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latviešu kultūrnācijas veidošanās 
herdera ideju gaisotnē: “tauta tik 

vien kā tauta!”*

inženieris un “konstrukcija”?**

rakstā tiek aplūkota herdera ideju ietekme uz latviešu izveidi par kultūrnāciju, mēģinot rast 
saikni starp herdera, vācu romantiķu un jaunlatviešu priekšstatiem, atklājot gan nacionālo, 
gan plaši starptautiski orientēto ievirzi viņu darbos un rīcības programmās. herdera kā 
personas un domātāja attieksme pret viņa darbības vietas – vidzemes – pamatiedzīvotājiem 
latviešiem un igauņiem tiek izklāstīta, balstoties uz herdera ilggadēja pētnieka un sarakstes 
izdevēja gintera arnolda secinājumiem.
Atslēgvārdi: herders, kultūrnācija, jaunlatvieši.

johans gotfrīds herders vācu literatūrvēsturē tiek dēvēts par veimāras 
klasiķi, atšķirībā no pārējiem – īpaši gētes un šillera – viņa literārais 
mantojums netiek plaši lasīts un publicēts aizvien jaunos izdevumos. viņš 
nav kļuvis par paaudžu paaudzēs populāru rakstnieku, kā tas vēl joprojām 
ir ar gēti, un vēl vairāk ar šilleru. to apliecina arī herdera darbu tulkojumu 
apjoms latviešu valodā, inscenējumi, atsauces un ietekmes viņa laikabiedru 
un vēlāku paaudžu literātu darbos.

vēsture

* Volk bloß Volk! (vācu val.). sk.: herder, johann gottfried. volkslieder. vorrede. in: herder, 
johann gottfried. Werke in zehn Bänden. hg. v. Martin Bollacher, jürgen Brummack u.a. 
Frankfurt a. M.: deutscher klassiker verlag, 1990. Bd. 3. s. 17.

** 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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tomēr herdera iespaids ir tik paliekošs un mūsdienu cilvēkam 
pašsaprotams, arī nelasot viņa oriģināldarbus, ka herders latviešu kontekstā, 
piemēram, kļuvis par “latviešu tautas draugu” pateicībā par dažu latviešu 
tautasdziesmu tekstu iekļaušanu 1778./79. gada “tautasdziesmu” krājumā 
un vēl jo populārākā jau pēc herdera nāves viņa dzīvesbiedres karolīnes 
Flakslandes un johannesa Millera sastādītajā un publicētajā krājumā “tautu 
balsis dziesmās” (1807), arī netulkojot gandrīz nekā no viņa 33 sējumus1 
aptverošā literārā mantojuma.

par herdera atpazīstamību visā pasaulē gādājuši daudzi interpreti, allaž 
atrodot viņa darbos citātus sava laika vēsturiskajā kontekstā. tādu iespēju 
viņiem pavēris pats herders, neattīstot savos sacerējumos kādu vienotu 
pasaules redzējuma sistēmu, bet gan aplūkojot antropoloģiskas, reliģiskas, 
kultūrteorētiskas, ģeopolitiskas u.c. problēmas bieži vien pretrunīgos 
formulējumos pat viena sacerējuma ietvaros. runājot par tautasdziesmām, 
viņš tajās saskatīja “lēcienus un metienus”,2 tādējādi netieši raksturojot 
arī savu rakstīšanas stilu un domāšanas veidu. tomēr ļoti būtiska visu 
cilvēci interesējošo jautājumu iztirzāšanas pieeja herderam ir empātija, 
iedziļināšanās katrai tautai raksturīgās niansēs, pietāte un cieņa, jo viena 
no galvenajām herdera tēzēm skan: “Katras nācijas svētlaimes viduspunkts ir 
viņā pašā.”3

viņa radošā doma nav monumentāls granīta bluķis, bet gan drīzāk kā 
vācu ekspresionisma rakstnieka karla einšteina stāsta galvenajam varonim 
Bebukinam4 kristāls, kas sadalās gaismas kūlīšos, vizuļo pie griestiem, bet 
optiski viengabalaini nav uztverams. viņš ir fragmentu, ideju aizmetņu 
meistars, vairāki viņa darbi publicēti ar šādu nosaukumu, jo viengabalainība 
nepastāv, piemēram, arī Bībeles tekstos, kuru literāro vērtību herders īpaši 
novērtēja un iztirzāja. interesanti, ka arī vienam no diviem publicētajiem 
latviešu tautasdziesmu kopojumiem dots nosaukums “latviešu dziesmu 
fragmenti”.5 kādēļ tas tā, joprojām paliek pētnieciski interesants, līdz galam 
neatbildēts jautājums.

