
157žurnāls “Zeltene”: nācijas interešu sargs un padomdevējs

Klinta Ločmele

žurnāls “zeltene”: nācijas interešu sargs 
un padomdevējs latviešu sievietēm

(1926–1934)
Būdams ilglaicīgākais un stabilākais sievietēm veltītais preses izdevums pirmās latvijas 
republikas laikā, žurnāls “Zeltene” latviešu sievietes mācīja audzināt bērnus, uzturēt saticību 
ģimenē, darināt tērpus, iekārtot mājas interjeru, gatavot ēst un veikt citus viņām privātajā 
dzīves telpā uzticētos darbus un pienākumus. reizē ar šiem praktiskajiem padomiem “Zeltene” 
mēģināja lasītājās ieaudzināt nacionālisma idejas. pētījuma rezultāti liecina, ka žurnāla 
reprezentācijā ideālā latviete bija tautisko tradīciju sargātāja un māte, kura dzemdē bērnus un 
ziedo sevi ģimenei – latviešu nācijas pamatam.
Atslēgvārdi: “Zeltene”, nacionālisms, sieviešu žurnāli, latviete, māte, 20. gadsimta 20.–30. gadi.

Zeltene un tautumeita ir sinonīmi, kas latviešu folklorā raksturo 
neprecējušās tikumīgas latvietes. Zeltene ir simbols gaišmatainai latviešu 
jaunavai, kura augusi latviskā vidē, ciena latviskās tradīcijas, nebaidās darīt 
lauku un mājas darbus un godam valkā savu zīļu vainadziņu. šāda sieviete 
tradicionāli iekļaujas latvisko vērtību summā.

Kopš 1926. gada vārds “zeltene” un šā jēdziena simboliskais saturs apzīmē 
arī sieviešu žurnālu, kam dots nosaukums “Zeltene”. tas turpmāk izcēlās ar 
visilgāko un stabilāko sieviešu žurnālu mūžu starpkaru periodā. plašsaziņas 
līdzekļi bija viens no veidiem, kā nesen dibinātās latvijas valsts sabiedrībā 
izplatīt nacionālisma idejas. nācijas politiskajai un intelektuālajai elitei bija 
jārada cilvēku kopīgā identitāte un vēlme strādāt nācijas labā. jo pastāvēja 
uzskats, ka vēl svarīgāks par valsts militāro bruņojumu bija valsts “garīgais 
spēks, viņas iedzīvotāju apziņa, tautas tikumiskais saturs”.1

vēsture
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sievietes bija īpaša nācijas grupa, kuru vajadzēja uzrunāt. gadsimtiem ilgi 
reproduktivitāte bija viņu galvenā funkcija, taču saistībā ar to pastāvēja arī citi 
sieviešu pienākumi nācijas priekšā. latvijas iedzīvotāju skaits pirmā pasaules 
kara laikā bija sarucis par vienu miljonu. tādēļ valsts bija īpaši ieinteresēta 
bērnu skaita pieaugumā un viņu patriotisma jūtu radīšanā. 

žurnāla saturā ir vērojama masu mediju un ideoloģijas kopsakarība, 
veidojot cilvēka (sievietes) nacionālo un dzimtes identitāti. šādā griezumā 
sieviešu žurnālu saturs ir maz pētīts. pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā 
žurnāls “Zeltene” savā saturā pauž nacionālisma idejas un definē ideālo 
latvieti – paraugsievieti jeb zelteni – un viņas lomu jaunizveidotajā latvijas 
nacionālajā valstī.

nacionālisms 20. gs. 20.–30. gadu latvijā

lai gan pirmo nacionālisma ideju dzimšana bija vērojama līdz ar pirmo 
tautas atmodu 19. gs. vidū, tās īpašu uzplaukumu piedzīvoja pēc latvijas 
nodibināšanas 1918. gadā. nacionālā ideja veidoja jaunās valsts leģitimitātes 
pamatojumu, tālab tika veikts liels darbs nacionālās ideoloģijas izplatīšanā 
un nacionālo vērtību propagandā.2

jaunās latvijas valsts valdības mērķis bija saliedēt latviešu tautu un dot 
tai kopīgu identitāti un valstisko apziņu. šā mērķa sasniegšanai tika aktīvi 
izmantoti masu mediji. rakstnieks j. akuraters laikrakstā “latvijas sargs” 
uzsvēra, ka valsts nacionālā kultūra ir svarīgs valdības politikas objekts. 
jārada valsts “garīgais zelta fonds” ar latvisku saturu, kura saknes meklējamas 
latviešu folklorā.3 Filozofs p. jurevičs 1936. gadā rakstīja, ka vienkāršākie 
un iespaidīgākie līdzekļi tautas vērtības pierādījumam ir norādes uz tautas 
tagadnes panākumiem un nopelniem (ja tādi ir).4 arī literatūrzinātnieks un 
dievturis a. goba aicināja, lai “latvisms nostiprinās visās esības nozarēs”.5 

publicista un nacionālisma ideologa e. Blanka redzējumā latvieši bija 
kultūras nācija, tādēļ valsts nacionālās politikas centrā vienmēr jābūt rūpēm par 
kultūras uzplaukumu.6 arī ievērojamais nacionālisma pētnieks a. Kroders 
atzīmē, ka tikai ar mērķtiecīgu valsts nacionālo politiku ir iespējams panākt 
kultūras valsts statusu. tāpēc vispirms ir jāizstrādā latviešu kultūras nācijas 
valsts ideoloģija ar savām nacionālās attīstības un politikas koncepcijām.7 
vēsturniece H. šimkuva atzīst, ka atvēlētā prioritāte nacionālajai kultūrai 
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patiesi bija viens no trim galvenajiem jaunās valsts nacionālās politikas 
pamatvirzieniem 20. gs. 20. gados.8 

par arvien lielāku pievēršanos nacionālisma, tautiskuma izkopšanai 
a. goba 20. gs. 30. gadu vidū secināja: “tas liecina, ka mēs sākam saprast, 
kur tautas spēks, kur tautas un valsts stipruma avots, sākam saprast, ka bez 
nacionālisma tauta sairst, paliek par apsmieklu tām, kurām ir nacionālisma 
spēku krājumi. tautisms, nacionālisms – mūsu dienās ir vārds, kas apvieno 
un kas dod spārnus, tautisms iet pāri visam tam, kas skalda, sadrupina 
un nomaldina, tautisms apvieno tautu un uzvar tautas ienaidniekus. 
nacionālisms norāda katram savu vietu tautā un valstī.”9 

nacionālisms latvijā nebija viendabīgs. pēc vēsturnieka l. dribina 
klasifikācijas, visas 20.–30. gadu publikācijas par nacionālajiem jautājumiem 
pēc to idejiski politiskās noslieces var iedalīt trīs grupās: (1) nacionāli 
radikālo uzskatu izplatītāju sacerējumi; (2) nacionāli liberālo darbinieku 
publicējumi (piemēram, K. skalbes uzskats, ka īsts nacionālisms ir pozitīvā 
kultūras kustība, kuras uzdevums ir izkopt latviešu īpatno garīgo dzīvi un 
vienot viņus kā tautu, disciplinēt kā savas valsts pilsoņus); (3) internacionālo 
un kosmopolītisko ideju propagandētāju raksti.10 “nacionālā ideoloģija ir 
uzskatu kopums, ko var saukt arī par filozofiju, kas sprauž sev par uzdevumu 
attaisnot vai nu vispāri tautu vai arī kādas vienas noteiktas tautas pastāvēšanu 
tās īpatnībā,”– attaisnot kādas tautas eksistenci, pierādot tās vērtību, rakstīja 
p. jurevičs.11

šis pētījums balstās nacionāli liberālajā nacionālisma izpratnē, kas uzsver 
latviskās kultūras radīšanas nepieciešamību, taču reizē ir iecietīgs pret citām 
nācijām un minoritātēm. 

