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19. gadsimta kontekstā* 
latviešu nacionālās identitātes veidošanās 19. gs. otrajā pusē notika apstākļos, ko ietekmēja 
krievu un vācu sociālpolitiskie modeļi. krievijas impērijas nācijas koncepcija balstījās uz 
patvaldības, pareizticības un krievu tautiskuma principiem. atšķirībā no vācijas, tā nelika 
uzsvaru uz kopīgu izcelsmi un valodu. krievijas modelis zināmā mērā bija atvērts pret 
nacionālajām minoritātēm impērijas nomalēs, taču liedza tām patstāvīgas attīstības perspektīvu. 
vācu nacionālisma koncepcija bija pretēja: norobežojoties no cittautiešiem, šis modelis bīdīja 
mazās etniskās grupas patstāvīgas kultūras sistēmas un separātu politisko ambīciju virzienā. 
latviešu nacionālās atmodas kustībā visu 19. gs. otro pusi līdzās pastāvēja diezgan spēcīga 
krieviski orientēta grupa un vācu kultūras iespaidā esošs vairākums. 
Atslēgvārdi: nacionālā identitāte, nācijas koncepts, vācu un krievu sociālpolitiskie modeļi, 
jaunlatvieši, j. alunāns, a. kronvalds, k. valdemārs, k. Biezbārdis.

nedz vēsturiskās norises, nedz vēsturnieku pārdomas par pagātni 
nekad nav notikušas ārpus konkrēta sociāla, politiska un kulturāla kon-
teksta. tas pilnā mērā attiecas arī uz latvijas vēsturi. Mūsu zeme gandrīz 
nekad nav bijusi pašpietiekams veidojums. ārējie iespaidi vienmēr ir 
ietekmējuši vietējo procesu gaitu, piedāvājot idejas, mērķus un attīstības 
modeļus.

arī latvijas vēstures pētniecība vienmēr risinājusies konkrētos 
sociālpolitiskos apstākļos, vēsturniekiem meklējot atbildes uz sabiedrības 

vēsture

* raksta pamatā referāts, nolasīts letonikas 2. kongresa sekcijā “nacionālās identitātes un 
valstiskuma idejas formēšanās: kultūrvēsturiskie aspekti” (vadītāja asoc. prof. Dr. hist. vija 
Daukšte) valmierā 2007. gada 31. oktobrī.
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vai politiskās varas izvirzītiem jautājumiem. nav nekāds brīnums, ka 20. gs. 
90. gadu sākumā, pēc valsts neatkarības atgūšanas, vēsturnieku uzmanības 
centrā bija nacionālās identitātes un valstiskuma formēšanās procesa iekšējā 
dinamika. 

taču šodienas apstākļos būtu laiks pievērst lielāku uzmanību ārējiem 
paraugiem, iespaidiem un modeļiem, kas noteica nacionālās atmodas 
kustības politisko virzienu un izvēles iespējas. padomju sistēmas sabrukums 
un tā saucamais globalizācijas process mūsu pasaules daļu nav novedis pie 
“vēstures beigām”, ko sakarā ar komunistiskās sistēmas galu pirms gandrīz 
20 gadiem pareģoja daži politikas zinātnieki. tieši otrādi, vēsture pamazām 
atgriežas. Dalība nato un es nav atrisinājusi latvijas iekšējās problēmas, 
un krievijas ietekmes vispusīgā nostiprināšanās rosina ņemt vērā “krievu 
faktoru” arī mūsu vēsturiskajā analīzē, salīdzinot austrumu un rietumu 
ietekmi uz nacionālās kustības attīstību.  