herderam neapšaubāmi pieder latviešu tautasdziesmu popularizētāja 
gods pasaulē, un, kā jebkuram celmlauzim, arī viņam nācās sastapties ar 
neizpratni par savu vidzemes mācītāju acīs visai dīvaino vērtību skalu, 
kurā latviešiem līdzās igauņiem kā šīs zemes zemākajam sociālajam slānim 
herdera redzējumā bija unikāla vērtība. atliek vien līdzās herderam no-
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stādīt veco stenderu un salīdzināt viņu attieksmi pret tautasdziesmu tekstu 
vērtību, un viņu uzskatu dažādība ilustrē apgaismības ideju robežšķirtni, no 
vienas puses, vētru un dziņu, Franču revolūcijas un romantisma laikmeta 
ieskaņas paradigmas, no otras puses. ne velti jaunākais lielu ievērību vācijā 
guvušais rīdigera safranska apcerējums par vācu romantismu6 sākas ar 
herdera darbu “Mana 1769. gada ceļojuma žurnāls”.

šī zemākā sociālā slāņa kultūrvērtību paaugstināšana herdera domu 
sistēmā un spīta pilnā apņēmība atsvabināties no antīkās kultūras ideāliem, 
meklējot vērtības savas tautas īpatnajā kultūrā, pavēra plašu ceļu nacionālās 
emancipācijas kustībai par vienotu nāciju sadrumstalotajās vācu firstu 
zemēs un tieši pretēji – jaunu nāciju un līdz ar to nacionālo valstu dzimšanai 
ģeogrāfiski plašajās krievijas impērijā un austroungārijā, neatkarīgi no 
idejas nesēja, jo herders mira 1803. gadā.

herdera priekšvārdā “tautasdziesmu” pirmajai daļai, kuru, starp citu, 
bija paredzēts publicēt jau 1774. gadā, tomēr herders nobijās un publikāciju 
atsauca, sastopamies ar emocionālu izsaucienu “[..] tauta tik vien kā tauta!”,7 
kurā iekļauta toreizējās izpratnes par tautu kvintesence visā tās nozīmes 
nianšu dažādībā. ulriha gaiera komentārā izteikuma pirmā vārda “tauta” 
lietojums nozīmē sociāli zemākos slāņus, atbilstoši latviešu vārdu salikumam 
“vienkāršā tauta”, izteikuma otrā daļa “tik vien kā tauta” norāda uz izglītoto 
aprindu attieksmi pret šo tautu,8 bet ne herdera, jo herders pret šo nostāju 
ironiski un tam laikam drosmīgi polemizē. šeit atkal jāmin vecais stenders 
un daudzie vidzemes mācītāji, kuri, pat piedaloties tautasdziesmu tekstu 
vākšanā, bija neizpratnē par tik dīvainām “augsti godājamā” mācītāja un 
nesen veimāras superintendenta godā tikušā darbībām.9 viņu attieksme pret 
latviešiem kā vienu no vidzemes zemniecībā ietilpstošu etnisku kopienu 
līdzās igauņiem bija izteikti apgaismīga, proti, – audzinoši pamācoša, nekad 
nezaudējot un neaizmirstot par tēvišķi aizgādnīgas distances ieturēšanu.