latviete 20. gs. 20.–30. gadu mijā

latvieti 20. gs. 20.–30. gados var raksturot, apskatot divas dzīves sfēras – 
publisko un privāto.12 demokrātiskās iekārtas izveide ievērojami paplašināja 
sieviešu darbības iespēju loku. latvietes bija sākušas sevi pierādīt dažādās 
profesijās un sabiedriskajā jomā ārpus mājas, tomēr tālaika statistikas dati 
par strādājošo sieviešu īpatsvaru un jaundzimušo bērnu skaitu liecina, ka 
daudzu sieviešu dzīve tomēr norisa privātajā sfērā. 
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latviete publiskajā sfērā

viens no lielākajiem 20. gs. 20.–30. gadu sievietes izaicinājumiem bija 
dalība politikas veidošanā. latvijā sievietes vēlēšanu tiesības ieguva līdz 
ar valstisko neatkarību.13 vēsturniece i. lipša skaidro, ka līdz latvijas 
republikas proklamēšanai latvietes nebija radušas interesēties par politisko 
dzīvi, jo viņu rūpju lokā bija ģimene un saimniecība, turklāt traucēja arī brīvā 
laika trūkums jeb sievietes nodarbinātība ne tikai darbā, bet arī mājās.14 

tomēr i. lipša uzsver, ka visas sievietes, kas interesējās par politiku, 
vienoja kopīgs mērķis – ievēlēt sievietes parlamentā, lai “likumdošanā 
panāktu dzimumu līdztiesību darba tiesībās, ieviestu civiltiesībās, aizsargātu 
bērna un mātes tiesības”.15 

pieauga arī latviešu sieviešu izglītības līmenis un lasītprasme.16 lai gan 
sabiedrībā lēnām tika pieņemta ideja par sievieti kā aktīvu sabiedriskās 
sfēras locekli un viņas piedalīšanos darba tirgū, aizspriedumu dēļ līdztiesība 
abu dzimumu starpā vēl nepastāvēja. “vīriešu darbaroku trūkums piedāvāja 
jaunas iespējas tradicionālās darba samaksas ietvaros – sievietēm par tādu 
pašu darbu varēja/vajadzēja maksāt mazāk,” skaidro vēsturniece v. Zelče.17 

otrās tautas skaitīšanas latvijā dati liecina, ka 1925. gadā strādāja 68,5% 
vīriešu un 56,3% sieviešu.18 1930. gadā, salīdzinājumā ar vīriešiem, visvairāk 
nodarbināto sieviešu (~89%) bija starp mājsaimniecībā strādājošiem. lauk-
saimniecībā sievietes bija nodarbinātas apmēram tikpat, cik vīrieši (~52%), 
brīvajās profesijās – gandrīz 49%, un no rūpniecībā nodarbinātajiem 
strādniekiem sievietes bija apmēram 31%.19 taču pēc pieciem gadiem – 1930. 
gadā – algotā darbā strādāja vairs tikai 46,9% latvijas sieviešu.20 viens no 
skaidrojumiem sieviešu nodarbinātības kritumam ir dzimstības palielinā-
šanās, kā dēļ latvietēm uz laiku nācās nomainīt aktivitātes publiskajā 
sfērā pret mājas dzīvi un bērnu auklēšanu. par to, ka sievietes darbs tika 
uztverts kā kaut kas ārkārtējs, liecina sabiedrisko lietu ministrijas iz-
sludinātais sieviešu “organismam un veselībai kaitīgo” darbu saraksts.21 
publiskajā sfērā pamanāmākas bija sievietes, kuras guvušas ārkārtīgi 
izcilus panākumus, – uzņēmējas, dziedātājas, aktrises, literātes.22

pastāvēja arī vairākas aktīvas sieviešu biedrības, piemēram, latvju sieviešu 
nacionālās līgas uzmanības centrā bija sievietes politiskais, tiesiskais un 
sabiedriskais stāvoklis valstī.23 tā sievietēm sniedza bezmaksas konsultācijas, 
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sekoja līdzi valsts likumdošanas procesam, nodarbojās ar labdarību, izglītības 
veicināšanu un citiem uzdevumiem.

latviete privātajā sfērā

sākot ar 20. gs. 20. gadiem, pieauga precēto sieviešu skaits, kas tika 
skaidrots ar normālu dzīves apstākļu un dzīves drošības nodibināšanos. 
gadā salaulājās vairāk nekā 15 000 pāru.24 Ģimeni redzēja kā nācijas balstu, 
stabilitātes garantu un apstiprinājumu nācijas atjaunošanai. tomēr vienlaikus 
bija vērojama otra tendence – šķirot laulības, pieauga šķirto sieviešu pārsvars, 
jo šķirtie vīrieši (salīdzinājumā ar sievietēm) biežāk apprecējās otrreiz.25 

latvijā palielinājās arī jaundzimušo skaits: 1920. gadā bija 22 264 bērni 
vecumā līdz vienam gadam, piecus gadus vēlāk – jau 37 670 mazuļu.26 šī 
tendence turpinājās arī 30. gadu sākumā. statistiķis m. skujenieks raksta: 
“visjaunāko bērnu skaits pēckara gados nemitīgi palielinājies. Kamēr 1920. 
gadā bija tikai 102 725 bērni, kas jaunāki par 5 gadiem, tikmēr tagad [1930. 
gadā] tādu ir 168 815, tas ir par 66 090 vairāk.”27

ja latviete vēlējās turpināt darbu publiskajā sfērā, viņai bija jāatrod tam 
laiks un jāuzņemas vēl viena loma papildus mātes pienākumiem.

neraugoties uz sievietes aktivitātēm ārpus mājas, ģimenes jautājumos 
vīram bija atstāts izšķirošais vārds.28 laulāto mantiskās attiecības un tiesības 
ģimenē joprojām noteica vecie Krievijas un Baltijas civillikumi. piemēram, pat 
ar savu atsevišķo īpašumu sieviete nedrīkstēja rīkoties bez vīra piekrišanas, 
algotu darbu drīkstēja strādāt tikai ar vīra atļauju un bērnu audzināšanā 
izšķirošais bija tēva viedoklis.29 šo situāciju labi raksturo mildas salnais 
(balotējās 2., 3. un 4. saeimas vēlēšanās) teiktais: “sieviete pēc šiem likumiem 
ir vīra verdzene, kura drīkst izvēlēties sev tikai tādu nodarbošanos, kādu 
vīrs tai atļauj. [..] ja tai nav vīra, kurš viņas mantu pārzin, tad tai pieliek klāt 
aizbildni, viņas parakstam tik tad nozīme, ja blakus stāv vīrieša paraksts.”30 

Kopumā 20. gs. 20.–30. gadiem raksturīgas pārmaiņas un pretrunas: lai 
gan latvietes vairs nebija absolūti ieslēgtas privātajā sfērā un bija izcīnījušas 
sev vietu arī publiskajā sfērā, tomēr pastāvēja normatīvie akti, kas kavēja 
latviešu sieviešu emancipāciju. daļa sieviešu savu sapni par darbu ārpus 
mājas zaudēja līdz ar ģimenes dzīves uzsākšanu un jaundzimušo skaita 
pieaugumu. galvenās rūpes bija jāvelta dzīvei mājās.
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latviete – nācijas gara mantojuma glabātāja