nācijas veidošanās latviešu etniskajā teritorijā bija neizbēgams process, 
kas izrietēja no vispārējām modernās sabiedrības attīstības tendencēm. 
taču latvijā tapušajai nācijai (vismaz teorētiski) bija vairākas vēsturiskas 
alternatīvas. pirmkārt, nācija varēja veidoties uz teritoriāla un politiska 
pamata, saplūstot vācu un latviešu elementiem. šādā gadījumā droši vien 
būtu tapusi viena politiska nācija ar divām valodām, bet latgale paliktu 
ārpus tās robežām. otrkārt, latvieši varēja tikt kulturāli un lingvistiski 
asimilēti, ieplūstot mūsdienu krievu vai vācu nācijā. neviens variants 
neizslēdz zināmas etniskās savdabības un latviešu valodas elementu 
saglabāšanās iespēju. tie varētu sakņoties etniskās kultūras identitātē, kas 
latviešiem bija izveidojusies jau līdz 19. gadsimta vidum. taču vēsture gāja 
citu ceļu.  

latviešu nacionālās identitātes veidošanās 19.  gadsimta otrajā pusē notika 
apstākļos, ko ietekmēja krievu un vācu sociālpolitiskie modeļi. no šodienas 
viedokļa galvenais jautājums latviešu atmodas kustības attīstībā bija nevis 
jaunās latviešu elites cīņa pret vācbaltu privilēģijām, bet jaunlatviešu izvēle 
par latviešu tautas attīstību krievu vai vācu modeļu virzienā. šī izvēle nebija 
vienkārša. Mana raksta galvenā tēze ir tāda, ka tautiskās atmodas kustībā 
visu 19.gadsimta otro pusi līdzās pastāvēja krieviski orientēta grupa un 
vācu kultūras iespaidā esošs vairākums, kas beigu beigās noteica nācijas 
veidošanās virzienu latvijas teritorijā. 
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nav pārāk daudz teorētisku instrumentu, ko varētu lietot, lai analizētu 
latviešu nacionālās identitātes attīstību minētās dilemmas ietvaros. 
nacionālisma teorijas, ko pēdējo 30 gadu laikā izstrādājuši britu un 
amerikāņu pētnieki, liek uzsvaru uz kopīgu iezīmju un likumsakarību 
meklēšanu globālā kontekstā. konkrētajai latvijas vēstures procesa analīzei 
tas daudz nepalīdz. lai skaidrotu mūsu nacionālās identitātes veidošanos, 
labāk izmanot pētījumus, kas akcentē atšķirības nācijas modeļos 19. gad-
simta eiropā. tādus pētījumus veicis mazliet aizmirstais autors Hanss kons 
(Kohn).

kons norādīja, ka 19. gadsimta nacionālistu kustības viduseiropā un 
austrumeiropā neiekļāvās pastāvošo valstu politiskajos rāmjos, tās sekoja 
romantisma radītajam uzsvaram uz faktoriem, kas pastāv ārpus politis-
kajām stuktūrām – dzimto valodu, kopēju izcelsmi, “tautiskām” tradīcijām 
un “tautas garu”. šajā pasaules daļā pat pats jēdziens “tauta” bija jāsaprot 
Herdera sniegtajā nozīmē – kā uz zemākajiem sociālajiem slāņiem balstīta 
nacionāla kopība, ko vieno ģenētiska saikne un kopēji attīstības mērķi, kā arī 
radošs potenciāls. kons uzskatīja, ka, atšķirībā no rietumeiropas politiskā 
nacionālisma, viduseiropas etniski lingvistiskais nacionālisms tiecās radīt 
jaunas nācijas valstis uz kopējas izcelsmes un valodas pamata, nevis salie-
dēt jaunas nācijas vecu valstu robežās.

