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baltvācu preses refleksijas par latvijas 
republikas dibināšanas gadskārtām 

(20. gs. 20.–30. gadi)*

analizētas vadošās intelektuāli augstvērtīgās baltvācu avīzes “Rigasche Rundschau” un vadošā 
baltvācu provinces laikraksta “Libausche Zeitung” publikācijas par demokrātiskās Latvijas 
republikas pirmajiem piecpadsmit pastāvēšanas gadiem. Galvenās publikāciju tēmas – 
militārā un politiskā cīņa par neatkarīgas Latvijas republikas izveidošanu, baltvācu landesvēra 
loma cīņā pret lieliniecismu, baltvācu kopienas tiesību regulācija kultūras autonomijas formā, 
Latvijas parlamentārās demokrātijas nestabilā un krīžu satricinātā attīstība. Baltvācu prese 
pastiprināti orientējās uz Vāciju kopš trīsdesmito gadu sākuma, kā arī atbalstīja kārļa ulmaņa 
nacionāli autoritāro režīmu. Vērojama atteikšanās no baltvācu identitātes konstrukcijām par 
labu vāciskās identitātes konstrukcijām un simpātijas pret nacistisko režīmu Vācijā. Baltvācu 
kopienas vadības un preses attiecības ar k. ulmaņa nacionāli autoritāro režīmu bija formāli 
lojālas. 
Atslēgvārdi: Latvijas republika, Latvijas republikas dibināšanas gadskārtas, baltvāci, vācbalti, 
“Libausche Zeitung”, “Rigasche Rundschau”, landesvērs, boļševiki, parlamentāra republika, 
kultūras autonomija, Pauls Šīmanis, kārlis ulmanis, nacionālais autoritārisms. 

demokrātiskas Latvijas valsts pastāvēšanas 
pirmie piecpadsmit gadi

Latvijas republikas (Lr) pastāvēšanas 90. gadadienas sakarā, pievēršoties 
Latvijas neatkarīgā valstiskuma pirmajam periodam, ir svarīgi ielūkoties 
arī nacionālo minoritāšu preses izdevumu lappusēs, kurās, liekot citus 
akcentus nekā latviešu presē, tika mēģināts izdarīt secinājumus par jaunās 

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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valsts pieredzi, sasniegumiem un problēmām. Baltvācu preses publikācijas 
sniedz nozīmīgu materiālu analīzei gan par Lr neveiksmīgās demokrātiskās 
attīstības periodu, kas aptver laiku no 1918. gada novembra līdz 1934. gada 
maijam, gan par pavisam īso nacionālā autoritārā valstiskuma laiku no 
1934. gada 15. maija līdz 1940. gada 17. jūnijam. Pati baltvācu prese Lr 
neatkarības vēsturiski pirmajā etapā izgāja evolūcijas procesu, kas pēc dažādu 
provāciskas orientācijas valstiskuma plānu sabrukuma 1918./19. gadā veda 
to no liberāli konservatīva vai konservatīva, demokrātiju kritiski atbalstoša 
politiskā aktora pozīcijām līdz Vācijas nacistisko režīmu ar lepnumu apceroša 
aktora nostājai. 

Šajā rakstā netiek aptvertas visas Latvijas republikā iznākošo baltvācu 
preses izdevumu publikācijas, kas veltītas Latvijas valsts pastāvēšanas 
piektajai, desmitajai, piecpadsmitajai un divdesmitajai gadskārtai. ar 
kvalitatīvās satura analīzes metodes palīdzību tiek analizēts salīdzinoši neliels 
Liepājā iznākošās vadošās provinces avīzes “Libausche Zeitung” un rīgā 
izdotās intelektuāli augstvērtīgākās baltvācu avīzes “Rigasche Rundschau” Lr 
pastāvēšanas gadskārtām veltīto publikāciju klāsts.

Pirms pievēršamies Lr pastāvēšanas piektajai gadadienai veltītajām 
publikācijām, ir jāpiemin kāda epizode no Lr dibināšanas gada rudens 
mēnešiem, kas visai precīzi raksturo tā laika Liepājas baltvācu aprindu 
politisko noskaņojumu un tā piespiedu maiņu.

1918. gada 3. septembrī par avīzes “Libausche Zeitung” saturu kopumā 
atbildīgais V. Zēbergs laikraksta pirmajā lappusē publicēja rakstu “rīga 
vienu gadu vāciska”, tādējādi atzīmējot pirmo gadskārtu, kopš rīgu pārvalda 
vācu okupācijas varas iestādes. Pēc autora domām, “Rīga no pirmā okupācijas 
acumirkļa pilnībā nostājusies vācu lietas dienestā, tā grib ne tikai ar asinīm un 
valodu, bet arī pēc valsts piederības piederēt Vācijai.”1 tikai pēc diviem mēnešiem, 
novembra sākumā, situācija un tās novērtējums radikāli mainās. 1918. gada 
2. novembra numurā publicētajā rakstā “Baltijas nākotnes jautājumi” jau 
teikts: “Ja vispār, valdot lozungiem “pašnoteikšanās tiesības” un “demokratizācija”, 
ir kāds ceļš, kas mūsu dzimteni ved garām boļševistiskā haosa bezdibenim, tad tā 
ir saprašanās starp vācbaltiem un plašiem latviešu iedzīvotāju slāņiem, tas ir, ar 
latviešu pilsonisko demokrātiju.”2 turklāt, norādīts rakstā, latviešu pusē jau esot 
organizācija, kas kā orgāns pārstāvot attiecīgās aprindas – “latviešu Nacionālā 
padome”, kamēr baltvāciem līdzīga tipa orgāna neesot. 