“savu daļu darba mēs varam pielikt katrs, un neaizmirsīsim ne uz brīdi, 
ka mēs visi esam sarga vietā par savas tautas un valsts godu,” tā a. goba 
aicināja tautiešus strādāt nācijas labā.31 

latvijā sievietes – nācijas atražotājas – uzrunāšanas nepieciešamību noteica 
lielais cilvēku zaudējums pirmā pasaules kara laikā. iedzīvotāju skaits latvijā 
no 2,6 miljoniem 1914. gadā bija sarucis vairs līdz 1,6 miljoniem 1920. gadā.32 
tāpēc nacionālā valsts bija ļoti ieinteresēta cilvēku skaita pieaugumā un 
stabilu un lielu ģimeņu pastāvēšanā. statistiķis m. skujenieks uzskatīja, ka 
latviešu īpatsvara nozīmīgs pieaugums latvijas republikas iedzīvotājos bija 
izbeidzies jau ap 1925. gadu, kad latviešu īpatsvars valsts iedzīvotāju vidū 
sasniedza 73,4%.33 viņaprāt, šī tendence apstājusies tādēļ, ka valdības vairāk 
nebija stimulējušas latviešu skaita palielināšanos.34 

tradicionāli valstu likumdevēji sievieti uzlūkoja kā sociāli vājāku personu 
un nespējīgu sevi pilnībā pārstāvēt, turklāt “sievietes kā tautas dzīvības nesējas 
veselības aizsardzībā tieši ieinteresēta valsts”.35 veselīgu bērnu audzināšanas 
īstenošanai bija radīta īpaša sistēma. latvju sieviešu nacionālā līga izveidoja 
speciālu sekciju “māte un bērns”. ik pavasari tika rīkotas bērnu apskates, 
veselīgākie bērni – apbalvoti utt. reģistrētos jaundzimušos medicīnas māsas 
apciemoja mājās, lai mātēm sniegtu padomus zīdaiņu higiēnā.36 lai topošās 
mātes zinātu, kā pareizi apieties ar mazuļiem, sekcijas pārstāves regulāri rīkoja 
lekcijas un bērnu kopšanas praktiskās apmācības ģimnāzijas audzēknēm.37 

pirmkārt, sievietes atbildība bija sekmēt latviešu skaita palielināšanos un 
tikumīgā, nacionālā garā audzināt jaunatni. otrkārt, gādāt par visa latviskā 
ienākšanu sadzīvē – tradīcijās, tērpos un mājokļa iekārtošanā. 

latvju sieviešu nacionālā līga organizēja aušanas un citas lekcijas par 
latvisko ornamentu. mākslas rūpniecības sekcijas priekšniece marta eše 
atzina, ka to mērķis bija modināt interesi par latvisko ornamentu, jo līdz 
šim sieviešu rokdarbos dominējis sveštautu iespaids.38 arī publicists 
e. Blanks norāda: “tik maz darīts arī nacionālā stila un gaumes izkopšanā 
un popularizēšanā. vai nav kauns, ka mūsu tauta dzenas pakaļ izķēmotiem 
modes “džimmi” apģērbiem un apaviem, visām nejēdzībām, kas vien nāk 
no ārzemēm. patiesas kultūras tautas [..] lepojas ar to daiļo, ko gadu simteņu 
attīstībā veidojis viņu pašu gars.”39 
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gadu pēc ulmaņa apvērsuma a. goba rakstīja, ka jāizvairās no visa 
nelatviskā un svešā. jāsvin latviski svētki un sievietēm jāmācās latviskās 
idejas. piemēram, a. goba kritizēja saimnieces, kas, gatavojot ēst, vadījās pēc 
pilsētas modes.40 viņš izcēla nepieciešamību atjaunot tradīciju ikdienā un 
izejamās reizēs nēsāt tautastērpu, kas “var būt ne tikai latviskās cieņas, goda 
un lepnuma cēlējs, bet arī tautas sargs, tautas robežas novilcējs”. pēc 
a. gobas domām, “uz latviešu sievieti, kas skaista tautiskā tērpā, krīt kā 
pašas dievišķās laimas atspīdums. viņa iegūst kā svētuma apstarojumu”.41 
arī latviešu mājas vispārējā latviskošana ir latvietes ziņā. a. goba apgalvoja, 
ka latvisko sāks cienīt visur un nelatviskais apģērbā vai dzīvoklī uzreiz 
dursies acīs.42

e. Blanks uzskatīja, ka latvju garu rīgā var just tikai lielos dziesmu 
svētkos, kad to ienes lauku jaunatne: “tikai tad dzirdam latvju dziesmas, 
redzam latvju apģērbus, stilu un ornamentu. latvju sievietei vajaga dot 
priekšzīmi nacionālā stila un gaumes attīstīšanā, jo nacionālisms nepastāv šī 
vārda deklamēšanā svinīgos brīžos, bet mūsu nacionālā rakstura, kultūras, 
parašu, stila un īpatnējā dzīves veida kopšanā.”43

viņš norādīja, ka nacionālās vērtības tiek saglabātas, uzturētas un krātas 
tieši laukos, jo pilsēta pārņem svešzemju tradīcijas un aizmirst godāt latviešu 
gara mantojumu.44 v. Zelče skaidro, ka “uz laukiem, skatot tos kultūras 
vērtību kontekstā, ir attiecināms simboliskā kapitāla jēdziens”.45 lauki tika 
aplūkoti kā latvietības, latviešu kultūras un tās sakņojuma pamats un esības 
garants, mūžības apsolījums.46

tomēr, par spīti visiem nacionālisma iedzīvināšanas centieniem 20. gs. 
30. gadu sākumā, e. Blanks vainoja medijus, kas esot tikai “jauna, veikla 
reportieru saime, bet ne idejiski, kulturāli avīžnieki, kas mestu tiltu, pa kuru 
iet latviešu nākošām paaudzēm uz jaunu laikmetu. viņi nepēta arī mūsu 
kultūras vēsturi un tādēļ tiem trūkst perspektīvas – viņi redz tikai šauro, seko 
šo dienu”.47 

žurnāls “Zeltene” sāka iznākt tieši 20. gs. 20. gadu vidū – laikā, ko 
m. skujenieks uzskatīja par krīzes brīdi nacionālisma attīstībā. 

ideoloģija un mediju konstruētā realitāte

lai gan vairāki ideoloģiskie kodi ir saistīti ar politiku un filozofiju, 
piemēram, komunisms, kapitālisms, ideoloģija daudz vairāk iekļaujas 
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sociālajā dzīvē. piemēram, atbalstot patriarhātu, cilvēkiem jāpieņem pats 
par sevi saprotams, ka vīrieši ir stiprāki, racionālāki u.c.48 ideoloģija “cenšas 
panākt, lai cilvēki redzētu pasauli saskaņā ar noteikumiem un kodiem, kurus 
ir noteikusi viena vai vairākas cilvēku grupas – visbiežāk tās, kuras kontrolē 
varu pār sabiedrību”.49 

ideoloģija ietver ticēšanas paradumus (habits of belief), kuri parādās kā 
“dabiski” noteikti. t. a. van dijks (Dijk) norāda, ka “ideoloģijas saistītām 
grupām un to locekļiem bieži tiek stāstīts, kas ir labs vai slikts, pareizs vai 
nepareizs”.50 tādā veidā ideoloģija rada šajās grupās valdošo attieksmi un 
noskaņojumu, definē piederības kritērijus kādai grupai, līdz ar to veidojot 
grupas sociālo identitāti.51 

arī “nācijas un nacionālisms ir tikpat lielā mērā “izgudrotas” parādības 
kā visi pārējie kultūras, sabiedriskās dzīves un ideoloģijas dotumi”, – raksta 
nacionālisma teorētiķis e. smits (Smith).52 dominējošās ideoloģijas radīšana 
un izplatīšana ir viens no valsts galvenajiem uzdevumiem, uzskata sociologs 
dž. B. tompsons (Thompson).53 

realitātes atveidojums ietver sevī konkrētas ideoloģiskas idejas – atkarībā 
no tā, kādu rezultātu sabiedrībā valdošā cilvēku grupa vēlas panākt. 

sieviešu žurnāli

jau kopš drukāto mediju sākuma sievietēm tika adresētas publikācijas ar 
mērķi “ievadīt” viņas sabiedrības diktētajās sociālajās lomās, lai nodrošinātu 
sociālo kārtību. 