šī pieeja bija kopīga vācu un arī viduseiropas slāvu tautu nacionālismam 
19. gadsimta pirmajā pusē, taču ne krievijas impērijas ideoloģijai, kas 
veidoja pati savu politisko modeli. nacionālisma teorijas nav veltījušas 
daudz uzmanības šī modeļa analīzei, tā būtību vislabāk raksturo grāfa 
sergeja uvarova 1832. gadā izvirzītā formula “pareizticība, patvaldība un 
tautiskums”, kam vajadzēja pasargāt krieviju no rietumeiropas kaitīgās 
ietekmes.  

krievijas impērijas modelis bija atšķirīgs gan no rietumeiropas (jo 
trūka liberālo un demokrātisko ideju klātbūtnes), gan no vācijas (jo nebija 
uzsvara uz kopīgu izcelsmi un valodu). zināmā mērā tas bija atvērts pret 
nacionālajām minoritātēm impērijas nomalēs, taču pilnīgi noteikti liedza 
tām patstāvīgas attīstības perspektīvu. vācu nacionālisma koncepcija bija 
pretēja: norobežojoties no cittautiešiem, vācu modelis bīdīja mazās etniskās 
grupas patstāvīgas kultūras sistēmas un separātu politisko ambīciju 
virzienā.   
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šajā faktā tad arī balstās latvijas 19. gadsimta vēstures paradokss: vietējā vāc-
baltu elite vienlaikus kalpoja gan par saikni starp latviešu vidi un vācu kultūru, 
gan par barjeru latviešu pārvācošanai. Baltijas provinču institūcijas – vietējā 
administrācija, luteriskā baznīca un izglītības sistēma – mudināja latviešus 
atražot vācu nacionālisma modeli vietējā mērogā tieši tāpēc, ka necentās 
aktīvi veicināt sabiedrības integrāciju uz vācu valodas un kultūras pamata. 
protams, šī politika lika šķēršļus daudzu latviešu tautības personu 
emancipācijai un līdz ar to izsauca topošās latviešu elites reakciju. 

latviešu sociālās struktūras veidošanās līdz 19. gadsimta vidum jau bija 
aizgājusi pietiekami tālu, lai dotu pamatu politiskām ambīcijām – šeit jāmin 
gan zemturu slāņa veidošanās, gan kultūras un izglītības darbs luteriskās 
baznīcas paspārnē, gan sociālās organizācijas precedents brāļu draudžu 
gadījumā, gan zināms skaits latviešu tautības administratoru. tomēr 
izšķirošo impulsu nacionālās kustības attīstībai deva konteksta maiņa, kas 
iezīmēja pāreju no lokālas identitātes uz nacionālu identitāti. šajā procesā 
bija svarīgi divi aspekti: (1) cilvēku pašidentifikācija ar visu latviešu tautas 
apdzīvoto teritoriju, nevis tikai pagastu vai guberņu; (2) latviešu tautas 
sociālās un kulturālās attīstības jautājumu pārnešana eiropas politisko 
norišu kontekstā.  

Modernas nacionālās identitātes veidošanās sākums ir saistāms ar 19. gs. 
50. gadu nogali, kad tērbatas latviešu vakaru dalībnieki sāka salīdzināt 
situāciju Baltijas provincēs ar stāvokli ārzemēs, īpaši rietumeiropā. 
jaunlatviešu uzskati par sabiedrības uzbūvi atspoguļoja ne vien viņu 
simpātijas liberālisma un nacionālisma idejām, bet arī politisko realitāti 
19. gadsimta pasaulē. “pēterburgas avīzes” 1862. gadā rakstīja, ka “cilvēki 
biedrojas pa famīlijām, pa ciltīm, pa tautām, un daudzas tautas atkal valstībās”.1 