103



ojārs skudra

kuriozs ir veids, kādā “Libausche Zeitung” paziņo par neatkarīgas Latvijas 
republikas proklamēšanu. savā trešdienas 20. novembra numurā laikraksts 
pārpublicē konservatīvās rīgas avīzes “Rigasche Zeitung” 18. novembra 
numurā publicētu ziņu, ka “latviešu republikas proklamēšanai .. būtu jānotiek 
šodien pulksten 4 Latviešu teātrī”.3 turpat arī ziņa par “latviešu pagaidu 
valdību”. Vēsturnieks r. cerūzis par neatkarības pasludināšanai sekojošo 
laika periodu raksta: “Latvijas republikāniskais valstiskums vāciešu izpratnē 
nozīmēja Baltijas vācisko tradīciju sagrāvi. Vācbaltiešu valstiskā doma bija 
pilnīgi pretēja latviešu nacionālās domas [izcēlums mans. – O. S.] idejai 
par Latviju kā latviešu tautu vienojošu valsti, kurā latvieši būtu valstiskā 
nācija. Vistuvāk vācbaltiešu tā laika valstiskās izpratnes ideālam šķietami bija 
daudznacionāla (t.s. nacionalitāšu) valsts bez vienas noteiktas valstsnācijas, 
kas līdzinātos Šveices modelim.”4

Latvijas republikas pirmās “apaļās” jubilejas

1923. gada 18. novembris bija svētdiena, tāpēc “Libausche Zeitung” 
svētkiem veltītu redakcijas rakstu “Pieci gadi Latvijai” publicēja sestdienā, 
17. novembrī. Vispirms tajā tika paziņots, ka Latvijas valsts proklamēšanas 
piekto gadadienu valdība atzīmē kā “liela vēriena svētkus”. rakstā kā 
sasniegums uzsvērts tas, ka “materiāli mums visādā ziņā klājas daudz labāk” 
nekā kaimiņzemju krievijas, Polijas un Vācijas iedzīvotājiem.5 tiek atzīts, 
ka “mēs gan neesam turīgi kā agrāk”, taču visiem atkal ir jumts virs galvas un 
pavisam nedaudziem ir jācīnās ar spiedīgām rūpēm par pārtiku. Vienlaicīgi 
rakstā norādīts uz vairākām baltvāciešu problēmām. Pirmkārt, “pavisam 
ne visus pie varas esošos mūsu zemē” ir pārņēmuši “objektīvi un patiesi liberāli 
uzskati par viņu uzdevumiem iepretim nelatviskajiem iedzīvotājiem”.6 reāli tas 
izpaužas “mūsu skolu autonomijas apcirpšanā” un “daudzskaitlīgos jaunos un 
vecos valodu rīkojumos”.7 taču šīs parādības nevar atņemt baltvāciešiem ticību, 
“ka mēs kādreiz Latvijā kļūsim par patiesi pilntiesīgiem pilsoņiem”,8 kuru prieku 
par dzimteni nekas neaptumšo. Noslēgumā tiek izteikta cerība, ka priekam 
par Latvijas valsts celtniecību sekos tās “netraucētas pilnveidošanas un attīstības 
periods”.9 otra pirmajai nozīmīgajai Lr jubilejai veltītā publikācija “Libausche 
Zeitung” slejās parādās 19. novembrī un ir veltīta saeimas svinīgajai sēdei, par 
kuras norisi ziņo laikraksta korespondents. tajā atreferētas pāris svarīgākās 
tēzes no saeimas “prezidenta”, kā raksta laikraksts, f. Vesmaņa runas. avīzes 
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korespondents piemin likumdošanas darbu, valūtas stabilitāti, Lr de iure 
atzīšanu no “veco un nostiprinājušos Rietumu valstu” puses, agrāro reformu, 
baznīcu jautājumu, savienību un sapulču likumus, budžeta apspriešanu un 
līgumus ar igauniju.10 tiesa, neiztiek arī bez vienas kritiskas piezīmes par to, 
ka “viens tumšs punkts mūsu publiskajā dzīvē bija ierēdņu noziegumi, kukuļošanas 
un piesavināšanās”.11 taču kopumā secinājums ir optimistisks, jo “mūsu 
valstiskā dzīve iet uz priekšu, mēs pastāvīgi ejam pretim labākiem un drošākiem 
laikiem. Dievs, sargi Latviju”.12

“Rigasche Rundschau” sakarā ar Lr piekto gadadienu publicē sava vadošā 
autora – žurnālista un politiķa Paula Šīmaņa rakstu “Pieci gadi”, kas ieturēts 
mazliet patētiski filozofiskos toņos. raksta ievadā autors norāda uz to, ka visa 
rietum- un Viduseiropa vaid zem tāda miera važām, kas “nozīmē nevis mieru, 
bet gan iemūžinātu karu”.13 eiropas austrumos par patiesību kļuvusi nacionālās 
pašnoteikšanās doma, un “tā ir radušās mūsu valstis”.14 P. Šīmanim šķiet, ka 
Baltijas valstu un citu neatkarīgo valstu rašanās jāinterpretē kā humānisma, 
miera gribas un taisnīguma izpausme. uzņemšana tautu savienībā, nacionālo 
mazākumu tiesību nodrošināšana līgumos un deklarācijās, viņaprāt, ir 
“jauna laika pieminekļi”, kas liecina par to, ka Latvija un citas jaunās valstis 
ir aicinātas pasaules vēsturē kļūt par “lielu cilvēces domu īstenotājām, jaunu 
tiesību nesējām”.15 

atzīmējis, ka Latvija ar gandarījumu var uztvert savu “ārpolitisko 
nostiprināšanos” un valsts stipruma pieaugumu, P. Šīmanis norāda, ka 
“Krievijas impērija, no kuras mēs esam cēlušies, atkal lēnām iegūst nozīmi un 
nozīmīgumu pasaules koncertā”.16 Vienlaicīgi “uzlabojas arī attiecības ar šo kaimiņu 
un saprātīga izlīdzināšanas politika sola saglabāt abu valstu vitālās intereses”.17

iekšpolitikā P. Šīmanis saskata “darba nepieciešamību” kā prioritāti, tālredzīgi 
norādot, ka “partiju egoisms un viss, kas ar to saistīts, ir ļaunākā kaite, kas mūs 
apdraud”.18 Par baltvāciešiem, kurus viņš nosauc par “baltiem”, P. Šīmanis 
raksta, ka tie nedrīkstētu vairīties no pienākuma stiprāk ieslēgt sevi “domā 
par valsti”, jo “1914. gada mācības nedrīkstētu tikt pazaudētas”.19 Galvenais, ko, 
“bez iebildumiem uzņemot valstisko sajūtu”, varētu valstij dot baltvācieši ar visu 
savu “īpašo iedabu”, ir “tiesību sajūta un līdzdarbība attīstībā uz tiesisku valsti sans 
phrase”.20 Priekšnoteikums tam, lai šajā “cīņā par tiesībām” tiktu sadzirdēta 
baltvāciešu balss, raksta noslēgumā uzsver P. Šīmanis, ir “patiesa bezierunu 
valsts pilsoņa izpratne”, kuru kopt ir baltvāciešu “uzdevums mūsu republikas 
tālākajos uzplaukuma un zelšanas gados”.21
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Latvijas republikas pastāvēšanas desmito gadadienu baltvācu prese 
atzīmēja jau ar nesalīdzināmi lielāku vērienu, veltot šim vēsturiskajam 
notikumam veselas publikāciju sērijas, kas aptvēra valsts politisko, 
ekonomisko un kultūras dzīvi. Šajā rakstā uzmanība tiek pievērsta galveno-
kārt tām publikācijām, kas skar vēsturisko Latvijas valsts gadadienu politiskos 
aspektus.