mediju pētniece a. g. gouha-jeitesa (Gough-Yates) uzskata, ka sieviešu 
žurnāli bija ietekmīgs spēks dzimumu nevienlīdzības konstruēšanā un 
leģitimēšanā.54 tie bija arī galvenais līdzeklis sieviešu identitātes veidošanātie bija arī galvenais līdzeklis sieviešu identitātes veidošanā 
un izplatīšanā. mediju produkcija bija patriarhātu atbalstoša un popularizēja 
tādu sievišķības kanonu, kuram bija jākalpo, lai veicinātu un atzītu par 
likumīgām valdošās intereses.55

preses mērķis bija norādīt sievietēm, kā viņām jāizskatās, kādi ir viņu 
pienākumi un vērtības. žurnāli pildīja ceļveža funkciju, mācot sievietes 
ģērbties, uzklāt galdu, audzināt veselus bērnus, uzlabot laulības dzīvi utt. 
tie atspoguļoja sievietes ideālu, par kādu lasītājām vajadzēja kļūt.56 taču tas 
visbiežāk atainoja vīrieša dominējošo pozīciju, sievietes nostādot otršķirīgā 
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lomā kā mājkalpotājas, bērnu aukles un pavāres, kuru galvenais pienākums 
bija rūpēties par vīrieša – naudas pelnītāja – labsajūtu. 

latvijā žurnālam “Zeltene” bija vēl viena funkcija. tas kalpoja arī kā 
jaunizveidotās nacionālās valsts interešu rupors, lai atgādinātu latvietes 
atbildību un lomu nacionālisma kopšanā un attīstīšanā. 

ieskats latvijas mediju sistēmā

lai gan karš un kara laika cenzūra bija pārtraukuši preses attīstību,57 
izglītības līmeņa celšanās, iespējams, bija viens no iemesliem straujajam 
laikrakstu skaita pieaugumam un elektronisko mediju (radio, kino) attīstībai 
20. gs. 20. gadu sākumā.58 mediju pētnieks rihards treijs skaidro, ka pirmās 
latvijas republikas gadi bija bagāts laiks latvijas žurnālistikā, piemēram, 
kādu laiku iznāca gandrīz 2000 laikrakstu, žurnālu un biļetenu.59 jau 1925. 
gadā izdodamo laikrakstu un žurnālu skaita ziņā uz 100 000 iedzīvotājiem 

žurnāla “Zeltene” redakcija. 1928. gads. Pirmajā rindā no kreisās – atbildīgā redaktore 
K. osvalda, izdevējs j. grīnbergs, Higiēnas un skaistuma kopšanas nodaļas vadītāja 

e. grebzde; otrā rindā no kreisās – rokdarbu nodaļas vadītāja p. tilts, kantora 
darbinieces e. strēlis un B. Freibergs. 
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latvija ieņēma ceturto vietu eiropā ar rādītāju 19,2. preses izaugsme 
turpinājās līdz ulmaņa apvērsumam. vēsturnieks a. stranga uzskata, ka to 
veicināja 1924. gada preses likums.60

žurnāls “Zeltene”

pirmais sievietēm veltītais izdevums bija 1923. gadā izdotā “darba 
sieviete”. 1924. gada februārī nāca klajā žurnāls “sieviete”, bet ilglaicīgākais 
un stabilākais sievietēm adresētais medijs “Zeltene” sāka iznākt 1926. gada 
septembrī. pirmajos gados tā periodiskums bija reizi mēnesī, bet no 1927. gada 
oktobra tas pieauga līdz diviem numuriem mēneša ietvaros. 

““Zeltene” stāda sev par cēlu mērķi mācīt latvju sievieti, meklēt dzīves 
prieku un vērtību krietnā darbā un tikumībā, sijāt mūsdienu raibos vizuļus 
sev un savai tautai par svētību, uzturēt un kopt savu un savējo veselību, daiļot 
savu sētu un dzīvokli, apzinīgi gatavot veselīgu un spēcīgu barību, locīt pūru 
silti raibiem senču rakstiem,” žurnāla darbības pamatprincipus 1928. gadā 
skaidroja publicists p. ērmanis.61 

“Zeltenes” sākotnējo saukli “ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm” 
1928. gadā nomainīja sauklis: “ilustrēts sieviešu žurnāls sabiedriski ētiskai 
audzināšanai, literatūrai, veselības kopšanai, mājturībai un rokdarbiem”. 
galvenā redaktore – v. vilka, ar 1927. gada maiju – K. osvalda. žurnālu 
izdeva izdevniecība “grāmata”, par tirāžu ziņu nav. taču tas tiek vērtēts kā 
sievietei mīļš un nepieciešams padomdevējs, par ko liecinot kuplais lasītāju 
pulks.62 

“Zeltene” uzrunāja ne tikai vidusšķiras pilsētas sievietes, bet arī – lauci-
nieces. par to liecina žurnālā publicētās lasītāju atsauksmes, kurās sievietes 
atzīst, ka ir atradušas “īsto žurnālu, kas apmierina mūs – lauku sievietes ar 
saviem praktiskiem padomiem un derīgiem aizrādījumiem un reizē ar to 
neļauj mums nogrimt ikdienišķībā, bet vaļas brīžos atrauj no pelēkās dzīves”. 
“Zelteni” ik pa laikam papildināja arī pielikumi, piemēram, mazajiem 
lasītājiem, rokdarbu skices, apģērbu piegrieztnes u.c.

lai gan paralēli 20. un 30. gados iznāca arī citi sieviešu žurnāli (“nākotnes 
sieviete”, “sieviete”, “sievietes Balss”, “sievietes pasaule” u.c.), “Zeltene” 
bija vienīgais žurnāls, kas turpināja pastāvēt līdz 1940. gadam. sākoties 
padomju okupācijai, 1940. gada augustā abonenti “Zeltenes” vietā saņēma 
“darba sievieti”.
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pētījuma metodoloģija

latvietes konstrukcijas žurnālā “Zeltene” izpēte notika ar kontentanalīzes 
un kritiskās diskursa analīzes palīdzību. analizēju žurnāla “Zeltene” astoņu 
gadu numurus. nolūkā nodrošināt iespējami lielāku reprezentativitāti pētīju 
žurnālus šādā secībā: no žurnāla iznākšanas brīža 1926. gadā līdz 1927. gada 
oktobrim, kad tā periodiskums palielinājās līdz diviem numuriem mēnesī, 
analizēju katru otro numuru (piemēram, septembris, novembris utt.). Kopš 
1927. gada oktobra analīzes secība bija: nepāra gados katra pirmā mēneša 
pirmo numuru (piemēram, 1. janvāra, 1. marta numurus), bet katrā pāra 
gadā – otrā mēneša otro numuru (15. februāra, 15. aprīļa utt. numurus). 

pētījums aptver vairāk nekā 40 žurnāla eksemplārus (izņemot reklāmas) 
laika periodā no 1926. gada septembra līdz 1934. gada 15. maijam (kad 
mainījās valsts pārvaldes veids un preses likums).

rezultāti

žurnāls “Zeltene” uzrunāja latvijas sievieti dažādās viņas lomās. 
pētījuma rezultāti liecina, ka visbiežāk (36%) žurnāls lasītājām atgādināja par 
viņu ieguldījumu latvijas izaugsmē, ja būs labas mātes saviem bērniem un 
ieaudzinās viņos patriotismu.

   

sievietes loma, kura tiek akcentēta nacionālisma veicināšanā

rokdarbniece bija otra sievietes loma, kurai bija liela nozīme nacionālisma 
izkopšanā, darinot latviskus ornamentus apģērbā un interjera priekšmetos. 
tāpat arī “Zeltene” izcēla sievietes – sievas un sievietes – sabiedriskās sfēras 
darbinieces ieguldījumu nacionālisma jūtu modināšanā sabiedrībā. 
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latviete māte

sievietes mātes un nācijas atražotājas uzdevums var tikt uzskatīts par valsts 
“pasūtījumu”, raksta pētniece n. juvala-deivisa (Yuval-Davis).63 pētījums 
apliecina – sieviete māte ir galvenā loma, ko lasītājai piešķir žurnāls “Zeltene”, 
kura nacionālā pārliecība vērojama arī tā vizuālajā noformējumā. Bērni vai 
sievietes kopā ar bērniem ir žurnāla vāka otrā populārākā tematika (26%).

