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Reiz dzīvoja/reiz bija ...                                  

Ievads
Reiz dzīvoja/reiz bija … 

Ar šiem vārdiem parasti sākas pasakas, savu vēstījumu no reālā laika 
pārceļot iztēlotajā laikā, kas ir labāks, skaistāks, labestīgāks, humānāks par 
īsto laiku. “Reiz” nozīmē aizgājušu laiku, kam piemīt fantāzijas krāsojums, 
kas to pārvērš labākā par tagadni. “Reiz” arī nozīmē nostalģiju – ilgas, 
smeldzi pēc pagātnes, zaudētā sentimentu.

Latvijas kolektīvajā atmiņā sava īpaša un īpatna vieta ir Kārlim 
Ulmanim un “Ulmaiņlaikam”. Lielā mērā par spīti mūsdienās godātajām 
demokrātiskajām vērtībām, esošajai demokrātijas praksei un vēsturiskajai 
realitātei, šie jēdzieni raisa asociācijas ar labiem laikiem un labiem 
cilvēkiem, arī ar labāku, taisnīgāku sabiedrību, godīgiem un tautas 
interesēs strādājošiem valstsvīriem. “Ulmaņlaiki” latviešu kolektīvajā 
atmiņā simbolizē “zaudēto paradīzi”, lai arī mācību grāmatās, pētījumos, 
akadēmiskajās un publiskajās diskusijās ir pietiekami skaidri un precīzi 
definēts K. Ulmaņa autoritārā režīma raksturs, nodarītais kaitējums 
Latvijas valstij un sabiedrībai, tāpat analizēta Kārļa Ulmaņa personība, 
iztirzātas tās stiprās un vājās puses, kā arī aplūkoti citi nozīmīgi Latvijas 
starpkaru perioda vēstures jautājumi.1 Šā fenomena skaidrojumi 
meklējami gan Kārļa Ulmaņa politiskajā darbībā un viņa esībai pie 
“valsts stūres” 20. gs. pirmās puses izšķirīgajos notikumos, gan arī 
komunikācijas praksē.2 Kārlis Ulmanis kā ietekmīgās politiskās partijas  
Latviešu Zemnieku savienības pārstāvis bija Latvijas Republikas 
pirmais Ministru prezidents, kura veiksmīgā darbība lika jaunās valsts 
pamatus. Un viņš (gan jau citā kvalitātē – autoritārās varas dibinātājs 
un realizētājs) Ministru prezidenta un arī Valsts prezidenta posteni 
ieņēma Latvijas Republikas bojāejas dienās. Kārļa Ulmaņa biogrāfija 
ir sava laika svarīgāko notikumu virkne – protests pret dzīveskārtību 
un politisko tiesību neesamību Krievijas impērijā 1905. gadā, Lat-
vijas lauksaimniecības modernizācija, Latvijas valsts dibināšanā 
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izšķirīgo lēmumu pieņemšana 1917. un 1918. gadā. K. Ulmaņa biogrāfija 
Latvijas brīvvalsts laikā galvenajās līnijās līdzinājās tās politiskajai un 
saimnieciskajai vēsturei. 

K. Ulmaņa tēlam Latvijas publiskajā telpā pirms okupācijas, domājams, 
bija būtiska nozīme viņa fenomena radīšanā latviešu kolektīvajā atmiņā. 
20. gs. 30. gadu otrajā pusē, kad Latvijas poligrāfija bija kļuvusi tehniski 
spēcīga un spēja nodrošināt fotogrāfiju iespieduma augstu kvalitāti, 
preses izdevumu lappuses bija piepildītas ar pozitīvisma manierē vei-
dotiem K. Ulmaņa un “viņa tautas” uzņēmumiem, kam bija efektīva 
un paliekoša ietekme uz cilvēku apziņu. Turklāt tie tika tiražēti simtiem 
tūkstošu eksemplāros un arī padomju gados bija visai plaši pieejami 
privātajās bibliotēkās (ja ne grāmatplauktos, tad māju bēniņos un 
pažobelēs) un vēstīja par Latvijas brīvvalsti. Šīs fotogrāfijas turpināja 
radīt pirmsokupācijas Latvijas vizuālo tēlu, kura pozītivismu laika gaitā 
vēl vairāk stiprināja salīdzinājums ar padomju realitāti un padomju varas 
attiecībām ar tautu. Liela nozīme K. Ulmaņa tēla veidošanā bija viņa 
dalībai dažāda līmeņa publiskajos pasākumos, braucieniem pa valsti, 
sarunām ar “mazajiem” cilvēkiem. Viņa klātesamība cilvēku dzīvēs bija 
vērojama gan valsts mediētajā dzīvē, gan arī ļoti plaši – daudzu reālajā 
dzīvē. K. Ulmanis bija izcils komunikators, viņa prasme sarunāties ar 
cilvēkiem – politiķiem, diplomātiem, bagātiem un trūcīgiem zemniekiem, 
strādniekiem, inteliģenci, tirgus ļaudīm, nabagmāju iemītniekiem, 
bērniem u.c. – un atmiņas par šo tikšanos mirkļiem un sarunām ar laiku 
pārvērta viņu leģendā. Tai kalpoja arī K. Ulmaņa vizuālais tēls – prasme 
katrā situācijā ar iznesību un/vai dabiskumu valkāt piemērotu apģērbu: 
valsts oficiālajos svētkos un diplomātiskajos pasākumos fraku un cilindru, 
braucienos pa Latvijas laukiem – demokrātiska tipa žaketi, naģeni, zābakus 
u.tml. K. Ulmaņa leģendas panākumu atslēga bija arī fotogrāfijās un dzīvē 
redzamais viņa druknais stāvs, kas pats par sevi solīja drošību un stabilitāti 
valstij un atbildību par tautu, kā arī draudzīgā, labvēlīgā un labsirdīgā 
seja, acu izteiksme un smaids. Tas viennozīmīgi un nepārprotami vēstīja, 
ka viņš ir labs cilvēks un savai tautai piederīgs.

Nostalģija sakņojās ne vien pagātnē, vairāk gan tā vai cita laika 
tagadnē. K. Ulmaņa tēls visai asi kontrastēja ar padomju valstsvīriem un 
Komunistiskās partijas vadītajiem, kuru standartizētie, individuālismu 
nivelējošie portreti, kas nākamās desmitgades pildīja masu mediju 
lappuses, demonstrējot (pretēji padomju tekstos deklarētajam) varas 

8
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distancētību no tautas. Pagātnes fantāzijas nosaka tagadnes vajadzības 
(turklāt visdažādākās, no saimnieciskām līdz garīgām), kā arī nākotnes 
gaidas. Cilvēkiem – gan indivīdiem, gan kopienām – ir allaž savas attiecības ar 
laiku. Sociologs Entonijs Gidenss (Gidenss) piezīmē, ka “laiks – jeb pieredzes 
veidošana laiktelpā – ir banāla un pašsaprotama cilvēku ikdienas dzīves 
iezīme”.3 Aizgājušais laiks un tā norises pārtop atmiņās, kurām vienmēr 
ir īpaša jēga cilvēku dzīvē, vērtību sistēmā un attieksmē pret pasauli. Gan 
individuālā, gan kolektīvā atmiņa saskaras ir tagadnes notikumiem un 
noskaņojumiem, atstājot uz tiem lielāku vai mazāku iespaidu. Cilvēki 
parasti saglabā atmiņas par katru savas dzīves posmu un tās reproducē, 
tādējādi nemitīgi uzturot un veidojot savu identitāti. Turklāt atmiņām 
piemīt atkārtojamība, un tās ir iespējams uzlūkot atkarībā no noteikta 
dzīves posma, paaudzes, arī noskaņojuma skatpunkta. Tādējādi tās var 
mainīt gan formu, gan vērtību, gan vēstījuma nozīmi. Sociologs Moriss 
Halbvahss (Halbwachs) atzīst, ka “sabiedrība laiku pa laikam liek cilvēkiem 
domās nevis tieši reproducēt savu dzīvju agrākos notikumus, bet arī tos 
pielabot, saīsināt un pilnīgot”, tādējādi tiem piešķirot tik īpašu svarīgumu, 
kāds tiem realitātē nepiemita, un vienlaikus uzturot pārliecību, ka viņu 
atmiņas ir patiesas.4

Līdzīgi notiek arī ar kolektīvo atmiņu, kas ir tās vai citas sociālās 
grupas apzināti un aktīvi uzturētā sociālā realitāte. Sociālajām grupām ir 
nepieciešama tāda pagātnes un atmiņu aina, kas kalpo par tās šodienas 
skaidrojumu un iegulst tās identitātes pamatā. Atmiņas ir selektīvas, 
sociālie apstākļi tās var mainīt, proti, vieni pagātnes fakti var iegūt 
īpašu nozīmi, un citi tikt pilnībā aizmirsti. Grupas vieno intereses, bet 
atmiņa bieži ir tā, kas grupas locekļus notur ilgstoši kopā, – viņi vienādi 
“iztēlojas” sevi.5 Turklāt katra individuālā atmiņa ir grupas atmiņas daļa, 
ikviens iespaids, ikviens fakts (pat, ja tas īpaši skar tikai kādu atsevišķu 
personu) iemanto noturību atmiņā, ja tas tiek ielogots sociālajā ietvarā.6 
Kolektīvās atmiņas rodas komunikācijas procesā par pagātnes notikumu 
nozīmi. Tie ir kopīgie pagātnes tēli, reprezentācijas, simboli un zīmes, kas 
iegulst grupas sociālās solidaritātes pamatā, kam savukārt ir liela nozīme 
nedemokrātiskos un okupācijas režīmos, kā arī pārmaiņu, politiskās un 
sociālās nestabilitātes laikā.

Latvijā pusgadsimtu, kamēr tā bija okupēta un inkorporēta Padomju 
Sociālistisko Republiku Savienībā (PSRS), pozitīvs vēstījums par Latvijas 
Republiku, tās politiķiem (izņemot komunistus) un tautu (izņemot 

 9
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komunistu atbalstītājus) piederēja pie visstingrākajiem tabu. Tas turpināja 
pastāvēt vien cilvēku individuālajā un dažādu grupu sociālajā atmiņā. Stāsti 
par Latvijas brīvvalsti un K. Ulmani – nozīmīgu tās raksturlielumu – slepeni 
vai pusslepeni cirkulēja mutvārdos privātajā telpā, tādā veidā radot cil-
vēkos solidaritātes izjūtu, viņu prātos opozīciju padomju varai un tās 
mediētajai realitātei, kurā padomju valstij bija piešķirts vispozitīvākās, 
visprogresīvākās, visattīstītākās, vislaimīgākās utt. statuss. Stāsti par 
Latvijas brīvvalsti un K. Ulmani padomju laikā bija vēstījumi par citādāku 
pozitīvo realitāti, cilvēku dzīvi, kā arī sabiedrības un varas attiecībām, 
kuru pamatā nav represijas un/vai bailes no tām. Šie stāsti bija latviešu 
patvērums no padomju faktiskās un mediētās realitātes, sociālais, psi-
holoģiskais un garīgais atbalsts. Labvēlīgā attieksme pret Latvijas 
brīvvalsti, K. Ulmani un viņa līdzgaitniekiem padomju okupācijas gados 
bija latviešu kopējais noslēpums, kas stiprināja viņu cilvēcisko piederību 
Latvijai un tās pagātnei.

Turklāt stāstam par K. Ulmani trūka noslēguma. Šā valstsvīra liktenis 
pēc 1940. gada 22. jūlija savukārt piederēja pie padomju okupācijas 
varas noslēpumiem. Padomju Latvijā izdotajā uzziņas un vēstures 
literatūrā pirmā informācija par K. Ulmaņa nāvi parādījās vien 20. gs. 60. 
gadu nogalē. Visplašāk pieejamais izdevums bija “Latvijas PSR mazās 
enciklopēdijas” trešais sējums, kur šķirklī “Ulmanis Kārlis” aiz uzvārda 
iekavās norādīti dzīvesgadi: “1877–1942”, bet nav sniegta informācija 
ne par pēdējo dzīvesvietu, ne arī nāves apstākļiem.7 Kolektīvajā atmiņā 
eksistēja savas versijas, kas transformējās atbilstoši sava laika norisēm un 
aktualitātēm. Šo versiju vidū pastāvēja arī izteikti romantizēti stāsti par 
K. Ulmaņa mūža pēdējo cēlienu, jo kolektīvajai atmiņai bija grūti pieņemt 
faktu, ka šo cilvēku – Latvijas brīvvalsts simbolu – gluži vienkārši, tāpat 
kā miljoniem citu cilvēku, ir nobendējušas padomju represīvās struktūras. 
Daudz tīkamāk bija iztēloties, ka K. Ulmanim ir izdevies izdzīvot līdz 
staļinisma beigām un ka viņš šajā laikā neatradās ieslodzījumā, bet 
gan vadīja kādu Krievijas paraugkolhozu, kuru tad pats bija arī radījis, 
pārvēršot atpalikušu saimniecību saimnieciskā brīnumuzņēmumā. 
Vēl vilinošāk bija iztēloties, ka viņš ir piedzīvojis Ņ. Hruščova uzsākto 
padomju valsts destaļinizāciju, kas varēja pavērt iespēju arī K. Ulmanim 
atgriezties dzimtenē. Arī Latvijas Republikas Valsts eksprezidents Guntis 
Ulmanis, daloties savā Kārļa Ulmaņa izzināšanas pieredzē (kas ir līdzīga 
vairuma latviešu pieredzei) stāsta:

10
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Gandrīz visu bērnības laiku manai attieksmei pret K. Ulmani vajadzēja 
veidoties ļoti noraidošai, jo viņa vārdu dzirdēju pieminam vienīgi noliedzošā 
nozīmē. Bet tā nenotika. Sākumā es par viņu īpaši neinteresējos un galvu 
nelauzīju, taču nezin kāpēc man likās, ka Kārlis Ulmanis nevar būt slikts, kā 
par viņu runā. Es tam lāgā neticēju.
Pilnīgi jaunas atklāsmes guvu septiņdesmitajos gados, kad daudz braukāju pa 
Latviju. Cilvēki bija kļuvuši varbūt drusku drošāki un vaļsirdīgāki. Neviens 
īpaši necentās noskaidrot manas attiecības ar Kārli Ulmani, bet, iespējams, 
uzvārda dēļ reizēm iznāca sarunas arī par viņu. Un es pārsteigts atklāju, 
ka K. Ulmanis un viņa laiks tautā dzīvo pilnīgi pretēji tam, ko bērnībā biju 
iepazinis skolā un no oficiālās propagandas. Jo vairāk padomju vara viņu nīda 
un lādēja, jo augstāk tauta cēla uz pjedestāla. Tas bija saprotams, jo cilvēki, 
neieredzēdami komunistisko režīmu, uzskatīja par labu un pareizu visu, ko tas 
noraidīja. Atceros daudzās runas par to, ka Ulmanis vēl ir dzīvs; tika minētas 
vietas Krievijā, kur viņš pavisam nesen redzēts, kur kara gados vai drīz pēc 
tam bijis kolhoza priekšsēdētājs un īsā laikā nostādījis to uz kājām. Skaidrs, ka 
visi šie stāsti bija teiksmas, – tobrīd Ulmanim jau būtu ļoti cienījams vecums, 
un ne mazāk fantastiski bija iedomāties viņu kolhoza priekšsēdētāja lomā.
Latvijas brīvvalsts pēdējais prezidents, kaut arī būdams pretrunīga personība, 
kļuva it kā par folkloras tēlu, kas sevī fokusēja un iemiesoja Latvijas neatkarības 
ideju, visu gaišo, kas saistījās ar mūsu tautas svētīgāko laikmetu. Un posta 
gadi, kas šo laiku arvien attālināja, reizē vērta to spožāku. Aizmirsās grūtības, 
pretrunas, līdz zudusī brīvā Latvija tautas apziņā kļuva par nogrimušu 
Gaismas pili.8

K. Ulmaņa fenomenu kolektīvajā atmiņā apliecina arī fakts, ka 20. gs. 
80. gadu otrajā pusē Padomju Savienības Komunistiskās partijas (PSKP) 
Centrālās komitejas (CK) uzsāktās perestroikas kursa ietvaros notiekošā 
vēstures “balto plankumu” aizpildīšana par vienu no galvenajiem 
jautājumiem izvirzīja patiesības uzzināšanu par K. Ulmaņa mūža pēdējiem 
gadiem. Tas bija svarīgi cilvēkiem, un tas ļoti bieži bija pirmais jautājums, 
kas tika uzdots profesionālajiem vēsturniekiem, varas pārstāvjiem, 
Latvijas Tautas frontes un citu tālaika politisko un sabiedrisko organizāciju 
līderiem. Tika publicētas pirmās viņa biogrāfijas.9 1989. gadā ar šo 
jautājumu risināšanu nodarbojās arī Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) 
CK un Latvijas PSR Augstākā padome, kuras viens no uzdevumiem bija 
iegūt no PSRS arhīviem dokumentus par K. Ulmaņa likteni, sākās arī viņa 
kapavietas meklējumi.10 Notika Latvijas arhīvu un bibliotēku specfondos 
esošo materiālu atslepenošana, izstāžu atklāšana, piemiņas vietu 
sakopšana, muzeju atvēršana, piemiņas pasākumu un preses izdevumu 
akciju rīkošana, nostāstu un anekdošu vākšana11 u.c., kas pievērsa lielu 
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uzmanību, lika cilvēkiem stāvēt garās rindās, lai iekļūtu izstāžu telpās, 
sarīkojumos un iegādātos preses izdevumus, mudināja ziedot, lai veidotu 
piemiņas zīmes u.c. Latvijas Republikas un tās valstsvīru, vispirmām 
kārtām K. Ulmaņa atceres un idealizācijas procesi turpinājās arī pirmajos 
gados pēc Latvijas Republikas valstiskuma atjaunošanas. Sociālo procesu 
pētnieki ir atzinuši, ka tieši pēcpadomju valstu kolektīvajā atmiņā īpaša 
vieta bija/ir nostalģijai. Sociologs Pjotrs Štompka (Sztompka) nostalģiju 
pieskaita pie sociālo pārmaiņu radītās traumas indikatoriem.12 Svetlana 
Boima (Boym) to dēvē par vēstures emocijām. Viņasprāt, modernā 
nostalģija ir sēras par mītiskās atgriešanās neiespējamību, jaukās pasaules 
ar skaidrām robežām un vērtībām zaudējumu.13 

Nostalģija pēc Latvijas pirmās brīvvalsts laikiem 20. gs. 90. gadu 
pirmās puses pēcpadomju sabiedrībā bija samērā spēcīga, emocionāla, 
kā arī ilgstoša. Līdz pat pēdējo gadu straujai attīstībai un jūtamajam 
labklājības pieaugumam nereti pagātne (daļai sabiedrības – Ulmaņlaiku, 
daļai – padomju laiku formātā) bija augstākā vērtē par tagadni. Arī 
laikam aizvien vairāk zaudējot atskaites punkta “pēc” nozīmi un iegūstot 
pašpietiekamību, pagātne sāk atšķelties no tagadnes rituma. Kolektīvās 
atmiņas klātbūtnes jūtamība tagadnē katrā ziņā nav uzskatāma par Latvijas 
kādu īpašu pazīmi. Tai ir savs svars visdažādākajos politiskajos diskursos, 
piemēram, Vjetnamas kara iespaidi ievērojami mazina sabiedrības atbalstu 
ASV militārajām akcijām, atmiņas par nacistisko periodu ietekmē Vācijas 
ārējo un iekšējo politiku, Votergeita ir kļuvusi par Amerikas politisko 
skandālu mūžīgu atskaites punktu utt., kā arī sekmē t.s. nožēlas politiku 
un dažādu pieminēšanas formu attīstību.14

2007. gads ir Kārļa Ulmaņa jubilejas gads, – viņa 130. dzimšanas dienas 
gads. Tas jau tuvojas noslēgumam un ir daudz klusāks nekā iepriekšējās 
apaļās un pusapaļās jubilejas. Šogad viņa vārda publiska pieminēšana 
vairs nepulcina ielās cilvēku tūkstošus vai pat simtus. Lai gan nav iemesla 
apgalvot, ka ir mazinājusies K. Ulmaņa popularitāte un sarukusi cieņa, 
bet gan – Latvijas tagadne šobrīd guvusi virsroku pār pagātnes pievilcību. 
Publiskajā telpā K. Ulmanis lielā mērā joprojām simbolizē ideālo valstsvīru, 
tautas politiķi, kura līdziniekam arī mūslaiku Latvijas politiskajā arēnā 
tiek prognozēti milzu panākumi un atbalsts. Kārļa Ulmaņa vieta Latvijas 
pagātnē, šodienā un, domājams, arī nākotnē ir sevišķā vērtē.
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Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju 
nodaļas projekta “Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis …” uzdevums nav Latvijas 
vēsturē līdz šim nezināmu faktu meklējumi, Kārļa Ulmaņa biogrāfijas un 
Latvijas vēstures rakstīšana, autoritārā režīma iezīmju un Latvijas valsts 
bojāejas jaunu raksturojumu piedāvāšana u.tml., bet gan – centieni saprast 
šās personības un ar viņu saistīto pagātnes notikumu, vēstures posmu, 
cilvēku nozīmi un jēgu gan mūslaiku, gan pagātnes publiskajā telpā. 
Projekta ietvaros izstrādāti raksti par K. Ulmaņa reprezentāciju dažādu 
laikmetu, dažādu valstu un valodu preses izdevumos, kino, politiskajā 
un biogrāfiskajā literatūrā, apcerēti viņa mediētā tēla dažādi aspekti. 
Krājumā ir ietverti tematiski un saturā ziņā visai atšķirīgi raksti. Atšķirīgas 
ir arī to avotu un teorētiskās bāzes, izraudzītā metodoloģija. Atsevišķas 
publikācijas ir tapušas bakalaura un maģistra darbu izstrādes ietvaros, 
citas – tieši šim izdevumam. Šos pētījumus vieno galvenais uzdevums – 
sniegt analītisku ieskatu publiskajā telpā gan pastāvējušajos, gan arī esošos 
priekšstatos par Kārli Ulmani. 

Rakstu autoru vidū ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Komunikācijas studiju nodaļas un Informācijas un bibliotēkas zinātnes 
nodaļas mācībspēki, doktoranti un maģistranti, kā arī bakalaura un 
maģistra programmas absolventi. Projektā iesaistījās arī Lietuvas un 
Polijas universitāšu doktorantes. Pētījumu rezultāti prezentēti 2007. gada 
23. novembrī LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu 
institūta un Stratēģiskās analīzes komisijas rīkotās starptautiskās 
konferences “Baltijas nākotne” tematiskajā sekcijā “Baltijas mediju 
pagātnes, tagadnes un nākotnes dimensija”.

Krājumā iekļautie raksti kārtoti vairākās nodaļās, – katra no tām veltīta 
K. Ulmaņa dzīves kādam atspulgam. Pirmajā daļā “Šā laika atspulgā” 
apkopti raksti, kas vērtē K. Ulmaņa un viņa laiku lietojumu un nozīmi 
mūsdienu publiskajā telpā. Ābrams Kleckins rosina domāt par mūsdienu 
Latvijā pastāvošajām attieksmēm pret K. Ulmani un autoritāras politikas 
praksi. Viņaprāt, tas sekmē demokrātijas attīstības problēmu izpratni, 
kā arī efektīvas demokrātijas veidošanas perspektīvas izpratni. Evita 
Naglinska apjomīgā un faktoloģiski bagātā rakstā iztirzā latviešu presē no 
1989. līdz 2004. gadam pastāvošo Kārļa Ulmaņa mītu, kura esamību un 
transformācijas noteica politiskie notikumi, sabiedrības attiecības ar valsti, 
politiskās manipulācijas, saimnieciskā situācija un sociālās problēmas, kā 
arī alkas pēc labākas nākotnes. Olga Proskurova aplūko divas latviešu 
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dokumentālistu filmas par Kārli Ulmani – Arvīda Krieva “Prezidenta 
laiks” (1992) un Rodrigo Rikarda “Ziedošā Latvija” (2002) – un, analizējot 
tajās izmantotos kinohroniku materiālus, verbālās zīmes un tēlus, 
ekspertu izvēli, veido to radīto Ulmaņa vārdnīcu. Savukārt Inese Priedīte 
aplūko publiskajā telpā pastāvošos nostāstus par K. Ulmaņa privāto dzīvi, 
atzīstot, ka neesošās vai neredzamās viņa personiskās attiecības zināmā 
mērā ir trūkums, kura aizpildīšanai tiek atkārtoti vecie un izdomāti arvien 
jauni stāsti un radītas dažādas interpretācijas.

Otrajā daļā “Trīsdesmito gadu Latvijas preses spogulī” iekļauti 
pētījumi par K. Ulmaņa diskursu masu medijos viņa varas uzplaukuma 
gados dažādu notikumu kontekstā. Sandris Vilcāns analizē K. Ulmaņa 
tēlu žurnāla “Aizkulises” karikatūrās pirms 1934. gada 15. maija 
apvērsuma, noskaidrojot, kādi kritiski K. Ulmaņa epiteti pastāvēja tālaika 
demokrātiskajā (un vienlaikus tabloīdu) presē. Dace Zipka aplūko Kārļa 
Ulmaņa tēlu laikrakstos “Brīvā Zeme” un “Jaunākās Ziņas” 1934. gada 
15. maija apvērsuma priekšvakarā, secinot, ka pirmajā dominēja Kārļa 
Ulmaņa – īpaši izcila politiķa un spēcīgas personības – diskurss, kas radīja 
priekšstatu, ka tieši viņa rokās ir jāieliek Latvijas liktenis, bet otrais pārsvarā 
piedāvāja neitrāla rakstura materiālus. K. Ulmaņa 60. dzimšanas dienas, 
kas tika atzīmēta 1937. gada septembrī, svinību atainojumu laikrakstā 
“Сегодня” iztirzā Solvita Denisa un Dmitrijs Petrenko. Viņi atzīst, 1937. 
gada ideoloģijā Kārlis Ulmanis pozicionēts kā tautas likteņa izraudzītais 
vadonis un glābējs, kas garantē tautas gaišu nākotni. Andra Briekmane 
aplūko K. Ulmaņa attēlojumu fotogrāfijās žurnālā “Atpūta” 1939. gadā 
un konstatē tajās radītos politiskos mītus, kas summējas vēstījumā – 
K. Ulmanis ir vislabākais valsts un tautas vadonis. Ojāra Skudras rakstā, 
analizējot baltvācu 20. gs. 30. gadu preses publikācijas un izmantojot vācu 
vēsturnieka E. Oberlendera piedāvātās konceptuālās Latvijas vēstures 
procesu skaidrojuma idejas, iztirzāta autoritārā režīma izveidošana un tās 
cēloņi, kā arī režīma (ne)iespējamā pārvēršanās totalitārā režīmā. 

Krājuma trešā daļa “Trīsdesmito gadu kaimiņvalstu preses spogulī” 
sniedz ieskatu Latvijas 1934. gada 15. maija apvērsuma, valsts politiskās 
iekārtas un citu norišu vērtējumā Lietuvas, Polijas un Padomju Savienības 
presē. Vilma Akmenīte, analizējot Lietuvas presi laikposmā no 1934. līdz 
1940. gadam, secina, ka 1934. gada 15. maija apvērsums tajā ar nelieliem 
izņēmumiem vērtēts atzinīgi, bet 30. gadu beigās K. Ulmanis laikrakstu un 
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žurnālu publikācijās personificēja Latviju, viņa un Latvijas tēls saplūda. 
Tādējādi K. Ulmaņa – cilvēka un politiķa – tēls Lietuvas presē zaudēja 
individuālās īpatnības, – K. Ulmanis nozīmēja Latviju. Evas Gabrielakas 
pētījumā iztirzātās Polijas preses publikācijas par Latviju liecina, ka tajā 
K. Ulmaņa rīcība, likvidējot demokrātiju un nodibinot autoritāru iekārtu, 
pārsvarā tika attaisnota un apvērsuma iemesli sasaistīti ar valsts drošību. 
Daļā publikāciju K. Ulmaņa īstenotais apvērsums tika vērtēts kā politiskās 
sistēmas salabošana/remonts, citās – kā veiksmīga diktatūras ieviešana. 
Vitas Zelčes rakstā aplūkots Latvijas diskurss Padomju Savienības 
publiskajā telpā 20. gs. 30. gados, galveno vērību veltot 1934. gada 15. 
maija valsts apvērsuma atspoguļojumam padomju presē un politiskajās 
brošūrās. Rezumēts, ka Padomju Savienībā tika kultivēta klaji naidīga 
attieksme pret Latviju, solīta pastāvošās varas gāšana un padomju varas 
izveide. 

Ceturtajā nodaļā “Trīsdesmito gadu Latvijas specprojektos” apkopoti 
pētījumi par K. Ulmaņa autoritārā režīma laikā īstenotajiem īpašajiem 
ideoloģiskajiem projektiem. Viestura Zandera rakstā aplūkotas Kārļa 
Ulmaņa autoritārā režīma veiktās pārmaiņas grāmatniecības tiesiskajā 
bāzē un administrēšanā. Mārtiņa Kaprāna publikācijā analizēta lite-
rāta Edvarta Virzas sarakstītā monogrāfija “Kārlis Ulmanis” (1935), 
teksta analīzē balstoties uz franču naratologa Žerāra Ženeta (Genette) 
un amerikāņu naratologa Sīmūra Četmena (Chatman) fokalizāciju 
skaidrojošajām koncepcijām. Rakstā norādīts, ka E. Virzas monogrāfijas 
izpēte atklāj saliedētas K. Ulmaņa reprezentācijas formēšanos, kurā 
sapludinātas cilvēciskās un reliģiskā intertekstualitātē nostiprinātās 
politiskās īpašības.  

Piektā nodaļa “Tālaika mediju notikumos un rituālos” ietverti pētījumi, 
kas balstās uz rituālu komunikācijas un mediju notikumu teorijām. Vitas 
Zelčes apcerē sniegts K. Ulmaņa autoritārā režīma un rituālu pārskats, 
īpašu vērību veltot K. Ulmaņa Latvijas braucieniem. Publikācijā skarta arī 
režīma atbalsta un sociālās bāzes problemātika. Zoja Gorbušina, analizējot 
avīžu “Jaunākās Ziņas” un “Сегодня” materiālus, iztirzā divus mēnešus 
pēc apvērsuma sarīkoto masu pasākumu “Atdzimšanas dziesma”, kas 
sapulcēja vairāk par simt tūkstoš skatītāju. Šajā izrādē mākslinieciski 
izteiksmīgā un izklaidējoši atraktīvā veidā masu auditorijai tika prezentēta 
jauna vēstures interpretācija un izklāstīta Ulmaņa režīma ideoloģija. 
Maritas Zitmanes rakstā ir aplūkoti Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas dienas 

15

Ievads.indd   15 2007.11.11.   16:15:17



                IEVADS

atzīmēšanas pasākumi – mediju notikums Kurzemes un Zemgales lokālajā 
presē. Viņa secina, ka svinību ietvaros Jelgavā notiekošie 3. Pļaujas svētki 
pārtop mediētā kronēšanas pasākumā, kas simboliski K. Ulmani ieceļ 
karaļa kārtā un savā veidā leģitimē K. Ulmani kā patieso un atzīto Latvijas 
Vadoni. Vinetas Sprugaines publikācijas uzmanības lokā ir 1937. gada 
28. janvārī pieņemtā Latvijas Republikas Civillikuma (stājies spēkā 1938. 
gada 1. janvārī) pārtapšana ritualizētā mediju notikumā, kas atbilstoši 
autoritārās iekārtas prasībām realizē vadoņa autoritātes (no)stiprinošus 
rituālus. 

Grāmatu noslēdz nodaļa “Latvijas Republikas novakarē”. Tajā 
iekļautajā Andra Saulīša rakstā aplūkots Kārļa Ulmaņa pēdējais brauciens 
ārpus Rīgas 1940. gada 2.–3. jūnijā, kad viņš apmeklēja Jēkabpils un 
Madonas rajonu, un tā atspoguļojums laikrakstos “Jaunākās Ziņas”, 
“Brīvā Zeme” un “Jēkabpils Vēstnesis”. Rakstā arī analizēts K. Ulmaņa 
pēdējā brauciena aculiecinieku stāstītais, kas sniedz kolektīvajā atmiņā 
glabāto skatījumu uz tālaika notikumiem un apkārt valdošo atmosfēru 
nepilnas divas nedēļas pirms PSRS karaspēka daļu ienākšanas Latvijā.

Ārpus šīs grāmatas palikušas vēl ļoti daudzas tēmas un notikumu 
iespējamie iztirzājumi. Piemēram, Latvijas atspoguļojums, K. Ulmaņa 
vērtējums un/vai noklusējums Igaunijas, Somijas, Rietumvalstu u.c. sava 
laikā presē. Tas vairotu zināšanas par Latvijas vietu pasaules kopainā. 
Parasti, palielinoties ģeogrāfiskajai distancei, pieauga arī informācijas 
fragmentārisms un līdz ar to – kļūdu iespējamība. Piemēram, ASV 
respektablais laikraksts “New York Times” 1934. gada 15. maijam veltīja 
rakstus “Kara stāvoklis Latvijā” un “Latvijas diktators darīja galu nacistu 
draudiem”, kurā, balstoties Londonas saņemtajās ziņās, teikts: 

Misters Ulmanis ķērās pie fašistiskajām metodēm kā līdzekļa, lai glābtu 
agrārās valsts agrāro valdību, bet viņš apgalvo, ka viņa autokrātiskā kontrole 
ir pagaidu un to iniciējusi nepieciešamība novērst nacistu kontrolētas vācu 
diktatūras dibināšanu vai Rīgas sociālistu pilsētnieku grupu proletārisko 
tirāniju.15

Parasti preses veidotajiem ārvalstu rāmējumiem ir ilgstoša ietekme uz 
tajā vai citā valstī dominējošiem priekšstatiem par citām valstīm un to 
cilvēkiem.

Krājumā ietvertajos rakstos, kas analizē K. Ulmaņa atspoguļojumu 
Latvijas krievu preses izdevumos, tālaika laikrakstu publikāciju citāti 
nav tulkoti latviešu valodā, bet gan valodas precizitātes un izteiksmes 
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uzskatāmības dēļ publicēti krievu valodā. Rakstos par K. Ulmaņa, 1934. 
gada 15. maija un valsts iekārtas atainojumu ārvalstu presē un citos 
izdevumos iekļautos citātus no oriģinālvalodas ir tulkojuši rakstu autori.

Pateicamies Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam, 
Latvijas Valsts vēstures arhīvam, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas 
Misiņa bibliotēkai par atbalstu grāmatas ilustratīvā materiāla veidošanā. 
Paldies Aiovas Valsts Universitātes profesoram Andrejam Plakanam par 
ielūkošanos ASV 20. gs. 30. gadu preses materiālos un Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Lasītavu daļas vadītājai Guntai Mindei par konsultācijām.
Paldies Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes dekānei Intai 
Brikšei un izpilddirektorei Gitai Blauai par atbalstu, rūpēm un palīdzību. 

Projekts realizēts un grāmata izdota par Latvijas Universitātes Sociālo 
zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas līdzekļiem, piesaistot 
starptautiskā doktora studiju veicināšanas projekta “ProComDoc” 
atbalstu.
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Ābrams Kleckins

Tacits, “Ulmaņa laiki” un attieksme 
pret vēsturi
(Piezīmes par pagātnes un tagadnes attiecībām)

No visiem Latvijas pirmā neatkarības perioda politiķiem vienīgi Kārļa Ulmaņa 
personība līdz pat mūsdienām izraisa dzīvu interesi un līdz ar to arī diskusiju 
sabiedrībā. Tas ir izskaidrojams ne tikai un, iespējams, ne tik daudz ar viņa 
lomu Latvijas valsts dibināšanas un pirmās neatkarības vēsturē, cik ar mūsdienu 
neatkarīgās Latvijas attīstības grūtībām, jo Kārlis Ulmanis un viņa piekoptais 
autoritārisms tiek sabiedriskajā diskusijā pretstatīti kā veiksmīga alternatīva 
tagadējai demokrātiskai valsts pārvaldei un pauž ievērojamas sabiedrības daļas 
neapmierinātību ar stāvokli, kas izveidojies valstī pēc neatkarības atjaunošanas. 
Tas, ka problēmas demokrātijas attīstībā tiek kritizētas nevis no demokrātijas 
pilnveidošanas, bet gan ar demokrātiju nesavietojamām pozīcijām, ir sociāls 
fenomens, kura analīze ir būtiska, lai dziļāk izprastu sociālpolitisko situāciju 
valstī, kā arī perspektīvas un ceļus efektīvas demokrātijas veidošanā.
Atslēgvārdi: Kārlis Ulmanis, demokrātija, autoritārisms, vēstures uztvere.

Bieži un ne bez pamata tiek apgalvots, ka vēsturnieka acīm esot visgrūtāk 
uztvert tikko pagājušo dienu, tikko pagājušo gadu, vispār laiku, kuram pats 
esi bijis liecinieks, kuram esi piederējis. Visgrūtākais esot pašam atšķirt, kur 
beidzas objektīva liecība un sākas visbiežāk neapzināta un arī nokavēta 
attiecību kārtošana. Pagātne, protams, nekur nepazūd, tā dzīvo atmiņās, tā 
nāk līdzi kā iespēja salīdzināt un izvērtēt tagadni, tā turpinās attiecībās un 
darbībās, kas sākušās pirms gadiem un gadu desmitiem, nereti bez cilvēka 
līdzdalības, bieži vien vēl pirms viņa dzimšanas un ir mantotas nostāstu, 
stereotipu, vēstures mācību grāmatās lasītas un citādi viņu sasniegušas 
informācijas veidā. Tās lielākā daļa tiek uztverta it kā starp citu, kā vienkārša 
faktu konstatācija, kas neprasa nedz īpašu analīzi, nedz iedziļināšanos, un 
tomēr kļūst par būtisku pašapziņas sastāvdaļu un bieži vien nemanāmi, 
tomēr jūtami ietekmē cilvēka uztveri, vērtējumus un pozīciju.
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Tāpēc jau tik reti ir sastopami un tik augsti tiek vērtēti tādi 
vēsturnieki kā Publijs Kornēlijs Tacits (Tacitus), kas dzīvoja laikā 
(mūsu ēras ap 26 – ap 117), kad Senajā Romā, republikai pārtopot par 
impēriju, gandrīz nepārtraukti plosījās drausmīgs asiņains terors, no 
kura neviens nevarēja justies pasargāts, it sevišķi ja viņš piederēja pie 
sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Bet Tacits bija viens no impērijas 
augstākajiem ierēdņiem, kādu laiku, būdams Mazāzijas prokonsuls, reizē 
pārvaldīja sešas Romas iekarotās valstis. Viņš ļoti labi apzinājās situāciju, 
arī to, ar ko viņam ir jārēķinās nepārtrauktā asiņainā cīņā par varu: “Trīs 
manas ģimenes locekļi ir apcietināti, drīz pienāks mana kārta.” Un tomēr 
turpināja sīki un precīzi savos divos lieldarbos – “Vēsture” (Historiae, 14 grā-
matas, saglabājušās pilnīgi 1.–4. un 5. sākums) un “Annāles” (Ab excessu 
divi Augusti Libri, 16 grāmatas, nepabeigts, saglabājušās pilnīgi 1.–4. un 
12.-15., daļēji – 5., 6., 11., 16.) – fiksēt notiekošo. Viņš nerakstīja atmiņas, 
viņš saglabāja liecības. Šie darbi līdz pat mūsdienām, pēc diviem gadu 
tūkstošiem nezaudē savu vērtību, bez šīm liecībām nav iespējams nedz 
nopietni pētīt, nedz gūt nopietnu ieskatu tajos laikos. Tacits to paveica, 
jo uzskatīja par savu pienākumu. Viņa darbos izpaudās pārliecība par 
to, kādam ir jābūt īstam Romas pilsonim: “Kas ir īsts romietis? Izglītots 
romietis ir tas, kas redz savus laikus, nepārtraukti saglabājot tos atmiņā, 
lai nodotu savam dēlam, un kas no sava tēva zina viņa laikus, zinot arī 
tēva vectēva laikus.”

Tacitu visos laikos ir maz, tāpēc nebūtu pareizi kādam konkrēti 
pārmest, ka viņa mēģinājums pastāstīt par savu laiku īsti neatbilst slavenā 
Romas vēsturnieka principiem. Tomēr nevar nenožēlot, ka mūsdienu lielo 
pārvērtību dažādu posmu ietekmīgie līdzdalībnieki savas publiskotās 
liecības (memuārus) galvenokārt velta nevis laikmetam, bet gan savas 
lomas iezīmēšanai tajā un sava (viņuprāt, pareizā) skatījuma paušanai uz 
notikušo. Arī tādām publikācijām piemīt sava vērtība, ja vien kādreiz tās 
nokļūs vēsturnieku rokās un viņi ķersies pie to salīdzināšanas savā starpā 
un ar citiem vēstures avotiem. Tas palīdzētu pilnīgāk un precīzāk izveidot 
un izvērtēt laikmeta ainu. Diemžēl tāda izpēte parasti izrādās stipri 
novēlota, lai nepieļautu kādas pagātnes nepilnīgas izpratnes izraisītas 
rīcības nevēlamas sekas, kurām atkal būtu savas nevēlamās sekas, un, lai 
tas tā neturpinātos, būs jāpieliek arvien lielākas pūles, arvien samazinoties 
iespējām izkļūt no apburtā loka un gūt vēlamos rezultātus. 

Taču savs pilnīgāks vai arī fragmentārāks, vairāk vai mazāk subjektīvs 
skats uz sava laika vēsturi piemīt jebkuram cilvēkam. Katram ir savas 
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atmiņas, kurās tāpat kā politiķu publiskajos vēstījumos ir visai grūti 
atšķirt liecības sniegšanu no viedokļa paušanas. Vairumam cilvēku nav 
nedz laika, nedz iekšējas nepieciešamības iespējami precīzāk fiksēt paša 
redzēto un piedzīvoto un turklāt vēl pārbaudīt to, ko viņam ir stāstījuši 
citi un ziņojuši masu mediji. Cilvēki parasti saglabā atmiņas vienīgi par to, 
kas viņus personīgi ir skāris un atstājis pēdas viņu dzīvē.  

Cilvēks pamatā nedzīvo vēsturē, viņš dzīvo biogrāfijā. Tās, protams, 
ir cieši saistītas. Tomēr nesakrīt. Vēstures aprakstīšanu, līdzīgi tās 
veidošanai, tikai pavisam nedaudzi uztver kā savai biogrāfijai obligāti 
piederīgu nodarbošanos. Izņēmumi šajā ziņā mēdz būt vienīgi lielu 
sabiedrisku pārmaiņu laiki, kuru procesos tā vai citādi tiek iesaistīti 
visplašākie sabiedrības slāņi. Kad krīze ir garām, tie, kas veido vai domā, 
ka veido vēsturi, parasti nemaz vairs īpaši nealkst, lai “nepiederošie” 
jauktos viņu darīšanās (tiem, kas piedzīvojuši Trešo atmodu un bauda 
atjaunotās neatkarības laikus, nav par to daudz jāstāsta, viņiem pašiem 
noteikti ir ko piebilst par šo tēmu).

Tomēr tas, ka ikvienam cilvēkam ir savas personiskas atmiņas par 
vēstures notikumiem, nebūt nenozīmē, ka tās ir tikai dažādu ar vēsturi 
saistītu lielāku vai mazāku haotisku fragmentu kaudze. Cilvēki parasti 
dalās savā starpā atmiņās, diskutē par pagātnes norisēm. Mediji no savas 
puses nepārtraukti piedāvā (arī uzspiež) savas nostājas un vērtējumus, 
kas savukārt arī izraisa pārdomas un diskusijas. Jāpiemin vēl vēstures 
stundas skolā, grāmatas un filmas. Visa tā koprezultāts ir gan visu 
sabiedrību, gan atsevišķas tās daļas vienojošs skats uz pagātni kopumā, 
kā arī tās konkrētām norisēm un periodiem.

Tā veidojas plaši izplatīts/-i un gandrīz vai vispārpieņemts/-i 
priekšstats/-i par vēsturi, it sevišķi par tās, varētu teikt, “izredzētiem” 
posmiem. Kaut gan citi, objektīvi skatoties, dažkārt vēl nozīmīgāki posmi, 
izkrīt no šīs pamatā it kā stihiski izveidojušās vēstures redzesloka. Latvijas 
apstākļos viens no tiem noteikti ir pats sākumu sākums – neatkarīgās 
valsts tapšana. Kā zināms, tā tika radīta demokrātiskas parlamentārās 
republikas veidolā. Tās Satversme savos pamatos ir arī mūsdienās 
atjaunotās neatkarīgās valsts pamatlikums. Tātad mūsdienu starptautiski 
atzītā Latvijas Republika – ANO, ES un NATO pilntiesīga locekle – ir tieša 
pirmās demokrātiskās republikas mantiniece un turpinātāja. 

Taču lai mūsdienu Latvijas valsts patiešām pildītu šo vēsturisko 
lomu, būtu nopietni jāiedziļinās un jāapgūst to piecpadsmit ar pus gadu 
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pieredze, kad tapa un pastāvēja šī valsts, lai saprastu, kāpēc iecere, kas, kā 
galu galā noskaidrojās, izturēja visnežēlīgāko laika pārbaudi, atdzimstot 
pēc gandrīz sešiem gadu desmitiem, savulaik tik viegli tika atmesta, 
nesastopot nekādu vērā ņemamu sabiedrības pretestību, lai neteiktu, ka 
tas drīzāk notika ar lielas (lielākās?) tās daļas ja ne aktīvu, tad vismaz 
pasīvu atbalstu. Vai nav tā, ka pēdējā laikā samilzušie arvien jaunie 
skandāli ap vai visām valsts varām un arvien augošā un arvien skaļāk 
paustā neapmierinātība un atsvešinātība sabiedrībā no valsts struktūrām 
un politiķiem kopumā, daudzējādā ziņā stipri vien atgādina situāciju, kas 
bija izveidojusies pirms 1934. gada 15. maija notikumiem? 

Tas, protams, vēl nenozīmē, ka Latvijai pašlaik draudētu to notikumu 
atkārtošanās: pasaule, kurai tagad pieder Latvija, ir izdarījusi nopietnus 
secinājumus no pagājušā gadsimta pirmās puses pieredzes, un tajā šobrīd 
jebkādiem autoritārisma un totalitārisma piekritējiem ir visai maz izredžu 
nokļūt un vēl mazāk – nostiprināties pie varas. Bet vai tas tomēr neliecina, 
ka Latvijas sabiedrība un tās politiķi ļoti maz vai vispār nemaz nav 
mācījušies no pirmās Latvijas demokrātijas politiskās pieredzes? Ja jau 
tās Satversme ar pēc neatkarības atjaunošanas veiktiem papildinājumiem 
atbilst pat mūsdienu, salīdzinājumā ar pagājušā gadsimta 30. gadiem 
daudz augstākiem demokrātijas standartiem un striktāk ievērojamiem 
principiem, tad acīmredzot problēma nav vis šajos principos, bet gan 
to izpratnē un īstenošanas veidā. Taču tā jau bija arī toreiz, pirms 73 ga-
diem. 

Kāpēc daudziem vēl pašlaik nav skaidrs, ka “stipras rokas”, valsts 
Saimnieka un tautas Vadoņa ideju paudēji un īstenotāji, pat ja viņus vadītu 
vistīrākie nodomi un patiesas rūpes par tautu un valsti, nevar kļūt par to 
glābējiem? Šķiet, Eiropā nevienam par to nevajadzētu būt ne mazākām 
šaubām, jo laikā starp abiem pasaules kariem gandrīz vai visu kontinentu 
no Portugāles līdz Padomju Savienībai, no Baltijas valstīm līdz Spānijai 
un no Vācijas līdz Itālijai pārņēma totalitārisma un autoritārisma sērga 
un dažāda veida vadoņi, fīreri, dučes, pārējie “nācijas tēvi” vairākumā 
valstu valdīja pēc saviem ieskatiem un iegribām, un visās bez izņēmuma 
tas beidzās ar katastrofu. Bet tas, ka ne visi viņi obligāti bija izdzimteņi, ka 
dažiem no viņiem bija vislabākie nodomi, gala rezultātu – tautas nelaimi  
nenovērsa.   

Patīk tas kādam vai nepatīk, bet arī Kārļa Ulmaņa režīma mantojums 
apliecina to pašu. Vienīgais, ko viņam, balstoties uz Somijas pieredzi, 
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sakarā ar 1940. gada notikumiem dažkārt pārmet pārliecinātie valsts 
Saimnieka idejas atbalstītāji, ir viņa atteikšanās izrādīt bruņotu pretestību 
iebrucējiem. Diemžēl šo pārmetumu nevar uzskatīt par korektu. Tam ir 
vairāki iemesli, un viens no būtiskākajiem, ja ne pats būtiskākais, ir tas 
pats 1934. gada apvērsums, kad tautai tika atņemta tās atbildība par savu 
un savas valsts suverenitāti un pilnīgi nodota Vadoņa ziņā. Tauta faktiski 
tika atbrīvota no atbildības par sevi pašu, tai trūka pat kaut cik nopietnas 
informācijas par reālo Latvijas starptautisko stāvokli, un PSRS karaspēka 
iebrukums bija gandrīz vai kā zibens spēriens no gandrīz vai skaidrām 
debesīm. Nekāda kaut cik organizēta bruņota pretestība tādos apstākļos 
nav iespējama. 

Starp citu, Staļina teroristiskais režīms, kas, atšķirībā no Ulmaņa 
autoritārās varas, visiem spēkiem gatavojās un gatavoja sabiedrību karam, 
apspiežot jebkuru, pat visnevainīgāko pilsonisko iniciatīvu, ar nāves 
draudiem liekot pilnīgi paļauties vienīgi uz “dižā vadoņa” ģenialitāti un 
bez ierunām pakļauties viņa gribai, arī izrādījās pavisam nesagatavots 
Vācijas iebrukumam, un tauta par to samaksāja ar vairāku desmitu miljonu 
cilvēku upuriem (precīzais to skaits līdz mūsu dienām nav zināms) un 
neiedomājamām ciešanām. Ko, savukārt, vācu tautai maksāja paļaušanās 
uz “fīreru”, arī ir labi zināms. Šīs traģēdijas ir drausmīgas un diemžēl 
tomēr likumsakarīgas.

Katru reizi, kad tauta pret savu gribu vai pat ar pašas piekrišanu tiek 
atstumta no reālas spriešanas par savu likteni, tas draud ar traģēdiju. 20. 
gadsimts ir pilns ar notikumiem, kas apstiprina šo faktu.

Viss šis atgādinājums par pagājušā gadsimta vēstures norisēm nav 
rakstīts, vienīgi lai atsvaidzinātu lasītāju atmiņu. Šo pārdomu temats 
nav vis vēsture, bet gan tās uztvere. Kāpēc 20. gadsimta autoritāro un 
totalitāro režīmu krahs neapraka uz mūžiem ilūzijas par tautas tēva 
un glābēja vajadzību un iespējamību? Kāpēc sabiedrībā vēl arvien ir 
izplatīta labākajā gadījumā diezgan vienaldzīga, bet biežāk – augstprātīgi 
nievājoša attieksme pret Latvijas pirmās neatkarības demokrātisko 
posmu? Kāpēc vai viss pozitīvais, kas saistīts ar pirmo republiku, tiek 
piedēvēts tā saucamajiem „Ulmaņa laikiem”, bet tāds vārdu salikums kā 
„demokrātiskās Latvijas laiki” vai kaut kas tamlīdzīgs ikdienišķās sarunās 
par pagātni praktiski netiek lietots? Kāpēc galu galā Latvijas prezidenta 
pilī starp likumīgi ievēlēto prezidentu portretiem ir ierādīta vieta arī 
Kārļa Ulmaņa portretam, cilvēka, kas apturēja, bet faktiski atcēla Valsts 
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Satversmi, uz kuras pamata tiek izraudzīts prezidents, un pats sevi iecēla 
prezidenta amatā, citiem vārdiem, tīši pārkāpa valsts pamatlikumu un 
uzurpēja prezidenta pilnvaras?

Runa šajā gadījumā nav par Kārli Ulmani, nav par to, vai viņš būtu 
jāslavē, vai jāpeļ, runa ir par to, ka mūsdienu pasaulē autoritāru režīmu 
spēja pat pie vislabākās tā vadītāja gribas aizstāvēt valsts un sabiedrības 
intereses ir pilnīgi utopiska un galu galā draud ar traģēdiju. Tas nozīmē, ka 
demokrātijai nav alternatīvas. Taču mūsdienu Latvijas sabiedrības un arī 
varas pārstāvju ievērojamai daļai tāda nostāja nav kļuvusi par aksiomu. 

Demokrātiska valsts ir iespējama vienīgi kā tiesiska valsts, kad visiem 
pastāv viens likums un nevienam nav ļauts to pārkāpt. Jāatzīst, ka Ulmaņa 
laikos tāda nostāja vēl nebūt nebija neapstrīdama un arī demokrātija 
daudziem jo daudziem nebija vērtība, kuru nekādā gadījumā nedrīkst 
mīdīt kājām. Formula “apiet likumu ar līkumu” arī tad jau vairs nešķita 
īsti korekta, tomēr tā netika arī pilnīgi noliegta, vajadzēja tikai tādu rīcību 
pēc iespējas solīdi pamatot. Arī Ulmanim neapšaubāmi šķita, ka mēdz 
būt situācijas, kurās valsts intereses varētu nesakrist ar demokrātijas 
interesēm. 

Tādu politiķu tolaik ne vien Latvijā – visā pasaulē bija ļoti daudz. 
Un viņi atrada atbalstu visai plašās sabiedrības aprindās. Izskaidrojums 
tam meklējams tā laika apstākļos. Tikko bija pārdzīvots drausmīgākais 
visas cilvēces vēsturē karš (diezvai kāds varēja tad iedomāties, ka pēc 
divdesmit gadiem sāksies jau Otrais pasaules karš, kas drausmīguma 
un mēroga ziņā tālu pārspēs jebkuras pat visdrūmākās prognozes, tāpat 
kā tas bija ar Pirmo pasaules karu salīdzinājumā ar visiem, kas notika 
pirms tam), tikko dzīve sāka normalizēties, kad cilvēci piemeklēja lielākā 
vēsturē vispasaules ekonomiskā krīze. Desmitiem un simtiem miljonu 
cilvēku krita izmisumā vai bija uz izmisuma robežas, jo nezināja ko iesākt, 
kur meklēt glābiņu. Tādās bezizejas situācijās plašus sabiedrības slāņus 
pārņem alkas pēc glābēja un gatavība uzticēties gandrīz jebkuram, kas 
uzņemtos šo lomu, uzņemtos atbildību par kārtības ieviešanu un krīzes 
likvidēšanu, apliecinot savu atbilstību šo uzdevumu veikšanai ar galēji 
populistiskiem saukļiem un radikāliem lēmumiem pret tiem, kurus viņš 
pasludinās par vainīgiem, par tautas ienaidniekiem, par kangariem utt.  

Demokrātija šķita par vāju, par gļēvu, lai tiktu galā ar dramatiskām 
krīzes situācijām, lai dzīve atkal kļūtu aptverama un varētu vismaz 
cerēt atrast kaut cik drošu iespēju sev un saviem tuviniekiem ja ne gluži 
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dzīvot, tad kaut vai izdzīvot. Izmisums un demokrātija nav savienojami, 
jo izmisuma pamatā ir nespēja uzņemties atbildību par sevi un cilvēkiem, 
kuriem nepieciešams tavs atbalsts. Izmisuma cēloņi var būt gan no cilvēka 
neatkarīgi, kā jau minētā vispasaules ekonomiskā krīze, gan arī vairāk vai 
mazāk paša vainas dēļ. Šajā gadījumā runa, protams, ir par pirmā tipa 
cēloņiem. 

Visa 20. gadsimta pirmās puses vēsture ir uzskatāma un biedējoša 
liecība, ka demokrātija tajā veidā, kādā tā tika ieviesta un izplatīta gadsimta 
sākumā, ir nepietiekami efektīva, lai, no vienas puses, krīzes situācijas 
apstākļos pārvarētu autoritāro un totalitāro tendenču izplatīšanos 
sabiedrībā un nepieļautu varas pāriešanu šo nedemokrātisko strāvojumu 
līderu rokās, bieži vien pat formāli nepārkāpjot pastāvošo likumdošanu, 
kā tas notika Vācijā, bet, no otras puses, tā laika demokrātija izrādījās arī 
nespējīga nodrošināt tādu valsts un sabiedrības attīstības modeli, kurš 
izslēgtu vispārēju ekonomisko, sociālo un politisko krīžu veidošanos, kas 
ir patiesā totalitārisma un autoritārisma augsne.

Cilvēce par to samaksāja tās vēsturē vēl nepieredzētu cenu, un diemžēl 
ar to vēl nepietika, lai varētu droši apgalvot, ka visi nepieciešamie 
secinājumi no traģēdijas jau ir izdarīti un tāda mēroga kataklizmas cilvēce 
nekad vairs nepiedzīvos. 

Tomēr 62 gadu laikā, kas pagājuši pēc Otrā pasaules kara beigām, ir 
notikušas visai būtiskas pārmaiņas. Vispirms demokrātijas ir iemācījušās 
sevi aizstāvēt. Nevienā demokrātiskā valstī antidemokrātiskiem spēkiem 
nav izdevies tikt pie varas likumīgā ceļā, proti – uzvarot vēlēšanās. Visi 
mēģinājumi ar varu gāzt demokrātisko valsts iekārtu agrāk vai vēlāk arī ir 
cietuši neveiksmi. Demokrātiskās valstis ir uzskatāmi pierādījušas, ka tās 
savā starpā nekaro, un apvienotiem spēkiem līdz šim sekmīgi novērsušas 
visus pasaules kara draudus. Demokrātijas pārliecinoši nodemonstrējušas 
savas spējas vislabāk nodrošināt visplašākajiem iedzīvotāju slāņiem 
labklājību un drošību, cilvēka cienīgu dzīvi. Vairākkārt ir palielinājies to 
valstu skaits, kas izvēlējušās demokrātisko attīstības ceļu. Tās sadarbojoties 
pašlaik vislielākā mērā nosaka stāvokli pasaulē. Arī Latvijas neatkarības 
atjaunošana ir šīs attīstības sekas. 

Lai to visu (un vēl daudz ko citu) panāktu, vajadzēja iespējami ātri 
beigt tīksmināties ar uzvaru pār nacismu un paskatīties patiesībai acīs, 
lai noskaidrotu, kā tas varēja aiziet tik tālu, ka demokrātija pasaulē 
bija nostādīta uz nāves robežas, un ļoti iespējams, ja totalitārie režīmi 
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nekarotu savā starpā un demokrātija tādējādi neiegūtu vienu no tiem par 
sabiedroto, Otrā pasaules kara sekas varētu būt vēl daudz traģiskākas, 
ieskaitot iespēju anticilvēciskiem režīmiem vismaz uz laiku pārņemt 
kontroli pār visu pasauli. 

Vēstures mācība tika apgūta dziļi un vīrišķīgi. Principu līmenī 
un lielā mērā arī ikdienas politiskajā praksē cilvēktiesības mūsdienu 
demokrātijās tiek uztvertas kā primārās vērtības, problēmu risināšana 
aizvien konsekventāk aizstāj attiecību kārtošanu, savstarpēju pretenziju 
akcentēšanu nomaina savstarpēju interešu kopīga apmierināšana. Tāpēc 
augstāk minētais un visai nepilnīgais demokrātijas pēc Otrā pasaules kara 
gūto panākumu uzskaitījums atstāj tik ļoti spēcīgu iespaidu, ko nespēj 
aizēnot pat tas fakts, ka demokrātiskā pasaule šobrīd ir sastapusies ar 
nopietnām grūtībām pasaules virzīšanā pa demokrātijas un brīvā tirgus 
ceļu. 

No kurienes tad mūsdienu Latvijā rodas nostalģija pēc “Ulmaņa 
laikiem”? Pirmā atbilde tieši izriet no tikko aprakstītā: Latvijai, atstātai 
pēc kara dzelzs priekškara totalitārajā pusē, tika liegta iespēja piedalīties 
vēstures mācības apgūšanas procesā, pēc neatkarības atjaunošanas 
mēs tās saņēmām gatavu formulu veidā. Bet tas nozīmē – informācijas 
un nevis pārliecības formā. Ir jāpaiet laikam, kamēr Latvijas iedzīvotāji 
iegūs nepieciešamo demokrātiskās dzīves pieredzi, lai abstraktā formula 
iemantotu personiski pārbaudītas pārliecības jēgu. 

Tādai atbildei ir pamats, taču to nevar uzskatīt par pilnīgu. Te ir vēlreiz 
jāpievēršas tai atmosfērai, kas pagājušā gadsimta 20.–30. gados sekmēja 
autoritāro un totalitāro režīmu nākšanu pie varas daudzās valstīs. Alkas 
pēc Vadoņa rodas tad, kad plašas aprindas pārņem izjūta, ka no viņiem 
nekas nav atkarīgs un viņi nevar ietekmēt viņiem svarīgu problēmu 
risināšanu valstī, viņi nevar paļauties uz sevi un arī valsts pārvaldē 
nesaskata spēkus, kas varētu un gribētu pārstāvēt viņu intereses. 

Šķiet, ka demokrātija nepazīst šādas situācijas, katrā ziņā tās dziļākā 
jēga ir nepieļaut šādu situāciju iespēju sabiedrībā. Tomēr demokrātisku 
struktūru un mehānismu ieviešana, būdama nepieciešams demokrātijas 
priekšnoteikums, nebūt vēl nenozīmē demokrātijas kā pārvaldes veida 
uzvaru. Tā pārvaldes veida, ko prezidents A. Linkolns 1863. gadā savā 
slavenajā Getisbergas (Gettysburg) runā definēja kā varu tautai, kopā ar 
tautu un tautas labā (Goverment of the people, by the people, for the people). 
Šobrīd, 2007. gada oktobrī, kad visas sabiedriskās domas aptaujas liecina 
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par sabiedrības uzticības krīzi kā izpildu, tā arī likumdošanas un 
tiesas varai, būtu grūti cerēt uz to, ka Latvijā ir daudz cilvēku, kas bez 
nopietnām ierunām ir gatavi attiecināt Linkolna definīciju uz valsti, kāda 
tā ir pašlaik. Sabiedrības vairākumam nav sajūtas, ka politiskās partijas 
pārstāv plašāku sabiedrības daļu intereses, tāpēc, balsojot par kādu no 
partiju sarakstiem, viņi nebalso par savu interešu priekšstāvjiem, bet 
gan izvēlas sarakstu, kas viņuprāt vismaz kaut kādā ziņā atbilst viņu 
priekšstatiem par valsts politiku un politiķiem. Katru reizi vēlēšanu 
rezultāti galu galā izraisa lielāku vai mazāku vilšanos un paplašina aizu, 
kas veidojas starp sabiedrību un politiķiem. Ja vēlēšanas neizjūt kā savu 
priekšstāvju (proti – cilvēku, kuriem uzticies) izvēli, tad neizjūt arī savu 
atbildību par viņu darbību. Taču efektīva demokrātija ir iespējama tikai 
tad, ja politiķi izjūt atbildību savu vēlētāju priekšā, bet vēlētāji – par savu 
izvēli. Tātad tagad Latvijas sabiedrībai nav svarīgāka uzdevuma, kā tikt 
skaidrībā, kāpēc tā ir sanācis, ka, neraugoties uz rūgtām vēstures mācībām, 
sabiedriskajā apziņā vēl vērojama nostalģija pēc kāda glābēja, un kas ir 
jādara, lai valsts demokrātiskā attīstība turpinātos. Sava nozīme šā vitāli 
svarīgā uzdevuma sekmīgā veikšanā varētu būt arī tam, lai sentimentālas 
atmiņas par “Ulmaņa laikiem” netraucētu saprast, ka tie laiki ir palikuši 
vēsturē un jebkuri mēģinājumi kaut kādā veidā pie tiem atgriezties varētu 
nozīmēt nelaimes piesaukšanu. 

Latvijas sabiedrībai būtu jau laiks iegaumēt ironisko Vinstona Čērčila 
izteicienu Lielbritānijas parlamentā 1947. gada novembrī par demokrātiju 
kā, iespējams, ne pārāk labu valsts pārvaldes veidu, tomēr labāku par 
visiem citiem jebkad cilvēku izmēģinātiem veidiem.
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Evita Naglinska

Mīts par Kārli Ulmani latviešu 
presē (1989–2004)

Rakstā	aplūkots	Kārļa	Ulmaņa	personības	un	darbības	atspoguļojums	latviešu	
presē	 laikposmā	 no	 1989.	 līdz	 2004.	 gadam.	 Pētījums	 veikts,	 izmantojot	
kontentanalīzi	 un	 diskursa	 vēsturiskās	 analīzes	 metodi.	 Tajā	 analizētas	
486	 publikācijas,	 –	 tās,	 kuras	 satur	 autoru	 personisko	 attieksmi,	 viedokļus,	
spriedumus	 vai	 arī	 atspoguļo	mūslaiku	 notikumus	 un/vai	 pseidonotikumus.	
Aplūkots	K.	Ulmaņa	mīts	latviešu	presē,	rakstot	par	trim	tēmām:	(1)	valstsvīra	
dzimtajām	 mājām	 “Pikšas”;	 (2)	 viņa	 pēdējā	 dzīves	 posma	 izzināšanu,	 kapa	
vietas	noskaidrošanu,	mirstīgo	atlieku	meklēšanu	un	pārapbedīšanu	dzimtenē;	
(3)	diskusijām	par	Kārļa	Ulmaņa	pieminekli	Rīgā.	Pēcpadomju	Latvijas	daudzās	
saimnieciskās	un	sociālās	problēmas,	kā	arī	iedzīvotāju	neapmierinātība	ar	savu	
valsti	un	tās	politiķiem	ir	sekmējušas	K.	Ulmaņa	mīta	dzīvotspēju.	Tas	visu	šo	
laiku	ir	kalpojis	kā	labākas	nākotnes	iespējas	solījums.	Latviešu	preses	analīze	
arī	 ļauj	 secināt,	 ka	 K.	 Ulmaņa	 mīts	 ir	 nepieciešams	 vērā	 ņemamai	 Latvijas	
sabiedrības	un	politiskās	elites	daļai.
Atslēgvārdi: mīts,	ideoloģija,	režīms,	nācija,	identitāte,	pagātne,	mīta	konstruēšana,	
dekonstrukcija,	 transformācija,	mediju	 diskurss,	 publiskais	 diskurss,	 stereotipi,	
latviešu	prese,	Kārlis	Ulmanis.	

Latvijas	 “ceļš	 uz	 demokrātiju”	 ir/bija	 ne	 tikai	 tieša	 pāreja	 uz	
demokrātisku	 valsts	 iekārtu,	 bet	 arī	 prasme	 sadzīvot	 ar	 savu	
nedemokrātisko	pagātni	un	 to	 izvērtēt,	–	 jo	20.	gs.	gaitā	Latvijā	 tomēr	
dominēja	autoritārie	un	totalitārie	režīmi.	