taču tas nenozīmē, ka jaunlatvieši uzskatīja mazo tautu intereses 
par pakārtotām impērijas politikai. gluži otrādi, viņu uzskati par tautu 
tiesībām (un vēlamo attīstības virzienu) saistāmi ar 19. gadsimtā populāro 
jēdzienu “nacionalitātes princips”, kas ietvēra priekšstatu par etnisko 
teritoriju pārtapšanu politiskās vienībās.2 kopumā jaunlatviešu uzskatos 
tautas jēdziens tika saistīts ar relatīvām pašnoteikšanās tiesībām, kas skāra 
vispirms tiesības lietot savu valodu izglītībā un administratīvajā sistēmā. 
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tomēr tautiskās kustības sākuma gados ir diezgan grūti nodalīt 
ekonomisko, sociālo un nacionālo motīvu ietekmi uz jaunlatviešu un viņu 
atbalstītāju prātiem. sākotnēji sociālās emancipācijas mērķi jaunlatviešu 
propagandā gāja soli solī ar nacionālas attīstības mērķiem, jo, kā rakstīja 
alfrēds goba, “zemnieki, īsti ņemot pat tikai saimnieki, tie 40 000, kas nu 
piedzīvoja svarīgas pārmaiņas savā sociālajā stāvoklī un tiesiskajos pamatos, bija tā 
tautas daļa, uz ko gribēja balstīties “Pēterburgas Avīzes””.3 

tomēr jaunlatviešu izvērstā kampaņa, kas ietvēra ne vien “pēterburgas 
avīžu” propagandu, bet arī zemnieku lūgumrakstu sēriju impērijas varas 
iestādēm un valdemāra organizēto kurzemes zemnieku izceļošanu uz 
novgorodas guberņu, nedeva gaidītos rezultātus. impērijas varas iestādes 
neveica cerētās reformas un spēra represīvus soļus pret dažiem jaunlatviešu 
vadoņiem, bet tautiskās kustības attīstībā iezīmējās jauna tendence. Daļa 
kustības vadītāju (te vispirms jāmin k. valdemārs un k. Biezbārdis) vēlējās 
meklēt ciešu sadarbību ar krievijas politiskajiem spēkiem, lai panāktu 
ierobežotas reformas Baltijā. no šīs taktikas izrietēja priekšlikumi attiecināt 
uz Baltijas provincēm iekškrievijas likumdošanu un ieviest Baltijas skolās 
krievu valodu, kas konstatējami 19. gs. 60. gadu zemnieku lūgumrakstos. tā 
pati līnija turpinājās arī vēlāk valdemāra un viņa domubiedru publikācijās 
gan slavofilu presē, gan citur. 

var konstatēt, ka sociālekonomisko jautājumu izvirzīšana priekšplānā 
(un risinājumu meklējumi krievijas politiskās dzīves kontekstā) bija saistīta 
ne tikai ar taktiku, bet arī ar pietiekami skaidru stratēģisku izvēli par labu 
krievu valodai, krievu kultūrai un krievu nācijas modelim. kā rakstīja pats 
valdemārs, “krieviski runādami, latvieši, kā daudzi jau zinās, nekad nezūd tautai, 
arī tad ne, kad tie pa daļai jau sāk aizmirst latviski runāt”.4 

tomēr valdemāra sociāli orientētais un krieviskais virziens bija tikai 
daļa no atmodas strāvas. e. Blanks rakstīja, ka tautiskajā kustībā bija divi 
patstāvīgi virzieni (sociālais un nacionālais), pie tam “nacionālās kustības 
kalngalus – Kronvaldu un Ausekli – neaizsniedz neviena tieša skaņa no latvju 
zemnieku sociālās un saimnieciskās cīņas trokšņa, tādēļ viņu spēcīgo nacionālisma 
virzienu nevar uzlūkot par pēdējā formu vai izkārtni”. Blanka skatījumā 
valdemāra vadītā 19. gs. 60. gadu tautiskā kustība bija sociāla, bet kronvalda 
vadītā 70. gados – nacionāla.5 
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lielā mērā Blankam bija taisnība, taču ir vērts šeit atzīmēt divus papildu 
aspektus. pirmkārt, jautājums nav par absolūti sociālu vai nacionālu 
kustību, bet gan par divu elementu proporcijām un mijiedarbību. otrkārt, 
nav iemesla ierobežot analīzes periodu ar 19. gs. 60.–70. gadiem un pretstatīt 
abas desmitgades, jāskata kopumā viss laika posms no 50. gadu vidus līdz 
jaunās strāvas sākumam vai pat vēl tālāk. 