Bērni uz žurnāla vāka ir attēloti pārsvarā zīdaiņa vecumā vai pirmajos 
dzīves gados. Ņemot vērā pēckara latvijas valsts “nepieciešamību būt 
atražotai” iedzīvotāju skaita ziņā, tas sievietēm rādīja, cik jauki ir audzināt 
mazuļus un rūpēties par viņiem. to apliecina arī zīmējumi ar mātēm un 
bērniem pludmalē, pie Ziemassvētku eglītes utt. Īpaši izceļami ir žurnāla 
vāki, kuros attēlota visa ģimene. 

sievietes lomu attēlojums uz žurnāla “Zeltene” vāka.

8% žurnāla “Zeltene” materiālu ir veltīti, lai sievietes izglītotu par mazuļa 
kopšanu, ēdināšanu, rotaļām un garīgo attīstību. 15% rakstu uzrunā sievieti 
mātes lomā. tomēr vienkārši būt mātei – ar to vien ir par maz, lai sabiedrības 
gaidas sieviete piepildītu pilnībā: “Laulības ideāls, protams, ir atrast savu visīstāko 
otru pusi un salieties mūžīgā mīlestībā par vienu būtni, kuras labākā nemirstības 
garantija būtu bērni.”64 

žurnāls dod dažādas pamācības gan esošajām, gan topošajām mātēm. 
rakstā “Kad bērniņš gaidāms” apgalvots, ka “iepirkties, gatavot un šūt šīs 
mazās lietiņas [bērna pūriņu] – tās ir vienas no laimīgākajām stundām sievietes 
dzīvē”.65 mātes pienākumu žurnāls salīdzina ar svētumu: “Mātei būt! No laika 
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sievietes konstrukcija uz žurnāla 
“Zeltene” vāka. 1931. gads.



170 Klinta ločmele

gala tas ir bijis un būs sievietes svētākais uzdevums, augstākais viņas sievišķības 
piepildījums”,66 “Mātes valstība sievietei ir it kā svētnīca [..]”67 vai neizsakāmu 
pašaizliedzību: “Nav dzīvē lielākas varonības kā mātes uzdevums”.68 vēlreiz un 
vēlreiz rakstu autori sievietēm atgādina, ka ikvienas garīgi un fiziski veselas 
sievietes svētākā dziņa ir – dot jaunu dzīvību un ievadīt to dzīvē.69 izskan 
apgalvojums, ka “vairums sievietes savas dzīves piepildīšanos atrod tikai bērnā”.70 

žurnāls uzsver, ka vienbērna vai divbērnu ģimenes ir vislielākā 
audzināšanas kļūda, mēģinot pārliecināt lasītājas, ka daudzbērnu ģimenēs 
latvijā uzaugs veselīgāki un laimīgāki bērni.71 

izteikti negatīvi ir attēlotas bezbērna sievas, akcentējot, ka tās ir “līdzmāsu” 
peltas un noniecinātas.72 “It īpaši no dzīves novērošanas torņa – vecuma – vislabāk 
var redzēt un pareizi apsvērt bērna nozīmi priekš mātes un arī priekš visas tautas,” 
apgalvo žurnāls.73 tas māca, ka bezbērnu ģimenes sagaida traģisks liktenis: 
vīrs novēršas no ģimenes, jo “nav tur sildošās ģimenes uguntiņas. Ne ar ko nav 
aizpildāma plaisa, kuru novērst var tikai bērns”.74 “Zeltene” pat ierosina, ka bērns 
var būt līdzeklis, kā noturēt vai neceļos aizklīdušu vīru atkal atgriezt mājās: 
“Bērni – tas nav tikai nodrošinājums laimīgai ģimenes dzīvei, – cik tukša ir māja 
bez bērnu smiekliem, cik laulību neizirst tāpēc, ka trūkst dabīgās saites starp vīru un 
sievu – trūkst bērna.”75 slavinot daudzbērnu ģimenes priekšrocības un nicinot 
bezbērnu sievas, žurnāls vairoja sabiedrības gaidas, ka ikvienas “normālas” 
sievietes galvenais dzīves mērķis ir izveidot ģimeni un radīt bērnus.

daudz uzmanības žurnāls pievērš meitenes – topošās sievietes un mātes – 
audzināšanai. piemēram, tas aktualizē jautājumus, “par kādām sievietēm 
audzināt mūsu meitas”, “kādai jābūt jaunavai”, “meitenes tikumiskā audzināšana” 
utt. gandrīz katrs žurnāla numurs lasītājām atgādina, ka tieši no sievietes 
ir atkarīga tautas turpmākā dzīve: “Sievietes klēpī dus tautas labklājība, tautas 
nākotne. Vai visas sievietes apzinās šo svarīgo, atbildīgo uzdevumu, kas viņām 
uzlikts? Ne tikai iznest un uzaudzināt savus lolojumus ir sievietes pienākums, bet 
arī pasargāt no visiem tiem netikumiem, kas samaitā miesu un garu.”76 

tādēļ lielu uzmanību rakstu autori pievērš sievietes veselības stāvoklim, 
jo tikai vesela sieviete var radīt veselus bērnus.77 šajā aspektā var runāt arī 
par eigēnikas diskursu, kas vērsts uz tautas nacionālā sastāva uzlabošanu. 
žurnālā var lasīt aicinājumus, ka labi attīstītu un veselīgu bērnu nākšana 
pasaulē ir vienīgais ceļš uz sabiedrības atjaunošanos miesā un garā. tādēļ 
žurnāls aicināja gādāt par katras mātes veselību.78 
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ar nosodījumu rakstu autori vēršas pret iereibušiem cilvēkiem, kas “meklē 
dzimuma tieksmju apmierinājumu, tā likdami pamatu visādiem nākamā cilvēka 
gara un miesas trūkumiem [..]”.79 žurnāls pauž arī ideju, ka laulības starp 
diviem garīgi slimiem cilvēkiem būtu pieļaujamas tikai tad, ja abas puses 
tiek sterilizētas.80 tas liecina par vēlmi panākt veselu un “tīru” paaudzes 
atjaunošanos. līdztekus eigēnikas idejas popularitātei eiropā, arī latvijas 
zinātnieki un žurnālisti 20. gs. 20. gados iesaistījās eigēnikas apspriešanā un 
popularizēšanā, atzīst vēsturniece v. Zelče.81 

arī mediju pētniece i. priedīte, izzinot seksualitātes tematiku latviešu 
presē 20. gs. 20. gadu sākumā, ir secinājusi, ka “bieži tiek atgādināts, ka 
sievietes rokās atrodas tautas nākotne, viņas galvenais uzdevums ir dzemdēt 
un izaudzināt strādīgus un veselus bērnus, labus pilsoņus valstij”. 82 

žurnāls “Zeltene” sievietēm skaidro, ka bērns ir jāskolo par tikumīgu un 
darbīgu cilvēku, kas tiektos celt savas nācijas cieņu un labklājību.83 n. ju-
vala-deivisa, rakstot par dzimtes nacionālo dimensiju, ir pārliecināta, ka 
sievietei jānodrošina, lai bērns apgūtu uzvedības normas, paražas, tradīcijas, kas 
raksturīgas nācijai, un kļūtu par pilntiesīgu tās locekli.84 tādēļ arī žurnāls regulāri 
sniedz padomus gan par bērnu un jaunatnes fizisko un garīgo audzināšanu 
(piemēram, rakstos “arī mazbērnam [mazulim] ir jāvingro”, “ritma un plastikas 
nozīme audzināšanā”, “skaistuma izjūta audzināšanā”, “labas parašas un 
priekšzīme audzināšanā”, “audzināsim rakstura cilvēkus” u.c.).