arī paša herdera un pat Merķeļa gadījumā, kā zināms, šīs distances 
reāla pārvarēšana tuvējā nākotnē nekad nav bijusi domātāju redzeslokā, 
viņi rakstīja vidzemes un vācijas izglītotajam slānim, aicinot saredzēt 
sev līdzvērtīgu cilvēku ar unikālu raksturu un kultūrizpratni arī latviešos 
un igauņos. herdera gadījumā tautu uzskaitījums līdzās latviešiem un 
igauņiem būtu gana plašs un visus kontinentus aptverošs. prātā nāk 
Marģera Zariņa stāstā par Merķeli atainotā bez šaubām fikcionālā un tomēr 
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iespējamā epizode no herdera un Merķeļa pirmās tikšanās: herders lūdz 
Merķeli pārtulkot no latviešu valodas vācu valodā vienu tautasdziesmu. 
“Mazais Helvigs notvīkst gluži sarkans. – Gaišība, es latviešu mēli neprotu. – Kā? 
brīnās Herders. – Nemaz? Kā tad jūs esat varējis sarunāties ar dzimtļaudīm – 
latviešiem? Kā uzzinājāt par viņu bēdām un likstām?” Marģers Zariņš droši vien 
zināja arī par herdera vilcināšanos sākt mācīties latviešu valodu, vēl rīgā 
esot, jo kādas gan iespējas šīs valodas prasmes gadījumā viņam pavērtos, 
ja viņa plāni bija ambiciozi un realizējamu ideju vēl tik daudz. 1766. gada 
decembra vēstulē draugam, skolotājam un izcilajam filozofam hāmanim 
herders rakstīja: “Latviešu valoda – to jau sen varēju sākt mācīties, ja man būtu 
kaut vismazākā vēlme, vismaz nedaudz šajā pasaulē, un kļūt par lauku mācītāju 
vēl jo mazāk.”10 palīgmācītāja pienākumu izpildes laikā herderam nebija 
saskares ar latviešu draudzi. 1770. gada 21. novembra vēstulē draugam no 
kēnigsbergas laikiem un grāmatizdevējam hartknoham viņš minēja savu 
“latviešu un igauņu pasaules nezināšanu” kā iemeslu sliktajām izredzēm uz 
vidzemes ģenerālsuperintendenta amatu sakarā ar šā amata līdzšinējā 
izpildītāja jakoba andreasa cimmermaņa nāvi.11

tomēr teorētiska interese un pēc iespējas empātiska pieeja šo tautu 
izzināšanai visnotaļ ietilpa herdera plānos. iespējams pat lieki piebilst, ka 
herdera latviešu un igauņu apzīmējums ir korekts, viņš šos divus atšķirīgos 
etnosus neapvieno, piemēram, nevācos. latvieši un igauņi ir vidzemes un 
igaunijas guberņu zemākā sociālā slāņa indigēnie etnosi, tomēr ar vidzemi 
un vidzemniekiem atbilstoši tālaika izpratnei herders saistīja vācbaltu 
vidējo un augstāko slāni; herdera rakstu un sarakstes izcilā zinātāja gintera 
arnolda formulējumā: “Vidzeme (Livland/Liefland) Herdera valodas lietojumā 
nozīmē abas Krievijas guberņas – Vidzemi (Livland) ar galvaspilsētu Rīgu un 
Igauniju (Estland) ar galvaspilsētu Rēveli, kuras 1775. gadā tika apvienotas. Par 
vidzemniekiem (Livländer) savukārt Herders apzīmē vācbaltu baronus, lieltirgotājus 
un mācītājus.”12

“Mana 1769. gada ceļojuma žurnālā” herders gribēja audzināt vidzemes 
muižniecību ruso “emīla” stilā, līdz ar to norādot, ka šādi audzinātiem 
cilvēkiem jāpieņem un jāiemīl arī vienkāršās tautas dzīve, lai gan distances 
izjūta tiek saglabāta. savās ceļojuma piezīmēs herders atzīmē: “Cilvēcīgi 
mežonīgo Ruso Emīlu darīt par Vidzemes nacionālo bērnu.”13
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vairākos darbos latviešu un igauņu stāvokļa apzīmējumam herders 
lietoja vārdu “verdzība”.14 herdera rīgas drauga johana kristofa Bērensa 
rakstā, kurš tika iekļauts “vēstulēs humanitātes veicināšanai”, pozitīvu 
vērtējumu guvis starp karlu Frīdrihu šulcu fon ašerādenu un zemniekiem 
noslēgtais gandrīz vai “sabiedriskais līgums par savstarpēju pienākumu 
pildīšanu” (pēc ruso parauga), kā arī viņa 1764. gadā izstrādātais zemnieku 
likums.15 tai pašā Bērensa raksta fragmentu publikācijā herdera “vēstulēs 
humanitātes veicināšanai” lasāms vairākkārtējs mudinājums zemniekus 
ne vien skolot, bet arī audzināt: “Dodiet viņiem audzināšanu. Māciet vergu 
baudīt. Radiet viņam vairāk vajadzību nekā tikai vajadzību pēc miega un ēdiena.”16 
vēsturisku sakritību dēļ vai arī likumsakarīgi virzīta, zīmīgi, ka šī nacionālās 
emancipācijas kustība arī sākas. daiļrunīga un pravietiska šķiet Bērensa 
raksta pārpublicējumā lasāmā pamācība zemnieku audzināšanā: “Kāds 
muižnieks deva saviem zemniekiem koptākus, tīrākus dzīvokļus un arī spoguli 
tajos, lai viņi redzētu savu attēlu. Šāda pamācība pašvērtības celšanai, tīrīguma 
uzturēšanai arī ir laba tautas audzināšana.”17