1928. gada 18. novembris atkal bija svētdiena, tāpēc Latvijas valsts 
desmitajai gadadienai veltītie raksti tika publicēti “Libausche Zeitung” 
sestdienas jeb 17. novembra numurā. Laikraksta pirmo lappusi rotāja valsts 
pirmā prezidenta j. Čakstes un prezidenta G. Zemgala portreti. Politiskajām 
tēmām veltīti saeimas deputāta i. Hāna raksts “10 gadus Latvija” un zinātņu 
doktora a. m. (arno meijers) vēsturiski apcerīgais raksts “Latvijas valsts 
rašanās”.

deputāts i. Hāns savas pārdomas sāk ar vāciešu jeb vācbaltu militāro 
formējumu jeb landesvēra lomu cīņā pret “boļševistiskajām karaspēka masām”, 
turklāt uzsver, ka šie formējumi cīņu ar “boļševistisko karaspēku” sākuši pat ātrāk, 
nekā to darījuši latviešu militārie formējumi. salīdzinājumam vēsturnieka 
a. strangas viedoklis par landesvēra lomu neatkarīgas Latvijas valsts 
tapšanas procesos, kuru viņš izklāstījis rakstā “Latvijai topot”, kas publicēts 
Lr 90. gadadienai veltītajā krājumā. Par cīņu pret boļševistisko P. stučkas 
režīmu a. stranga raksta: “kurzemes un rīgas atbrīvošanā galveno nastu 
bija nesuši vācieši, īpaši vietējie vācieši [nevis baltvācieši. – O. S.], kuru cīņai 
pret sarkanajiem latviešiem piemita tas, kā nebija nevienam citam bruņotam 
spēkam Baltijā, – viņi juta, ka cīnās par savu nacionālo izdzīvošanu, jo neko 
stučka tā nevajāja kā vācbaltiešus, īpaši aristokrātiju, ieskaitot sievietes.”22 
atzīmējot landesvēra nopelnus, a. stranga tomēr vienlaicīgi izvirza arī 
vairākas apsūdzības baltvāciešiem, kuras pašu baltvāciešu publikācijās, kas 
veltītas Lr pastāvēšanas gadadienām, nekad netiek pieminētas: “Vācieši bija 
atbrīvojuši rīgu, un tas bija milzīgs panākums; latviešu devuma tur diemžēl 
nebija. taču arī vāciešu atriebība par komunistu darbiem izvērsās briesmīga: 
tā kā sarkanie bija aizbēguši (stučka tobrīd pat bija maskavā), vācu atriebībai 
par upuri krita vismaz 2000 cilvēku rīgā – bez izņēmuma katrs, kurš likās 
“sarkans”. Vācieši sev līdzi (burtiski vezumos) bija atveduši andrieva Niedras 
“valdību” – marionetes, kam vajadzēja piesegt vāciešu plānoto Latvijas 
sagrābšanu sev.”23 tēze par “Latvijas sagrābšanu”, protams, ir vēsturnieka 
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fantāzijas auglis, turklāt a. stranga ignorē landesvēra līdzdalību Latgales 
atbrīvošanā.24 turpretī r. cerūzis raksta, ka “landesvēra nozīmīgo lomu 
Latvijas austrumdaļas atbrīvošanā no lieliniekiem gan vairs apstrīdēt nav 
iespējams. Par nopelniem šo cīņu gaitā 44 vācbaltiešiem vēlāk tika piešķirta 
augstākā militārās atzinības zīme – Lācplēša kara ordenis”.25

tā kā baltvāci ir lējuši asinis par “Latvijas patstāvību”, rakstīja i. Hāns, 
tad ir nepareizi, kā tas “pēdējā laikā ir kļuvis ierasti”, “apzīmēt un apieties ar 
mums, vāciešiem, Latvijā kā ar minoritāti”.26 Ņemot vērā šos baltvācu nopelnus 
neatkarīgas Latvijas valsts nodibināšanas sakarā, pēc i. Hāna domām , “nav 
viegli pamatot, ka mums, vācbaltiem, nedrīkst būt nekādas plašākas tiesības, kā visām 
tā dēvētajām “minoritātēm””.27 taču, par spīti tam, rakstīja i. Hāns, “mēs svinam 
mūsu valsts jubileju”.28 Par vēl vienu arī baltvācu nopelnu Latvijas valsts labā 
i. Hāns uzskatīja “gadiem ilgās cīņas pret iekšējā boļševisma briesmām”, kuras 
morālā ziņā beigušās ar uzvaru un Latvijā vairs “nav augsnes boļševismam”.29

kā trešo sasniegumu i. Hāns minēja kaut arī “ne īpaši daudzskaitlīgo”, 
toties par paraugu kalpot varošo Latvijas armiju, it īpaši attiecībā uz “militāro 
apmācību”, disciplīnu un garu, kas jāvērtē kā “viens no svarīgākajiem pozitīvajiem 
panākumiem valsts darbībā”.30 tālāk i. Hāns pievērsās valsts ekonomiskajam 
stāvoklim, uzsverot, ka, ņemot vērā “smago ekonomisko mantojumu”, kādu 
saņēma neatkarīgā Latvija, pēc desmit gadiem aina jau ir “patīkamāka”. 
Baltvācu politiķis kā ekonomisko attīstību traucējošus faktorus nosoda 
pirmo neatkarības gadu “hipertrofiskāko nacionālismu” un tā ietekmētos 
eksperimentus, kā arī “radikālo agrāro reformu”, kas, viņaprāt, joprojām bija 
“smags šķērslis Latvijas ekonomiskās attīstības ceļā”.31 rakstu i. Hāns noslēdza uz 
samiernieciskas nots, norādot, ka “mūs, vācbaltiešus, atkal novērtē un piesaista 
kā valsts pilsoņus” un ka, par spīti “pretrunām nacionālajā jomā, no kurām nevar 
izvairīties” un kas būs arī turpmāk, “iezīmējusies abpusējo veikumu atzīšana”, kas 
kalpos valsts labumam un labklājībai.32 Pēc “pirmajiem smagajiem 10 gadiem” 
baltvācu risinājuma formula skan – “uzticība un pienākuma sajūta” iepretim 
valstij un baltvācu kopienai, jo tikai tā var “atkal atveseļoties” kopā ar visiem, 
kas ir godīgi pret Latviju. ar tīru sirdi baltvācu balss pievienojas vispārējam 
saucienam “Dievs, sargi Latviju!”33