tā kā “Zeltene” gadu gaitā bija nostabilizējusi rubrikas un iemantojusi 
lasītāju loku, var teikt, ka tai bija zināma ietekme uz auditoriju, tās uzskatiem, 
attieksmēm un vērtībām. 

latviete – ģimenes stabilitātes sargātāja

redakcija pārstāvēja uzskatu, ka ģimene un laulība ir dzīves norma un 
cilvēku dzīves pašmērķis. tā kā rakstu autori ir pārliecināti, ka “monogāmija 
un laulāto uzticība no pašas dabas iedēstīta cilvēkā [..],”85 sievietes flirtēšana bija 
nevēlama īpašība.86 tiek arī nosodītas sievietes, kas pašas izrāda iniciatīvu 
attiecībām vai arī iesaistās īslaicīgās attiecībās: “Mūsu dienu sieviete ne tikai 
plikām rokām paņemama, bet viņa pati nekautrīgi piedāvājas un uzbāžas vīrietim.”87 

vai vēl skarbāk: “Draugala ir anormāla, nožēlojama parādība.”88  žurnālā izskan 
arī kritika laulībām ar lielu vecuma starpību.89 iespējams, ar domu, ka tas var 
būt šķērslis veselu pēcnācēju radīšanai eigēnikas diskursa ietekmē. 
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publikācijā “Kas nedrīkst precēties?” uzskaitīti gadījumi, kad pārim 
aizliegts noslēgt laulību, piemēram, ja kāds no laulātā pāra nespēj radīt 
bērnus, izņemot, ja neauglīgas ir abas puses.90 arī šāda raksta esamība pauž 
atbalstu sievietei – mātes lomas pildītājai. 

tā kā “Zeltene” uzskata, ka laulība ir radīta bērnu aizsardzības dēļ, tā 
sievietēm sniedz padomus laulības stabilitātes nodrošināšanai un šķiršanās 
novēršanai. piemēram, laulātiem jābūt iecietīgiem,91 vīrs nedrīkst būt skops, 
bet sieva nedrīkst naudu nelietderīgi izšķērdēt.92 vēl saskaņas nodrošināšanai 
žurnāls iesaka pārsteigt vienam otru ar svētku dāvanu93, izvairīties no 
greizsirdības94, un sievietei, vīru “mājās gaidot, labāki uzģērbties”.95 pat tad, ja 
vīrietis ir bijis vainīgs strīdā, “Zeltene” sievietei māca “censties būt vienmēr 
priecīgai un laipnai”.96

žurnāls atbalsta ģimenes dibināšanu arī aiz aprēķina, apgalvojot, ka viens 
otram var piemēroties un laulība var kļūt laimīga.97 lai aizsargātu laulību 
un dzīves telpas šaurības dēļ nesamazinātu dzimstību, tiek ieteikts nedzīvot 
kopā ar vīra vai sievas vecākiem.98

“Zeltene” pauda uzskatu, ka tikai pēc kāzām seksuālās attiecības “tiek 
ievadītas dabiskā gultnē”.99 tā kā svarīgi bija veicināt laulības, nevis izlaidīgu 
dzīvesveidu, tikai 1% “Zeltenes” materiālu ierindojams seksualitātes tematikā. 
mediju pētniece i. priedīte raksta, ka “seksualitātes tematikas atspoguļojums 
1920.–1925. gada latviešu presē bija vērsts uz tautas veselības un iedzīvotāju 
pieauguma veicināšanu”.100 žurnālā “Zeltene” šo 1% galvenokārt veidoja 
raksti par izsargāšanos no veneriskajām slimībām un to ārstēšanu. 

n. juvala-deivisa skaidro, ka sievietes uzticība laulībā un monogāmas 
attiecības ir tiešā veidā saistītas ar viņas reproduktīvo aktivitāti: “Kontrole pār 
sievietēm un patriarhālā ģimene ir kā sociālās kārtības ideoloģijas pamats.”101 

tiek uzskatīts: ja ģimenē ir stabilitāte, tad stabilitāte būs arī valstiskā līmenī. 
tāpēc sievietes tādā veidā kļūst par politikas līdzekļiem un ideoloģijas 
īstenotājām.102

pastāvēja uzskats: ja laulības dzīve – slikta, vainīga ir sieviete.103 tādēļ 
uz sievietes pleciem gūlās ne tikai valstij svarīgais uzdevums gādāt par 
pēcnācējiem, bet arī pilnībā gādāt par laulības un ģimenes noturību ar visiem 
līdzekļiem. stabila ģimene ietilpa “valsts plānā” un bija viens no sievietes 
“normalitātes” rādītājiem. 
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latviete – tautisko tradīciju kopēja 

nācijas simboli, ieražas un rituāli daudzējādā ziņā ir visiedarbīgākie un 
visnoturīgākie nacionālisma elementi. tie padara ikvienam redzamus nācijas 
pamatkonceptus un pasniedz abstraktas ideoloģijas principus konkrētā, 
taustāmā izteiksmē, kas uzreiz emocionāli iedarbojas uz visu sabiedrību, – 
raksta nacionālisma teorētiķis e. smits.104 

žurnāla “Zeltene” atbalsts nacionālajām idejām pirmām kārtām izpaužas 
tā pirmā vāka noformējumā. vislielāko īpatsvaru no analizēto žurnālu 
vākiem (39%) veido zīmējumi vai fotogrāfijas ar tautisku motīvu. piemēram, 
sievietes tautastērpā. latviskuma iespaids tika paspilgtināts ar citiem 
latvietības simboliem – vērpjamo ratiņu, pūralādi ar villainēm, līgo svētkiem, 
tautasdziesmām utt.

sievietes tautastērpos pārsvarā tika attēlotas lauku vidē. to var izskaidrot 
ar mākslinieka a. dzērvīša rakstīto, ka “īsts, etnogrāfiski pareizs tērps nav 
meklējams lielpilsētās; tur to neatrast. Pilsēta ar vispāreiropeiskām modēm graujoši 
ietekmē īpatnējo, īsti latvisko labo gaumi [..]”.105 šādu “Zeltenes” mēģinājumu 
atjaunot tautiskās tradīcijas pamato arī e. smita skaidrojums, ka ar mākslas 
līdzekļiem nacionālisms spēj tieši vai asociatīvi “atjaunot” priekšstatus par 
nāciju, radīt redzes un skaņu tēlus “arheoloģiskajai” patiesībai tuvus un 
sabiedrībai ticamus.106 

trešais izplatītākais “Zeltenes” vāka attēls aiz tautastērpu un bērnu 
tematikas ir tautiskie ornamenti (12%). tie ir zīmēti cimdu raksti, musturi 
galda sedziņu izšuvumiem utt. 

9% žurnālu vāku ietvēra citu norādi uz latviju un nacionālismu. piemēram, 
fotogrāfijas ar latvijai raksturīgiem objektiem un celtnēm (nacionālais teātris, 
latvijas nacionālā opera, vecrīgas ainava utt.). tādēļ kopumā vairāk nekā 
60% žurnālu savu izteikti pronacionālo un latvisko attieksmi pauda pirmām 
kārtām ar tā pirmā vāka palīdzību. summējot vēl 26% gadījumu, kad uz 
žurnāla vāka attēloti bērni un sievietes ar bērniem, var secināt, ka kopumā 
86% žurnāla vāku ietvēra kādu nacionālisma ideju.

lai tautā veicinātu pašvērtības un kultūras nozīmības sajūtu, nacionālisma 
ideju izplatīšanu turpināja pārējās žurnāla publikācijas, piemēram, par 
tautastērpa un villaiņu darināšanu, galdautu un aizkaru izšūšanu tautiskā 
stilā utt. žurnāls regulāri pievērsās tautisko tradīciju aprakstam, ja tuvojās 
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kādi tautiski svētki. un vairāk nekā 1/5 žurnāla materiālu to autori īpaši 
uzsvēra vārdus “latvija”, “nācija”, “tauta” utt. 