nacionālās konsolidēšanās process, kā zināms, nav iespējams bez plašu 
dažādu sociālo slāņu sevis apzināšanās un līdzdalības. latviešu un igauņu 
gadījumā, no šī viedokļa raugoties, tas norit bez grūtībām, jo savu nacionālo 
atmodu sākumā latvieši un igauņi jau bija monolīts šķirisks un etnisks 
veidojums. un tieši šajā kontekstā viņu nacionālās un kultūras pašapziņas 
attīstība ir unikāla, bet arī interesanta komparatīviem pētījumiem, tas ir ar 
citām tautām salīdzināms un pētāms process.

“austrumeiropas nacionālisma tēva” apzīmējumu herders ieguvis 
ar saviem cilvēces attīstības vēsturi apcerošiem darbiem, piemēram, ar 
viņa vēl pirms “tautasdziesmu” projekta pabeigto “Auch eine Philosophie 
der Geschichte zur Bildung der Menschheit” (pētera Zeiles tulkojumā: “vēl 
viena vēstures filozofija cilvēces audzināšanai”). herdera iztirzājumi ir 
atbildes raksts Īzaka izelina līdzīga nosaukuma traktātam un viņa nostājai, 
ka cilvēces vēstures attīstību raksturo augšupejošs progress un nemitīga 
morāla pilnveide izteikti apgaismīgi racionālistiskā garā. herders savā 
darbā nenoliedz progresu kā tādu, bet arī secina, ka jebkurš vēsturiskās 
un kultūras attīstības posms ir vērtīgs pats par sevi un tam piemīt īpatna, 
neatkārtojama identitāte. viens no centrālajiem šai darbā formulētajiem 
atzinumiem ir: “Katras nācijas svētlaimes viduspunkts ir viņā pašā, tāpat kā lodei 
smaguma punkts.”18
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tātad šī teikuma gramatiskais laiks nenorāda ne uz kādu konkrētu 
šodienu, pagātni vai rītdienu. herders lūkojas būtībā jebkurā šodienā, 
un, kā vēlāk izrādīsies, arī daudzās nākamības šodienās. cilvēces attīstībā 
viņam noteicošais faktors ir jūtas, tātad empātiska pieeja, mēģinot iejusties 
katras konkrētās tautas garīgajā un materiālajā vidē, tuvinoties iespējami 
pilnīgākai tās īpatnību izpratnei.

kā saka herders, “sēkliņas vienmēr ir un paliek tādas pašas”, vien dažādie 
augšanas apstākļi piešķir cilvēkam to īpatno ietvaru, kas nosaka viņa 
kultūru. Bet cilvēkā herdera skatījumā valda gan labais, gan ļaunais, viņš 
ir gan briesmonis, gan dievs. līdz ar to viņš atbild uz vienu no centrālajiem 
sava laikmeta jautājumiem par visu cilvēku vienlīdzību filozofiskā un 
juridiskā aspektā, neatkarīgi no tā, vai viņš ir noziedznieks vai svētais, vergs 
vai augstmanis. šī ģēnija kulta, “vētru un dziņu” un vācu romantisma garā 
formulētā katras nācijas un katra atsevišķa indivīda eksistenci attaisnojoša 
doma rada aizmetņus arī latviešu kā nācijas (vienalga, vai tā maza, liela, 
ķildīga, ar augsti attīstītu kultūru) dzīvotspējas iespējamībai. 

tas notiek neatkarīgi no tā, vai herders pirms šā un citu darbu 
uzrakstīšanas pavadījis rīgā četrarpus gadus vai divdesmit. tomēr man 
šķiet svarīgi izteikt pieņēmumu, un, protams, to darījuši jau daudzi pirms 
manis, ka bez herdera kaut arī attālinātas, tomēr saskarsmes ar latviešu 
fenomenu viņam neizveidotos tik dzīvi priekšstati par zemākās šķiras un 
tautas jēdzienu kopību līdz ar tai piemītošo identitāti.