kā savā ziņā pikantu detaļu var atzīmēt a. meijera rakstā minēto faktu, ka 
1918. gada 18. novembra vakarā tautas padomes viceprezidents G. Zemgals 
un ministru prezidents k. ulmanis iesniedza vācu reihskomisāram 
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a. Vinnigam (A. Winning) oficiālo paziņojumu par Latvijas valsts prokla-
mēšanu. doktors a. meijers savu Latvijas neatkarīgās valsts idejai un tās 
tapšanai veltīto rakstu noslēdz ar konstatāciju, ka pēc desmit gadiem var 
runāt par “jaunā valstiskuma konsolidāciju un sekmīgu attīstību”.34   

arī “Rigasche Rundschau” Lr pastāvēšanas desmitajai gadadienai velta 
visai plašu materiālu klāstu. redakcijas raksts publicēts ar pavisam ne-
pretenciozu virsrakstu “18. novembris”. raksts iesākas ar konstatāciju, 
ka Latvijas valsts ir kara un revolūcijas laika vai, precīzāk, pamiera laika 
“bērns”. redakcija atzīmē, ka par atbrīvošanos no valsts – kolosa, kas Baltijas 
jūras piekrastē valdīja 200 gadus, ir jāpateicas karam, konkrētāk – Vācijas 
iebrukumam. Vācijas īstenotā Latvijas okupācija bija tā, kas “izšķirošajā attīstības 
gadā 1917–1918” pasargāja Latviju no “lielā Austrumu haosa”, kam, savukārt, 
“mūs bija galīgi jāatsvešina no Eiropas kultūras pasaules”.35 tāpēc Latvijas valsts 
dzimšana notika “Eiropas gara, Eiropas kultūras apziņas zīmē”.36 rietumvalstu 
vilcināšanos ar Latvijas neatkarīgā valstiskuma atzīšanu redakcija savā 
rakstā skaidro ar to, ka “mūsu ģeogrāfisko stāvokli atrada par pārāk svarīgu 
esam, mūsu apgabalu par mazu, lai ticētu mūsu valstiskuma ilgumam”.37 Ne vārda 
par Lielbritānijas nevēlēšanos redzēt neatkarīgās Baltijas valstis kā Vācijas 
ietekmes sfēru. rietumos neesot spējuši saskatīt, ka “tieši jaunās Baltijas jūras 
valstis nes sevī jauna laika, jaunas Eiropas aicinājumu, miera Eiropas, kurai jūras 
krasts nenozīmē cīņas objektu, bet gan uzdevumu, nevis nodalīšanu un noslēgšanu, 
bet gan tuvināšanos, piepildījumu”.38 tālāk sekoja ne mazāk patētiskas rindas: 
“Sniegt pasaulei šo atziņu, mūsu eksistenci attaisnot ar rīcību un darbu, bija šo desmit 
gadu uzdevums. Un būs arī vēl tālāko gadu uzdevums.”39 turpinājumā redakcijas 
rakstā lasāmas zināmā mērā pravietiskas frāzes: “Vienotajai nākotnes Eiropai 
mēs esam pašsaprotama daļa, nozīmīgi locekļi pasaules attiecībās. Pašsaplosīšanas 
Eiropā, nacionālistiski imperiālistiska naidīguma Eiropā, uzvarētāju un uzvarēto 
Eiropā mēs esam svešas gribas objekti, bez misijas padoti bojā ejai.”40 redakcija 
uzskatīja, ka tieši šī apziņa “piešķir virzienu mūsu ārpolitikai”.41 

raksta noslēgumā redakcija pievēršas dažām konkrētām tēmām. svētki, 
izrādās, tiek svinēti “grūtos laikos, ar nopietnām ekonomiskām rūpēm”, turklāt 
arī “mūsu valsts dzīvē” ir vārdā nenosauktas parādības, kas “katru patriotu 
pilda ar rūpēm”.42 taču, ja pirms desmit gadiem prieks par valsts tapšanu bija 
“latvisks prieks, bet ne Latvijas”, tad 1928. gadā “tas ir kļuvis citādi. Vienā dzimtenē 
sakņojoties, visi dzimtenes domas nesēji ir kļuvuši arī par valsts domas nesējiem”.43 
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Bet “tas ir panākums, par kuru Latvija var tikt apskausta no daudzu valstu puses”. 
un noslēgumā, kā vienmēr – “Dievs, sargi Latviju!”

Šeit vietā ir atgādinājums par diskusiju, kas 20. gs. 20. gadu otrajā 
pusē notika starp baltvācu elites liberālo spārnu un Latvijas valdošajām 
aprindām. diskusijas tēma bija “ideja par ne teritoriālo kultūras autonomiju 
nacionālajām minoritātēm”, kuru savulaik aktīvi pauda austromarksisti 
kārlis renners un otto Bauers.44 “Prominentais Baltijas vācu minoritāšu 
aktīvists Pauls Šīmanis” bija “rennera un Bauera ideju dziļi ietekmēts”,45 kas 
izpaudās arī viņa starptautiskajās aktivitātēs saistībā ar 1925. gada oktobrī 
nodibināto eiropas “Nacionalitāšu kongresu”. arī r. cerūzis norāda, ka 
“Rigasche Rundschau” redaktors P. Šīmanis jau 1919. gada vasarā kādā no 
saviem rakstiem iestājies “par oficiāla divvalodības principa ieviešanu 
Latvijā (kurzemē un Vidzemē – līdztekus latviešu valodai ieviešot vācu, 
bet Latgalē – krievu valodu). Viņaprāt, tas bija vienīgais veids, kā pārvarēt 
par tik aktuālu kļuvušo nacionālo un šķiru naidu. P. Šīmaņa ierosinātais 
divvalodības princips loģiski iekļaujas kopējās vācbaltiešu valstiskās 
iniciatīvas kontekstā, jo tas bija viens no vācbaltiešu aizstāvētās nacionalitāšu 
valsts uzbūves pamatprincipiem”.46 Nacionalitāšu kongresā 20. gadu bei-
gās dominēja viedoklis par to, ka “valsts kopībai” jeb Staatsgemeinschaft ir 
jāveidojas no atšķirīgām nacionālām grupām jeb Volksgemeinschaften.47 arī 
r. cerūzis pats noraida P. Šīmaņa pieeju kā tādu, kas “valsts pārvaldes 
principos” īstenotu “tādu tiesību apjomu piešķiršanu vietējiem vāciešiem, 
kas proporcionāli neatbilstu jeb būtu daudzkārt lielāks par vācu samērā 
niecīgo īpatsvaru sabiedrībā”.48 taču jāuzsver, ka Nacionalitāšu kongresa 
līderu vīzija saistījās ar eiropu, kas būtu “nacionalitāšu eiropa drīzāk nekā 
nacionālo valstu (eiropa)”.49 te jāpiebilst, ka, “kontrastā ar igauniju, Latvijā 
nebija konstitucionāla pamatojuma kultūras autonomijai”.50 formālais šo 
atšķirību iegansts – Latvijā netika pieņemta satversmes otrā daļa. situācijas 
turpmākā attīstība “padarīja dzīvi grūtāku tām tālredzīgākajām figūrām” 
no vairākuma un mazākuma vidus, kuras vēlējās Baltijā “veidot patiesi 
demokrātiskas multinacionālas valstis”.51