Viens	no	spilgtākajiem	pagājības	piemēriem,	kurš	joprojām	kalpo	par	
katalizatoru	 diskusijām	 un	 vēstures	 interpretācijām,	 ir	 Kārļa	 Ulmaņa	
personība,	viņa	mediētais	tēls	un	ar	šo	tēlu	saistītās	norises	publiskajā	telpā.	
Turklāt	grūti	iedomāties	vēl	kādu	vēstures	personāžu,	par	kuru	gandrīz	
vai	ikkatram	Latvijas	iedzīvotājam	ir	savs	vairāk	vai	mazāk	argumentēts	
viedoklis.	Šo	viedokļu	daudzveidība	līdzinās	mūžīgajam	strīdam	par	Kārļa	
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Ulmaņa	personības	pozitīvo	un/vai	negatīvo	lomu.	Kārlis	Ulmanis	pieder	
pie	Latvijas	vēstures	lielākajiem	un/vai	noslēpumainākajiem	mītiem.

Mīta	radītā	pasaule	ir	ļoti	nozīmīga	cilvēkiem,	tā	ir	nepieciešama,	lai	
sabiedrība	un	valsts	vispār	varētu	funkcionēt.	Mīti,	kas	tiek	radīti	politikā,	
nepārtraukti	 mainās	 –	 šai	 mainībai	 piemīt	 spēks,	 kas,	 lietots	 noteiktā	
kontekstā,	 rada	 ietekmes	un	nozīmju	dekodēšanu.1	Pēc	K.	Flada	 (Flood)	
domām,	 par	 politiskā	 mīta	 eksistenci	 masu	 komunikācijā	 var	 runāt,	
ja	 pastāv	 atšķirīgi	 vēstījumi	 par	 vieniem	 un	 tiem	 pašiem	 notikumiem,	
kuros	darbojas	vienas	un	tās	pašas	personas,	piešķirot	šiem	notikumiem	
aptuveni	vienādu	interpretāciju,	un	šie	vēstījumi	cirkulē	noteiktā	sociālā	
grupā.2 

Mūsdienu	 kontekstā	 politisko	mītu	 bieži	 vien	 uztver	 kā	 ideoloģiski	
marķētu	 stāstījumu	 par	 pagātnes	 notikumiem,	 tagadni	 un	 iespējamo	
nākotni.	Lietojot	 terminu	“ideoloģiski	marķēts”,	K.	Flads	atzīst,	ka	mītā	
atspoguļojas	 noteiktas	 ideoloģijas	 pieļaujamās	 vērtības,	 uzdevumi,	
vajadzības.	Līdz	ar	 to	politiskais	mīts	satur	acīmredzamu	vai	arī	 slēptu	
aicinājumu	 nostāties	 noteiktās	 ideoloģiskajās	 pozīcijās.3	 Viņš	 apgalvo,	
ka	šis	 jēdziens	apzīmē	arī	 tos	 ideoloģiskos	aspektus,	kas	palikuši	ārpus	
vēstījuma,	t.i.,	tos,	kas	noklusēti	vai	kādu	citu	iemeslu	dēļ	tajā	nav	iekļauti.	
Piemēram,	informācijas	atlase,	iztirzāto	objektu	īpašības	un	darbības,	ko	
nosaka	motīvi	un	mērķi,	kā	arī	vēstījuma	pasniegšanas	veids,	gramatiskās	
konstrukcijas,	stāstījuma	kompozīcija	utt.4	Nenoliedzama	ir	mediju	loma	
šā	mīta	producēšanā,	uzturēšanā,	kā	arī	maiņā.	Visdažādāko	notikumu	
uztvere	un	skaidrošana	sabiedrībā	–	vienalga,	pagātnē	vai	tagadnē	–	nav	
iedomājama	bez	mīta	palīdzības.	

Pētījumā	 ir	 analizēta	 latviešu	 prese	 laikposmā	 no	 1989.	 līdz	 2004.	
gadam.	Šis	15	gadus	ilgais	periods	ir	izvēlēts	tādēļ,	ka,	sākoties	Atmodai,	
Latvijā	aktualizējās	brīvvalsts	vēstures	tēma.	Padomju	okupācijas	gados	
publiskajā	 telpā	 dominēja	 varas	 kultivētais	 diskurss,	 ka	 K.	 Ulmanis	
ir	 fašistiskā	 režīma	 radītājs	un	 tā	 vadonis	un	ka	viņa	 idejas	 ir	 absolūtā	
pretrunā	 ar	 sociālistiskajām	 vērtībām,	 taču	 īsi	 pirms	 Latvijas	 valstiskās	
neatkarības	atgūšanas,	kad	aizsākās	M.	Gorbačova	perestroikas atklātības	
kursa	 iniciētā	 vēstures	 “balto	 plankumu”	 aizpildīšana,	 presē	 iezīmējās	
tendence	pārvērtēt	K.	Ulmaņa	vietu	un	nozīmi.	

Prese	darbojas	kā	forums,	kā	K.	Ulmaņa	mīta	konstruētāja,	uzturētāja,	
atražotāja.	Analizējot	latviešu	presi,	samērā	spilgti	izgaismojas	divi	pilnīgi	
pretēji	 viedokļi:	 vieni	 krāso	 Ulmani	 melnāku	 par	 melnu	 –	 diktators,	
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antisemīts,	 nacionālo	 minoritāšu	 apspiedējs,	 padomju	 okupācijas	
sagatavotājs	 un	 atbalstītājs	 utt.	 Savukārt	 otri	 apoloģizē	 itin	 visu,	 kam	
ir	 jebkāda	saistība	ar	Ulmani,	un	 ignorē	samērā	nepievilcīgo	vadonības	
kultu,	Satversmes	likvidāciju,	Saeimas	atlaišanu	u.c.	Pētījumā	aplūkotais	
materiāls	 nepārprotami	 liecina,	 ka	 latviešu	 presi	 un	 tās	 lasītāju	 lielu	
daļu	 maz	 interesē	 vēsturiskās	 patiesības	 noskaidrošana	 un	 iespējamā	
norobežošanās	 no	 pārliekās	 K.	 Ulmaņa	 glorificēšanas	 vai	 absolūtas	
noniecināšanas.	 K.	 Ulmaņa	 tēls	 visu	 15	 gadu	 ilgumā	 ir	 ejoša	 politiskā	
prece,	it	īpaši	priekšvēlēšanu	kampaņu	laikā.

Pētījuma	 ietvaros	 pievērsos	 trīs	 galvenajām	 tēmām	 par	 K.	 Ulmani	
latviešu	 presē:	 (1)	 valstsvīra	 dzimto	māju	 “Pikšu”	 diskursam;	 (2)	 viņa	
pēdējā	 dzīves	 posma	 izzināšanai,	 kapa	 vietas	 noskaidrošanai,	 pīšļu	
meklēšanai	 un	 iespējamai	 pārapbedīšanai	 dzimtenē;	 (3)	 diskusijām	par	
Kārļa	Ulmaņa	pieminekli.	Veicot	pētījumu	par	Ulmaņa	mītu,	norobežojos	
no	 rakstiem,	 kuros	 izklāstītas	 Latvijas	 vēstures	 atsevišķas	 norises.	 Tos	
izmantoju	kā	informatīvo	bāzi,	jo	vēsturnieku	skaidrojumus	par	pagātnes	
notikumiem	zināmā	mērā	var	uzskatīt	par	mēģinājumu	kliedēt	mītiskos	
priekšstatus	un	piedāvāt	faktus.

Pētījums	veikts,	izmantojot	kontentanalīzi	un	teksta	analīzes	diskursa	
vēsturisko	pieeju,	kuru	izstrādājusi	Ruta	Vodaka	(Wodak).	Šo	metodi	lieto,	
pētot	 runātos	un	rakstītos	 tekstus,	kuri	kalpo	 ietekmējošā	komunikācijā	
un	 kuriem	 ir	 liela	 nozīme	 sabiedriskās	 domas	 veidošanā.5	 Diskursa	
vēsturiskā	pieeja	sekmīgi	ir	izmantota	rasistiski	un	etniski	diskriminējošu	
un	 nacionālo	 identitāti	 ietekmējošu	 tekstu	 pētniecībā.	 R.	 Vodaka	
uzskata,	ka	diskursi	par	nācijām	un	nacionālo	identitāti	balstās	uz	vismaz	
četrām	makrostratēģijām:	 (1)	 uz	 konstruktīvās	 stratēģijas,	 kuras	mērķis	
ir	 nacionālās	 identitātes	 veidošana;	 (2)	 perspektīvās	 stratēģijas,	 kas	
vērsta	uz	nacionālās	 identitātes	vai	 identitātes	naratīvu	saglabāšanu	un	
reproducēšanu;	(3)	transformējošās	stratēģijas,	kas	tiecas	mainīt	nacionālās	
identitātes;	 (4)	 destruktīvās	 stratēģijas,	 kas	 tiecas	 izjaukt,	 demontēt	
nacionālās	identitātes.6 

R.	Vodaka	par	šīs	metodes	instrumentiem	uzskata	diskursa	toposu	jeb	
tematu	konstatēšanu.	Viņa	piedāvā	vairākus	toposus,	kurus	teksta	radītāji	
lieto	argumentācijā.	To	vidū	ir	derīguma un priekšrocības toposs,	ko	izmanto,	
pamatojot	kādas	darbības	noderīgumu	tautas	vai	sabiedrības	lielas	daļas	
interesēs.	Trūkumu un nederīguma toposu	lieto	situācijās,	kurās	kāds	plānotais	
lēmums	vai	aktivitāte	ir	jānoraida.	Definīcijas vai nosaukuma interpretēšanas 
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toposs	tiek	izmantots	gadījumos,	kad	kādas	darbības,	personas	vai	personu	
grupas	 vārds	 un/vai	 nosaukums	 ir	 jāsaista	 ar	 atbilstīgām	 vērtībām	un	
simboliem.	 Briesmu un draudu toposs ir	 noderīgs	 reālās	 vai	 iedomātās	
kritiskās	situācijās,	kad	svarīgi	ir	novērst	iespējamās	briesmas	un	draudus.	
Humanitātes toposs vērojams,	 izvērtējot	 politiskas	 darbības	 vai	 lēmuma	
atbilstību/neatbilstību	cilvēktiesībām	un	vispārcilvēciskām	vērtībām	un	
pieņemot	lēmumu	par	tā	pildīšanu	vai	nepildīšanu.	R.	Vodaka	nosauc	arī	
taisnīguma toposu, atbildības toposu, nastas jeb sloga toposu, finansiālo toposu, 
likuma un tiesību toposu, kultūras toposu. Realitātes toposu viņa	pieskaita	pie	
tautoloģijas	argumentācijas.	Tas	ietver	apgalvojumu,	ka	realitāte	ir	tāda,	
kāda	tā	ir,	tāpēc	ir	likumsakarīga	tā	vai	cita	darbība	vai	lēmums.	Daudzuma 
toposs norāda,	ka	tekstu	skaita	par	kādu	tēmu	palielināšanās	kalpo	noteiktas	
rīcības	vai	darbības	pamatojumam.	Vēstures toposs	tiek	pārsvarā	lietots,	ja	
ir	nepieciešams	pagātni	izmantot	šodienas	situācijas	skaidrojumā	un/vai	
ietekmēšanā.	 R.	 Vodaka	 nosauc	 arī	 sagrozīšanas toposu,	 ko	 piemēro,	 lai	
tīšam	radītu	nepareizu	priekšstatu	par	kādu	situāciju.7	Vairākus	minētos	
toposus	var	konstatēt	arī	latviešu	preses	K.	Ulmanim	veltīto	publikāciju	
materiālos,	kas	atspoguļo	viņa	piemiņas	saglabāšanu	un	popularizēšanu.

	“Kvantitatīvais Ulmanis” latviešu presē“Kvantitatīvais	Ulmanis”	latviešu	presē	
Kvantitatīvajā	pētījumā	analizētas	publikācijas	par	K.	Ulmani	un	ar	

viņu	saistītās	tēmas	latviešu	presē	no	1989.	līdz	2004.	gadam.	Kopumā	
šajā	 periodā	 ir	 apzinātas	 1056	 publikācijas,	 –	 gan	 nacionālajos	 un	
reģionālajos	 laikrakstos,	 gan	 žurnālos	 un	 valdības	 oficiālajos	 preses	
izdevumos	 (tiesa,	materiālos	no	1992.	gada	kā	valdības	oficiozs	figurē	
tikai	“Latvijas	Vēstnesis”).	Tomēr	pētījumā	analizētas	486	publikācijas,	–	
tās,	kuras	satur	autoru	personisko	attieksmi,	viedokļus,	spriedumus	vai	
arī	atspoguļo	mūslaiku	notikumus	un/vai	pseidonotikumus.	Analizēto	
publikāciju	kopumā	nav	ietverti	raksti	un	informācija	par	vēsturi	un	tās	
faktu	 izklāsti.	 Izmantojot	 šo	publikāciju	atlases	veidu,	 iespējams	 iegūt	
samērā	 precīzu	 un	 detalizētu	 priekšstatu	 par	 sabiedrībā	 pastāvošo	
Ulmaņa	mītu,	tā	variācijām	un	publikāciju	autoru	mēģinājumiem	izprast	
šo	mītu.	Analizējot	publikācijas,	darbā	tika	izvirzīti	16	kritēriji,	katrs	no	
tiem	ietver	2–9	apakšvienības.	
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K.	Ulmanim	veltīto	publikāciju	skaits

2004 15

2003 53

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

60

88

24

11

16

62

11

16

10

29

35

12

27

17

34

1. att. Publikāciju	skaita	dinamika

Gads
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Vērojama	 tendence,	 ka	 ik	 gadu,	 tuvojoties	 4.	 septembrim	 –	Ulmaņa	
dzimšanas	dienai	–,	un	īsi	pēc	tā,	prese	atspoguļo	viņa	piemiņai	veltītus	
pasākumus	 –	 gan	 dzimtajās	 mājās	 “Pikšas”,	 gan	 Rīgā,	 kā	 arī	 citviet	
Latvijā.	Vislielākais	publikāciju	skaits	bija	2001.	gadā	–	88	raksti.	Togad	
sākās	intensīvas	diskusijas	par	K.	Ulmaņa	pieminekļa	uzstādīšanu	un	tika	
izsludināts	tā	konkurss.	Liels	publikāciju	skaits	vērojams	Ulmaņa	“apaļo”	
jubileju	gados.	1997.	gadā	(Ulmaņa	120.	gadskārta)	–	62,	2002.	gadā	(125.	
dzimšanas	 diena)	 –	 60	 publikāciju.	 Jāatzīmē,	 ka	 septembrī	 K.	 Ulmaņa	
tēma	 ir	 gan	 nacionālo,	 gan	 reģionālo	 laikrakstu	 dienaskārtībā.	 Dažviet	
septembris	pārtop	Ulmaņa	mēnesī.

Preses	izdevumu	veids	

Jau	 iepriekš	minēju,	 ka	 pētnieciskajā	 darbā	 tika	 aplūkota	 visa	 latviešu	
prese,	 kurā	 rodamas	 publikācijas	 par	 K.	Ulmani.	Neapstrīdama	 līdere	 šīs	
tēmas	atspoguļošanā	ir	“Lauku	Avīze”	(vēlāk	“Latvijas	Avīze”).	Šis	laikraksts	
iesaistījās	 arī	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 fonda	 dibināšanā,	 kalpoja	 par	 lasītāju	
diskusiju	lauku,	mudināja	viņus	izteikt	savas	domas	un	viedokļus,	izmantojot	
avīzes	 starpniecību.	 Piemēram,	 ideja	 par	 piemiņas	 vainaga	 izveidošanu	
K.	 Ulmanim	 pirmo	 reizi	 izskanēja	 tieši	 “Lauku	 Avīzē”	 1992.	 gadā,	 vēlāk	
laikraksts	piedāvāja	lasītājiem	apmainīties	ar	viedokļiem,	kādam	vainagam	
ir	 jāizskatās,	kur	 tas	būtu	novietojams	un	kā,	viņuprāt,	 jārīko	šis	piemiņas	
pasākums.	Tāpat	“Lauku	Avīze”	1989.	gadā	publicēja	Latvijas	elites	atklātu	
vēstuli	 Latvijas	 PSR	 Augstākajai	 padomei,	 kurā	 izteikts	 lūgums	 izveidot	
oficiālu	ekspertu	grupu	K.	Ulmaņa	pēdējo	dzīves	gadu	izzināšanai	un	kapa-	
vietas	 meklējumiem.	 Laikraksta	 neslēptā	 ieinteresētība	 šajos	 pasākumos	
liecina,	ka	medijs	nodarbojas	ar	K.	Ulmaņa	tēla	spodrināšanu	un	atspoguļo	
notikumus,	 kuru	 saturs	 ataino	 pozitīvu	 attieksmi	 pret	 K.	 Ulmani,	 turklāt	
kopējais	diskurss	atklāj	šīs	personas	lielo	nozīmi	mūsu	sabiedrībā.	

Nacionālais	laikraksts	 	 	 	 290		 	 	 	 59,67
Reģionālais	laikraksts		 	 	 	 138		 	 	 	 28,40
Žurnāls			 	 	 	 	 	 16		 	 	 	 	 3,29
Valdības	oficiālais	izdevums	 	 	 	 36		 	 	 	 	 7,41
Cits			 	 	 	 	 	 	 6		 	 	 	 	 1,23

Izdevuma	
veids

Publikāciju	
skaits	

%

35

1. tabula
Izdevumu	veidi,	kuros	publicēti	K.	Ulmanim	veltītie	raksti
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Jāpiemin	arī	Dobeles	rajona	laikraksts	“Zemgale”,	kas	šajā	laikposmā	
publicējis	 visvairāk	 materiālu	 salīdzinājumā	 ar	 citiem	 reģionālajiem	
laikrakstiem.	Tas	ir	saprotami,	jo	K.	Ulmaņa	dzimšanas	vieta	ir	mūsdienu	
Dobeles	rajonā.	Laikrakstā	“Zemgale”	iezīmējas	diskurss	–	K.	Ulmanis	ir	
savējais,	novadnieks,	kaimiņš	utt.	Turklāt	tieši	“Zemgalē”	salīdzinājumā	
ar	 citiem	 preses	 izdevumiem	 parādās	 visizteiktākā	 pozitīvā	 attieksme	
pret	K.	Ulmani.	

Raksta	autors

Apkopojot	 ziņas	 par	 publikāciju	 autoriem,	 vēlējos	 noskaidrot,	 cik	
daudzu	 laikrakstos	publicēto	materiālu	autori	nav	žurnālisti,	 reportieri,	
komentētāji.	No	486	analizētajām	publikācijām	186	publikāciju	autori	nav	
žurnālisti.	Tie	ir	gan	vēsturnieki,	gan	politiskās	un	kultūras	elites	pārstāvji,	
kā	arī	citas	personas,	kas	visbiežāk	tiek	klasificētas	kā	mediju	auditorija.	
Savukārt	galvenie	K.	Ulmaņa	tēmas	atspoguļotāji	un	diskursa	veidotāji	ir	
žurnālisti.	Tas	spilgti	sasaucas	ar	publikācijās	kopējo	pausto	attieksmi	pret	
Ulmani,	proti,	vairumā	gadījumu	tā	ir	pozitīva,	kas	savukārt	ļauj	izdarīt	
secinājumus,	 ka	 žurnālisti	 arī	 ieguldījuši	 savu	 nenoliedzamu	 artavu	
pozitīva	mīta	producēšanā	un	uzturēšanā.

Autors Publikāciju	
skaits	

%

Žurnālists	/reportieris/	komentētājs	 	 	 	 300	 	 61,52
Vēsturnieks		 	 	 	 	 	 	 48	 	 	 2,26
Ne	politiskās	elites	pārstāvis		 	 	 	 	 28	 	 	 5,65
Politiskās	elites	pārstāvis		 	 	 	 	 11	 	 	 	 9,86
Cita	persona	 	 	 	 	 	 	 68	 	 13,98
Nav	norādīts		 	 	 	 	 	 	 28	 	 	 5,65
Grūti	pateikt	 	 	 	 	 	 	 	 9	 	 	 1,85
Ziņu	aģentūra	 	 	 	 	 	 	 	 3	 	 	 0,62
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2. tabula 
Latviešu	presē	publicēto	K.	Ulmanim	veltīto	rakstu	autori

Publikācijas	žanrs

Starp	 publicētajiem	 materiāliem	 samērā	 daudz	 ir	 komentāru	 –	 gan	
vēsturnieku,	 gan	 laikraksta	 komentētāju	 viedokļu.	 Ja,	 piemēram,	 ziņa	
netieši	veido	auditorijas	viedokli,	attieksmi,	redzējumu,	tad	komentārs	ir	
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publikācijas	žanrs,	kas,	izmantojot	visplašāko	izteiksmes	līdzekļu	spektru,	
orientējas	uz	lasītāju	domas	veidošanu,	tajā	pašā	laikā	ļauj	autoram	paust	
savu	viedokli,	daudzos	gadījumos	pat	nepamatojot.	Bieži	vien	ambiciozi,	
skandalozi	 spriedumi,	kas	neprasa	 īpašu	argumentācijas	 segumu,	atstāj	
uz	 lasītāju	 vislielāko	 ietekmi.	 Varētu	 teikt,	 ka,	 galvenokārt	 pateicoties	
diviem	 laikrakstiem	 –	 “Lauku	 Avīzei”/“Latvijas	 Avīzei”	 un	 “Rīgas	
Balsij”	 –,	 arī	 lasītājiem	 bija	 iespēja	 izteikt	 savu	 viedokli	 vēstuļu	 veidā.	
Sagatavojot	interviju,	par	tās	galveno	varoni	parasti	tika	izvēlēta	persona,	
kas	ir	eksperts	(vēsturnieks,	politiķis,	ievērojama	persona)	kādā	tēmā,	kas	
saistās	 ar	 K.	 Ulmaņa	 devumu	 Latvijas	 vēsturē.	 Ekspertu	 autoritāte	 un	
iespēja	uzklausīt	viņu	viedokli	pārsvarā	rada	lielāku	ticamības	iespaidu,	
tas	ietekmē	žurnālistu	un	lasītāju	nostājas	veidošanos.	Ekspertu	viedokļa	
publicēšana	 ir	 lietderīga	gadījumos,	kad	nepieciešams	nostiprināt	kādu	
sabiedrībā	 jau	pastāvošu	uzskatu	vai	arī	noliegt	 to.	Šajā	gadījumā	bieži	
vien	eksperti	vēsturnieki	mēģina	skaidrot	K.	Ulmaņa	mīta	pastāvēšanas	
cēloņus	un	sekas.

Vizuālie	materiāli

Laikrakstos	vizuālie	materiāli	lielākoties	ilustrē	vēsturiskajām	tēmām,	
kuru	centrā	K.	Ulmanis,	veltītos	rakstus,	izņemot	publikācijas,	kas	vēsta	par	
pieminekļa	uzstādīšanu,	kapavietas	meklējumiem	un	 intervijas.	Turklāt	
dažādos	 materiālos	 nereti	 izmantotas	 vienas	 un	 tās	 pašas	 fotogrāfijas	
piemēram,	 Ulmanis	 tiekas	 ar	 tautu,	 saka	 uzrunu	 no	 tribīnes,	 attēlots	
tuvplānā	pozējot.	K.	Ulmanis	kopā	ar	tautu	–	šie	fotoattēli	atspoguļo	to,	ka	
viņš	ir	atvērts	komunikācijai,	ir	viens	no	mums,	vēl	joprojām,	arī	mūsdienās.	

Ziņa			 	 	 	 	 	 	 	 194	 	 39,92
Komentārs		 	 	 	 	 	 	 117	 	 24,07
Apraksts		 	 	 	 	 	 	 60	 	 12,35
Intervija		 	 	 	 	 	 	 37	 	 	 7,61
Cits		 	 	 	 	 	 	 	 36	 	 	 7,41
Lasītāju	vēstule	 	 	 	 	 	 	 28	 	 	 5,76
Runa		 	 	 	 	 	 	 	 14	 	 	 2,88

Žanrs	 Publikāciju	
skaits	

%
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Vizuālie	materiāli	galvenokārt	ataino	K.	Ulmani	viņa	brieduma	gados,	tā	
saucamajos	Ulmaņlaikos,	mazāk	ir	viņa	jaunības	dienu	attēlu.	Līdz	ar	to	
prese	konstruē	noteiktu	Ulmaņa	vizuālo	tēlu	–	sirms,	plecīgs,	liela	auguma	
vīrs,	kura	vecums	liecina	par	gadu	gaitā	uzkrātām	zināšanām,	pieredzi	un	
prasmēm.	Kopumā	285	gadījumos	publikācijas	papildina	attēli.	Savukārt	
201	publikācija	ir	bez	ilustratīvā	materiāla.

    
Publikācijā	atspoguļotā	tēma

Šā	raksta	uzmanības	centrā,	kā	jau	minēju,	ir	trīs	tēmas	–	K.	Ulmaņa	
piemineklis,	 viņa	 dzimtās	 mājas	 “Pikšas”	 un	 kapavietas	 meklējumi,	
pārapbedīšana.	 Tās	 tika	 izvēlētas	 tādēļ,	 ka	 tieši	 šīm	 tēmām	 veltītajos	
rakstos	 visuzskatāmāk	 iezīmējās	 arī	 mūsdienu	 problēmu	 aktualitātes,	
saistītas	 ar	K.	Ulmani,	 taču	nenoliedzami	 šo	 tematu	 atspoguļojums	 skar	
arī	vēstures	aspektus,	jo,	runājot	par	vēsturisku	personību,	nav	iespējams	
distancēties	no	pagātnes	notikumiem.	Būtībā	pētnieciskā	darba	tēma	–	mīts	
par	K.	Ulmani	–	ļoti	izteiksmīgi	sasaista	divas	laika	telpas:	“Ulmaņlaiki”	
un	šā	perioda	transformācija	uz	mūsdienu	redzējumu.	Lai	gan	par	galveno	
pētījuma	 avotu	 tika	 definētas	 iepriekš	 minētās	 tēmas,	 liela	 analizēto	
publikāciju	 daļa	 attiecas	 uz	 citu	 tēmu,	 piemēram,	 intervijas	 ar	 tālaika	
cilvēkiem,	ar	cilvēkiem,	kas	kompetenti	spriest	par	K.	Ulmaņa	diskursu.	
Visvairāk	 publicēto	 materiālu	 ir	 par	 piemiņas	 pasākumiem	 un	 Kārļa	
Ulmaņa	pieminekli	–	tas	liecina	par	šā	aspekta	nozīmīgumu	mediju	telpā.	
No	analizētajiem	materiāliem	 izriet,	ka	šis	piemineklis	nav	 tikai	bronzā	
izliets	tēls,	bet	nes	sevī	daudz	dziļāku	jēgu	–	Latvijas	simbols,	brīvvalsts	
dibinātāja	 piemiņa,	 nacionālās	 apziņas	 pamatlicējs	 utt.	 Detalizētākai	
pieminekļa	nozīmes	izzināšanai	pievērsos	diskursa	analīzes	ietvaros.	

Piemiņas	pasākumi			 	 	 	 	 122		 	 25,10
Piemineklis	 	 	 	 	 	 	 72		 	 14,81
Kapavietas	meklējumi	 	 	 	 	 	 59		 	 12,14
Vēstures	skaidrojumi	 	 	 	 	 	 59		 	 12,14
“Pikšas”	 	 	 	 	 	 	 50		 	 10,29
Cits		 	 	 	 	 	 	 124		 	 25,52

Tēma	 Publikāciju	
skaits	

%
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K.	 Ulmaņa	 kapavietas	 meklējumi,	 viņa	 pēdējā	 dzīves	 posma	
noskaidrošana	 un	 iespējamā	 pārapbedīšana	 mediju	 dienaskārtībā	 bija	
aktuāla	 līdz	 1995.	 gadam,	 kad	 iepriekš	minētie	 pasākumi	 noslēdzās	 ar	
daļēji	pozitīviem	rezultātiem,	proti,	tika	noskaidrota	tikai	aptuvenā	kapa-
vieta,	bet	K.	Ulmaņa	pīšļus	pārvest	uz	dzimteni	neizdevās.	Mediji	detalizēti	
atspoguļo	 ekspedīciju	 darbību,	 tādējādi	 radot	 pat	 detektīvstāstam	
līdzīgu	vēstījumu.	“Lauku	Avīze”	vairākos	laikraksta	numuros	publicēja	
“Krasnovodskas	dienasgrāmatu”,	kas	stāsta	par	ekspedīcijas	dalībnieku	
gaitām,	meklējot	prezidenta	kapu.	Jāatzīst,	ka	šie	vēstījumi	spēj	piesaistīt	
lasītāju	auditoriju,	izraisot	arvien	lielāku	interesi	par	notikumiem,	uzturot	
kulmināciju	–	izdosies	vai	neizdosies	atrast	kapavietu	–	un	pārsteidzot	ar	
jauniem	pavērsieniem	un	atklājumiem	ekspedīcijas	laikā.	Tāpat	šo	intrigu	
medijos	uzturēja	publicētā	informācija,	piedāvājot	dažādas	versijas	par	
K.	Ulmaņa	kapa	atrašanās	vietu	un	tīši	vai	nejauši	atrastu	cilvēku	liecības	
par	K.	Ulmaņa	pēdējiem	dzīves	gadiem.	Turklāt	šīs	liecības	bieži	vien	ir	
pretrunīgas.	Jāatzīst,	ka	šī	tēma	tik	tiešām	ir	detektīvžanra	cienīga!	

K.	Ulmaņa	 dzimto	māju	 diskurss	 galvenokārt	 saistās	 arī	 ar	 piemiņas	
pasākumu	tēmu,	jo	nozīmīgākie	notikumi,	veltīti	valstsvīra	piemiņai,	risinās	
“Pikšās”.	Taču	“Pikšu”	sakarā	iezīmējas	kāds	svarīgs	aspekts	–	mājas	ne	tikai	
kā	K.	Ulmaņa	dzimtas	ligzda,	bet	arī	kā	nozīmīga	vieta	Latvijas	vēsturē,	
arī	kā	simbols,	kura	saglabāšana	liecina	par	attieksmi	pret	šo	personu.	

Arī	 vēstures	 interpretācijai	 mediji	 pievērš	 lielu	 uzmanību,	 ko	 var	
skaidrot	kā	mēģinājumu	kliedēt	pastāvošo	mītu	par	Ulmani.	Kā	zināms,	
vēsture	 pretendē	 uz	 objektīvas	 patiesības	 izzināšanu,	 taču,	 kā	 pierāda	
daudzējādās	vēsturnieku	 interpretācijas	par	vienu	un	 to	pašu	 tēmu,	 šīs	
objektīvās	patiesības	noskaidrošana	bieži	sastopas	ar	kādu	pretestību.

Attieksme	pret/par	K.	Ulmaņa	pieminekļa	uzstādīšanu

Šo	 kritēriju	 izdalīju	 atsevišķi	 no	 kopējās	 konstatētās	 attieksmes	
pret	 K.	 Ulmani,	 jo	 vairumā	 gadījumu	 tās	 ir	 atšķirīgas.	 Ja,	 piemēram,	
kāda	persona	pauž	negatīvu	attieksmi	pret	Ulmani,	tas	nenozīmē,	ka	viņa	
neatbalsta	 pieminekļa	 uzstādīšanu,	 argumentējot:	 neraugoties	 uz	 to,	 ka	
K.	Ulmanis	 bija	 diktators	 un	Latvijas	Republikas	 demokrātiskas	 iekārtās	
likvidators,	 viņš	 ir	 pelnījis	 pieminekli	 kaut	 vai	 tāpēc,	 ka	 Rīgā	 ir	 daudz	
bezsaturiskāku	un	nevajadzīgāku	pieminekļu	par	šo.	Tomēr	jāpiebilst,	ka	
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lielākajā	publikāciju	daļā	attieksme	netika	konstatēta,	jo	materiāls	attiecas	
uz	citu	tēmu.	

Attieksme	pret	kapavietas	meklējumiem	un	K.	Ulmaņa	pīšļu	pārvešanu	
dzimtenē

Šis	kritērijs	tika	izdalīts	pēc	tāda	paša	principa	kā	iepriekšējais.	Analīzes	
gaitā	atklājās,	ka	nozīmīgs	pārsvars	 ir	 to	viedokļu	pusē,	kas	atbalsta	šīs	
darbības,	 proti,	 valsts	 oficiālajā	 līmenī	 tika	 izveidota	 darba	 grupa,	 kas	
devās	 uz	Krasnovodsku	 un	 veica	 izrakumus	 turienes	 kapsētās,	 pat	 īsti	
nezinot	 par	 Ulmaņa	 kapa	 atrašanās	 vietu.	 Savukārt	 lasītāji	 ar	 vēstuļu	
palīdzību	 atbalstīja	meklētājus	 un	uzmundrināja	 neveiksmes	 gadījumā.	
Tikai	 (nieka!)	 sešās	publikācijās	 parādījās	 viedoklis,	 ka	 šis	 pasākums	 ir	
bezjēdzīgs,	 turklāt	 arī	 šajos	 rakstos	 pausta	 pārsvarā	 pozitīvā	 attieksme	
pret	K.	Ulmani.	Tika	apelēts	pie	morālām	vērtībām	un	norādīts	–	kapa-	
vietu	atrakšana	nav	tikai	necieņa	pret	tur	apglabātajiem	citiem	cilvēkiem,	
bet	arī	K.	Ulmaņa	piemiņas	apgānīšana.	Šai	tēmai	veltītajās	publikācijās	

Attieksme	 Publikāciju	
skaits	

%

Netiek	pausta	 	 	 	 	 	 	 275	 	 56,58
Pozitīva				 	 	 	 	 	 	 133	 	 27,37
Izteikti	dažādi	viedokļi	 	 	 	 	 	 31	 	 	 6,38
Neitrāla		 	 	 	 	 	 	 25	 	 	 5,14
Negatīva	 	 	 	 	 	 	 22	 	 	 	 4,53

Attieksme	 Publikāciju	
skaits	

%

Atbalsta			 	 	 	 	 	 	 79	 	 16,26
Cits	risinājums	 	 	 	 	 	 	 	 8	 	 	 1,65
Neatbalsta	 	 	 	 	 	 	 	 6	 	 	 1,23
Netiek	pausta	 	 	 	 	 	 	 393	 	 80,86
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5. tabula

Latviešu	presē	publicētajos	rakstos	paustā	attieksme	pret	
K.	Ulmaņa	pieminekli

6. tabula

Latviešu	presē	publicētajos	rakstos	paustā	attieksme	pret	
K.	Ulmaņa	pīšļu	pārvešanu	dzimtenē
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bieži	uzdoti	retoriski	jautājumi:	Ko	ekspedīcijas	dalībnieki	grasās	pārvest	
uz	 dzimteni?	Galvaskausu?	Dažus	 kaulus?	Vai	 tos	 tad	 svinīgā,	 oficiālā	
pasākumā	 pārapbedīs	 Bērzes	 kapsētā?	 Iezīmējas	 arī	 cits	 iespējamais	
risinājums	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 iemūžināšanai	 dzimtenē	 –	 pārvest	 no	
Krasnovodskas	kapsētas	sauju	zemes	un	kopā	ar	piemiņas	zīmi	novietot	
Bērzes	kapos.		

Publikācijā	paustā	attieksme	pret	K.	Ulmani

Presē	paustā	attieksme	pret	K.	Ulmani	ir	viens	no	pētījuma	ietvaros	
veiktās	 kontentanalīzes	 svarīgākajiem	 kritērijiem,	 jo	 ļauj	 noskaidrot	
pozitīvās,	negatīvās	un	neitrālās	attieksmes	īpatsvaru.	Preses	materiālos	
galvenokārt	 figurēja	 pozitīva	 attieksme	 pret	 K.	 Ulmani,	 kas	 tiek	
pamatota	 ar	 viņa	 lielo	 devumu	 Latvijas	 valsts	 dibināšanā,	 nopelniem	
valsts	 ekonomikas	 uzplaukumā,	 kultūras	 attīstībā,	 veiksmīgo	 darbību	
saimniecības	 jomās,	 valsts	 vadīšanā	 un	 pat	 ar	 autoritārā	 režīma	
nepieciešamību	 tālaika	 situācijā.	 Pozitīvā	 attieksme	 liecina	 arī	 par	
attaisnojuma	meklēšanu	1934.	gada	valsts	apvērsumam.	Respektīvi,	tas	
tika	skaidrots	kā	vienīgais	pareizais	risinājums,	kas	tolaik	izglāba	Latviju	
no	partiju	politiskajām	ķildām.	

Tomēr	 ievērojams	 skaits	 publikāciju	 –	 155	 –	 atspoguļo	 neitrālu	
attieksmi	pret	K.	Ulmani,	šie	materiāli	galvenokārt	ir	ziņas,	daļa	vēstures	
interpretācijas	materiālu,	kā	arī	apraksti,	kas	ļauj	lasītājam	pašam	izdarīt	
spriedumus	 un	 veidot	 attieksmes.	 Laikrakstos	 ievietotajos	 komentāros	
figurē	 arī	 izteikti	 negatīva	 attieksme	 pret	 K.	 Ulmani.	 Šajos	 materiālos	
netika	runāts	par	viņa	nopelniem,	bet	diskusijai	piedāvāts	1934.	gada	15.	
maija	diskurss	un	1940.	gada	16.	jūnija	radioruna,	kurā	Ulmanis	aicināja	
tautu	 palikt	 “savā	 vietā”.	 Jāatzīmē,	 ka	 tikai	 divās	 publikācijās	 (no	 486)	
nebija	iespējams	konstatēt	attieksmi.

Pozitīva		 	 	 	 	 	 	 232	 	 47,74
Neitrāla		 	 	 	 	 	 	 155	 	 31,89
Izteikti	pretēji	viedokļi	 	 	 	 	 	 66	 	 13,58
Negatīva		 	 	 	 	 	 	 31	 	 	 6,38
Netiek	pausta	 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 0,41

Attieksme	 Publikāciju	
skaits	

%
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7. tabula

Latviešu	presē	publicētajos	rakstos	par	K.	Ulmani	paustā	attieksme
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Publikācijas	noskaņa

Pacilātība	un	neapmierinātība	lielākoties	tika	konstatēta	lasītāju	vēstulēs.	
To	 autori	 parasti	 pauda	 savu	 sajūsmu	 par	 K.	 Ulmaņa	 apbrīnojamajām	
darba	spējām,	gudrību	un	prasmi,	par	to,	cik	daudz	viņš	ir	darījis,	lai	Latvija	
varētu	 pastāvēt.	 Šīs	 emocijas	 spilgti	 figurēja	 publikācijās,	 kas	 atbalstīja	
kādu	 iniciatīvu	 un/vai	 rīcību,	 piemēram,	 pieminekļa	 uzstādīšanu,	
ziedojumu	vākšanu	K.	Ulmaņa	piemiņas	vainagam.	Tajās	tika	pausts	arī	
sašutums	 par	 to	 cilvēku	 nostāju,	 kas	 neatbalstīja	 minētos	 pasākumus.	
Lasītāji	 neslēpa	 savu	 neizpratni	 –	 kā	 šis,	 viņuprāt,	 visievērojamākais	
valstsvīrs,	cilvēks	numur	viens	Latvijas	vēsturē	līdz	tam	brīdim	nav	ticis	
pietiekami	 novērtēts.	 Šajās	 attieksmēs	 vienlaikus	 jūtama	 arī	 to	 paudēju	
bezspēcība,	jo	par	valstiskas	nozīmes	piemiņas	zīmēm	lemj	amatpersonas,	
nevis	atsevišķas	cilvēku	grupas.	

Faktu	izklāsts	bez	emocijām	 	 	 	 	 305	 	 62,76
Pacilātība;	patoss	 	 	 	 	 	 79	 	 16,26
Ironija		 	 	 	 	 	 	 	 51	 	 10,49
Neapmierinātība;	neizpratne,	sašutums		 	 	 	 51	 	 10,49

Noskaņa	 Publikāciju	
skaits	

%
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8. tabula

Latviešu	presē	publicētajos	rakstos	par	K.	Ulmani	vērojamā	noskaņa

Savukārt	mediju	tekstos	(pārsvarā	komentāros)	konstatētā	ironija	bieži	
vien	 vēršas	 pret	 atsevišķās	 publikācijās	 pausto	 pacilātību,	 K.	 Ulmaņa	
slavinājumiem	un	 sašutumu	par	 citādāk	domājošo	viedokli.	Vienlaikus	
arī	šajos	komentāros	vērojams	sašutums	un	neapmierinātība	par	pretējās	
puses	 viedokli,	 –	 rakstu	 autori	 nespēj	 samierināties	 ar	 sabiedrības	 aklo	
ticību	“Ulmaņlaikiem”	un	nepārtrauktu	K.	Ulmaņa	cildināšanu.		

Ziņu	 materiālos	 lielākoties	 konstatēts	 faktu	 izklāsts	 bez	 liekām	
emocijām,	 izņemot	dažas	“Vakara	Ziņu”	un	“Rīgas	Balss”	publikācijas,	
kurās	faktu	izklāstu	mēdz	papildināt	ironija	vai	neapmierinātība.	

K.	Ulmaņa	tēmas	izpētes	līmenis

Par	 K.	 Ulmaņa	 tēmas	 izpētes	 līmeni	 presē	 lasāmi	 dažādi	 viedokļi.	
Publikācijas	satur	vienādu	skaitu	viedokļu	gan	par	pārlieku	K.	Ulmaņa	
glorificēšanu,	 gan	par	nepietiekami	veltītu	uzmanību	 šai	personībai	un	
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par	tās	nenovērtēšanu,	–	85	pret	85.	Ir	arī	ievērojams	skaits	publikāciju	–	94	–,	
kurās	netiek	runāts	par	to,	vai	sabiedrības	rīcībā	ir	pietiekamas	zināšanas	par	
K.	Ulmani	un	kādi	pētījumi	būtu	jāvelta	viņa	nozīmei	Latvijas	vēsturē.	

K.	Ulmaņa	vieta	mūsdienu	sabiedrībā

Publikāciju	analīze	atklāja,	ka	mediju	diskursā,	runājot	par	K.	Ulmani,	
būtiska	vieta	atvēlēta	viņa	klātesamībai	mūsdienās,	ar	to	saprotot	gan	viņa	
vēsturiskā	 tēla	 nozīmi	 šodienas	 politiskajā	 un	 kultūras	 telpā,	 gan	 viņa	
sekotāju	un	 līdzinieku	nepieciešamību.	Presē	pat	 tika	nosaukti	konkrēti	
politiķi,	 kas	 tā	 vai	 citādi	 varētu	 savā	 darbībā	 līdzināties	 K.	 Ulmanim.	
Viņu	vidū	–	V.	Vīķe-Freiberga,	A.	Šķēle,	E.	Repše.	Publikācijas	liecina,	ka	
daļā	sabiedrības	nav	zudusi	vēlme	pēc	“stingrās	rokas”,	pēc	harismātiskā	
līdera.	

Konstatēts	lauks	tālākām	diskusijām,	pētniecībai	 	 	 126	 	 	 25,93
Netiek	runāts	 	 	 	 	 	 	 	 94	 	 	 19,34
Pārlieku	liela	Ulmaņa	mitoloģizēšana	 	 	 	 	 85	 	 	 17,49
Nepietiekami	veltīta	uzmanība;	nenovērtēšana	 	 	 	 85	 	 	 17,49
Neatbilst	šai	kategorijai	 	 	 	 	 	 	 96	 	 	 19,75

Izpētes	līmenis Publikāciju	
skaits	

%

“Ulmaņa”	nepieciešamība	mūsdienās	 	 	 	 157	 	 	 32,30
Tiek	apzināta	mīta	eksistence	 	 	 	 	 	 90	 	 	 18,52
“Ulmaņlaiku”	salīdzinājums	ar	mūsdienām	 	 	 	 59	 	 	 12,14
Atteikums	sniegt	vērtējumu	 	 	 	 	 	 28	 	 	 	 5,76
“Ulmaņlaiku”	un	mūsdienu	salīdzinājuma	
nesamērojamība			 	 	 	 	 	 	 18	 	 	 	 3,70
Neatbilst	kategorijai		 	 	 	 	 	 134	 	 	 27,58

Vieta	sabiedrībā	 Publikāciju	
skaits	

%
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9. tabula

Latviešu	presē	publicētajos	rakstos	par	K.	Ulmani	paustā	attieksme	
par	šīs	tēmas	izpētes	līmeni

10. tabula

Latviešu	presē	publicētajos	rakstos	par	K.	Ulmani	paustā	
attieksme	pret	viņa	lomu	mūsdienu	sabiedrībā
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Mediju	 tekstos	 iezīmējas	 arī	 tendence	 mūsdienas	 salīdzināt	 ar	
“Ulmaņlaikiem”,	 kurus	 kolektīvajā	 atmiņā	 vispirms	 raksturo	 kārtība	
valstī	visās	dzīves	jomās.	Tika	paustas	arī	cerības,	ka	“Ulmaņlaiki”	varētu	
atkārtoties.	 Ulmanim	 veltītajās	 publikācijās	 iezīmējas	 asa	 mūsdienu	
Latvijas	politiskās	dzīves	kritika,	neuzticība	valdībai,	korupcijas	problēmas	
akcentēšana	 u.c.	 Visās	 valsts	 un	 cilvēku	 nelaimēs	 tika	 vainota	 šolaiku	
Latvijas	nekompetentā,	neizlēmīgā	un	neizdarīgā	valdība.

Latviešu	 presē	 bija	 lasāmas	 publikācijas,	 kurās	 izskanēja	 aicinājums	
izbeigt	 kavēšanos	 pagājības	 atmiņās	 un	 jūsmot	 par	 “labajiem	
Ulmaņlaikiem”,	 jo	 šodienas	Latvija	nav	 salīdzināma	ar	20.	gs.	 30.	gadu	
Latviju.	

Diskurss	 par	 “diviem	K.	 Ulmaņiem”	 –	 1918.	 gada	 18.	 novembrī	 un	
1934.	gada	15.	maijā

Iekļaut	 kontentanalīzes	 kategorijās	 šo	 aspektu	 mani	 pamudināja	
akadēmiķa	 J.	 Stradiņa	 runa	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	 atklāšanā,	 kurā	
viņš	 vienīgais	 no	 runātājiem	uzsvēra,	 ka	K.	Ulmanis	 nav	 vērtējams	 tik	
viennozīmīgi	pozitīvi	un	ka	jāatceras	15.	maija	valsts	apvērsuma	nozīme.	
Vēlējos	noskaidrot,	vai	preses	materiālos	arī	atklājas	šis	divējādais	Kārļa	
Ulmaņa	vērtējums,	–	viņa	lielie	nopelni	demokrātiskas	valsts	izveidē	un	arī	
izšķirošā	loma	demokrātijas	likvidēšanā.	Jāatzīmē,	ka	sabiedrībā	lielākoties	
K.	Ulmani	vērtē	melnbaltās	kategorijās.	No	vienas	puses,	medijos	parādās	
valsts	 apvērsuma	 kā	 negatīva	 notikuma	 apzināšanās,	 bet,	 no	 otras,	
tūlīt	 seko	 šā	 negatīvisma	 mazināšanas	 centieni,	 attaisnojot	 K.	 Ulmaņa	
rīcību:	viss	tika	darīts	valsts	un	tās	iedzīvotāju	labā.	Visizteiksmīgāk	šie	
attaisnojuma	 centieni	 iezīmējas	 lasītāju	 vēstulēs,	 ka	K.	Ulmanim	nebija	
savas	privātās	dzīves,	interešu,	–	viņa	dzīves	jēga	bija	Latvija.					

	 	 	Jā		 	 	 	 	 	 	 58	 11,93
	 	 Nē		 	 	 	 	 	 428	 88,07

Diskurss	“divi	Ulmaņi” Publikāciju	
skaits	

%

44

11. tabula
“Divu	Ulmaņu”	diskurss	latviešu	preses	publikācijās
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Apakšvienībā	“cita	nozare”	visbiežāk	iekļautas	publikācijas	par	Kārļa	
Ulmaņa	 veikumu	 kultūrā	 un	 izglītībā.	 Daļa	 sabiedrības	 uzskata,	 ka	
nepieciešams	 turpināt	 K.	 Ulmaņa	 iedibināto	 “Draudzīgo	 aicinājumu”.	
Tas	visvairāk	tiek	popularizēts	lasītāju	vēstulēs.	To	autori	galvenokārt	ir	
cilvēki,	kas	atsauc	atmiņā	savas	skolas	gaitas	un	tuvinieku	stāstus	par	to,	
kā	ar	prezidenta	gādību	skolām	tika	dāvinātas	grāmatas.	Prese	akcentē	šo	
dāvinājumu	lielo	nozīmi	skolu	darbā	un	publisko	rezonansi,	–	daudzi	vēl	
joprojām	glabā	grāmatas	ar	K.	Ulmaņa	parakstu	kā	pagājušo	laiku	liecību,	
simbolu,	kā	personisko	attiecību	pierādījumu	ar	valstsvīru.	

K.	Ulmanim	piedēvētie	nopelni

K.	Ulmaņa	nopelni	ir	viens	no	galvenajiem	argumentiem,	kas	pierāda	
viņa	pozitīvo	lomu	Latvijas	vēsturē.	Šie	nopelni	vairāk	vai	mazāk	ir	 jau	
sen	 konstatēti,	 iemantojuši	 pat	 zināmu	 stereotipisku	 nokrāsu,	 un	 tāpēc	
tos	ir	ērti	lietot.	Analizētajās	publikācijās	to	autori	visvairāk	atsaucas	uz	
K.	Ulmaņa	nopelniem	politikā,	kas	galvenokārt	saistās	ar	viņa	līdzdalību	
Latvijas	 valstiskās	 neatkarības	 pasludināšanā.	 Arī	 viņa	 rīkotais	 valsts	
apvērsums	 tiek	 vērtēts	 kā	 veiksmīgs	 politisks	 solis,	 spējīgs	 novērst	
pastāvošās	problēmas	valstī.	Par	K.	Ulmaņa	nopelniem	tautsaimniecībā	
kopumā	runā	mazāk,	taču,	vērtējot	lauksaimniecības	attīstību,	īpaši	tiek	
akcentēts	viņa	ieguldījums	šajā	nozarē.	Turklāt	šos	K.	Ulmaņa	nopelnus	
parasti	aplūko	kontekstā	ar	mūsdienu	zemniecības	problēmām,	atzīstot,	
ka,	ja	valstī	būtu	“stingrā	roka”,	tad	tā	nodrošinātu	arī	21.	gs.	zemnieku	
dzīves	līmeņa	kāpinājumu.	

Politikā			 	 	 	 	 	 111		 	 22,84
Lauksaimniecībā		 	 	 	 	 	 75		 	 15,43
Citā	nozarē	 	 	 	 	 	 	 50		 	 10,29
Ekonomikā		 	 	 	 	 	 	 37		 	 	 7,61
Par	nopelniem	nerunā	 	 	 	 	 213		 	 43,83

Nopelni Publikāciju	
skaits	

%
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Galvenie	publikāciju	aktori

Šī	 kontentanalīzes	 kategorija	 ļauj	 konstatēt	 mediju	 tekstos	 nosauktās	
(gan	vēsturiskās,	gan	šā	laika)	personas,	kas	piedalās	K.	Ulmaņa	diskursa	
veidošanā.	Aktoru	esamība	ir	atkarīga	gan	no	publikācijas	autora,	gan	no	
publikācijas	žanra.	Ziņu	materiālos	dominē	politiķi,	turklāt	amatpersonas	
galvenokārt	fiksētas	mijiedarbībā	ar	tautu,	sabiedrību	vai	tās	daļu.	Politiķu	
klātesamība	 Ulmanim	 veltītajos	 piemiņas	 pasākumos,	 iesaistīšanās	
pieminekļa	tapšanas	procesā,	“Pikšu”	atjaunošanā	u.c.	liecina,	ka	prese	veido	
priekšstatu	par	politiķu	un	tautas	vērtību	vienotību,	par	mūsdienu	un	Kārļa	
Ulmaņa	politikas	kontinuitāti.	Politiķi,	piedaloties	K.	Ulmaņa	piemiņas	un	
slavināšanas	pasākumos,	cenšas	izpatikt	tai	tautas	daļai,	kura	šo	starpkaru	
perioda	valstsvīru	uzskata	par	varoni	un	ideālu	politiķi.		Jāatzīst,	ka	tikai	
G.	Bojārs,	būdams	Rīgas	mēra	amatā,	atklāti	pauda	savu	negatīvo	attieksmi	
pret	K.	Ulmaņa	 pieminekļa	 uzstādīšanu	Rīgas	 centrā	 pretī	 bijušās	 Rīgas	
domes	un	Ārlietu	ministrijas	ēkai.	Kopējais	politiķu	attieksmju	diskurss	ir	
mērens	–	savos	izteikumos	un	rīcībā	viņi	ir	ieturēti,	ne	kategoriski,	paužot	
pozitīvu	attieksmi	pret	K.	Ulmani,	vai	vismaz	rada	tādu	iespaidu.	

Žurnālisti	 kā	 aktori	 preses	 materiālos	 galvenokārt	 iezīmējas	
publikācijās,	kurās	izskan	pārmetumi	par	K.	Ulmaņa	tēmas	nekompetentu	
atspoguļojumu	(proti,	negatīvā	raksturojuma	izcēlumu).		Žurnālistu	darbība	
atspoguļota	 arī	K.	Ulmaņa	kapavietas	meklējumu	aktivitātēm	veltītajos	
preses	materiālos,	 kā	 arī	 iesaistoties	 piemiņas	 pasākumu	 organizēšanā.	
Jau	minēju,	 ka	 “Lauku	Avīzes”	 redakcija	 ir	K.	Ulmaņa	piemiņas	 fonda	
līdzdibinātāja,	tās	žurnālisti	darbojas	ne	tikai	kā	notikumu	atspoguļotāji,	
bet	arī	kā	iniciatori,	atbalstītāji	un	piemiņas	pasākumu	rīkotāji.	

Kāda	persona	/	organizācija	 	 	 	 210		 	 25,89
Tauta/sabiedrība	(tās	pārstāvji)	 	 	 	 192		 	 23,68
Politiķi		 	 	 	 	 	 	 120		 	 14,80
Amatpersonas		 	 	 	 	 	 119		 	 14,67
Vēsturiska	persona	 	 	 	 	 	 89		 	 10,97
Vēsturnieki		 	 	 	 	 	 	 65		 	 	 8,02
Žurnālisti		 	 	 	 	 	 	 16		 	 	 1,97
Kopā	 	 	 	 	 	 	 811		 	 	 100

Aktori Aktoru	skaits	
publikācijās

%

46

13. tabula

Galvenie	aktori	latviešu	presē	publicētajos	rakstos	par	K.	Ulmani

Evita Naglinska.indd   46 2007.11.11.   15:01:00



Evita Naglinska. Mīts	par	Kārli	Ulmani	latviešu	presē		(1989–2004)																																

Vēsturnieki	 mediju	 tekstos	 kā	 aktori	 figurē	 K.	 Ulmaņa	 kapavietas	
meklēšanas	pasākumos,	zinātniskajās	konferencēs	un	arīdzan	skaidrojot,	
interpretējot	vēstures	notikumus.

Savukārt	 vēsturiskas	 personības	 darbojas	 vēsturnieku	 (un	 ne	 tikai)	
vēstījumos	par	pagātnes	notikumiem.	

Preses	 materiālos	 daudzkārt	 konstatēti	 arī	 citi	 aktori	 –	 kultūras	 un	
mākslas	 cilvēki,	 ievērojamas	 personības	 u.c.	 Viņu	 paustais	 viedoklis	
dažkārt	 piedāvā	 jaunu	 rakursu	 K.	 Ulmaņa	 personības	 un	 darbības	
vērtējumā.	

Publikācijās	lietotie	apzīmējumi	K.	Ulmanim

K.	Ulmanim	preses	materiālos	ir	piešķirti	visdažādākie	apzīmējumi	–	gan	
cēli,	cildinoši,	gan	nicinoši,	ar	ironijas	pieskaņu.	Pēdējie	liecina,	ka,	neraugoties	
uz	 sabiedrībā	 dominējošo	 pozitīvo	 attieksmi	 pret	 K.	 Ulmani,	 daudzi	
rakstu	 autori	 nebaidās	 šai	 personībai	 piešķirt	 familiārus,	 nievājošus	
apzīmējumus,	 piemēram,	 “orākuls”,	 “saimniekpapus”,	 “Kārlis”,	
“Mikimausis”.	K.	Ulmanis	 ir	“Mikimausis”	salīdzinājumā	ar	citu	valstu	
diktatoriem	un	vadītājiem	20.	gs.	30.	gadu	Eiropā	un	J.	Staļinu	Padomju	
Savienībā.	 Nosaucot	 viņu	 par	 “Orākulu”,	 ir	 domāts	 tālruņa	 aparāts	
(Latvijas	Mākslas	akadēmijas	studentu	rīkotajā	alternatīvajā	pieminekļu	
konkursā),	 ar	kuru	krīzes	 situācijās	 ir	 iespējams	 sazvanīt	K.	Ulmani	un	
saņemt	padomu.	K.	Ulmaņa	apzīmēšanai	medijos	konstatējams	bagātīgi	
izmantotu	metaforu	klāsts.

Lietotie	apzīmējumi Lietoto	apzīmējumu	
skaits	publikācijās

%

Prezidents		 	 	 	 	 	 	 179	 	 45,20
Ministru	prezidents	 	 	 	 	 	 58	 	 14,65
Vadonis		 	 	 	 	 	 	 38	 	 	 9,60
Diktators		 	 	 	 	 	 	 20	 	 	 5,05
Saimnieks		 	 	 	 	 	 	 15	 	 	 3,79
Agronoms		 	 	 	 	 	 	 	 8	 	 	 2,02
Nodevējs		 	 	 	 	 	 	 	 2	 	 	 0,51
Cits			 	 	 	 	 	 	 	 	 76	 	 19,18
Kopā	 	 	 	 	 	 	 	 396	 	 	 100
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Nenoliedzami	ir	arī	diametrāli	pretēji	apzīmējumi,	piemēram,	“otrais	
aiz	Jēzus	Kristus”,	proti,	K.	Ulmanis	ir	miris	kā	moceklis,	bet	ir	palikuši	
viņa	mācekļi,	kas	turpinās	iesākto	darbu	un	sludinās	vadoņa	idejas.	Līdzās	
tādiem	 apzīmējumiem	 kā	 “Vadonis”,	 “prezidents”,	 “tautas	 vienotājs”	
rodami	arī	–	“piensaimnieks”,	“dieveklis”,	“Laimes	lācis”	u.c.	Piemēram,	
neraugoties	 uz	 to,	 ka	 75	 publikācijās	 runāts	 par	K.	Ulmaņa	 nopelniem	
lauksaimniecībā,	 par	 “agronomu”	 viņu	 dēvē	 tikai	 astoņās	 publikācijās.	
Jāpiebilst,	ka	lielā	preses	materiālu	daļā	K.	Ulmanim	nav	veltīti	apzīmējumi,	
vai	arī	tie	ir	samērā	neitrāli	–	prezidents,	Ministru	prezidents.	

Analizējot	20.	gs.	beigu	un	21.	gs.	sākuma	latviešu	presi,	pārsteidzoši	
izrādījās,	ka	tajā	rodamie	K.	Ulmaņa	apzīmējumi	ir	gandrīz	vai	tādi	paši	
kā	autoritārā	režīma	laika	–	20.	gs.	30.	gadu	nogales	–	presē.8 

Saimnieks, Saulvedis, (īstais) (savas) zemes 
saimnieks, latviskās Latvijas vienotājs, tau-
tas vienotājs, (goda) doktors, otrais aiz Jēzus 
Kristus, mazpulku dibinātājs, labvēlis, 
dižais latviešu tautas dēls, dieveklis, mans 
Prezidents, tautas kalps, skolotājs, cilvēks 
Kārlis Ulmanis, vēsturiskais varonis, 
stratēģis, praktiķis, cilvēks ar lielo burtu, 
politiķis numur viens, moceklis, valstsvīrs, 
tautsaimnieks, piensaimnieks, LZS līderis, 
valdības galva, premjers, komunistiskā 
terora upuris, demokrātijas kapracis, dižs 
latvietis, leģenda, Latvijas neatkarības 
simbols, noziedznieks, Kārļa onkulis, sava 
laika lielgruntnieks, Mikimausis, elks, 
uzurpators, saimniekpapus, pašrealizējies 
karalis, nācijas tēvs, Tēvs, Laimes lācis, 
Orākuls, domātājs, humānists, savas zemes 
pat-riots, Kārlis, Satversmes likvidators, 
Latvijas veidotājs, tautas varonis, tautas 
modinātājs, savējais , Ulmanītis

K.	Ulmaņa	apzīmējumi	laikrakstā	
“Jaunākās	Ziņas”	1937.	gadā

K.	Ulmaņa	apzīmējumi	latviešu	presē	
no	1989.	līdz	2004.	gadam

Tautas vadonis, Dr. K. Ulmanis, Prezi-
denta kungs, Virsvadonis, agronomu 
darba pirmsaucējs, nemaldīgā ceļa 
rādītājs, jaunatnes lielais draugs, Aug-
stais Vadonis, (īstais) zemes saimnieks, 
Diženais kapteinis, lielais valsts dzīves 
stūrmanis, tautas vienotājs, tautas un 
kultūras līdumnieks, Pelēkais Vilks, 
dižais vadonis, valsts un ministru prezi-
dents, tautas vadītājs, Latvijas pirmais 
pilsonis 
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K.	Ulmaņa	piemiņas	notikumu	hronoloģija
1989.	 gada	5.	 augustā	Austrumu	ciema	 izpildkomiteja	pieņem	 lēmumu	
reģistrēt	 Austrumu	 ciema	mājas	 “Pikšas”	 kā	 vietējas	 nozīmes	 vēstures	
pieminekli.
1989.	 gada	 oktobrī	 Latvijas	 Lauksaimnieku	 savienība	 nāk	 klajā	 ar	
paziņojumu	par	ieceri	izveidot	Kārļa	Ulmaņa	centru.		
1989.	gada	17.	novembrī	latviešu	intelektuālā	elite	publicē	atklātu	vēstuli	
LPSR	Augstākajai	padomei	ar	lūgumu	izveidot	komisiju	pēdējo	K.	Ulmaņa	
dzīves	gadu	izzināšanai.	
1990.	gada	29.	jūnijā	tiek	nodibināts	Kārļa	Ulmaņa	piemiņas	fonds;	par	tā	
priekšsēdētāju	kļūst	Guntis	Ulmanis.	
1990.–1991.	 gadā	 K.	 Ulmaņa	 kapavietas	 meklēšanai	 organizētas	 piecas	
ekspedīcijas.
1992.	gadā	uzņemta	dokumentālā	filma	par	K.	Ulmani	“Prezidenta	laiks”	
(rež.	A.	Krievs).
1992.	gada	9.	jūlijā	LR	Augstākās	padome	pieņem	lēmumu	par	K.	Ulmaņa	
svinīgu	pārapbedīšanu	viņa	paša	izraudzītajā	mūža	māju	vietā	–	Dobeles	
rajona	Bērzes	kapos.
1992.	 gada	 21.augustā	 ar	 “Lauku	 Avīzes”	 starpniecību	 rakstnieks	
Aleksandrs	Pelēcis	ierosina	vākt	tautas	ziedojumus	K.	Ulmaņa	piemiņas	
vainagam.	
1992.	gada	8.	septembrī	LR	Ministru	padome	pieņem	lēmumu	par	komisijas	
izveidošanu	K.	Ulmaņa	apbedījuma	vietas	atrašanai	un	mirstīgo	atlieku	
svinīgai	pārapbedīšanai.
1992.	 gada	 20.	 septembrī	 par	 tautas	 saziedotajiem	 līdzekļiem	 izveidots	
piemiņas	 vainags	K.	Ulmanim,	 ko	 no	 Rīgas	 pils	 cauri	 Vecrīgai	 svinīgā	
gājienā	novieto	pie	Brīvības	pieminekļa.	
1992.–1993.	 gadā	 K.	 Ulmaņa	 kapavietas	meklējumos	 uz	 Krasnovodsku	
dodas	trīs	ekspedīcijas.
1993.	 gadā	 Latvijā	 iznāk	 E.	 Dunsdorfa	 grāmata	 “Kārļa	 Ulmaņa	 dzīve.	
Ceļinieks.	Politiķis.	Diktators.	Moceklis”.
1993.	gadā	uzņemta	dokumentālā	filma	par	K.	Ulmani	“Zemes	saimnieks”	
(rež.	A.	Krievs).
1994.	 gada	 janvārī	 “Pikšu”	 muzeju	 pārņem	 Zemkopības	 ministrija,	
piešķirot	tam	valsts	nozīmes	vēstures	pieminekļa	statusu;	par	tā	direktoru	
kļūst	Gunārs	Ulmanis.