herdera atzinumu kopumam – par cilvēka universālo (proti, arī labā un 
ļaunā galējības ietverošo) dabu, par katra etnosa unikālo raksturu piemīt 
manā skatījumā arī universāla modernitāte. tas pravietiski norāda uz 
šillera uzvaru pār voltēru, kā to jau minētā stāsta noslēgumā formulējis 
Marģers Zariņš,19 uz Bodlēra neglītuma kulta iespējamību, daudzām citām 
modernās estētikas izpausmēm. tomēr herdera ideju perversais variants ir 
arī nacionālsociālisma ideoloģija un galēja neiecietība, lai gan tiešas paralēles 
vilkt šeit nebūs iespējams, ņemot vērā arī “tautasdziesmu” krājuma 
multinacionālo raksturu un herdera cieņu pret visu kultūru pārstāvjiem.

herdera “nacionālisma tēva” veidols vēsturiskā laika sakritības dēļ 
mudina, atzīstos, ka subjektīvu apstākļu dēļ un lūkojoties uz apzināti 
veidotiem latviešu nacionālās emancipācijas centieniem, pārdomāt saikni ar 
inženiera profesijas dzimšanas brīdi, kas datējams ar 18. gadsimtu Francijā, 
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kad izvērtās plaša militāro būvju celtniecība un sākās tēraudkonstrukciju 
lietojums ēku celtniecībā. valters Benjamins, kurš, starp citu, 1925. gada 
novembri pavadīja rīgā, inženierī saskata moderno laiku, t. i., 19. gadsimta 
industrializāciju un 20. gadsimta avangardu ievadošo “sliekšņa fenomenu” 
(Schwellenphänomen). arī herders konstruē moderno laiku, tai skaitā 
arī latviešu kā patstāvīgas kultūrnācijas un vēlāk arī politiskas nācijas 
atkaluznācienu uz eiropas skatuves industrializācijas laikmeta uzplaukuma 
brīdī. 

pravietiski skan herdera formulējums Merķeļa “latviešu” recenzijā 
erfurtes izdevumam “Nachrichten von gelehrten Sachen” 1797. gadā. Merķelim 
kādreiz nākotnē pienāksies “abu Vidzemes nāciju pateicība par iegūtu jaunu 
eksistenci”.20 tātad herders saskata nācijas iedīgļus latviešos un igauņos, 
droši vien gan politiski, gan kulturāli, un līdz ar to, lietojot apzīmējumu  
“jauniegūtu eksistenci”, pieļauj viņu atkaluznācienu uz eiropas skatuves. 
gluži kā inženieris viņš spēj aprēķināt konstrukciju, kura veidojama.

herdera idejas piedzīvo nacionālu un nacionālistisku traktējumu gan 
Fihtes “runās vācu nācijai”, gan latviešu emancipācijas nostādnēs, tautas 
garamantu meklējumos, Merķeļa uzsāktajā pseidomitoloģizēšanā, folkloras 
kustībā, jebkurā kultūratmiņas konstruēšanas procesā.

protams, nacionālā mīta sakralizācijas un tās izraisītā šauri nacionālā 
skatījuma dēļ, šķiet, herdera domas lidojuma koordinātas ir pavisam citas. 
herdera nodoms nekad nav saistījies ar kataloģizēšanas metodoloģiju 
pozitīvisma garā,21 ar “pārakmeņojušos etnogrāfisku nacionālismu” (tā j. jan-
sons-Brauns), bet gan ar kosmopolītisku tendenču saskatīšanu nacionālos 
fenomenos, jeb arī otrādi, piemēram, herdera rakstos par veco derību.

Zīmīgi, ka kronvaldu atis savā slavenajā polemikā pamfletā (starp citu, 
pamflets ir arī Merķeļa “latvieši”) “tautiskie centieni” pievēršas latviešu 
civilizācijas būvēšanas, tātad apzinātas konstruēšanas principiem, salīdzinot 
un analizējot procesus citu tautu dzīvē. ebreju tautas emancipācijas 
procesa kontekstā tiek saskatīta kopsakarība attieksmē pret apspiestajiem 
latviešiem. atis kronvalds polemizē pret attiecībā uz abām tautām esošajiem 
stereotipiem: “Bet arī ievērojamais teikums: “latvieti kā tādu nevar izglītot” nav 
nebūt jauns un nestāv cieņā tikai pie avīzes Ztg.[Zeitung] f.[ür] St.[adt] u[nd] 
L.[and] un viņas domu biedriem. tas ir vecs apsūnojis teikums, kas uz mata līdzīgs 
savam dvīņu brālim: “žīds taču jāsadedzina”, ja vien nepiegriež vērību ārējiem 