6% rakstu mērķis bija radīt lepnumu par savu valsti un tās ievērojamām 
personām, piemēram, tie vēstīja par latvijas rakstniecēm, skatuves māksli-
niecēm, sabiedrības darbiniecēm. visbeidzot, 2% materiālu bija saskatāma 
vēlme izcelt latviešu un latvijas sasniegumus citu tautu starpā. piemēram: 
“Un taisni mūsu latvju glezniecība tik spēcīga. Ne daudzām tautām ir tādi gleznotāji 
kā Purvīts, Ubāns vai Tone, tādi grafiķi kā Strunke un Vidbergs [..].”107

Kopumā “Zeltenes” rakstus par tautu, valsti un nāciju var iedalīt trīs 
grupās. viena daļa rakstu iepazīstināja lasītājas ar latviešu tautastērpiem un 
mājokļa iekārtošanu latviskā garā. otra – ar latvisko dzīvesveidu, vērtībām 
un svētku svinēšanu. trešā – vēstīja par ievērojamiem latvijas cilvēkiem 
(arī vēsturiskām personām), kas ar savu sabiedrisko darbību ir veicinājuši 
latvijas tautas uzplaukumu. 

latviete – latviska mājokļa un apģērba radītāja

lai tautā iedzīvinātu nacionālismu un vecāki bērnos kopš mazotnes 
audzinātu patriotismu, latviskai bija jābūt arī apkārtējai videi – dzīvokļa 
iekārtojumam, apģērbiem u.c.

pētījums liecina, ka 28% gadījumu sievietes loma, kas tika uzsvērta kā 
svarīga nacionālisma veicināšanā, ir rokdarbniece. tā ir otra populārākā 
loma aiz sievietes mātes. žurnālā “Zeltene” tika publicēta rakstu sērija ar 
foto “senlatviešu rakstu pielietošana modernajā dzīvē”. tas ir mēģinājums 
iedzīvināt tautiskos rakstus ikdienas priekšmetos un lietās, piemēram, 
blūzītēs, servjetēs tējas galdam, aizkaros utt. žurnāls publicēja padomus un arī 
latvisko rakstu zīmējumus un fotogrāfijas ar jau izrotātiem priekšmetiem. 

Īpaša uzmanība tika pievērsta tautastērpu darināšanai. “Zeltene” 20. 
gs. 30. gadu sākumā uzsāka akciju – uz katra numura vāka publicējot kāda 
novada tautastērpu, bet žurnāla iekšējās lapās sniedza nelielu tā aprakstu.

ar īpašu apbrīnu tiek apdziedātas jaunavas, kuras senatnē neatlaidīgi un 
pacietīgi locīja savas pūralādes ar tautiski izrakstītiem apģērbiem.108 slavināti 
tiek arī paši latviskie ornamenti: “Lai tik apskatām tos pašu villaiņu rotājumus! 
Ar kādu izsmalcinātu gaumi ir sakopoti atsevišķie ornamenti šinī krāsām bagātā 
un noskaņotā strīpā!”109 žurnāls cenšas lasītājās ieaudzināt cieņu pret seno 
latviešu darbu un māksliniecisko izdomu. 
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liela uzmanība žurnālā ir veltīta arī tautisko tradīciju ienākšanai mājās. 
tas aicina sievietes nelikt pie sienām kinozvaigžņu plakātus vai sveštautu 
pastkartītes. Īstas mākslas vērtības žurnāla izpratnē ir latviešu mākslinieku 
gleznas un grafikas. 110

rakstu autori lasītājām norāda, ka ģimenes miteklis jāiekārto samērā ar 
vīra ienākumiem, “ar gaumi, ērti un mājīgi ar liekošās pilnības pazīmēm, kur 
ģimenes galva pēc grūtām darba gaitām varētu rast patīkamu un bezrūpīgu atpūtas 
vietu”.111 Kārtējo reizi sievietes saņem brīdinājumu, ka pretējā gadījumā 
mājīgās sajūtas trūkums var būt par šķiršanās iemeslu.112 tā rezultātā šo 
sievieti sabiedrība nosodīs kā sliktu sievu, kas nav spējusi saglabāt laulību un 
radīt bērnus. jāatzīst, ka visi sievietes uzdevumi nacionālisma ieviešanā bija 
saistīti cits ar citu. līdzko sieviete nespēj piepildīt sabiedrības gaidas vienā 
no tiem, tas ietekmē viņas pārējās lomas. 

latviete – latviskā dzīvesveida realizētāja

žurnāls “Zeltene” akcentē visas nācijas kopīgu darbību nacionālisma 
iedzīvināšanā, latvju tautas īpatnību meklēšanā.113 

viens no tautas garīgās organizācijas veidiem ir svētku svinēšana, kas 
žurnāla vērtējumā 20. gs. 20.–30. gados ne vienmēr bija pilnskanīga, piemēram, 
“klusa, ikdienišķa palikusi Jāņu nakts. Neskan vairs dziesmas, nespīd Jāņugunis”.114 

arī citā rakstā tiek secināts: “Diemžēl modernā laikā šīs mūsu senlaiku daiļās, 
viesmīlīgās parašas [budēļi, ķekatas, čigāni] manāmi iznīkst. Tai vietā kafēšantāns, 
kinoekrāns, fokstrotdīles, raibais kinoadvertisments, cirkus akrobātiskie triki.”115 

lai latviskās tradīcijas tiktu no jauna iedzīvinātas un mātes to varētu 
tālāk mācīt nākamai paaudzei, žurnāls “Zeltene” dzīvoja pēc latvisko svētku 
kalendāra gan ar vāku noformējumu, gan rakstiem par attiecīgā mēneša 
svinamajām dienām, senajiem ticējumiem. 

atkal izskan uzsvērums, ka ģimene ir tautas radītāja un pirmā skola: “Jānāk 
talkā vecajam tautas garīgam spēkam, jātīra ģimene no visiem netikumiem, lai viņas 
tikumiskais spēks varētu atjaunoties un joprojām kalpot tautai tā, kā kalpojusi mūsu 
senču ģimene.”116 

raksts “Ko lasīt un kā?” vecākiem piedāvā sarakstu ar grāmatām, kuras 
lasot viņu bērni izaugs tikumīgā un latviskā garā.117 tajā ir tikai latviešu 
autoru darbi, piemēram, K. skalbes pasakas un dzeja, v. plūdoņa poēmas, 
a. Brigaderes stāsti, r. Blaumaņa daiļrade utt. 
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latviete – sabiedriskās sfēras darbiniece

nereti žurnāla vāku greznoja ievērojamu latvijas sieviešu foto, piemēram, 
dzejniece aspazija, rakstnieces anna Brigadere, elīna Zālīte, aktrises Biruta 
skujeniece, anta Klints, lilija štengele, dace akmentiņa, operdziedātājas 
natālija Ūlande, Helēna cinka-Berzinska u.c. 