49

Evita Naglinska.indd   49 2007.11.11.   15:01:00



	 	 	 	 	 	 													ŠĀ	LAIKA	ATSPULGĀ

1994.	 gadā	 “Pikšu”	 muzeja	 attīstībā	 iestājas	 krīze,	 mazinoties	 politiķu	
interesei,	kā	arī	naudas	trūkuma	dēļ.
1994.	 gadā	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 fondam	 jauns	 priekšsēdētājs	 –	 LZA	
Latvijas	vēstures	institūta	direktors	Indulis	Ronis.
1994.	 gadā	 Latvijas	 vēstures	 institūta	 apgāds	 izdod	 grāmatu	 “Kārlis	
Ulmanis	trimdā	un	cietumā”	(sast.	I.	Ronis,	A.	Žvinklis).
1995.	 gada	 pavasarī	 iznāk	 Arvīda	 Plauža	 grāmata	 “Latvijas	 Valsts	
prezidenta	K.	Ulmaņa	dzīves	un	darba	vietas”.
1995.	gada	pavasarī	tiek	uzsākts	pētniecības	darbs	Vidusāzijas	arhīvos,	lai	
izzinātu	K.	Ulmaņa	pēdējo	dzīves	posmu.
1996.	 gada	 pavasarī	 izsludināts	 konkurss	 par	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	
projektu.
1996.	gada	10.	 jūnijā	K.	Ulmaņa	piemiņas	 fondam	 jauns	priekšsēdētājs	 –	
Vizmands	Ēberliņš.
1996.	 gada	 15.	 jūnijā	 noslēdzas	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	 projekta	 pirmā	
kārta.
1996.	gada	septembrī	izstrādāta	“Pikšu”	muzeja	koncepcija.	
1996.	 gada	 18.	 novembrī	 bija	 plānots	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	 konkursa	
otrās	kārtas	noslēgums.
1997.	gada	2.	septembrī	Rīgas	Latviešu	biedrības	namā	notiek	konference	
“K.	Ulmanis	un	viņa	laiks”.
1997.	gada	3.	septembrī	Kara	muzejā	atklāta	izstāde	“K.	Ulmanis	–	cilvēks	
un	politiķis”.
1997.	gada	4.	 septembrī	Rīgā	atklāj	 trīs	piemiņas	plāksnes	K.	Ulmanim:	
Tērbatas	ielā	38,	pie	Rīgas	domes	un	Rīgas	domes	449.	kabinetā.
1997.	gada	4.	septembrī	Latvijas	pasts	apzīmogo	K.	Ulmaņa	120.	gadadienai	
veltītas	pastmarkas	pirmās	dienas	aploksnes.
1997.	gada	7.	septembrī	Bērzes	kapos	atklāj	K.	Ulmanim	veltītu	piemiņas	
zīmi.
1997.	gada	septembrī	Priekuļos	atklāj	pieminekli	K.	Ulmanim.
1998.	 gadā	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 fonds	 uzsāk	 ziedojumu	 vākšanu	
pieminekļa	celšanai,	ko	paredzētas	uzstādīt	“Pikšās”.
1997.	gadā	iznāk	Jāņa	Labsvīra	grāmata	“Kārlis	Ulmanis”.
1998.	 gada	 15.	 augustā	 Nidā	 pie	 bijušās	 pamatskolas	 atklāj	 piemiņas	
plāksni	K.	Ulmanim.
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1998.	gada	17.	augustā	Skultes	ostā	atklāj	piemiņas	akmeni,	kas	apliecina,	
ka	no	1937.	gada	līdz	1939.	gadam	pēc	K.	Ulmaņa	iniciatīvas	celta	Skultes	
zvejas	osta.
1999.	gada	15.	 februāris	 tiek	 izsludināts	par	K.	Ulmaņa	piemiņas	dienu	
Nebraskā	(ASV).
1999.	 gada	 septembrī	 iedibina	 tradīciju	 pasniegt	K.	Ulmaņa	 stipendijas	
studentiem,	kas	strādā	savā	saimniecībā	un	studiju	izvēles	kursu	ietvaros	
veic	pētījumu	par	K.	Ulmaņa	darbību	un	personību.
2000.	gada	septembrī	Latvijas	Zemnieku	savienība	ierosina	izvēlēties	vietu	
K.	Ulmaņa	pieminekļa	uzstādīšanai	Rīgā	un	uzlikt	piemiņas	zīmi	Ulmaņa	
dzimtajās	mājās	Dobeles	rajona	Bērzes	pagasta	“Pikšās”.	
2000.	gada	12.	decembrī	Rīgas	Latviešu	biedrības	namā	atklāj	ziedojumu	
lādi	K.	Ulmaņa	piemineklim.
2001.	gada	janvārī	“Lauku	Avīze”	publicē	K.	Ulmaņa	pieminekļa	konkursa	
noteikumus	un	programmu.
2001.	gada	17.	februārī	Latvijas	pasts	sērijā	“Latvijas	prezidenti”	laiž	klajā	
pastmarku	“Latvijas	Republikas	prezidents	Kārlis	Ulmanis”.
2001.	 gada	 31.	maijā	 noslēdzas	 pirmā	 kārta	 konkursam	par	K.	Ulmaņa	
pieminekļa	izveidi.
2001.	 gada	 4.	 septembrī	 tiek	 paziņots	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	 konkursa	
uzvarētājs	–	Uldis	Kurzemnieks.
2001.	 gada	 23.	 oktobrī–2.	 novembrī	 notiek	Latvijas	Mākslas	 akadēmijas	
studentu	rīkotais	alternatīvais	K.	Ulmaņa	pieminekļa	konkurss	“Ulmanis	
mūsu	sirdīs”.
2002.	gada	21.	februārī	skvērā	pretim	Rīgas	domes	ēkai	uzstāda	K.	Ulmaņa	
pieminekļa	finiera	maketu.
2002.	gada	26.	martā	skvērā	pretim	Rīgas	domei,	Raiņa	bulvāra	un	
Krišjāņa	Valdemāra	ielas	stūrī,	iezīmē	vietu	K.	Ulmaņa	piemineklim,	
novietojot	tur	piemiņas	akmeni.		
2002.	gadā	uzņemta	dokumentālā	filma	par	K.	Ulmani	“Ziedošā	Latvija”	
(rež.	R.	Rikards).
2003.	gada	22.	jūlijā	(dienā,	kad	1940.	gadā	K.	Ulmani	deportēja	uz	PSRS)	
skvērā	pretim	Rīgas	domei,	Raiņa	bulvāra	un	K.	Valdemāra	 ielas	 stūrī,	
tiek	atklāts	piemineklis	K.	Ulmanim	(tēlnieks	U.	Kurzemnieks,	arhitekts	
A.	Lukševics).
2003.	gada	22.	decembrī	“Pikšu”	muzejs	atzīmē	10	gadu	jubileju.	

51

Evita Naglinska.indd   51 2007.11.11.   15:01:01



	 	 	 	 	 	 													ŠĀ	LAIKA	ATSPULGĀ

“Pikšas”	mediju	diskursā
“Pikšu”	 māju	 diskursu	 latviešu	 presē	 aizsāk	 publikācija	 laikrakstā	

“Dzimtenes	Balss”.	Tā	vēstīja,	ka	1989.	gada	3.	septembrī	K.	Ulmaņa	dzimto	
māju	“Pikšu”	pagalmā	pulcējas	ļaudis,	lai	atzīmētu	bijušā	valstsvīra	112.	
dzimšanas	dienu.	Tobrīd	šo	vietu	par	mājām	ir	grūti	nosaukt.	Tā	ir	vieta,	
kurā	 reiz	bija	K.	Ulmaņa	dzimtās	mājas.	20.	gs.	80.	gados	 tika	nojaukta	
“Pikšu”	 saimniecības	vecā	dzīvojamā	māja.	Vienīgais,	 kas	no	“Pikšām”	
bija	palicis,	ir	pussagruvusi	kūts	ēka.	Savukārt	mediju	tekstos	akcentēts,	
ka	no	“Pikšām”	ir	palicis	daudz	kas	vairāk	–	cilvēku	atmiņas	un	vēlme	tās	
atjaunot.	Rakstīts	tiek	arī	par	jaunas	ēkas	celtniecību,	muzeja	iekārtošanu,	
tā	izveides	finansiālajiem	aspektiem.	“Pikšas”	tiek	raksturotas	kā	viena	no	
senajām	Latvijas	lauku	sētām	un	kā	Latvijas	pagātnes	simbols.	

“Dzimtenes	Balsī”	publicētais	 raksts	Atmodas	sākumā	aizsāka	 jauna	
K.	Ulmaņa	diskursa	veidošanu	latviešu	presē.	

“Pikšas”	–	latviešu	nācijas	atdzimšanas	vieta

K.	Ulmaņa	vārds	latviešu	presē	pēc	tā	noklusēšanas	vai	pieminēšanas	
absolūti	negatīvā	nozīmē	padomju	laikā	parādījās	līdz	ar	diskusijām	par	
viņa	dzimto	māju	“Pikšas”	Dobeles	 rajona	Bērzes	pagastā	 atjaunošanu,	
veidojot	tur	muzeju.	“Pikšas”	presē	tiek	uzlūkotas	kā	padomju	varas	liegtā	
simbola	atjaunošana.	Notiekošajam	ir	simboliska	jēga,	jo	“tautas	vadoņa	
šūpuļa	atjaunošana”	 tālaika	preses	 skatījumā	nozīmēs	arī	 to,	 ka	Latvijā	
sākusies	patiesa	atmoda,	kas	sekmēs	latviešu	nācijas	drīzu	atdzimšanu	un	
brīvās	valsts	uzplaukumu.9	20.	gs.	90.	gadu	preses	materiāliem	raksturīga	
pacilātība,	 patoss	 un	 plašs	 metaforu	 klāsts.	 K.	 Ulmaņa	 personībai	 tika	
piedēvēts	pat	pārdabisks	spēks.	Medijos	iezīmējās	diskurss,	ka	tieši	no	šā	
Zemgales	līdzenuma	jāsākas	Latvijas	nākotnei	un	ka	tieši	“Pikšās”	dzimušie 
simboliski	papildina	valsts	gudrāko	un	godīgāko	cilvēku	saimi.10 

Muzejs	 kalpo	 par	 atskaites	 punktu	 sabiedrības	 atdzimšanā:	 līdz	 ar	
“Pikšu”	atjaunošanu	nācija	atbrīvojas	no	padomju	režīmā	pavadītā	laika,	
atgūst	pirmās	brīvvalsts	vērtības	un	apņemas	īstenot	K.	Ulmaņa	ideālus.	
Lai	 gan	 kopš	 t.s.	 Ulmaņlaikiem	 ir	 pagājis	 pusgadsimts,	 presē	 dominē	
diskurss	 par	 Atmodas	 un	 Latvijas	 Republikas	 valstiskās	 atjaunošanas	
un	30.	gadu	Latvijas	 tuvību.	Tiek	atzīts,	 ka	K.	Ulmanis	 ir	nepieciešams	
mūslaiku	sabiedrībai,	ka	ar	katru	gadu,	katru	dienu	zūd	tā	distance,	kas	
šķir	90.	gadu	un	30.	gadu	Latviju.	
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Prese	ne	tikai	konstruēja	mītu	par	K.	Ulmani	–	pagātnes	politiķi,	kura	
dzīve	simboliski	turpinās	šodienā,	–	tā	atspoguļoja	arī	bailes	zaudēt	saikni	
ar	viņu.	Laiks	nežēlīgi	rit	uz	priekšu,	un	šo	pasauli	atstāj	“Ulmaņlaiku”	
aculiecinieki,	 un	 mūsdienu	 paaudzei	 drīz	 vien	 paliks	 tikai	 šo	 laiku	
naratīvi.	Tādēļ	 ir	 svarīgi,	 lai	 jaunā	paaudze	dzīvotu	 saskaņā	ar	 tēvtēvu	
vērtībām.	Šajā	diskursā	iezīmējas	briesmu	un	draudu	toposs.	Tādējādi,	lai	
stiprinātu	nacionālo	identitāti,	nepieciešams	atjaunot	K.	Ulmaņa	dzimtās	
mājas	 un	 veidot	 citas	 piemiņas	 vietas.	 Nereti	 K.	 Ulmaņa	 nopelni	 un	
devums	Latvijai	tiek	vērtēts	ne	tikai	lauksaimniecības	un	politikas	jomā,	
bet	arī	garīgās	kategorijās.	Prese	īpaši	izceļ	viņa	personības	lomu	latviešu	
pašapziņas	veidošanā,	kas	savukārt	stiprina	lepnumu	par	savu	zemi,	savu	
tautu,	nerimtīgu	gribu	darīt	visu	tautas	labākas	nākotnes	vārdā.11 

K.	Ulmaņa	piemiņas	pasākumu	un	dzimšanas	dienas	svinību	norises	
atspoguļojumam	tiek	piešķirts	īpaši	nozīmīga	notikuma	statuss.	Šo	norišu	
mediētajā	 versijā	 priekšplānā	 izvirzās	 sabiedrībā	 pazīstamu	 cilvēku	
aktivitātes,	publiskās	uzstāšanās	un	viedokļu	paušana.	Politiķu	klātbūtne	
K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 pasākumos	 “Pikšās”	 lieliski	 kalpo	 viņu	 tēlu	
veidošanā,	tā	ir	arī	sava	veida	atlīdzība	tautai,	kas	vēlēšanās	savas	balsis	
nodevusi	 tieši	viņiem	kā	K.	Ulmaņa	darba	 turpinātājiem.	Presē	paustie	
viedokļi	par	K.	Ulmani	kopumā	ir	visai	vienveidīgi,	 taču,	sakārtojot	 tos	
secīgi,	 izteikumi	 veido	 noteiktu,	 mērķtiecīgu	 diskursu,	 kas	 ir	 atvērts	
un	 vērsts	 uz	 auditoriju.	Arī	 aplūkojot	 citu	 sabiedrībā	populāru	 cilvēku	
izteikumus	piemiņas	pasākumos	“Pikšās”,	var	runāt	par	kopīgu	diskursu,	
kam	gan	piemīt	arī	atsevišķas	atšķirīgas	iezīmes	un	tendences.	Bieži	vien	
politiķu	un	citu	populāru	cilvēku	veidotais	diskurss	par	K.	Ulmani	saplūst	
un	pārtop	kopējā	publiskajā	diskursā	par	K.	Ulmani	–	nācijas	atdzimšanas	
priekšnoteikumu	un	līdzdalībnieku	(sk.	tabulu).

16. tabula 

K.	Ulmaņa	diskurss	“Pikšu”	piemiņas	pasākumos

Viedokļa	
paudējs

Vieta,	
laiks

Izteikums

Ervins	
Grinovskis,	
PSRS	tautas	
deputāts

Vietā,	kur	
kādreiz	
atradās	
“Pikšas”,	1989	

“Palikšu	 ar	 pārliecību,	 ka	 ar	 šodienu	Latvijā	
un	mūsu	vidū	atgriežas	prezidents	Kārlis	Ul-
manis.	Ar	nolūku	nedomāju	dot	viņa	darbības	
vērtējumu,	 to	 izdarīs	 laiks,	 vēsturnieki	 un	
zinātnieki.	 Acīmredzot	 šis	 vērtējums	 būs	
neviennozīmīgs,	 taču	neatkarīgā	Latvijas	Re-
publika	nav	šķirama	no	Kārļa	Ulmaņa.”	12
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Viedokļa	
paudējs

Vieta,	
laiks

Izteikums

Jānis	
Stradiņš,	LZA	
akadēmiķis	

Vietā,	kur	
kādreiz	
atradās	
“Pikšas”,	1989

“Mēs	dzīvojam	tādā	 laikā,	par	kuru	Ausekļa	
dzejojumos	 teikts,	 kad	 paceļas	 senas	 pilis.	
Šodien	paceļas	“Pikšu”	mājas,	kas	pirms	des-
mit	 gadiem	 tika	 nopostītas.	 [..]	 Palūkojieties	
uz	nokaltušo	ozolu	bijušo	māju	pagalmā,	uz	
nokaltušo	 ozolu,	 kuram	 zaļš	 zars	 un	 zaļas	
atvases.	Tā	ir	cerība.	Cerība,	ka	tas	tomēr	vēl	
sakuplos	pār	mūsu	mīļo	dzimteni.	 [..]	Ulma-
nis	veicināja	arī	garīgo	kultūru,	nesa	pasaules	
vējus	uz	atziņas,	ka	nedrīkstam	norobežoties	
sevī,	bet	jāņem	no	pasaules	labākais,	lai	atkal	
no	jauna	izietu	pasaulē.”13

Kārlis	Vilsons,	
viens	no	LTF	
līderiem	

Vietā,	kur	
kādreiz	
atradās	
“Pikšas”,	1989

“Lai	Dievs	dod	mūsu	republikas	vadībai	spēku	
nodrošināt	 tādu	 lauksaimniecības	 prioritāti,	
kā	to	darīja	Ulmanis.”14 

Guntis	
Ulmanis,	
Valsts	
prezidents	

“Pikšu”	
muzeja	viesu	
grāmatā,	1994

“Šis	 muzejs	 sākas	 no	 atmiņām	 un	
uzdrīkstēšanās,	 no	 pārdomām	 un	 arī	 asiem	
strīdiem.	Nu	tas	ir	noticis	–	muzejs	ir	dzimis	
un	 tātad	 dzīvos.	 To	 kops	 tautas	 mīlestība	
un	 rūpīgas	 rokas,	 to	 kops	 mūsu	 nākotnes	
pārliecība	un	jaunatnes	spēks.”15   

Guntis	
Ulmanis,	
Valsts	
prezidents

“Pikšās”	
K.Ulmaņa	
119.	dzimšanas	
dienas	
svinībās,	1996	

“Un	 tā	 soli	pa	 solim	veidojas	 relikviju	kopa,	
atmiņu	 kopa,	 un	 pats	 spilgtākais	 manā	
uztverē,	manā	pārdzīvojumā	ir	tas,	ka	Kārlis	
Ulmanis	 paliek	 ar	 katru	 gadu	 dzīvāks	 un	
tuvāks	Latvijai,	latviešu	sabiedrībai.”16 

Kārlis	Vilsons,	
LZS	biedrs	

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
120.	dzimšanas	
dienas	
svinībās,	1997	

“Par	 Ulmaņa	 personību	 strīdas	 zinātnieki	
un	 vēsturnieki,	 bet	 mums,	 vienkāršajiem	
cilvēkiem,	 Kārlis	 Ulmanis	 ir	 pats	 izcilākais	
valstsvīrs.	 Viņa	 lomu	 1918.	 gada	 dienās,	
kad	dzima	Latvijas	valsts,	 noliegt	nespēj	pat	
pretinieki.”17 

Guntis	
Ulmanis,	
Valsts	
prezidents

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
120.dzimšanas	
dienas	
svinībās,	1997	

“Ja	man	būtu	jāsaka,	ko	Kārlis	Ulmanis	atstājis	
man,	 es	 teiktu,	 ka	 tā	 ir	 pašapziņa.	 Latvieša	
pašapziņa,	lepnums	par	savu	zemi,	savu	tautu	
un	nerimtīga	griba	darīt	visu,	lai	tauta	dzīvotu	
arvien	labāk.”18 
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Viedokļa	
paudējs

Vieta,	
laiks

Izteikums

Anatolijs	
Zunda,	
vēsturnieks,	
LZS	Centrālās	
valdes	
sekretārs

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
120.	dzim-
šanas	dienās	
svinībās,	1997

“Kārļa	Ulmaņa	piemineklis,	ko	viņš	uzcēla,	vēl	
dzīvam	esot,	 ir	 agrārā	 reforma.	 [..]	K.	Ulma-
nis	baudīja	 lielu	popularitāti	–	 to	pierāda	arī	
vēlēšanu	rezultāti	un	viņa	politiskās	darbības	
sekmes.”19  

Jānis	Vanags,	
ev.	luteriskās	
baznīcas	
arhibīskaps

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
120.	dzim-
šanas	dienas	
svinībās,	1997

“Kārlis	 Ulmanis	 upurēja	 to,	 kas	 cilvēkam	
visnozīmīgākais	–	savu	personisko	dzīvi,	visu	
veltīdams	Latvijas	tapšanai	un	tās	labklājībai.	
Prezidents	 ticēja	 lietai,	ko	darīja	pat	 tad,	kad	
šķita,	 nav	 pamata	 to	 darīt.	 Tieši	 tāpēc	 tapa	
Latvijas	valsts.”20 

Jānis	Streičs,	
kinorežisors

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
123.	dzim-
šanas	dienas	
priekšvakarā,	
2000

““Pikšām”	jākļūst	par	Latvijas	svētvietu,	kur	
garīgo	enerģiju	smeltos	ikviens	latvietis.	[..]	K.	
Ulmanis	 ir	 ziedojis	 savu	 dzīvi	 Latvijas	 labā.	
Manuprāt,	latviešiem	bijušais	prezidents	būtu	
jākanonizē	svēto	kārtā.”21    

Augusts	
Brigmanis,	
LZS	priekš-
sēdētājs

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
125	gadu	
svinībās,	2002

“Šodien	tiekamies	vēsturiski	svētā	vietā.	Šķiet,	
ka	Kārļa	Ulmaņa	gars	ir	mums	līdzās.”22 

Augusts	
Brigmanis,	
LZS	priekš-
sēdētājs

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
126	gadu	
svinībās,	2003

“Arī	mēs,	LSZ,	vienmēr	iestāsimies	par	to,	lai	
Latvijas	 lauki	–	 latvietības	šūpulis	–	vienmēr	
būtu	 svēti.	 Zaļojoši	 un	 plaukstoši	 lauki	 bija	
tas,	par	ko	vienmēr	iestājās	doktors	Kārlis	Ul-
manis.”23   

Mārtiņš	Roze,	
zemkopības	
ministrs	

“Pikšās”	
K.	Ulmaņa	
126	gadu	
svinībās,	2003

“Latvijas	 zemkopības	 ministra	 amatā	 K.	 Ul-
manis	 bija	 paraugs,	 ko	 pārspēt	 diezin	 vai	
kādam	izdosies.	Tā	ir	mēraukla,	ar	ko	līdzināt	
mūsu	 ikdienas	 darbus.	Ne	 tikai	 svētku	 reizē	
jāsalīdzina	tas,	kā	Latvija	varēja	strādāt	pirms	
kara	un	kas	mums	jāpanāk	tagad.”24   

Vera	Gribača,	
aktrise

“Pikšu”	
muzeja	
atklāšanā,	
K.	Ulmaņa	
127.	dzim-
šanas	dienā,	
2004

“Mēs	 pavēršam	 savus	 skatus	 uz	 saulīti	 un	
lūdzam:	 saulītei,	 saulesmātei	 tur	 augšā,	 kur	
gars	ar	garu	satiekas,	mēs	šeit	no	zemes	raidām	
mūsu	 valsts	 bijušajam	 prezidentam,	 maz-
pulku	 virsvadonim	 daudz	 laimes	 dzimšanas	
dienā!”25 
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Latviešu	preses	materiāli	liecina,	ka	gadu	gaitā	ir	izveidojies	diezgan	
pastāvīgs	 “Pikšu”	 ciemiņu	 loks,	 kuriem	 brauciens	 uz	 K.	 Ulmaņa	
dzimtajām	mājām	 viņa	 dzimšanas	 dienā	 ir	 gandrīz	 vai	 kā	 ikgadējais	
svētceļojums	 uz	 Aglonu	 katoļticīgajiem.	 Rakstu	 saturā,	 atspoguļojot	
politiķu	runas	K.	Ulmaņa	dzimšanas	dienas	sarīkojumos,	spilgti	izteikts	
atbildības	toposs.	Politiķi	“Pikšās”	allaž	uzsvēra,	ka	viņi	pārzina	latviešu	
tautas	 vajadzības.	 Runas	 atspoguļo	 arī	 to,	 ka	 piemiņas	 pasākumu	
līdzdalībnieki	–	gan	runātāji,	gan	citi	klātesošie	–	apzinās,	ka	viņiem	to	
vai	citu	iemeslu	dēļ	ir	nepieciešams	K.	Ulmaņa	mīts,	un	ar	savu	rīcību	
viņi	to	arī	kultivē.	Politiskās	elites	pārstāvji	nerimtīgi	atgādina	K.	Ulmaņa	
labos	darbus,	 tādējādi	sevi	pozicionējot	kā	viņa	darba	turpinātājus	vai	
vismaz	 atdarinātājus.	 Turklāt	 politiķiem,	 zinot	 sabiedrībā	 pastāvošo	
mītu	par	K.	Ulmani	–	vienkāršu	cilvēku	ar	zemnieka	dvēseli	un	taupīgu,	
saimniecisku	 un	 gādīgu	 politiķi	 –,	 nākas	 savā	 politiskajā	 programmā	
rēķināties	ar	šo	tēlu.	

Mediju	tekstos	bieži	vien	sastopami	pārspriedumi	par	K.	Ulmaņa	kā	
politiķa	atbildību	gan	Latvijas	valsts	dibināšanas,	gan	1934.	gada	15.	maija,	
gan	 Latvijas	 okupācijas	 kontekstā.	 Fakts,	 ka	 K.	 Ulmanis	 bija	 uzņemies	
ārkārtīgi	 lielu	 un	 vienpersonisku	 atbildību,	 un	 sabiedrības	 pozitīvā	 vai	
vismaz	 saprotošā	 attieksme	pret	 to	mūsdienu	politiķiem	 liek	 rēķināties	
ar	atbildības	faktora	vērtību.	Atšķirība	ir	 tikai	attieksmē.	Ulmanim	viņa	
kļūdas	pārsvarā	tiek	piedotas,	bet	mūslaiku	politiskajai	elitei	–	ne.	Tādēļ	
“Pikšās”	politiķi	klātesošos	cenšas	pārliecināt,	ka	viņi	saprot	un	apzinās	
savu	 atbildību	 tautas	 priekšā.	 Prese	 akcentē,	 ka	 piemiņas	 pasākumos	
prominences	parasti	apelē	pie	tautas	mūžsenajām	vērtībām	–	apzinīguma	
un	tikuma,	sasaistot	tās	ar	K.	Ulmani	kā	šo	vērtību	simbolu.	

Latviešu	 prese,	 rakstot	 par	 piemiņas	 pasākumiem	 “Pikšās”,	 Kārlim	
Ulmanim	ir	piešķīrusi	latviešu	nacionālās	identitātes	simbola	nozīmi.	Viņš	

“[..]	 kad	mēs	visi	 esam	kopā,	 tas	 ir	 spēks.	 Šī	
spēka	kopības	izjūta	lai	mūs	pavada.	“Pikšās”	
tiksimies	 ne	 tikai	 svētkos,	 bet	 reizi	 pa	 reizei	
arī	 pie	 Kārļa	 Ulmaņa	 pieminekļa	 Rīgā.	 Tur	
jūs	 izjutīsiet	 mūžību.	 Lielu	 paldies	 es	 gribu	
pateikt	 cilvēkam,	bez	kura	diezin	vai	mēs	 tā	
varētu	sanākt	kopā,	brīvi	justies.	Gunār	Ulma-
ni,	es	tavā	priekšā	noliecu	galvu!”26 

Viedokļa	
paudējs

Vieta,	
laiks

Izteikums

Augusts	
Brigmanis,	LZS	
priekšsēdētājs

“Pikšu”	
muzeja	atklā-
šanā,	
K.	Ulmaņa	
127.	dzim-
šanas	dienā,	
2004
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kalpo	latviešu	tautas	vērtības	izcēlumam,	proti,	latvieši	nav	tikai	maza	un	
neievērojama	tauta,	tā	ir	radījusi	arī	K.	Ulmani	–	vēsturē	izcilu	personību,	
kura	savukārt	ar	savu	darbu	pierādījusi	nācijas	varenību.

Latviešu	 masu	 medijos	 “Pikšu”	 diskurss	 tiek	 veidots,	 izmantojot	
konstruktīvās	 stratēģijas.	 Tās	 K.	 Ulmaņa	 dzimtās	 mājas	 ļauj	 iekļaut	
nacionālo	 identitāti	 uzturošo	 komponentu	 vidū.	 Prese	 “Pikšas”	 ir	
pārvērtusi	 svētvietā,	kuru	apmeklējot	 cilvēki	 stiprina	pārliecību,	ka	par	
spīti	 visām	 grūtībām	 brīvā	 un	 neatkarīgā	 Latvija	 būs	 stipra	 valsts	 un	
labklājības	zeme.	“Pikšas”	ir	svētvieta	arī	nacionāli	orientētam	politiķim,	
tās	 apmeklējums	 viņa	 publiskajā	 raksturojumā	 ļauj	 uzsvērt	 viņa	 cieņu	
pret	 latviskajām	vērtībām	un	gatavību	kļūt	par	K.	Ulmaņa	politikas	un	
vērtību	turpinātāju.	

“Pikšu”	diskursā	ietilpst	arī	cerība	Latvijas	lauksaimniecības	nākotnes	
spožajām	 izredzēm.	Prese	“Pikšu”	atjaunošanu	atspoguļo	gan	pagātnes	
restaurācijas,	 gan	 lauksaimniecības	 attīstības	 dimensijā.	 No	 vienas	
puses,	 K.	 Ulmaņa	 dzimtā	 māja	 ir	 pirmās	 brīvvalsts	 laika	 piemineklis,	
bet,	 no	 otras	 puses,	 tā	 var	 pārtapt	 modernā	 un	 plaukstošā	 zemnieku	
paraugsaimniecībā.	 Šīs	 ieceres	 realizācijā	 tika	 iesaistīti	 dažādi	 cilvēki	 –	
muzeju	darbinieki,	Dobeles	rajona	amatpersonas,	vēsturnieki,	amatnieki,	
kultūras	elites	pārstāvji,	kā	arī	entuziasti,	kam	rūp	K.	Ulmaņa	piemiņa.	
“Pikšu”	 atjaunošanas	 darbā	 viss	 ir	 svarīgs	 –	 gan	 atnestie	 dēļi	 māju	
būvniecībai,	gan	30.	gadu	lauksaimniecības	tehnika	iecerētajam	muzejam,	
gan	atmiņu	stāsti	par	K.	Ulmani.	Šos	cilvēkus	vieno	kopīga	ideja,	 ticība	
nākotnes	“Pikšām”	un	to	nozīmei	valsts	dzīvē.	Preses	materiālos	K.	Ulmaņa	
dzimto	 māju	 atjaunotāji	 tiek	 raksturoti	 kā	 ideālisti,	 labas	 gribas	 cilvēki,	
kurus	neinteresē	pašlabums	un	materiāli	ieguvumi.	Tā	“Zemgales	Ziņas”	
vēsta:

Todien	 starp	 talciniekiem	 pazibēja	 arī	 dūmakaini	 sidrabaina	 “Toijota”,	 un	
bagātas	 saimniecības	 galvenais	 vīrs	 caur	 pavērtu	 lodziņu	 atļāvās	 uzrunāt	
salijušos,	 nogurušos	 talciniekus.	 Bija	 skaidrs,	 ka	 bez	 “šīszemes	 varenajiem”	
te	nekas	uz	priekšu	nevirzīsies,	taču	nebija	arī	noslēpums,	ka	viņiem	pirmajā	
vietā	nostāsies	savtīga	rūpe	un	sava	goda	spodrināšana.27

Aprakstot	notikumus	“Pikšās”,	tiek	atspoguļotas	arī	citas,	ar	K.	Ulmaņa	
tēmu	 tieši	 nesaistītas,	 problēmas.	 Izmantojot	 patriotisko,	 labvēlīgo	 un	
neformālo	 noskaņu,	 māju	 pagalmā	 sanākušie	 talcinieki	 vai	 piemiņas	
pasākumu	dalībnieki	bieži	vien	griežas	pie	amatpersonām	ar	lūgumiem	
novērst,	viņuprāt,	pastāvošās	nejēdzības	valstī.	Piemēram,	kāds	zemnieks	
pauda	 savu	 sašutumu	 par	 ķīmisko	 atkritumu	 glabātuves	 celtniecību	
Gardenē.28
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“Pikšām”	visai	 bieži	mediju	 tekstos	 piešķirta	 simboliska	 nozīme.	 Tā	
ir	 vieta,	 kas	 latvietim	dod	dzimtās	mājas	 izjūtu,	 stiprina	mīlestību	pret	
tēvzemi	un	vairo	atbildību	par	tās	likteni.	Tiek	uzsvērts,	ka	līdz	ar	dzimto	
sakņu	apzināšanos	un	turēšanu	godā	un	cieņā	latvietim	sākas	izpratne	par	
viņa	dzīves	 jēgu.	Māju	 saimnieks	un	muzeja	direktors	Gunārs	Ulmanis	
daudzās	 sarunās,	 kas	 atspoguļotas	 preses	 publikācijās,	 apgalvoja,	 ka	
“Pikšām”	ir	 jāsākas	no	cilvēka	personiskās	attieksmes	pret	dzimteni	un	
dzimto	vietu.	Spēks	ir	rodams	Latvijas	laukos	un	to	vienkāršībā.	Laikraksts	
“Talsu	Vēstis”	tēloja:

“Pikšas”	 atrodas	 nomaļus	 no	 lielajiem	 ceļiem,	 te	 valda	 sakoptība	un	miers.	
Klusi	šalc	vecie	vītoli,	dīķī	zied	ūdensrozes,	bet	mājas	manteļskurstenī	smaržo	
gaļa	un	zivis.29

“Pikšu”	 diskursā	 liela	 vieta	 ir	 patriarhālās	 zemnieku	 ģimenes	
slavinājumam.	Māju	saimnieks	 ir	 tas,	kurš	uzņemas	pilnu	atbildību	par	
sētas	veidošanu	un	uzturēšanu	un	visas	saimes	likteni,	kā	arī	kārto	visas	
finansiālās	un	 saimnieciskās	problēmas.	Viņa	pienākums	 ir	 arī	 turpināt	
tēvtēvu	iesākto	darbu	un	rūpēties	par	vēsturisko	ainavu	saglabāšanu.

Jāatzīmē,	 ka	 par	 “Pikšām”	 –	 zemnieku	 saimniecību	 un	 ģimenes	
mājvietu	–	galvenokārt	rakstīja	reģionālie	laikraksti.	Šis	K.	Ulmaņa	dzimto	
māju	esības	aspekts	bija	svarīgs	tieši	lauku	ļaudīm.

“Pikšas”	–	mazpulcēnu	spēka	avots

“Pikšu”	tēmas	atainojumā	latviešu	presē	liela	nozīme	ir	arī	mazpulcēnu	
diskursam.	Ārpusskolas	organizācija	“Mazpulki”	Latvijā	tika	nodibināta	
1929.	 gadā,	 tās	 mērķis	 –	 sagatavot	 jaunatni	 darbam	 laukos	 dažādas	
lauksaimniecības	 nozarēs.	 K.	 Ulmanis	 bija	 šīs	 organizācijas	 augstākais	
vadītājs	–	virsvadonis.	Atjaunotajā	valstī	 ik	gadus	K.	Ulmaņa	dzimtajās	
mājās	 viņa	 dzimšanas	 dienas	 piemiņas	 pasākumos	 allaž	 piedalījās	
mazpulcēni.	 Preses	 publikācijās	 šīs	 jaunatnes	 organizācijas	 pārstāvji	
iekļaujas	vēstures	toposā.30 

Mazpulcēnu	 aktivitātes	 atspoguļo	 tagadnes	 un	 pagātnes	 saites	
uzturēšanu.	Šīs	organizācijas	īpašais	vēsturiskais	statuss	arī	tās	šodienas	
aktivitātēm	piešķir	simbolisku	jēgu.	Nododot	svinīgo	zvērestu	tieši	Valsts	
prezidentam	Guntim	Ulmanim,	mazpulcēni	akcentē	savas	organizācijas	
pastāvēšanas	valstisko	misiju	un	lomu	K.	Ulmaņa	piemiņas	kultivēšanā	
mūsdienu	sabiedrībā.	1999.	gadā,	kad	Valsts	prezidents	neieradās	“Pikšās”	
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uz	atceres	pasākumu,	preses	publikācijās	izskanēja	nepārprotama	vilšanās	
par	šī	īpašā	rituāla	izjaukšanu:	

Dobeles	 mazpulcēni	 pirms	 vairākiem	 gadiem	 nodeva	 Guntim	 Ulmanim	
svinīgo	 solījumu.	 Tad	 viņš	 mūs	 nosauca	 par	 saviem	 krustbērniem.	 Gunti	
Ulmani,	jūsu	vieta	ir	šeit,	jums	te	bija	jābūt,	jo	te	ir	tā	jaunā	paaudze,	kas	nesīs	
tālāk	Latvijas	ideju!31

Mazpulcēni	medijos	figurē	kā	 īpaša	 sociālā	grupa,	kurai	K.	Ulmanis	
piešķīris	 “savējo”	 statusu.	 Jāpiezīmē,	 ka	 t.s.	 bērnu	 tēmas	 vienmēr	
pievērš	 salīdzinoši	 lielāku	 sabiedrības	 uzmanību	 nekā	 daudzu	 citu	
sociālo	 grupu	 problēmas	 un	 izraisa	 lielu	 ieinteresētību.	 Šajā	 gadījumā	
mazpulcēni	 darbojas	 kā	 katalizators,	 kas	 rosina	 pieaugušos	 novērtēt	
K.	 Ulmaņa	 nozīmi.	 Mazpulcēnu	 prieka,	 gandarījuma	 un	 sajūsmas	 par	
notiekošo	 atspoguļojums	 presē	 rada	 pārliecinošu	 iespaidu	 par	 “Pikšu”	
un	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 pasākumu	 lielo	 nozīmi.	 Turklāt	 šis	 iespaids	
producē	nākamo:	bērnu	tik	dabiskās	emocijas	kalpo	K.	Ulmaņa	diženuma	
apliecinājumam.	 Viņi	 velta	 savam	 bijušajam	 virsvadonim	 daudz	 labu	
vārdu:	gudrs,	strādīgs,	cēls,	taisnīgs,	apņēmīgs,	atsaucīgs,	gādīgs,	godīgs,	
cienījams.	“Pikšu”	notikumu	norise	reģionālajos	laikrakstos	bieži	vien	tiek	
izklāstīta,	manuprāt,	mūsdienu	masu	medijiem	visai	neraksturīgā	veidā,	
saglabājot	distanci,	lielu	pietāti	pret	attēlojamo	objektu,	pat	ziņu	materiālos	
konstatējamas	to	autoru	(pozitīvā)	attieksme	un	emocijas.	Piemēram,	par	
Pociema	mazpulcēnu	K.	Ulmaņa	pieminekļa	apmeklējumu	Rīgā	mājupceļā	
no	K.	Ulmaņa	dzimšanas	dienas	svinībām	“Pikšās”	laikrakstā	“Auseklis”	
lasāms:

Nofotografējāmies	 un	 nolikām	 ziedus.	 Jutāmies	 lepni,	 ka	 Latvijas	 jubilejas	
gadā	 varējām	 aizbraukt	 uz	 kādreizējā	 prezidenta	 dzimtajām	 mājām.	 Tas,	
pateicoties	 Austrai	 Miezei	 no	 Filadelfijas,	 viņa	 sponsorēja	 benzīna	 iegādi.	
Bet	 par	 komfortablu	 braucienu	 pateicamies	 vietējam	 uzņēmējam	 Imantam	
Ķīkulim	un	viņa	dzīvesbiedrei	Gundegai.32

Savukārt	par	Ropažu	mazpulcēnu	K.	Ulmaņa	vecāku	kapu	apmeklē-
jumu	Līvbērzes	kapsētā	rakstīts:

Viņus	godinot,	un	arī	K.	Ulmaņa	piemiņai	nolikām	ziedus	no	Ropažiem.	Te	
ļoti	derēja	K.	Ulmanim	izveidot	pieminekli.33

Mazpulcēni	 no	 visiem	 Latvijas	 novadiem	 pulcējas	 “Pikšās”,	
lai	 demonstrētu	 sava	 darba	 rezultātus	 un	 atskaitītos	 par	
paveikto.	 Šīs	 aktivitātes	 uzplaukumu	 piedzīvoja	 20.	 gs.	 90.	 gados.	 
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Preses	publikācijas	liecina,	ka	mazpulcēni	tiek	uzlūkoti	kā	K.	Ulmaņa	
pasaules	 uzskata	 un	 vērtību	 mantinieki	 un	 viņa	 centienu	 iemiesotāji	
mūsdienu	Latvijā.	Savukārt	“Pikšas”	ir	vieta,	kur	šīs	organizācijas	biedri	
un	atbalstītāji	smeļas	spēku	un	entuziasmu	savai	darbībai.

		“Pikšu”	krīzes	diskurss

“Pikšu”	 krīzes	 diskurss	 latviešu	 presē	 iezīmējās	 materiālos	 par	
muzeja	 trūcīgo	 un	 nepietiekamo	 finansējumu	 un	 amatpersonu	
vienaldzīgo	 attieksmi	 pret	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 iemūžināšanu.	 Tas	
laikrakstu	un	žurnālu	publikācijās	lielā	mērā	tieši	un	netieši	saistās	ar	
Gunāra	Ulmaņa	–	māju	saimnieka	un	muzeja	direktora	–	tēlu.	G.	Ulmaņa	
dzīvesstāsts	sabalsojās	ar	daudzu	latviešu	likteņiem,	ko	noteica	padomju	
okupācijas	režīma	īstenotās	deportācijas.	1941.	gada	vasarā	piecus	gadus	
vecais	Gunārs	kopā	ar	māti	un	māsu	no	“Pikšām”	tika	izsūtīts	uz	Sibīriju,	
kur,	 kā	 vēlāk	 izrādījās,	 pagāja	 gandrīz	 viss	mūžs.	 Viņa	māte	mirusi	
1978.	 gadā.34	 Latvijā	 palika	 tēvs	 ar	 jaunāko	 brāli.	 Tēvu	 neilgi	 pēc	 tam	

2. att.	20.	gs.	90.	gadu	sākumā	mazpulcēnu	organizācijas	saturīgai	darbībai	
izvirzītie	mērķi	
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nošāva,	bet	jaunāko	brāli	izsūtīja	pēc	kara	kopā	ar	māsu,	kura	jau	vienreiz	
bija	 atgriezusies	 dzimtenē	 un	 nu	 otro	 reizi	 mēroja	 ceļu	 uz	 Sibīriju.35 
Otrkārt,	 G.	Ulmaņa	 atgriešanās	 1991.	 gadā	 saistās	 ar	 daudzām	 cilvēku	
repatriācijas	dzimtenē	problēmām,	kuru	risināšanai	Atmodas	laikā	trūka	
izpratnes,	 pieredzes	 un	 zināšanu.	 Šīs	 tēmas	 risinājumā	 latviešu	 presē	
var	vērot	transformējošās	stratēģijas	diskursa	tipu.	Respektīvi,	cilvēkam,	
kurš	visu	dzīvi	 ir	pavadījis	Sibīrijas	 lielpilsētā	Krasnojarskā	–	atšķirīgos	
apstākļos,	 citas	 ideoloģijas	piesātinājuma	 telpā,	 tiek	uzticētas	 rūpes	par	
“latviešu	nācijas	atdzimšanas	vietu”.	Publikācijas	atspoguļo	G.	Ulmaņa	
centienus	integrēties	Latvijas	vidē.	Neraugoties	uz	to,	ka	viņš	ir	latvietis	
un	Kārļa	Ulmaņa	 radinieks,	Krievijā	pavadītais	 ilgais	 laiks	 ir	 atstājis	
iespaidu	un	ietekmējis	viņa	nacionālo	identitāti.	Pat	pēc	vairāku	gadu	
dzīves	 Latvijā	 G.	 Ulmanis	 atzīst,	 ka	 nereti	 ar	 sirdi,	 domām,	 jūtām	
joprojām	 dzīvo	 Sibīrijā,	 jo	 “nevar	 jau	 cilvēks	 izsvītrot	 savas	 dzīves	
piecdesmit	gadus	un	visu	skaisto,	kas	tajā	bijis”.36	Par	to	liecina	arī	viņa	
gleznu	galerija	 (G.	Ulmanis	 ir	mākslinieks,	Krasnojarskā	strādāja	par	
pasniedzēju	mākslas	skolā),	kurā	nav	Latvijas	ainavu.	“Ja	visu	mūžu	
esmu	mīlējis	Sibīrijas	dabu,	tad	tagad	ir	grūti	mīlēt	citu	dabu,	kaut	arī	
vajadzētu,	ja	reiz	dzīvoju,”	atzīst	“Pikšu”	saimnieks.37 

Prese	ataino	“Pikšu”	atdzimšanas	gaitu,	radot	intrigu	un	to	uzturot	–	vai	tiks	
īstenoti	iecerētie	mērķi.	Atmodas	laika	patriotisma	vilnis	veido	pārliecību,	
ka	“Pikšas”	būs	iespējams	atjaunot	salīdzinoši	īsā	laikā.	K.	Ulmaņa	piemiņas	
fonds,	kas	ir	viens	no	spilgtākajiem	aktoriem	mediju	saturā,	iekļaujas	preses	
atbildības	toposā.	Šīs	organizācijas	aktivitātes	attaisno	ar	to	saistītās	cerības.	
“Lauku	Avīze”	skaidroja:	

Fonda	 uzdevums	 nav	 K.	 Ulmaņa	 slavināšana,	 bet	 objektīva	 izvērtēšana,	
informācijas	 apkopošana	 un	 publicēšana,	 piemiņas	 saglabāšana.	 Iespējama	
“Draudzīgā	aicinājuma”	atdzīvināšana,	studentu	stipendiju	fonda	izveide,	arī	
diskusija	par	“Tēvzemes	balvu”	–	būt	tai	valdības	vai	sabiedrības	atjaunotai.38

Taču,	 laikam	 ejot,	 noplok	 Atmodas	 laika	 jūsma	 un	 medijos	 arvien	
biežāk	tiek	rakstīts	par	problēmām,	ar	kurām	sastopas	muzeja	direktors.	
Tas	ir	finanšu	trūkums,	nepietiekamais	morālais	atbalsts.	Var	apgalvot,	ka	
veidojas	“Pikšu”	krīzes	diskurss.	Finanšu	toposs	latviešu	preses	materiālos	
ir	 cieši	 savijies	 ar	 atbildības	 toposu,	 tie	konstruē	valdības	 atbildību	par	
“Pikšu”	likteni.	Tas,	ka	amatpersonas	nespēj	atrast	līdzekļus	K.	Ulmaņa	
piemiņas	 iemūžināšanai,	 apliecina	 tās	 atbildības	 trūkumu	 un	 nespēju	
uzņemties	K.	Ulmaņa	darba	turpinātāju	lomu.	Tādējādi	tā	diskreditē	sevi	
tautas	 acīs,	 jo	mīts	 par	 K.	Ulmani	 liecina,	 ka	 šis	 valstsvīrs	 bijis	 lielisks	
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saimnieks,	viņa	režīma	laikā	netrūka	līdzekļu	valstij	un	tautai	svarīgiem	
pasākumiem.	Politiķu	 “Pikšās”	 teiktās	patriotiskās	 runas	neatbilst	 viņu	
darbiem,	 liecinot,	 ka	 viņiem	 ir	 citas	 prioritātes,	 nevis	 tās,	 kuras	 tika	
publiski	apliecinātas	un	ko	no	viņiem	gaida	tauta.	

Medijos	G.	Ulmanis	tiek	atainots	kā	cietējs,	–	cilvēks,	kurš	savu	dzīvi	
upurējis	 augstākiem	 mērķiem.	 Tādējādi	 viņš	 nepārprotami	 iemantojis	
tautas	 simpātijas.	 G.	 Ulmanis	 apgalvo,	 ka	 valstsvīri,	 kurus	 vēlamies	
redzēt	kā	autoritātes,	laiku	pavada	savstarpējās	ķildās,	kamēr	tauta	grimst	
nabadzībā:	

3. att.	K.	Ulmaņa	piemiņas	aktivitāšu	diskurss	latviešu	presē	
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No	kā	man	gaidīt	palīdzību?	Tiem	cienījamiem	deputātiem	Saeimā	 jau	nav	
vajadzīgas	“Pikšas”.	[..]	Bet,	no	otras	puses,	es	nevaru	nevienam	valstsvīram	
pārmest	neko:	 ja	cilvēkam	tas	nav	vajadzīgs,	kā	var	prasīt,	 lai	viņš	brauc	uz	
“Pikšām”?	Ja	viņam	tas	nav	vajadzīgs,	ja	viņam	citi	dzīves	uzskati.39

Neraugoties	 uz	 politiskās	 elites	 sākotnējo	 interesi	 par	 “Pikšām”,	
G.	 Ulmanis	 daudzkārt	 mediju	 publikācijās	 pauž	 savu	 neticību	 viņu	
izteiktajiem	 solījumiem.	 Arī	 “Pikšu”	 atjaunošanā	 galvenokārt	 var	
paļauties	tikai	uz	saviem	spēkiem.	Muzeja	direktora	skatījumā	K.	Ulmanis	
pieder	 pie	 nozīmīgiem	 Latvijas	 simboliem.	 Tāpēc	 “Pikšu”	 problēmu	
diskurss	veido	valdības	un	tautas	attiecību	krīzes	diskursu.

Mēs	–	latviešu	tauta	–	tos	vadoņus	deputātus	sev	izvēlējāmies,	savukārt	viņi	
mums	ir	solījušies	kalpot.	Tautai	ir	vajadzīgas	“Pikšas”,	jo	arī	tie	daži	cilvēki,	
kuri	par	Kārļa	Ulmaņa	piemiņas	turēšanu	svētu	iestājas,	ir	tauta,”

ir	 sašutis	 G.	 Ulmanis.40	 Prese	 atspoguļo	 arī	 māju	 saimnieka	 centienus	
atrisināt	 “Pikšu”	 atjaunošanas	 problēmas,	 lūdzot	 palīdzību	 toreizējam	
ministru	prezidentam	V.	Birkavam:	

Nu	pareizi,	Birkavs	atbild	–	viņam	nav	ko	pensionāriem	maksāt,	kur	tad	lai	
atrod	ko	muzejam	dot!	Un,	godīgi	sakot,	Birkavs	“Pikšām”	nekad	neko	arī	nav	
solījis.41

Latvijas	 Zemnieku	 savienība	 publiskajā	 diskursā	 piesaka	 atbildības	
toposu	pret	K.	Ulmaņa	piemiņas	uzturēšanu,	–	šis	uzdevums	ir	iekļauts	
arī	tās	pirmsvēlēšanu	partijas	programmā.	Savukārt	“Pikšu”	saimniekam	
G.	Ulmanim	nākas	secināt,	ka	solījumiem	neseko	darbi.	K.	Ulmaņa	dzimto	
māju	 atjaunošanā	 piedalās	 tikai	 daži	 Latvijas	 Zemnieku	 savienības	
partijas	 biedri,	 kuri,	 viņaprāt,	 to	 nedara	 partijas	 solījumu	 dēļ,	 bet	 gan	
tālab,	ka	vienkārši	ir	godīgi	cilvēki,	kuri	ciena	K.	Ulmaņa	devumu	Latvijas	
labā.	 G.	 Ulmanis	 īpaši	 uzteic	 Kārli	 Vilsonu.	 Tomēr	 kopumā	 Latviešu	
Zemnieku	savienības	devums	“Pikšu”	atjaunošanā	G.	Ulmanī	rada	dziļu	
sarūgtinājumu.42 

Preses	publikācijās	“Pikšu”	atjaunotnes	krīzes	situācija	 tiek	sasaistīta	
arī	 ar	 sabiedrības	 daļā	 pastāvošo	 K.	 Ulmaņa	 diženuma	 noliegumu,	
kas	 sāka	 veidoties	 20.	 gs.	 90.	 gadu	 otrajā	 pusē,	 kad	Latvijā	 palielinājās	
demokrātisko	 vērtību	 nozīme.	 “Pikšu”	 saimnieks	 G.	 Ulmanis	 presei	
stāsta,	ka,	atgriežoties	Latvijā,	viņš	nebija	domājis,	ka	sabiedrībā	varētu	
būt	 pretrunīga	 attieksme	 pret	 K.	 Ulmani.	 Viņaprāt,	 šis	 valstsvīrs	 bija	
“cilvēks,	kas	neko	neņēma	sev,	kopā	ar	tautu	auga	kā	politiķis	un	kopā	ar	
tautu	aizgāja”.43 
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Taču	 “Pikšu”	 krīzes	 diskursā	 izgaismojas	 arī	 iespējamais	 problēmas	
risinājums,	kas	saistās	nevis	ar	finansiālo	un	atbildības	toposu,	bet	gan	ar	
humanitātes	toposu.	G.	Ulmanis	sarunā	ar	žurnālistiem	akcentē,	ka	viņa	
darbības	pamata	ir	cilvēciskās	vērtības.		

Ja	nebūtu	šīs	 latviešu	tautas,	man	vairs	nebūtu	nekādas	intereses.	Tās	vecās	
tantiņas,	kuras	te	brauc	un	skatās,	kurām	Ulmanis	un	viss,	kas	ar	viņa	vārdu	
saistīts,	ir	svēts,	–	tā	ir	tā	latviešu	daļa,	kura	neko	“Pikšām”	palīdzēt	nevar,”

atzīst	 G.	 Ulmanis.44	 Te	 saskatāma	 arī	 “Pikšu”	 dzīvotspējas	 patiesā	
robeža:	nesaņemot	finansējumu,	muzejs	nevar	attīstīties,	bet,	nesaņemot	
tautas	atbalstu,	tas	kā	nācijai	svarīgs	kultūras	un	vēstures	centrs	iet	bojā.	
Muzeja	darbinieki	uzskata,	ka	 šo	problēmu	 iespējams	 risināt,	piesaistot	
skolu	 jaunatnes	 interesi	 “Pikšām”	 un	 tajās	 notiekošajiem	 pasākumiem.	
Izmantojot	 allaž	 vēlīgās	 “Lauku	 Avīzes”	 atbalstu	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	
saglabāšanai,	 “Pikšu”	 muzeja	 direktors	 lūdz	 tautu	 ziedot	 šās	 latviešu	
nācijai	nozīmīgās	vietas	atjaunošanai,	saglabāšanai	un	attīstībai.	Ziedojumi	
jāieskaita	atsevišķā	a/s	“Banka	Baltija”	kontā.45	Presē	atspoguļotā	”Pikšu”	
attīstība	 līdzinās	kustībai	pa	apli,	kas	nespēj	 iegūt	augšupejošu	virzību.	
Finanšu	 toposu	 veidojošie	 materiāli	 rada	 priekšstatu	 par	 K.	 Ulmaņa	
muzeja	eksistences	ieilgušu	krīzi.	

Presē	rodamas	daudzas	publikācijas	par	Gunāra	Ulmaņa	neatlaidību,	
viņa	 ticību	 augstākām	 vērtībām	 un	 dziļo	 cieņu	 pret	 K.	 Ulmani,	 savas	
personiskās	 vajadzības	 novirzot	 otrajā	 plānā.	 “Pikšu”	 saimnieka	
pašaizliedzīgais	 darbs	 mediju	 atspoguļojumā	 zināmā	 mērā	 simbolizē	
arī	 K.	 Ulmaņa	 lielo	 darba	 mīlestību.	 “Pikšu”	 diskurss	 kopumā	 aicina	
cilvēkus	uz	brīvprātīgu,	no	sirds	nākošas	palīdzības	sniegšanu	muzejam.	
Šīs	lauku	sētas	modelis	konstruē	“ulmaņlaiku”	Latvijas	minimodeli,	kurā	
dominē	Kārļa	Ulmaņa	taupīgās	saimniekošanas	principi,	kuru	īstenošana	
noveda	valsti	pie	vēl	nepiedzīvota	uzplaukuma.	Laikraksts	“Talsu	Vēstis”	
skaidro:

Te	nav	jāpērk	ieejas	biļete,	ir	tikai	ziedojumu	kastīte.	Taču	ne	vecais,	ne	Gunārs	
Ulmanis	 neapvainosies,	 ja	 jūs	 tajā	 nevienu	 santīmu	 neatstāsiet.	 Svarīgāk	 ir	
redzēt	sakoptu	ainavu,	cilvēka	un	dabas	harmoniju	un	iepazīt	valsts	vēsturi.46

Kārļa	 Ulmaņa	 dzimto	māju	 tematika	mediju	 vislielāko	 vērību	 guva	
Atmodas	 laikā	 un	 90.	 gadu	 sākumā.	 Prese	 atspoguļoja	 dažādas	 ieceres	
muzeja	 attīstībā,	 konfliktsituācijas,	 kas	 kavēja	 šīs	 ieceres	 realizēt.	 Taču	
vislabāk	“Pikšu”	stāsts	ir	izprotams	caur	K.	Ulmaņa	brāļa	mazdēla	Gunāra	
Ulmaņa	dzīvi.	Viņš	stāstīja:	
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Atbraucu,	apmetos	tepat	blakus,	pieskatīju	celtniecību.	Ar	mugursomu	plecos	
kāpu	vilcienā	un	braucu	uz	Rīgu,	meklēju	eksponātus	muzejam.	Vedu	vienu	
mantiņu,	vedu	otru...	Cēlu	muzeju	sabiedriskā	kārtā,	pieskatīju	sabiedriskā.	
Bezdarbnieka	maizi	izbaudīju	pilnībā.	Tikko	strādāji,	biji	visiem	vajadzīgs,	te	
pēkšņi	 –	nevienam	vairs.	Domā	pats,	 kā	dzīvosi:	 stādi	 bietes,	 sēj	 burkānus,	
tava	darīšana.	Tā	vien	cīnījos.	Tāda	ir	muzeja	vēsture.47

Gunāra	Ulmaņa	un	“Pikšu”	 tēls	 latviešu	preses	diskursā	 ir	neat-
dalāmi	viens	no	otra,	turklāt	abu	eksistences	jēga,	par	spīti	grūtībām,	
ir	 K.	 Ulmaņa	 –	 viena	 no	 latviešu	 nācijas	 simboliem	 –	 piemiņas	
atdzīvināšana	un	iemūžināšana.	

K.	Ulmaņa	kaps	mediju	diskursā
Aiz	 katra	 cilvēka,	 kas	 reiz	 dzīvojis,	 paliek	 piemiņas	 vieta.	Daudzu	

20.	 gs.	 Latvijas	 cilvēku	 kapavietas	 ir	 palikušas	 nezināmas.	 Viņu	 vidū	
arī	 Kārlis	 Ulmanis.	 Ilgstošā	 neziņa,	 kāda	 pastāvēja	 visu	 padomju	
okupācijas	laiku	par	K.	Ulmaņa	mūža	noslēgumu,	to	apvija	ar	leģendām	
un	mitoloģizēja.	 Preses	materiāli	 liecina,	 ka	 Atmodas	 laikā	 jautājums	
par	K.	Ulmani	iegūst	lielu	aktualitāti.	Arī	perestroikas atklātības	kurss	un	
“vēstures	balto	plankumu”	aizpildīšana	sekmē	visdažādākos	minējumus	
par	K.	Ulmaņa	nāvi,	cilvēki	gaida	no	varas	pārstāvjiem	informāciju,	kur	
atrodas	K.	Ulmaņa	kaps.	

Mediju	konstruētie	mīti

Latviešu	preses	radītajā	un	kultivētajā	K.	Ulmaņa	mītā	liela	vieta	ir	viņa	
pēdējā	dzīves	posma	izzināšanai,	kapavietas	meklējumiem	un	iespējamai	
pīšļu	 pārvešanai	 uz	 Latviju.	 Šiem	 notikumiem	 bija	 arī	 simboliska	 jēga.	
Atmodas	 laikā	 un	 Latvijas	 valstiskās	 neatkarības	 pirmajos	 gados	 presē	
K.	Ulmaņa	pēdējā	dzīves	posma	izzināšanas	diskurss	tiek	pozicionēts	kā	
tautas	vēlme	un	nepieciešamība	atgūt	zaudēto,	padomju	okupācijas	varas	
atņemto	 augstas	 raudzes	piemiņas	vietu	 –	pēdējā	 brīvvalsts	prezidenta	
kapavietu.	“Lauku	Avīze”	akcentēja:

Par	spīti	visam,	tauta	grib	un	gaida	sava	prezidenta	atgriešanos,	jo	zeme	ilgi	
nevar	palikt	bez	saimnieka.	Tad,	kad	viņš	gulēs	Bērzes	kapos	blakus	saviem	
tuviniekiem,	varbūt	būs	neērti	neglīti	uzvesties.48

Runa	 jau	 nav	 tikai	 par	 K.Ulmaņa	mirstīgo	 atlieku	 pārvešanu,	 bet	 par	
vietas	 radīšanu,	 kas	 simbolizētu	 Latvijas	 vienotību,	 tagadnes	 un	 pagātnes	
sasaisti,	ticību	latviešu	tautas	spēkam,	tās	tikumu	un	pašcieņu.	Prese	publicēja	
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stāstu	par	kādu	sievieti,	kura,	pārdodama	puķes,	sakrāja	naudu	un	devās	uz	
tuksnesi	Turkmēnijā,	lai	lūgtu	Dievam	atdot	Latvijai	Ulmani.49 

Jāatzīmē,	 ka	 preses	 atspoguļotā	 cilvēku	 ticība	 un	 mīlestība	 pret	
K.	 Ulmani	 ir	 tik	 stipra,	 ka	 vēlamais	 nereti	 iztēlē	 pārtop	 par	 šķietamo	
īstenībā.	Atmiņu	un	iedomu	nemitīgā	sajaukšanās,	konstruējot	pagātnes	
notikumus,	 veido	 savdabīgu	 idealizētu	 vēstures	 ainu,	 kurā	K.	Ulmanis	
pieder	pie	galvenajiem	varoņiem.	

Preses	 publikācijās	 atspoguļotie	 notikumi,	 intervijas	 ar	 cilvēkiem,	
izmeklēšanas	 darba	 grupas	 aktivitātes	 rada	 iespaidu,	 ka	 visa	 tauta	 ir	
K.	Ulmaņa	kapa	meklējumu	dalībniece,	 turklāt	 izjūtot	 to	kā	personisko	
pienākumu	pret	šo	valstsvīru.	

1940.	 gada	 22.	 jūlijā	 K.	Ulmanis	 kopā	 ar	 savu	 sekretāru	 J.	 Rudumu	 no	
Rīgas	pils	tika	aizvesti	uz	Maskavu.	26.	jūlijā	Ulmanim	paziņots,	ka	tālāk	
viņam	vienam	jābrauc	uz	Vorošilovku	(Stavropoli).	Vorošilovkā	Ulmanis	
ieradās	1940.	gada	29.	jūlijā,	kur	viņš	atradās	drošības	iestāžu	uzraudzībā	
līdz	1941.	gada.	4.	jūlijam,	kad	tika	arestēts.	Cietumā	Ulmanis	atradies	līdz	
1942.	 gada	 1.	 augustam,	 pēc	 tam,	 tuvojoties	 vācu	 karaspēkam,	 kopā	 ar	
citiem	ieslodzītajiem	tika	transportēts	uz	Krasnojarsku.	8.	augustā	viņš	jau	
bija	nogādāts	Turkmēnijas	PSR	Krasnovodskā,	kur	20.	septembrī	cietuma	
slimnīcā	miris.	Apglabāts	Krasnovodskas	kapsētā,	bet	precīza	kapa	vieta	
nav	zināma.	Simboliskas	zemes	saujas	no	kapsētas	ir	atvestas	uz	Latviju	
un	novietotas	Bērzes	baznīcā.	

4
1940.	 gada	 jūlija	 beigās	 K.	 Ulma-
nis	atvests	uz	cietumu	Maskavā	un	
ievietots	 vieninieku	 kamerā.	 5.	 vai	
6.	 augusta	 naktī	 izsaukts	 un	 aiz-
vests.	 Nekādas	 personīgās	 mantas	
nedrīkstējis	 ņemt	 līdzi.	 Tajā	 naktī	
K.	Ulmanis	esot	Maskavā	nošauts.	

2
K.	Ulmanis	
varētu	būt	

apglabāts	Gori	
pilsētā	Kaukāzā.

1
K.	Ulmaņa	
mirstīgās	
atliekas	

meklējamas	
Krasnojarskā.

3
Prezidenta	
kaps	būtu	

meklējams	vai	
nu	Jatvlagā	
(Kirovas	

apgabalā)	vai	
Useļlagā	
(Permas	
apgabalā).	
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8
Krimā	 tūlīt	 pēc	 vācu	
karaspēka	 padzīšanas	 kā	
lauksaimniecības	 vadītājs	
atbraucis	 kāds	 vecāks	
vīrs,	 kas	 ir	 bijis	 agrākais	
Latvijas	 Valsts	 prezi-
dents.	Cilvēks	bijis	gudrs,	
vienkāršs	 un	 izpalīdzīgs,	
taču	 slimīgs.	 Ilgi	 nav	
dzīvojis.	K.	Ulmaņa	bērēs	
kapsēta	 bijusi	 ļaužu	 pil-
na,	 jo	 cilvēki	 viņu	 ļoti	
iecienījuši.	 Piemineklis	
esot	 bijis	 tumšā	 krāsā,	
līdzīgs	 kā	 padomju	 laikā	
lika	militārpersonām.	

6
Ir	liecinieki,	kas	Ulmani	redzējuši	
1943.	gada	jūnijā	Berdskas	rajonā	
Novosibirskas	apgabalā,	kur	viņš	
strādājis	vietējā	sovhozā	par	gal-
veno	agronomu.	

5
K.	Ulmanis	
Krievijā	ir	
strādājis	par	
agronomu,	
miris	1958.	
gadā.	

7
1940.	 gada	 rudenī	 avīzes	
“Liesma”	 redakcija	 saņem	
K.	Ulmaņa	vēstuli,	kurā	viņš	
stāsta,	 ka	 esot	 atsūtīts	 uz	
Vorošilovku	[tagadējā	Stav-
ropole]	un	strādājot	novada	
lauksaimniecības	nodaļā	par	
agronomu.	

9
Joahima	Zīgerista	vadītā	darba	grupa	esot	
atradusi	 K.Ulmaņa	 pīšļus	 Krasnovodskas	
kapsētā,	un	drīzumā	tie	tikšot	pārvesti	uz	
Latviju.	 Pie	 Krasnovodskas	 2.	 cietuma,	
kur	 atradies	 K.	 Ulmanis,	 tikšot	 uzstādīta	
piemiņas	plāksne.

Piezīme.	 Teksts,	 kas	 ievietots	 uz	 tonāla	 fona,	 pastāv	 kā	 noteikts	 atsevišķs	
vēstījums/mīts.	Savukārt	elipses	formā	ietverta	kopīgā	informācija,	uz	kuras	
pamata,	 iespējams,	 radušās	 versijas	 par	 K.	 Ulmaņa	 likteni.	 Skaitlis	 norāda	
avotu.50    
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10
K. Ulmaņa līķis izmests Kaspijas 
jūrā, vedot viņu no Baku uz Kras-
novodsku. 

11
Uz	kuģa	Ulmanis	ir	noindēts	un	ie-
sviests	 jūrā.	 Vēl	 70.	 gadu	 sākumā	
Rīgā	 dzīvojusi	 sieviete,	 kura	
stāstījusi,	ka	bijusi	norīkota	pavadīt	
Ulmani	 pāri	 jūrai	 un	 pati	 viņu	
noindējusi.	

13
Ulmanis	 ir	 miris	 uz	 kuģa	 ar	 tīfu,	
viņa	 mirstīgās	 atliekas	 ir	 iesvies-
tas	 jūrā	vai	arī	pārvestas	krastā	un	
apbedītas	Krasnovodskā.	

12
Ceļā	 no	 Stavropoles	 uz	Kaspi-
jas	 jūras	 piekrasti	 K.	 Ulma-
nis	 saslimis	 ar	 tīfu.	 Viņa	 kaps	
jāmeklē	kaut	kur	starp	Grozniju	
un	Baku.	

14
K.	Ulmaņa	 pīšļi	 ir	 apglabāti	Āgenskalna	
tirgus	ēkas	labajā	pusē	zem	betona	plāks-
nes	 ar	 uzrakstu	 Carl	 Ulmann.	 Versija	
stāsta,	 ka	 Karasnovodskas	 cietumā	 kopā	
ar	K.	Ulmani	ir	atradies	kāds	Kārlis	Siliņš,	
kas	bija	sadraudzējies	ar	cietuma	apsargu.	
Pēc	Ulmaņa	 apbedīšanas	Krasnovodskas	
kapsētā	apsargs	ir	aprakstījis	Siliņam	kapa	
vietu.	Siliņš	tiek	evakuēts	uz	Kirovas	ap-
gabalu,	bet	pēc	amnestēšanas	1958.	gadā	
ceļā	 uz	 Latviju	 iegriezies	 Krasnovodskā,	
kur	uzmeklējis	Ulmaņa	kapu,	un	atrastos	
kaulus	ievietojis	čemodānā.	Čemodāns	ti-
cis	aprakts	kāda	vietējā	iedzīvotāja	dārzā.	
Pēc	diviem	gadiem	Siliņa	māsasvīrs	brau-
cis	komandējumā	uz	to	pusi	un	pārvedis	
čemodānu	 uz	 Latviju.	 1962.	 gadā	 Siliņš	
strādāja	 pie	 Āgenskalna	 tirgus	 mūra	
celtniecības	 un	 atklājis,	 ka	 tur	 atrodas	
plāksne	 ar	 uzrakstu	 Carl	Ulmann.	 Kādu	
nakti	viņš	šo	plāksni	izcēlis,	 izracis	bedri	
un	tur	apglabājis	no	Krasnovodskas	atves-
tos	kaulus.	

15
K.	 Ulmanis	 ir	 miris	 tuksnesī	
evakuācijas	 posmā	 ceļā	 uz	
Taškentu,	tur	arī	paglabāts	kopā	
ar	citiem	latviešiem.	

