski noskaņoto elementu konsolidācijai.”57

1988. gada otrajā pusē interese par 1940. gada vasaras notikumiem 
strauji pieauga. Sevišķi intensīvi presē tie bija apspriesti 1988. gada jūlijā. 
Publiskajā telpā bija sastopamas 1940. gada notikumu trīs interpretācijas. 
Pirmā bija, ka 1940. gadā nav pastāvējusi revolucionārā situācija un 
Latvija vardarbīgi ir pievienota PSRS. Otru aizstāvēja LKP vadība un daļa 
vēsturnieku, kuri uzskatīja, ka 1940. gadā notika sociālistiskā revolūcija un 
Latvija brīvprātīgi iestājās Padomju Savienībā. Trešā interpretācija bija, ka  
1940. gadā notika gan sociālistiskā revolūcija, gan Latvijas vardarbīga 
pievienošana PSRS – netika apšaubīta latviešu tautas sociālistiskā izvēle, bet 
vienlaikus uzsvērts Molotova un Ribentropa pakta noziedzīgais raksturs 
un Latvijas inkorporācijas Padomju Savienībā nelikumība. Trīs pretrunīgu 
viedokļu pastāvēšana par kādu vēstures jautājumu Latvijas publiskajā 
telpā bija kaut kas sen nebijis. Kaut arī vēl netika plaši runāts par Latvijas 
okupācijas faktu, padomju propaganda bija cietusi acīmredzamu neveiksmi 
cīņā par monopolu pagātnes skaidrošanā.

Padomju vēstures mīta sabrukumam bija tālejošas politiskas konsekvences. 
Tā bija gan padomju režīma leģitimitātes iedragāšana, gan pamats iestāties par 
Latvijas lielāku patstāvību un pieļaut pat izstāšanos no Padomju Savienības. 
LTF programmā bija atspoguļotas publiskajā telpā aktuālās diskusijas ar 
konkrētu aicinājumu: “Nepieciešams oficiāli atzīt, ka Latvijas Republikas 
iekļaušana PSRS sastāvā izdarīta, lietojot spēku un nenoskaidrojot tautas 
domas.”58
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*

Padomju ideoloģisko konstrukciju sabrukums Latvijas publiskajā telpā 
ritēja ļoti strauji. Turklāt jāuzsver, ka nav pamata runāt par kādu mākslīgu 
sabiedrības pārorientēšanu – padomju ideoloģijas straujā fragmentācija un 
pazušana no masu mediju satura liecināja par to, cik liekulīga patiesībā tā 
bija, un ka tā spējusi pastāvēt, tikai pateicoties sabiedrības iebiedēšanai. 
Jauno ideju pārstāvji guva plašu sabiedrības atbalstu. Tāpat lielu atbalstu 
guva mediji, kas izplatīja šīs idejas, un to tirāža strauji auga.59

Jāatceras gan, ka inteliģence un mediji līdz pat 1988. gada rudenim ar 
sabiedrību komunicēja, atrodoties partijas un atbildīgo iestāžu pastāvīgā 
uzraudzībā. Tāpat viņiem nācās, vismaz līdz 1988. gada rudenim, darboties 
atbilstoši valdošā diskursa noteikumiem – operēt ar tā akceptētiem tekstiem 
un jēdzieniem. Faktiski 1988. gadā inteliģence nodarbojās ar padomju oficiālā 
diskursa apvēršanu, izmantojot akceptētās komunikācijas struktūras un 
formas, bet ievietojot tajās jaunu saturu, aplinkus vēršoties pret padomju 
sistēmas ideoloģiskajiem pamatiem.

Līdz 1988. gada maijam un jūnijam LKP līderi uz demokrātijas, nācijas un 
nacionālo interešu jēdzieniem raudzījās tikai no to izmantojamības iespējām 
savu mērķu sasniegšanai, bet jau vasarā un rudenī latviešu inteliģence 
tieši tāpat raudzījās uz padomju ideoloģiskajām klišejām. Kā piemēru var 
minēt LTF programmu, kurā taktisku apsvērumu dēļ notika atsaukšanās uz 
padomju ideoloģijas elementiem: “Tagad ir radusies vēsturiska iespēja [..] 
atdzīvināt sociālisma ļeņiniskos principus, veidot sabiedrību atbilstoši tautas 
interesēm, vajadzībām un gribai. [..] Tauta ir modusies, lai pārvarētu krīzi, 
stagnāciju un no tautas atsvešināto politisko sistēmu.”60 Šādas manipulācijas 
ļāva aizsargāt jaunās idejas un to nesējus. Vienlaikus šāda taktika noveda pie 
padomju ideoloģijas pilnīgas sagrāves, jo no tās pāri palika tikai struktūras 
un formas bez jebkāda nozīmīga satura, kas padarīja to atmešanu tikai par 
laika jautājumu.