šajā periodā diezgan skaidri var redzēt divu atšķirīgu latviešu intelektuālās 
un politiskās elites grupējumu pastāvēšanu. no sākotnējā tērbatas studentu 
grupas kodola 19. gs. 60. gadu gaitā izveidojās divi centri. viens pastāvēja 
Baltijā – tērbatā un rīgā –, otrs krievijā – pēterburgā un Maskavā. abu 
grupējumu kopējais mērķis bija cīņa par latviešu emancipāciju politiskajā 
un saimnieciskajā dzīvē. taču Baltijas aktīvistu darbībā daudz lielāks 
uzsvars tika likts uz autonomas latviešu kultūras un valodas attīstību pēc 
vācu nacionālisma piedāvātā modeļa, šie nacionālās kustības darbinieki 
sociālekonomisko problēmu risinājumu meklēja vietējā kontekstā, ko lielā 
mērā iespaidoja sakari ar eiropu. 

19. gadsimta otrajā pusē vācu valoda un vietējās izglītības iestādes 
(pirmām kārtām tērbatas universitāte) kalpoja par eiropas kultūras 
medijiem un lielā mērā noteica to, ka Baltijas sabiedrības sociālā, ekonomiskā 
un politiskā attīstība notika eiropas kontekstā, kas vietējos apstākļos 
nozīmēja vācu nacionālisma modeļa pārņemšanu. jaunlatvieši, it īpaši 
j. alunāns un a. kronvalds, attiecināja šos uzskatus uz savu tautu, radot 
pašidentifikācijai nepieciešamos simbolus, tajā skaitā savas teritorijas apziņu 
(vārds “latvija” pirmo reizi minēts “pēterburgas avīzēs” 1862. gadā). 

neraugoties uz “literātu” un “saimniecības vīru” konfliktiem rīgas 
latviešu biedrības darbā, Baltijas grupas kultūras darbs spēja virzīt uz 
priekšu latviešu kultūras, valodas un sabiedriskās dzīves attīstību arī vērā 
ņemamu sociālekonomisku reformu trūkuma apstākļos. svarīgi, ka Baltijas 
nacionālistu kustībā var konstatēt tiešu vācijas ietekmi. Divas izcilākās 
personības – kronvaldu atis un rihards tomsons – ne vien bija kādu 
laiku dzīvojuši vācijā, bet arī sekmīgi izmantoja vācijā aizgūtās idejas savā 
politiskajā darbībā. kronvalda rakstos ir tieši aizguvumi no vācu autoriem, 
bet tomsons izmanto vācijā redzētos paraugus masu pasākumu rīkošanai. 
viņa ierosinātais piemineklis Merķelim, i vispārējie latviešu dziesmu svētki, 
latviešu skolotāju un zemkopju sapulces 70. gados iederas 19. gadsimta 
eiropas politisko kustību instrumentārijā. 

72



izvēles iespējas latviešu kultūrpolitiskajai orientācijai 

var uzskatīt, ka ar 19. gs. 70. gadu beigām nacionālās atmodas kustībā 
iestājās zināma stagnācija, ko radīja nespēja panākt vērā ņemamas 
sociālekonomiskas reformas nedz savienībā ar slavofiliem, nedz kom-
promisā ar vācbaltiem. taču tieši šis strupceļš, kura blakusprodukts bija arī 
jaunā strāva, ļāva turpināt nacionālās identitātes veidošanu vācu modeļa 
ietvaros. impērijas varas iestāžu (un slavofilu) nevēlēšanās piedāvāt 
latviešiem neko citu, kā tikai pārkrievošanu un zināmas karjeras iespējas 
valsts dienestā, noteica valdemāra virziena panīkumu. 