16
Visuma	 Saprāts	 (palīdzība	 tiek	
lūgta	 ekstrasensiem)	 apgalvo,	 ka	
K.	 Ulmaņa	 pīšļi	 ir	 jau	 vienreiz	
pārrakti	 citā	 vietā	 Krasnovodskas	
kapsētas	teritorijā.	Prezidenta	kauli	
ir	 sajaukušies	 ar	 citu	 mirstīgajām	
atliekām	 un	 „nav	 pašā	 virsū”.	 Ek-
strasenss	 redz	K.	Ulmaņa	 portretu	
ar	brūcēm	pierē	un	zem	sirds,	liela	
brūce	 kaklā.	 Kad	 nošautie	 atvesti	
uz	 kapsētu,	 Ulmanis	 izrādījies	 vēl	
dzīvs,	 tāpēc	 mušīts	 turpat	 uz	 vie-
tas.	
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Eksitē	 arī	 t.s.	 oficiālā	 versija,	 kuru	 pārstāv	 vēsturnieki,	 pētnieki,	
K.	Ulmaņa	pēdējā	dzīves	posma	 izzināšanai	 izveidotās	darba	grupas	
locekļi.	Šī	versija	balstās	uz	arhīvu	dokumentiem,	cilvēku	liecībām	un	
ilgstošiem	pētījumu	rezultātiem.51

Latviešu	 laikrakstu	 lasītājus	 K.	 Ulmaņa	 kapa	 meklējumi	 aizrāva.	
Publikāciju	virsraksti	 liek	domāt,	ka	 lasītāji	ar	nepacietību	gaida	 jaunus	
pavērsienus	un	panākumus	K.	Ulmaņa	kapa	meklēšanas	procesā.

16. tabula
K.	Ulmaņa	kapa	meklējumiem	veltīto	publikāciju	virsraksti

Virsraksts Autors,	preses	izdevums

“Vēl	viena	versija	par	Kārli	Ulmani”
“Kur	apbedīts	Kārlis	Ulmanis?”
“Kad	Kārlis	Ulmanis	atgriezīsies	
Latvijā?”
“Pēdas”

“Vai	uzzināsim	Kārļa	Ulmaņa	atdusas	
vietu?
“Kārļa	Ulmaņa	aprakšanas	pēdējais	lie-
cinieks”
“Prezidenta	mājupceļš	ir	sācies”

“Vai	prezidents	atgriezīsies?”

“Ulmaņa	 atpakaļceļš	 uz	 tēvzemi	 ir	
smags,	bet	pa	to	iet”
“Vai	mēs	atradīsim	Kārļa	Ulmaņa	kapa	
vietu?”
“Vai	 gaisīs	 neziņa	 ap	 neatminamo	
noslēpumu?”
“Kur	meklēt	šo	kapavietu?”
“K.	Ulmaņa	kapavietas	meklējumi	tiks	
turpināti”
“Izveidotas	darba	grupas	Kārļa	Ulmaņa	
piemiņas	meklēšanai”
“Meklējumi	turpinās”

Gulbis,	J.	Skola un Ģimene.	1989.	8:	6–7.
Stavro,	A.	Liesma.	1989.	11:	14–15.
Bērziņš,	A.	Tēvzemes Avīze.	1990.	
26.	apr.	12.	lpp.
Gerts,	O.	Cīņa.	1990.	24.,	25.,	26.	apr.	
3.	lpp.
Eihenbaums,	K.	Diena.	1990.	8.	dec.	
3.	lpp.
Stavro,	A.	Liesma.	1991.	1/2:	10–11.

Sestule,	A.	Rīgas Balss.	1991.	8.	nov.	
5.	lpp.
Kaspars,	M.	Rīgas Balss.	1992.	4.	sept.	
8.	lpp.
Līcītis,	E.	Lauku Avīze.	1993.	12.	marts.	
4.	lpp.
Strēlis,	U.	Nacionālā Neatkarība.	1993.	
17.	–	23.	marts.	5.	lpp.
Beķeris,	 V.	Rīgas Balss.	 1994.	 3.	 maijs.	
14.	lpp.
Lanka,	K. Jaunā Balss.	1994.	10:	11.	
Mūrniece,	I.	Lauku Avīze.	1995.	7.	marts.	
3.	lpp.
Ermansons,	E.	Neatkarīgā Cīņa.	1995.	
10.	marts.	3.	lpp.
Beķeris,	V.	Zemgales Ziņas.	1995.	
18.	marts.	2.	lpp.
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“Meklējiet,	vīri,	meklējiet”52

Izmeklēšanas	 komisijas	 darba	 grupa	 latviešu	 presē	 tiek	 atainota	
kā	 kompetenta,	 pieredzes	 bagāta	 profesionāļu	 kopa,	 kas	 darbojas	
pašaizliedzīgi,	 pārbaudot	 pat	 visniecīgāko	 informāciju	 par	 K.	 Ulmaņa	
mūža	 noslēgumu.	 Medijos	 tiek	 publicētas	 Krasnovodskas	 kapsētas	
shēmas,	māju,	kurās	dzīvojis	Ulmanis	pēc	deportācijas,	evakuācijas	plāni,	
kas	 uzmeklēti	 arhīvos,	 publicēti	 K.	 Ulmaņa	 nopratināšanas	 protokoli,	
viņa	piezīmes	trimdā	un	cietuma	piezīmes,	miršanas	akts.	Prese	vēsta	par	
aculiecinieku	meklējumiem	Turkmenistānā,	Maskavā,	kā	arī	visā	bijušās	
PSRS	teritorijā.	Tā	vēsta	arī	par	to,	ka	pa	Latviju	no	vienas	instances	uz	
otru	ceļo	pistole,	kas	kādreiz	piederējusi	K.	Ulmanim.	

Vēsturnieki	 preses	materiālos	 zināmā	mērā	 iegūst	 situācijas	 glābēju	
veidolu.	Ar	viņiem	un	viņu	darbu	arhīvos	tiek	saistīta	cerība	noskaidrot	
patiesību.	 Vēsturnieks	 Elmārs	 Pelkaus	 “Dienas”	 lasītājiem	 atsedz	
sarežģīto	ceļu,	kas	ejams	pētniekam,	lai	noskaidrotu	šķietami	vienkāršas	
lietas.	20.	gs.	80.	un	90.	gadu	mijā	pētniekiem	vēl	ir	jāsastopas	ar	padomju	
un	Komunistiskās	partijas	 iestāžu	birokrātiju,	ar	 tās	 slēptu	vai	neslēptu	
pretdarbību.	 “Nozīmīgs	 šķērslis	 ir	 arī	drošības	orgānu	monopoltiesības	
uz	vēstures	liecībām,	arhīviem,”	atzīst	E.	Pelkaus.53 

Kapavietas	 meklējumi	 ir	 pretrunā	 arī	 ar	 Austrumu	 reliģiju,	
kultūru	 un	 tradīciju,	 kurā	 valda	 negatīva	 attieksme	 pret	 izrakumiem	
kapsētās.	 K.	 Ulmaņa	 mirstīgo	 atlieku	 meklējumi	 un	 to	 sarežģījumi	
preses	 atspoguļojumā	 līdzinās	 valstiska	mēroga	 problēmai.	 Kapavietas	
meklējumu	 gaitā	 vērojami	 intensitātes	 pacēlumi	 un	 kritumi:	 90.	 gadu	
sākumā	šīs	darbības	bija	ļoti	aktīvas,	90.	gadu	beigās	–	mazinās,	lai	gan	

Virsraksts Autors,	preses	izdevums

“Arhīvi	 var	 sniegt	 precīzas	 ziņas	 par	
prezidenta	kapu”
“Ulmaņa	pīšļi	–	uzieti	vai	ne?”
“Kur	aprakts	Kārlis	Ulmanis?”

“Prezidenta	kaps	tirgus	placī?”
“Prezidentu	meklējot”

“Es	ticu,	ka	ir	atrodams	Ulmaņa	
kaps...”

Miķelsone,	A.	Diena.	1995.	23.	okt.	
5.	lpp.
Lipše,	I.	Rīgas Balss.	1995.	5.	sept.	5.	lpp.
Stavro,	A.	Mūsmājas Viesis.	1995.	Dec.:	
10–13.
Sūna,	D.	NRA.	1996.	31.	aug.	17.	lpp.
Bambals,	A.	Zemgale.	1996.	16.	nov.	5.,	
6.	lpp.
Zemgales Ziņas.	2002.	20.	jūl.	5.	lpp.
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toreizējais	 Valsts	 prezidents	 Guntis	 Ulmanis	 apgalvoja,	 ka	 neviens	 no	
viņu	pleciem	nav	noņēmis	atbildību	par	K.	Ulmaņa	kapavietas	atrašanu	
un	 pīšļu	 pārvešanu	 uz	 Latviju,	 turklāt	 valdība	 tolaik	 ir	 gatava	 sniegt	
materiālo	atbalstu.54 

Prese	īpaši	akcentē	K.	Ulmaņa	mirstīgo	atlieku	meklētāju	entuziasmu,	
viņu	 rīcība	 tika	 vērtēta	 kā	 upuris	 augstu	 nacionālu	mērķu	 realizēšanā.	
Laikraksts	“Neatkarīgā	Cīņa”	rakstīja:

Brauciens	bija	grūts.	Pašlaik	Ukrainā	asi	izjūtams	benzīna	un	pārtikas	trūkums.	
U.	 Strēlis	 un	 V.	 Purmalis	 turp	 devās,	 līdzi	 ņemdami	 paši	 savu	maizīti	 un	
sviesta	cibiņu.55

20.	gs.	pēdējos	gados	un	21.	gs.	 sākumā	K.	Ulmaņa	kapa	meklējumi	
vairs	nebija	mediju	dienaskārtībā.	Pēdējā	valdības	komisijas	ekspedīcija	
K.	 Ulmaņa	mirstīgo	 atlieku	meklēšanā	 tika	 rīkota	 1993.	 gadā,	 pēc	 tam	
jauna	informācija	par	meklēšanas	darbiem	presē	nav	konstatēta.		

Preses	publikācijās	spilgti	iezīmējas	cēloņu	un	seku	toposs,	lai	gan	
K.	Ulmaņa	gadījumā	vispirms	tika	iztirzātas	sekas	un	tikai	tad	cēloņi.	Proti,	
valdības	komisijai	un	darba	grupai	 tika	uzdots	 atrast	K.	Ulmaņa	kapu,	
tas	bija	šo	institūciju	pienākums.	Taču	vēlāk	nācās	atzīt,	ka	šo	uzdevumu	
nav	 iespējams	 izpildīt,	 un	 tas	 rada	nākamo	problēmu:	 kā	 izskaidrot	 šo	
neveiksmi?	Preses	materiāli	liecina,	ka	komisija	ir	veikusi	lielu	darbu,	taču	
tajā	pašā	 laikā	nav	atbildes	uz	 jautājumu:	vai	 tas	 tiešām	uzskatāms	par	
lielu,	jo	nav	cerētā	rezultāta.	Lai	šo	neveiksmi	attaisnotu,	notiek	valdības	
komisijas	 un	 darba	 grupas	 darbības	 mērķa	 pārdefinēšana.	 Respektīvi,	
ne	jau	K.	Ulmaņa	kapavietas	atrašana	ir	svarīgākā	un	galvenā	problēma,	
daudz	 būtiskāka	 ir	 K.	 Ulmaņa	 piemiņas	 iemūžināšana	 gan	 piemiņas	
zīmju	veidā,	gan	personīgi	katra	latvieša	sirdī,	izrādot	cienīgu	attieksmi.	
“Ir	ļaudis,	kam	cits	nekas	nav	prātā	kā	atrast	prezidenta	mirstīgās	atliekas	
un	 ar	 lielu	 triumfu	 tās	 vest	 uz	 Latviju,”	 –	 tā	 izpētes	 komisijas	 darba	
grupas	vadītājs	I.	Ronis.	Viņš	stāsta,	ka,	iepazīstoties	ar	K.	Ulmaņa	lietas	
materiāliem,	izmeklēšanā	atklājas	negaidīti	pavērsieni,	piebilstot,	ka	tauta,	
iespējams,	var	nebūt	gatava	tos	pieņemt.56	No	tā	izriet,	ka	pastāv	zināmas	
bailes	graut	cilvēku	priekšstatus,	ilūzijas	par	K.	Ulmani.	Pastāv	draudi,	ka	
līdz	šim	nezināma	informācija	var	deformēt	mītu	par	K.	Ulmani.	Citādāks	
K.	 Ulmaņa	 vērtējums	 mainītu	 arī	 citu	 vēstures	 notikumu	 redzējumu,	
apšaubītu	atjaunotās	Latvijas	Republikas	vērtību	 sistēmu,	 starpkaru	un	
šodienas	Latvijas	saistību.
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Presē	 parādās	 publikācijas,	 kurās	 apgalvots,	 ka	K.	Ulmaņa	mirstīgo	
atlieku	 meklēšana	 tomēr	 nav	 tas	 labākais	 cieņas	 izrādījums	 bijušajam	
valstsvīram.	 Aizvien	 biežāk	 tiek	 apspriesti	 arī	 K.	 Ulmaņa	 kapavietas	
meklējumu	ētiskie	aspekti.	Presē	arvien	uzstājīgāk	parādās	jautājums:	ko	
tad	īsti	ekspedīcijas	dalībnieki	vēlas	pārvest	no	Krasnovodskas?	Un	kādā	
nozīmē	tiek	lietots	apzīmējums	“mirstīgās	atliekas”?	“Skaidrs,	ka	ne	jau	
simboliskā,	ne	 reliģiskā,	pat	ne	 tiesu	medicīniskā	nozīmē.	 Ja	nu	vienīgi	
arheoloģiskā,”	apgalvo	medicīnas	doktors	J.	Ērenpreiss.	Viņš	izsaka	savu	
gandarījumu,	ka	“mirstīgās	atliekas”	nav	izdevies	atrast:	

Musulmaņu	kapsētas	malā,	traucējot	mūžīgo	mieru	desmitiem	(vai	simtiem?)	
un	 laicīgo	 mieru	 –	 viņu	 tuviniekiem,	 jūs	 [izmeklēšanas	 komisija]	 meklējat	
kādu	kaulu	–	vislabāk	galvaskausu.	Un	šīs	“mirstīgās	atliekas”	[..]	jūs	gribējāt	
vest	uz	Rīgu,	rādīt	televīzijai	un	plašai	publikai,	bet	pēc	tam	sarīkot	grandiozas	
bēres	un	ar	lielu	pompu	apglabāt	(ko	īsti?).57

Piemiņas	vietas	izveides	risinājumam	tiek	piedāvāts	atvest	zemi	no	vietas,	
kur	 apglabāts	K.	Ulmanis,	 jo	 arī	 tajā	 ir	daļa	no	viņa	pīšļiem.	 Ierosināts	
arī	 tiek	 Krasnovodskas	 kapos	 uzstādīt	 pieminekli,	 uz	 kura	 latviešu	 un	
turkmēņu	valodā	būtu	uzraksts,	kas	bijis	K.	Ulmanis	Latvijas	vēsturē	un	
kādā	nāvē	miris.58	Preses	publikācijās	var	vērot	zināmu	apmulsumu,	 jo	
ir	grūti	izskaidrot,	kāpēc	vēl	nesen	tā	tik	uzstājīgi	iestājās	par	K.	Ulmaņa	
pīšļu	 atrašanas	 un	 pārapbedīšanas	 nepieciešamību	 un	 kāpēc	 tam	 tika	
piešķirta	nacionāli	nozīmīga	pasākuma	statuss.	1993.	gadā	 izskanēja	arī	
priekšlikums,	 ka	 valsts	 oficiālai	 delegācijai	 jādodas	 uz	 Turkmēniju	 un	
Latvijas	vārdā	publiski	jāatvainojas	vietējiem	iedzīvotājiem	par	izrakņāto	
kapsētu.59

20.	 gs.	 90.	 gadu	 sākumā	 latviešu	 presē	 par	 K.	 Ulmaņa	 kapavietas	
meklēšanas	 nepieciešamību	 valdīja	 gandrīz	 vienprātīgs	 šo	 pasākumu	
atbalstošs	 viedoklis,	 iebildumi	 un	 kritiska	 attieksme	 izskanēja	 ļoti	 reti.	
Presē	reti	tika	atgādināts,	ka	tieši	K.	Ulmanis	īstenoja	valsts	apvērsumu,	
kas	iznīcināja	demokrātisko	iekārtu.	Laikraksts	“Tēvijas	Sargs”	ievietoja	
A.	 Amerika	 rakstu,	 kas	 atgādināja,	 ka	 Atmodas	 laikā	 priekšplānā	 tika	
izvirzīti	 demokrātijas	 ideāli,	 bet	 tagad	 tiek	 slavināts,	 pat	 glorificēts	
cilvēks,	kas	atlaida	Saeimu	un	apturēja	Satversmes	darbību.	Viņš	norāda,	
ka	Ulmaņa	darbība	ir	attēlota	“greizā	spogulī”	un	ir	aizmirsti	īstie	latvju	
tautas	modinātāji,	piemēram,	Auseklis,	K.	Valdemārs,	V.	Plūdonis,	Rainis,	
K.	Skalbe	u.c.	A.	Ameriks	rakstīja:
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Tagad	kaut	 kur	 esot	 nolemts	Ulmaņa	kaulus	pārvest	 uz	dzimteni.	 Ja	 tas	 tā	
notiktu,	tas	būtu	izsmiekls	un	pliķis	ne	tikai	brīvvalsts	cīnītājiem,	bet	arī	latvju	
tautas	vairākumam.	60

K.	Ulmaņa	darbības	kritikai	A.	Ameriks	izmantoja	vecās	anekdotes:	
Bija	pienācis	 laiks,	kad	Kārlim	nācies	klauvēt	pie	Pētera	vārtiem.	Pēteris	 tos	
tūlīt	atvēris	un	aicinājis	Kārli	ienākt.	Kārlis	bijis	pārsteigts	par	lielo	telpu	un	
garo	 cilvēku	 rindu,	 kuru	 ieraudzījis.	 Rindas	 vidū	 sēdējis	 Dievs,	 pa	 labi	 no	
viņa	Vinstons,	pa	kreisi	–	Ādolfs	un	tālāk	citas	tā	laika	slavenības.	Trūcis	tikai	
Josifa.	Pēc	īsa	apjukuma	Kārlis	sācis	soļot	Dieva	virzienā.	Kad	pienācis	Dievam	
tuvāk,	Dievs	norādījis	ar	labo	roku,	lai	ieņem	tukšo	krēslu	rindas	labajā	flangā.	
Tad	 tuvāk	 Dievam	 sēdošie	 ar	 izbrīnu	 izsaukušies:	 “Kad	mēs	 ienācām,	 Jūs	
piecēlāties	un	dažus	soļus	nācāt	mums	pretī	un	laipni	ierādījāt	katram	savu	
vietu.	Kāpēc	Jūs	tāpat	nedarījāt	ar	Kārli?”	Tad	Dievs	atbildējis:	“Ja	es	pieceltos	
un	ietu	viņam	pretī,	viņš	apsēstos	manā	vietā.”61

Jāpiezīmē,	 ka	 “Tēvijas	 Sarga”	 redakcija	 steidza	 norobežoties	 no	 šī	
A.	 Amerika	 raksta,	 paziņojot,	 ka	 izdevumā	 ievietotās	 publikācijas	 ne	
vienmēr	pauž	redakcijas	viedokli:	

Tā	 ir	 absurda,	 īpaši	 padomju	 laikā	 kopta	 prasība.	 Pie	 kā	 tā	 noved	 –	
pārliecinājāmies	padomju	varas	gados.62

Redakcija	taisnojās,	ka,	izlemjot	publicēt	A.	Amerika	rakstu,	tai	nebija	
nekādu	 īpašu	nolūku	sākt	polemiku	par	K.	Ulmaņa	uzskatiem	un	viņa	
lomu	Latvijas	sabiedrībā.

K.	Ulmaņa	kaps	–	politiska	prece

Atmodas	 laika	masu	medijos	 esošajā	K.	Ulmaņa	diskursā	 liela	 vieta	
ir	 arī	 Latvijas	 un	 Padomju	 Savienības	 attiecībām.	 It	 īpaši	 publicētajās	
lasītāju	vēstulēs	un	cilvēku	stāstījumos	 tās	 tiek	vērtētas	 ļoti	negatīvi	un	
tiek	uzsvērts	–	patiesībā	tā	ir	PSRS	valdība	un	Komunistiskā	partija,	kas	
kavē	latviešu	nācijas	centienus	atgūt	vienu	no	savas	valstiskās	identitātes	
simboliem	–	K.	Ulmaņa	mirstīgās	atliekas.	Piemēram,	Jānis	Ozoliņš,	kurš	
bijis	personiski	pazīstams	ar	K.	Ulmani,	uzsver:	

Kur	Ulmanis	 apglabāts,	 to	 zina	 tikai	Padomju	valdība.	Tā	 jau	nav,	ka	nekā	
nezina.	Pat	no	Afganistānas	sūtīja	kastītēs	cilvēkus...	Taču	Kārlis	Ulmanis	bija	
Latvijas	Republikas	prezidents,	[..]	nevis	zaldāts	ar	flinti	rokās.63 

K.	 Ulmaņa	 likteņa	 noskaidrošana	 piederēja	 pie	 Atmodas	 laika	
politiskajiem	 rēbusiem,	 turklāt	 tā	 risināšanā	 tika	 iesaistītas	 tālaika	
augstākās	 PSRS	 amatpersonas,	 Mihailu	 Gorbačovu	 ieskaitot.	 Apcerot	
M.	 Gorbačova	 lomu,	 preses	 materiālos	 dominē	 humanitātes	 toposs,	
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proti,	 tiek	 apelēts	 pie	 viņa	 sirdsapziņas	 un	 personiskās	 attieksmes.	
Latviešu	presē	simboliski	 tika	pretstatīts	K.	Ulmaņa	un	M.	Gorbačova	
liktenis,	zīmējot	vēstures	radītu	 traģēdiju.	Stavropolē,	Dzeržinska	 ielā,	
gandrīz	viena	otrai	pretī	stāv	divas	mājas.	Vienā	savulaik	dzīvojis	PSRS	
prezidents	Mihails	Gorbačovs,	otrā	 (gan	 citā	 laikposmā)	–	uz	Krieviju	
varmācīgi	aizvestais	K.	Ulmanis.64 

Par	 padomju	 amatpersonu	 iesaistīšanu	 K.	 Ulmaņa	 kapa	 meklēšanā	
liecina	publikācija	žurnālā	“Liesma”,	kas	atsaucas	uz	Ašhabadas	laikraksta	
“Turkmenskaja	 iskra”	 publicēto	 interviju	 ar	 VDK	 Arhīvu	 nodaļas	
priekšnieku,	kurš	aicina	vietējos	lasītājus	sniegt	jebkāda	veida	palīdzību	
Latvijai:	

Saņēmām	 vēstuli	 no	 KP	 CK	 laikraksta	 “Lauku	 Avīze”	 redakcijas.	 [..]	 Pēc	
Latvijas	avīzes	lūguma	paziņot	par	viņa	[K.	Ulmaņa]	apbedīšanas	vietu,	mēs	
veicām	 plašu	 aptauju,	 arī	 Iekšlietu	ministrijā,	 Valsts	 arhīvā,	 Dzimtsarakstu	
birojā,	vietējo	padomju	izpildkomitejās,	vērsāmies	pie	daudzu	apdzīvotu	vietu	
vietējiem	iedzīvotājiem.	Bet	pagaidām	diemžēl	bez	rezultātiem.65

K.	Ulmaņa	kaps	no	vēstures	problēmas	bija	pārtapis	politiskā	jautājumā.	
To	apliecina	arī	valdības	komisijas	un	darba	grupas	 sastāvs.	Tajā	bija	ne	
tikai	vēsturnieki,	bet	arī	politisko	partiju	un	organizāciju	pārstāvji,	Valsts	
drošības	komitejas	darbinieki	un	Guntis	Ulmanis	–	Kārļa	Ulmaņa	radinieks	
(90.	gadu	pašā	sākumposmā	vēl	nav	ievēlēts	par	Latvijas	Valsts	prezidentu).	
Skaidrojot	 K.	 Ulmaņa	 kapavietas	meklēšanas	 neveiksmes	 cēloņus,	 prese	
min,	ka	bija	nepieciešams	piesaistīt	profesionālākus	speciālistus:	

Tas	 vien,	 ka	 kapa	 vietas	 meklēšana	 uzticēta	 vēsturniekam,	 drīzāk	 liecina	
par	 politizētu	 nekā	 reālu	 pieeju.	 Kapa	 meklēšana	 principā	 ir	 pazuduša	
cilvēka	 meklēšana,	 kas,	 kā	 zināms,	 notiek	 ar	 kriminālmeklēšanas,	 nevis	
vēstures	līdzekļiem	un	metodēm.	Tātad	faktiski	šo	darbu,	ja	to	uzskatīja	par	
nepieciešamu,	vajadzēja	uzdot	spēcīgai	kriminālistu	grupai.66

K.	Ulmaņa	kapavieta	un	mirstīgās	atliekas	par	atklātu	politisko	preci	
kļuva	 1995.	 un	 1996.	 gadā.	 Saeimas	 priekšvēlēšanu	 kampaņas	 ietvaros	
Joahima	 Zīgerista	 vadītā	 Tautas	 kustība	 “Latvijai”	 (TKL)	 K.	 Ulmaņa	
pīšļu	atvešanu	uz	dzimteni	izvirzīja	par	prioritāro	uzdevumu.	TKL	devās	
neatkarīgā	 ekspedīcijā,	 lai	 meklētu	 K.	 Ulmaņa	 kapu.	 Tā	 arī	 informēja	
sabiedrību,	 ka	 pie	 Krasnovodskas	 cietuma,	 kur	 atradās	 Ulmanis,	 tiks	
uzstādīta	piemiņas	plāksne,	lai	gan	citi	eksperti	apgalvoja,	ka	cietums	nav	
saglabājies,	tā	ēka	nojaukta	jau	1947.	gadā.67	Latviešu	presē	J.	Zīgerista	un	
viņa	līdzgaitnieku	aktivitātes	tika	vērtētās	kā	bezkaunīgs	politisks	triks	un	
izskanēja	aicinājumi	izbeigt	manipulācijas	ar	tautas	vērtībām.
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Represēto	 Latvijas	 valsts	 un	 sabiedrisko	 darbinieku	 likteņu	
noskaidrošanas	komisija	1995.	gada	12.	oktobra	sēdē	nolēma	sniegt	īpašu	
paziņojumu	masu	saziņas	līdzekļiem:

Zīgerista	partija	vasarā	masu	informācijas	līdzekļos	kategoriski	apgalvoja,	ka	
tai	 izdevies	 atrast	Kārļa	Ulmaņa	kapa	vietu.	Minētais	 jautājums	 ir	viens	no	
uzdevumiem,	kuru	mūsu	komisijai	uzdeva	risināt	Valsts	prezidents	un	Ministru	
prezidents.	 [..]	 Uzaicinājums	 Zīgerista	 partijas	 Kārļa	 Ulmaņa	 apbedījuma	
vietas	meklēšanas	grupai	 sniegt	ziņojumu	par	saviem	atradumiem	valdības	
izveidotās	komisijas	sēdē	palika	bez	atsaucības.	[..]	Komisija	aicina	Zīgerista	
partiju	pārtraukt	politiskās	spekulācijas	ap	visai	tautai	svētām	lietām,	pacelties	
pāri	 šauri	 partejiskām	 interesēm	 un	 sniegt	 ziņojumu	 valdības	 komisijas	
ekspertīzei	par	saviem	Kārļa	Ulmaņa	apbedījuma	vietas	meklēšanas	grupas	
veikto	pētījumu	rezultātiem.	[..]	Komisija	aicina	Valsts	prezidentu	un	Ministru	
prezidentu	 rūpēties	 par	 valdības	 un	 tās	 izveidotās	 komisijas	 autoritātes	
nodrošināšanu,	atbalstot	komisijas	likumsakarīgo	vēlmi	noklausīties	Zīgerista	
partijas	 [..]	 ziņojumu	 par	 tās	 meklējumu	 rezultātiem.	 Komisija	 uzskata,	 ka	
nav	pamatotas	vienas	politiskas	organizācijas	starptautiskas	aktivitātes	Kārļa	
Ulmaņa	piemiņas	iemūžināšanai	ārzemēs.	Plašākas	sabiedrības,	valsts	un	tās	
institūciju	apiešana	var	novest	pie	pretēja	rezultāta,	realizējot	arī	labu	ieceri.68

Pēc	šī	oficiālā	ziņojuma	Zīgerista	vadītā	Tautas	kustība	“Latvijai”,	kā	liecina	
analizētie	preses	materiāli, savos	izteikumos	vairs	nav	tik	kategoriska.	Savukārt	
jau	1998.	gadā	neilgi	pirms	Saeimas	vēlēšanām	TKL	aktivitātes	ieguva	jaunu	
intensitāti	un	tika	plaši	atspoguļotas	masu	medijos.	Tās	publiskajā	diskursā	
iespējams	 konstatēt	 definīcijas	 un	 atbildības	 toposu	 līdzāspastāvēšanu.	
Respektīvi,	 lai	 gan	 Latvijas	 valdība	 ir	 atbildīga	 par	 K.	 Ulmaņa	 mirstīgo	
atlieku	atrašanu	un	pārapbedīšanu,	tā	vairāk	nekā	astoņu	gadu	laikā	nebija	
paveikusi	 pat	 tik	 daudz,	 cik	 ir	 izdarījusi	 TKL.	 Savukārt	 definīcijas	 toposs	
ļauj	uzsvērt	valdības	atbildību:	valdībai,	kurai	varu	ar	Saeimas	starpniecību	
deleģējusi	tauta,	jārīkojas	atbilstoši	tās	vēlmēm	un	vajadzībām.	Tiek	uzsvērts:	
ja	līdz	šim	tautas	ievēlētie	deputāti	(galvenokārt	tie	ir	latvieši)	nespēj	piepildīt	
vēlētāju	 gaidas,	 tad	 jāuzticas	 ir	 cilvēkam	no	Rietumiem	 –	 J.	 Zīgeristam	 –,	
kurš	tur	cieņā	latviešu	nācijas	vērtības.	TKL	deputātu	kandidātu	un	vēlētāju	
tikšanās	reizēs	tika	dalīti	maisiņi	ar	zemi,	atvestu	no	Krasnovodskas	kapsētas,	
tādējādi	K.	Ulmaņa	mirstīgajām	 atliekām	 liekot	 piedalīties	 priekšvēlēšanu	
kampaņā.	TKL	savos	aģitācijas	pasākumos	arī	demonstrēja	filmu	par	Kārli	
Ulmani,	kurā	redzami	gan	starpkaru	laika	kinolenšu	materiāli,	gan	ainas	no	
Turkmenistānas,	kur	 J.	Zīgerists	un	viņa	domubiedrs	O.	Kostanda	 iekārto	
piemiņas	vietu	K.	Ulmanim.	Latviešu	prese	par	šiem	pasākumiem	ironizēja:	
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Filma	sākas	ar	Joahima	Zīgerista	runu,	Zīgerists	sēž	lielā	klubkrēslā,	glauda	
liela	suņa	galvu,	aiz	viņa	muguras	redzama	skaista	glezna.	Izskatās	diezgan	
grezni.	Zīgerists	 saka:	 “Latvijas	 valdība	 šo	 izcilo	prezidentu	 ir	 aizmirsusi.	
Vai	mūsu	valdībai	un	prezidentam	par	 šo	 faktu	nebūtu	 jānokaunas?”	Pēc	
tam	 redzami	 Turkmenistānas	 kapi,	 kur	 Zīgerists	 un	 Kostanda	 rok.	 Balss	
aizkadrā	skan:	“Divi	vīri	rok,	nes	akmeņus	un	smiltis.	Bīstams	darbs	...	Zem	
katra	akmens	slēpjas	skorpioni	un	varbūt	 indīgas	čūskas.	Turkmēņu	bērni	
palīdz.	Saule	cepina.”	TKL	priekšsēdētājs	uz	kapa	uzstāda	ozolkoka	krustu	
ar	K.	Ulmaņa	ģīmetni.	Krusta	uzlikšanas	brīdī	uz	tā	nolaižas	balts	balodis.	
“Balts	balodis	–	vai	tā	būtu	mirušā	latviešu	prezidenta	dvēsele?”69

TKL	 aktivitātes	 faktiski	 lielas	 sabiedrības	 daļā	 pilnībā	 diskreditēja	
K.	Ulmaņa	kapavietas	meklēšanas	pasākumus	un	 to	 jēgu.	Tie	pārtapa	
banālā	politiskā	precē.	

Medijos	atspoguļojas	centieni	nošķirt	K.	Ulmaņa	tēlu	no	ikdienišķām	
politiskām	tēmām.	Viņš	tiek	uzskatīts	par	īpašu	politiķi,	kura	paraugs	ir	
mēraukla	šā	laika	politiķu	rīcības	vērtējumā.	Presē	lasāms:		

“Kārlis	Ulmanis	nespēja	nosargāt	Latviju,	bet	viņš	dalījās	tautas	liktenī	–	tās	
tautas	 daļas	 liktenī,	 kam	 bija	 uzlikts	 smagākais	 krusts	 –	 lēna	 moku	 nāve	
svešumā,	 bezvārda	kaps.	 Savu	 ceļu	uz	 to	 cilvēks	Kārlis	Ulmanis	 ir	 nogājis,	
neapkaunojot	ne	sevi,	ne	Latviju.	Viņš,	kaut	arī	atsevišķā	cietuma	kamerā,	bija	
arī	tur	kopā	ar	savu	tautu,”	savu	viedokli	pauž	lasītāja,	kurai	nepieņemamas	
ir	intrigas	ap	Ulmaņa	kapu.70

K.	Ulmaņa	 “mocekļa”	 diskurss	 ir	 ļoti	 dramatisks,	 tas	 visdziļāk	 skar	
cilvēciskās	izjūtas.	Tādēļ	pat	pret	K.	Ulmani	kritiski	noskaņotie	žurnālisti,	
vēsturnieki,	 politiķi	u.c.	 savos	 izteikumos	 ir	 ieturēti.	 Te	Kārlis	Ulmanis	
vistiešākā	nozīmē	ir	cilvēks,	tautas	daļa.

Netraucēsim	mirušos!	

Kārļa	Ulmaņa	pieminekļa	diskurss
Latviešu	 presē	 vispretrunīgākie	 viedokļi	 –	 no	 skarbas	 kritikas	

līdz	 visaugstākajai	 glorifikācijai	 –	 vērojami	 diskusijās	 par	 K.	 Ulmaņa	
pieminekļa	 uzstādīšanu.	 Šajā	 publiskajā	 sarunā	 faktiski	 iesaistījās	
visa	 sabiedrība	 –	politiskā	un	kultūras	 elite,	 žurnālisti	un	vēsturnieki,	
studenti	un	pensionāri,	bijušie	leģionāri	un	aizsargi,	ikviens,	kuram	bija	
savs	viedoklis	par	K.	Ulmani.	Jautājums	nav	tikai	par	bronzā,	akmenī	vai	
kādā	citā	materiālā	atveidotu	figūru,	bet	par	pieminekli	–	zīmi,	simbolu,	
kas	 kalpo	par	 attieksmes	 rādītāju.	 Piemineklis	 –	 tā	 ir	 komunikācija	 ar	
laiku,	ar	vēsturi,	ar	līdzcilvēkiem,	pašam	ar	sevi.	Tiem	ir	īpaša	idejiskā	
slodze,	pieminekļi	kalpo	par	lielu	sociālo	grupu	vienotājiem	un	publiskā	
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foruma	vietu.	 Tālab	 arī	 latviešu	 presē	 ilgstoši	 apsprieda	K.	Ulmaņa	 –	
simbola	 –	 saturu	 gan	 pirms	 pieminekļa	 uzstādīšanas,	 gan	 arī	 pēc	 tās.	
Bronzas	K.	Ulmanis	ar	cepuri	rokā	Rīgas	centrā	sveicina	garāmgājējus,	
tomēr	diskusijas	par	šo	pieminekli	mēdz	uzplaiksnīt	no	jauna.	

“Pirms	pārklājs	krīt	...”

Pirms	pieminekļa	pārklājs	krīt	atklāšanas	dienā,	jautājums	par	tā	nozīmi		
vairākus	 gadus	 atrodas	 sabiedrības	 un	 mediju	 diskusiju	 krustugunīs.	
Ikvienam	 piemineklim,	 sevišķi,	 ja	 tas	 celts	 politiķim,	 nav	 tikai	 vēsturi	
atgādinoša	nozīme,	tam	ir	arī	konkrēta	funkcionāla	un	simboliska	nozīme	
mūslaiku	publiskajā	telpā,	valsts	politiskajā	un	sabiedriskajā	dzīvē,	kā	arī	
ideoloģijā.	21.	gs.	sākumā	politologs	Artis	Pabriks	retoriski	jautāja:

Kas	būtu	tās	vērtības,	ko	Kārlis	Ulmanis	spētu	simbolizēt,	stāvot	Rīgas	vidū	
akmens	vai	bronzas	uzvalkā?	Vai	 tā	būtu	demokrātija,	kuru	 tas	pats	savām	
rokām	sagrāva	1934.	gadā?	Varbūt	tā	būs	vēlme	nest	upurus	savas	valsts	labā	
ar	frāzi	“es	palikšu	savā	vietā,	jūs	palieciet	savās”,	kuru	šajā	gadījumā	varētu	
iekalt	piemineklī?71

Viņaprāt,	 Ulmaņa	 piemineklis	 nevairos	 Latvijas	 sabiedrībā	 ticību	
valsts	institūcijām	un	to	vērtībām.	Drīzāk	šis	piemineklis	papildinās	jau	tā	
pretrunīgo	mūsdienu	Latvijas	tēlu.	

Medijos	daudzkārt	parādās	uzskats,	ka	šis	piemineklis	gluži	vienkārši	
glorificēs	K.	Ulmaņa	personību	un	uzturēs	vadonības	kulta	slavinājumu.	
To	kategoriski	apstrīdēja	Latvijas	Zemnieku	savienības	ģenerālsekretārs	
Aivars	Berķis:

Tādam	 uzskatam	 nav	 ne	 mazākā	 pamata.	 Vismaz	 Kārļa	 Ulmaņa	 laika-	
biedriem,	 tāpat	Zemnieku	savienības	pašreizējiem	vadītājiem	 ir	zināms	gan	
viņa	veikums,	gan	arī	viņa	kļūmīgie	lēmumi.72

Arī	 vēsturnieks	 Aivars	 Stranga	 piekrīt	 tam,	 ka	 paša	 pieminekļa	
celtniecība	nenozīmē	glorifikāciju.	Viņaprāt,	par	K.	Ulmaņa	glorifikāciju	
varētu	kļūt	tas,	ko	un	kā	mēs	spriedīsim	un	rakstīsim	par	K.	Ulmani.73

Par	 vērtībām	un	pieminekļa	 simbolisko	nozīmi	 latvieši	 nebeidza	
diskutēt	 līdz	 pat	 pieminekļa	 uzstādīšanas	 brīdim	 un	 turpināja	 arī	
ilgi	pēc	 tam.	Tas	 apliecina	attieksmes	pret	K.	Ulmani	kā	problēmas	
aktualitāti.	 Prese	 norāda,	 ka	 šis	 pieminekļa	 jautājums	 tautu	 ir	
sašķēlis	 divās	 daļās	 –	 K.	 Ulmaņa	 un	 pieminekļa	 ideju	 atbalstītājos	
un	 noliedzējos.	 Pastāvošo	 viedokļu	 gammas	 raksturo	 ieskats	 kādā	
emocionālā	domu	apmaiņā,	ko	publicēja	žurnāls	“Rīgas	Laiks”:	

77

Evita Naglinska.indd   77 2007.11.11.   15:01:03



	 	 	 	 	 	 													ŠĀ	LAIKA	ATSPULGĀ

P.	Putniņš: Piemineklis ir jēdziens, piemiņa kaut kam vērtīgam. Ja ap to apvienojas 
tautas lielākā daļa, ja tas par to atgādina, tad tam ir ļoti liela vērtība. Tas, ka Ulmanim 
nav pieminekļa, tas mums ir liels kauns. Ulmanim jau nevajag pieminekli, bet 
Ulmanim ir milzīgi nopelni tajā, ka mēs esam. 
[..]
A.	Ozoliņš: Bet tā [kādreizējā Rīgas Dome, kur nolemts uzstādīt pieminekli] būs 
Ārlietu ministrija, to jūs saprotat? [..] Mēs starptautiski pārstāvēsim valsti ar 
autoritāru režīmu un nepretošanos okupācijai. 
O.	 Kostanda: Lieciet mieru tiem politiskiem sīkumiem! Ulmanis nepretojās 
okupācijai! To var pajautāt katram tā laika latvietim, kāpēc viņš pats neņēma nazi 
rokā un neuzbruka tankiem. Visi bija vienādi vainīgi. 
[..]	
P.	Putniņš: Svarīga ir ideja, ap kuru pulcējas tautas garīgie spēki, jo tā mēs dzīvojam 
garīgi.
G.	Grūbe: Bet varbūt garīgā dzīvošana veidojas, teiksim, no grāmatu lasīšanas, nevis 
no atrašanās pieminekļu ēnā? 
P.	 Putniņš: Ja nebūtu Brīvības pieminekļa, tad mēs ar grāmatām nenāktu kopā, 
mēs katrs savā ūķī lasītu grāmatas. Piemineklis ir kopā sanākšana ap kaut kādām 
vērtībām. 
A.	Ozoliņš: Bet Brīvības piemineklis jau ir. Vai jūs ar Ulmaņa pieminekli domājat 
izkonkurēt Brīvības pieminekli? [..] Vai uztaisīt Brīvības pieminekļa surogātu? Vai 
Brīvības pieminekļa idejai pakārtotu pieminekli?	[..] Es nesaprotu, kāpēc jums šķiet tik 
svarīga tā vienotība?	[..]	
P.	Putniņš: Es ar jums te sarunājos kā Latvijas pilsonis, savas tautas patriots un 
pārstāvis.
A.	Ozoliņš: Un tūlīt jūs man pārmetīsiet, ka es tāds neesmu?
P.	Putniņš: Jūs velkat visu politikā... Bet kā jūs domājat, kam pašlaik Latvijas apstākļos 
vajadzētu celt pieminekli?
G.	Grūbe:	Nevienam.
O.	Kostanda: Mūsu uzskats atkal, ka ir jāceļ.
A.	Ozoliņš:	Valsti vajag celt, nevis pieminekļus.
[..]
P.	 Putniņš: Bet mēs zaudējam reālo iespēju kaut ko darīt, jo neko nevajag, neko 
nevajag!
A.	 Ozoliņš: Putniņa kungs, uzrakstiet tādu lugu, ap kuru varētu vienoties visa 
latviešu tauta. Tas būtu jūsu ieguldījums vienotības idejas veicināšanā.
P.	Putniņš: Jūs esat daudz spožāks rakstnieks par mani... Kāpēc jūs to nedarāt?
A.	Ozoliņš: Man nav tāda mērķa – uztaisīt vienotu ideju, ap kuru tad visi sakluptu 
čupā vienveidīgā masā. [..]	
O.	Kostanda: Man Ozoliņa stils atgādina cilvēku, kuram dārza vietā ir nātres un 
kas kritizē kaimiņu, kurš iestādījis kartupeļus, un stāsta – tev nevajadzēja stādīt 
kartupeļus, bet gurķus, bet vēl labāk – nestādi neko, bet parunāsim par to, ko vajadzētu 
stādīt.
A.	Ozoliņš: Ulmanis nav nekāds gurķis... Un tas, ko jūs gribat stādīt, nav nekāds 
kartupelis, bet viens riktīgs politisks monstrs. Stādiet tur kartupeļus! 74
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Preses	 publikācijās,	 diskutējot	 par	 K.	 Ulmaņa	 pieminekli,	 bieži	
vien	 ir	 konstatējams	 apzīmējums	 “tautas	 vai	 sabiedrības	 viedoklis”.		
Nenoliedzami,	 šā	 apzīmējuma	 lietojums	 nav	 īsti	 korekts,	 jo	 tautas	
nobalsošana	 pieminekļa	 jautājumā	 nav	 rīkota.	 Var	 runāt	 tikai	 par	
sabiedrības	pārstāvju	viedokli,	kura	paušanu	 ir	 rosinājuši	žurnālisti	vai	
kas	izlasāms	lasītāju	iesūtītajās	vēstulēs.	Cilvēki	ļoti	bieži	savus	uzskatus	
veido,	 balstoties	 uz	medijos	 izskanējušajiem	 ekspertu	 viedokļiem,	 lielu	
daļu	priekšstatu	un	zināšanu	par	apkārtējo	pasauli	indivīda	apziņā	veido	
tieši	plašsaziņas	līdzekļi.	Jāatzīst,	ka	prese	galvenokārt	prezentē	sabiedrībā	
pazīstamu	 cilvēku	 uzskatus	 par	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	 uzstādīšanu.	
Diskusija	risinājās	par	paša	pieminekļa	uzstādīšanu,	nevis	par	izraudzītās	
vietas	atbilstību/neatbilstību.

Par  

Antons	Seiksts:	“Mēs	
nevaram	skatīties	tikai	uz	
melno,	tāpēc	pieminekli	
celt	tomēr	vajadzētu.	Ja	
salīdzina	Ulmaņa	režīmu	
ar	īstajiem	totalitārajiem	
režīmiem,	tad	Ulmanis	ir	
kā	miera	balodis.”	(1)

Jānis	Lagzdiņš,	
Tautas	partija:	“Tā	ir	
noziedzīga	nevērība,	
ka	šāds	pieminek-
lis	ir	tikai	kaut	kur	
kādā	mazā	pilsētiņā	
Brazīlijā,	kur	dzīvo	
latvieši,	un	vēl	līdz	
šim	Latvijā	pieminekļa	
nav.”	(2)	

Edmunds	Krastiņš:	
“Ulmanis	daudziem	
asociējas	ar	Latvi-
jas	neatkarību.	Viņš	
bija	viens	no	redza-
mākajiem	sabiedris-
kajiem	darbiniekiem,	
kam	bija	un	ir	pozitīvs	
tēls	tautā,	tāpēc	
šādam	piemineklim	ir	
jābūt.”	(3)Valērijs	Leja,	pirmais	

ziedotājs	piemineklim:	“Lai	
nu	kam,	bet	šim	vīram	ir	
obligāti	jāziedo.	Tāpēc,	ka	
viņš	bija	Latvijas	tautas	
patriots.	Viņš	cienīja	
latviešu	tautu.”	(4)

Emīls	Dēliņš:	“Aicinu	
un	lūdzu	jūs	visus	
vairāk	nekavēties	ar	
jau	ilgi	novēlota	
pienākuma	izpildi	–	ar	
pieminekļa	celšanu	
Latvijas	neatkarības	
pirmā	posma	pirmās	
un	pēdējās	valdības	
galvam	prezidentam	
Kārlim	Ulmanim	
Rīgā.”	(6)	

Aivars	Stranga:	“Ulmanis	
ir	pelnījis	kādu	memoriālu	
vai	ansambli,	kur	būtu	
viņš	un	tie,	kas	1918.	gadā	
dibināja	mūsu	valsti.”	(5)	
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Pret 

Atturas

Absolūta	 pārliecība	 izskanēja	 Latvijas	 Zemnieku	 savienības	
priekšsēdētāja	Augusta	Brigmaņa	vārdos:

Gribu	 teikt	 cieti:	 uzcelt	 pieminekli	 Kārlim	 Ulmanim	 uzskatu	 par	 vienu	 no	
sava	mūža	 svarīgākajiem	uzdevumiem.	Vai	 tas	 kādam	patiks	 vai	 nepatiks,	
esmu	 pilnīgi	 pārliecināts,	 ka	 piemineklis	 būs!	 Sabiedrības	 atbalstam	 jābūt	
viennozīmīgi	–	tā	nav	tikai	Zemnieku	savienības	lieta.76

Politiķis	 atzīst,	 ka	 viņa	 pārstāvētā	 partija	 nav	 tiesīga	 runāt	 visas	
sabiedrības	vārdā,	tādēļ	ir	izveidota	iniciatīvas	grupa,	kurā	ietilpst	dažādu	
institūciju,	 organizāciju	 un	 apvienību	 pārstāvji.	 Tomēr,	 nenoliedzami,	
K.	 Ulmanis	 un	 viņa	 piemineklis	 bija/ir	 Latvijas	 Zemnieku	 savienības	
politiskais	kapitāls.

Jānis	Jurkāns:	“Pēc	filmas	
“Baiga	vasara”	noskatīšanās	
par	pieminekļa	celtniecību	i	
domāt	negribas.”(7)

Aina	Ulmane:	“Kārlim	
Ulmanim	pats	labākais	
piemineklis	būtu	šis	
[“Pikšas”]	muzejs	un	
ekspozīcija,	jo	Kārlis	
Ulmanis	nebija	tas	
cilvēks,	kas	gribēja	
ārišķības.”	(8)

Gundars	Bojārs	
noraidoši	izteicies	par	
nepieciešamību	būvēt	
pieminekli	Ulmanim,	
jo,	viņaprāt,	Kārlis	
Ulmanis	kā	politiķis	
Latvijai	nav	darījis	
nekā	laba.	(9)	

Aija	Poča:	“Es	vispār	atturīgi	
vērtēju	nepieciešamību	celt	
pieminekli	Kārlim	Ulmanim,	
ja	ņem	vērā,	ka	viņš	padzina	
parlamentu,	kam	sekoja	
1940.	gada	notikumi.”	(10)

Aivars	Kreituss:	“Ulma-
nis	ir	pelnījis	pieminekli	
par	nopelniem	Latvijas	
brīvvalsts	dibināšanā,	bet	
ne	par	to,	ka	vēlāk	valstī	
ieviesa	diktatūru.”	(11)	

Antons	Seiksts:	
“Ulmanim	kā	
valsts	vadītājam	un	
saimniekam	–	jā,	
taču	Ulmanim	kā	
politiķim	–	nē.”	(12)	

Valsts	prezidente	Vaira	Vīķe-	
Freiberga	domā,	ka	jautājums	
par	pieminekļa	celtniecību	
būtu	jāizlemj	Saeimai.	(13)
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4. att.	Kārļa	Ulmaņa	pieminekļa	tapšanas	gaita
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Mediju	 diskursā,	 rakstot	 par	 pieminekli,	 samērā	 liela	 vieta	 ir	
atvēlēta	 tā	 mākslinieciskā	 satura	 analīzei.	 Simbola	 radīšanā	 un	
efektīvā	izmantošanā	tā	vizuālajam	veidolam	ir	īpaša	nozīme.	Turklāt	
te	 problēmas	 rada	 K.	 Ulmaņa	 personības	 un	 darbības	 pretrunīgais	
vērtējums.	Laikrakstā	“Jaunā	Avīze”	lasāms:

Nevar	neizbrīnīt	vairuma	autoru	izmantotā	padomju	režīma	ikonogrāfija,	kas	
tiešā	un	pārnestā	nozīmē	asociējas	nevis	ar	K.	Ulmaņa	autoritārismu	kā	tādu,	
bet	 ar	 post,	 –	 V.	 Ļeņina	 ieviestās	 monumentālās	 propagandas	 tiražētajiem	
monumentiem.	Tā	nu	mums	tiek	piedāvāts	skatīt	nevis	K.	Ulmani	–	“cilvēku”,	
bet	“vadoni”	atbilstošos	sižetiskos	stāstos.77

Piedāvāto	K.	Ulmaņa	pieminekļa	vizuālo	risinājumu	vidū	dominē:

Laikraksta	“Diena”	komentāru	autore	Laila	Pakalniņa	atzīst:
Nosaukumu	 sarindojums	 sevī	 ietver	 ne	 vien	 dramaturģiju,	 bet	 vēsta	 par	
vienotu	 stilu	 un	 tendenci.	 Turklāt	 konkrētie	 projekti	 nosaukumu	 radītajās	
priekšnojautās	neliek	vilties	–	konkursa	nolikuma	prasība	atainot	“šīs	izcilās	
personības	nozīmi”	tajos	atspoguļojas	sirsnīgi.79

Presē	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	 ideju	 vērtēja	 kompetenti	 cilvēki	 –	
mākslas	 kritiķi,	 kultūras	 sfērā	 darbojošies	 cilvēki,	 arhitekti	 –	 eksperti,	
viņu	 viedoklim	 sabiedrībā	 bija	 autoritāte.	 Liela	 vērība	 tiek	 veltīta	 šim	
piemineklim	 kā	 mākslas	 darbam,	 tā	 atbilstībai	 mūsdienu	 tēlniecības	
valodai.	“Pieminekļu	ideja	(arī	citviet	pasaulē)	ir	novecojusi,	īpaši,	ja	tas	
tiek	attiecināts	uz	konkrētām	personībām,”	atzīst	mākslas	kritiķis	Kaspars	
Vanags.80	Arī	arhitekte	Austra	Skujiņa	uzskata,	ka	K.	Ulmaņa	piemineklis	
nav	īstais,	ko	vajag	Rīgai,	un	starp	šiem	projektiem	neredz	nevienu,	kas	
būtu	atbilstošs.81	Raugoties	uz	ažiotāžu,	kas	presē	sacelta	ap	pieminekļu	
projektu	 māksliniecisko	 veidolu,	 jākonstatē,	 ka,	 visticamāk,	 piedāvāto	
projektu	 vienveidības	 iemesls	 nav	 konkursa	 nolikums.	 Drīzāk	 šie	
projekti	ataino	cilvēku	vēsturisko	atmiņu,	kurā	K.	Ulmanis	jau	ir	ieguvis	
monumenta	nozīmi.	

Ulmanis ar maizes klaipu
Ulmanis pie galda
Ulmanis iznāk no labības lauka
Ulmanis labības laukā
Ulmanis tribīnē
Ulmanis ar labības vainagu fonā
Ulmanis ar lūgšanā virs ceļiem saņemtām rokām
Ulmanis sarkanbaltsarkanu baļķu ielenkumā
Ulmanis uz postamenta stāv pāri ikdienišķajam	u.c.78  
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Grūti	uztvert:	vai	tas	ir	aicinājums?

Laikā	starp	K.	Ulmaņa	pieminekļa	uzstādīšanas	ideju	un	tās	realizēšanu	
mediju	 uzmanības	 lokā	 nonāca	 Latvijas	 Mākslas	 akadēmijas	 studentu	
rīkotais	 alternatīvais	 K.	 Ulmaņa	 pieminekļa	 konkurss	 “Ulmanis	 mūsu	
sirdīs”.	 Studenti	 savu	 izpratni	 par	 K.	Ulmani	 un	 viņa	 vietu	 sabiedrībā	
parādīja	īsteni	avangardiskos	un	netradicionālos	mākslas	darbos,	tādējādi	
zināmā	mērā	paužot	neapmierinātību	un	ironiju	par	oficiālajā	pieminekļu	
konkursā	 iesniegtajiem	 darbiem,	 kam	 arī	 mākslas	 kritiķi	 preses	 slejās	
veltījuši	visai	nicinošus	vērtējumus	gan	par	māksliniecisko	noformējumu,	
gan	 par	 idejas	 trūkumu.	 Prese	 Latvijas	 Mākslas	 akadēmijas	 studentu	
iniciatīvu	vērtēja:

Taisnības	 labad	 gan	 jāpiebilst,	 ka	 minētās	 akcijas	 organizatori	 K.	 Ulmani	
uzskata	 par	 diktatoru	 un	 viņiem	 šī	 politiķa	 pieminekļa	 parādīšanās	 Rīgas	
centrā	 ir	 vairāk	 kā	 nepieņemama.	 Viņuprāt,	 šobrīd	 Latvijas	 politiskā	 vide	
virzās	gluži	pretējā	virzienā,	un	tajā	neiederas	tādi	autoritārisma	simboli	kā	
K.	Ulmanis.	 Šeit	gan	būtiski	būtu	akcentēt,	ka	 runa	 ir	par	 elku	pielūgšanas	
problēmu	Latvijā,	nevis	Kārli	Ulmani	kā	cilvēku.82

Savukārt	izstādes	rīkotāji	paši	skaidroja:
Izstādē	 runa	 ir	 nevis	 par	 cilvēku,	 bet	 drīzāk	 parādību.	 Par	 vadoni,	 kas	
dzīvo	 latviešu	 apziņā,	 sasaucoties	 ar	 mūsdienu	 politiskajām	 aktivitātēm.	
Tas	 ir	 aicinājums	 uz	 pārdomām,	 vai	 latvieši	 ir	 pārslimojuši	 Nācijas	 Tēva	
sindromu.83

Studentu	 skatījumā	 šo	mākslas	 darbu	 uzdevums	 ir	 veicināt	 dažādu	
attieksmju	demonstrāciju	un	noskaidrot	sabiedrības	attieksmi	pret	“nācijas	
tēva”	kultu.	Plaši	izplatītā	“tagad”	un	“agrāk”	salīdzināšana	ir	pārvērtusi	
K.	Ulmani	 par	 Laimes	 lāci,	 kura	 atrašana	 daudzuprāt	 Latviju	 glābs	 no	
visām	nelaimēm.	K.	Ulmanis	 joprojām	līdzinās	 formulai,	kas	nodrošina	
laimīgu	nākotni.84	 Šīs	 izstādes	 galvenā	vērtība	 ir	 nevis	mākslinieciskais	
sniegums,	bet	gan	saturs	–	 jauno	mākslinieku	veikums	K.	Ulmaņa	mīta	
satura	atsegšanā	un	atgādinājums,	ka	ir	jāprot	novilkt	robežu	starp	realitāti	
un	realitātes	iedomu.	Šā	konkursa	iecere,	kā	raksta	“Diena”,	

ir	 saistīta	 ar	 sabiedrības	 atveseļošanās	 kursu	 domāšanas	 elastības	 virzienā,	
kurā	nevajadzētu	jaukt	personības	kultu	ar	patriotismu,	jo	arī	mīlestība	pret	
dzimteni	ne	vienmēr	ietver	sirsnību	pret	Ministru	kabinetu.85

Jāteic,	 ka	 dažādi	 mediji	 ir	 pievērsuši	 uzmanību	 vieniem	 un	 tiem	
pašiem	 izstādes	eksponātiem,	kuru	saturs	apstrīd	pastāvošos	mītiskos	
uzskatus	 par	 K.	 Ulmaņa	 personību	 un	 nozīmi	 mūsdienu	 sabiedrībā.	
Uzdrīkstēšanās	–	tā	ir	raksturojama	jauno	mākslinieku	ideja,	kas	sākas	
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ar	šā	fenomena	apjēgšanu	un	beidzas	ar	diskusiju	publiskajā	sfērā.	Prese	
īpašu	uzmanību	veltā	šiem	darbiem:

Ulmaņa statuešu automāts	 –	 izsniedz	 kabatas	 formāta	 prezidenta	
atveidus	visiem,	kas	vēlas	apstiprināt	savu	uzticību	vadonim;

T krekli ar elka ģīmetni;
Ulmaņa portrets uz dārza lejkannām	–	šīs	lejkannas	varētu	ražot	rūpnīca,	

saņemot	 valsts	 finansējumu.	 Tās	 varētu	 izplatīt	 visiem,	 lejkannas	
nebūtu	piemineklis,	kas	stāvētu	Rīgas	centrā,	bet	gan	praktiski	lietojams	
piemineklis;

Orākuls	–	tālruņa	aparāts,	ar	kuru	krīzes	situācijās	iespējams	sazvanīt	
vadoni,	lai	lūgtu	viņam	glābjošu	padomu;

Barība tautai –	K.	Ulmanis	atveidots	margarīnā,	izstādes	apmeklētāji	to	
var	nogaršot;

Muzikālās lādītes	 –	 uz	 vienas	 atveidots	K.	Ulmanis,	 uz	 otras	 –	Vaira	
Vīķe-Freiberga:	spēle	ar	klišeju	par	nācijas	tēvu	un	māti;

Gultā ar prezidentu	–	uz	kušetes	guļ	spilvens	ar	uzdrukātu	prezidenta	
portretu.	Varas	un	erotikas	saistība	pierādīta	jau	sen!	

Šī	 informācija	 preses	 lappusēs	 ir	 vērtīga	 ne	 vien	 ar	 to,	 ka	 rosina	
cilvēkus	 domāt	 patstāvīgi	 un	 akli	 nesekot	 mītam,	 bet	 arī	 atspoguļo	
viedokļu	 konfliktsituāciju.	 Izstāde	 pārtapa	 dinamiskā	 komunikācijā,	
kas	 atsedza	 K.	 Ulmaņa	 mīta	 konstrukciju	 (tā	 radīšanu,	 svarīgākos	
komponentus	 u.c.).	 Jaunieši,	 cīnoties	 pret	 mīta	 radītajām	 K.	 Ulmaņa	
klišejām,	 “iekustināja”	 sabiedrību	 un	 ievadīja	 procesu	 –	 atbrīvošanos	
no	mīta.

17. tabula 

Diskusija	 par	 K.	 Ulmaņa	 atveidojumu	 Latvijas	Mākslas	 akadēmijas	
studentu	izstādē	“Ulmanis	mūsu	sirdīs”

Presē	publicētais	izteikums Tā	autors

“Principā	 ir	 labs	 katrs	 konkurss	 un	 doma,	 ja	 tas	
apliecina,	ka	Ulmanis	ir	vajadzīgs	ne	tikai	mums,	bet	
arī	citiem.”86 

“Šo	 tēmu	 studenti	 paši	 izvēlējās,	 un,	 manuprāt,	
šobrīd,	kad	Ulmaņa	pieminekļa	jautājums	ir	aktuāls,	
mazs	humors	tam	nenāktu	par	sliktu.”87 

“Nav	pieļaujams,	ka	Ulmani	–	latviešu	tautas	simbo-
lu	–	attēlo	kā	gumijas	cālēnu	vai	leijerkasti.	Un	tāpēc	
mēs	rīkojam	protesta	piketu.”88 

Latvijas	Zemnieku	
savienības	ģenerāl-
sekretārs	Aivars	Berķis	

LMA	prorektors	Aleksejs	
Naumovs

Jaunatnes	apvienības	
“Visu	Latvijai!”	pārstāvis	
Raivis	Dzintars
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Apvienības	 “Visu	 Latvijai!”	 jaunieši	 “jauc	 pietāti	
pret	vadoni	ar	patriotismu”.89 

“Izstādē	 redzamos	 darbus	 varējuši	 veidot	 tikai	 tie	
studenti,	kuru	vecāki	vai	radinieki	kādreiz	apzinīgi	
kalpojuši	padomju	okupācijas	režīmam.	Ja	Ulmanis	
nav	pelnījis	apbrīnu	vai	cieņu,	tad	līdzjūtību	gan.”90 

“Šķiet,	 tieši	 Pēterim	 Simsonam	 izstāde	 Ulmanis	
mūsu	 sirdīs	 būtu	 jāaplūko,	 ja	 ne	 sirds	 aicinājuma,	
tad	profilakses	dēļ,	jo	tamlīdzīgi	apgalvojumi	liecina	
par	smagi	pārprastu	demokrātiju.”91 

“Man	 prieks,	 ka	 Latvija	 ir	 pārveidojusies	 par	
demokrātisku	 valsti,	 kurā	 var	 notikt	 dažādas	
izstādes,	tomēr	izstādītie	darbi	man	nav	pieņemami.	
Nav	 pieļaujama	 tautas	 leģendas	 noniecināšana,	 jo	
nācija	bez	leģendas	nav	nekas.”92 

“Ulmaņa	tēls	bija	liels	un	ar	šo	izstādi	viņš	paliks	vēl	
lielāks.”93 

“Ļoti	žēl,	ka	jaunā	paaudze	ir	tiktāl	degradējusies	un	
tik	pazemojoši	nozākā	cilvēku,	kuram	bija	vislielākā	
drosme	dibināt	Latvijas	valsti.”94  

“Uzskatu,	 ka	 izstāde	 tapusi	 kādā	 partejiskā	 birojā,	
kurā	 strādā	 Zemnieku	 savienības	 konkurenti.	
Vienkāršs	 cilvēks,	 kurš	 Rīgā	 grib	 redzēt	 Kārļa	
Ulmaņa	 pieminekli,	 neinteresējas	 par	 tā	 parte-
jisko	 piederību,	 bet	 gan	 par	 tā	 cilvēka	 piemiņas	
iemūžināšanu,	kurš	devis	neatsveramu	ieguldījumu	
mūsu	valsts	dibināšanā.”95 

“Populārs	jautājums	bija:	“Kā	labā	mēs	strādājam?”	
Uz	 to	gan	 ir	 grūti	 atbildēt,	 jo	 tāda	veida	 jautājumi	
sakņojas	to	uzdevēju	pasaules	uztverē	(nekas	tāpat	
vien	nenotiek,	 kāds	 aiz	 tā	 stāv,	 kādam	obligāti	 tas	
ir	 izdevīgi).	 Varam	 tikai	 apliecināt,	 ka	 konkursa	
rīkošana	bija	mūsu	pašu	iniciatīva,	visus	izstrādātos	
projektus	to	autori	darināja	par	pašu	līdzekļiem.”96 

“Tas	 nav	 nopietns	 projekts,	 bet	 jebkura	 jauniešu	
aktivitāte	ir	atzīstama	un	atbalstāma.”97 

“[oficiālā	 konkursa]	 darbi	 bijuši	 tik	 estētiski	
nomācošā	 sociālā	 reālisma	 stilā,	 ka	 tas	 gandrīz	

Presē	publicētais	izteikums Tā	autors

Ernests	Kļaviņš,	LMA	stu-
dents,	konkursa	iniciators	

Kādreizējais	Latvijas	
Augstākās	padomes	
deputāts,	arī	LR	Saeimas	
deputāts	Pēteris	Simsons

Ieva	Rupenheite,	laikrak-
sta	“Diena”	komentētāja

Rīgas	Latviešu	
biedrības	priekšsēdētājs	
kinorežisors	Jānis	Streičs

Mākslinieks	Kristaps	
Zariņš

Saeimas	deputāte	Palmira	
Lāce

Augusts	Brigmanis,	LZS	
priekšsēdētājs,	viens	
no	oficiālā	pieminekļa	
konkursa	iniciatoriem

Latvijas	Mākslas	
akadēmijas	studenti,	
konkursa	rīkotāji

Mākslas	kritiķe	un	Saeimas	
deputāte	Helēna	Demakova

Valsts	prezidente	Vaira	
Vīķe-Freiberga	 	
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izskatījās	 pēc	 pašparodijas.	 Mākslas	 akadēmijas	
studenti	 ir	mēģinājuši	parodēt	to,	kas	savā	ziņā	bija	
pašparodija.”98  

“Jo	augstāk	kāds	cilvēks	ir	uzkāpis,	jo	vairāk	viņš	tiek	
apspļaudīts	un	nolamāts.	Manuprāt,	tas	pats	redzams	
arī	 šajā	 izstādē.	Es,	piemēram,	 tā	nevarētu	atļauties	
ņirgāties	 par	 savu	 Sibīrijā	 nomocīto	 vectēvu,	mana	
ģimene	man	to	neatļautu.”99 

Latviešu	 preses	 publikācijas	 apliecina,	 ka,	 no	 vienas	 puses,	 masu	
medijos	 norisinās	 K.	 Ulmaņa	mīta	 dekonstrukcija,	 bet,	 no	 otras	 puses,	
vienlaikus	arī	tas	tiek	stiprināts,	izmantojot	dažādus	līdzekļus.	Studentu	
izstādes	atspoguļojums	arī	demonstrē	atsevišķu	izdevumu	tendenciozitāti.	
Piemēram,	 laikrakstā	 “Rīgas	 Balss”	 ievietota	 publikācija	 ar	 virsrakstu	
“Ņirgājas	par	Kārļa	Ulmaņa	pieminekli”.100	Tajā	ietverta	arī	nekorekta	un	
kļūdaina	Valsts	prezidentes	V.	Vīķes-Freibergas	izteikumu	interpretācija.	
Respektīvi,	 autors,	 atsaucoties	 uz	 Latvijas	 Radio,	 norādīja,	 ka	 V.	 Vīķe-
Freiberga	 studentu	 izstādē	 redzamajiem	 darbiem	 veltījusi	 apzīmējumu	
“estētiski	 nomācošā	 sociālā	 reālisma	 stilā”.101	 Savukārt	 citi	 laikraksti	 šo	
prezidentes	 izteikumu	 ir	 attiecinājuši	 uz	 oficiālā	 pieminekļu	 konkursā	
iesniegtajiem	darbiem.102 

Šī	 izstāde	 un	 ar	 to	 saistītie	 notikumi	 aizskāra	 un	 aizvainoja	 daļu	
sabiedrības	un	vienlaikus	sekmēja	atbrīvošanos	no	stereotipiska	skatījuma	
uz	 vēsturi	 un	 tās	 varoņiem.	 Skaidrojot	 šajā	 konfliktsituācijā	 politiskās	
elites	un	sabiedrības	attieksmi,	“Diena”	rakstīja:	

..	ir	valstsvīru	izteikumi,	nelielas	nacionālistiski	noskaņotas	grupas	klaigāšana,	
konkursa	 organizatoru	 pieklājīgie	 teksti,	 bet	 šķiet,	 ka	 lielā	 un	 vispārējā	
uzmanība	piemirsusi	–	tas	ir	alternatīvais	konkurss,	kura	rezultāti	nepretendē	
uz	 realizāciju.	 Tas	 ir	 joks.	 Un,	 ja	 kāds	 izmisis	 kliegs,	 ka	 par	 Kārli	 Ulmani	
nedrīkst	jokot,	arī	to	drīkst	uzskatīt	par	joku.103

Analizējot	tālaika	publikācijas,	šķiet,	sabiedrībā	vēl	konstatējamas	20.	
gadsimta	 nedemokrātisko	 režīmu	 sekas:	 bailes	 no	 domas	 patstāvības,	
bailes	no	stereotipu	laušanas	un	ierastās	kārtības	zaudēšanu.	Alternatīva	
tiek	uztverta	kā	ļoti	skarbs	un	dramatisks	izaicinājums.