taču pagāja tikai pieci gadi, un patētika pazuda kā nebijusi. “Libausche 
Zeitung”, tāpat kā 1928. gadā, dienu pirms svētkiem atkal pirmajā lappusē 
publicēja divus rakstus. un atkal vienu no tiem sarakstījis saeimas deputāts 
i. k. Hāns. raksts saucas īpatnēji “Piecpadsmitgadīgā Latvijas atceres 
diena”.52 atzīmējis, ka “gandrīz desmit gadus ilgi Latvijas valsts dzīve virzījās pa 
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augšupejošu līniju”, i. Hāns konstatē, ka “jau gadiem” Latviju “nospiež krīze” 
un “skarba un rūgta kritika tiek vērsta pret valdības, tautas pārstāvniecības un 
pārvaldes darbību”.53 taču, metot skatu pagātnē, autors atkal atceras cīņu pret 
boļševismu, padošanās kuram būtu nozīmējusi to, ka “ilggadējai plaukstošai 
kultūrai būtu galīgi jāiet bojā aziātiskā terorā un haosā”.54 “Latvijas vācieši” šajā 
cīņā nepalika malā stāvētāji skatītāji, jo “mūsu asinis arī lija un tas dod mums 
svētas tiesības šajā valstī”.55 tāpēc i. Hāns formulē arī vairākas konkrētas 
vēlmes sakarā ar situāciju valstī. Galvenā vēlme ir, lai tiktu panākta “publiskās, 
politiskās dzīves atveseļošana”, jo “valstij nav jākļūst par atsevišķu grupu un 
grupiņu vai atsevišķu tautību interešu konsorciju”.56 Valsts politikai ir jākalpo 
nevis “dažu slāņu un grupu” gribai un interesēm, bet gan visiem iedzīvotājiem 
un valsts nedrīkst kļūt par tādas politikas spēļu bumbiņu. Vēl vairāk, 
“darījumu nacionālismam, kāds tas ir Latvijā radies un kurš mēģina no nacionālās 
domas veidot ienesīgu darījumu, jātiek galīgi savaldītam”.57 ekonomiskajā dzīvē 
jādara gals centieniem pēc monopolstāvokļa, jāierobežo valsts ekonomiskā 
darbība, jāsamazina nodokļi un tie taisnīgāk jāsadala. Baltvāciešiem jāļauj 
“brīvi un nesaistīti” darboties ekonomiskajā dzīvē. Pārvaldes aparāts jāpielāgo 
faktiskajiem apstākļiem un vajadzībām, turklāt to “nedrīkst padarīt par politisko 
partiju biedru apgādes iestādi”.58 un tad pašā raksta noslēgumā kāds vēlējums, 
kas izskan samērā draudīgi: “Ja Latvijas vācu iedzīvotāju balss valsts tapšanas 
atceres dienā neies zudumā, neizskanēs bez vērā ņemšanas, tad Latvija var mierīgi 
skatīties savā nākotnē.”59

otru rakstu parakstījis kāds “rh.”, un tam dots virsraksts “uz priekšu 
laika zīmē!” autors atgādina, ka Latvijas valsts pamati “ir tikuši ielikti stingri 
pēc demokrātiskās valsts uztveres pamatprincipiem”.60 interesanti, ka šajā ziņā 
vēsturnieka a. strangas un baltvācu viedokļi faktiski saskan. a. stranga 
raksta, ka 20. gadsimta sākuma politiskie latviešu emigranti, “gandrīz 5000”, 
“kas nonāca rietumeiropas demokrātijās vai vismaz liberālisma zemēs (vai 
pat asV, kā kārlis ulmanis), ieguva vērtīgu brīvības pieredzi. to varēja likt 
lietā, 1918. gada novembrī dibinot neatkarīgo Latviju, ko viņi vēlējās redzēt 
gandrīz perfekti demokrātisku”.61 taču problēmas ar satversmes pieņemšanu 
un parlamentārās demokrātijas funkcionēšanas grūtības ātri vien pierādīja, 
ka no “perfektas demokrātijas” Latvijā nebija ne vēsts.

Pozitīvākais, ko devusi “mūsu valsts demokrātiskā konstitūcija”, rakstīja 
“rh”, bija iespēja visiem strādāt gribošajiem pielikt savu roku jauncelsmes 
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darbā. atzīmējis baltvācu kultūras dzīves un baltvācu skolas lomu, autors 
atkal pievēršas demokrātijas un parlamentārisma tēmai. Viņaprāt, uz tās 
pašas demokrātijas augsnes “izaugušā parlamentārā sistēma dotajā krasajā formā 
izrādījās mūsu apstākļiem neatbilstoša”.62 Latvijā “acīm redzami pārspīlēto partiju 
sistēmu” autors vaino pašlabuma meklēšanā, “latviešu tautas vienotības” 
šķelšanā, produktīvas sadarbības traucēšanā starp “dzimtenei piesaistītām 
tautas grupām”.63 taču, tāpat kā pirms piecpadsmit gadiem, “laika zīmes pareizi 
ir uztvēris dzīvības pilnais latviešu tautas kodols, zemei piesaistītā zemniecība”.64 
Par zīmīgu parādību autors uzskata to, ka tieši tādā brīdī “Zemnieku savienība 
ir izvirzījusies ar savu vērienīgo reformu projektu”, kas, pretstatā “radikālo grupu 
un grupiņu projektiem”, piedāvā īstos risinājumus “mūsu valsts” pamatu 
uzlabošanai. runa bija par satversmes reformas projektu. autors noslēdz 
rakstu ar cerību, ka “Latvijas tauta ir pareizi atpazinusi bojājumus savas 
valstiskās celtnes pamatā un neliksies mierā, līdz tie nav novērsti”.65 mūsdienās 
ir labi zināms, kā tie tika novērsti 1934. gada 15. maijā, nodibinot k. ulmaņa 
autoritāro režīmu.