63



Beata  paškevica

apstākļiem. Starpība vien tā, ka viens no šiem brāļiem savu lomu spēlējis Palestīnā, 
pie Reinupes u.t.t., kamēr otrais liels audzināts pie Baltijas jūras.”22

vispār zināma ir kopsakarība starp jaunlatviešu nosaukuma dzimšanas 
brīdi un mācītāja Brašes polemisko izteikumu heinriha heines dzejoļa 
“loreleja” latviskošanas sakarā: “Bet, ja ir ļaudis, kam “jaunā Latvija kā skaista 
jaunava sēž tur augšā”, tad tie mums sirsnīgi jābrīdina no Lorelejas.” daudzi 
heines daiļrades interpreti “lorelejā” saskata heines personisko konfliktu 
starp vācu un ebreju identitātēm, kuras viņā kā vāciski rakstošā ebreju 
izcelsmes literātā vienlīdz spēcīgi izteiktas. neiedziļinoties un neturpinot 
salīdzinošu kopsakarību meklēšanu, vēlos tikai norādīt uz šo un droši 
vien daudzu citu starpkultūru aspektu aplūkojuma nepieciešamību un 
lietderību.

savu rakstu vēlētos nobeigt ar domu par herdera vēsturfilozofisko 
ideju auglību mūsdienās un jo īpaši viņa konsekventi aizstāvēto un aizvien 
no jauna uzsvērto domu par katras tautas un katra atsevišķa indivīda 
neatkārtojamās identitātes vērtību, paverot ceļu dažāda veida emancipācijas 
kustībām mūsdienās.
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herausbildung der lettischen kulturnation im geiste 
der ideen von herder: „volk bloss volk!“ 

ingenieur und „konstruktion“?
 
im vorliegenden Beitrag wird der einfluss der ideen von herder auf die 

entwicklung der letten zu einer kulturnation beschrieben. versucht wird 
auch, eine verbindung zwischen den vorstellungen herders, eines deutschen 
romantikers, und denen der jungletten festzustellen. dabei werden die 
nationalen, sowie die internationalen richtungen, die in ihren Werken und 
programmen zum ausdruck kommen, gezeigt. die ansichten herders als 
einer persönlichkeit und eines denkers über die urbevölkerung livlands, 
wo er einige Zeit tätig war – über die letten und esten – wird anhand von 
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schlussfolgerungen günther arnolds, einem langjährigen erforscher der 
ideen herders und herausgeber seines schriftverkehrs, deutlich gemacht.

die gestalt herders als „vater des nationalismus“ lässt im Blick auf die 
bewusst angestrebten nationalen emanzipationsversuche der letten – auch 
wegen der historischen Zeitkongruenz – an den Zusammenhang dieses 
vorgangs mit einem anderen denken, und zwar, an die entstehung des 
ingenieurberufes in Frankreich im 18. jahrhundert. Walter Benjamin, 
der übrigens im november 1925 in riga weilte, betrachtet den Beruf des 
ingenieurs als ein „schwellenphänomen“, das die moderne Zeit, d. h. die 
industrialisierung des 19. jahrhunderts und die avantgarde eingeleitet 
hat. auch herder formt die moderne Zeit, darunter auch den auftritt der 
letten als einer selbständigen kulturnation und in späterer Zeit auch als 
einer politischen nation auf der europäischen Bühne in der Blütezeit der 
industrialisierung.

prophetisch klingt die aussage herders in seiner rezension über Merkels 
Werk „die letten“ für die erfurter edition „nachrichten von gelehrten 
sachen“ von 1797, und zwar, dass Merkel in der Zukunft die dankbarkeit 
der beiden nationen livlands für ihre neue existenz gebühren wird.

herders ideen werden national, aber auch nationalistisch interpretiert, 
beispielsweise in Fichtes „reden an die deutsche nation“, in Fragestellungen zur 
lettischen emanzipation, in ausführungen über das geistige erbe des lettischen 
volkes, in der von Merkel angefangenen pseudomythologisierung, in der 
Folklorebewegung sowie bei jeder ausformung des kulturgedächtnisses. 

Schlüsselwörter: herder, kulturnation, jungletten.
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