Presē	publicētais	izteikums Tā	autors

Latvijas	Zemnieku	savienī-
bas	ģenerālsekretārs	
Aivars	Berķis
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Atgriešanās:	laimīgas	beigas	

K.	Ulmaņa	pieminekļa	uzstādīšana	presē	tiek	pozicionēta	kā	valstsvīra	
simboliskā	atgriešanās	dzimtenē.	Tā	ir	Ulmaņa	atbalstītāju	uzvara	pār	viņa	
noliedzējiem.	 Pieminekļa	 veidotāju	 emocijas	 atbalsojās	 šajās	 populārās	
“vienkāršo	ļaužu”	dzejnieces	Kornēlijas	Apšukrūmas	rindās:

Ir	mājās	Prezidents.
Pēc	moku	gaitas	gars
Pie	savas	tautas
Atkal	atgriezies,	
Un	veltīgi	ir	pūlējušās	varas
Likt	viņu	nīcības
Un	aizmirstības	svaros,
Jo	viņam	dzimtā	zemē
Augšāmcelties
Pēc	savas	tiesas
Vēlējis	ir	Dievs.
Ir	mājās	Prezidents,	-	
Par	spīti	naidam,	paļām,
Lai	kļūtu	mūžīgi
Par	savas	tautas	daļu.104

Pieminekļa	uzstādīšana	preses	diskursā	ieguva	patriotisma	mērauklas	
nozīmi.	Publikācijās	īpaši	uzsvērts,	ka	tas	ir	tapis	par	tautas	saziedotajiem	
līdzekļiem.	 Rīgas	 Latviešu	 biedrības	 atbalsta	 fonda	 direktore	M.	 Stirna	
atzīst,	 ka	 ar	 grūtībām	 valdījusi	 asaras,	 kad	 neilgi	 pirms	 pieminekļa	
uzstādīšanas	 saņēmusi	 maisiņu	 ar	 62	 latiem,	 kur	 santīmus	 un	 latus	
piemineklim	 ziedojuši	 Smiltenes	 skolas	 audzēkņi.	 Viņu	 aizkustinājusi	
arī	kāda	vidusskolu	beigusī	meitene,	kas	ziedojusi	300	latus	–	savu	pūra	
naudu.105	Laikraksts	“Liesma”	uzsvēra:

Valstsvīri	 gan	 nepakautrējās	 piedalīties	 pieminekļa	 atklāšanas	 ceremonijā,	
taču	par	to,	ka	arī	valsts	varētu	dot	savu	artavu	piemineklim,	runas	nekad	nav	
bijis.106

Latviešu	preses	saturs	liecina,	ka	K.	Ulmaņa	sevišķuma	noliedzēji	un	
pieminekļa	idejas	kritizētāji	šoreiz	galvenokārt	klusēja	un	neuzsāka	jaunas	
diskusijas.	

Elites	pārstāvju	publiskais	diskurss

Piedāvāju	 ielūkoties	 elites	 pārstāvju	 uzrunās,	 atklājot	 pieminekli	
Kārlim	Ulmanim,	 kas	 iezīmē	 publisko	 diskursu.	 Tās	 tika	 teiktas	Doma	
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baznīcā	un	pie	pieminekļa.	Runas	ir	publicētas	“Latvijas	Vēstnesī”	2003.	
gada	23.	jūlijā	(1.,	25.	lpp.).

Diskursa	 vēsturiskā	 pieeja	 paredz,	 ka	 liela	 uzmanība	 tiek	 pievērsta	
toposu	 izvēlei,	kas	demonstrē	publiskā	diskursa	pieļaujamības	 robežas.	
Politiskās	un	kultūras	elites	viedokļa	publiskā	izpausme	allaž	ir	nozīmīga,	
jo	atsedz	gan	varas,	gan	sabiedrības	uzskatus	un	gaidas.	Analizējot	runas,	
atklājās,	 ka	 tajās	 iezīmējas	 kopīgais	 diskurss,	 proti,	 K.	 Ulmaņa	 tēls	 ir	
svarīga	 nacionālās	 identitātes	 sastāvdaļa.	 Šā	 diskursā	 veidošanai	 tiek	
izmantotas	perspektīvās	stratēģijas.	Piemēram,	J.	Stradiņš	uzsvēra:

Un	pavisam	viennozīmīgi	Ulmanis	veicinās	Latvijas	kā	valsts,	kā	sabiedrības	
veidošanu,	ar	savu	vērtības	apziņu	un	pašapziņu.	Šajā	nozīmē	Kārlis	Ulmanis	
mūžīgi	paliks	savā	vietā.107

I.	Ūdre,	 citējot	K.	Ulmaņa	vārdus,	 akcentēja:	 “Kultūra	un	 gars	 lai	 ir	
pirmajā	 vietā	 visā	 garajā	 ceļā	 uz	 latvisku	 varenību	 un	 skaistumu.”108	
Runātāji	 uzsvēra,	 ka	K.	Ulmanis	 bija	 viens	no	mums,	 ka	viņš	 bija	 tikai	
cilvēks.	 K.	 Ulmanis	 tika	 pozicionēts	 kā	 mūslaiku	 cilvēku	 identitātes	
sastāvdaļa.	 Viņam	 tika	 rasta	 vieta	 ne	 tikai	 vēsturē,	 bet	 arī	 šodienā	 un	
rītdienā.	Piemēram,

Kārļa	 Ulmaņa	 dzīves	 gājums	 līdzinās	 vairāku	 Latvijas	 politiķu	 liktenim.	
Viņu	 dzīve	 bija	 veltīta	 valsts	 idejai,	 viņi	 mācījušies	 un	 cīnījušies	 svešumā,	
cenzdamies	darīt	labāko	savai	tautai.109

[..]	tāpēc	atdosim	šodien	godu	cilvēkam,	kurš	kalpojis	Latvijas	neatkarībai	un	
attīstībai	 [..]	un	tai	paaudzei,	kas	uzdrošinājās	neatkarības	 ideju	atbalstīt	un	
strādāt	savas	un	valsts	labklājības	pieaugumam.110

[..]	viņš	šodien	atgriežas	uz	palikšanu	Latvijā	kā	viens	no	mums.	Simbols	un	
cilvēks	reizē.111 
Kamēr	vien	pastāvēs	jēdziens	“Latvija”,	dzīvos	arī	šis	[K.	Ulmaņa]	vārds.112 

K.	Ulmanis	pieder	Latvijai,	pieder	visai	tautai,	pieder	mūžībai.113 

Publiskajā	 diskursā	 vērojamas	 arī	 bažas	 par	K.	Ulmaņa	 tēla	 nozīmi,	
par	to,	vai	nākotnē	tā	loma	nemazināsies.	J.	Stradiņš	norādīja:	“Ir	jāatrod	
saprātīgs	līdzsvars	starp	eiropeisko	un	latvisko.”114 

Politiķu	un	kultūras	darbinieku	runās	K.	Ulmanis	tika	dēvēts:	cilvēks, 
valstsvīrs, savas zemes patriots, cilvēks ar pietiekami lielu dzīves pieredzi, 
ievērojamākais no Latvijas Republikas veidotājiem un vadītājiem, kalpojis 
Latvijas neatkarībai un attīstībai,115 viens no dižākajiem Latvijas dēliem, 
neatkarīgas un latviskas valsts simbols, spilgta personība, tautas modinātājs 
politiskai, ekonomiskai un kultūras atmodai, neatkarīgās, patstāvīgās Latvijas 
nodibinātājs, atjaunotājs un izveidotājs,116 patriarhālās zemnieku sētas cilvēks, 
izteikts pozitīvists, trešais tēva dēls no Bērzmuižas.117
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Jāatzīmē,	ka	pieminekļa	atklāšanas	runu	diskurss	bija	aktīvs,	darbības	
vārdi	 pārsvarā	 lietoti	 darāmajā	 kārtā,	 darītājs	 –	 skaidri	 nodefinēts.	 Tā	
veidošanas	 instruments	 –	 definīcijas	 vai	 nosaukuma	 interpretēšana.	
Piešķirot	K.	Ulmanim	apzīmējumu,	tiek	definēta	un	vērtēta	viņa	darbība,	
tai	piedēvējot	konsekvenci.	Publiskajā	diskursā	K.	Ulmanis	tika	raksturots:	
viņš mācēja, ticēja,118 bija apveltīts ar īsta vīra garu, apveltīts ar latvisku krietnumu 
un darba mīlestību, viņš uzņēmās atbildību,119 viņam piemita gan zināšanas, gan 
vajadzīgā drosme,120 viņš pēc pieminekļa netīkoja, viņš nemīlēja nīgrus, šaubu 
pilnus cilvēkus, bet uzteica darītājus.121

Pieminekļa	 atklāšanas	 diskursa	 neviendabību	 iezīmēja	 J.	 Stradiņa	
viedoklis,	 ka	 pastāv	 divi	 Kārļi	 Ulmaņi	 –	 15.	 maija	 un	 18.	 novembra	
K.	 Ulmanis.	 Nenoliedzami,	 18.	 novembra	 K.	 Ulmanis	 uzskatāms	 par	
pozitīvo	 varoni,	 savukārt	 par	 notikumiem,	 kas	 saistās	 ar	 apvērsumu,	
tika	runāts	visai	maz:	

Ne	 tik	 viennozīmīgi	 uztverts	 15.	 maija	 K.Ulmanis,	 bet	 arī	 viņa	 autoritārās	
vadības	gados	daudz	kas	no	paveiktā	arī	šodien	izraisa	cieņu.122

Pieminekļa	 atklāšanas	 publiskajā	 diskursā	 nozīmīga	 vieta	 bija	
noklusēšanai	un/vai	izvairībai	no	nevēlamiem	tematiem,	tādiem	kā	1934.	
gada	15.	maijs	un	K.	Ulmaņa	autoritārā	režīma	laiks	kopumā.	Vērojams	
netiešs	 attaisnojums	K.	 Ulmaņa	 rīcībai,	 likvidējot	 Latvijas	 demokrātiju,	
u.c.	 pasākumiem,	 kas	 šodienas	 vērtību	 sistēmā	 nav	 ar	 pozitīvu	 zīmi.	
Piemēram,	I.	Ūdre	novēl:	

[..]	lai	piedodam	cilvēkiem,	ja	labi	iecerēto	nav	izdevies	novest	līdz	galam.123

Kārlim	Ulmanim	kā	simbolam	ir	atvēlēta	svarīga	vieta	elites	pārstāvju	
publiskajā	 diskursā.	 Ar	 K.	 Ulmaņa	 vārdu	 saistās	 nozīmīgs	 Latvijas	
vēstures	posms	un	būtiskas	 tautas	daļas	vērtējumā	–	veiksmīga	valsts	
politika.	I.	Ūdre	uzsvēra:

“Ulmaņlaiki”	–	tā	bieži	vien	vēl	šodien	mēs	saucam	pirmās	neatkarīgās	Latvijas	
Republikas	vēsturisko	posmu.	[..]	ar	K.	Ulmaņa	vārdu	saista	gara	un	kultūras	
spēku,	 Tēvzemes	 un	 darba	 mīlestību,	 neatkāpšanos	 no	 augstiem	 ideāliem,	
neatlaidīgu	tiekšanos	pretī	augstiem	mērķiem.124

Teiktajās	 runās	 vērojams	 arī	 derīguma	 jeb	 priekšrocības	 toposs.	
K.	Ulmaņa	pieminekļa	atklāšana	ir	vairāk	nekā	piemiņas	zīmes	atklāšana	
prominenecei,	iemieso	tautu	vienojošās	vērtības.	Spilgti	iezīmējas	“mūsu	
labuma”	izpratne:	mēs esam saimnieki, mūsu ziņā ir vērtēt savu pagātni, mēs 
kopā paveiksim, mēs paveiksim daudz,125 varam būt gandarīti.126	Šajā	kontekstā	
diskurss	 iegūst	 izslēdzošu	 dimensiju.	 Tas	 dala	 cilvēkus	 ‘savējos’	 un	
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‘svešajos’.	Pirmie	pieder	Latvijas	brīvības	cīnītājiem,	latviskās	identitātes	
nesējiem	un	savas	valsts	patriotiem,	savukārt	otrie,	noliedzot	K.	Ulmaņa	
izcilību,	 nostājas	 pret	 Latvijas	 valstisko	 neatkarību.	 I.	 Ūdre	 savā	 runā	
akcentēja:	

Rīga	šodien	bagātinājusies	nevis	ar	iekarotāja,	bet	ar	brīvības	cīnītāja	piemiņas	
zīmi.127

Savukārt	 akadēmiķis	 J.	 Stradiņš	 savas	 runas	 noslēgumā	 piedāvāja	
vairākus	toposus,	kas	rosināja	uz	K.	Ulmani	un	Latvijas	vēsturi	neraudzīties	
tikai	no	viena	skatpunkta	un	nevērtēt	pagātni	vien	melnbaltās	krāsās:	

Arī	postmodernisma	laikmetā	ir	vajadzīgi	dižgari,	simboli,	atribūti,	par	kuriem	
domājot	domājam	pāri	ikdienai	–	par	būtisko,	par	tautas,	valsts	pastāvēšanu,	
par	tās	tālākvirzību,	pāri	šīsdienas	sīkumainībai	un	aplamībām,	par	paliekošo	
un	 topošo.	Viens	 no	 Latvijas	 simboliem	neapšaubāmi	 ir	 bijis	 un	 būs	Kārlis	
Ulmanis,	bez	amata	nosaukumiem	un	vadoņa	tituliem.	Kārlis	Ulmanis,	trešais	
tēva	 dēls	 no	 Bērzmuižas	 “Pikšām”,	 kurš	 ticēja	 mūžīgajai	 Latvijai	 līdz	 pat	
Krasnovodskas	cietumam.	Pieminēsim	viņu	šodien	un	arī	nākamajās	dienās,	
jo	viņš	ir	vajadzīgs	Latvijai.128

Jau	 minēju,	 ka	 J.	 Stradiņa	 runa	 ir	 izņēmums	 no	 kopējā	 K.	 Ulmaņa	
pieminekļa	atklāšanas	diskursa.	Politiskās	un	kultūras	elites	pārstāvji	šajā	
pasākumā	veica	klaju	pārliecināšanu,	neizmantojot	argumentus,	vēstures	
faktus	u.c.	Svarīgi	bija	radīt	nešaubīgu	pārliecību	gan	par	savas	darbības,	
sekmējot	šā	pieminekļa	uzstādīšanu,	gan	arī	K.	Ulmaņa	kā	politiķa,	kura	
vārds	un	tēls	ir	noderīgs	komunikācijā	vēlētājiem,	pozitīvo	nozīmi.	

Publiskā	 lielizrāde	 “Kārlis	Ulmanis”,	 kas	 tika	 gatavota	 un	 iestudēta	
vairāk	nekā	desmit	gadu,	nu	ir	noslēgusies.	Protams,	pēc	tās	seko	atskaņas,	
refleksijas	par	redzēto,	dzirdēto	un	pārdzīvoto.	

Post scriptum
Katrā	 raksta	 sadaļā	 aplūkoju	 atsevišķu	 jautājumu:	 Kāpēc	 ir	

nepieciešams	 atjaunot	 “Pikšas”?	 Kāpēc	 jāatrod	 K.	 Ulmaņa	 kapavieta?	
Un,	 visbeidzot,	 kādēļ	 ir	 vajadzīgs	 piemineklis?	Mediju	 diskursā	 spilgti	
vērojama	šo	tēmu	kopsaiste	–	mīts	par	Kārli	Ulmani.	Tas	ir	ne	tikai	stāsts	
par	spēcīgu	personību,	bet	arī	cerības	vēstnesis,	kā	valstij	un	visiem	tās	
iedzīvotājiem	sasniegt	labklājību.	“Ulmaiņlaiki”	ir	pārtapuši	saimnieciski	
spēcīgas,	 pārticīgas	 un	 sociāli	 gādīgas	 valsts	 tēlā.	 Nenoliedzami,	 ka	 šā	
mīta	 rašanās	 iemesls	 ir	 Latvijas	 20.	 gs.	 vēsture.	 “Ulmaņlaikiem”	 sekoja	
padomju	 okupācija,	 nacistu	 okupācija,	 Otrais	 pasaules	 karš	 un	 ilgie	
padomju	režīma	gadi.	
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K.	Ulmaņa	mītu	sekmē	arī	gaidas,	ka	valstī	varu	iegūs	“labie”	politiķi,	
kuri	spēs	“sakārtot”	valsti,	atrisināt	visu	sociālo	grupu	problēmas	un	radīt	
labklājību	un	kuru	personības	un	rīcība	baudīs	vienprātīgu	atbalstu.	Tās	ir	
ilgas	pēc	“labā	saimnieka”,	to	pamats	meklējams	arī	Latvijas	sabiedrības	
totalitārās	 iekārtās	nodzīvotajos	gados,	kad	 indivīdiem	nebija	vajadzīga	
pašiniciatīva	un	nebija	 jāpieņem	izšķirīgi	 lēmumi,	 to	viņu	vietā	paveica	
varas	pārstāvji.

K.	Ulmaņa	līdzinieka	meklējumi	un	noliegumi

“Saimnieka”	meklēšanas	noraidījumiMeklējumi	pēc	“saimnieka”													

“Latvijas	 priekšgalā	 ir	 nostājies	 jauns	
Ulmanis,	 bet	 līdz	 “ulmaņlaikiem”	 vēl	
tālu.”129 

“Šobrīd	nepastāv	okupācijas	draudi	un	
vajadzīgi	ir	abi	–	demokrātija	un	godīgs	
saimnieks.”130  

“Kārlis	Ulmanis	no	vēsturē	zināmajiem	
uzurpatoriem	nāca	pie	varas	bez	nevie-
na	upura.”131 

“Lai	 Latvija	 būtu	 skaista	 arī	 nākotnē,	
tai	 vajadzīgs	 patiesas	 demokrātijas	 un	
stingra	saimnieka	apvienojums.”132 

“Šķiet,	ka	Šķēles	piemērā	–	neatkarīga	
premjera	 –	 valdīšanas	 laiks	 pilnā	
mērā	 apliecina	 stipra	 saimnieka	
priekšrocības.	 Andris	 Šķēle	 faktiski	 ir	
Ulmaņa	 vadonības	 gadu	 pēctecis	 pie	
nesagrauta	parlamenta.”133  

“Mūsu	 acis	 vēršas	 uz	 šodienas	 vals-
ts	 prezidentu.	 Kāda	 sagadīšanās	 vai	
liktenis!	Gan	vārds,	gan	 iedzimta	ne-
liela	ārējā	līdzība,	bet	ar	to	arī	viss	bei-
dzas.”	134 

“..	 tādu	valstsvīru	kā	Ulmanis	neesam	
redzējuši	un	diez	vai	 redzēsim.	Tagad	
mums	 ir	 Vaira.	 Ļoti	 laba.	 Bet	 pārējie	
tādi	ir,	kā	ir.”135 

“Zīmīgi,	ka	daudzi	gaida,	ka	pie	varas	
nāks	vīrs	ar	“stingru	roku”	un	ātri	vien	
ievedīs	 valstī	 kārtību	 un	 paaugstinās	
dzīves	 līmeni.	 [..]	 Latvijā	 diemžēl	 nav	
tādas	 personības	 kā	 Kārlis	 Ulmanis.	
Bez	tam	ar	tautas	vēlētu	prezidentu	var	
visādi	 gadīties.	 Piemērs	 ir	 Lukašenko	
Baltkrievijā.”139 

“Starp	 tiem	 politiķiem,	 kas	 šobrīd	 ir	
varas	virsotnē,	es	neredzu	godīgu	saim-
nieku,	kas	varētu	ar	stingru	roku	valstī	
ieviest	 kārtību.	 Taču	 pirmajā	 vietā,	
manuprāt,	ir	liekams	godīgums	un	tikai	
pēc	 tam	 stingrība	 –	 citādi	 kārtējo	 reizi	
nonāksim	pie	diktatūras	un	personības	
kulta	 ar	 visām	 no	 tā	 izrietošajām	
sekām.”140  

“Šāda	 līdera	 atnākšana	 pakāpeniski	
noņem	 atbildību	 no	 pārējiem	
sabiedrības	 locekļiem,	 dara	 viņus	
pasīvus	 un	 paklausīgus	 un	 gandrīz	
nenovēršami	ved	uz	autoritārismu	vai	
diktatūru,	kas	savukārt	īstu	labklājību,	
garīgo	attīstību	un	dzimtenes	mīlestību	
nevairo.”141  
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Mīts	par	K.	Ulmani	–	izcilu	politiķi	un	valstsvīru	–	sekmē	arī	šodienas	
politiķu	kritiku.	Piemērām,	komentējot	pieminekļa	atklāšanu,	 izdevums	
“Latvietis	Latvijā”	uzsver:

Krištopāns,	paužot	nepatiku,	atrunājas	ar	vispārīgām	frāzēm,	Brigmanis	vēl	
nav	 pārorientējies	 un	 tam	 ir	 vāji	 slēpts	 rajona	 kompartijas	 pirmā	 sekretāra	
viedoklis,	bet	ņirpule	Ingrīda	Ūdre	tūdaļ	saka,	ka	Ulmanis bijis diktators, nu... 
ne tik liels kā Pinočets, bet tomēr...145

Tiek	 uzsvērts,	 ka	 šie	 politiķi	 nespēj	 līdzināties	 K.	 Ulmanim	 ne	
darbos,	ne	pat	savās	runās.	Daudzkārt	mūsdienas	presē	tiek	pretstatītas	
“Ulmaņlaikiem”,	un	šis	salīdzinājums	vienmēr	ir	par	labu	otrajiem.	Visai	
bieži	 to	 lieto,	 runājot	 par	 latviešu	 vietu	 Latvijā.	 Piemēram,	 raksturojot	
situāciju	 20.	 gs.	 90.	 gadu	pirmajā	pusē,	prese	norāda,	ka	 1935.	 gadā	no	
uzņēmējiem,	kuri	 izmantoja	algotu	darbaspēku	rūpniecībā,	 latviešu	bija	
65%,	tirdzniecībā	–	tikai	nepilni	46%,	tagad	avīzēs	ir	lasīts,	ka	nelatviešu	
rokās	atrodas	no	70	līdz	95%	ražošanas.146

Ilgas	 pēc	 “stingrās	 rokas”,	 kā	 liecina	 latviešu	 preses	 materiāli,	 bija	
populāra	 vairākās	 grupās.	 Pirmkārt,	 tie	 ir	 vecāka	 gadagājuma	 ļaudis.	
Iemesls	 ir	 gan	 nostalģija	 pēc	 savas	 bērnības	 un	 pirmskara	 laika,	 gan	
neapmierinātība	 ar	 to,	 ka	 mūsdienu	 Latvija	 nav	 tik	 latviska	 kā	 pirms	
padomju	okupācijas,	gan	arī	mazās	pensijas	un	citas	problēmas.	Otrkārt,	

“Saimnieka” meklēšanas noraidījumiMeklējumi pēc “saimnieka”             

“No	 latviešu	 politiķiem	 runas	 mākslā	
viņam	 līdzīga	 ir	 tikai	 Vaira	 Vīķe-Frei-
berga.”136  

“Kāpēc	 partija	 “Jaunais	 laiks”	 guva	 tik	
labus	 panākumus	 8.	 Saeimas	 vēlēšanās?	
Kāpēc	 daļai	 Latvijas	 tautas	 tomēr	 patīk	
E.	 Repšes	 zināmā	 mērā	 autoritārais	
vadīšanas	 stils?	 Viņi	 varbūt	 saskata	 tajā	
kādu	 līdzību	 ar	 K.	 Ulmaņa	 darba	 sti-
lu?”137   

“Savas	 politiskās	 darbības	 sākumā	
G.	 Ulmanis	 ļoti	 centās	 atdarināt	 savu	
priekšteci.	 Slavenais	 matu	 ezītis,	 tās	
pašas	 manieres,	 runas	 stils,	 bērnu	
galviņu	glaudīšana...[..]	 Ļaudis	priekšā	
sauc,	 ka	 atgriezušies	 “Kārļa	 laiki”,	 ka	
Latvijā	atkal	ir	prezidents	Ulmanis.”138  

“Biedri,	 lielkungi!	 Pieminiet	 manus	
vārdus:	 ja	 tāda	 persona	 uzradīsies,	
jūs	 rāposiet	 pāri	 robežai	 Austrumu	
virzienā	un	būsiet	laimīgi,	ja	nenāksies	
soļot	 basām	 kājām,”	 saka	 rakstnieks	
A.	Plaudis.142  

“Šobrīd	 jebkura	 stingrā	 roka	 radītu	
vēl	 nebijušu	 korupcijas	 uzplaukumu,	
jau	 tagad	 tiek	 dibinātas	 rūpnieciskās	
brīvās	zonas	ar	nodokļu	atlaidēm,	kaut	
gan	 augstās	 nodokļu	 likmes	 bremzē	
uzņēmējdarbību	visā	valstī.”143

“Mūsdienās	 vairs	 nevar	 būt	 ne	 runas	
par	 atgriešanos	 pie	 “tautas	 vadoņa”	
idejas	valsts	pārvaldē	[..]”144 
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tie	 ir	 mazturīgie	 un	 salīdzinoši	 mazizglītotie	 cilvēki,	 kuriem	 šķiet,	 ka	
vadoņa	mūsdienu	 līdzinieks	 atrisinātu	 visas	 problēmas	 bez	 viņu	 pašu	
līdzdalības.147	Kādā	intervijā	20.	gs.	90.	gadu	otrajā	pusē	A.	Šķēle	atzina:	

Šie	politiskie	pasākumi	pa	lielākai	daļai	bija	veltīti	tautas	muļķošanai,	kamēr	
pašas	 tautas	 lielā	 daļā	 Ulmaņa	 vārds	 tik	 tiešām	 saistās	 ar	 kārtību,	 samērā	
garantētu	 pārticības	 standartu.	 Tāpēc	 jau	 partijas	 mēdz	 spekulēt	 ar	 labo	
piemiņu.148

Nobeigums
Pēcpadomju	 Latvijas	 daudzās	 saimnieciskās	 un	 sociālās	 problēmas,	

kā	 arī	 iedzīvotāju	 neapmierinātība	 ar	 savu	 valsti	 un	 tās	 politiķiem	 ir	
sekmējušas	K.	Ulmaņa	mīta	dzīvotspēju.	Tas	visu	šo	laiku	ir	kalpojis	kā	
labākas	nākotnes	iespējas	solījums.

Latviešu	 preses	 analīze	 arī	 ļauj	 secināt,	 ka	 K.	 Ulmaņa	 mīts	 ir	
nepieciešams	 daļai	 politiskās	 elites.	 Tas	 ir	 noderīgs	 gan	 lai	 pamatotu	
savas	darbības	leģitimitāti,	nodrošinātu	politisko	kontinuitāti	ar	starpkaru	
periodu	un	tā	sasniegumiem,	kā	arī	lai	īstenotu	politiskas	kampaņas	un	
piesaistītu	atbalstītājus.	

Politisko	mītu	radīšana	un	uzturēšana	nepieļauj	racionālus	spriedumus,	
tie	 	balstās	 ticībā	un	cerībā.	K.	Ulmaņa	mīta	norieta	 simptomi	 ir	 spilgti	
vērojami	 pēdējos	 gados.	 Notiekot	 straujai	 ekonomiskajai	 attīstībai,	
pieaugot	dzīves	 līmenim,	publiskajā	 telpā	K.	Ulmaņa	vārds	 tiek	minēts	
aizvien	retāk.	Viņš	sāk	aizvien	vairāk	piederēt	vien	pagātnei.	
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Olga Proskurova

Nepanesamais diktatūras vieglums
Ulmaņa vārdnīca Latvijas 
pēcpadomju dokumentālajā kino. 
Izpētes ieskicējums

Raksts	 ir	 veltīts	 dokumentālā	 kino	 pretrunīgās	 kinodokumenta	 (faktoloģiskās) 
un	 vienlaikus	 daiļdarba	 (mākslas)	 dabas	 izzināšanai.	 Situācija	 kļūst	 arvien	
interesantāka,	 kad	 šīs	 dokumentālā	 kino	 īpašības	 papildina	 kinoplakāta	
(propagandiskā)	un	kinomīta	(mitoloģiskā)	funkcijas.	Pētījums	kļūst	vēl	aizraujošāks,	
kad	tā	objekti	 tiek	apzīmēti	kā	noteiktās	 ideoloģijas	“upuri”,	 jaunās	(pēcpadomju) 
ideoloģiskās	 vārdnīcas kinokopijas.	 Pētījuma	 ieskicējumam	 tiek	 apskatītas	 divas	
latviešu	 dokumentālistu	 filmas	 par	 Kārli	 Ulmani	 –	Arvīda	Krieva	 “Prezidenta	
laiks”	(1992)	un	Rodrigo	Rikarda	“Ziedošā	Latvija”	(2002).	Filmas,	kas,	attiecīga	
sabiedriskā	noskaņojuma	iedvesmotas,	visai	viennozīmīgi	traktē	neviennozīmīgu	
Latvijas	 vēstures	 periodu.	 Amizants	 fakts:	 pirms	 pieciem	 gadiem	 Latvijas	
Televīzija	rādīja	R.	Rikarda	filmu	ar	nosaukumu	“Kārlim	Ulmanim	–	125.	Ziedošā	
Latvija”	(2002).	Tā pati	filma	2007.	gadā	tiek	demonstrēta	ar	nosaukumu	“Kārlim	
Ulmanim	 –	 130.	 Ziedošā	 Latvija”.	Ulmaņa diskurss	 Latvijas	 sabiedrībā	 mainās.	
Ulmaņa vārdnīca	papildinās.	Ziedošie laiki	tajā	paliek.
Atslēgvārdi: Ulmaņa	vārdnīca,	dokuments,	dokumentāla	filma,	prezidents,	mīts,	
tēls,	zīme,	hronika,	“ziedošie	laiki”.

Kinodokuments?	
Latvijas	 dokumentālais	 kino	 vēsturiski,	 šķiet,	 mēģināja	 pierādīt,	 ka	

tā	 piederība	 mākslai	 ir	 neapšaubāma,	 ontoloģiska.	 Dokumentālā	 kino	
“otra”,	 propagandistiska	 daba,	 šķiet,	 būdama	 sveša	 īstā	 latviešu	 kino	
māksliniekiem,	līdz	ar	to	tiek	uzskatīta	par	it	kā	nebijušu.	Toties	“it	kā”	
nenozīmē	“pavisam”,	“pavisam”	nenozīmē	pavisam.	20.	gadsimta	30.	gadu	
kultūrfilmas	un	vēlāk	kinožurnāli	“Padomju	Latvija”	ir	tam	visspilgtākie	
piemēri.
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Latvijas	 kino	 ēnā	 vienmēr	 stāvējis	 pasūtītājs.	 Padomju	 Latvijā	 tā	
funkcijas	 valsts	 vārdā	 pildīja	 nomenklatūra,	 bet	 otrās	 neatkarības	 laikā	
arvien	 biežāk	 –	 konjunktūra.	 Un	 kāpēc	 gan	 ne?	 Vairākums	 pasaules	
mākslas	šedevru	ir	radīts	pēc	pasūtījuma	–	arī	(banāls	piemērs)	Leonardo	
Mona Līza.	

Tomēr,	 padomju	 sistēmai	 brūkot,	 laiks	 lika	 māksliniekam	 veidot	
citādākas	 attiecības	 ar	 pasūtītāju:	 varai	 bija	 jāpretojas.	 Brīvība	 būt	
māksliniekam	 bija	 jāizcīna.	 Tālaika	 mākslinieka	 ieroči	 bija	 divdomība,	
zemteksts,	 ironija.	 Mērķis	 –	 attīrīšanās.	 Taču	 spēle	 ar	 patiesību	 kļuva	
bīstamāka,	kad	 jaunajos	 tirgus	apstākļos	noteikumus	māksliniekam	sāk	
diktēt	pasūtītājs.	It	īpaši,	ja	šis	pasūtītājs	ir	sabiedrības	viedoklis.	

Par	 tādiem,	 pat	 ne	 īsta	 pasūtītāja	 (kā	 finansiālā	 atbalstītāja),	 bet	 vox 
populi upuriem	 kļuvušas	 divas	 latviešu	 dokumentālās	 filmas	 par	 Kārli	
Ulmani:	 Arvīda	 Krieva	 “Prezidenta	 laiks”	 (1992)	 un	 Rolanda	 Rikarda	
“Ziedošā	Latvija”	(2002).	Par	abu	filmu	Ulmaņa vārdnīcām	tiks	runāts	šajā	
rakstā.

Kinodokuments,	 kam	 meklē	 māksliniecisko	 formu,	 var	 kļūt	 par	
mākslas	 šedevru	 vai	 par	 draudu	 vēstures	 zinātnei.	 Dokumenta	
pakļāvība	 visdažādākajām	 variācijām	 padarīja	 vēsturi	 par,	 iespējams,	
visievainojamāko	 zinātni:	 tā	 vienlaicīga	 viennozīmība	 un	 atvērtība	
interpretācijām	 bieži	 ļāva	 realitātei	 būt	 piefiksētai,	 bet	 ne	 noķertai,	
tādējādi	izslīdot	no	dokumentētāja	rokām.	Dokuments	ir	vienmēr	atvērts	
manipulācijām.	 Tā	 fidelitāte	 īpašniekam	 ir	 apbrīnojama.	 Ja	 dokumenta	
pirmā	 nelaime	 ir	 saimnieka	 izvēles	 nebrīve,	 tad	 otrā	 varētu	 būt	 paša	
dokumenta	neiespējamība	kontrolēt	manipulācijas	un	to	sekas.	Runājot	par	
dokumentālo	kino,	viss	minētais	vislielākajā	mērā	attiecas	uz	vēsturiskās	
tematikas	filmām	un	kinohronikas	izmantošanu.	

Lūk,	 tikai	 divas	 filmas,	 kas	 visspilgtāk	 iezīmē	 kinodokumenta	
neizvēlīgumu	un	tā	īpašnieku	varu	pār	realitāti:	padomju	“Pretī	saulei”	
(1941)	 un	 nacistu	 “Sarkanā	 migla”	 (1942).	 Bieži	 vien	 vieni	 un	 tie	 paši	
hronikas	 (dokumentālie)	 kadri	 abās	 filmās	 montēti,	 pildot	 dažādus	
politiskos,	 ideoloģiskos,	 emocionālos	 u.c.	 uzdevumus.	 Kinorealitāte	
pārtop	par	citātu	attiecīgas	ideoloģijas	izvēlētajai	realitātei	–	vienīgai	no	
iespējamām.	Diktora	runa	un	kadru	asociatīvā	montāža	veicina	pasaules	
pārtapšanu	ideoloģiski	pareizā	tekstā,	kam	ir	niecīga	saikne	ar	realitāti	vai	
tās	vispār	nav.
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Tomēr	minētajā	gadījumā	filmas	nepretendē	uz	piederību	kinomākslai.	
Šie	 kinodarbi	 ir	 izteikti	 viena	 (padomju)	 vai	 otra	 (nacionālsociālistiskā)	
režīma	 propagandas	 ieroči.	 Šajā	 ziņā	 tie	 nemelo	 sev	 un	 skatītājam:	
nepretendē	 uz	 dialoga	 veidošanu.	 Tiem	 pietiek	 ar	 vienvirziena	
komunikāciju,	jo	tas	arī	ir	šo	dokumentālo	ziņojumu	virsuzdevums.											

Savukārt	filmas,	par	kurām	ir	stāsts	šajā	rakstā,	pēc	formas	pretendē	
uz	māksliniecisku	mērķu	 īstenošanu,	 tātad	 pasludina	 nepieciešamību	
veidot	 īpašās	 saites	 ar	 skatītāju	 un	 pēc	 latviešu	 dokumentālā	 kino	
tradīcijas	 deklarē	 “atvērtā	 daiļdarba”1	 principus.	 Kālab?	 Iespējams,	 tā	
vienkāršā	iemesla	dēļ,	ka	“objekts	kļuva	par	mākslas	darbu,	pateicoties	
vienīgi	 faktam,	 ka	 to	 izstāda	mākslinieks”?2	 Jo	A.	 Krieva	 “Prezidenta	
laiks”	un	R.	Rikarda	“Ziedošā	Latvija”	ir	nevis	mākslas,	bet	ideoloģijas	
skarti	kinodarbi	ar	vienīgo	piebildi,	ka	ideoloģija	ir	jauna.

Patiesīgums?
20.	 gadsimta	 60.–70.	 gados	 Latvijas	 poētiskais	 dokumentālais	 kino	

atklāja	 negaidītu	 ieroci	 mākslas	 slepenajā	 arsenālā	 –	 patiesīgumu.	
Patiesīgumu	 attēlā,	 skaņā	 un	 tekstā.	 Gandrīz	 tajā	 pašā	 laikā	 ārzemju	
kinomākslinieki	no	Francijas,	Kanādas,	Vācijas	un	ASV	bija	atklājuši	katrs	
savu	cinéma vérité,	cinéma direct vai direct cinema.		

Patiesīgais	kino.	Ko	vēl	vēlēties,	kad	runa	ir	par	vēsturisku	dokumentālo	
filmu?	Kinohronika,	kameras	fiksētie	liecinieku	stāsti,	fotodokumenti	no	
arhīviem	–	tās	ir	vēsturiskās	filmas	elementi,	kuriem	nenoliedzami	piemīt	
patiesības	aura,	“faktu	vara”.	

Tomēr	“cilvēks	nevar	dzīvot	konkrētu	faktu	pasaulē.	 [..]	Viņš	drīzāk	
dzīvo	 starp	 iedomātām	 emocijām,	 cerībās	 un	 bailēs,	 starp	 ilūzijām	 un	
to	 zaudējumiem,	 starp	 savām	 fantāzijām	un	 sapņiem”.3	 Tā	vācu	 ebreju	
domātājs	Ernsts	Kasīrers	 (Cassirer).	Viņš	vērtēja	 cilvēku	nevis	kā	animal 
rationale,	 bet	 animal symbolicum.4	 Tartu–Maskavas	 semiotiskās	 skolas	
pamatlicējs	 Jurijs	 Lotmans	 (Лотман)	 daudzos	 savos	 darbos	 aprakstīja	
kino	mitoloģisko	problemātiku:

Emocionāla	 skatītāja	 ticība	 ekrānā	 redzamajam	 patiesīgumam	 (auten-
tiskumam)	 saista	 kinematogrāfu	 ar	 vienu	 no	 visbūtiskākajām	 problēmām	
kultūras	vēsturē	...	Zīmes,	kam	ir	jākalpo	informācijai,	nereti	tiek	izmantotas	
dezinformācijas	nolūkos.5

Neņemšos	apgalvot,	ka,	analizējot	Krieva	un	Rikarda	filmas,	būtu	kāds	
iemesls	runāt	par	“dezinformāciju”	Lotmana	izpratnē,	taču	manipulācija	
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ar	zīmēm	(hronikas	kadriem,	vēsturiskiem	faktiem,	diktora	balss	patosu,	
ekspertu	izvēli)	ne	tikai	nepiedāvā	skatītājam	domāšanas	prieku,	bet	pat	
neuztver	 viņu	kā	pilnvērtīgu	 sarunu	biedru,	 lai	 gan	māksla	vienmēr	 ir	
saruna,	kurā	piedalās	mākslinieks,	mākslas	darbs	un	recipients.	Dialogs	
mākslā	 (un	Latvijas	 lokālajā	 tradīcijā	 dokumentālais	 kino	 neapšaubāmi	
pieder	mākslas	nozarei)	ir	līdzautoru	komunikācija	ar	mērķi	izzināt	sevi,	
pasauli,	patiesību	par	sevi	un	pasauli.	Šķiet,	 režisoriem	bija	 svarīgs	kas	
cits.	Un	tā	būtu	–	vienīgā	pareizā	reakcija	uz	viņu	darbiem	–	piekrišana	
teiktajam,	Ulmaņa	tēla	idealizācijai.	

Piemēram,	daudzrunājošs	R.	Rikarda	filmas	apraksts	Latvijas	Televīzijas	
mājaslapā:	

Kā	apliecina	visa	Latvijas	vēsture,	vienmēr	ir	bijis	kāds	varenāks,	kas	valdījis	
un	pārvaldījis	Latviju.	Pirmais	neatkarības	laiks	Latvijai	bija	lemts	divdesmit	
gadi	 divdesmitā	 gadsimta	 sākumā.	 Sākums	 bija	 smags	 un	 sarežģīts,	 no	
Latvijas	 proklamēšanas	 laika	 līdz	 Kārļa	 Ulmaņa	 apvērsumam	 valdības	
mainījās	 piecpadsmit	 reizes.	 Filma	 ataino	 dzīvi	 Latvijā	 laikā	 no	 1934.	 gada	
līdz	 padomju	 okupācijai.	 Pēc	 apvērsuma	 Ulmanis	 izdarīja	 plašas	 reformas	
visās	 nozarēs,	 likvidēja	 saimniecisko	 krīzi,	 gandrīz	 izbeidza	 bezdarbu	 un	
nodrošināja	 strādniekiem	 lielāku	 izpeļņu.	 Piecu	 gadu	 laikā	 Latvijā	 uzcēla	
111	jaunas	skolas	ēkas	un	260	skolas	kapitāli	 izremontēja.	Par	šo	laiku	filmā	
izsakās	mazākumtautību	 pārstāvji	 –	 par	 to,	 ka	 gan	 ebrejiem,	 gan	 čigāniem	
Latvijā	bijuši	vislabākie	dzīves	apstākļi.	Filmā	Latvijas	uzplaukums	pierādīts	
ar	skaitļiem	un	faktiem	visdažādākajās	dzīves	jomās.	Filmā	akcentētas	vairākas	
Kārļa	Ulmaņa	teiktās	atziņas:

Kādi ļaudis mums vajadzīgi: 
Ļaudis nenopērkami.

 Ļaudis stingri pret bagātības kārdinājumiem.
 Ļaudis godīgi kā mazās, tā lielās lietās.

 Ļaudis, kuru centieni sniedzas pāri pašlabuma meklēšanas robežām.
 Ļaudis, kurus nevada divējādas tikumības – viena privātajā dzīvē, otra atklātā 
dzīvē. Ļaudis – pilsoņi, kuriem sabiedrības labums augstāk par pašu interesēm 

stāv. Īsiem vārdiem sakot – mums vairāk vajadzīgi ļaudis nekā statūti un 
instrukcijas.6

Ulmaņa vārdnīcas
Ielūkošos	 abu	 filmu	 Ulmaņa vārdnīcās:	 kinohronikas	 izvēlē,	 verbālo	

zīmju	un	tēlu	krājumā,	ekspertu	(intervējamo	cilvēku)	lokā.
Kārļa	Ulmaņa	 laiku	hroniku	 ir	 saglabājies	 relatīvi	daudz,	 laikam	 jau	

tāpēc,	kā	apgalvoja	viena	no	A.	Krieva	filmas	“Prezidenta	laiks”	varonēm,	
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“viņam	patika	fotografēties”.	Abas	analizētās	filmas	ir	bagātas	ar	vēsturisko	
melnbaltumu:	Ulmaņa	runas	15.	maija	laukumā	Rīgā,7	braucieni	pa	Latvijas	
laukiem,	tikšanās	ar	 lauku	cilvēkiem,	dažādi,	mūsdienu	valodā	runājot,	
valstsvīra	 PR	 pasākumi.	 Tomēr,	 kaut	 arī	 hronikas	 materiālu	 ir	 daudz,	
kadri	 abās	 filmās	 atkārtojas.	Vai	 nu	 šķiet,	 ka	 atkārtojas,	 tā	 iemesla	 dēļ,	
ka	pēc	savas	dabas	ir	vienveidīgi:	runas,	tautas	mīlestības	apliecinājumi,	
fotografēšanās	 ar	 darba	 ļaudīm	 un	 bērniem.	 Pēdējais	 ir	 visai	 plaši	
pazīstams	un	autoritāro	režīmu	apoloģētu	lolots	komunikācijas	veids	ar	
publiku.	Ulmanis	bieži	smaida	hronikas	kadros,	bieži	sveicina	(ceļ	roku	
sveicienam)	un	ļoti	pārliecinoši	runā.	Ulmaņa	oratora	talants	ir	acīmredzams 
un	ausīmdzirdams.	Tas	ir	īpaši	izcelts	A.	Krieva	filmā	“Prezidenta	laiks”.	

Filmas	pirmizrādes	gadā	(1992)	māksla	pārliecināt	ar	runas	palīdzību	
bija	ārkārtīgi	svarīga,	jaunai	valstij	topot	un	jauniem	politiskiem	līderiem	
parādoties.	 Taču	 R.	 Rikarda	 filmā	 2002.	 gadā	 daudzi	 Ulmaņa	 citāti	 ir	
atveidoti	nevis	ar	autentiskas	skaņas	vai	attēla,	bet	gan	ar	datorgrafikas	
palīdzību.	Vai	10	gadu	starpība	pieprasīja	no	Ulmaņa vārdnīcas	drukāto,	
nevis	izrunāto	vārdu?	
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Atsevišķi	atzīmējama	arī	citu	hronikas	kadru	izmantošana	nepieciešamā	
tēla	veidošanai.	1992.	gada	filmas	autori	visai	“poētiski”	nodēvēja	Kārli	
Ulmani	 par	 “sējēju”	 un	 piemontēja	 vārdiem	 klāt	 attiecīgus	 kinokadrus.	
Tikpat	“poētiski”	no	R.	Rikarda	puses	bija	sākt	filmu	“Ziedošā	Latvija”	
ar	“skaistās	latvju	zemes”	skatu	plāniem.	Šīs	zīmes	un	to	radītie	tēli	ievieš	
filmās	 grūti	 apšaubāmu	 viennozīmību,	 kas	 prasa	 tikpat	 viennozīmīgu	
atbildes	reakciju	no	skatītāja.	

Kas	 tad	 tika	 “izrunāts”	 abās	 filmās?	 To	 verbālā	 “apdare”	 ir	 īpašas	
uzmanības	vērta.	Sākšu	ar	A.	Krieva	“Prezidenta	laika”	vārdu	krājumu.	
Kā	 teksta	 autors	 šeit	 ir	 jāpiemin	 nevis	 pats	 režisors	Arvīds	Krievs,	 bet	
pazīstamais	 latviešu	 dramaturgs,	 tagadējais	 Saeimas	 deputāts	 Pauls	
Putniņš.	Jau	filmas	nosaukumā	ir	ielikta	viennozīmīga	ideoloģiska	pozīcija,	
jo	pēc	Latvijas	Satversmes	Kārlis	Ulmanis	nebija	ievēlēts	Valsts	prezidenta	
amatā.	Viņš	pats	pasludināja	 sevi	par	prezidentu	pēc	 tam,	kad	beidzās	
A.	Kvieša	pilnvaru	laiks.	Šo	iespēju	viņam	radīja	pēc	1934.	gada	15.	maija	
valsts	apvērsuma	izveidotā	Latvijas	politiskā	iekārta.	Nosaukumā	vārds	
prezidents	 nav	 likts	 ne	 iekavās,	 ne	 pēdiņās,	 tātad	Ulmaņa	 prezidentūra	
nav	apšaubīta.	Pirmajos	titros	autori	godīgi	atzīstas,	ka	tā	ir	pasūtījuma	
filma.8	 Teksta	 sākums	 ir	 visnotaļ	 klusināts:	 “Tagad,	 kad	 atjaunojam	
valstis,	varbūt	ir	vērts	ielūkoties	vēsturē?”	Taču	to,	kas	notiek	tālāk,	nevar	
īsti	 nosaukt	 par	 “ielūkošanās	 vēsturē”,	 drīzāk	 tas	 ir	 ievads Ulmaņlaiku 
mitoloģijā:	“Skaista	 ir	mūsu	zeme,	 tā	prasa	darbu	un	cīņu.”	Komponista	
fundamentālista	 Mārtiņa	 Brauna	 mūzika	 pastiprina	 efektu:	 “Latvija	
var	 būt	 lepna”,	 “cīņai	 gatavi”,	 “tikai	 kopoti”,	 “ar	 drosmi	 un	uzticību”,	
“mēs	uzvarēsim	un	pastāvēsim”.	Kārļa	Ulmaņa	tēls	ir	sējēja	tēls:	“Uz	ko	
paļaujas	sējējs?	Bet	 ja	nu	negaiss?	Vai	arī	Ulmanis	nav	bijis	tāds	sējējs?”	
Viņš	ir	“varas	kārs,	godkārīgs,	iecietīgs”,	un	tikai	politiski	pretinieki	(tauta	
ne!)	viņu	devēja	par	“diktatoru”,	“fašistu	režīma	piekritēju”,	tādu,	kas	tērē	
daudz	naudas	privātajām	vajadzībām.	Pieaicinātie	eksperti	(intervēti	tiek	
Gunārs	Meierovics,	Līna	Juberte,	Elza	Berga)	ir	tie,	kas	pazina	Kārli	Ulmani	
personiski.	No	viņu	mutēm	izteikti	Ulmaņa vārdnīcas	atslēgvārdi	skan	vēl	
ticamāk:	“bērnu	mīļotājs”,	“valstsvīrs”,	“kārtīgs	saimnieks”,	“pirmo	reizi	
latvietis	pats	sev	saimnieks”.	Tēlainība,	kas	ir	pasaku	tradīciju	iedvesmota:	
“Jaunībā	 te	 topošais	 agronoms	 lasījis	 lekcijas,	 stāstīja	 tik	 interesanti,	 ka	
vecāki	 vīri	 nav	 gājuši	 ārā	 un	 čurājuši	 zābakos,	 lai	 nepalaistu	 ne	 vārdu	
garām”,	 “būdams	 valstsvīrs,	 apbraucis	 katru	 Latvijas	 stūri”.	 Kā	 jau	
piemīt	pasaku	varonim,	viņam	ir	lērums	ienaidnieku:	šeit	vietā	papildu	
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idealizācijai	 atentāta	 mēģinājums.	 Vēlāk	 padomju	 vara,	 lai	 “izdzēstu	
pat	 atmiņu	 par	Ulmaņa	 dzimtu”,	mēģina	 iznīcināt	 viņa	 dzimtas	mājas	
“Pikšas”.	Atjaunotajā	Latvijā	atjauno	mītu	varoņa	dzimto	“alu”	(analoģija	
ar	Zeva	alu	Krētas	salā).	Šai	brīdī	izskan	vēl	viens	jauns	jēdziens	Ulmaņa 
vārdnīcā,	kas	veidojas	neatkarīgajā	Latvijā	no	jauna:	“Ulmaņa	diktatūra	ir	
paradīzes	sapnis”	(salīdzinot	ar	komunisma	diktatūru).	Dievs	ir	atpakaļ	
Olimpā,	 taču	 bieži,	 ka	 jau	 pienākas	 dievam,	 viņš	 “iet	 ļaudīs”:	 “Kārlis	
iedzēra	šņabi	ar	dāmām”,	viņam	“patika	ar	plikām	kājām	staigāt”,	“viņš	
ļoti	maz	ēda”.	Pat	ja	tā	nebūtu	taisnība,	Ulmanim	bija	jābūt	trešajam	tēva	
dēlam.	Vēstures	mitoloģiskā	 loģika:	 viņš	 arī	 bija	 trešais	 jaunākais,	 “tad	
dodas	prom	pasaulē”.	“Tautai	ar	 ideāliem”	 ir	piedāvāti	pat	mitoloģiski	
ideālie	 tās	 vadoņa	 nāves	 apstākļi:	 “mirstīgās	 atliekas	 nav	 atrastas”.	
Rezumējot,	–	20.	gs.	90.	gadu	sākuma	Ulmaņa vārdnīcas	vadmotīvs:	“mūsu	
labākais	 un	 laimīgākais	 laikmets”.	 Diktatūra?	 Jā.	 Taču	 Ulmaņa	 režīma	
nolūks	–	“pacelt	labklājību”,	dot	latvietim	“vērienīgāko	domāšanu”.	

R.	 Rikarda	 filma	 “Ziedošā	 Latvija”	 tika	 uzņemta	 2002.	 gadā.	
Desmit	 gadu	 pēc	 A.	 Krieva	 filmas.	 Pasūtītājs	 (titros	 dēvēta	 par	
producentu)	 –	 Ārija Kalpaka–Grundmane. VaiĀrija	 Kalpaka–Grundmane.	 Vai	Ulmaņa vārdnīca ir 
papildinājusies,	mainījusies?	

Lūk,	šīs	dokumentālās	filmas	verbālais	slānis:	“Plaukstoša	mūsdienu	
Latvija,	 sirds	 ģībst	 no	 laimes”...	 Kas	 tad	 Ulmaņa	 laikos?	 Tautā	 arvien	
noteiktāk	skanēja	prasība	pēc	Satversmes	reformas.	Kārlis	Ulmanis	valsts	
interesēs	prasīja	labojumus	Satversmē.	Bet	Saeima	to	nepieļāva.	Ulmanis	
izdarīja	valsts	apvērsumu:	“Būs	tā,	kā	tu	vēlējies,	Oskar	Kalpak!”.	“Tautas	
varonis”,	“reformists”,	“lielākā	personība	20.	gadsimta	Latvijas	valstsvīru	
vidū”,	 “mūsu	 brīnišķīgais	 Valsts	 prezidents”,	 “esmu	 Ulmaņa	 bērns”,	
“progress	ekonomikā,	 izglītībā,	kultūrā”	un	kulminācijai	–	“viņš	pieder	
pie	mūsu	svētiem	mocekļiem”.	Ulmaņa	vārdnīca	šajā	jaunākajā	redakcijā,	
šķiet,	nav	aizņēmusies	ne	kripatas	no	vēstures	zinātnes.	Diktatūra?	Vārdu	
un	 jēdzienu	 savienojumi,	 kas	 brīžiem	 šķiet	 nonsenss:	 “Maigs	 diktators.	
Sešu	gadu	diktatūras	laikā	viņa	sasniegtais	ir	milzīgs:	izaugusi	paaudze,	
kura	neatkarības ideju	vienmēr	turēja	priekšā.”	Par	cilvēku,	kura	valdības	
laikā	Doma	laukums	tika	nosaukts	par	15.	maija	laukumu	(par	ko	liecina	
filmā	ietvertie	hronikas	kadri),	ir	nodrošinājis	“savai	tautai,	ko	pabaroja”	
“drošu	 dzīvi”,	 “Latviju	 brīvos	 apstākļos”,	 kas	 “plauka	 un	 ziedēja”.	 Jā,	
“Ulmanim	nebija	demokrātija”,	 taču	viņš	bija	“vienīgais	valstsvīrs”,	kas	
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arī	nodrošināja	“ebrejiem	pašus	labākos	laikus,	arī	čigāniem:	viņi	baudīja	
absolūto	brīvību”.

Ulmaņa vārdnīcas	 paradoksalitāte	 izpaužas	 arī	 abu	 filmu	 ekspertu	
(intervējamo)	izvēlē.	A.	Krieva	filmā	tie	ir	cilvēki,	kas	pazina	Kārli	Ulmani	
personīgi	(kas,	iespējams,	ir	izskaidrojams	ar	autoru	velmi	attēlot	īsto,	ne-
oficiālo,	ne-vispārpieņemto	Ulmani).	Kā	konsultants	titros	norādīts	Guntis	
Ulmanis.	R.	Rikadra	filmā	eksperti	 ir	kultūras	darbinieki	–	kinorežisors	
Jānis	Streičs,	dzejnieks	Andrejs	Eglītis,	dramaturgs	Pauls	Putniņš,	 starp	
citu,	A.	Krieva	filmas	teksta	autors.	Viens	no	režisora	“mākslinieciskajiem”	
paņēmieniem	 ir	 bērni,	 kas	 ik	 pa	 laikam,	 filmai	 ritot	 uz	 priekšu,	 lasa	
patriotiskus	 dzejoļus.	 “Tautiski	 poētiska”	Ulmaņa vārdnīca	 ir	 sastādīta.	
Vēsturei	(kā	zinātnei)	šeit	īsti	nav	vietas,	tā	jau	tikai	sabojātu	teiku.				

Nobeigumam
Jurijam	Lotmanam	pieder	izcila	ideja	attiecināt	uz	valodu	no	eksaktām	

zinātnēm	aizņemto iespējamo pasauļu	 loģiku.	Tas,	kā	 lietas	un	parādības	
ir	nosauktas	un	lietotas	valodā,	ir	tikai	viena	no	iespējamām	to	dzīvēm,	
kas	toties	ir	tikpat	reāla	kā	pati	realitāte.	Un	tikai	vārda	iespējamo	dzīvju	
pārklāšana	 var	 dot	 kādu	 mājienu	 uz	 īstenību.	 Ulmaņa kinovārdnīcas 
pašreizējā	redakcija	(kaut	iezīmēta	tikai	divās	pēcpadomju	dokumentālajās	
filmās),	manuprāt,	alkst	pārklāties	ar	citām	iespējamām	pasaulēm,	citām	
Ulmaņa,	prezidenta,	ziedošo laiku	interpretācijām.	Vēstures	un	dokumentālā	
kino	šo	vārdu	īstajā	nozīmē.		

Atsauces	un	piezīmes
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8	 Filma	 veidota	 kā	 Kārļa	 Ulmaņa	 piemiņas	 fonda	 un	 Latvijas	 Zemnieku	 savienības	 pa-
sūtījums.
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Inese Priedīte

Kārļa Ulmaņa romantisko attiecību diskurss
Par	 Kārļa	 Ulmaņa	 personisko	 dzīvi	 joprojām	 zināms	 ļoti	 maz.	 Ulmanis	 esot	
vairījies	 no	 savas	 privātās	 dzīves	 publiskošanas,	 taču	 ar	 šo	 savu	 personiskās	
dzīves	neafišēšanu	tikai	vēl	vairāk	uzkurinājis	tenkas	un	minējumus.	Baumas,	kas	
radušās	pagājušā	gadsimta	20.	un	30.	gados,	atmiņu	stāstos	un	žurnālistu	izteiktos	
minējumos	cirkulē	vēl	šodien,	tām	kļūstot	par	vienu	no	pretrunīgās	vēsturiskās	
personības	tēla	konstruēšanas	elementiem	un	reizēm	arī	par	pamatu	vērtējumu	
izdarīšanai.	Tas,	ka	Ulmanim	nebija	savas	ģimenes,	no	vienas	puses,	ļāvis	viņam	
piedēvēt	altruistiska	mocekļa	statusu,	kura	vienīgā	dzīvesbiedre	un	bērni	ir	viņa	
tauta,	bet,	no	otras	puses,	devusi	pamatu	aizdomām	par	Ulmaņa	homoseksuālu	
orientāciju,	 fiziskām	 anomālijām	 vai	 defektiem,	 tādējādi	 apšaubīta	 tiek	 viņa	
vīrišķība,	 kā	 arī	 viņa	 rīcības	un	 lēmumu	 racionalitāte	 –	pieļaujot,	 ka	valstsvīra	
darbību	 vadījuši	 psiholoģiski	 kompleksi	 vai	 graujošas	 kaislības.	 Neesošās	 vai	
neredzamās	 Ulmaņa	 personiskās	 attiecības	 zināmā	 mērā	 ir	 trūkums,	 kura	
aizpildīšanai	tiek	atkārtoti	vecie	stāsti	un	izdomāti	arvien	jauni.
Atslēgvārdi: tēvišķuma	 diskurss,	 seksualitātes	 diskurss	 un	 politika,	 baumas,	
Andrejs	Veinbergs.

Politiķu	 dzīve	 un	 darbība	 ne	 tikai	 mūsdienās,	 bet	 arī	 senā	 vēsturē	
piesaistījusi	un	izklaidējusi	plašas	tautas	masas.	Politikai	ir	jātiek	saistītai	
ar	tās	pilsoņu	ikdienas	kultūru,	pretējā	gadījumā	tā	kļūst	par	atsvešinātu	
sfēru,	kurā	darbojas	svešinieki,	kas	nevienu	neinteresē	un	tikai	garlaiko.1 
To	 varētu	 attiecināt	 arī	 uz	 vēsturi,	 vēsturisko	 notikumu	 un	 personību	
interpretāciju	 mūsdienās,	 tā	 vislielākajā	 mērā	 tomēr	 bieži	 kļūst	 par	
politisku	jautājumu,	tiek	izmantota	noteiktu	politisko	interešu	virzīšanai	
un	aizstāvībai.	L.	van	Zūnena	(van Zoonen)	uzskata,	ka	politika	ir	daļa	no	
ikdienas	kultūras,	nevis	kaut	kas	tai	pāri	stāvošs.	 2	Mūsdienās	privātais	
kļūst	par	politisko	un	otrādi.3	Cilvēki	mēģina	minimizēt	laiku	un	pūles,	kas	
nepieciešamas,	lai	izprastu	politiskus	vai	vēsturiskus	jautājumus,	tā	vietā	
izvērtējot	 iesaistīto	 publisko	 personību	 individuālās	 īpašības.	 Izklaides	
kultūrā	šīm	saiknēm	jābūt	ne	vien	īsām	un	vienkāršām,	bet	arī	patīkamām.	
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Ģimenes	un	mīlas	dzīve	var	būt	viena	no	būtiskākajām	kategorijām,	kas	
tiek	 izmantota,	 lai	 novērtētu	 publiskajā	 sfērā	 darbojošos;	mūsdienās	 to	
redzam	kā	seksa	skandālus	vai	ģimeniskus	motīvus	politiskajā	reklāmā.	
Robežas	starp	privātiem	un	politiskiem	jautājumiem	nepārtraukti	mainās.	
Privātās	dzīves	tiek	politizētas	un	mūsdienu	politiķu	personiskās	dzīves	
skrutinizēti	izvērtētas.4 

Šodienas	 pieredze	 rāda,	 ka	 valstsvīru	 personiskās	 dzīves	 peripetijas	
var	nopietni	iedragāt	viņu	politisko	tēlu	un	ģimene	var	ieņemt	nozīmīgu	
vietu	 politiķu	 tēlu	 veidošanā	 un	 personiskajā	 komunikācijā,	 politiķiem	
mēģinot	 sevi	 demonstrēt	 kā	 uzticamus	 un	 gādīgus	 ģimenes	 cilvēkus.	
Bez	 tam	 izteikumi	 par	 dažādiem	 dzimtes	 specifiskiem	 jautājumiem	
bieži	 kļūst	 par	 pamanāmu	 politiķu	 veidoto	 diskursu	 tēmu,	 ko	 varētu	
attiecināt	uz	Eiropas	sabiedrību	vēsturiski	nostiprināto	tiekšanos	nācijas	
labklājību	 saistīt	 ar	 iedzīvotāju	 fizisko	 veselību	 un	 reproduktivitāti,	 arī	
uz	 jau	 iepriekš	 pieminētajiem	 centieniem	 izmantot	 ģimeni,	 vīrišķību	
vai	 sievišķību,	 tēvišķumu	vai	mātišķumu	sava	publiskā	 tēla	veidošanā.	
Tēla	veidošanas	un	politiķu	uztveres	procesus	mūsdienu	politikā	tikpat	
labi	varam	attiecināt	ne	tikai	uz	vēsturiskām,	bet	arī	uz	šodien	publikai	
nozīmīgām	 personībām.	 Arī	 vēsturisku	 personību	 privātā	 dzīve	 saista	
publikas	interesi	un	lielākā	vai	mazākā	mērā	palīdz	veidot	sapratni	par	
šīm	personībām.	