arī “Rigasche Rundschau” par godu svētkiem publicē nelielu redakcijas 
rakstu “15 gadus Latvija”, kuru papildina zīmēts prezidenta alberta kvieša 
portrets. rakstā Latvija uzslavēta par to, ka tā var kalpot kā piemērs “možu 
tautību” kopdzīves un kopdarbības formu izstrādē. tiek citēts kāds anonīms 
latviešu politiķis, kurš izteicies, ka “ārpasaules cieņa” Latvijai ir vismaz tikpat 
svarīgs un stiprs atbalsts tās brīvībai kā “drosmīga armija”.66 redakcija norāda, 
ka “iekšpolitiski mūsu zeme pārdzīvo smagu krīzi”.67 Vaina tiek meklēta Latvijas 
valsts tapšanas laikā, kad, ticot, ka izvēle ir “racionālākā un modernākā”, tika 
izveidota “parlamentārākā no visām parlamentārajām valdības formām”.68 tāpēc 
sekas ir vilšanās, kuru izraisījis „partiju sistēmas bezatbildīgums un parla-
menta absolūtisms”.69 “Rigasche Rundschau” arī sveic Zemnieku savienības 
izrādīto iniciatīvu “laikmetīgai valstiskuma pārbūvei”, kas, kā cer redakcija, 
“novedīs pie laba mērķa”.70 taču, lai tas tā notiktu, nepieciešams pārvarēt 
noslieci padoties “demagoģiskam spiedienam un savu nacionālo uzticamību izrādīt 
uz citas nacionalitātes (cilvēku) rēķina”.71  

saistībā ar nacionalitātēm un informatīvo telpu jāpiebilst, ka lielais Latvijas 
žurnālistikas pazinējs oskars Grosbergs sakarā ar Latvijas republikas jubi-
leju bija noskaidrojis, ka Latvijā tolaik iznāca 245 preses izdevumi latviešu 
valodā, kā arī 30 vācu, 24 krievu un 19 ebreju valodā.72 tiesa, ar nožēlu 
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nākas konstatēt, ka šī multikulturālā publiskā un informatīvā telpa diemžēl 
nespēja kalpot par arēnu veiksmīgu demokrātisku risinājumu meklējumiem 
ne 20. gados, nedz arī 30. gadu sākumā. Vēl ļaunāk, “kaut gan vācbaltiešu 
simpatizēšana nacionālsociālismam un ar to saistītais lojalitātes kritums 
pret Latvijas valsti bija vērojams jau kopš 1931. gada, īpaši spilgti atsevišķās 
vācbaltiešu aprindās lojalitātes pārorientācija Vācijas virzienā sāk izpausties 
1933. gadā, bet jo īpaši k. ulmaņa autoritārā perioda nacionālās politikas 
īstenošanas laikā”.73 

taču salīdzinošs šo atšķirīgo informatīvi lingvistisko telpu pētījums gan 
demokrātiskajā, gan autoritārisma periodā varētu būt noderīgs, arī meklējot 
mūsdienu Latvijas publiskās telpas problēmu skaidrojumus.

  Nacionāli autoritārais režīms un Latvijas 
valsts divdesmitā gadskārta

atzīmējot neatkarīgās Latvijas valsts divdesmit gadu pastāvēšanu, 
“Libausche Zeitung” tradicionāli pirmajā lappusē publicē sava redaktora 
dr. arno meijera rakstu “Latvijas augšupeja 20 gados”. rakstu papildina 
Valsts un ministru prezidenta k. ulmaņa, valsts prezidenta vietnieka un 
kara ministra j. Baloža, kā arī pirmā Latvijas Valsts prezidenta j. Čakstes 
fotogrāfijas un valsts ģerboņa zīmējums. Zīmīgi, ka raksta ievadā tiek runāts 
par “patstāvīgu Latvijas valsti”, kas dzimusi pirms divdesmit gadiem, un par 
visas zemes iedzīvotāju atbalstu “Latvijas valsts idejai”.74 tālāk tiek izcelta 
k. ulmaņa, j. Baloža un j. Čakstes loma valsts tapšanā un nostiprināšanā, 
par ko pateicīgai jābūt “visai zemei”. Īsi tiek pieminēta cīņa ar “boļševiku 
uzplūdiem”, kuras sekmīgs noslēgums saglabājis Latviju “Eiropai, kā arī 
Viduseiropas kultūrai”.75 cīnītāji Latvijā un daudzās citās “Austrumeiropas 
frontēs” novilkuši “šodienas robežu starp Eiropu un Āziju”, uzcēluši “vareno 
nodalījuma sienu starp kultūru un nekultūru”.76 tiek atzīmēts arī “Latvijas valsts 
vācu pilsoņu” lepnums par Baltijas landesvēra lomu šajās cīņās. Baltvāci ir 
kļuvuši par “valsti apliecinošiem elementiem”, kas “parlamentārā režīma laikā” 
ir turējušies iespējami tālāk no “latviešu partiju politiskajām intrigām” un savā 
vidū sekmīgi vērsušies pret “sadrumstalošanos vairākās politiskās partijās”.77 
raksta autors apsveic “valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa atbrīvojošo rīcību 1934. gada 
15. maijā” un ar “vissiltāko interesi seko latviešu tautas vienošanai” Latvijas 
“nodibinātāja un atjaunotāja” vadībā.78 Noslēgumā kā “patstāvības” gadu 
sasniegumi tiek minēti “iekšpolitiskā nomierināšana” pēc 15. maija, ekonomiskā 
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augšupeja, Baltijas antantes izveidošana un sagaidāmā “Baltijas neitralitātes 
likuma pieņemšana”.79 a. meijers secina, ka no “nepazīstamā, vājā 1918. gada 
valstiskā veidojuma” pēc 20 gadiem ir tapusi “stipra, uzplaukstoša valsts”, kuras 
augšupejā “Latvijas vācu valsts pilsoņi” dalās ar latviešiem. 