latviešu identitātes attīstību viduseiropas kontekstā veicināja tādi 
faktori kā pietiekama Baltijas provinču administratīvā autonomija, “krievu 
faktora” ierobežota ietekme ekonomikā un kultūrā, un masveida ieceļo-
šanas trūkums no iekškrievijas līdz pat 19. gadsimta pašām beigām. Fak-
tiski latviešu identitātes attīstību eiropas virzienā noteica nevis mērķtiecīga 
nacionālās kustības vadītāju darbība, bet objektīvie sociālekonomiskie 
procesi, kas ietvēra patstāvīgas latviešu valodas un kultūras identitātes 
nostiprināšanos. 

kā minēts, latviešu elitē saglabājās krieviskais virziens un nosacīti 
vāciskais virziens. šo grupējumu atšķirības neatrisināja nedz jaunās strāvas 
pievēršanās marksismam, ne 1905. gada revolūcija ar krievu sociālistu 
iedvesmotās vardarbības vilni. lielā mērā to atrisināja 1917. gada revolūcija, 
kas izolēja krieviju no ārpasaules un uz ilgu laiku krietni mazināja krievu 
faktora ietekmi latvijā. šo procesu, protams, pastiprināja latviešu kreisās 
inteliģences iznīcināšana psrs 1937.–1938. gadā, latvijas prokrievisko 
politiķu vilšanās padomju režīma dotajās iespējas 1940.–1941. gadā un 
masu represijas pret visiem latviešu tautas slāņiem, kas daudzu cilvēku acīs 
uz ilgu laiku saistīja visu krievisko ar visu padomisko. 

atsauces
1 Pēterburgas Avīzes. 1862. nr. 2. 
2 Hobsbawm, e. The Age of Capital: 1848-1875. london, 1977. p. 103.
3 goba, a. Pirmās “Pēterburgas Avīzes” un viņu nozīme tautas atmodas gaitā. rīga, 1929. 90. lpp.
4 kiploks, e. (red.). Kr. Valdemāra raksti. rīga, 1936. 164. lpp.
5 Blanks, e. Latvju tautiskā kustība. jelgava, 1927. 172., 180. lpp.
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options for the cultural and political 
orientation of the latvian national 

movement in the context of the 19th century

the development of latvian national identity during the latter half of the 
19th century occurred in the context of russian and german socio-political 
models. the concept of nation that was promoted by the russian empire 
was based on the three pillars of autocracy, greek orthodoxy, and russian 
popular culture. unlike the german concept of nation, the russian model 
placed no emphasis on ethnic origin or common language. to a certain 
extent, the russian model was inclusive vis-à-vis the ethnic groups which 
lived in the empire’s periphery, but it did not offer them any prospects 
for autonomy or separate nationhood. the german concept of nation, by 
contrast, had a different impact. By differentiating between ethnic germans 
and non-germans, this forced small ethnic groups to create self-sufficient 
cultural systems and far-reaching political ambitions.

there were two competing factions in the latvian nationalist movement – 
a relatively strong, though small pro-russian group, and a far larger group 
that was influenced by german culture and european ideas. the german 
language and the local educational institutions in the Baltic provinces of 
the russian empire (first and foremost Dorpat university) functioned as a 
disseminator of european ideas, thus ensuring that the political, economic 
and social development of Baltic societies occurred in the european context. 
a side-effect of this process was that latvian nationalists adopted the german 
concept of nation. activists in the nationalist movement, particularly juris 
alunāns and atis kronvalds, applied german ideas to the latvian-speaking 
population of the provinces, creating the concept of the latvian nation on 
the basis of common origins, language, culture and history.

some other leaders of the nationalist movement, especially krišjānis 
valdemārs and kaspars Biezbārdis, wanted to borrow russian ideas and 
to develop close co-operation with slavophiles. this position was based not 
only on tactical considerations, but also on a strategic choice which favoured 
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the russian language, culture and concept of nation. valdemārs’ followers 
objects to the autonomy of the Baltic provinces and to the privileges that 
were enjoyed by the Baltic nobility if there were no rational political 
alternatives which could eventually lead to the development of a separate 
latvian nation.

Keywords: national identity, the concept of nation, german and russian 
socio-political models, the latvian nationalist movement.
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