Dienesta	gaitas	aprakstā,	valsts	kancelejas	 izdotajā	Dienesta	aktā	Nr.	
150/1921.g.	 lasām,	 ka	 Kārlis	 Ulmanis	 ir	 neprecējies,	 bērnu	 nav.5	 Šādas	
ziņas	parādās	arī	citos	vēlāk	izdotos	oficiālos	dokumentos.	Tomēr	tas	nav	
mazinājis	viņa	atbalstītāju	vēlēšanos	un	arī	 spēju	 ieraudzīt	viņā	gādīgu	
tēvu	 visai	 nācijai.	 Arnolds	 Auziņš	 raksta,	 ka	 ”Kārlim	 Ulmanim	 nebija	
ģimenes.	Reiz	jautāts,	kāpēc	nav	apņēmis	sievu,	prezidents	atteicis:	”Esmu	
apprecējis	Latviju,	un	man	ar	to	pietiek.””6	Turpretim	kritiķiem	Ulmaņa	
vientulība	kalpojusi	kā	labs	pamats	aizdomu	un	neuzticēšanās	radīšanai.	
Tomēr	kopumā	Ulmaņa	privātās	dzīves	jautājumi	ieņem	marginālu	vietu	
lielākajā	 daļā	 līdzšinējo	 pētījumu	 un	 laikabiedru	 atmiņu	 stāstu.	 Citējot	
žurnālistu	D.	Lemešonoku:

Tauta	viņu	mīlēja	–	kā	simbolu	no	agrākiem,	pasakai	līdzīgajiem	labklājības	
un	latviskās	pašapmierinātības	laikiem.	Mīlot	tā	izdarīja	vienīgo,	kas	padomju	
laikos	 bija	 iespējams,	 –	 pārvērta	 viņu	 svētbildē.	 Tā	 tika	 laķēta,	 pielūgta,	 lai	
vēlāk	pārvērstos	politiskā	 izkārtnē.	Cilvēks	Kārlis	Ulmanis	ar	 savām	 ilgām,	
domām,	ciešanām	un	kļūdām	nevienam,	varbūt	izņemot	dažus	vēsturniekus,	
nav	vajadzīgs.7
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Lielā	mērā	to	varam	novērot	plašajā	literatūras	klāstā,	kas	par	Ulmani	
sarakstīts.	Tomēr	arvien	vairāk	saskatāmi	mēģinājumi	noskaidrot	Ulmaņa	
privātās	dzīves	detaļas	–	kā	viens	no	veidiem,	lai	izdarītu	vērtējumus	par	
viņa	pretrunīgo	politisko	darbību	un	kā	piešķirt	 tai	 jaunas	nozīmes.	Šis	
raksts	 nepretendē	 rast	 izsmeļošas	 atbildes	 par	 Ulmaņa	 privātās	 dzīves	
līdz	šim	neatklātajiem	faktiem.	Tas	veidots	ar	mērķi	sniegt	vismaz	ieskatu	
šajā	vēsturnieku	 faktiski	neaplūkotajā	 jautājumā	un	mēģināt	saprast	un	
novērtēt,	kāda	loma	un	nozīme	mūsdienu	sabiedrībā,	valsts	un	sociālās	
dzīves	vēstures	rakstīšanā	un	arī	šodienas	politikā	 ir	valstsvīra	privātās	
dzīves	notikumiem	un	baumām.	

Vīrišķības	un	tēvišķuma	diskurss	starpkaru	Eiropā
Pēc	 Pirmā	 pasaules	 kara	 Eiropu	 pāršalca	 antidemokrātisku	 un	

prodiktatorisku	pustotalitāro	un	 totalitāro	 kustību	vilnis	 –	 netotalitāras	
diktatūras	 radās	 pirmskara	 Rumānijā,	 Polijā,	 Baltijas	 valstīs,	 Ungārijā,	
Portugālē	 un	 Franko	 pārvaldītajā	 Spānijā.	 Hanna	 Ārente	 norāda,	 ka	
šo	 netotalitāro	 diktatūru	 priekšstatu	 saknes	 meklējamas	 totalitārajās	
kustībās.8	 Vairāki	 Latvijas	 vēstures	 pētnieki	 norādījuši,	 ka	 arī	 Ulmaņa	
režīms	 izmantoja	 no	 ārzemēm	 patapinātas	 idejas	 un	 lielu	 iespaidu	
uz	 to	 atstājuši	 notikumi	 Vācijā	 1933.	 gadā,	 kad	 pie	 varas	 nāca	Hitlers.	
Noteikti	 dzimtes	 priekšstati	 veidoja	 būtiskus	 totalitāro	 un	 netotalitāro	
prodiktatorisko	 kustību	 ideoloģiju	 pamatus	 vairākās	 Eiropas	 valstīs.	
Viens	 no	 šādiem	 aspektiem	 bija	 tēva	 loma.	 Pētnieki	 secinājuši,	 ka	
plašākā	 Eiropas	 dimensijā	 tēviem	 tika	 piešķirta	 īpaša	 režīma	 asistentu	
loma,	 sevišķi	 fašistiskajos	 režīmos,	kas	mēģināja	 stiprināt	 tradicionālos,	
hierarhiskos	ģimenes	modeļus.	Franko	Spānijā,	Musolīni	Itālijā	un	Hitlera	
Vācijā	tēvi	par	bērnu	radīšanu	tika	apbalvoti	gan	finansiāli,	gan	sociāli,	un	
viņi	saņēma	 īpašus	bonusus,	kurus	citās	valstīs	 (Lielbritānijā,	Zviedrijā,	
Norvēģijā)	parasti	piešķīra	sievietēm.9	Arī	 starpkaru	Francijas	 fašistisko	
un	ekstrēmi	labējo	kustību	diskursos	tēvišķums	un	patriotisms	tika	cieši	
saistīti.	Faktā,	ka	vīrieši	neizpilda	savus	tēva	pienākumus,	saskatīja	krīžu	
cēloņus.	Tēvi	bija	būtiska	figūra,	lai	formulētu	Francijas	nākotnes	vīzijas,	
atzīst	K.	Stromberga	Čildersa	(Stromberg Childers).10	Franču,	tāpat	itāļu	un	
spāņu	fašisma	un	nacisma	vēsture	tika	realizēta	dzimtes	laukā,	un	dzimte	
bija	un	ir	viens	no	primārajiem	veidiem,	kādā	politiskā	vara	tiek	aptverta,	
iegūst	leģitimitāti	vai	tiek	kritizēta.11
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Daudzas	 no	 šīm	 politiskajām	 filozofijām	 piešķir	 sevišķu	 vērtību	
pienākumam,	paklausībai	autoritātēm,	drosmei,	disciplīnai	un	fiziskajam	
spēkam,	 dažkārt	 šīm	 vērtībām	 pretējas	 īpašības	 asociējot	 ar	 sievišķu	
vājumu.	Analizējot	pirmo	franču	fašistisko	politisko	organizāciju	–	A.	Redjē	
(Rédier)	 vadīto	Légion	 kustību	 20.gs.	 20.	 gados,	 Kusa	 (Koos)	 skaidro,	 ka	
patiesiem	līderiem	bija	jābūt	labiem	tēviem	gan	tiešā,	gan	tēlainā	nozīmē.	
Līderim	bija	jābūt	stipram	un	diženam,	jāpauž	muskuļu,	intelektuālu	un	
morālu	spēku	un	nobriedušu	vīrišķību,	lai	vadītu	masas	efektīvi	un	rādītu	
tām	piemēru,	kādām	īpašībām	 jāpiemīt	patiesam	vīrietim.	Tēvi	ne	 tikai	
bija	 izpildījuši	 savu	patriotisko	pienākumu,	bet	arī	bija	 labāk	kvalificēti	
un	varēja	iegūt	leģitimitāti,	 lai	 ieņemtu	nācijas	līderu	un	vadītāju	lomu.	
Inteliģence	 un	 pieredze,	 ko	 vīrietis	 gūst	 caur	 bērnu	 audzināšanu,	 bija	
nepieciešama	līderības	mākslai.	Neraugoties	uz	to,	cik	apzinīgs,	korekts	
un	patriotisma	pilns	bija	 kāds	parlamentārietis,	 Francijas	konservatīvās	
politikas	 pārstāvji,	 ja	 vien	 viņš	 bija	 vecpuisis,	 to	 uzskatīja	 par	 būtiski	
nekompetentu.12 

Turpretī	 Latvijā	 šajā	 laikā	 seksualitātes	 un	 nacionālisma	 diskursi	
veidojās	tikai	ap	mātes	lomu	kā	sievietes	galveno	patriotisko	pienākumu,	
parasti	nepieminot	vīrieša	lomu	ģimenē.	Arī	autoritārā	režīma	laikā,	kaut	
sieviešu	tiesības	ar	likumu	nekādi	netika	ierobežotas,	iezīmējās	diskursi,	
ka	 audzināšanas	darbs	 ir	 dabas	noteikts	 sievietes	pienākums.	Ulmanis,	
kura	 runu	 centrā	 bija	 saimnieciskas	 un	 nacionālas	 dabas	 jautājumi,	
pats	maz	runāja	par	ģimeni,	vīrieša	un	sievietes	 lomām.	Ģimenes	saišu	
nozīmību	viņš	uzsvēris,	runājot	par	tēvu	un	dēlu	attiecībām,	kas,	viņaprāt,	
ir	ārkārtīgi	svarīgas,	lai	izaudzinātu	krietnus	latviešu	tautas	locekļus.	1939.	
gada	aprīlī	laikrakstā	“Jūrnieks”	publicētajā	rakstā	Ulmanis	uzsver:	

Ģimene	ir	stūrakmens	visā	mūsu	valsts	dzīvē,	un	katra	cilvēka	lielākā	manta	ir	
viņa	paša	raksturs	un	viņa	dzimta.	Tādēļ	pirmā	lieta,	pēc	kuras	mums	jādzenās,	
ir	 tā,	 ka	 starp	 vecākiem	 un	 bērniem	 nodibinās	 visciešākās	 mīlestības	 un	
draudzības	saiknes,	kuras	dibinās	uz	abpusēju	paļāvību	un	uzticību	[..].	Galu	
galā	nav	neviena	labāka	drauga	par	tēvu	un	lielākas	draudzenes	par	māti	[..].	
Katram	tēvam	vajadzētu	uzskatīt	par	savas	dzīves	dārgāko	mantu	attiecības	
ar	saviem	dēliem,	kurās	valda	uzticība	un	paļāvība,	un	izsargāties	no	visa	tā,	
kas	šīs	labās	attiecības	varētu	traucēt	vai	pat	iznīcināt.	Un	nav	nekas	pasaulē	
spējīgāks	uzturēt	un	nostiprināt	attiecības	starp	tēvu	un	dēlu	kā	kopīgs	darbs.	
[..].Tēvs	–	priekšzīme	un	paraugs,	vadonis,	padomdevējs	un	draugs.13

Ulmaņa	 runās	 atrodamas	 vairākas	 norādes,	 ka	 arī	 viņš	 priekšplānā	
izvirzījis	īpašības,	kas	tiek	saistītas	tieši	ar	vīrišķību:	spēku,	drosmi,	izturību	

109

Priedite.indd   109 2007.11.11.   15:05:28



	 	 	 	 	 	 													ŠĀ	LAIKA	ATSPULGĀ

un	izlēmību.	Līdzīgi	kā	vācu	nacistiskajā	un	itāļu	fašistiskajā	režīmā,	arī	
Ulmanis	lielu	uzmanību	pievērsa	fiziskajai	kultūrai	un	sportam,	uzlūkojot	
to	kā	līdzekli	spēcīgu	un	labāk	disciplinētu	nācijas	locekļu	veidošanai,	kā	
audzināšanas	 līdzekli,	 lai	 ieaudzinātu	 drosmi,	 spēku,	 dzelzs	 gribu	 un	
izturību.	

I.	Zveinigere-Bargilovska	(Zweiniger-Bargielowska),	kura	ķermeņa	skais-
tuma	un	fiziskā	 spēka	augsto	vērtēšanu	pētījusi	 starpkaru	Lielbritānijā,	
uzsver,	ka	fiziskās	kultūras	kustība	ieņēma	svarīgu	lomu,	lai	nostiprinātu	
saikni	 starp	 vīrišķību,	 fizisko	 spēku	 un	 patriotismu.	 Fizkultūrieši	
reprezentēja	 spēcīga,	 trenēta	 vīrieša	 ķermeņa	 kultivāciju	 kā	 pilsoņa	
pienākumu	un	kā	patriotisku	atsaukšanos	uz	Britu	impērijas	vajadzībām.14 
Vairāki	autori	ir	pierādījuši,	ka	izplatītākie	simboli	un	metaforas	politikā	
ir	saistītas	ar	vīrišķību.	Arī	mūsdienās	kandidāti	uz	politiskajiem	amatiem	
savās	kampaņās	veido	tēlus	un	izvēlas	valodu,	kas	nāk	no	sporta,	militārās	
un	 ģimenes	 sfēras,	 lai	 reprezentētu	 sevi	 un	 aktuālākos	 savas	 politiskās	
dienaskārtības	jautājumus.15 

Rezumējot,	–	Eiropas	kultūrās	vēsturiski	 ir	dominējuši	un	arī	šodien	
izplatīti	priekšstati,	ka	labs	politiķis	ir	arī	”īsts	vīrietis”	–	iemieso	autoritāti,	
spēku,	vīrišķību,	tēvišķumu,	varbūt	arī	agresivitāti.	Arī	mūsdienu	politikā	
mačo	tipa	diskursi,	kas	uzsver	heteroseksuālu	vīrišķību	kā	vienu	no	līdera	
īpašībām,	parasti	 ir	veiksmīgāki.	Līdz	ar	 to	 idealizētos	vīriešu	 tēlos	vēl	
jo	 akūtāka	 kļūst	 nepieciešamība	 šo	 vīrišķību	 atrast.	 Par	 apliecinājumu	
Ulmaņa	”normālībai”	un	vīrišķai	spējai	radīt	pēcnācējus	kalpo	stāsts	par	
viņa	dēlu.	

Stāsts	par	Ulmaņa	romantisko	mīlestību	
Interese	 par	 Ulmaņa	 privāto	 dzīvi	 īpaši	 uzvirmoja,	 kad	 20.gs.	 90.	

gadu	 sākumā	 tika	 publicēts	 Tamāras	 Veinbergas–Stūris	 stāstītais.	 Viņa	
apgalvoja,	 ka	 ir	 Kārļa	 Ulmaņa	 dēla	 Andreja	 Veinberga	 krustmeita.	
”Nekādu	 dokumentu	 vispār	 nav,	 jo	 Jelgavā	 viss	 sadedzis.	 Bet	 tie	 fakti	
ir	 absolūti	 droši!”	 –	 viņa	 stāstīja	 laikrakstam	 “Lauku	Avīze”	 pēc	Kārļa	
Ulmaņa	 piemiņas	 pasākuma	 ”Pikšās”	 2001.	 gadā.	 16	 Lai	 arī	 vēsturnieki	
maz	uzmanības	pievērsuši	 stāstam	par	Ulmaņa	dēlu,	 kas	 īsti	 neiederas	
patosa	pilnajos	diskursos	par	Ulmaņa	vientulību	un	ziedošanos	tautai,	tas	
pievērsis	vairāku	žurnālistu	uzmanību.	1992.	gadā	šo	problēmu	piemin	
V.	 Pētersone	 laikrakstā	 “Diena”17,	 1998.	 gadā	 par	 to	 rakstīja	 Zemnieku	
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savienības	 partijas	 biedrs	 J.	 Lejiņš	 rakstu	 sērijā	 laikrakstā	 “Neatkarīgā	
Rīta	 Avīze”,	 2001.	 gadā	 –	 T.	 Šaitere	 laikrakstā	 “Diena”18,	Māra	 Igaune	
laikrakstā	 “Lauku	Avīze”19,	A.	 Banziņa	 laikrakstā	 “Zemgale”20,	 arī	 pati	
Tamāra	Veinberga-Stūris	publicējusi	vairākus	rakstus.21

Guntis	Ulmanis	laikrakstā	“Latvijas	Zeme”	1995.	gada	7.	martā	stāstījis,	
ka	

maz	pazīstams	vai	pat	pilnīgi	nepazīstams	Kārlis	Ulmanis	mums	palika	no	
cilvēciskās	puses.	Mēs	meklējām	un	krājām	atmiņu	stāstījumus	par	viņa	dzīvi,	
bet	 tie,	 kaut	 arī	 parasti	 spilgti	 un	 emocionāli,	 tomēr	 bija	 ļoti	 fragmentāri.	
Lielāko	 tiesu	 tie	saistījās	ar	Kārļa	Ulmaņa	viesošanos	kādā	Latvijas	novadā,	
pagastā	vai	lauku	mājās.22

Kā	 mēģinājums	 uzzināt	 ko	 vairāk	 par	 Ulmaņa	 mazpazīstamo	 dzīves	
pusi,	bērnības	un	jaunības	gadiem	tapusi	Paula	Putniņa	luga	”Kā	sapanā	...”,	
ko	 1995.	 gadā	 publicēja	 laikraksts	 “Latvijas	 Zeme”	 un	 kuras	 pamatā	 ir	
Veinbergas-Stūris	atmiņas.	

Gandrīz	 visi	 lugas	 personāži	 ir	 reāli	 cilvēki,	 kas	 darbojušies	 lugā	
attēlotajā	laikā	un	vietā	–	no	1896.	līdz	1898.	gadam	Jelgavā,	Dobeles	ielā	
62/64,	uzņēmēja	Jēkaba	Veinberga	mājā,	kura	ģimenē	uzauga	arī	Marija	
Sproģe	un	par	Kārļa	Ulmaņa	dēlu	uzskatītais	Andrejs	Veinbergs.	Kādā	
no	ģimenes	vakarēšanām,	kur	viesojas	Jelgavas	reālskolas	audzēkņi,	viņu	
vidū	 ir	 arī	 jaunais	Kārlis.	Viņš	 sastop	un	 satuvinās	 ar	 kalējmeistara	un	
dzelžu	darbnīcas	īpašnieka	Jēkaba	Veinberga	mājas	saimniecības	vadītājas	
Sproģenes	meitu	Mariju,	aktrisi	Jelgavas	Latviešu	biedrības	teātrī,	skatuves	
vārdā	Vizbulīti,	 kura	 bijusi	 rēķinu	 vedēja	Veinberga	 darbnīcas	 kantorī.	
Viņiem	 tolaik	 bija	 deviņpadsmit	 gadu.	 Starp	 jauniešiem	dzimusi	 kvēla	
mīlestība,	kā	rezultātā	pasaulē	nācis	Andrejs.	

Putniņš	 attēlo	 Ulmani	 kā	 nepieredzējušu	 un	mulstošu	 jaunekli,	 kas	
pārņemts	ar	nacionālistiskām	idejām,	saimnieciskām,	lauksaimnieciskām	
un	valstiskām	problēmām	un	maz	pievērsis	uzmanību	jebkam	ārpus	tā,	
arī	 cilvēcisku	 attiecību	 veidošanai.	 Ulmaņa	 vēlēšanās	 pilnībā	 nodoties	
nacionālām	interesēm	atspoguļojas	arī	vairākos	lugas	dialogos.	Sekojošā	
dialogā	mīlnieku	pāris	sastopas	atkal	pēc	ilgākas	Kārļa	prombūtnes,	kuras	
laikā	viņš	strādājis	”Pikšās”,	lai	nopelnītu	naudu	piensaimnieku	kursiem	
Taplavā,	Austrumprūsijā:

Kārlis (laimīgi samulsis).	 Marij...	 Es	 atbraucu	 pie	 tevis...	 Tikai	 pie	 tevis...	
Izbrīvējos	uz	pāris	dienām...
Marija.	 Nekur	 es	 vairs	 tevi	 nelaidīšu!	 Tu	 paliksi	 pie	 manis	 –	 vienmēr,	
vienmēr...
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Kārlis.	Es	būšu	vienmēr!	Es	atgriezīšos!	Uz	visu	mūžu	...	(cenšas noteikti).	Bet	
kādu	laiku	man	ir	jābūt	tur...	Tu	jau	zini,	kāpēc.
Marija.	Neko	es	nezinu!	Un	negribu	zināt...	Nē,	nē	–	es	zinu	gan!	Es	zinu,	ka	
tu	un	es...	Es	zinu,	ka	bez	tevis	man	nebūs	dzīves...	Nekur	es	tevi	nelaidīšu!	
Mani	neinteresē	tavi	cēlie	nodomi	un	lielie	nākamības	darbi!	Tikai	tu	–	tāds,	
kāds	tu	esi...
Kārlis.	Bet	Marij...	(Cenšas pārliecināt.)	Ko	tad	mēs	bez	nākotnes	nodomiem...	
un	darbiem...	Tu	paskaties,	kas	notiek	visapkārt!
Marija (strauji atraisīdamās no Kārļa).	 Un	 tagad	 tu	 man	 sāksi	 stāstīt	 par	
latviešiem	 nolaupītajām	 privilēģijām,	 par	 neizglītotajiem	 krievu	 ierēdņiem,	
kas	palīdz	vāciešiem	mūs	žmiegt...	Par	ievazātām	svešām	māņu	idejām,	kur	
ļaudis	tiek	sazortēti	šķirās...
Kārlis.	Patiesi,	Marij!	Par	to	mums	jādomā	–	ik	brīdi!	(Aizrautīgi.)	Nedrīkst	taču	
pieļaut,	ka	beztautas	tumšais	pūlis	stātos	tautas	vietā...	(maigi, bet cieši sapurina 
Mariju.)	Marij,	kas	vēl	cits,	ja	ne	mēs,	latvieši,	paši	savā	zemē	tam	nestāvēsim	
pretī...	tas	mums	jāapjēdz	–	jāskolojas,	jāiet	pasaulē!	23

Marija	 pēc	 šīs	 tikšanās	 abu	 pazīšanās	 pirmajā	 gadadienā,	 palikusi	
stāvoklī,	iecirtīgi	neraksta	par	to	Kārlim	un	vienatnē	gaida	savu	mīlestības	
bērnu,	 tādējādi	 jo	 īpaši	 viņu	 pārsteidzot,	 kad	Kārlis	 atkal	 atgriežas	 pie	
Marijas:	

Kārlis (pēc mokoša klusuma brīža).	Marij...	kāpēc	tu	man	neziņoji...	Ne	vārda...
Marija (vilcinās). Pašam	vajadzēja	zināt...	Nojaust...
Kārlis.	Nojaust...
Marija.	Es	vēstulēs	daudz	tev	par	to	stāstīju...	tieši	vārdā	nesaucot...
Kārlis.	Ak	tā.	Hm...Jā...	Es	laikam	īsti	nebiju	sapratis.
Marija.	 Laikam	 gan.	 Savās	 zīmītēs	 tu	 runāji	 tikai	 par...	 tautsaimniecību,	
zemniecību...	piensaimniecību...
Kārlis.	 Jā,	Marij.	 Jā,	Marij!	 Tas	 viss	 pašlaik	 tik	 svarīgi.	 (Sākumā domīgi, tad 
bezmaz aizrautīgi.) Mūsu	tautas	nākotne...	Mums	jāizmanto	šis	brīdis!	Un	ļoti	
jāstrādā!	Visas	sabiedrības	izplatībā...
Marija (klusi). Pietiek,	 pietiek...	 pietiek..	Mums	 ir	 dēls... (Saslienas.)	 Vismaz	
man	 ir	dēls!	Un	pirmām	kārtām	par	 to	 ir	 jādomā...	 (Saspringti raugās Kārlī.) 
Varbūt	pat...	tev	ir	jāizlemj...	24

Atmiņās,	kas	balstītas	arī	uz	viņas	vecāku,	aukles	Jūlijas	Fedcenko	
un	tēva	māsas	Zelmas	Štrāles	stāstījumu,	Tamāra	Stūris	atzīmējusi,	ka	
tolaik	bērns	neprecētai	meitai	 bija	negods	un	 cienījamajai	Veinbergu	
dzimtai	 –	 liels	 pārdzīvojums.	 Taču	Mariju	 jau	 sen	 bija	 ieskatījis	 Fricis,	
kurš	 pats	 bija	 Ulmani	 ievedis	 Veinbergu	mājā.	 Kad	 piedzima	Andrejs,	
Fricis	 bildināja	 Mariju.	 Viņa	 tēvs	 Pēteris	 iebilda	 pret	 šādu	 notikumu	
pavērsienu	–	vedekla	aktrise	un	vēl	ar	bērnu	pūrā!	Jēkabs	Veinbergs	ļoti	
mīlēja	brāļadēlu	un,	gribēdams	saglābt	dzimtā	mieru,	adoptēja	Andreju.	

112

Priedite.indd   112 2007.11.11.   15:05:29



Inese Priedīte. Kārļa	Ulmaņa	romantisko	attiecību	diskurss	 																																	

Tā	Ulmaņa	un	Marijas	dēls	Andrejs	kļuva	par	 Jēkaba	Veinberga	dēlu.25 
Stūris	atceras,	ka	1905.	gada	sadursmju	laikā	Fricis	gājis	bijā.	Otrreiz	Marija	
vairs	neapprecējās,	lai	arī	pēc	Friča	nāves	Ulmanis	atkal	esot	lūdzis	viņas	
roku.	Marija	nekad	neesot	uzsvērusi	savu	pazīšanos	ar	prezidentu,	ģimenē	
tas	 visiem	 bijis	 pats	 par	 sevi	 zināms	 fakts.	Marijas	 viesistabā	 uz	 galda	
goda	vietā	atradās	Ulmaņa	fotogrāfija	ar	veltījumu	viņai.	Kārlis	Ulmanis	
vienmēr	pēc	saviem	braucieniem	pa	Latvijas	laukiem	daļu	lauku	labumu	
nosūtījis	Marijai	un	Andrejam.	Arī	svētkos	prezidents	viņai	vienmēr	sūtījis	
skaistas	dāvanas.	26		Tamāra	Veinberga-Stūris	norāda	uz	vēl	kādu	detaļu,	
kas	liek	domāt,	cik	svarīga	Marija	bijusi	Kārlim	Ulmanim:	

Atceros,	kad	nomira	Marijas	māte,	vecā	Sproģene,	kā	mēs	viņu	saucām,	un	
mēs	viņu	glabājām	Jelgavas	kapos,	prezidents	ar	adjutantu	Lūkinu	atsūtīja	tik	
lielu	vainagu,	ka	to	nevarēja	ievietot	vieglajā	mašīnā,	bija	jāved	autobusā.27

Par	Ulmani	klīst	 arī	vairāki	 citi	 romantiski	nostāsti,	piemēram,	 Jānis	
Lejiņš	atceras,	ka	trīsdesmitajos	gados	divas	zobārstes	viņam	vairākkārt	
apgalvojušas,	ka	viņu	draudzenei	–	zobārstei	M.	Kilblokai	–	K.	Ulmanis	ir	
bijis	pirmā	mīlestība:

Šī	dāma	pati	viņām	to	vairākkārt	atstāstījusi.	Mīlestība	bijusi	tikai	platoniska,	
bet	 draudzība	 turpinoties	 vēl	 šodien.	 Gribu	 piebilst,	 ka	 nevarēja	 apšaubīt	
dāmas	mīlestību	un	tās	platonisko	raksturu,	bet	nav	skaidrības	par	Ulmaņa	
jūtām.	Zinu,	ka	M.	Kilbloka	dažkārt	tika	aicināta	uz	dažādām	pieņemšanām	
un	1939.	gada	janvārī	viņa	tika	iecelta	par	Profesiju	kameras	locekli,	kas	varēja	
notikt	tikai	ar	Ulmaņa	vēlību.	28

LU	 Latvijas	 vēstures	 institūta	 vecākā	 pētniece	 vēstures	 doktore	 Rita	
Grāvere	 žurnālā	 “Latvijas	 Ārsts”	 1998.	 gadā	 publicējusi	 rakstu	 “Daži	
somatiski	medicīniskie	Ulmaņu	dzimtas	ģenealoģijas	aspekti”,	kurā	raksta:	

Sabiedrībā	pastāv	viedoklis,	ka	K.Ulmanim	bērnu	nav	bijis.	Šis	uzskats	izriet	
no	 vairākiem	 nelaimes	 gadījumiem,	 kas	 it	 kā	 to	 nepieļāva,	 un	 reizēm	 to	
argumentēja	pat	ar	K.Ulmaņa	seksuālo	novirzi.29

Autore	raksta,	ka	materiāli,	kas	parādījās	un	it	kā	vēstīja	par	K.	Ulmaņa	
un	Marijas	Veinbergas	dēlu	Andreju,	tika	uztverti	dažādi:	

Šī	fakta	noliedzēji	min	Andreja	Veinberga	neulmaniskos	sejas	vaibstus.	Atstājot	
šoreiz	malā	A.Veinberga	varbūtējo	antropoloģisko	līdzību	ar	citiem	Ulmaņu	
dzimtas	locekļiem,	minēsim	tikai	viņa	ķermeņa	proporcijas,	kas	uzrāda	zināmu	
līdzību	ar	Kārli	Ulmani,	kā,	piemēram,	pie	pilnīga	auguma	it	kā	nepiederīgās	
garās	kājas	un	tēva	un	dēla	sejas	vaibstu	un	ķermeņa	noapaļotību.	30

Stāsts	par	Andreju	Veinbergu	interesants	ar	to,	ka	tajā	nav	pārmetumu	
jaunajam	 Kārlim,	 ka	 viņš	 Mariju	 atstāja	 tiem	 laikiem	 jaunai	 sievietei	
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apkaunojošā	 situācijā	 –	 vienu	 ar	 bērnu.	 Kārļa	 tēls	 Putniņa	 lugā	 ir	
patriotiskas	 aizrautības	 un	 vēlēšanās	 uzlabot	 tautas	 dzīves	 apstākļus	
pārņemts,	un	lugas	varoņi	izturas	pret	to	ar	cieņu	un	sapratni.	Savukārt	
Veinbergas-Stūris	stāstījumā	šī	ir	Ulmaņa	vienīgā	mūža	mīlestība,	jo	tieši	
Marija	 izvēlas	 iziet	pie	cita	un	vēlāk	esot	noraidījusi	Ulmaņa	atkārtotus	
bildinājumus.	 Uzsvari	 stāstā	 par	 šo	 notikumu	 salikti,	 Ulmani	 nostādot	
mazliet	cietēja	un	mazliet	patriotiska	varoņa	lomā,	tādējādi	tas	nenonāk	
pretrunā	ar	izplatītāko	naratīvu	par	Ulmani	kā	par	latviešu	tautas	varoni	
un	tēvu.

Baumas	par	Ulmaņa	attiecībām	ar	vīriešiem	
Par	 Ulmaņa	 attiecībām	 ar	 sievietēm	 atmiņās	 un	 preses	 stāstos	

rodamas	pretrunīgas	priekšstatu	drumslas.	U.	Lasmanis	Ulmani	zīmē	kā	
”nenoliedzami	izskatīgo,	vīrišķīgo	agronomu”.31	Arī	vēsturniece	I.	Lipša	
raksta,	ka Ulmanis	bijis	ļoti	galants	un	uzmanīgs	attiecībās	ar	sievietēm32,	
bet	Ē.	Briedis	uzsver:

Redzamākais	un	ievērojamākais	no	Pirmās	republikas	vecpuišiem,	protams,	
bija	 Kārlis	 Ulmanis.	 Mēģinājumi	 viņu	 izprecināt,	 kā	 zināms,	 palika	 bez	
rezultātiem,	 tāpēc	 sievietes	 uzskatīja,	 ka	 viņš	 ir	 uzticīgs	 savai	 pirmajai	
mīlestībai.33

Tikmēr	Arvīds	Plaudis,	atsaucoties	uz	Ulmaņa	laikabiedru	atmiņām,	
piemin,	 ka,	 ”Jelgavas	 reālskolā	 viņš	 bija	 bikls,	 vairījās	 no	meitenēm”.34 
No	Arveda	Alkšņa	u.c.	mediķu	atmiņām	zināms,	ka	Ulmanis	nevienam	
neizpauda	informāciju	par	savu	veselības	stāvokli	un	tajās	retajās	reizēs,	
kad	viņam	bija	vajadzīga	ārstu	palīdzība,	 tā	tika	sniegta	 lielā	slepenībā,	
klātesot	tikai	visnepieciešamākajam	mediķu	personālam.	35 

Baumas	 par	 Ulmaņa	 homoseksualitāti	 izmantotas	 visdažādākajos	
veidos,	 lai	 grautu	 viņa	 glorificēto	 tēlu.	 Kamēr	 valstsvīra	 atbalstītāji	
kultivē	priekšstatus	par	Ulmani	kā	tautai	ziedojušos	vientuļnieku,	kuram	
šī	vientulība	ļāva	tikai	vēl	enerģiskāk	un	nesavtīgāk	nodoties	kalpošanai	
tautai,	viņa	kritiķi,	galvenokārt	sociāldemokrātiskās	partijas	ideju	sekotāji,	
šo	vientulību	izmanto,	lai	radītu	baumas	un	aizdomas,	kas	patiesi	varētu	
ietekmēt	tādas	sabiedrības	viedokļus,	kurā	dominē	homofobiski	uzskati.

Viens	no	galvenajiem	šo	baumu	izplatītājiem	ir	sociāldemokrāts	Fēlikss	
Cielēns,	 kurš	 savu	 atmiņu	krājumos	vairākkārt	 uzsvēris	Ulmaņa	 ciešās	
attiecības	 ar	 Vilhelmu	 Munteru,	 dodot	 tiešus	 un	 ne	 tik	 tiešus,	 parasti	
dzēlīgus	mājienus:
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Ja	Otrais	pasaules	karš	nebūtu	noslaucījis	no	zemes	virsas	Ulmaņa	diktatūru,	
tad	 viņš	 sevi	 būtu	 izsludinājis	 par	 atjaunotās	 Latvijas	 karali.	 To	 darīt	 viņu	
nemaz	netraucēja	tas	apstāklis,	ka	šim	troņa	pretendentam	nebija	un	nevarēja 
būt pašam	sava	dēla.	Viņš	varēja	adoptēt	savu	mīluli	Vilhelmu	un	iecelt	viņu	
par	savu	troņmantnieku.”	36

Pēc	Muntera	 precībām	 ar	 krievieti	Natāliju	Kļaginu	 sabiedrībā	 sāka	
cirkulēt	 baumas,	 ka	 Munters	 vai	 vismaz	 viņa	 sieva	 spiego	 par	 labu	
Krievijai.37	Turklāt	pats	Munters	bija	vācu	 izcelsmes,	pret	ko	 latviešiem	
tolaik	bija	raksturīgi	nacionālie	aizspriedumi	un	pagātnē	sakņots	naids.	
Arī	daži	vēsturnieki	pauduši	uzskatus,	ka	Munters	savus	ārlietu	ministra	
pienākumus	savienojis	ar	spiegošanu	PSRS	labā.	Cielēns	vairākkārt	ziņojis,	
ka	Munters	laiku	pa	laikam	nakšņojis	Ulmaņa	dzīvoklī.	Arī	vēsturnieks	
I.	Ronis,	 atsaucoties	uz	 amerikāņu	žurnālista	Donalda	 rakstīto,	 piemin,	
ka	 Ulmanis	 un	 Munters	 ”pavadījuši	 atvaļinājumus	 Vecāķos,	 dzīvojuši	
viesnīcā	un	daudz	staigājuši	pa	mežu”.38	Natālijas	Kļaginas	un	Muntera	
laulības	 daudziem	 šķitušas	 fiktīvas,	 jo,	 kā	 stāstījis	 Gunārs	 Meierovics,	
kura	ģimene	dzīvojusi	tai	pašā	namā	Valdemāra	ielā	13a,	kur	līdz	1938.	
gadam	dzīvoja	arī	Munters	ar	sievu,	

nama	iemītnieki	par	Muntera	laulībām	ar	ne	visai	izskatīgo	N.	Kļaginu	bijuši	
visai	pārsteigti.	Munteram	pie	 sievietēm	esot	bijusi	 liela	piekrišana	un	viņš	
būtu	 varējis	 izvēlēties	 kādu	 izskatīgāku.	 Munters	 pret	 sieviešu	 uzmanības	
apliecinājumiem	gan	esot	bijis	visai	pavēss.	Pārsteigumu	radīja	tas,	ka	jaunā	
sieva	nav	dzīvojusi	vienā	istabā	ar	vīru,	bet	gan	iemitinājusies	meitas	istabiņā	
pie	virtuves	sētas	pusē.	39

Cielēns	 raksta,	 ka	 Ulmanis	 tā	 mīlējis	 savu	 Vilhelmu,	 ka	 pilnībā	
viņam	 uzticējies	 un	 ignorējis	 baumas,	 ka	 Vilhelma	 sieva	 ir	 Padomju	
Krievijas	 spiedze.	 Šis	 motīvs	 tiek	 turpināts	 arī	 mūsdienās.	 Latvijas	
Sociāldemokrātiskās	strādnieku	partijas	priekšsēdētājs	Juris	Bojārs	2002.	
gadā	laikrakstam	“Lauku	Avīze”	par	Ulmani	teic:

Sociāldemokrāti	 jau	 neko	 labu	 par	 Ulmani	 nevar	 domāt.	 Viņš	 taču	 visus	
sociāldemokrātus	sasvieda	cietumos	un	koncentrācijas	nometnēs.	[..]	Ulmanis	
pats	 slikti	 orientējās	 ārpolitikā.	 Viņš	 pārāk	 paļāvās	 uz	 Munteru,	 kurš	 bija	
padomju	izlūkdienesta	aģents.	Tas	ir	Ulmaņa	otrais	lielais	grēks,	kurš,	kā	savās	
atmiņās	rakstīja	Fēlikss	Cielēns,	bija	saistīts	ar	Ulmaņa	privāto	dzīvi.	Munters	
katru	nedēļu	esot	pavadījis	nakti	no	sestdienas	uz	svētdienu	pie	Ulmaņa.	To	
zinājusi	visa	tā	laika	augstākā	sabiedrība.40

Citādu	Ulmaņa	tēlu	veido	arī	rakstniece	Laima	Muktupāvela	romānā	
par	latviešu	izdevēju	Emīliju	Benjamiņu.	Viņa	valstsvīru	jaunībā	attēlo	kā	
biklu,	neveiklu	lauku	puisi,	kas	vēlas	dzirdēt	komplimentus	un	atzinības,	
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savā	romānā	īsi	atsaucoties	arī	uz	baumu	par	Ulmaņa	homoseksualitāti,	
kad	Benjamiņu	pāris	sastop	Ulmani	sanatorijā	Vācijā:

-	Runā,	ka	viņš	mīlot	vīriešus.
-	Nu	ja,	runāja	jau	arī,	ka	viņš	grasās	precēties	ar	Lia	Maru.	Bija	saderinājies.	
Tā	bija	tikai	preses	pīle.	Par	Ulmaņa	kāzām	ar	mēmā	kino	zvaigzni	no	Vācijas.	
Visi	 noticēja,	 pat	 es.	 ”Pēdējā	Brīdī”	 bija	 ievietota	 reportāža.	Ar	 bildēm,	 kur	
Lia	 Mara	 baltā	 brūtes	 kleitā,	 miršu	 vainagā.	 Ulmanim	 brūtgāna	 uzvalks,	
nofotografēts	ziediem	rotāts	limuzīns	un	kāzu	liecinieki.41

Tolaik	ticis	runāts	arī	par	to,	ka	Ulmanim	patīk	aizbildņa	loma	jaunu	
cilvēku	 dzīvē,	 tāpēc	 viņš	 vienmēr	 par	 kādu	 rūpējas	 īpaši,	 ka	 Ulmanis	
vairās	no	sieviešu	sabiedrības.	Žurnālists	Ē.	Briedis	šai	kontekstā	piemin	
arī	Ulmaņa	privātsekretāru	Jāni	Rudumu.	”Ulmanis	jauno,	glīto	un	veiklo	
puisi	 noskatījis	 sava	 brāļa	mājās	 Šķibes	 pagastā”,	 viņš	 ne	 tikai	 kārtojis	
prezidenta	privātās	un	valsts	lietas	un	visur	viņu	pavadīja,	bet	arī	dzīvoja	
kopā	 ar	 Ulmani.42	 Memuārliteratūra	 ļauj	 spriest,	 ka	 Ulmanis	 favorītus	
pa	 rokai	 mēdzis	 turēt	 arī	 diennakts	 tumšajā	 laikā.43	 A.	 Brastiņš	 saka:	
“Ulmanim	patika	aizbildņa	 loma”,	un	 tas	atgādina,	ka	 labvēlībai	varēja	
būt	citāds	izskaidrojums.	A.	Brastiņš	vēl	teic:	

Kamēr	Ulmani	pazīstam,	neesam	novērojuši,	ka	viņam	vispār	būtu	 tieksme	
pēc	sievietēm.

Saprotams,	 kāda	 dzīves	 posma	 parādības	 citā	 posmā	 var	 būt	 arī	
citādas.	Tomēr	tās	bija	un	palika	nepierādītas	baumas,	jo	vairāk	tāpēc,	ka	
citi	domāja	–	viņam	pēcnācēju	nevar	būt.44 

Nostāsti	par	Ulmaņa	iespējamo	homoseksualitāti	lielā	mērā	savijas	ar	
pieņēmumiem	par	viņa	un(vai)	Vilhelma	Muntera	 iespējamo	nodevību.	
Šis	 ir	 piemērs,	 kad	 politiķa	 personiskās	 attiecības	 tiek	 izmantotas,	 lai	
veidotu	un	argumentētu	negatīvas	attieksmes	pret	viņa	politisko	darbību.	
Ar	šiem	stāstiem	tiek	ne	 tikai	apšaubīta	viņa	vīrišķība	 (tās	 tradicionālā,	
heteroseksuālā	izpratnē),	bet	arī	līdera	un	sekmīga	valsts	vadītāja	spējas,	
viņa	darbības	un	lēmumu	racionalitāte.		

Nostāsti	par	slimībām	un	fiziskiem	defektiem
Daudzas	detaļas	norāda,	ka	ģimene	Ulmanim	bijusi	svarīga.	Kā	viens	no	

skaidrojumiem,	kāpēc	savas	ģimenes	viņam	tomēr	nebija,	un,	iespējams,	
pamatojoties	 uz	 ārsta	 Arveda	 Alkšņa	 atmiņām,	 kurās	 viņš	 stāsta	 par	
kādu	 noslēpumainu	 operāciju,	 kas	 veikta	 Ulmanim,	 radušās	 baumas,	
ka	valstsvīram	bijis	kāds	fizisks	defekts	vai	anomālija,	kas	neļāvusi	tam	
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dzīvot	normālu	vīrieša	dzīvi.45	Šo	mīklu	mēģinājuši	risināt	vairāki	autori.	
Jānis	Lejiņš	raksta,	ka	

Ulmanim	 bija	 komplicēts	 un	 sarežģīts	 raksturs,	 ko	 atšifrēt	 pilnīgi	 neesmu	
varējis.	Domāju,	ka	viņa	rakstura	veidošanā	un	visā	viņa	dzīvē	liela	nozīme	
piešķirama	 kādam	 fiziskam	 defektam,	 un	 tāpēc	 viņš	 rūpīgi	 sargāja	 savu	
privāto	dzīvi,	lai	arī	anatomiski	bija	pilnīgi	normāls	cilvēks.	46

Savukārt	žurnāliste	Tekla	Šaitere	atzīmē,	ka	”politiķis	sociāldemokrāts	
Valdemārs	 Bastjānis	 (1884–1975	 Bostonā)	 savos	 1966.	 gadā	 Stokholmā	
izdotajos	vērojumos	“Demokrātiskā	Latvija”	atceras	20.	gados	notikušos	
Zemes	bankas	padomes	 inspekcijas	 izbraucienus	uz	 laukiem.	Reiz	šādā	
braucienā	piedalījies	arī	Kārlis	Ulmanis.	V.Bastjānis	raksta:	

Kādu	citu	reizi,	kad	es	biju	bankas	padomes	priekšsēdis,	braucot	pa	Latgali,	
pārbraucot	 tiltiņam,	 tas	 ielūza	 un	 mašīnas	 priekšējie	 riteņi	 iestiga	 grāvī...	
Piebrauca	 citas	mašīnas	un	mūsu	 auto	 izcēla.	 Laiks	 bija	 ļoti	 karsts,	 un	mēs	
visi,	arī	šoferi,	bez	peldkostīmiem	metāmies	ezerā.	Vienīgais,	kas	peldēšanā	
nepiedalījās,	bija	K.	Ulmanis.47

Šai	 sakarā	 žurnāliste	 piemin	 arī	 Ulmaņa	 krustdēla	 Daiņa	 Rudzīša	
atmiņas,	kurās	viņš	pastāstījis	sekojošo:	

Par	to,	ka	Ulmanim	būtu	bijis	dēls,	es	ļoti	šaubos.	Ja	tas	tā	būtu,	tad	prezidenta	
politiskie	pretinieki	sociāldemokrāti	noteikti	to	būtu	izokšķerējuši	un	Ulmani	
iznīcinājuši	 presē.	 Taču	 pie	 augstās	 tiesas	 varu	 apzvērēt,	 ka	 Ulmanim	 bija	
viena	 mūža	 mīlestība.	 Tā	 bija	 Marija	 Veinberga.	 Pēc	 tam	 viņš	 visu	 dzīvi	
sevi	 veltīja	 tikai	darbam	un	 savai	 tautai.	Atceros,	māte	 stāstīja,	 ka	viņa	 ļoti	
centusies	 Ulmani	 apprecināt,	 bet	 visi	 mēģinājumi	 bija	 veltīgi.	 Andreju	
Veinbergu	 es	 personīgi	 nepazinu,	 bet	 zinu,	 ka	Ulmanis	 pabalstīja	 daudzus	
centīgus	 jaunekļus.	 Iespējams,	 ka	 Veinbergu	 viņš	 protežēja	 kā	 sava	 mūža	
mīlestības	vienīgo	dēlu.	Detroitā	satiku	Veinberga	līgavu	Ēriku	Groti,	bet	arī	
viņa	nezināja,	ka	Veinbergs	būtu	Ulmaņa	dēls.	Veinberga	karjera	jau	arī	nebija	
nekāda	spožā.	Trīsdesmit	septiņu	gadu	vecumā	Slimokasu	nodaļas	vadītājs?	
Citi	šajā	vecumā	jau	bija	ministri.	Jūs	rakstāt	par	Ulmaņa	fizisko	defektu.	Man	
atmiņā	 ir	 fotoattēls,	 kur	Ulmanis	 redzams	Pikšās	peldkostīmā,	 bet	 Bastjāņa	
pieminētā	epizode	neko	neizsaka	–	nu	negribēja	viņš	tajā	dienā	peldēties,	un	
viss.	48

Šie	 minējumi,	 protams,	 ir	 pretrunā	 ar	 stāstiem	 par	 Ulmaņa	
romantiskajām	 attiecībām	 ar	 vīriešiem	 vai	 sievietēm.	 Šādu	 baumu	
rašanās	norāda,	ka	attiecībā	uz	Kārļa	Ulmaņa	personību	sabiedrībā	pastāv	
kāda	kolektīvi	nozīmīga	problēma,	neskaidrība,	 kas	prasa	norādes	un	
skaidrojumus	 iespējamām	attieksmēm	vai	 rīcībām.	Baumu	pētniecības	
eksperti,	 kā	 norāda	 Dž.	 Bronners	 (Bronner),	 ir	 gandrīz	 vienisprātis,	
ka	 baumām	 ir	 kāds	 sociāls	 nolūks,	 ka	 tās	 atklāj	 kaut	 ko	 par	 kopienai	

117

Priedite.indd   117 2007.11.11.   15:05:29



	 	 	 	 	 	 													ŠĀ	LAIKA	ATSPULGĀ

nozīmīgiem,	nemieru	raisošiem	jautājumiem.	Turklāt	baumām	ir	sociāli	
efekti.	Tās	rodas,	kad	sabiedrībai	ir	vajadzība	pēc	tām.49	Ulmaņa	darbība,	
no	vienas	puses,	vēl	šodien	raisa	sajūsmas	un	apbrīnas	pilnas	atmiņas	
un	 kritiku,	 negatīvu	 vērtējumu,	 no	 otras	 puses.	 Starp	 šīm	 dažādajām	
uztverēm	 nepastāv	 vienošanās	 par	 nozīmi,	 kādu	 mūsdienās	 piešķirt	
Ulmaņa	politiskajai	darbībai.	Arī	 ar	 to	var	 skaidrot	 šo	dažādo	baumu	
rašanos	un	funkcijas.	Tās	piedāvā	saprotamākas	kategorijas,	caur	kurām	
Ulmaņa	 personību	 izvērtēt.	 Tās	 mēģina	 izskaidrot	 dažādus	 Ulmaņa	
personības	aspektus,	piešķirt	tiem	negatīvas	vai	pozitīvas	nozīmes.	

Ulmaņa	vientulības	diskurss
Noslēdzot	 šo	 apskatu	 par	 populārākajām	 baumām,	 saistītām	 ar	

Kārļa	 Ulmaņa	 privāto	 dzīvi,	 gribu	 atzīmēt,	 ka	 diskursos	 par	 Ulmaņa	
romantiskajām	attiecībām,	manuprāt,	būtiskākā	tomēr	ir	tieši	šo	attiecību	
neesamība.	Tieši	Ulmaņa	atteikšanās	no	 laicīgajām	baudām	ir	nozīmīgs	
elements,	kas	palīdz	uzturēt	viņa	nācijas	tēva	un	varoņa	tēlu	arī	šodien.	
Vairāki	 autori	uzsver	Ulmaņa	pieticīgo	un	atturīgo	dzīvi.	E.	Dunsdorfs	
norāda,	ka	viņš	“nelietoja	alkoholu,	būdams	pilnīgs	atturībnieks,	nespēlēja	
kārtis,	 nesmēķēja	 un	 viņam	 nebija	 jāuztur	 dārgas	 sievietes”.50	 Kaut	 arī	
Ulmanis	 bija	 pazīstams	 kā	 noslēgts	 vecpuisis,	 kas	 nepazīst	 romantisku	
jūtu,	daudziem	viņš	iemieso	fiziski	un	morāli	stipru,	diženu	un	nobriedušu	
nācijas	 tēvu.	 Tieši	 ģimenes	 trūkums	 un	 no	 tā	 izrietošā	 visas	 enerģijas,	
domu	 un	 spēku	 projicēšana	 uz	 tautas	mīlestību	 un	 nācijas	 vajadzībām	
ir	tā	īpašība,	ko	Ulmaņa	atbalstītāji	un	glorificētāji	viņā	novērtējuši	īpaši	
augstu.	Tas	ļauj	viņam	kļūt	par	nācijas	tēvu	gandrīz	vistiešākajā	nozīmē.	

Daudzi	 autori	 piemin,	 ka	Ulmanis	 atteicies	 no	 jebkādas	 personiskās	
dzīves	 un	 ka	 viņa	 lielākā	 balva	 ir	 bijusi	 tautas	 mīlestība.	 Atmiņās	
cilvēki	stāsta,	kā	Ulmanis	viņus	materiāli	pabalstījis,	teicis	labus	vārdus,	
iedrošinājis,	 izrādījis	 rūpes	 par	 viņiem,	 uzdāvinājis	 kādu	 sen	 kārotu	
lietu	vai	citādi	palīdzējis.51	Tas	norāda,	ka	daudzu	labās	atmiņās	palicis	
Ulmanis	 kā	 nācijas	 tēvs,	 kā	 cilvēks,	 kas	 savas	 tēvišķās	 rūpes	 novirzījis	
savas	tautas	labklājībai.	Tieši	šādā	valstsvīra	ziedošanās	spējā	viņi	saredz	
savu	labklājību.	Kā	atceras Imanta	Vintergrēna:	

Esmu	Kārļa	Ulmaņa	auklējums.	Domāju,	ka	daudzi	no	manas	paaudzes	teiks:	
“Mēs	visi	esam	viņa	bērni.”52

Ulmaņa	 vientulības	 diskurss	 ir	 raksturīgs	 daudziem	 viņa	 piekritēju	
un	atbalstītāju	darbiem	–	kad	tiek	uzsvērta	viņa	atteikšanās,	ziedošanās	
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un	upurēšanās.	Šajos	darbos	parasti	 arī	nav	pieminēti	viņa	personiskās	
dzīves	 aspekti	 vai	 ar	 tiem	 saistītās	 baumas.	 Tieši	 viņa	 vientulība	 un	
pašaizliedzība	ir	daļa	no	valstsvīra	glorificētā	tēla:

Un	 nobeigumā	 gribētu	 atgādināt,	 ka	 viena	 no	 K.	 Ulmaņa	 mācībām	 bija	
līdzsvars	starp	materiālām	un	gara	vērtībām	–	arājs	ar	grāmatu,	kā	tas	attēlots	
viņa	 personiskajā	 grāmatzīmē.	 Visam	 pāri	 tomēr	 stāv	 dedzīga,	 kūsājoša	
tautas	 mīlestība,	 aicinājumi	 celt	 tās	 pašapziņu,	 jā,	 izteikts,	 bet	 ne	 agresīvs	
nacionālisms,	jo	katru	aicināja	pakāpties	augstāk	[..].	Kārlim	Ulmanim	nebija	
mantas,	ģimenes,	bērnu,	tuvāku	draugu.	Būtībā	viņš	bija	diezgan	vientulīgs	
savrupceļa	 gājējs.	 Viņu	 nevilināja	 materiālas	 vērtības,	 viņam	 bija	 viena	
pamatvērtība	–	mūžīgā	Latvija,	par	ko	viņš	domāja	baltās	un	nebaltās	dienās,	
domāja	savas	personības,	savas	izpratnes	un	viņam	atvēlēto	vēstures	apstākļu	
ietvaros.53

Arī	kāds	Bora	kungs	vēstulē	žurnālistam	U.	Lasmanim	rakstījis:	“Viņa	
sieva	bija	visa	Latvija,	viņa	sieva	–	visa,	visa	latviešu	tauta.	Tad	arī	tai	viņš	
dzīvoja.”54

Lai	 arī	 paša	 Ulmaņa	 runās	 iespējams	 identificēt	 dzimtes	 diskursa	
elementus,	 kas	 ir	 līdzīgi	 fašistiskajām	 un	 nacionālsociālistiskajām	
patriarhāli	 orientētajām	 politiskajām	 filozofijām,	 tomēr	 tiem	 piešķirts	
mazliet	 cits	 raksturs.	 K.	 Ulmaņa	 režīma	 ideoloģijai	 bija	 vairāki	 avoti.	
Vispirms	 tos	 veidoja	 īpašā	 latviešu	 apziņa,	 latviešu	 zemnieku	 ģimenes	
patriarhālās	tradīcijas	un	latviešu	folkloras	mantojums.	Tas	atspoguļojās	
arī	 viņa	 runās,	 maskulīnās	 īpašības	 un	 fizisko	 spēku	 sasaistot	 ar	
zemniecisko	 mentalitāti	 un	 latvisko	 darba	 tikumu.	 Stipriem	 bija	 jābūt	
kā	vīriešiem,	 tā	sievietēm,	 jo	 tikai	šādi	cilvēki	var	pienācīgi	veikt	 lauku	
darbus.	Jau	1914.	gadā	Ulmanis	rakstīja,	ka	vajadzīgi	ļaudis,	kas	“vīrišķīgi	
darbā”.55	Ulmaņa	 runās	vīrišķības	 izpratne	 cieši	 tiek	 sasaistīta	ar	darbu	
lauksaimniecībā	–	vīrišķība	ir	spēks	un	apņēmība	uzņemties	un	padarīt	
smagus	 un	 grūtus	 darbus.	 Nozīmīgs	motīvs	 Ulmaņa	 runās	 un	 rakstos	
bija	zemes	un	darba	mīlestība,	arī	spēks,	varonība	un	drosme,	viņš	runāja	
par	valsti,	zemniekiem,	dzīves	un	darba	mērķiem,	spēcīgiem	raksturiem	
un	jaunatnes	uzdevumiem,	kritizēja	šaubas	un	neizlēmību,	mazdūšību.56 
Ulmaņa	laikabiedrs	J.	Lapiņš	teicis:	

Pēc	Kārļa	Ulmaņa	pārliecības	vienīgais,	kas	dzīvē	dod	panākumus,	ir	darbs,	
tas	mūsu	pazudinātājs	vai	augšāmcēlējs.57

Aizrautīgi	Ulmanis	līdz	ar	to	arī	aicināja	jauniešus	mācīties	un	strādāt	
un	kritiski	esot	raudzījies	uz	tiem,	kas	kavējuši	darbu	nakts	izpriecu	dēļ.	

Ulmaņa	 laikabiedrs	Alfreds	 Bērziņš	 raksta,	 ka	Ulmanis	 ir	 vīrs,	 kam	
“latviešu	tauta	un	Latvijas	brīvība	bija	visas	viņa	raženās	dzīves	saturs,	
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jēga	un	sūtība”.58	 Iekšējos	pārdzīvojumus	Ulmanis	slēpis	no	citu	acīm.59 
Visiem	 bijis	 skaidrs,	 ka	 Ulmanim	 nav	 personiskās	 dzīves,	 līdz	 ar	 to	
personiskā	labklājība	nav	bijusi	tik	svarīga:

Kārlis	Ulmanis	dzīvoja	vientuļu	dzīvi	bez	ģimenes,	bez	draugiem.	Ap	viņu	
drūzmējās	cilvēki,	kas	palīdzēja	veikt	valsts	darbu.	Daži	no	tiem	bija	politiski	
nepieciešami,	 daži	 tehniski	 noderīgi,	 dažiem	 viņš	 uzticējās	 vairāk,	 dažiem	
mazāk.	Bet	maz	starp	viņiem	bija	tādu,	kurus	varētu	uzskatīt	kā	tuvus	viņa	
sirdij.
Vērojot	 Kārļa	 Ulmaņa	 nerimtīgās	 pūles	 par	 tautas	 labklājību	 un	 laimi,	
reizēm	uzmācās	 jautājums,	 vai	 arī	 viņš	 pats	 kādreiz	 bijis	 laimīgs?	 Šādas	
domas	 mani	 nodarbināja,	 kad	 pāris	 dienas	 pirms	 apvērsuma	 vairākas	
stundas	bijām	sprieduši	par	dažādiem	uzdevumiem,	kas	gaida	valdību	pēc	
pārmaiņām.	Pienākot	krēslas	stundai,	kaut	kā	valodas	apklusa.	No	sāniem	
vēroju	K.	Ulmaņa	seju,	kurā	domas,	darbs	un	rūpes	bija	ierakstījušas	dziļas	
zīmes.	Pamanījis,	ka	viņu	novēroju,	K.	Ulmanis	 jautāja,	kālab	es	uz	viņu	tik	
pētoši	raugoties.	Neizvairīdamies	no	tiešās	atbildes,	teicu,	ka,	raugoties	viņa	
sejā	un	vērojot	viņa	darbu,,	kas	veltīts	citu	cilvēku	labklājībai	un	laimei,	man	
uzmācās	jautājums,	vai	viņš	pats	arī	kādreiz	bijis	laimīgs?
Brītiņu	padomājis,	paraugoties	manī,	viņš	atbildēja	ar	pretjautājumu	–	vai	jūs,	
Bērzīti,	varat	man	pateikt,	kas	ir	laime?
Jautājums	mani	 pārsteidza.	Gandrīz	 katrs	 cilvēks	 ir	 kādreiz	 domājis	 un	 arī	
izjutis,	ka	viņš	 ir	 laimīgs,	bet	pateikt	vārdos,	kas	 ir	 laime	–	nekad	 to	nebiju	
iedomājies.	 Laime	 ir	 laime,	 cēloņi,	 kas	 laimes	 sajūtu	 rada,	 vienmēr	 nav	 tie	
paši.	Nevarēdams	neko	 labāku	 izdomāt,	atbildēju,	ka	 laime	 ir	 tāds	dvēseles	
stāvoklis,	kad	cilvēks	vēlas,	lai	tā	paliktu	mūžīgi.
-	 Tādā	 gadījumā	 es	 esmu	 bieži	 bijis	 laimīgs,	 jo	man	 sagādā	 patiesu	 prieka	
un	laimes	sajūtu,	 ja	zinu,	ka	mans	darbs	ir	atvieglojis	dažiem	vai	daudziem	
latviešiem	viņu	dzīves	soļus,	–	atbildēja	K.	Ulmanis.60

Arī	 Jānis	Labsvīrs	uzsver,	 ka	Ulmanim	nebija	personiskās	dzīves,	 jo	
viņš	visu	ziedojis	tautas	labā.61	Ulmanis	uzstādīja	savā	ziņā	necilvēcisku	
ideālu.	Viņa	paša	propagandētajā	tēlā	(gan	tajā	laikā,	gan	dažu	vēsturnieku	
un	laikabiedru	radītajā	tēlā	arī	mūsdienās)	nebija	nekādu	cilvēcisko	vājību,	
nekā,	kas	novērstu	viņa	uzmanību	no	darba	valsts	un	tautas	labā.	Ulmaņa	
atbalstītājiem	 viņa	 ģimenes	 trūkums	 ir	 vēl	 viens	 arguments,	 kas	 tiek	
pieminēts,	lai	uzsvērtu	šā	cilvēka	ārkārtīgo	ziedošanos	valstij	un	tautai.

Noslēgums
Tādas	ir	vairāku	Ulmaņa	laikabiedru	atmiņas	un	mūslaiku	minējumi.	

Skopā	 informācija	 par	 Ulmaņa	 personisko	 dzīvi,	 iespējams,	 ir	 pamatā	
tam,	ka	līdz	šim	tā	arī	nav	bijis	neviena	nopietna	pētījuma	par	valstsvīra	
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personisko	dzīvi.	Tikai	tenkas	un	nostāsti,	kuru	saknes	meklējamas	jau	20.	
un	30.	gadu	Latvijā	un	kas	dzīvas	vēl	šodien,	ietekmējot	to,	kā	uztveram	šo	
valstsvīru	un	kādas	nozīmes	un	skaidrojumus	piešķiram	viņa	lēmumiem	
un	darbībām,	viņa	personībai.

Stouns	(Stones)	raksta,	ka	viena	no	mūsdienu	sabiedrības	raksturīgām	
iezīmēm,	tā	kā	nedzīvojam	kopā	un	personiski	nekad	neesam	satikuši	lielu	
daļu	cilvēku,	ko	zinām,	ir	bezpersoniska	interese	bezpersoniskās	attiecībās	
starp	svešiniekiem.	Sajūtas	par	saikni	ar	šiem	cilvēkiem	ir	abstraktas,	tajās	
mums	 jāpaļaujas	 uz	 atmiņu,	 psiholoģiju,	mūsu	 zināšanām	 par	 vēsturi,	
literatūru	 vai	 kino,	 nevis	 ikdienas	 mijiedarbību.	 Sajūtas	 un	 iztēle,	 kas	
balstītas	 ikdienišķās	 lietās,	 ļauj	 veidot	 abstraktu	 tuvību	 ar	 cilvēkiem,	
kurus	nekad	neesam	satikuši,	bet	par	kuru	dzīvēm	uzzinām	pie	brokastu	
galda	vai	vakara	ziņās,	kuru	klātbūtne	dominē	publiskajā	telpā.62 

Lai	 veidotu	 saites	 ar	 publiskām	figūrām,	mums	 nepieciešamas	 tikai	
dažas	detaļas,	taču	no	sīkumiem	izaug	plaši	iztēles	un	domas	ceļi.	Relatīvi	
dekontekstualizētas	epizodes	cilvēku	dzīvēs	palīdz	radīt	empātijas	jūtas	
vai	emocionālas	saites	ar	personībām,	kuras	patiesībā	atrodas	ļoti	tālu	no	
mums.	Jo	vairāk	publikai	ir	zināmas	detaļas,	jo	vairāk	tā	jūtas	sasaistīta	ar	
kādu	personību.	Mēs	redzam	publiskās	figūras	un	arī	ievērojam	sociālās	
un	kulturālās	struktūras,	kas	dara	iespējamu	un	ierobežo	to	pastāvēšanu.	
Tas,	 cik	 lielā	 mērā	 mēs	 ievērosim	 šīs	 struktūras,	 ir	 atkarīgs	 no	 stāsta,	
no	 detaļām,	 ko	 mēs	 saņemam,	 un	 no	 mūsu	 iztēles	 spējām.	 No	 stāstā	
iekļautajām	detaļām	atkarīgs,	vai	publika	jutīsies	iesaistīta	un	empātiska,	
vai	arī	paliks	vienaldzīga	un	neizprotoša.	Zināšanas	par	intīmo	dzīvi	ļauj	
izskaidrot	 publiskās	 personas	 saprotamās	 kategorijās.63	 Privātās	 dzīves	
detaļas	ir	svarīgas,	lai	labāk	saprastu	arī	vēsturiskas,	bet	mūsdienās	politiski	
un	 sociāli	 joprojām	 nozīmīgas	 personības.	 Bez	 šīm	 detaļām,	 neatkarīgi	
no	 tā,	vai	 tās	 izaugušas	no	baumām	vai	 faktiem,	Kārlis	Ulmanis	paliek	
tāls	un	svešs,	pārāk	uzspodrināts	tēls	bez	cilvēciskas	piesaistes.	Baumas	
par	 homoseksualitāti	 dod	 iespēju	 ar	 vienkāršiem	 līdzekļiem	 panākt	
kritisku	 vai	 skeptisku	 attieksmi	 pret	 valstsvīra	 personību.	 Baumas	 par	
romantiskām	attiecībām	ļauj	saprast,	ka	Ulmanis	bija	ne	tikai	valstsvīrs,	
bet	arī	cilvēciska	būtne,	tās	norāda	uz	zināmām	vājībām,	varbūt	kļūdām	
vai	ievainojamību,	kas	ne	gluži	iederas	mākslīgi	radītajā	Ulmaņa	tēlā,	viņa	
varoņeposam	līdzīgajā	stāstā.		

Harismātisku	līderu	īpašībām	piemīt	viens	kopsaucējs	–	iziešana	ārpus	
ikdienišķās	komunikācijas	ietvariem.	Ierindas	pilsoņi	šādos	līderos	projicē	
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noteiktus	 ideālus	 un	 cerības,	 piedēvējot	 tiem	 kādas	 pozitīvas	 īpašības.	
Ulmaņa	tēls	it	kā	apkopo	tautas	dzīvesziņai	raksturīgākās	īpašības,	ideālus,	
varbūt	pat	instinktus.	”Mūsu	tauta	kopš	sirmās	senatnes	turējusi	augstā	
godā	tikumus:	mīlestību	uz	dzimto	zemi,	darbu,	 ticību	savai	nākotnei,”	
vienā	 no	 savām	 radiorunām	 sacījis	 Ulmanis.	 Latviskā	 dzīvesziņa	 visās	
Ulmaņa	runās	it	kā	balstās	uz	viņaprāt	šiem	sensenajiem	tikumiem,	tāpat	
arī	paša	Ulmaņa	uztvere	viņa	sekotājos	un	atbalstītājos.64	Ulmani	līdz	ar	
viņa	atstāto	kultūras	mantojumu	zināmā	mērā	varam	uzskatīt	par	nācijas	
tikumu,	 latviskās	 dzīvesziņas	 pamatu	 veidotāju	 un	 turpinātāju.	 Tādas	
dzīvesziņas,	 kas	 nepiešķir	 vērtību	 romantikai,	mīlestībai	 un	 seksuālām	
attiecībām,	 vismaz	 ne	 publiskajā	 sfērā.	 Paša	 Ulmaņa	 runas	 un	 viņa	
atbalstītāju	stāsti	pauž	uzskatus,	ka	latvieša	dzīves	ideāli	nav	meklējami	
baudās	un	attiecībās.	Lielā	mērā	tieši	tā	Ulmani	uztveram	arī	šodien,	kad	
saprotam	viņu	kā	tautas	varoni	un	vadoni.	Nācijas	tēvu.	
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Sandris Vilcāns

Lielais Kārlis “Aizkulišu” 
karikatūrās (1931–1934)

Rakstā aplūkotas žurnāla “Aizkulises” karikatūras par Kārli Ulmani trīs gadus 
pirms 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma un noskaidrots, kādus spilgtus 
epitetus K. Ulmanim ir veltījusi demokrātiskās valsts iekārtas brīvā domāšana, 
kas pēc apvērsuma tika cenzēta.
Atslēgvārdi: Kārlis Ulmanis, “Aizkulises”, karikatūra.