Valsts ekonomiskā attīstība aplūkota dr. a. millera rakstā “Latvijas 
tautsaimniecība: 1918–1938”. divdesmit gadu periodu autors iedala četros 
posmos. Pirmie seši gadi bija veltīti “valsts aparāta organizācijai”, trūkuma 
un postījumu mazināšanai, kurus atstājis karš, kā arī agrārās reformas 
realizēšanai. otrajā posmā sekoja valsts ekonomiskā apgūšana, kas izpaudās 
ražošanas kāpināšanā lauksaimniecībā un rūpniecībā, kā arī ārējo tirgu 
apgūšanā. trešais periods sākās 1930. gadā un bija saistīts ar pasaules 
ekonomisko krīzi. taču “katastrofa netika pieļauta”.80 ceturtais periods aizsākās 
ar 1934. gada 15. maiju, un “patlaban zeme atrodas pilnā ekonomiskā plaukumā”.81 
rakstā tika minēti statistiskie dati, kas par to liecina. tā, piemēram, valstī 
no jauna uzcelts 400 tūkstoši ēku, kas izmaksājušas gandrīz 800 miljonus 
latu, turklāt viena trešdaļa ēku laukos ir no jauna celtas. Latvijas ārējās tirdz-
niecības apgrozījums “patlaban” sasniedz gandrīz pusmiljardu latu gadā. 
tikai sviesta eksports vien, kas pārsniedz 20 tūkstošus tonnu un ir 50 miljonu 
latu vērtībā, veido “piekto daļu Latvijas eksporta”.82 Par tālākajiem uzdevumiem 
autors uzskatīja darba kvantitatīvā un kvalitatīvā veikuma uzlabošanu 
pilsētās un laukos, darba racionalizēšanu lauku saimniecībās un fabrikās, kā 
arī modernās tehnikas ieviešanu. “Kara postījumi ir likvidēti,” rakstīja a. millers, 
“valsts ir pabeigusi atdalīšanos no vecās Krievijas ekonomiskā ķermeņa un pievēršas 
saviem tālākajiem uzdevumiem. Tagad jārod pieslēgšanās Vidus- un Rietumeiropas 
ekonomiskajam līmenim, kuru kultūras lokam mēs piederam un ar kuru mēs esam 
visciešākajās ekonomiskajās attiecībās.”83 Protams, ka šo mērķu sasniegšanas un 
uzdevumu izpildes “garantija” ir valsts prezidenta un valsts vadoņa kārļa 
ulmaņa persona. “Lepni atskatoties uz paveikto darbu un drosmīgi lūkojoties uz 
tālākajiem darbiem, Latvija pārkāpj savas 20. gadadienas slieksni, pretim cerību 
pilnai nākotnei,” noslēgumā raksta a. millers.84  

“Libausche Zeitung” publikācijas mazākā mērā nekā “Rigasche Rundschau” 
redaktora menzenkampfa raksts “18. novembris” jau liecināja par baltvācu 
virsotnes atklātu un publisku nostāšanos nacistiskās ideoloģijas pusē. 
menzenkampfs par baltvāciem rakstīja ļoti tieši – “kas mēs pēc asinīm un gara 
nemainīgi esam: daļa no lielās vācu tautas”.85 taču raksts sākas ar 1934. gada 
15. maija apvērsuma slavinājumu. k. ulmanis tiek raksturots kā “latviešu 
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brīvības gribas personifikācija”, kā “jaunās 15. maija valsts idejas” nesējs un 
realizētājs, kas panācis “radikāli pārveidojošu atjaunotni”.86 menzenkampfs 
īpaši izceļ to, ka vienas paaudzes laikā “tas pats tautas vadonis divreiz .. spēcīgi 
pārrakstījis pamatos atšķirīgas latviešu vēstures nodaļas”.87 Šajos “īsajos divdesmit 
gados pasaule mainījusies mūsos un ap mums”, “Eiropa kļuvusi citāda un cita (arī) 
Latvija nekā valsts dibināšanas”88 laikā. atgādinājis, ka Latvija tapusi atbilstoši 
“pašnoteikšanās tiesībām”, menzenkampfs piebilst, ka tolaik sabruka varas, kas 
“līdz tam bija diktējušas dzīves kārtību Austrum- un Viduseiropai”89 – Nikolaja ii 
cariskā impērija un vilhelmiskā Vācija. Latvijai tolaik neesot bijis cita parauga 
kā vien “Rietumu valstu uzvarētāju demokrātiski parlamentārās konstitūcijas”.90 
Norādījis uz “iebrūkošajām boļševisma bangām”, menzenkampfs uzsver, ka 
“brīvības cīņu īstenoja visi Latvijas dēli”.91 autors piesauc “vēsturisko misiju”, kas 
realizēta “eiropeiskās kultūras kopības augstākajā uzdevumā”.92 tas dod “Latvijas 
vāciešiem klātbūtnes tiesības mantotajā zemē”, kas “apzīmogotas ar mūsu asinīm” un 
nozīmē kaut ko vairāk par “vēsturiskām pretenzijām”.93 tā radusies “pilsoniski 
demokrātiska republika ar būtisku marksistisku iezīmi”,94 secina menzenkampfs. 
taču sekmīgu iekšējo attīstību nav spējis nodrošināt arī “valsts domu iemie-
sojošās latviešu zemnieku kārtas veselīgais instinkts”.95 draudošo katastrofu 
ir novērsis “autoritārais ministru prezidents un valsts vadonis” k. ulmanis 
un “brīvības kara vīri un viņu sekotāji”.96 Latvijas vācieši bez šaubīšanās un 
pārdomām piekrituši “jaunajai kārtībai”, kuras centrālā ideja bija “tautiskā 
kopības doma”, kas kalpoja arī par “nesošo valsts ideju”.97 kopš 1934. gada 15. maija 
“autoritārajā Latvijā” “pieaudzis specifiskais valsts svars”, kāpināti “tās iekšējie 
spēki”, bet “tās iedzīvotāji nobrieduši jauniem uzdevumiem”.98 Baltvācieši kā 
“Latvijas vācu pilsoņi” ar savu “vācisko pārliecību” izjūtot “morālas tiesības un 
iekšēju brīvību” “kā tas, kas mēs esam” apliecināt savu atbalstu Latvijai un sveikt 
“valsti tās vadoņa personā” ar “tās dibināšanas 20. atceres dienu”.99