žurnāls “Zeltene” ir izvēlējies sabiedrībā zināmas personas, kuru 
dzīvesstāstus un profesionālos sasniegumus piedāvāt lasītājām kā paraugu, 
kuram līdzināties. Kopumā 8% gadījumu sieviete kā nacionālisma veicinātāja 
bija uzrunāta tieši sabiedriskās darbinieces lomā. regulāri tika publicētas 
ziņas par sieviešu organizāciju dzīvi latvijā, tās ievērojamāko darbinieci 
Bertu pīpiņu118, rakstu sērijas “ievērojamas sievietes mūsu nacionālās 
atmodas laikmeta sākumā” ietvaros, piemēram, bija apraksts par K. Barona 
māti. žurnāls lepojās arī ar baletdejotājām, lāčplēša ordeņa kavalierēm un 
citām sievietēm, kas guvušas panākumus publiskajā sfērā. žurnāla autors 
p. retelis rezumē: “Tikai tā tauta ir stipra, kas ciena un piemin savus varoņus [..], 
kas meklē skaistumu senatnes baltajos tikumos.”119 

taču, aicinot lasītājas dzīvot latviski, žurnāls veidoja pretrunīgu 
latvietes konstrukciju. no vienas puses, mācīja sievieti gādāt par ģimeni un 
bērnu tikumīgu audzināšanu, no otras – kā paraugu rādīja arī personas ar 
sasniegumiem publiskajā sfērā. 

visumā vismaz 56% materiālu (10% veltīti kulinārijai, 10% – modei, 
8% – bērnu audzināšanai, 7% – mazajiem padomiem ikdienas darbos, 
6% – mājas uzkopšanai, 6% – rokdarbiem, 5% – lauksaimniecībai, 4% – 
skaistumkopšanai) vēstīja par jomām, kuras attiecas uz privāto sfēru.

tādēļ ir pamats secināt, ka galvenais uzsvars tomēr bija likts uz latvieti 
māti un ģimenes pavarda turētāju, kuras mērķis nav iegūt labu izglītību 
un veidot profesionālo karjeru (par sievieti strādnieci vēstīja tikai 1% 
materiālu!), bet vairāk gādāt par savu izskatu, tautisku tradīciju ievērošanu, 
bērnu audzināšanu un vīra aprūpēšanu. “Sieviete, nama māte, sieva ir mājas un 
laulības dzīves pamats, dvēsele; vīrieša dzīve vairāk norisinās ārpusē, sievietes – mājās,”            
a. skrodels lasītājām skaidroja viņu atrašanos privātajā sfērā.120 

n. juvala-deivisa raksta: “stingrie kultūras kodi par to, kādai vajag būt 
“atbilstošai sievietei” un kas viņa var būt, bieži darbojas ar mērķi noturēt 
sievietes zemās sociālajās pozīcijās.121 sava nozīme šā uzskata iedzīvināšanā 
un kultivācijā bija medijos paustajai nacionālajai ideoloģijai. 20. gs. 20.–30. 
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sievietes konstrukcija žurnāla “Zeltene” modes lapās. 1931. gads.

gados žurnāla “Zeltene” saturs bija pilnībā nacionālās idejas caurausts un 
konstruēja ideālo latvieti jeb zelteni.

viens no jaundibinātās latvijas valsts mērķiem bija nacionālās ideoloģijas 
izplatīšana un iedzīvotāju skaita atražošana, un sievietes atrašanās zemajās 
sociālajās pozīcijās (privātajā sfērā), iespējams, bija nācijai izdevīga. 
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nobeigums

žurnāls “Zeltene”, kas bija stabilākais un ilglaicīgākais 20. gs. 20.–30. 
gadu sievietēm adresētais izdevums, atbalstīja nācijas intereses un aicināja 
latvietes dzīvot saskaņā ar tām. lai gan latvietes šajā laikā bija sākušas sevi 
pierādīt netradicionālās sievietes lomās, piedalījušās valsts pārvaldē utt., 
“Zeltene” propagandēja tradicionālos uzskatus par latvieti māti un tautisko 
tradīciju sargātāju, kas iezīmē palikšanu privātajā sfērā un kavēja latvijas 
sieviešu emancipāciju.

mātes lomu žurnāls uzskatīja par latvijas nacionālajām interesēm 
nozīmīgāko sievietes reproduktīvās funkcijas dēļ. tas piedalījās valsts 
kultivētā nacionālisma un dzimstības veicināšanas ideoloģijas izplatīšanā. 
tāpat “Zeltene” aicināja lasītājas kopt tautiskās tradīcijas gan apģērbā, 
gan mājokļa iekārtošanā, gan dzīvesveidā kopumā. tādējādi abas latvietes 
lomas bija saistītas – žurnāla izpratnē ideālā latviete izaudzina veselus un 
tikumīgus latviešu nācijas turpinātājus un nodod viņiem latviešu tautas gara 
mantojumu tradīciju, rokdarbu, svētku svinēšanas u.c. veidos. 

mediji piedalās sabiedriskās domas veidošanā. 20. gs. 20.–30. gados 
“Zeltene” popularizēja uzskatu, ka ikvienas sievietes norma un sapnis ir 
radīt bērnus un gādāt par ģimeni. sieviete ar citu dzīves mērķi tika uzskatīti 
par deviantu. žurnāls pat radīja nereālas dzīves ekspektācijas (“daudzbērnu 
ģimenes ir laimīgākas”, “bērns piesaistīs vīru mājai un atturēs no klaiņošanas” utt.) 
un aizspriedumus par nestandarta pāra attiecībām, piemēram, iestājās pret 
dažāda vecuma cilvēku kopdzīvi. žurnāla satura vadlīnija – bērni ir lielākā 
dzīves laime un skaitliski liela nācija ir stipra tauta.

sākoties trešajai tautas atmodai, vārds “zeltene” atguva savu starpkara 
perioda jēgu. tas no jauna kļuva par norādi uz latviskajām vērtībām. 20. gs. 
90. gadu sākumā tika mēģināts atjaunot sieviešu žurnālu “Zeltene”, tika 
rīkoti jauniešu skaistuma un darba tikuma konkursi, piemēram, “Zemgales 
zeltene”, 20. gs. 80. gados grupas “līvi” koncertos milzu atsaucību guva 
dziesma “meitene zeltene” utt. pierimstot nacionālismam, samazinājās arī 
vārda “zeltene” lietojuma biežums. iespējams, to veicināja latvijas politiskā 
orientēšanās eiropas savienības virzienā. ja pirmās republikas laikā nacionālo 
ideju izplatīšana bija viens no svarīgākajiem valsts uzdevumiem (žurnāls 
“Zeltene” palīdzēja to veikt), tad mūsdienās vārds “zeltene” retumis izskan 
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tikai sarunvalodā kā meitenes uzrunāšanas forma, “līvu” un šlāgergrupu 
izpildītās dziesmās un uzņēmumu nosaukumos, kuri izgatavo tautastērpus 
un nacionālos suvenīrus. 
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the magazine zeltene: a protector of national 
interests and an advisor for latvian women 

(1926-1934)

the 1920s for newly created latvian state was very significant in economy 
and policy, as well as in formation of public sentiments, including the nation’s 
patriotism, and common national identity. For this reason, latvian political 
and intellectual elite invested considerable efforts to spread nationalism 
among latvians, and create the nation’s willingness to sacrifice lives of the 
nation’s good etc. Women were a special group of nation to address. For 
centuries, the reproduction was their main function.

during World War i latvia had lost about one million inhabitants. thus 
the country was particularly interested in a population growth.

Zeltene was the longest-lasting and most stable women’s magazine in 
latvia before World War ii. it helped latvian women to raise their children, 
ensure harmony in their families, sew clothing, organise interior design, cook 
food, and do other work entrusted to women in their private lives. Zeltene 
also sought to promote nationalism among its readers. the author of this 
paper has found that as far as the magazine was concerned, the ideal latvian 
woman protected national traditions, had children, and devoted herself to 
the children as the foundation of the latvian nation.

the magazine Zeltene spoke to women in their various roles. mostly in 
publications of a practical orientation it showed to readers the most often 
(36%) magazine reminded that largest investment to the nation’s development 
is if women are good mothers to their children and raise them in latvian 
spirit. Women, who do handicrafts (28%), is the second group of women’s, 
which give the contribution of reinvigoration of nationalism, making clothes 
and interior objects with latvian ornaments. Zeltene also emphasized duties 
of wives (8%) and representatives of public sphere (8%) in favour of nation.

Keywords: Zeltene, nationalism, women’s magazines, latvian women, 
mothers, the 1920s–1930s
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