Ceturtās Saeimas vēlēšanas 1931. gada rudenī apliecināja, ka Kārļa 
Ulmaņa politiķa zvaigzne bija sākusi rietēt – “viņš, protams, tika ievēlēts 
Saeimā, bet nevienā apgabalā – kā pirmais, kaut arī partijas priekšsēdis 
visos sarakstos bija minēts pirmais”.1 Šī vēsts “Aizkulisēs” K. Ulmani 
attēloja kā pakaļlēcēju karikatūrā, kurā Saeimā iekļuvušie politisko spēku 
pārstāvji stabili sēž gaiļa mugurā, bet Ulmanis knapi ieķēries tā astē (1. 
att.). “Aizkulises” ironizējot piebilst, ka tā “kundziņš” varot nolauzt 
degunu.2

Nedēļas žurnāls “Aizkulises” bija ievērojamākais dzeltenās preses 
izdevums 20. un 30. gadu Latvijā. To izdeva un iespieda Rīgā “J. Lukstiņš 
un biedri” spiestuvē. Žurnāla galvenais redaktors bija Artūrs Tupiņš. 
Izdevuma popularitāti apliecina tā tirāža, kas pieauga no 3000 līdz 15 000 
eksemplāru.3 Taču tautā iemīļotās “Aizkulises” ar iekšlietu ministra 
Viļa Gulbja 1934. gada 16. maija lēmumu tūlīt pēc K. Ulmaņa valsts 
apvērsuma tika slēgtas, un žurnāla redaktori A. Tupiņš, K. Platnovics un 
H. Canders sodīti par personu goda aizskaršanu.4 Vēsturnieks Rihards 
Treijs, komentējot 1934. gada represijas pret presi, “Aizkulises” nosauc 
par “nevainīgu izdevumu”.5 Tomēr “Aizkulises” svētas nebija...

Kultūrvēsturnieks Konstantīns Karulis noskaidrojis, ka “pēc 1934. gada 
maija notikumiem izplatīšanai aizliegto periodisko izdevumu skaits bija 
115 avīžu un žurnālu”, aptuveni puse no tiem tika apturēti ar 16. maija 
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veto.6 Aizliegtās preses sarakstā bija arī “Aizkulises”, kuras K. Karulis 
ierindo ģimenes dzīvi ārdošo izdevumu kategorijā – iespējams tāpēc arī žurnāls 
tika slēgts.7 K. Karulis raksta, ka inteliģence “Aizkulises” “nosodīja par 
populāru personu (mākslinieku, valsts darbinieku) ģimenes dzīves 
attēlošanu, par intrigu vērpšanu, par baumu izplatīšanu. “Aizkulišu” 
rakstiem bija arī traģiskas sekas. Izcilā pianiste Lilija Kalniņa–Ozoliņa, 
satriekta par kādu viņas personisko dzīvi aizskarošu rakstu, 1934. gadā 
izdarīja pašnāvību. Sašutums sabiedrībā bija tik liels, ka mākslinieku 
grupa ar Nacionālās operas diriģentu komponistu Jāni Kalniņu priekšgalā 
izdemolēja “J. Lukstiņš un biedri” spiestuvi.8

“Aizkulišu” pastāvēšanas laikā no 1925. gada 1. augusta līdz 1934. 
gada 11. maijam žurnālā tika publicētas 55 karikatūras par Kārli 
Ulmani, tādējādi pret viņu vēršot satīrisku kritiku. Lai noskaidrotu, 
kādu K. Ulmani attēloja “Aizkulišu” karikatūrās, pirms tika sarīkots 
atentāts pret demokrātiju, aplūkoju zīmējumus trīs gadu laikā pirms 
apvērsuma – no 1931. gada 15. maija, kas, izrādās, bijis ražīgākais Kārļa 
Ulmaņa karikatūru publicēšanas periods “Aizkulisēs”.

128

1. att. 
Aizkulises. 1931, 
41, 1. lpp.
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Būtiska tālaika Latvijas preses sistēmas iezīme bija tā, ka daudzi 
laikraksti un žurnāli atradās lielākā vai mazākā opozīcijā valsts varai. 
Demokrātiskas sabiedrības pamatelementu – vārda brīvību – nodrošināja 
Satversme, un katrs to izmantoja, kā mācēja. “Aizkulises” sevi definēja 
par bezpartejisku izdevumu, un tā saturs bija dzeltens. Ikviena “Aizkulišu” 
numura vāku rotā lielformāta titulkarikatūra, kas tad arī izvēlēta par 
pamatvienību turpmākajam apskatam.

Cepts sivēns
1931. gadā Saeimas rudens sesijai sākoties, “Aizkulises” paziņo, 

ka “politiskā dubļu vannu sezona atklāta”, un karikatūrā redzam līdz 
pusei dubļos iegrimušus politiķus ar K. Ulmani priekšplānā, savstarpēji 
apšļakstinoties ar netīru ūdeni (2. att.).9 Kādā citā karikatūrā politiskā 
virtuve salīdzināta ar zoodārzu, kurā starp lauvām, mērkaķiem un 
auniem redzams K. Ulmanis, ietērpts mežakuiļa ādā. “Aizkulises” zvēriem 
par savstarpējo ķengāšanos un plēšanos piesola aukstu ūdens šalti (3. att.).10  

129

2. att. 
Aizkulises. 1931, 
32, 1. lpp.
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3. att. 
Aizkulises. 1931, 
29, 1. lpp.

4. att. 
Aizkulises. 1931, 
40, 1. lpp.
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5. att. 
Aizkulises. 1931, 
49, 1. lpp.

6. att. 
Aizkulises. 1932,
13, 1. lpp.
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7. att. Aizkulises. 1933, 12, 8. lpp.

8. att. 
Aizkulises. 1933, 
34, 1. lpp.

Savukārt priekšvēlēšanu laikā deputātu amatu kandidāti vēlētāju aplido 
kā eņģelīši, solīdami zeltu un pilis, taču Ulmanis vēlētājam rāda pigu (4. 
att.).11 Vai Ulmanis gulēja uz savas slavas lauriem, ka vēlētājiem neko 
solīt nevajadzēja? Sak’, vārds jau runā pats par sevi un lieki reklamēties 
nevajag? Tobrīd Ulmanis bija Ministru prezidents, taču pēc vēlēšanām 
premjera krēslu zaudēja. 1931. gada 6. decembrī par Ministru kabineta 
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vadītāju kļuva Marģers Skujenieks.l2 Šim notikumam veltītajā karikatūrā 
Ulmanis attēlots kā cepts sivēns, kuru maltītei ir sagatavojis šefpavārs 
Skujenieks (5. att.).13

Pēc nepilnu četru mēnešu darba krita Skujenieka valdība. Sastādīt 
Ministru kabinetu Valsts prezidents Alberts Kviesis aicināja Ādolfu 
Bļodnieku, taču Zemnieku savienība ar K. Ulmani priekšgalā kategoriski 
iebilda pret dažiem Bļodnieka izvēlētiem ministru kandidātiem. Karikatūrā 
metaforiski ir attēlots svētku laiks (6. att.): zīmējuma priekšplānā ar garām 
ausīm redzams Gustavs Zemgals Lieldienu zaķa ādā, fonā divas tirgus 
sievas – sīkbļodnieku madāma (Bļodnieks) un zemsaviešu tantiņa (Ulmanis), 
kuras, novērtējot olas, protestē: “Skaties, vanckari vien ir, tādi ministru 
pudiņam neder.”14

1933. gada pavasarī atkal tika sastādīta jauna valdība, K. Ulmanim 
paliekot opozīcijā. Karikatūrā redzams Ulmanis, kas valdības ratos ielicis 
spieķi (7. att.). “Aizkulises” komentē, ka Ādolfiņš vezumiņā ved “daudz 
kundziņu, daudz jefiņu, bez Kārlīša smagumiņa”.15

Lielais papucītis
K. Ulmaņa laikabiedrs Alfreds Bērziņš raksta, ka “par valsts apvērsumu 

Ulmanis runāja jau 1933. gada februārī”.16 Tā paša gada augustā 
“Aizkulises” vēstīja: “Lielais Kārlis Ulmanis esot faktiskais “diktators”.”17

Karikatūrā redzam K. Ulmani rotaļājamies ar marionetēm (8. att.):
Es Brunīti18 dancināju,
Aiz kociņa turēdams,
Jo tas Celmiņš19 augstu lēca,
Jo es smējos svilpodams.20

Vēsturnieks Aivars Stranga norāda, ka tieši “1933. gada augustā viņš 
[K. Ulmanis] izšķīrās par apvērsuma gatavošanas sākumu”.21 Gatavojoties 
apvērsumam, tika atlaisti Rīgas garnizona un Politiskās policijas vadītāji, 
jo tiem Ulmanis neuzticējās. Tikmēr Saeimā norisa pilnīgi tukšas debates 
par Saeimas iesākto Satversmes reformu.22 Šie dramatiskie notikumi 
atspoguļojas “Aizkulišu” 27. oktobra karikatūrā, kurā attēlots augumā 
pārspīlēti liels K. Ulmanis, kas, bruņojies ar ieroci un ar Satversmes 
grozījumiem kabatā (9. att.), izdzenā augumā sīciņos Saeimas deputātus: 
“Nu tik, brāļi, naigi, naigi, lasāties gar stūri prom.”23 Politisko drāmu 
valstī iezīmē arī 15. decembra karikatūra, kurā Ulmanis ar naglām un 
āmuru rokās stāv pie Pērkonkrusta zārka un grasās to aiznaglot ciet (10. 
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9. att. 
Aizkulises. 1933, 
44, 1. lpp.

10. att. 
Aizkulises. 1933, 
50, 1. lpp.
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11. att. 
Aizkulises. 1933, 
52, 1. lpp.

12. att. 
Aizkulises. 1934, 
2, 1. lpp.
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13. att. 
Aizkulises. 1934, 
10, 1. lpp.

14. att. 
Aizkulises. 1934, 
12, 1. lpp.
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att.).24 Pieaugot K. Ulmaņa autoritātei iekšpolitikā, “Aizkulises” viņu sāka 
dēvēt par Lielo Kārli. Ulmanim tika veltīti arī tādi epiteti kā papucītis un 
populārākais vecpuisis vai, lietojot deminutīvu, – ulmanīts un Kārlītis.

1933. gada “Aizkulišu” pēdējā numura karikatūra ir zīmīga. Tā rāda 
K. Ulmani, tērpušos naktskreklā, stāvam pie naksnīgā loga (11. att.). 
Rūtī saskatāma egļu audze, kuras galotnes rotā nacistu svastika, tādējādi 
norādot uz diktatoriskām tieksmēm, kas valstī varētu īstenoties Jaunajā 
gadā.25 

Sapnis vasaras naktī
1934. gada 12. janvārī “Aizkulises” bija nobažījušās par Ādolfa 

Bļodnieka valdības stabilitāti. Karikatūrā uz tramplīna attēlots Bļodnieks, 
kam lēcienā slēpes ir sagājušas krusteniski, un zem atsperšanās vietas 
sakumpis ir paslēpies smaidošs K. Ulmanis (12. att.):

Vai šis būs liktenīgais lēciens,
Vai nu nāks kabineta trieciens?
Bet lielais Kārlis tikai smaida,
Kad viņa konkurenti vaida.26

Žurnāla satraukums izrādījās pamatots. Marta sākumā Bļodnieka 
valdība, gandrīz pēc gadu ilgas darbības, bija kritusi. Jauno kabinetu 
sastādīt bija uzticēts K. Ulmanim. “Ir gan tie putni rijīgi, nezinu, ko 
viņiem dot krīzes laikā,” karikatūrā saka Ulmanis, barodams putnus ar 
baltmaizi (13. att.).27 Ulmanis uzsvēra, ka viņa valdība ir nacionāla, tāpēc 
“solās iekšējā politikā apkarot valsts autoritāti graujošas un valstij kaitīgas 
galējības”, un izrēķināšanās ar politiskajiem pretiniekiem ir jaunā kursa 
dienaskārtībā.28 Karikatūrā Ulmanis satvēris pērkonkrustiešu un sociķu 
līderus un triec tos ar pierēm vienu pret otru (14. att.). Līdzīgi Lieldienām 
veltītā karikatūrā Ulmanis ar pūpolzaru rokās ieper bļodniekus, 
skujeniekus un demcentristus (15. att.). Ulmanis zīmēts kontūrās lielāks 
nekā pārējie, tas liecina par autoritāti un pozīciju kurš te ir saimnieks galu 
galā.29

Uz 11. maija “Aizkulišu” numura vāka ir attēlota laikmeta ikona – 
karikatūra “Sapnis vasaras naktī”, kas savu vietu jau radusi Latvijas vēstures 
grāmatās kā viena no nedaudzajām liecībām par maija notikumiem 1934. 
gadā. Zīmējumā redzam gultā guļošu sociāldemokrātu Frici Menderu, kas 
nosapņo valsts apvērsumu (16. att.). “Aizkulises” paskaidro, ka “biedra 
Mendera sensacionālos atklājumus par apvērsuma gatavošanu zemsavieši 
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15. att. 
Aizkulises. 1934, 
13, 1. lpp.

16. att. 
Aizkulises. 1934, 
18, 1. lpp.
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nosauc par sapņiem un murgiem”. Taču šie sensacionālie murgi piepildījās, 
un tie, kas savās pastkastītēs 18. maijā cerēja tur parādāmies “Aizkulises”, 
to nesagaidīja... aizkulises bija pārvērstas par tabu.

Vēlāk, 1936. gadā, humora žurnālā “Sikspārnis” bija teikts: “Uz 
neatgriešanos mūžībā aizgāja seklais “aizkulišu” laiks! Tukšas pļāpāšanas, 
lielīšanās un krustdēlu laiks! Muļķīgā “reprezentēšanās” toreiz sevišķi 
maitāja skolu jaunatni, pieradinot to dzīvot pāri līdzekļiem.”30

Nobeigums
“Politiskās aizkulises ir slepeni lēmumi vai sarunas, kas nosaka 

politisko partiju un darbinieku izturēšanos vienā vai otrā jautājumā,” 
raksta vēsturnieks Arveds Švābe.31 Tieši aizkulišu pārzināšana karikatūrai 
nodrošināja aktuālās hronikas raksturu, kas, publiskojot politiskās virtuves 
peripetijas, paredzēja notikumu iespējamo attīstību, īpaši, ja runājam par 
autoritāro spēku nākšanu pie varas valstī. Pieaugot K. Ulmaņa lomai 
iekšpolitikā, viņa attēlošanai “Aizkulišu” karikatūrās izmantota stingrā 
tēva metafora (strict father metaphor), kas izteikti raksturīga patriarhālas 
sabiedrības modelim, kurā autoritatīvu lomu ieņem ģimenes galva – tēvs, 
kurš “zina vislabāk, kas ir pareizākais viņa ģimenei, ko tai dot”.32 Ulmaņa 
varas pieaugumu karikatūrās simbolizē viņa lielās auguma proporcijas 
salīdzinājumā ar citiem Saeimas deputātiem, kuri attēloti augumā mazāki. 
Jau 1933. gada otrajā pusē karikatūrās sāk iezīmēties Ulmaņa autoritatīvais 
stāvoklis politikā un tēvišķās rūpes par valsti, taču līdz tam K. Ulmanis 
zīmējumos ir parasts politiskais bandinieks līdzās citiem politiskās kultūras 
darbiniekiem.

No šodienas pozīcijām raugoties, “Aizkulišu” karikatūrai nebija 
raksturīgs politkorektums, tā nostājās lasītāja pusē un bija kritiska līdz 
brīdim, kad to apklusināja cenzūra. Ulmaņa autoritārajam režīmam 
“Aizkulises” nebija ērtas un tika uzskatītas par traucēkli jaunajai 
valstiskajai domāšanai, tāpēc žurnāls tika slēgts.
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Dace Zipka

Kārlis Ulmanis laikrakstos 
“Brīvā Zeme” un “Jaunākās Ziņas” 
(1933. gada maijs–1934. gada maijs)

Rakstā aplūkots Kārļa Ulmaņa atainojums demokrātiskās Latvijas Republikas 
nozīmīgākajos laikrakstos – neatkarīgajā lieltirāžas izdevumā “Jaunākās Ziņas” 
un partijas “Latviešu Zemnieku savienība” avīzē “Brīvā Zeme” – laikposmā no 
1933. gada maija līdz 1934. gada maijam. 
Autoritārā valsts apvērsuma priekšvakarā “Brīvajā Zemē” dominēja K. Ulmaņa – 
īpaši izcila politiķa un spēcīgas personības – diskurss, kas rada priekšstatu, ka tieši 
viņa rokās ir jāieliek Latvijas liktenis. Laikrakstā “Jaunākās Ziņas” pārsvarā tika 
publicēti neitrāla rakstura materiāli, kritisko publikāciju skaits bija neliels. 
Atslēgvārdi: Kārlis Ulmanis, 1934. gada 15. maija apvērsuma priekšvakars, “Brīvā 
Zeme”, “Jaunākās Ziņas”.

Pētījuma uzdevums ir noskaidrot, kādu Kārli Ulmani tēloja laikraksti 
“Brīvā Zeme” un “Jaunākās Ziņas” gadu pirms 1934. gada 15. maija 
apvērsuma. Komunikācijas zinātnes teorētiķis Deivids Makveils 
(McQuail), raksturojot plašsaziņas līdzekļu darbību, norāda, ka, pirmkārt, 
“mediji “konstruē” sociālo struktūru un pat vēsturi, veidojot realitātes 
tēlus, izmantojot paredzamus paraugus. Otrkārt, cilvēki, kuri pieder 
noteiktai auditorijai, konstruē savu sociālo realitāti un savu vietu tajā. Tas 
notiek interakcijas procesā ar mediju piedāvāto simbolisko konstrukciju 
starpniecību”.1 Mediju sociologs Niklass Lūmens (Luhmann) atzīst, ka 
pastāv dažādi informācijas selektivitātes veidi, kas lielai publikas daļai nav 
zināmi, tomēr tie pastāv. Mediji realitāti kategorizē, parādot sabiedrībai 
tikai tos faktus, kas atbilst noteiktiem kritērijiem. Temati, kas parādās 
medijos, tiek izvēlēti un atspoguļoti noteiktas ideoloģijas vai aizspriedumu 
rāmējumā.2 N. Lūmens arī norāda, ka notikumi vai pseidonotikumi, par 
kuriem cilvēki uzzina tikai no mediju sniegtās informācijas, rada īpašu t.s. 
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mediēto realitāti, kas bieži nesakrīt ar to sociālo realitāti, kuru indivīds 
redz ar savām acīm ikdienā. Cilvēka zināšanas par sabiedrību un pasauli 
kopumā lielā mērā veido masu mediji. Tie, piedāvājot informāciju ziņu 
vai reportāžu veidā, indivīdiem sniedz iespēju dzīvot ilūzijā, ka viņi 
zina patiesību par realitāti un ir ieguvuši pilnu informāciju par pasaulē 
notiekošo.3 Mediju pētnieks Džonatans Bignels (Bignell) akcentē, ka 
pasaulē eksistē neierobežots daudzums faktu, kuri varētu tikt atspoguļoti 
laikrakstu slejās, tomēr katrs masu medijs izstrādā savus ziņu atlases 
principus. Laikrakstus veido profesionāli redaktori un žurnālisti, kas 
ziņām atlasa vienus notikumus, bet citus ignorē. Konkrētā preses 
izdevumā lietotais ziņu iekļaušanas–izslēgšanas modelis parasti būtiski 
iezīmē tā atšķirību no citiem masu medijiem.4

Ziņu atlase, K. Ulmaņa iekļaušana vai izslēgšana no tām atšķīra arī 
abus pētītos laikrakstus “Brīvā Zeme” un “Jaunākās Ziņas”.

Laikraksti “Jaunākās Ziņas” un “Brīvā Zeme’’ 
(1919–1940) 
Laikraksts “Jaunākās Ziņas” (1911–1940) bija lielākais Latvijas 

Republikas dienas laikraksts gan metiena, gan apjoma un arī 
korespondentu tīkla plašuma ziņā. 20. un 30. gados “Jaunākās Ziņas” 
iznāca sešas reizes nedēļā, darbdienās tās bija 16–24 lappušu biezas, 
sestdienās – pat 64 lappuses. Antona un Emīlijas Benjamiņu vadītā 
izdevuma radošajā un tehniskajā personālā nodarbināti turpat vai 500 
cilvēku. “Jaunākās Ziņas” iespējams dēvēt par demokrātisku masu avīzi. 
Pēc Satversmes apturēšanas un autoritārā režīma nodibināšanas 1934. 
gada 15. maijā arī “Jaunākās Ziņas”, tāpat kā Latvijas prese kopumā, tika 
pakļauta politiskajai unifikācijai, kuras nolūks bija pārvērst neatkarīgo 
presi par līdzekli autoritārās vadības politisko mērķu sasniegšanai.5

Laikraksts “Brīvā Zeme” (1919–1940) parlamentārās republikas 
posmā bija ietekmīgās politiskās partijas Latviešu Zemnieku savienība 
izdevums. Tā pamatmērķis – uzturēt komunikatīvo saikni partijas 
biedru un atbalstītāju vidū. Laikraksta uzmanības centrā allaž bija 
latviešu zemniecība, tiesa, vispirms turīgā, un tās intereses. Kopš 
1934. gada 16. maija par “Brīvās Zemes” izdevēju kļuva tās ilggadīgais 
redaktors Jūlijs Druva, bet ar 1936. gada februāri – izdevniecība a/s 
“Zeme”. Laikraksta apjoms bija no 2 līdz 16 lappusēm. 1937.–1939. gadā 
dažus numurus veidoja ar 68–104 lapaspusēm. Tā tirāža 30. gadu otrajā 
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pusē sasniedza 18 000 eksemplāru. “Brīvās Zemes” pēdējais numurs 
iznāca 1940. gada 9. augustā. Pēc tam tā abonenti saņēma “Brīvo 
Zemnieku”.6 

Laikraksti “Jaunākās Ziņas” un Brīvā Zeme” piederēja pie 20. un 30. 
gadu nozīmīgākajiem preses izdevumiem. To pamatatšķirība ir redakcijas 
politikā, darbības pamatuzdevumos un mērķauditorijā. “Brīvā Zeme’’ bija 
vienas partijas – Latviešu Zemnieku savienības laikraksts, bet “Jaunākās 
Ziņas” – komerciālos nolūkos izdota demokrātiska masu avīze. Tālab 
atšķīrās arī abu laikrakstu redakciju uzskati par vērtībām. Piemēram, 
“Brīvā Zeme” visas Latviešu Zemnieku savienības līdera K. Ulmaņa 
aktivitātes uzskatīja par ziņu vērtām, bet “Jaunākās Ziņas” par prioritāru 
atlases kritēriju izvirzīja notikumu spilgtumu, jo tiem bija jāpiesaista 
lasītāju uzmanība. Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma K. Ulmaņa un viņa 
darbības atspoguļojums abos laikrakstos kļūst līdzīgs.

K. Ulmaņa kalendārs: 1933. gada maijs–1934. gada maijs
Kārļa Ulmaņa amati: Latvijas Republikas Saeimas deputāts; Latvijas 

Republikas Ministru prezidents; Latvijas Republikas ārlietu ministrs; 
Latviešu Zemnieku savienības priekšsēdētājs; Latvijas zemnieku bankas 
valdes priekšsēdētājs un direktors; Valsts zemes bankas padomes loceklis; 
laikraksta “Brīvā Zeme” pielikuma “Zemes Spēks” redaktors. 

Kārļa Ulmaņa dzīves un darbības hronoloģija:
– 1933. gada jūlija otrajā pusē K. Ulmanis ārstējas slimnīcā;
– 1933. gadā no 8. septembra līdz 25. oktobrim Saeimas prezidijs 

K. Ulmanim piešķir atvaļinājumu. K. Ulmanim Rīgas II pilsētas slimnīcā 
veic sirds operāciju. Pēc operācijas viņš apmeklē Badnauheimas kūrortvietu 
Vācijā. 19. oktobrī K. Ulmanis atgriežas Rīgā;

– 1933. gada 23. oktobrī K. Ulmanis uzstājas Latviešu Zemnieku 
savienības sēdē, un 24. oktobrī laikrakstā “Brīvā Zeme” ievietots raksts 
“Zemnieku Savienība ienesīs Saeimai Satversmes grozījuma projektu”, 
kas atspoguļo šo uzstāšanos;

– 1933. gada 27. oktobrī K. Ulmanis uzstājas ar referātu “Tauta un 
valsts”, kas izraisa plašas diskusijas sabiedrībā (ar šo referātu viņš vēlāk 
uzstājas vairākkārt);

– 1933. gada 3. novembrī Latviešu Zemnieku savienība K. Ulmaņa 
izstrādāto Satversmes grozījumu projektu iesniedz Saeimā;
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– 1933. gada 9. novembrī K. Ulmanis uzstājas ar referātu par Vācijas 
ceļojumu; arī tas tiek plaši apspriests;

– 1933. gada 10. decembrī K. Ulmanis piedalās Latviešu Zemnieku 
savienības konferencē;

– 1933. un 1934. gadu mijā K. Ulmanis uzturas slimnīcā;
– 1934. gada 3. martā Rīgā Latviešu biedrības namā sanāk Latviešu 

Zemnieku savienības 19. kongress, kas ilgst divas dienas un kurā tiek 
apspriesta Ā. Bļodnieka vadītā Ministru kabineta atkāpšanās, kas notika 
2. martā;

– 1934. gada 16. martā K. Ulmanis kļūst par Ministru prezidentu un 
ārlietu ministru;

– 1934. gada 17. martā Saeima izsaka uzticību K. Ulmaņa valdībai;
– 1934. gada 3. maijā Saeimā sākas K. Ulmaņa sagatavotā Satversmes 

grozījumu projekta un Saeimas publisko tiesību komisijas pārlabojumu 
apspriešana;

– aplūkotajā laikposmā K. Ulmanis bieži viesojas dažādās pilsētās 
un pagastos un it īpaši uzstājas saimnieciskiem jautājumiem veltītos 
pasākumos, piemēram, 1933. gada 7. jūlijā Valmieras lauksaimnieku 
izstādē; 1933. gada 20. augustā Liepājas zemnieku svētkos; 1934. gada 3. 
februārī Otrajā lopkopju kongresā, utt.

– šajā laikposmā notiek arī K. Ulmaņa grāmatu “Kas jādara un kā?” un 
“Sabiedriskie raksti” prezentācijas.7

Kvantitatīvā aina: “Brīvā Zeme’’

Biežums. Laikposmā no 1933. gada maija līdz 1934. gada maijam 
K. Ulmanis pieminēts vai ir raksta autors 255 publicētajos materiālos. 
Proti, vidēji vienā mēnesī viņa vārds parādās 21,25 publikācijās. Šajos 
materiālos K. Ulmanis bija pieminēts 409 reizes, tas nozīmē, ka vidēji 
vienā publikācijā valstsvīrs tika pieminēts 1,6 reizes.

Vērtējot laiku, kad K. Ulmaņa vārds parādās “Brīvajā Zemē”, 
ir jāatzīst, ka tas sakrīt ar K. Ulmaņa aktivitātēm politiskajā laukā. 
Piemēram, laikā, kad K. Ulmanis atrodas Vācijā, publikāciju skaits 
par viņu ievērojami samazinās vai to nav nemaz. Līdzīga aina ir arī 
1934. gada janvārī, kad K. Ulmanis atrodas slimnīcā. Materiālu skaits 
ievērojami pieaug datumos, kad K. Ulmanis ir atgriezies no Vācijas un 
notiek aktīva Satversmes grozījumu projektu prezentācija, aktualizācija. 
Piemēram, 6. novembrī K. Ulmanis pieminēts trīs publikācijās. Vēl 
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biežāk K. Ulmaņa vārds parādās martā, kad viņš kļūst par Ministru 
prezidentu un ārlietu ministru, piemēram, 17. marta numurā K. Ulmanis 
figurē piecos rakstos.

Laikraksta lappuse. “Brīvās Zemes” pirmajā lappusē ievietotas 63 
publikācijas, kurās tika pieminēts Kārlis Ulmanis, taču ievērojami vairāk 
materiālu ir otrajā, trešajā un ceturtajā lappusē (47%). Vienpadsmitajā 
lappusē, kurā izvieto īsziņas par jau notikušām vai vēl gaidāmām norisēm, 
K. Ulmanis pieminēts 39 reizes. 

Publikācijas apjoms. Visvairāk laikrakstos ir ievietoti materiāli par 
K. Ulmani, kas aizņem līdz 10% no laikraksta lappuses (105 publikācijas). 
Tās pārsvarā – īsās ziņas, informatīvie materiāli. 28 (11%) publicētie 
materiāli aizņem 75–100% no laikraksta lappuses, no tiem 12 ir K. Ulmaņa 
runu atreferējumi, arī referāti, ko viņš lasījis par Satversmes grozīšanas 
projektu. 25% publicēto materiālu par K. Ulmani aizpilda 10–25% 
laikrakstu lappuses, 11% – 25–50% lappuses, bet 12% – 50–75% lappuses.

Publikācijas veids. Visbiežāk (93 publikācijās jeb 34%) K. Ulmanis tika 
pieminēts īsajos ziņu materiālos, kuros īsi un kodolīgi aprakstīts konkrēts 
notikums. 68 publikācijas (26%) ir apraksta formātā (notikums, tā apraksts, 
novērojums, citāti, viedokļi). Publicēti tikai pieci paša K. Ulmaņa raksti 
(5%), – tie ir apsveikumi vai pateicības par saņemtajiem pagodinājumiem. 
Savukārt K. Ulmaņa runas atreferējums ir lasāms 14 publikācijās (10%), 
kuras izceļas ar ievērojamu apjomu. K. Ulmaņa vārds parādās arī ziņu 
materiālos (22%).

Publikācijas tematika. Visbiežāk (119 publikācijās jeb 41%) K. Ulmanis 
tiek pieminēts rakstos, kuros aplūkoti politiskie jautājumi. Šajos materiālos 
tiek aprakstīta gan Satversmes grozījumu projekta būtība, gan notikumi, 
apspriedes Saeimā, gan dažādu grupu (lauksaimnieku, zvejnieku, 
skolotāju utt.) attieksme, gan arī Kārļa Ulmaņa loma šā projekta virzībā. 
Laikraksts “Brīvā Zeme” atbalstīja K. Ulmaņa centienus grozīt Satversmi.

Otra visbiežāk pieminētā tēma ir tautsaimniecība (60 publikāciju jeb 
21%), it īpaši lauksaimniecība. Saistībā ar ārpolitiku un starptautiskajām 
attiecībām K. Ulmaņa vārds parādās tikai pēc tam, kad viņš kļūst par 
ārlietu ministru. Tie kopumā ir 23 materiāli (8%). Samērā bieži K. Ulmanis 
minēts, rakstot par kultūru un izklaidi (15%). 

Laikraksta attieksme. Pētot “Brīvajā Zemē” publicētos rakstus, kuros tiek 
pieminēts K. Ulmanis, jāatzīst, ka no 255 materiāliem nevienā netiek pausta 
negatīva, pārmetoša vai kritizējoša attieksme. 93 publikācijās laikraksts 
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saviem lasītājiem K. Ulmani parāda kā absolūti pozitīvu, pat ideālu 
cilvēku. Savukārt 145 publikācijās (galvenokārt ziņās un informatīvajos 
materiālos) laikraksts nepauž vērtējošu attieksmi. Tomēr viennozīmīgi 
nevar teikt, ka ziņu materiāla attieksme ir neitrāla, kaut gan nav vērtēta 
viņa darbība un īpašības. Ir ziņas, kur K. Ulmaņa nosaukšana kā tāda jau 
liecina par laikraksta pozitīvo attieksmi, piemēram, ziņai par K. Ulmaņa 
jaunajām grāmatām, referāta “Tauta un valsts” nolasīšanai tiek piešķirts 
svarīgas ziņas statuss, tiek vēstīts par saņemtajām balvām. Laikraksts 
mediē K. Ulmani kā pozitīvu tēlu.

Raksturojums. Laikrakstā “Brīvā Zeme” visbiežāk minētā K. Ulmaņa 
īpašība ir “līderība” (64 publikācijas). Laikraksts vēsta, ka Ulmanis ir ne 
tikai zemnieku, lauksaimnieku pirmais vīrs, bet viņš ir arī potenciālais 
visas Latvijas tautas vadonis, respektīvi, viņam piemīt spēja vadīt tautu uz 
gaišāku nākotni. Otra biežāk minētā īpašība ir “gudrība”. Viņš ir cilvēks, 
kas ir zinošs spriest, izteikties ne tikai par tautsaimniecības jautājumiem, 
bet arī par politiku un tās problēmu risināšanu. Gudrība “Brīvās Zemes” 
skatījumā deleģē arī viņam tiesības uzņemties iniciatīvu grozīt Satversmi. 
Bieži minētā īpašība ir “uzņēmība”, – K. Ulmanis ir cilvēks, kas aktīvi 
piedalījās valsts dibināšanā un tagad ir spējīgs uzlabot Latvijas tautas 
politisko, ekonomisko un kulturālo stāvokli.

Attēli. Kārlis Ulmanis “Brīvajā Zemē” gada laikā redzams 27 fotogrāfijās. 
17 fotogrāfijās viņš ir redzams viens pats vai grupas centrā. K. Ulmaņa 
skatiens parasti ir vērsts tieši objektīvā. 

Kvantitatīvie dati liecina, ka laikraksts “Brīvā Zeme” K. Ulmani tēlo kā 
Latvijas nozīmīgāko politiķi un autoritāti.

Kvantitatīvā aina: “Jaunākās Ziņas’’

Biežums. Laikrakstā “Jaunākās Ziņas” laikposmā no 1933. gada maija 
līdz 1934. gada maijam K. Ulmanis minēts 58 publikācijās, vidēji vienā 
mēnesī viņš minēts 4,83 materiālos. Tajos Kārlis Ulmanis figurē 138 reizes, 
vidēji vienā publikācijā valstsvīrs pieminēts 2,38 reizes.

Pievēršot uzmanību laikam, kad “Jaunākajās Ziņās” parādās materiāli 
par K. Ulmani, jākonstatē, ka tas sakrīt ar Ulmaņa aktivitātēm valsts 
politiskajā dzīvē. Visvairāk publikāciju ir 1933. gada oktobrī un novembrī, 
kad Ulmanis ierosina Satversmes grozīšanu, un 1934. gada maijā, kad viņš 
kļūst par Ministru prezidentu. Taču 1933. gada septembrī, kad Ulmaņa 
politiskā darbība ir pasīva, viņa vārds laikrakstā neparādās ne reizi.
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Laikraksta lappuse. Laikrakstā “Jaunākās Ziņas” noteikta publikāciju 
izkārtojuma sistēma ir ievērota samērā konsekventi. Pirmajā un pēdējā 
lappusē ievietota svarīgākā informācija, otrajā un trešajā lappusē – Ministru 
kabineta, Saeimas ziņas, valstsvīru runas un problēmraksti. Ceturtā 
lappuse vienmēr atvēlēta tematiskajiem pielikumiem, bet 5.–11. lappusē 
ievietoti raksti bez īpašas tematiskās sistēmas, tālākās lappuses aizpilda 
reklāma un sludinājumi.8

Pirmajā un pēdējā lappusē ievietoti 16% rakstu, kuros minēts K. Ulmanis. 
18% publikāciju ir otrajā un trešajā lappusē, 4% – ceturtajā lappusē, bet 
visvairāk – 62% – pārējās lappusēs. Šie dati ļauj secināt, ka “Jaunākās 
Ziņas” pašu K. Ulmani īpaši neizceļ kā ziņas vērtību, bet saista viņu ar 
politiku un konkrēto darbību. K. Ulmanis nav ne laikraksta “draugs”, ne 
“ienaidnieks”, viņš ir viens no valsts politiķiem.

Publikācijas apjoms. Laikrakstā “Jaunākās Ziņas” K. Ulmanis minēts 
visbiežāk (31%) publikācijās, kas aizņem 10–25% lappuses. Tie pārsvarā ir 
apraksti, kuros minēts viņa vārds. 25–50% lappuses aizņem 23% materiālu, 
50–75% – 12% materiālu, 75–100% – 25% materiālu, bet publikācijas, kuru 
apjoms ir līdz 10% laikraksta lappuses, veido 9%.

Publikācijas veids. K. Ulmaņa vārds “Jaunākajās Ziņās” visbiežāk parādās 
aprakstos (59%), viņš pārsvarā nav šo materiālu galvenais varonis, bet gan 
tiek minēts kā viens no daudziem. Piemēram, šādā veidā K. Ulmaņa vārds 
parādās Saeimas sapulču aprakstos. 7% publicēto materiālu ir īsziņas, 
31% – ziņas un 3% – K. Ulmaņa runas. 

Publikācijas tematika. Visvairāk (38 publikācijās jeb 64%) K. Ulmanis 
“Jaunākajās Ziņās” minēts saistībā ar politiku. 5% publikāciju ir par 
ārpolitiku, 14% – par kultūru un atpūtas pasākumiem, 10% – par 
saimniecību un 7% – par citiem jautājumiem.

Laikraksta attieksme. “Jaunākajās Ziņās” pret K. Ulmani dominē neitrāla 
attieksme (72% publikāciju). Tikai četros materiālos ir jaušama negatīva 
noskaņa. Šīs publikācijas vēsta par K. Ulmaņa aktivitātēm, rosinot 
Satversmes grozīšanu.

Raksturojums. Vairumā materiālu “Jaunākās Ziņas” K. Ulmanim 
nepiešķir nekādu apzīmējumu (79%). Taču 12 publikācijās (21%), vēstot 
par Saeimas sēdēm, citējot citu deputātu runas, tiek minēts, ka K. Ulmanim 
piemīt valdonīgums, neizdarība un muļķība. 
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Attēli. Laikraksts “Jaunākās Ziņas” gada laikā publicē septiņus vizuālos 
materiālus, kuros redzams K. Ulmanis. No tiem trīs fotogrāfijas ievietotas 
1934. gada 17. marta numurā, kura galvenā iekšpolitikas atspoguļojuma 
tēma bija K. Ulmaņa iecelšana par Ministru prezidentu un ārlietu ministru. 
Savukārt trīs materiāli, kuros atainots K. Ulmanis, bija karikatūras. Tajās 
ironiski akcentēta politiķa aprobežotība.

***
K. Ulmaņa atainojuma “Brīvajā Zemē” kvantitatīvie dati liecina, ka šajā 

laikrakstā viņš tika tēlots kā Latvijas nozīmīgākais politiķis un autoritāte. 
Turklāt Latviešu Zemnieku savienības laikrakstā K. Ulmanis ir minēts 4,4 
reizes biežāk nekā lieltirāžas izdevumā “Jaunākās Ziņas”. Šajā laikrakstā 
K. Ulmanis arī netika ne īpaši sargāts no kritikas, ne arī izcelts un 
slavēts, – viņš bija viens no Latvijas nozīmīgāko politiķu virknējuma. Šī 
attieksme sāka mainīties tikai 1934. gada martā, kad K. Ulmanis kļuva par 
Latvijas Ministru prezidentu.

Kārļa Ulmaņa personības un darbības raksturojums 
Jau minēju, ka laikposmā no 1933. gada maija līdz 1934. gada maijam 

nozīmīgākais notikums, kurā K. Ulmanim bija īpaša loma, bija Satversmes 
grozīšanas projekts. Tas sabiedrībā raisīja diskusijas un viedokļu 
sadursmes, kas arī tika aktīvi atspoguļotas presē. Otrs svarīgākais 
notikums, kad K. Ulmanis nokļuva masu mediju uzmanības lokā, bija 
viņa izraudzīšana par Ministru prezidentu un ārlietu ministru. 

K. Ulmanis – Satversmes reformas idejas iniciators

Laikraksts “Brīvā Zeme” jau vairākus mēnešus pirms K. Ulmaņa 
ierosinājuma Saeimā grozīt Satversmi sāka apcerēt šo tēmu. Turklāt šajā 
laikā Kārlim Ulmanim saasinājās veselības problēmas, viņš pārcieta sirds 
operāciju, kā arī uzturējās Badnauheimas kūrortā Vācijā. 1933. gada vasaras 
mēnešos Ulmanis nebija pārāk aktīvs valsts politikā, lai gan piedalījās un 
uzstājās vairākos neliela mēroga pasākumos. Šajā laikā laikraksts “Brīvā 
Zeme” tēloja K. Ulmani kā autoritatīvu Latviešu Zemnieku savienības 
politiķi, kura teiktais un Latvijas attīstības redzējums allaž pelna ievērību. 
“Brīvā Zeme” rakstīja: 
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Savu apm. 2 stundas garo referātu, ko klātesošie uzmanīgi noklausījās, viņš 
nobeidza ar pamudinājumu lauksaimniekiem, lai grūtā darbā negurtu rokas un 
sirds, un nekad nezaudēt ticību sava darba augļiem. (Gulbenē, 13.06.1933.)
Dep. Ulmaņa referātu noklausījās bibliotēkas biedrības ļaužu pilnā zāle lielā 
uzmanībā. (14.06.1933.)

Šajā laikā laikraksts caur publikācijām popularizēja K. Ulmaņa grāmatas, 
veltot tām ne tikai reklāmas materiālus, bet arī slavinošas atsauksmes, kas 
akcentēja arī autora personības īpašīgumu. Jau pats grāmatas nosaukums 
“Kas jādara un kā?” rada iespaidu par K. Ulmaņa pārliecību, ka viņš spēj 
dot padomus, atrisināt problēmas citu vietā kā labāk cīnīties ar “dzīves 
grūtībām”. Laikraksts par K. Ulmaņa grāmatu, kas aplūkoja valsts 
saimnieciskās attīstības un budžeta sabalansēšanas jautājumus, publicēja 
rakstu “Kur meklējama izeja no dzīves grūtībām?’’, kurā teikts:  

K. Ulmanis pieder pie tiem valsts vīriem, kuri nepadodas pesimismam, bet 
drudžaini meklē izeju no grūtībām, jo tic cilvēku radošajam garam un spējām. 
(12.07.1933.)

Pēc tam, kad Satversmes grozīšanas projekts tika publiskots, “Brīvā 
Zeme” publicēja virkni to atbalstošus rakstus. Tie pauda projekta 
viennozīmīgi pozitīvu vērtējumu, laikraksts publicēja arī sabiedrības 
pārstāvju viedokļus, kuros tika slavināti K. Ulmaņa ieteiktie Satversmes 
grozījumi. Šīs publikācijas akcentē, ka K. Ulmanis ir gudrs politiķis, 
harismātisks valstsvīrs, kura teiktajam ir īpaša nozīme. Laikraksts vēstīja: 

Tad ļoti spilgtu un pārliecinošu referātu [Ķekavā] sniedza dep. K. Ulmanis savā 
apm. 3 stundas ilgajā runā, kas valdzināt valdzināja klausītājus. (08.10.1933.)

“Brīvajā Zemē” tiek atspoguļotas K. Ulmaņa runas, kuras aicina 
uz pārmaiņām valstī un to veicēju misiju deleģē Latviešu Zemnieku 
savienībai un tās atbalstītājiem. Publicētajās runās un to atreferējumos 
izskan pārliecība, ka Latvijai ir nepieciešams spēcīgs līderis un autoritāte. 
Laikrakstā uzsvērts:

Laiks ir pienācis, kad latviešiem vajag virsroku ņemt visās lietās, bet jāļauj 
dzīvot arī citiem. [..] Jaunās idejas būs jānes un jaunradīšanas darbu jāveic 
Zemnieku savienībai. (23.10.1933.)
“Laimei,” uzsvēra Kārlis Ulmanis, “vajag būt pamatos varai. Tad tikai viņa 
būs patstāvīga. Un mums vajag iedibināt, ka vajag varas! [..] Tāpat vajadzīga 
ticība tiem, kuri būs priekšā izvirzīti.” (27.10.1933.)

“Brīvās Zemes” slejās parādījās arī Latviešu Zemnieku savienību un 
K. Ulmani atklāti slavinoši materiāli. Piemēram, partijai un tās vadītājam 
no visiem Latvijas novadiem sūtītie apsveikumi un cildinājumi: 
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[Rūjienas zemnieki] nosūtīja apsveikumus Partijas priekšsēdētājam Dep. K. 
Ulmanim. (10.10.1933.) 
Kā dziļu atzinību mūsu partijas Talsu zemnieki nosūtīja partijas priekšsēdētājam 
K. Ulmanim telegrammu, novēlot viņam kā brīvās Latvijas pirmam ministru 
prezidentam un Saeimas deputātam saules mūžu! (16.10.1933.)
[Vilces zemnieki] nosūtīja sveicienus zemnieku vadonim K. Ulmanim. 
(25.10.1933.) 
Par šo ierosinājumu valmierieši nolēma nosūtīt dep. K. Ulmanim apsveikumu. 
(28.10.1933.)

Savukārt laikrakstā “Jaunākās Ziņas” šādi apsveikumi un slavinājumi 
netika publicēti. Arī ziņu par Satversmes reformas ideju laikraksts 
pasniedza kā faktu, neizsakot nekādus vērtējumus. K. Ulmaņa vārds 
laikraksta slejās parādījās salīdzinoši reti, – vien saistībā ar Saeimas vasaras 
brīvdienām un lauksaimniecības jubilejas izstādi, kurā viņš uzstājās. 
“Jaunākās Ziņas” šīs norises nevērtēja, vien informēja par notikumiem. 
Atsevišķās publikācijās gan ir vērojamas norādes uz K. Ulmaņa tiekšanos 
pēc līdera lomas. Piemēram, avīze rakstīja: 

K. Ulmanis aizrāda, ka saimnieciskās grūtības, kas pastāv tagad, ir bijušas arī 
agrāk, bet latvju tauta, viņas zemnieks, tās pārvarējis. Uz cienības pret tiem 
kritušajiem, kuri veica mūsu valsts nodibināšanas darbus, mums jāturpina, 
jānostiprina un jāsargā savi darba ieguvumi. Sevišķi jaunatnei – lauku jaunatnei 
to nevajadzētu aizmirst. (10.07.1933.)

Pirms 1934. gada 15. maija apvērsuma Kārlis Ulmanis bija galvenais 
politiskais aktors tikai savas partijas – Latviešu Zemnieku savienības – 
laikraksta “Brīvā Zeme” slejās. Savukārt “Jaunākās Ziņas”, kas bija orientētas 
uz plašu lasītāju auditoriju, K. Ulmani neuzskatīja par ziņu vērtu personību un 
politiķi, bieži vien viņa politiskajām aktivitātēm neveltīja nekādu uzmanību 
un necitēja šā valstsvīra izteikumus.

Kārlis Ulmanis – Satversmes reformas īstenotājs

Satversmes reformas projekta iesniegšana Saeimā un tā apspriešana 
piederēja pie svarīgākajiem notikumiem Latvijas politikā. Sākotnēji 
laikraksts “Jaunākās Ziņas” Satversmes reformas ideju un projektu 
atspoguļoja neitrāli, – publikācijās tika ietverti Saeimas sēdēs izskanējušie 
gan pozitīvi, gan negatīvi viedokļi par Satversmes grozījumiem. Laikrakstā 
dominēja informatīva rakstura materiāli:

Deputāts Gulbis izteicās, ka “Ulmaņa personā notiek gatavošanās fašistiskai 
diktatūrai. Grozījumi noraidāmi”. (04.11.1933.)
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Skujenieks: “Tomēr šis projekts varot noderēt kā materiāls pārdomām.” 
(04.11.1933.)
Kad ņēma vārdu Zemnieku savienības deputāts K. Bērziņš, sociāldemokrātu 
solos atskanēja saucieni: “Autoru! Autoru! … Kur tad vadonis?”. A. Veckalns no 
vietas: “Autors ir Bērziņš!” B. Leikarts sauca: “Lai runā kandidāts!” K. Ulmanis 
piecēlās un kaut ko sauca pretim …” (04.11.1933.)

1933. gada 4. novembrī “Jaunākajās Ziņās” ievietots arī raksts ar 
nosaukumu “Baumas par apvērsumu nedibinātas”. Tajā teikts, ka izplatās 
baumas par iespējamo valsts apvērsumu. Laikraksts vēsta:

.. tagad radušies apstākļi, kas dod pastiprinātu vielu baumām par vienas 
vai otras grupas slepeniem nodomiem. No bailīgāko mutēm dzirdamas jau 
valodas, ka vienā jaukā rītā varam pamosties, kad apvērsums būs jau noticis. 
[..] baumām par tādu apvērsumu nav nekāda pamata, un ka tādai “ieroču 
žvadzināšanai”, ja tāda kur būtu izpaudusies, nevar būt nekāda panākuma. 
(04.11.1933.)

1933. gadā “Jaunāko Ziņu” skatījumā Latvijas demokrātija šķita 
pietiekami stabila, tās arī K. Ulmanī neredzēja politiķi, kas ietekmētu 
valsts politiskās iekārtas maiņu. Nākamajos mēnešos “Jaunākās 
Ziņas” sāka publicēt arī tādus materiālus, kuros sniegts K. Ulmaņa 
negatīvs raksturojums. Lielā mērā tā ir ironija par viņa aktivitātēm, 
kurās vērojamas autoritārisma tendences. K. Ulmanis tika salīdzināts 
ar tālaika Eiropas diktatoriem, atzīstot, ka viņa ietekme un loma valstī 

151

1. att. “Piegriešanas 
darbnīcā”. Saeimas 
publisko tiesību 
komisija apspriež 
Zemnieku savienības 
iesniegto Satversmes 
grozījumu projektu. 
“Latvija (raugoties 
sava jaunā tērpa 
darināšanā): “Vai, 
manu dieniņ, kaut tik 
neiznāktu ļaudīm par 
apsmieklu!” 
Jaunākās Ziņas. 1934, 
18. janv. 10. lpp.

Dace Zipka.indd   151 2007.11.11.   15:09:34



            TRĪSDESMITO GADU LATVIJAS PRESES SPOGULĪ

nav samērojama ar nedemokrātisko režīmu vadoņu nozīmi. Piemēram, 
“Jaunākajās Ziņās” K. Ulmanim tika piedēvētas Hitlera manieres, ne 
politiskā loma. 14. novembra numura pirmajā lappusē parādījās kritisks 
raksts, kurā nopelta K. Ulmaņa politiskā darbība. Tomēr šajā plašajā 
materiālā, kas aizņēma 80% no lappuses, K. Ulmanis netika pat saukts 
vārdā. Viņš gan bija viegli atpazīstams pēc rakstā lietotajiem atklātajiem 
apzīmējumiem, piemēram, “Zemnieku savienības vadonis”. “Jaunākās 
Ziņas” rakstīja:

.. bet visjaunākais ir tas, ka mūsu Zemnieku savienības vadonis ir bijis Vācijas 
kūrortā un no turies atgriezies acīmredzot zem ļoti liela vācu nacionālisma 
iespaida. Viss tas, ko viņš beidzamajā laikā runā, un arī tas, kā viņš tagad 
uzstājas sapulcēs, ir vislabāk raksturojams Hitlera vārdiem par Vallenšteina 
kaprāli: “Un kā viņš sprauslā, un kā viņš spļauj, to viņš tiešām gudri 
noskatījies”. (14.11.1933.)

Arī “Jaunākajās Ziņās” publicētajā rakstā “Kam vajadzīgi “jaunie 
laiki” ar stipro varu?” netika minēts K. Ulmaņa vārds, tomēr bija skaidrs, 
ka runa ir par viņa aktivitātēm. K. Ulmaņa izteikumus par pārmaiņu 
nepieciešamību un tuvumu laikraksts neuztvēra par nopietnu signālu. 
“Jaunākajās Ziņās” lasāms:

Nelīdzēs arī tāpat no hitlerisko mācību ābeces ņemtas neskaidrīgas runas par 
“jaunajiem laikiem”, kas tagad tuvojoties. (09.12.1933.)

Vēl pēc dažām dienām 1933. gada decembrī “Jaunākās Ziņas” K. Ulmaņa 
un viņa partijas – Latviešu Zemnieku savienības – politiskās pozīcijas 
komentēja: 

Pret ZS nostājušies ne tikai visa demokrātiskā pilsonība, bet arī agrākie 
Ulmaņa draugi – pa labi Bergs ar savu “Latvi”, finansu ministrs ar saviem 
namsaimniekiem un kristīgā frakcija, arī galēji labējie. Pat patstāvīgie ZS 
līdzšinējie no latgaliešu vidus palikuši rāmi: hitlerisko ceremoniju atdarināšana 
tos padarījusi stipri domīgus. (11.12.1933.)

“Jaunākās Ziņas” publicēja arī K. Ulmaņa teikto par viņa attiecībām 
ar Latvijas masu medijiem. Par politiķa komentēto viņa darbības 
raksturojumu “Jaunākajas Ziņās” laikraksts vēstīja:

Par “JZ”[Jaunākajām Ziņām”] runātājs teicis: “Esot jau nu ļoti slikti, ka viena 
liela avīze sistemātiski esot pretī, – tas atstājot iespaidu – tautu padarot pret 
likumprojektu aukstu. [..] Aicinājis nepirkt laikrakstus, kas darbojas šādā 
virzienā” (aplausi). (11.12.1933.)
ZS patreizējam vadonim nekad nav bijusi sevišķi labvēlīga prese. Pēdējā laikā 
viņa mērķus bez “BZ” [“Brīvās Zemes”] attaisno vēl vienīgi ZS veikalnieciski 
noskaņoto vadoņu neoficiālais orgāns “Pēdējais Brīdis”. (12.12.1933.)
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“Jaunākās Ziņas” pauda arī samērā kritisku nostāju pret K. Ulmaņa 
1933. gada rudenī teikto runu “Tauta un valsts”, kurā tika iezīmēta Latvijas 
valsts nākotnes perspektīva. Neapšaubāmi, Latviešu Zemnieku savienības 
laikraksts “Brīvā Zeme” šo K. Ulmaņa runu vērtēja kā nozīmīgu notikumu 
Latvijas dzīvē, kā būtisku soli pretī Satversmes grozīšanai. Laikrakstā 
parādījās vien K. Ulmani slavinoši raksti, kā arī citos preses izdevumos 
izskanējušās kritikas atspoguļojumi. “Brīvajā Zemē” lasāms: 

Vakar dep. K. Ulmanis Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrībā runāja par 
tematu “Tauta un valsts”. Centrālbiedrības halle bija pārpildīta, un klausītāji 
runai sekoja ar lielu uzmanību un interesi. Viņu vidū bija arī “Latvja” referents 
Krusa, kurš šorīt raksta par “hitleriskām vēsmām”, kādas K. Ulmanis esot 
sludinājis. Tā ir veca lieta, ka bailēm arvien ir platas acis, un “Latvja” un 
nacionālās apvienības bailes vakar pats Krusa izpauda sarunās. – Ja nākšot 
Latvijā Ulmaņa diktatūra, kas gan tad notikšoties ar nacionālo apvienību un 
“Latvi”… (03.11.1933.)
Mūsu tauta bezgala apsēsta ar dažādām grupām un partijām, kas tagad 
nostājas valsts “glābēju” lomā, un aiz greizsirdības, ka šo svinīgo misiju 
uzņēmusies Zemnieku savienība ar Latvijas pirmo prezidentu un nemitīgo 
cīnītāju Kārli Ulmani priekšgalā, visādā veidā cenšas labi sāktam darbam 
kaitēt. (03.11.1933.)

1933. gada 6. novembrī “Brīvajā Zemē” publicēts raksts “Vai “Tauta un 
valsts” ir – hitleriskas vēsmas!”, kurā atspēkota laikrakstā “Latvis” paustā 
kritika un akcentēta iesāktā Satversmes reformas ceļa pareizība. Arī citos 
“Brīvās Zemes” materiālos apgalvots, ka valsts nākotne saistāma tikai ar 
Latviešu Zemnieku savienību un K. Ulmani. Laikrakstā tika ievietoti raksti 
ar virsrakstiem: “Liela vienprātība zemniekos par Satversmes grozīšanas 
nepieciešamību” (04.12.1933.), “Zemgalieši lielā vienprātībā prasa 
Satversmes grozījumu” (07.12.1933.) u.c. Avīze arī publicēja materiālus 
par partijas vietējo organizāciju un biedru pausto vienprātīgo atbalstu 
K. Ulmaņa kursam. Piemēram, tā par partijas Turaidas nodaļas nostāju 
vēstīja: 

Un kas par to, ka apkārt mums ložņā valsts grāvēji avju drēbēs, ja mēs zinām, 
ka mūsu partijas priekšgalā ar drošu roku stāv Kārlis Ulmanis. (07.11.1933.)

Līdzīgi sajūsmas pilni K. Ulmaņa centienu raksturojumi un apsveikumu 
citējumi “Brīvajā Zemē” 1933. gada pēdējos mēnešos un 1934. gada sākumā 
parādījās regulāri. Piemēram,

Sēde ar to apsveic un izsaka pateicību, par minēto ierosinājumu, nenogur-
stošajam partijas priekšsēdētājam K. Ulmaņa kungam un Saeimas frakcijai. 
(02.11.1933.)
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Paldies mūsu vadonim K. Ulmanim, centrālai valdei un frakcijai par šo 
projektu, kurš nācis īstā laikā. (06.11.1933.) 
Nodaļa vienprātīgi apsveic zemnieku cildeno vadoni Kārli Ulmani 
(09.11.1933.)
Zemnieki vienprātīgi izteica pateicību nopelniem bagātiem Zemnieku 
savienības vadoņiem K. Ulmanim un J. Balodim par veikto darbu. 
(24.11.1933.) 
Tāds patiesībā ir pats K. Ulmanis, kurš nekad nav apstājies ar sasniegto, 
bet atsevišķa cilvēka, kā arī latviešu tautas dzīvē arvien atrod jaunus, tālus 
mērķus. (21.12.1933.)
Vienbalsīgi izteica pateicību partijas valdībai, K. Ulmanim par nenogurstošu 
darbu zemnieku un visas valsts labā. (01.03.1934.)

“Brīvās Zemes” 1934. gada 3. marta numurs, kas iznāca svētku 
noformējumā, bija veltīts Latviešu Zemnieku savienības 19. kongresam. 
Tajā tika raksturota arī partijas biedru attieksme pret K. Ulmani: 

Pēc brītiņa zālē ienāca partijas vadonis dep. K. Ulmanis, skan fanfāres 
un ilgstošu ovāciju šalkas, kā arī spēcīgi saucieni: “Lai dzīvo! Lai dzīvo!” 
(03.03.1934.)

Laikraksts “Brīvā Zeme” arī praktizēja K. Ulmaņa runu un izteikumu 
citātus izmantot par rakstu virsrakstiem. Tie pārsvarā skanēja kā aicinājumi 
un lozungi, kuru pamattēma – patriotisms un tautas vienotība Latviešu 
Zemnieku savienības un K. Ulmaņa vadībā ceļā uz valsts labāku nākotni. 
Piemēram,

Mēs neatlaidīsimies, kamēr savu mērķi būsim sasnieguši! (11.11.1933.)
Ar siltu sirdi un drošu prātu. (24.11.1933.)
Vienotiem spēkiem uzvarēsim! (09.12.1933.)
Lai izdodas tas, ka būtu latviska Latvija un Latvija latviešiem! (06.02.1934.)
Ar stipru pārliecību un možu garu. (01.03.1934.)
Ja būs vienota, stipra lauksaimniecība, būs arī vienota, stipra latvju tauta un 
Latvija. (02.03.1934.)

K. Ulmaņa runu un uzskatu īpašais izcēlums liecina, ka “Brīvā Zeme” viņu 
pozicionē gan kā partijas, gan valsts līderi. Laikraksts publicēja arī materiālus, 
kas tieši slavināja K. Ulmaņa lomu Latvijas vēsturē un viņa nozīmi valsts 
politikā. 1934. gada 2. janvārī “Brīvā Zeme” ievietoja rakstu “No sabrukuma 
Latviju paglāba nesalaužama griba”, kurā īpaši izcelts K. Ulmaņa personības 
spēks. Rakstā uzsvērts:

Visi aizbēguši, visi aizgājuši, vai nu valdības galvas sūtītos ceļos, vai arī 
sava sīkā egoisma gaitās un tikai viens pats K. Ulmanis nesalauzts sēdēja pie 
valdības galda un drudžaini meklēja izeju no jaunās valsts grūtā stāvokļa. 
(02.01.1934.)
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“Brīvās Zemes” mediētajā realitātē 1934. gadā K. Ulmanis ieguva aizvien 
izteiktākus īpaša varoņa vaibstus. Jau minēju, ka citādāka bija “Jaunāko 
Ziņu” nostāja. 1934. gada sākumā laikraksts piedāvāja dažādus viedokļus 
par Satversmes grozīšanu un K. Ulmani. To vidū bija arī informācija par 
negatīvu nostāju pret šo reformu un tās iniciatoriem. Satversmes grozījumi 
bija nepieņemami Latvijas Sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai. 
“Jaunākās Ziņas”, atspoguļojot viņu viedokli, rakstīja:

[Sociāldemokrāti] vienprātīgi uzstājās pret K. Ulmaņa Satversmes grozījumiem. 
(22.01.1934.)
[F. Menders]: “Ja Jūs, Ulmaņa kungs, tad gribat kādam pārbaudīt uzticību, tad 
pārbaudiet to paši savai saimnieciskajai politikai.” (03.03.1934.)

Pašu “Jaunāko Ziņu” attieksmi raksturo publicētās karikatūras. 1934. 
gada 18. janvārī laikrakstā ievietota ironiska karikatūra “Piegriešanas 
darbnīcā”, kuru papildināja teksts: 

Publisko tiesību komisijas apspriede par ZS iesniegto Satversmes grozījuma 
projektu – Latvija (raugoties sava jaunā tērpa darināšanā): “Vai, manu dieniņ, 
kaut tik neiznāktu ļaudīm par apsmieklu!” (18.01.1934.)

Karikatūrā tika attēlota K. Ulmaņa un Latviešu Zemnieku savienības 
vēlme “ietērpt Latviju” neparastā apģērbā. Savukārt modele – sieviete 
vārdā “Latvija” – uztraucas, vai viņas izskats K. Ulmaņa piedāvātā dizaina 
tērpā nebūs smieklīgs. Karikatūra lielā mērā raksturo “Jaunāko Ziņu” 
pozīciju, – laikraksts ir notiekošā ironisks vērotājs, kas uz K. Ulmaņa un 
viņa sabiedroto darbību raugās ar bezrūpīgu skepsi un zobgalību. 

Kārlis Ulmanis – Ministru prezidents un ārlietu ministrs

Laikraksts “Jaunākās Ziņas” ziņu par K. Ulmaņa kļūšanu par Latvijas 
Republikas Ministru prezidentu un vienlaikus ārlietu ministru 1934. 
gada martā publicēja kā fakta konstatāciju un nesniedza ne pozitīvus, ne 
negatīvus komentārus. Atspoguļojot Saeimas sēdes, laikraksts uzsvēra:

Mēs vēlreiz atkārtojam, ka “JZ” visā valdības sastādīšanas jautājumā ir 
ieturējušas un turpina ieturēt visstingrāko neitralitāti, sniedzot vienīgi 
bezpartejisku un virspusēju informāciju. (16.03.1934.)

Laikraksts “Jaunākās Ziņas” K. Ulmanim, kurš kļuva par valdības 
vadītāju, neveltīja negatīvas un ironiskas piezīmes, bet atzina, ka daļas 
sabiedrības skatījumā viņš ir cienījams un godājams politiķis. Piemēram: 

Ministru prezidenta Ulmaņa runu klātesošie uzņēma jūsmīgiem aplausiem. 
(19.03.1934.) 
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Uz savienības priekšsēdētāja ierosinājumu sapulce izvēlēja 4 vīru delegāciju, 
kurai uzdeva tūlīt apmeklēt Ministru prezidentu K. Ulmani, izsakot viņam 
visdziļāko pateicību par valsts saimniecības saprātīgu vadīšanu un viņa izcilo 
gādību piensaimniecības veicināšanā. (30.04.1934.)

Savukārt laikraksts “Brīvā Zeme” Kārļa Ulmaņa augsto amatu ar 
gavilēm uztvēra kā pelnītu atalgojumu par smagajām politiskajām cīņām. 
Visos materiālos – ziņās, aprakstos u.c. – izcelta K. Ulmaņa spilgtā un 
spēcīgā personība, viņa pašuzupurēšanās, uzņemoties “lielo darbu” tautas 
labā. Piemēram, “Brīvā Zeme” publicēja Lēdmanes zemnieku, Latvijas 
piensaimnieku u.c. apsveikumu:

Mūsu tautas labāka nākotne, kuru ceļu jau uzsācis ir mūsu partijas priekšsēdētājs 
dep. Ulmanis, lai arī viņš zinātu un būtu pārliecināts, ka aiz viņa nelokāms 
stāv latviešu zemnieks. (12.03.1934.)
Piensaimnieki apsveic ministru prezidentu K. Ulmani. [..] Jūs pratīsiet ar 
savu autoritāti apvienot tautu par visas valsts nākotnes reformu un ilgstošu 
labklājību. (14.04.1934.)

Laikraksts ievietoja rakstus ar virsrakstiem: “Spēki, kas tautā krājušies 
gadu simteņus, tagad laužas uz āru” (19.03.1934.), “Jādara gals tautas 
sadrumstalotībai” (19.03.1934.), “Tik tie, kas sevi ziedot prot, var tēvu 
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2. att. “Sezonas atklāšana”. “Prom, prom cīņā, toreador!”
Ceļā uz politisko arēnu šovakar plkst. 5. 
Jaunākās Ziņas. 1934, 23. janv. 16. lpp.
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zemi vaiņagot” (22.03.1934.), “Stingra roka pie Latvijas valsts stūres”. 
(04.04.1934.) u.c. 

K. Ulmaņa nozīmes izcēlumam “Brīvā Zeme” citēja arī igauņu preses 
apgalvojumus:

Ja Ulmaņa valdība nenodibinātos pēdējā brīdī, valsts saimnieciskā dzīve 
iebrauktu grāvī un lata kurss neglābjami kristu. Jaunā valdība ir labākā, kādu 
pašreizējos grūtos apstākļos varēja sastādīt; latviešiem – tagad ir tas, ko tauta 
tik ilgi prasījusi – stingra roka! (04.04.1934.)

“Brīvā Zeme” arī publicēja aprakstus, kas retrospektīvi iztirzāja K. Ulmaņa 
nozīmi Latvijas vēsturiskajā liktenī. Vienā no šiem materiāliem, kas vēstīja 
par atentāta pret K. Ulmani mēģinājumu, viņš tika nodēvēts par “mirdzošo 
Latvijas sauli” (26.04.1934.). Citviet atzīts, ka pat savu pretinieku acīs tieši 
K. Ulmanis ir “jaunās, patstāvīgās Latvijas visspēcīgākais iemiesojums” 
(27.04.1934.). “Brīvā Zeme” 1934. gada pavasara publikācijās K. Ulmani 
dēvēja arī par “mūsu valsts vadoni”, tādējādi viennozīmīgi izceļot viņa 
nozīmi Latvijas valsts dzīvē. 

157

3. att. “Valdības krīzes laikā”. Pēc valdības demisijas Valsts 
prezidents uzaicina visas frakcijas pēc kārtas, sākot ar lielāko, 
uzņemties jaunas valdības sastādīšanu. Sociāldemokrātiem to 
sastādīt neizdevās. Tagad kārta Zemnieku savienībai.
“Kam kritīs lielais vinnests?” 
Jaunākās Ziņas. 1934, 8. marts. 10. lpp. 
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1934. gada 15. maija apvērsuma priekšvakarā “Brīvajā Zemē” dominēja 
K. Ulmaņa – īpaši izcila politiķa un spēcīgas personības – diskurss, kas 
rada priekšstatu, ka tieši viņa rokās ir jāieliek Latvijas liktenis.