Plašu rakstu ar nosaukumu “Pie trešā gadu desmita sliekšņa” Latvijas 
valsts divdesmitajai gadskārtai velta kāds dr. j. savu apceri viņš sāk ar 
atgādinājumu, ka Latvijas valstiskuma garīgās saknes saistāmas ar tādām 
personībām kā krišjānis Valdemārs, andrejs Pumpurs un krišjānis Barons, jo 
“latvietis gribēja savā dzīves telpā savu dzīvi veidot pēc savas gribas”.100 tālāk autors 
aplūko latviešu bēgļu organizāciju darbību Pirmā pasaules kara gados 
un to saistību ar valstiskuma idejas realizāciju dzīvē. samērā detalizēti tiek 
apcerēta Latvijas valsts tapšana un nostiprināšana 1918. un 1919. gadā, turklāt 
tiek pieminēta gan cīņa pret “boļševiku iebrukumu”, gan cīņas ar “Bermonta 
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karaspēku”. Netiek aizmirsta arī tāda detaļa, ka valsts dienvidaustrumi tika 
atbrīvoti 1920. gada janvārī “ar poļu ieroču palīdzību”.101 dr. j. norāda, ka tikai 
pēc tam, kad Latvijas republika noslēdza miera līgumu ar Vāciju 1920. gada 
15. jūlijā, bet 1920. gada 11. augustā ar “Padomju Savienību”, rietumvalstis 
1921. gada 26. janvārī atzina Lr “de jure” un tā iestājās tautu savienībā. 
autors atgādina arī par Lr satversmes sapulces darbību un agrāro reformu. 
Latvijas valsts dzimšanu dr. j. skaidro ir diviem galvenajiem faktoriem: 
pirmkārt, “tautas tiekšanos pēc brīvības, attīstības”, vēlēšanos “sniegt izpausmi 
savām tautiskajām spējām”; otrkārt, ar „uzdevumu, kuru nevar pārprast” – būt par 
“Eiropas, tās garīgo un tikumisko vērtību tālāko aizsargvalni” pret kādu pasauli, 
kas, “maigi izsakoties”, bija izvēlējusies “svešo par savas esamības saturu”.102   

Gadu vēlāk Latvijas baltvācu prese jau atklāti propagandēja nacisma 
ideoloģiju savās slejās, bet tai sekoja divas okupācijas – staļiniskā un tad 
nacistiskā, kurai savukārt sekoja staļiniskās okupācijas atjaunošana ilgstošas 
aneksijas formā, kas uz ilgu laiku pārtrauca neatkarīgas Latvijas valsts 
pastāvēšanu de facto.
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Ojārs Skudra

die gründungsfeier der republik lettland im spiegel 
der deutsch-baltischen presse (1920er/30er jahre)

anlässlich des 90. jubiläums der republik Lettland, bei der auch eine 
große aufmerksamkeit der ersten Periode des unabhängigen lettischen 
staates gewidmet wird, ist es wichtig, in die Presseausgaben der nationalen 
minderheiten einsicht zu nehmen, die versucht haben – bei einer von 
der lettischen Presse unterschiedlichen akzentuierung – über die ersten 
schritte des neuen staates, über seine erfolge und Probleme zu urteilen. 
die Veröffentlichungen in der deutsch-baltischen Presse enthalten reiche 
informationen, die wichtig sind für die analyse der Periode der gescheiterten 
entwicklung der demokratie – von November 1918 bis mai 1934, sowie für 
die Bewertung der recht kurzen Zeit des nationalen autoritären staates vom 
15. mai 1934 bis zum 17. juni 1940. die deutsch-baltische Presse machte 
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während der ersten etappe des unabhängigen lettischen staates einen 
Wandlungsprozess durch: Nach dem scheitern etlicher Pläne zur Gründung 
eines deutschen staates 1918/19 schlug sie eine liberal konservative oder 
streng konservative, die demokratie kritisch unterstützende politische 
richtung ein, nahm jedoch schließlich  die Position eines das Naziregime mit 
stolz rühmenden mediums ein.  in diesem Beitrag werden nicht sämtliche in 
der deutsch-baltischen Presse veröffentlichten artikel über das fünfte, zehnte, 
fünfzehnte und zwanzigste jubiläum der republik Lettland betrachtet. 
mithilfe der methode zur quantitativen inhaltsanalyse werden hier die 
Veröffentlichungen der führenden Zeitungen in der Provinz Lettlands – der 
„Libauschen Zeitung“, sowie die Beiträge der in riga herausgegebenen 
intellektuell hochwertigsten deutsch-baltischen Zeitung „rigasche rund-
schau“ analysiert.  Hier erschienen artikel über die Gründung und die 
ersten fünfzehn jahre der republik Lettland, über den militärischen und 
politischen kampf für die unabhängigkeit Lettlands, über die rolle der 
deutsch-baltischen Landeswehr im kampf gegen den Bolschewismus, über 
die regelung der rechte der deutsch-baltischen Gemeinschaft im Bereich der 
kulturellen autonomie, über die unstabile, von schweren krisen erschütterte 
entwicklung der parlamentarischen demokratie in Lettland. seit anfang der 
1930er jahre ist eine verstärkte orientierung der deutsch-baltischen Presse 
an deutschland zu beobachten. die Veröffentlichungen der „Libauschen 
Zeitung“ und der „rigaschen rundschau“ von 1934 zeigen, dass sich die 
deutsch-baltische Presse auf darstellungen deutsch-baltischer identität 
verzichtet und der reichsdeutschen identität Vorzug gegeben haben. offen 
wurden ihre sympathien für das Naziregime in deutschland zum ausdruck 
gebracht, wiewohl die Leitung der deutsch-baltischen Gemeinschaft und 
Presse formell loyale Beziehungen zum national autoritären regime von kārlis 
ulmanis hatten.  1939 propagierte die deutsch-baltische Presse die national-
sozialistische ideologie ganz offen. Bald darauf erfolgten zwei okkupationen 
Lettlands – die stalinistische und die nazistische. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde aus der wiederholten stalinistischen  okkupation eine dauerhafte 
annexion, die auf eine lange Zeit das Bestehen des unabhängigen lettischen 
staates de facto unterbrach. 

Schlüsselwörter: republik Lettland, die Gründungsfeier der republik 
Lettland, deutsch-Balten, „Libausche Zeitung“, „rigasche rundschau“, 
Landeswehr, Bolschewiki, parlamentarische republik, kulturelle autonomie, 
Paul schiemann, kārlis ulmanis, nationaler autoritarismus. 
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