Analizējot 1988. gada latviešu laikrakstus, šķiet pārsteidzoši, ka LKP 
oficiozs “Cīņa” (vismaz līdz LTF izveidošanai) atļāvās diezgan plaši publicēt 
materiālus, kas bija pretrunā ar oficiālajām ideoloģiskajām nostādnēm. Tāpat 
Komunistiskās partijas līderi dažkārt reaģēja pārsteidzoši samiernieciski 
attiecībā uz agrāk nepieļaujamiem inteliģences publiskiem izteikumiem. 
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Izvairoties no sazvērestības teorijām, šo laikmeta specifiku var skaidrot  
dažādi – gan kā vietējo komunistu mēģinājumu izdabāt Maskavai 
“pārkārtošanās” un “atklātuma” gaisotnē, gan ar valdošo haosu, kad 
no “centra” netika saņemtas konkrētas norādes par vēlamo politisko 
kursu, gan mēģinājumiem tuvināties sabiedrībai un inteliģencei, pieļaujot 
kompromisus atsevišķos jautājumos. Iespējams, ka sava loma bija visiem 
minētajiem faktoriem, jo pēc LTF dibināšanas un konservatīvākām vēsmām 
no Maskavas gan laikraksts “Cīņa”, gan vietējo komunistu vadoņi ieņēma 
arvien nepiekāpīgāku pozīciju attiecībā uz jaunajām demokrātiskajām, 
nacionālajām un patstāvības idejām, kas praktisku izpausmi guva ar LPSR 
Internacionālās darbaļaužu frontes (Interfronte) izveidošanu 1989. gada 
janvārī. Tomēr šāda reakcija jau bija novēlota – padomju ideoloģiskās 
konstrukcijas faktiski bija sagrautas un to galvenie elementi − darba tauta, 
internacionālisms, padomju vēstures mīts − bija diskreditēti un izstumti 
publiskās telpas perifērijā.
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Jānis Šiliņš

decay of soviet ideology in media and 
public space in latvia in 1988

In the beginning of 1988 Soviet ideology dominated the media and public 
space of Latvia postulating such values as openness, socialist pluralism, 
internationalism and Soviet patriotism. A very different picture of Latvian 
media public space was observed in the end of the year. Instead of the Soviet 
ideology  new democratic , national and independence ideas   were widely 
communicated by mass media. The article examines the process of  how and 
why the Soviet ideological values and worldview collapsed  in media public 
space. The article is based on the analyses of the Latvian press. 

Starting with the spring of 1988, the pillars of the Soviet ideology have been 
subject to criticism, review and reassessment in Latvian newspapers. The 
concepts „Latvian working people” and „internationalism” were criticized 
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and pushed towards the periphery of public space. Idea of the nation as a 
social class – ethnic phenomenon („working people”) was replaced by the 
notion of nation as ethnic – national community. („Latvian nation”). Instead 
of internationalism the idea of nation as the ultimate value was proclaimed. 
At the same time the downfall of the Soviet history myth began. Gradual 
withdrawal from the pronouncedly critical evaluations of pre-war history of 
Latvia and events of the summer of 1940 took place. It was questioned if the 
socialist revolution had been carried out in Latvia in 1940 and Latvia had 
voluntarily joined the Soviet Union. New historical explanations shattered 
the historical legitimacy of the Soviet regime and challenged the legitimacy 
of incorporation of Latvia in the Soviet Union.

Latvian intelligentsia, being the main critic of the Soviet regime in 1988, 
was engaged in the overturn of the official Soviet discourse by means of 
authorized communication structures and forms with the aim of shaping 
them according to the new content and dispute Ideological foundations of 
the Soviet system.

Keywords: Soviet ideology, working people, inernationalism, nationalism, 
Soviet history myth, Latvian media public space, Latvian press, Latvian 
intelligentsia
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