Nobeigums
Gadu pirms K. Ulmaņa valsts apvērsuma un autoritārā režīma izveides, 

kad Latvijā pastāvēja demokrātija un preses brīvība, ne Latviešu Zemnieku 
savienības laikrakstā “Brīvā Zeme”, ne arī neatkarīgajā avīzē “Jaunākās 
Ziņas” nenotika nopietna K. Ulmaņa politiskās darbības analīze. “Brīvā 
Zeme” K. Ulmani tēloja tikai no pozitīvā skatpunkta, neizsakot nekādu 
kritiku, ne arī negatīvus viņa darbības vērtējumus. Savukārt laikrakstā 
“Jaunākās Ziņas” dominēja neitrāla rakstura materiāli, bet kritisko 
publikāciju skaits bija neliels. 

Lai precizētu abu laikrakstu nostāju pret Kārli Ulmani, pētījuma gaitā 
fiksēju preses izdevumos lietotos K. Ulmaņa apzīmējumus.

Arī šie apzīmējumi liecina, ka K. Ulmanis “Brīvajā Zemē” atšķiras no 
K. Ulmaņa “Jaunākajās Ziņās”, lai gan ne pārāk izteikti. 

Jāsecina, ka laikraksta “Brīvā Zeme” skatījumā K. Ulmaņa valsts 
apvērsums bija viņa iepriekšējās politikas loģisks turpinājums. Arī 
vienpersonisko nostāšanos valsts priekšgalā un varas koncentrāciju bija 
iespējams attaisnot un pamatot ar K. Ulmaņa personības izcilību, ko “Brīvā 
Zeme” savās publikācijās īpaši izcēla pirms apvērsuma. K. Ulmanis šā 
laikraksta veidotajā diskursā bija tā personība, kura valstij nepieciešama 
krīzes situācijā un kura garantē tas gaišu nākotni. Tas nozīmē, ka “Brīvās 
Zemes” auditorija faktiski jau bija sagatavota apvērsuma pozitīvai uztverei. 
Notikušais atbilda tās gaidām, jo solīja Latvijas ekonomiskā stāvokļa 
uzlabošanos un latviešu kultūras izaugsmi. K. Ulmanis “Brīvo Zemi” 
prasmīgi izmantoja savā labā, lai stiprinātu un veidotu savu politiku un 
gūtu sabiedrības atbalstu.

Laikraksts “Jaunākās Ziņas” sekoja K. Ulmaņa darbībai politikā. 
Tajā jau pirms apvērsuma parādījās raksti, kuros tika pieļauta valsts 
iekārtas maiņa un norādīts uz K. Ulmaņa varaskāri un simpātijām pret 
autoritārismu. Taču Latvijas politiskās dzīves analītisks iztirzājums nebija 
“Jaunāko Ziņu” prioritāte, laikraksts galveno vērību veltīja materiāliem, 
kas piesaistīja plaša lasītāju loka interesi, ļāva noturēt un/vai paaugstināt 
tirāžu un gūt lielāku peļņu. 
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K. Ulmaņa atspoguļojums gadu pirms 1934. gada 15. maija apvērsuma 
laikrakstos “Brīvā Zeme” un “Jaunākās Ziņas” un tā analīzes rezultāti 
liecina par Latvijas demokrātijas un demokrātiskās žurnālistikas kultūras 
vājumu. 
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Solvita Denisa, Dmitrijs Petrenko

“Сегодня” rītdienas gaidās 
Карлис Улманис: не избранный, но избранник. 
Народ – не спасавшийся, но спасённый

Šajā	 rakstā	 aplūkots	 kā	 ne	 tikai	 Latvijā,	 bet	 arī	 Eiropā	 populārajā	 laikrakstā	
“Сегодня”,	 kas	 iznāca	 krievu	 valodā,	 “privātie	 svētki”	 kļūst	 par	 visas	 tautas	
notikumu.	Šie	 svētki	 ir	Latvijas	prezidenta	Kārļa	Ulmaņa	60.	dzimšanas	diena.	
Tautas	 vienotības	 un	 mīlestības	 apliecinātāju	 saimē	 tiek	 iesaistīts	 lasītājs	 un	
“tauta”,	kā	to	nosaka	tālaika	ideoloģiskais	pamatkoncepts	“latviskā	Latvija”. 
Kārlis	Ulmanim	–	sešdesmit	gadu,	K.	Ulmaņa	apvērsumam	–	trīs	gadi.	Noslēdzoties	
šiem	trim	gadiem,	jau	ir	iespējams	runāt	par	Latvijas	jaunās	vēstures	hronoloģiskās	
kārtības	 ideoloģisko	konstruēšanu,	kurā	par	atskaites	punktu	kalpo	1934.	gads.	
1937.	gada	ideoloģijā	Kārlis	Ulmanis	ir	izvēlētais/izraudzītais	un	glābējs.	Ulmanis	
ir	cerība,	ka	“tagadne”	ir	jau	pavisam	kas	cits	nekā	pats	sākums:	“brīvās”	tautas	
sākums,	kuru	nākotnē	gaida	vienīgi	laime.
Rakstā	 iztirzātas	 ideoloģiskās	 stratēģijas,	 kas	 tika	 lietotas	 šo	 publiski	 privāto	
svētku	–	vadoņa	dzimšanas	dienas	–	atspoguļojumā	un	kas	ļauj	izprast	arī	citus	
tālaika	sabiedrības	esības	aspektus.	
Atslēgvārdi:	 Kārlis	 Ulmanis,	 K.	 Ulmaņa	 60	 gadu	 jubileja,	 “Сегодня”,	 ideoloģija,	
“latviskā	Latvija”,	vadonis,	1934.	gada	15.	maija	apvērsums.

“Ulmaņlaiki”	 –	 par	 tiem	 strīdas,	 diskutē	 vēsturnieki	 (pētot	 faktus),	
ekonomisti	 (analizējot	 vēsturnieku	 apkopoto	 statistiku),	 politologi	
(balansējot	 kompromisa	 meklējumos	 starp	 demokrātiju	 un	 tautas	
“neapmierinātību”).	 Simbols	 “Ulmaņlaiki”,	 kas	 arī	 šodienas	 Latvijas	
publiskajā	diskursā	 ir	“labo”	vai	“zelta”	 laiku	sinonīms,	kas	dzimis	 jau	
tajos	laikos,	kad	starp	Prezidentu	(vārds	“Prezidents”	toreiz	avīžu	slejās	
parādījās	vienīgi	ar	lielo	burtu)	un	tautu	veidojās	izredzētības,	sevišķuma,	
īpaša	dievišķas	misijas	saikne.

Piedzīvojot	“Vadoņa”	sešdesmitgadi,	ideoloģiskā	mašīna	jau	darbojās	
gluži	 mehāniski,	 piedāvājot	 jaunus	 un	 tiražējot	 jau	 zināmus	 mītus	 un	
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tēlus.	 Mūsu	 mērķis	 ir	 analizēt	 publikācijas,	 kas	 veltītas	 K.	 Ulmaņa	
jubilejai	 laikrakstā	 “Сегодня”.	 Šai	 avīzei	 izdevās	 arī	 sekmīgi	 izdzīvot	
presei	 tik	 sarežģītos	 un	 grūtos	 Ulmaņa	 laikos.	 Jāpiebilst,	 ka	 jau	 tūlīt	
pēc	 apvērsuma	 vairs	 neiznāca	 vairāk	 nekā	 divi	 desmiti	 laikrakstu.1 
	Savukārt	izdzīvojušie	izdevumi	tolaik	patiesi	uzplauka,	un	tirāžas	auga.	
1936.	gadā	izplatīto	laikrakstu	skaits	bija	87	miljoni,	1937.	gadā	–	jau	100	
miljonu.2	Kā	uzskata	vairāki	vēsturnieki,	laikrakstam	“Сегодня”	palīdzēja	
izdzīvot	ārkārtējā	popularitāte	ārpus	Latvijas,	 lai	arī	 tam	bija	 jādarbojas	
saskaņā	ar	vietējiem	 likumiem.	Kaut	arī	oficiālā	 cenzūra	pastāvēja	 tikai	
pusgadu,	 izdevums	 īstenoja	 pašcenzūru.	 Tā,	 jau	 1935.	 gadā	 avīzes	
darbinieki	 saņēma	 instrukciju,	 kā	 jāveido	 laikraksta	 saturs.	 Viena	 no	
prasībām	–	nedrīkstēja	paust	kritisku	attieksmi	pret	Latvijai	draudzīgām	
valstīm	un	to	līderiem	–	Hitleru,	Musolīni,	Staļinu	–	utt.3 

Jāatgādina	 par	 vēl	 vienu	 apvērsumu,	 kas	 gan	 notika	 jau	 pēc	 rakstā	
aplūkotā	 laika,	 1938.	 gadā.	 Tad	 tika	pieņemts	 jauns	 likums,	 saskaņā	 ar	
kuru	 tika	 ieviestas	 nelatviešu	 preses	 izdevumu	 kvotas.	 Laikrakstam	
“Сегодня”	izdevās	izdzīvot	arī	toreiz,	taču	oficiālajos	dokumentos	tas	bija	
ebreju	avīze.4

Šim	emigrantu	laikrakstam,	kas	iznāca	krievu	valodā	un	Rietumeiropā	
bija	pat	populārāks	nekā	Latvijā	(vietējo	krievu	un	krievu	valodā	lasošo	
vidū),	 šajās	 svētku	dienās	 faktiski	 bija	 liegts	 jebkāds	 cits	 “saturs”.	Līdz	
ar	 bagātīgām	 ilustrācijām,	 reportāžām	 un	 fotoportretiem	 ne	 tikai	 pār	
Latviju,	 bet	 arī	 pār	 Eiropu	 pārlaidās	 vadoņa	 tēls,	 kas	 aplaimojis	 savu	
mazo	 tautu,	 kuru	 tagad	gaida	 liela	 nākotne.	 Īpaša	vērība	 tika	piešķirta	
pirms	trim	gadiem	un	dažiem	mēnešiem	notikušā	1934.	gada	apvērsuma	
ideoloģiskam	izgaismojumam.

Mūsu	mērķis	–	saprast,	kādā	veidā	ideoloģija,	diskursu	un	sabiedrību	
saistošais	 posms5	 rada	 konstrukcijas,	 kas	 palīdz	 veidot	 virkni	 citu	
diskursu:	varas,	pakļautības,	publiskā	un	privātā	attiecību,	kā	arī	atsegt,	
kā	šīs	ideoloģijas	ietvaros	darbojas	ne	tikai	politiskie	jēdzieni	(tādi	kā	vara,	
vēsture,	“mēs”),	bet	arī	sociālās	dzīves	elementi	–	laime,	ticība,	tagadne	un	
nākotne.	

Pētot	ideoloģiju,	šajā	rakstā	izmantota	teorija,	kas	radusies	pēc	vadoņa	
nāves.	 Kultūras	 un	 ideoloģijas	 pētnieks	 Džons	 Tomsons	 (Thompson)	
izstrādāja	 īpašu	koncepciju	–	 simbolisku	 formu	attiecībās	 ar	varu.6	 Šajā	
rakstā	piedāvāta	galveno	ideoloģisko	stratēģiju	(leģitimācija,	apslēpšana	
jeb	simulācijas,	unifikācija,	fragmentācija,	lietiskošana)	analīze.	
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1934.	gada	15.	maija	leģitimācija
Когда-нибудь	 историки,	 оглядываясь	 на	 нашу	 эпоху	 и	 давая	 нелицеприятную	
оценку	событий	и	людей,	в	числе	замечательнейших	водителей	народов,	сумевших	
угадать	душу	своего	народа,	его	чаяния	и	надежды,	его	исторические	задачи,	отведет	
почетное	место	д-ру	Карлису	Ульманису.

[Ред.�. (1937, 4 сент.). �еликий сеятель.�.	(1937, 4 сент.). �еликий сеятель(1937,	4	сент.).	�еликий	сеятель	
латвийской	земли.	Сегодня.	С.	1.

1934.	 gada	 pavasara	 notikumus	 no	 “vistautas	 svinamās”	 jubilejas	
šķīra	 tikai	 trīs	 gadi,	 tādēļ	 vērojama	 īpaši	 spilgta	 vajadzība	 leģitimēt	 šo	
politisko	soli.	Ulmaņa	60.	jubilejas	svinībās,	kas	sākās	4.	septembrī	un	ilga	
vairākas	dienas,	tēma	“varas maiņa”,	kuras	rezultātā	K.	Ulmanis	uzsāka	
vienpersonisku	valsts	pārvaldi,	turpinājās	no	viena	raksta	nākamajā.	Ar	
atkārtošanās	 un	 racionalizācijas	 palīdzību	 faktiski	 tika	 radīta	 notikuma	
interpretācijas	tradīcija.	Jāatzīmē	arī	daudzveidīgie	avoti,	kas	no	dažādiem	
aspektiem	stāstīja	vienu	un	to	pašu	“jaunās vēstures” stāstu.	

Lai	gan	kopš	apvērsuma	bija	pagājuši	tikai	trīs	gadi,	tā	norises	netika	
aplūkotas	pa	stundām	un	minūtēm.	Viss	šajās	maija	dienās	notikušais	bija	
pārtapis	 vienā	 faktā.	 Vienotā	 konstrukcijā.	 Tikpat	 “vienots”	 tas	 iegūlās	
notikumu	interpretācijā.	

Te	 jau	 ir	 iespējams	 runāt	 par	 Latvijas	 vēstures	 jaunas	 hronoloģiskās	
līnijas	 uztveri.	 Tajā	 galvenais	 atskaites	 punkts	 bija	 1934.	 gada	 notikumi.							
                                 

1. att. Latvijas	Republikas	vēstures	hronoloģiskā	līnija	līdz	1934.	gada	15.	maija	
valsts	apvērsumam

Arī	valsts	 sociālās	un	ekonomiskās	 situācijas	 raksturojumā	notikumi	
kārtojās	 tā,	 ka	 tieši	 1934.	 gads	 pārtapa	 lūzumpunktā,	 kad	 situācija	
pavērsās	uz	 labo	pusi.	Šeit	 līnija,	kas	virzās	augšup,	 simbolizē	nākotni,	
kurai	piešķirts	noteikts	vektors.

													PAGĀTNE																									TAGADNE	 	 NĀKOTNE

1934
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2. att. Latvijas	Republikas	vēstures	hronoloģiskā	līnija	pēc	1934.	gada	15.	maija	
valsts	apvērsuma

Tautas	nākotne	un	tautas	dēls
1934.	gada	notikumi	tiek	aplūkoti	ne	tikai	racionālā,	bet	arī	iracionālā	

līmenī.	 Līdzās	 sociālajiem	 un	 saimnieciskajiem	 rādītājiem	 dzimusi	 arī	
jauna	kategorija	–	liktenis. Un	likteņa	nolēmums	stāv	augstāk	par	visiem	
loģiskajiem	rādītājiem.	Šis	lēmums	sasaista	un	samierina	ar	jauno	dzīvi,	
kā	 arī	 liek	 izjust	 pateicību	 par	 to,	 kas	 izdarīts.	 Jāpiebilst,	 ka	 arī	 pats	
Kārlis	Ulmanis	ir	“pakļauts”	liktenim	un	tātad	–	izvēlētais/izraudzītais.	
Laikraksts	vēstīja:

Каждый	 раз,	 когда	 этого	 требовала	 историческая	 необходимость	 и	
веление	 собственной	 чуткой	 совести,	 д-р	 Карлис	 Ульманис	 уверенно	
вступал	 на	 историческую	 арену,	 твердо	 зная,	 что	 нужно	 народу	 в	 эту	
минуту,	смело	беря	на	себя	историческую	ответственность.7

1934.	gada	aprakstos	tiek	izmantota	apslēpšanas	stratēģija,	proti,	varas	
koncentrācijas	vienās	rokās	fakts	netiek	noliegts,	bet	arī	netiek	nosaukts.	
Izvairīšanās	no	šā	fakta	pieminēšanas	notiek	ar	metaforu	un	tēlu	palīdzību,	
kas	savukārt	kārtējo	reizi	leģitimē	Ulmaņa	rīcību.	

Neizvēlētais,	bet	izredzētais
K.	Ulmaņa	izredzētībai	piemīt	sava	veida	dievišķs	raksturs,	turklāt	tajā	

apvienojas	gan	kristietība,	gan	pagānisms.	Rakstos	ir	ietverts	īpašs	mītu	
radošs	faktors,	kas	balstās	1934.	gada	politiskajos	notikumos.	Neraugoties	
uz	to,	ka	K.	Ulmanis	nebija	ievēlēts	Valsts	prezidenta	amatā,	lasītāju	acīs	
viņš	ir	Izraudzītais.	Jēga,	kas	tiek	ietverta	šajā	tēlā,	ne	tikai	leģitimē	viņa	

			PAGĀTNE																												LIKTEŅA	PĀRMAIŅAS																									NĀKOTNE

1934
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politiskās	 tiesības	 pārvaldīt	 valsti,	 bet	 arī	 piešķir	 tiesības	 uz	 nākotni.	
Laikrakstā	“Сегодня”	lasāms:

Эрой	нового	пробуждения	Президент	избрал	майские	дни.	Они	должны	
были	 принести	 майскую	 радость	 и	 солнце.	 Президент	 решил,	 что	
наступила	пора	действовать.	�	минуты	великих	исторических	решений	
его	сердце	чувствует	благословение	судьбы	и	гения	народа.	Поэтому	так	
быстро	и	решительно	наступило	чудо	15	мая.	Новую	Латвию	дала	нам	
воля	вождя	и	ее	великий	творческий	взлет.	С	тех	пор	все	лучшее	в	Латвии	
создается	 творческой	 волей	 и	 пламенной	 душой	 ее	 �ождя.	 Президент	
подарил	 народу	 веру	 в	 себя	 и	 в	 свою	 миссию.	 Он	 освободил	 доселе	
связанные	 крылья	 национального	 гения,	 который	 начал	 свой	 смелый	
полет	к	национальным	небесам.8

Šis	 reliģiskais	 zemteksts	 neitralizē	 arī	 neapmierinātību,	 kas	 varēja	
rasties	 atsevišķos	 iedzīvotāju	 slāņos.	 Jo	 izredzētības	mīts	 iet	 roku	 rokā	
ar	grēku	nožēlas	mītu.	Tie,	kuri	nepieņem	šo	“dievišķo”	dāvanu,	faktiski	
kļūst	ne	tikai	par	politiskiem,	bet	arī	par	reliģiskiem	ķeceriem.

Zīmīgi,	ka	Prezidenta	izredzētība	tiek	skaidrota	ar	tautas	izredzētību,	ar	
paša	K.	Ulmaņa	radīto	“latviskās	Latvijas”	tēlu.	Un	tikai	“misija”,	“tautas	
labākais	dēls”	var	vest	tautu	pretī	uzplaukumam.	Stāstot	par	K.	Ulmaņa	
dzīvi,	“Сегодня”	raksta:	

После	исторических	событий	в	мае	1934	года	посты	министра-президента	
и	Президента	 государства	 объединяются	 и	Карл	Ульманис	 становится	
первым	гражданином	государства,	 в	руках	которого	 сосредоточена	вся	
верховная	власть,	но	который	несет	также	всю	ответственность	за	судьбы	
республики	и	всю	ношу	бесчисленных	забот.9

Laikrakstā	lasāmas	arī	Edvarta	Virzas	atziņas:	
Президент	 уже	 раньше,	 до	 15	 мая,	 указывал:	 “Латыши	 должны	
реализовывать	 свою	 великую	 миссию.	 Для	 этого	 они	 должны	 взять	
всю	полноту	 власти	 в	 свои	руки.	Но	 в	Латышской	Латвии	мы	должны	
дать	 возможность	 и	 другим.	 Мы	 никогда	 не	 станем	 угнетать	 другие	
народности.	Мы	желаем	лишь,	чтобы	они	являлись	вполне	лояльными	
гражданами	нашей	Латвии.10

Tādējādi	 K.	 Ulmaņa	 noliegums	 faktiski	 būtu	 “latviskās	 Latvijas”	
noliegšana.	Uzplaukuma	noliegums.	Nopelni	 tiek	piedēvēti	galvenajam	
pilsonim,	pirmajam	pilsonim.	 Ja	arī	bija	kādu	 jomu,	nozaru	kritika,	 tad	
vainīgos	meklēja	uz	vietas.	

K.	Ulmaņa	sešdesmitās	 jubilejas	dienās	gandrīz	vispār	nebija	nekādas	
kritikas,	pat	 to,	kas	Latvijai	“traucē”	attīstīties.	Ap	K.	Ulmaņa	 tēlu	radīts	
pozitīvisma,	veiksmīguma	oreols,	kas	vēlreiz	akcentē	viņa	glābēja	misiju.
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Uzplaukums
Ekonomiskā	stāvokļa	uzlabošanās	valstī	tiek	saistīta	vienīgi	ar	K.	Ulmaņa	

esamību	valsts	vadītāja	postenī.	 Savukārt	apvērsums	 tiek	uzlūkots	kā	 šo	
procesu	impulss:	

С	этой	исторической	даты	15	мая	прошло	больше	3	лет	и	сделанное	за	
это	время	не	нуждается	в	особой	оценке	–	оно	у	всех	нас	перед	глазами.	
Стремительный	рост	всех	производительных	сил	страны,	выразившийся	
в	 небывалом	 строительстве	 и	 в	 бросающемся	 в	 глаза	 повышении	
благосостояния	массы,	усиление	внешнего	престижа	и	международного	
значения	–	вот	те	богатые	плоды,	которые	принесла	с	собой	золотая	осень	
Сеятеля.11

Uzplaukums	 nav	 vienīgi	 pašmērķis.	 Publikācijas	 laikrakstā	 veido	
vēsturiskās	 izvēles	 tēlu,	 kurā	 ietvertas	 arī	 “šausmas”,	 no	 kurām	 visus	
izglābis	K.	Ulmanis.	Te	veidojas	ķēdīte:	pagātne–tagadne–nākotne,	kurā	
pagātnē	izraudzītais	vektors	tiek	tēlots	kā	vienīgais	pareizais:

Когда	 же	 опасность	 становится	 слишком	 великой,	 когда	 под	 угрозу	
ставятся	 будущее	 народа	 и	 его	 исторической	 судьбы,	 д-р	 Карлис	
Ульманис	в	весеннею	ночь	смело	становится	сам	у	руля	государственного	
корабля	 и	 уверенно	 ведет	 его	 через	 пороги	 и	 подводные	 камни	 в	
защищенную	гавань	внутреннего	и	внешнего	мира.12

Jāuzsver	tas,	ka	minētās	briesmas	netika	personificētas.	Šajā	līdz	galam	
nepateiktajā	veidojas	mistiskuma	tēls.	Šajā	labā	un	ļaunā	pretnostatījumā	
Ulmanis,	neapšaubāmi,	atrodas	gaismas	pusē.	Tikai	tumsas	spēki	šeit	nav	
ieguvuši	skaidru	veidolu.	Pagātne	netiek	aplūkota	atrauti	no	tagadnes,	tiek	
veikta	salīdzinošā	analīze	–	kā	bija	toreiz	un	kā	ir	tagad.	Par	pārmaiņām	
“Сегодня”	raksta:	

Я.	 Порук	 остановился	 также	 на	 отдельных	 моментах	 созидательной	
работы	�ождя,	в	особенности	подчеркнув	огромное	значение	перемен	15	
мая	 в	жизни	Латвийского	 государства	и	народа.	 �	 знак	 благодарности	
Президенту	государства,	по	предложению	Я.	Порука,	всеми	сообща	была	
исполнена	“Песнь	свободной	Латвии”.	И	были	провозглашены	дружные	
здравицы.13

Šī	notikumu	leģitimācija	notiek	uz	tautas	un	sabiedrības	rēķina.	Tieši	
Latvija	kā	valsts	alka	pēc	šīm	pārmaiņām.	

No	“neauglīgajām	ķildām”	līdz	“dvēseles	dzīlēm”14 
Kategorija	 “tauta”	 pētījumā	 ir	 svarīga	 vairākos	 aspektos.	 Pirmkārt,	

šī	 kategorija	 ļauj	 pamatot	 kolektīvās	 vērtības	 un	 unificēt	 citas	 diskursa	
kategorijas.	 Otrkārt,	 šī	 kategorija	 kalpo	 attiecību	 ar	 valsti	 pamatošanai	
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un	 atbalstīšanai,	 treškārt,	 “tautas”	 konstruēšana	 uzsver	 personisko	
īpašību	nolieguma	ideoloģisko	svarīgumu	un	“personiskā”	pārvietošanu	
uz	 publisko	 sfēru,	 un,	 visbeidzot,	 tauta	 kā	 diskursīva	 kategorija	 ir	
nepieciešama	varas	institūta	taisnīguma	racionalizācijai.	

Tautas	 vienotības	 formas	 konstruētas	 kolektīvo vērtību	 simbolu	
līmenī.	Minot	vārdu	“tauta”,	publikāciju	autori	bieži	izmanto	stratēģijas,	
kuras	iespējams	dēvēt	par	tropiem.	Tauta	laikrakstā	“Сегодня”	tiek	tēlota	
saliedēta,	 draudzīga,	 vienota.	 Tauta	 salīdzināta	 ar	 “saliedētu	 ierindu”	
(“сплошной	 стеной”).	 Ar	 šo	metaforu	 palīdzību	 teksts	 iemanto	 īpašu	
izteiksmīgumu,	 kā	 arī	 tiek	 pastiprināta	 “tautas”	 kā	 teksta	 kategorijas	
diskursīvā	nozīme.	

Tauta	publikācijās	tiek	atainota	“laimīga”.	Laime iegūst	dziļi	kolektīvas,	
no	 tautas	vienotības	un	 saliedētības	 atkarīgas	parādības	marķējumu,	 tā	
ir	kolektīvais	“sapnis”,	kas	atkarīgs	no	pašas	 tautas	gribas.	Laime	 ir	arī	
Ulmanis:		

Счастлив	тот	народ,	который	в	решительную	минуту	своей	исторической	
жизни	 нашёл	 идеальное	 воплощение	 своего	 национального	 гения	 в	
одном	 человеке,	 в	 одном	 �ожде,	 который	 чудесным	 образом	 впитал	 в	
себя	мечту	и	тоску	прошлых	поколений	о	национальной	свободе	и	сумел	
претворить	эти	мечты	в	яркую	действительность.15

Šis	teksta	fragments	skaidri	apliecina,	ka	vēsture	un	vēsturiskā	atmiņa	
kalpo	 kolektīvās	 identitātes	 konstruēšanai.	 Turklāt	 Ulmanis	 ir	 ieguvis	
“tautas”	prezidenta	 reprezentāciju,	 proti,	 diskurss	 veidojās	 tādējādi,	 ka	
prezidents	(un	viņa	darbība)	ir	pašas	tautas	darbības	un	lēmumu	rezultāts.	
Vēl	vairāk,	–	laikrakstam	“Сегодня”	Ulmanis	ir	pavērsiena	punkts	ceļā	uz	
“laimi”:	

Из	недр	народной	души	вырывается	новое	творческое	пламя,	по-	новому	
озаряющее	 пути	 и	 цели	 народа.	 Творчество	 народа	 стало	 светлым	
и	 радостным,	 так	 как	 он	 уверовал	 в	 себя	 и	 свои	 великие	 задачи.	 Для	
положительных	 целей	 освободилось	 много	 энергии,	 которая	 раньше	
пропадала	в	бесплодной	розни,	национальной	и	классовой	борьбе.16

Tautas	laime	tiek	attēlota	ar	tautas interešu un vajadzību reprezentāciju.	
Šo	 vajadzību	 vidū,	 kā	 bieži	 min	 laikraksts	 “Сегодня”,	 ir	 “pieaugoša	
labklājība”	 un	 kultūra.	 Turklāt	 jāpiezīmē,	 ka	 kultūras	 vērtības	 dominē	
pār	materiālajām.	Tām	piešķirta	liela	vērtība,	tās	allaž	arī	tiek	komentētas,	
īpaši	 akcentējot	 kultūras	 nozīmīgumu.	 Turpretī	 materiālie	 labumi	 tiek	
samazināti	 līdz	 “pieticīgam”	 minimumam,	 un	 to	 pieminēšana	 gluži	
vienkārši	ir	“gaišās	nākotnes”	pamatojuma	ideoloģiskā	nepieciešamība.	
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Šādas	pārliecības	veidošanā	piedalās	bieži	pieminētie	kultūras	institūti	
un	vērtības,	kuru	pastāvēšana	arī	ir	Ulmaņa	nopelns.	Te	runa	ir	par	skolām,	
jaunajām	skolu	bibliotēkām	un	pieaugošo	jaunizdoto	grāmatu	skaitu:	

Это	ясное	доказательство,	что	во	всём	нашем	государстве	культуре,	книге,	
литературе	и	искусству	уделяют	теперь	такое	внимание,	какого	раньше	
не	наблюдалось.17

Turklāt	 kolektīvās	 intereses	 faktiski	 izslēdz	 individuālo	 vajadzību	
iespējamību.	 Diskursa	 ietvari	 ierobežo	 šāda	 publiski	 atzīto	 interešu	
standartizāciju.	 Tajā	 iespējams	 ietvert	 tikai	 oficiālā	 diskursa	 atzītas	
kategorijas,	kas	piedevām	tiek	aizsegtas	ar	tautas	diskursu.		

Darbs –	vēl	viena	tautas	laimes	un	kolektīvo	vērtību	sastāvdaļa.	Avīze	
uzsver,	ka	 tieši	darbā	 tauta	gūst	 laimi.	Turklāt	“Сегодня”	nodarbojas	ar	
pozitīvas	attieksmes	pret	darbu	audzināšanu,	tādējādi	radot	priekšstatu,	
ka	 piedalās	 tautas	 kolektīvās	 identitātes	 formēšanā.	 Laikraksts	 dēvē	
Ulmani	par	“darba	ideologu”,18	norādot,	ka	gandrīz	visus	savas	dzīves	60	
gadus	Ulmanis	ir	pavadījis	darbā,	un	citē	viņa	uzrunu	jaunatnei,	kurā	viņš	
salīdzina	savu	un	mūsdienu	paaudzi,	akcentējot	darba	nozīmīgumu:	

Теперь,	 оглядываясь	 назад,	 кажется,	 что	 эта	 вереница	 долгих	 лет	
слишком	 быстро	 промчалась.	 [..�	 потому,	 что	 всё	 время,	 идя	 по	
жизненному	пути,	мысли	и	чувства	всегда	были	заняты	работою.	[..�	Я	
хочу	надеяться,	что	вы	увидите	в	вашем	труде,	в	усилиях	нашей	жизни,	
только	то,	что	помогло	нам	вести	нашу	жизнь	вперёд.19

Tautas	tēla	konstrukcijas	kopsaucējs	ir	attieksme pret varu	(piemēram,	
“pateicības	jūtu	vienotie”	(“объединённые	чувством	благодарности”20).	
Stāstot	 par	 apsveikumiem	 K.	 Ulmanim	 dzimšanas	 dienā,	 žurnālisti	
apgalvo,	ka	Ulmanim	“apsveikumus	atnesuši	visu	sociālo	slāņu	pārstāvji”	
(“принесли	 поздравления	 представители	 всех	 слоёв	 населения”).21 
Publikācijas	ietver	garu	to	personu	uzskaitījumu,	kas	personiski	bija	aicināti	
uz	pieņemšanu	pie	K.	Ulmaņa	viņa	dzimšanas	dienā.	Žurnālisti	uzsver,		
ka	 “apsveicēju	 straume”	 (“поток	 поздравителей”)	 bija	 “bezgalīga”	
(“бесконечным”),	 “visus	 neuzskaitīt”	 (“всех	 не	 перечислить”).22 
Tādējādi,	 apvienojot	 tautu	 tās	 attieksmē	 pret	 Ulmani,	 žurnālisti	 rada	
jēdzienu	 “tauta”	 pēc	 iekļaušanas	 principa:	 varas	 pārstāvji,	 garīdznieki,	
zemnieki,	strādnieki,	mazpulcēni	–	visi	ir	vienādi	“Vadoņa”	priekšā.	

Laikraksta	 “Сегодня”	materiāli,	 veltīti	 K.	 Ulmaņa	 dzimšanas	 dienai,	
ne	 tikai	 demonstrē,	 kādā	veidā	 tiek	 leģitimēta	Ulmaņa	vara,	 bet	 arī	 to,	
kā	veidojas	attiecības starp prezidentu un tautu.	Jo,	stāstot	par	Ulmani,	
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avīzes	 radīja	 noteiktu	 kolektīvās	 identitātes	 tēlu,	 kas	 ietver	 kolektīvo	
apziņu,	 vērtības,	 rutīnas.	 Ir	 svarīgi	 saprast,	 ka	 Ulmaņa	 reprezentācijā	
laikraksts	faktiski	konstruēja	arī	latviešu	kopienu,	izmantojot	prezidentu	
kā	viedokļu	un	pārliecību	paraugu.	Tālab	ir	jāpievērš	uzmanība,	ar	kādu	
simbolu	 un	 stratēģiju	 palīdzību	 šis	 paraugs	 pārsniedza	 varas	 diskursa	
robežas	un	iekļāvās	kolektīvajā	sfērā.	

Pats	notikums	–	K.	Ulmaņa	dzimšanas	diena	–	tiek	izmantots,	pirmkārt,	
lai	 prezidents	 būtu	 daudzo	 publikāciju	 centrālā	 figūra.	 Laikraksts	
“Сегодня”	stāsta	par	prezidentu	dažādos	kontekstos.	akcentē	biogrāfijas	
un	 darbības	 faktus,	 piešķirot	 milzīgu	 nozīmi	 viņa	 personībai.	 Otrkārt,	
“Сегодня”	 publikācijās	 Ulmanis	 netiek	 tēlots	 kā	 līderis,	 kam	 nepiemīt	
cilvēciskas	īpašības.	Žurnālisti	bieži	piemin	viņa	“plašo	sirdi”	(“огромноe	
сердце”),	raksta	par	viņa	“sirsnīgajām	attiecībām	ar	jaunatni”	(“добрых	
отношениях	 с	молодёжью”),	 piedevām	Ulmanis	 vispirmām	kārtām	 ir	
un	paliek	cilvēks,	kurš	dzīvo	tautas	labā,	kurš	savu	personisko	dzīvi	un	
privātās	intereses	ir	atvirzījis	otrajā	plānā.	Citiem	vārdiem,	žurnālisti,	vēstot	
par	to,	kā	Ulmanis	“priecājas”	(“радуется”),	“uztraucas”	(“волнуется”),	
“gūst	apmierinājumu”	(“испытывает	удовлетворение”),	atgādina,	ka	tas	
viss	notiek	“tautas	dēļ”	(“ради	народа”)	un	“kopējā	labuma”	(“общего	
блага”)	dēļ	viņš	“gan	dienu,	gan	nakti	 rūpējas	par	mums”	 (“и	день,	и	
ночь	заботится	о	нас”).23

Šāda	Ulmaņa	konstrukcija	ne	tikai	ļauj	pasvītrot	prezidenta	“pozitīvās	
īpašības”	 (“положительные	 качества”)	 un	 pamatot	 privātās	 dzīves	
aprakstu	 iztrūkumu	 publikācijās,	 bet	 arī	 demonstrēt	 tautai	 “pareizo”	
dzīves	 modeli,	 iekļaujot	 tajā	 arī	 esošo	 ideoloģisko	 konstrukciju,	 kurā	
sabiedriskās	intereses	tiek	stādītas	daudz	augstāk	par	privātajām.	

Runājot	par	paraugUlmaņa	radīšanu,	ir	 jāpiemin	daudzās	metaforas,	
kuras	 izmanto	 žurnālisti	 “Vadonim”	 veltītajos	 aprakstos.	 Metaforas	
ideoloģijas	 līmenī	piešķir	Ulmanim	kā	varas	objektam	ārkārtējas	spējas.	
Tās,	no	vienas	puses,	ļauj	viņam	pacelties	pāri	visai	tautai,	bet,	no	otras	
puses,	 šīs	 spējas	 tieši	 diskursīvi	 vērstas	 pret	 tautu	 kā	 varas	 subjektu.	
Ulmaņa	 spējas,	 kas	 nereti	 pārsniedz	 cilvēcisko	 spēju	 robežas,	 un	 to	
reprezentācija	 sekmē	 rutīnas	 transformāciju	 līdz	 nemateriālas	 nozīmes	
līmenim:	

Он	 говорит	 перед	 крестьянами	 о	 молочном	 хозяйстве	 и	 других	
практических	вещах,	но	его	слова	всегда	взлетают	в	высшие	сферы,	и	он	
сплетает	практические	указания	с	идеалистическими	помыслами;24
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Поэтому	такой	углубленный,	мистический	смысл	приобретает	общение	
�ождя	со	своим	народом;25
Особенности	 языка	 речи	 Улманиса	 трудно	 определить.	 Это	 не	 язык	
книги,	это	также	не	тот	язык,	на	котором	говорит	большая	часть	нашей	
интеллигенции.	 Это	 благозвучный,	 свободный	 от	 модного	 мусора	 и	
абстракций	латышский	язык,	в	котором	возникают	и	отражаются	древние	
образы.	�от	почему	этому	языку	присуща	какая-то	древняя	гордость.26

Šis	secinājums	atbilst	arī	varas	un	tautas	attiecību	konstrukcijai.	

K.	Ulmaņa	un	tautas	attiecību	konstrukcija

Prezidents	–	tauta:	no	privātā	uz	publisko	
Tagad	palūkosimies,	ka	veidojas	attiecības	starp	privāto	un	publisko.	

Šo	kategoriju	konstruētais	tautas	tēls	bieži	tiek	izmantots,	lai	ideoloģiski	
veidotu	saikni	 starp	 tautu	un	valsti	 (prezidentu)	–	varu	un	padotajiem.	
Tādējādi	 daudzas	 kategorijas,	 kas	 pieskaitāmas	 “privātajam”,	 nonāk	
publisko	vidū.	

Šāda	stratēģija	tiek	lietota	attiecībā	uz	pašiem	svētkiem	–	K.	Ulmaņa	
dzimšanas	 dienu.	 Laikraksts	 “Сегодня”	 demonstrē,	 kā	 “privātie	 svētki”	
kļūst	par	visas	tautas	lietu:	

Ulmanis		 	 																														Tauta	(Народ)

Stiprs	(сильный)		 	 	 Sajūsmināta	(восторженный)
Drošsirdīgs	(смелый)		 	 	 Draudzīga	(дружный)
Neatlaidīgs	(упорный)		 	 	 Labklājīga	(благополучный)
Priecīgā	mirkļa	satraukts			 	 Saliedēta	(сплочённый)
(взволнованный	радостью		 	 Apzinīga	(сознательный)
момента)	
“ne	noguruma,	ne	šaubu”
(“ни	усталости,	ни	сомнений”)
Ar	jaunu	sirdi	
(с	молодым	сердцем)
Gaišs,	apgarots	prāts	(светлый,	
одухотворённый	ум)
Laipns	un	uzmanīgs	attiecībās	
ar	tautu	
(любезный	и	внимательный	по	
отношению	к	народу)
Mundrs	(бодрый)
Enerģisks	(энергичный)
Vīrišķīgs	(мужественный)
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Обычно	 дни	 рождения	 бывают	 личными	 праздниками,	 и	 дело	
каждого	–	отмечать	их	или	не	отмечать.	Но	в	данном	случае	60-летие	
Президента	государства	является	общим	для	нас	праздником;27
Порук	 [..�	 осветил	 значение	 дня	 [рождения	 Улманиса�,	 выходящего	 за	
рамки	личного	праздника	Президента	государства	и	ставшего,	благодаря	
его	огромным	заслугам	перед	латвийским	государством	и	народом,	днём	
национального	праздника.28

Šāda	konstrukcija	ļauj	pamatot	tautas	lomu	gan	diskursa,	gan	sociālo	
attiecību	 līmenī.	 Jāpiebilst,	 ka	 atsevišķu	 teksta	 vienību	 pacelšana	 līdz	
publiskam	 līmenim	 un	 konstruēšana	 sabiedriskā	 diskursa	 ietvaros	 ļauj	
argumentēt	 jebkuru	 atšķirību	 trūkumu	 personības	 diskursā.	 Citiem	
vārdiem,	šis	“privātā”	diskurss	pastāv,	bet	tam	tiek	atvēlēta	dominējošo	
varas	 attiecību,	 tautas	 “unifikācijas”	 un	 pamatošanas	 diskursu	 atbalsta	
loma.	Piemēram,	“Сегодня”	lasāms:

Ибо	только	в	том	случае	наши	труды	будут	успешны,	если	мы	сумеем	стать	
выше	личных	интересов.	Эта	предпосылка	неизбежно	связана	с	большой	
борьбой	с	самим	собой,	со	скверными	качествами	человека,	каковы	у	всех	
нас,	не	исключая	меня,	имеются.	Это	будет	борьба	внутренняя	и	потому	
борьба	серьёзная	и	длительная.29  

Šajā	 fragmentā	 “iekšējā	 cīņa”	 (“внутренняя	 борьба”)	 iegūst	 ārējās	
cīņas,	kopīgās,	kolektīvās	cīņas	jēgu.	Raksta	autors	kā	piemēru	min	sevi,	
tādējādi	 vēl	 vairāk	 pastiprinot	 unifikācijas	 efektu.	 Piedevām	 tautai	 par	
piemēru	 nereti	 tiek	 nosaukts	 arī	 pats	 prezidents,	 kurš	 “privātās	 dzīves	
vietā	izraudzījies	pašaizliedzīgu	kalpošanu	savai	tautai”	(“вместо	личной	
жизни	избрал	самоотверженное	служение	своему	народу”.)30

Publiskuma	diskursa	veidošana	notiek,	tiešā	veidā	apliecinot	Ulmaņa	
personības	publisko	nozīmību.	Viss,	kas	 tieši	 saistās	 ar	viņa	personību,	
vērsts	uz	publisko	darbību:	

�	жизни	народа,	государства	и	нашей	собственной	–	это	[день	рождения	
Улманиса�	 большое	и	 значимое	 событие,	 так	 как	юбилей	 своей	жизни	
празднует	создатель	нашего	государства,	боец	и	возродитель.31

Ar	 konstrukciju	 “privātais–publiskais”	 avīze	 racionalizē	 arī	 varas	
attiecības,	 kas	 eksistē	 diskursa	 līmenī.	 Pats	 diskurss	 tiek	 radīts	 ar	
tādas	 loģiskās	 ķēdes	 palīdzību,	 no	 kuras	 izriet	 nesaraujama	 saite	 starp	
tautu	un	 varu,	 kas	 ļauj	 rakstu	 autoriem	 tam	pielīdzināt	 arī	 citas	 teksta	
vienības,	izmantojot	to	pašu	shēmu:	varas	intereses	ir	arī	tautas	intereses,	
varas	 sasniegumi	 ir	 arī	 tautas	 sasniegumi.	 Pateicoties	 tam,	 ja	 visu	
nozīmīgo	 darbību	 vērtības	 atsauce	 ir	 prezidents	 (Ulmaņa	 “iniciatīva”	
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(“инициатива”),	 pateicoties	 prezidentam	 (“благодаря	 президенту”)	
utt.),	Ulmanis	iegūst	varas	reprezentāciju,	bez	kuras	tautas	eksistence	nav	
iedomājama:	

Ни	Латвия,	ни	её	правительство,	ни	латышская	культура	и	её	достижения	
немыслимы	 без	 Президента	 государства	 д-ра	 Карла	 Ульманиса	 и	
неотделимы	от	его	имени.32
�ождь	 и	 народ	 срослись	 в	 общую	 гармонически	 объединённую	 силу.	
�ождь	 чувствует	 и	 сознаёт	 свою	 общность	 со	 всем	 народом.	 [..�	 �ождь	
знает,	что	он	может	делать	заявления	от	лица	всего	народа.	Голос	вождя	
является	также	голосом	всего	народа.	Голос	же	народа	всегда	слышится	в	
призывах	�ождя.33

Līdztekus	 izmantota	 universalizācijas	 stratēģija,	 jo	 varas	 institūts	
tiek	 atainots	 kā	 substance,	 kas	 kalpo	 visu	 interesēm.	 Šāda	 konstrukcija	
nepieciešama,	 lai	 attaisnotu	varas	diskursus.	Turklāt	 tā	 faktiski	noliedz	
jebkāda	pārrāvuma	 eksistenci	 starp	 “varu”	un	 “padoto”,	 leģitimējot	 šo	
saiti	kā	dzīves	nepieciešamību.	Ulmanis	aprakstos	vienmēr	 ir	saistīts	ar	
tautu:	

Жизнь	президента	с	самых	юных	лет	уже	была	посвящена	народу.	Уже	
в	20-летнем	возрасте	он	стал	усердным	тружеником	на	народной	ниве.	
[..�	Он	был	первым	латышским	общественным	агрономом,	который	свою	
деятельность	 из	 узких	 рамок	 отдельного	 хозяйства	 и	 специальности	
вынес	на	лоно	всего	народа.34

Ulmanis	 “Сегодня”	 publikācijās,	 no	 vienas	 puses,	 tiek	 rādīts	 kā	
autoritāra	 vara,	 bet,	 no	 otras	 puses,	 kā	 no	 tautas	 atkarīgais.	 Svarīgi	
piezīmēt,	 ka	 atkarība	 iegūst	 pavisam	 citu	 jēgu,	 pateicoties	 statusa	 ziņā	
atšķirīgajām	reprezentācijām:	

Я	 никогда	 не	 забуду	 о	 сегодняшнем	 вечере,	 об	 этом	 прекрасном	 часе,	
проведённом	с	вами	вместе.	И	когда	календарь	покажет,	что	опять	прошёл	
один	год,	я	постараюсь	чувствовать	себя	таким	же	молодым,	как	сегодня,	
вспоминая,	что	в	вашей	среде	я	почерпнул	новое	ощущение	молодости	и	
лучшего	самочувствия.35

Citētajā	 raksta	 fragmentā	 pašai	 tautai	 piešķirta	 svarīga	 loma	 varas	
atbalstā.	 Diskurss	 tiek	 veidots	 ar	 mērķi	 piešķirt	 tautai	 iluzori	 svarīgas	
funkcijas,	 radot	 pašas	 tautas	 darbību	 redzamību.	 Tam	 kalpo	 arī	 citi	
diskursi,	kuros	arī	tauta	“darbojas”:	priecājas,	pārdzīvo,	sumina	utt.	

Ir	vērts	izcelt	arī	teksta	atsevišķas	leksiskas	īpatnības,	ar	kuru	palīdzību	
unifikācija	 kļūst	 vēl	 skaidrāka.	 Pie	 tādām	 pieskaitāmi	 aicinājumi	 un	
vispārinājumi	–	“jūs	visu	lieliski	zināt”	(“вы	все	прекрасно	знаете”),	“jūs	
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dzirdēsiet”	(“вы	услышите”),	“mēs	visi”	(“мы	все”),	“mēs	kļūsim	pilsoņi”	
(“мы	 станем	 гражданами”),	 “visi	 kopā”	 (“всеми	 сообща”).	 Šādas	
formas	 ļauj	 radīt	 iekļaušanas	 šķietamību.	 Publikāciju	 tekstu	 vēl	 viena	
leksiska	īpatnība	ir	alegoriskums	un	metaforiskums.	Rakstu	autori	bieži	
politiskās	 pārmaiņas	 salīdzina	 ar	 gadalaikiem,	 proti,	 prezidenta	 (varas	
reprezentācija)	darbs	tiek	salīdzināts	ar	zemnieka	(tautas	reprezentācija)	
darbu.	 Publikāciju	 autoriem	 šādas	metaforas	palīdz	 konstruēt	 politisko	
procesu	 ideoloģisko	 realitāti,	 aiz	 salīdzinājumiem	un	 alegorijām	nozūd	
problēmas	un	politisko	pārmaiņu	nevienozīmīgie	jautājumi:	

Эта	 золотая	 осень	 только	 начинается.	 Президент	 государства,	 д-р	
Карл	 Ульманис,	 стоящий	 на	 своём	 славном	 посту	 в	 полном	 расцвете	
политических	сил,	только	начал	собирать	в	народные	кошницы	богатый	
урожай	своего	посева.	�переди	ещё	много	работы,	золотые	колосья	гордо	
подымаются	на	осенних	полях	и	после	богатого	урожая	нивы	ждут	нового	
посева.36

Laikraksta	“Сегодня”	“sēja”	 (“Посевы”)	bija	ar	varenām	visas	 tautas	
mīlestības	vārpām.	“Īpašā”,	“izredzētā”	vadoņa	tēls	līdz	pat	šim	laikam	
pastāv	virknē	Latvijas	publisko	diskursu,	kā	arī	laiku	pa	laikam	tas	tiek	
pieminēts	 kolektīvo	 atmiņu	 un	 dzīvesstāstu	 vēstījumos.	 Šodien	 šādas	
“vārpas”	mums	 šķiet	 aizgājušo	 laiku	 simbols,	 kas	 atbalsojas	mūsdienu	
diskursos.	Kārlis	Ulmanis	1937.	gada	ideoloģijā	–	izvēlētais/izraudzītais	
un	glābējs.	Mūsu	aplūkotās	 ideoloģiskās	konstrukcijas	 ļauj	 ietvert	visus	
sociālās	 dzīves	 elementus	 un	 visas	 publiskās	 reprezentācijas	 jēdzienā,	
kuru	var	apzīmēt	vienā	vārdā	“sākums”.	Ulmanis	–	cerība,	ka	“tagadne”	
ir	nekas	 cits	kā	pats,	pats	 sākums:	“brīvās”	 tautas	 sākums,	un	 to	gaida	
vienīgi	laime.	Tieši	šāda	Ulmaņa	tēla	konstrukcija	bija	nepieciešama	šādas	
nākotnes	ticības	atbalstam.		
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Andra Briekmane

Mīts par Kārli Ulmani žurnāla 
“Atpūta” fotogrāfijās 1939. gadā

Rakstā	aplūkots	K.	Ulmaņa	attēlojums	fotogrāfijās	žurnālā	“Atpūta”	1939.	gadā.	
Izmantojot	R.	Barta	semiotisko	pieeju,	analizēti	57	attēli,	tajos	dekodēts	politiskais	
mīts	par	K.	Ulmani.
Visas	 K.	 Ulmaņa	 žurnālā	 “Atpūta”	 publicētās	 fotogrāfijas	 ir	 iedalītas	 piecās	
grupās:	 (1)	Ulmanis	 laukos,	 vērtējot	 zemnieku	darbu;	 (2)	Ulmanis,	 tiekoties	 ar	
valsts	 iedzīvotajiem;	 (3)	 Ulmanis	 augstskolās,	 zinātniskos	 pasākumos,	 izstāžu	
atklāšanā	un	kultūras	notikumos;	(4)	Ulmanis,	aplūkojot	un	novērtējot	celtniecības	
sasniegumus	un	arhitektu	plānus;	(5)	Ulmanis,	kopā	ar	citiem	valdības	locekļiem	
pieņemot	 parādes.	 Visbiežāk	 fotogrāfijās	 ietvertais	 ziņojums	 ir	 skaidrs	 un	
nepārprotams,	–	K.	Ulmanis	ir	vislabākais	valsts	un	tautas	vadonis.
Atslēgvārdi:	Kārlis	Ulmanis,	“Atpūta”,	fotogrāfija,	vadonis,	mīts,	politiskais	mīts.

Franču	strukturālists,	semiologs	un	filozofs	Rolans	Barts	(Barthes)	par	
fotogrāfijas	semiotikas	galveno	 ideju	uzskata	nozīmju	daudzslāņainības	
uztvērumu.	 Proti,	 pirmā	 kārta	 ir	 denotācija	 –	 kas	 vai	 kurš	 ir	 attēlots	
fotogrāfijā,	 otrā	 kārta	 ir	 konotācija	 –	 kādas	 idejas	 un	 vērtības	 attēlotais	
objekts	 pauž	 un	 kādā	 veidā.	 Viena	 no	 interpretācijas	 zīmēm	 Barta	
semiotikā	ir	mīts.	To	viņš	dēvē	par	zīmi,	pareizāk	sakot,	apzīmētāju,	kas	
sastāv	no	denotācijas	un	konotācijas	savijuma;	mīts	 ir	 ideoloģiska	zīme,	
kas	darbojas	ar	kodu	palīdzību,	radot	dabisku,	īstu	iespaidu.1	Fotogrāfijas	
ir	 īpaši	 labs	 līdzeklis,	 lai	 to	 panāktu,	 jo	 tās	 padara	 mītu	 dabisku.	 Šīs	
fotogrāfijas	 īpašības	 nosaka	 tās	 intensīvo	 izmantošanu	 visdažādākajos	
propagandas	materiālos.

Mīts	 nevar	 tikt	 vienādots	 ar	 tā	 ziņojuma	 objektu,	 bet	 gan	 ar	 veidu,	
kādā	tas	izsaka,	nosūta	ziņojumu:	ir	formālas	mīta	robežas	–	mīts	nekad	
nav	 reāls,	materiāls.2	 Identificējot	 politiķus	 ar	 viņu	 amata	 nosaukumu,	
piemēram,	Valsts	prezidents	vai	kara	ministrs,	mīts	par	viņiem	veidojas	
nevis	no	šo	jēdzienu	satura,	bet	no	sabiedrībā	eksistējošiem	priekšstatiem,	
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no	katra	medija	lietotāja	mīta	lasīšanas	veida,	no	katra	lasītāja	viedokļa.	
Mīts	ir	subjektīvu	savstarpēji	saistītu	priekšstatu	ķēde.	Šādā	izpratnē	mīta	
jēdziens	lietots	šajā	rakstā.

Jebkuri	 vizuālie	 kodi	 izraisa	 arī	 virkni	 blakus	 nozīmju.	 Piemēram,	
fotogrāfija,	kurā	attēlots	amerikāņu	kombains,	ne	vien	rāda	šo	kombainu,	
bet	ietver	sevī	blakus	nozīmes	par	sēšanu,	graudiem,	maizi,	darbu,	laukiem	
un	daudz	ko	citu.	Barts	šo	sociālo	fenomenu,	zīmju	un	to	asociāciju,	blakus	
nozīmju	 apvienošanu,	 lai	 veidotu	 konkrētu	 ziņojumu,	 sauc	 par	 mīta	
radīšanu.	 Tas	 ir	 strukturēts	 kā	 domāšanas	 veids	 par	 cilvēkiem,	 lietām,	
idejām	vai	vietām,	lai	nosūtītu	konkrētu	ziņojumu	lasītājam	vai	skatītājam.	
Mītu	var	uztvert	 trīs	veidos	–	kā	komunikators,	mitologs	vai	 labticīgais	
lasītājs.	Komunikators	ir,	piemēram,	žurnālists	vai	avīzes	redaktors,	kurš	
atlasa	fotogrāfijas,	kas	ir	piemērotas	žurnāla	formātam,	viņa	viedoklim	vai	
viņaprāt	liekas	iederīgas,	lai	ilustrētu	kādu	rakstu.	Viņš	mīta	apzīmējamo	
uztver	kā	kaut	ko	tukšu	un	tāpēc	piešķir	tam	mītisku	nozīmi.	Mitologs	ar	
semiotikas	metodēm	atklāj	mītu.	Viņš	spēj	nodalīt	fotogrāfiju	no	mīta,	zīmi	
no	tās	nozīmes,	lai	soli	pa	solim	nokļūtu	pie	efekta,	ko	radīt	ir	bijis	mīta	
uzdevums.	Mitologs	atšifrē	mītu,	viņš	saprot	tā	deformāciju.	Šajā	darbā	
fotogrāfijas	 analizēju	 tieši	 no	 mitologa	 pozīcijām.	 Savukārt	 labticīgais	
lasītājs	saskata	tikai	apvalku	(cover),	attēlu,	bet	neanalizē	to,	viņš	vienkārši	
uztver	mītisko	nozīmi	kā	neievērojamu	un	dabīgu	faktu.3 

Analizējot	 politiķa	vizuālo	 tēlu	un	uz	 to	 balstītos	mītus,	 jārunā	 tieši	
par	 politiskajiem	 mītiem.	 Kristofers	 Flads	 (Flood)	 raksta,	 ka	 politiskie	
mīti	ir	pagātnes,	tagadnes	vai	iecerēto	politisko	notikumu	naratīvi,	kam	
piemīt	ideoloģisks	raksturs	un	kurus	to	stāstītāji/veidotāji	cenšas	padarīt	
saprotamus	un	jēgpilnus	auditorijai.4 

Atšķirība	starp	R.	Barta	un	K.	Flada	piedāvātajiem	mīta	skaidrojumiem	
ir	tā,	ka	pirmais	uzskata,	ka	par	pamatu	mītam	var	pārtapt	 jebkas,	viņš	
mītu	 neuztver	 tikai	 kā	 stāstu.	 Savukārt	 Flads	mītu	 definē	 kā	 naratīvu.	
Viņa	uztverē	pati	fotogrāfija	nav	mīts,	bet	tai	pastāv	iespēja	radīt	politisku	
mītu	vai	pat	veselu	mitoloģiju.5 

Fotogrāfijai	 bija	 īpaša	 loma	 20.	 gs.	 totalitāro	 un	 autoritāro	 režīmu	
propagandas	materiālos.	To	uzdevums	bija	 radīt	varai	 labvēlīgus	un	 to	
slavinošus	mītus.	 Šā	 raksta	uzdevums	 ir	 atsegt	 žurnālā	 “Atpūta”	 1939.	
gadā	publicēto	fotogrāfiju	radīto	mītu	par	Kārli	Ulmani.
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Žurnāls	“Atpūta”
“Atpūta”	 1939.	 gadā	 bija	 lielākais	 Latvijas	 nedēļas	 žurnāls	 ar	 60	000	

eksemplāru	 lielu	 tirāžu.	To	 izdeva	 ietekmīgā	Benjamiņa	 redakcija,	 kam	
piederēja	arī	citi	vadošie	mediji.	Žurnāla	atbildīgais	redaktors	1939.	gadā	
bija	rakstnieks	Jūlijs	Lācis,	izdevēja	–	Emīlija	Benjamiņa.	

Žurnāls	 gadu	 gaitā	 bija	 iedibinājis	 savas	 tradīcijas	 –	 uz	 otrā	 vāka	
parasti	 redzama	 kāda	 sabiedrībā	 atpazīstama	 persona	 ar	 ģimeni	 vai	
nozīmīga	notikuma	laikā	(1939.	gada	laikā	K.	Ulmanis	šajā	vietā	redzams	
divas	reizes),	tālāk	sekoja	raiti	 lasāmi	romāni	turpinājumos.	13.	 lappusē	
vienmēr	 tika	 publicēts	 politiskās	 dzīves	 atainojums	 fotogrāfijās,	 kuru	
centrā	gandrīz	vienmēr	bija	redzams	Valsts	un	Ministru	prezidents	Kārlis	
Ulmanis.	Tālākajās	lappusēs	–	padomi	izšūšanā,	apraksti	par	tālām	zemēm	
u.c.	Dažkārt	žurnālā	bija	speciāli	atvērumi,	kas	bija	veltīti	kādam	īpašam	
notikumam,	 piemēram,	Reitera	 kora	 ceļojumam,	 dziesmu	 svētkiem	 vai	
“atjaunotās”	 Latvijas	 piecu	 gadu	 jubilejai.	 “Atpūtas”	 lappusēs	 bija	 arī	
krustvārdu	mīklas,	reklāmas	u.c.	materiāli.	

1939.	 gads	 pasaules	 un	 Latvijas	 dzīvē	 bija	 notikumiem	 bagāts	
laiks.	 1939.	 gada	 23.	 augustā	 tika	 parakstīts	 Molotova–Rībentropa	
pakts,	–	žurnāla	“Atpūta”	fotostāsts	šo	notikumu	rāda	kā	abu	lielvalstu	
labo	 attiecību	 pierādījumu.	 1939.	 gadā	 PSRS	 iebruka	 Somijā.	Hitleriskā	
Vācija	un	staļiniskā	Padomju	Savienība	sadalīja	Poliju,	Latvijā	saskaņā	ar	
savstarpējās	palīdzības	līgumu	tika	izvietots	liels	skaits	PSRS	karavīru	un	
tehnikas.	Togad	no	Latvijas	pēc	Hitlera	aicinājuma	uz	etnisko	dzimteni	
izceļoja	liela	daļa	baltvāciešu.

1939.	 gada	 janvārī	 mira	 Latvijas	 otrais	 Valsts	 prezidents	 Gustavs	
Zemgals.	 Apritēja	 pieci	 gadi	 kopš	 K.	 Ulmaņa	 valsts	 apvērsuma,	 un	
šī	 jubileja	 tika	 plaši	 atzīmēta	 arī	 nacionālajā	 presē.	 Mediji	 gavilēja	
par	 sportistu	 –	 soļotāja	 Jāņa	 Daliņa	 un	 ātrslidotāja	 Alfonsa	 Bērziņa	 –	
panākumiem,	atspoguļoja	kultūras	dzīves	norises.

Presē	tika	propagandētas	K.	Ulmaņa	ideoloģijas	pamatvērtības	–	vienība,	
vadonība	 un	 latviska	 Latvija.	 Vadonība	 tika	 pasniegta	 kā	 vienotības	
pilnīgākais	 iemiesojums,	 bet	 vadonis	 kā	 Dieva	 vietnieks	 zemes	 virsū	
nodrošināja	 tautas	 vienotību	 un	 garīgo	 statusu.6	 K.	 Ulmaņa	 valdības	
propagandas	 politikas	 uzdevums	 bija	 pamatot	 1934.	 gada	 apvērsuma	
nozīmi	 un	 nenovēršamību,	 audzināt	 iedzīvotājus	 nacionālisma	 un	
vienotības	garā,	leģitimēt	autoritāro	režīmu	un	tā	vadonības	principus,	kā	
arī	saliedēt	valsts	iedzīvotājus	“jaunās	Latvijas”	celtniecībai.7	Latviskums,	
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latviskā	zemnieku	tauta	kalpoja	par	vienu	no	varas	ideoloģijas	avotiem.	
Vēsturnieks	Ilgvars	Butulis	uzskata,	ka	pats	K.	Ulmanis	un	viņa	atziņas	
bija	autoritārās	ideoloģijas	kodols	un	dzinējspēks.8	Aivars	Stranga	uzsver,	
ka	autoritārā	ideoloģija	galvenokārt	orientējās	uz	saimniecisku,	sociālu	un	
politisku	uzdevumu	praktisku	 risināšanu	un	šo	uzdevumu	 ideoloģisku	
pamatošanu.9	 Vēsturnieks	 Modris	 Ekšteins,	 skaidrojot	 visā	 Eiropā	
pastāvošo	noskaņu,	raksta:	

Formastērpi,	 karogi,	 salūti,	 puķes,	 dziesmas	 –	 tas	 viss	 bija	 parasta	 pēckara	
Eiropas	ainavas	 sastāvdaļa,	 tas	bija	kolektīva	apliecinājuma	 rituāls,	kas	gan	
patiesībā	kalpoja	kā	aizsegs	krietni	lielām	šaubām	par	sevi:	jo	lielākas	likās	šīs	
šaubas,	jo	kaismīgāks	un	vardarbīgāks	apliecinājums.10

1939.	 gads	 bija	 Latvijas	 autoritārās	 iekārtas	 uzplaukuma	 laiks	 un	
vienlaikus	 arī	 pēdējais	 miera	 un	 valstiskās	 patstāvības	 gads	 Latvijas	
brīvvalsts	vēsturē.

Valsts	un	Ministru	prezidents	Kārlis	Ulmanis.	
Publikāciju	apraksts
K.	 Ulmanis	 ir	 visredzamākais	 politiķis	 žurnāla	 “Atpūta”	 lappusēs.	

Šajā	 pētījumā	 aplūkoti	 un	 analizēti	 57	 attēli,	 to	 paraksti	 un	 virsraksti.	
Žurnālā	 1939.	 gadā	 publicēts	 arī	 Žaņa	 Līvzemja	 raksts	 par	 mazpulku	
organizāciju	un	Kārli	Ulmani	kā	šīs	organizācijas	pamatlicēju,	virsvadoni	
un	sirdsapziņu,	kā	arī	paša	K.	Ulmaņa	uzruna	lasītājiem,	uzsākot	akciju	
“Draudzīgais	aicinājums”.

Visas	K.	Ulmaņa	žurnālā	“Atpūta”	publicētās	 fotogrāfijas	var	 iedalīt	
piecās	 raksturīgās	 grupās:	 (1)	 Ulmanis	 laukos,	 apskatot	 zemnieku	
saimniecības	un	darbu,	dodot	padomus;	 (2)	Ulmanis,	 tiekoties	ar	valsts	
iedzīvotajiem	(viņš	parasti	tika	sagaidīts	un	sveikts	ar	ziediem,	dāvanām,	
visapkārt	redzami	bērni,	daudzi	cilvēki,	bet	 fotogrāfijas	 fonā	saskatāma	
kāda	 Ulmaņlaiku	 jaunceltne);	 (3)	 Ulmanis	 augstskolās,	 zinātniskos	
pasākumos,	izstāžu	atklāšanā	u.c.	kultūras	norisēs;	(4)	Ulmanis,	aplūkojot	
un	novērtējot	celtniecības	sasniegumus	un	arhitektu	plānus;	(5)	Ulmanis,	
kopā	ar	citiem	valdības	locekļiem	pieņemot	parādes.	

K.	Ulmaņa	stāja	publicētajās	fotogrāfijās	vienmēr	liecina	par	pašpaļāvību	
un	 pašpārliecinātību,	 –	 viņa	 rokas	 parasti	 bija	 aiz	 muguras,	 augums	
balstījās	uz	abām	kājām,	seju	rotāja	smaids	utt.	Šāds	pārliecināts,	stabils	
un	draudzīgs	K.	Ulmanis	pārtapa	viņa	tēla	vispārinājumā,	kas	saglabājās	
kolektīvajā	atmiņā	vēl	ilgi	pēc	Latvijas	okupācijas.
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Tipisks	valdības	attēlojums	redzams	“Atpūtas”	8.	septembra	numura	
13.	lappusē	publicētajā	fotogrāfijā	ar	parakstu:	“Mazpulku organizācijas 
pastāvēšanas svinības Rīgā. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis	 no	 pils	
balkona	vēro	mazpulku	pausmes	gājienu,	kurā	piedalījās	3000	mazpulku	
dalībnieku.	No	prezidenta pa	kreisi	kara ministrs ģen. J. Balodis,	LLK	pr-
js	R.	Dzērve,	sabiedrisko	lietu	ministrs	A.	Bērziņš	un	izglītības	ministrs	
prof.	Dr.	J.	Auškāps.”	Tā	ir	tuvplāna	fotogrāfija,	kas	vizuāli	nepārprotami	
rāda,	kuras	ir	svarīgākās	valsts	personas	un	kā	tās	izkārtojas	pēc	sava	ranga,	
proti,	pirmais	–	K.	Ulmanis	 (tāpēc	 izskatās	 lielāks),	otrais	–	 J.	Balodis,	
trešais	–	A.	Bērziņš	un	ceturtais	–	J.	Auškāps.	Attēlā	iekodēti	vēl	arī	citi	
simboli:	 Ulmanis	 ir	 noņēmis	 cepuri	 (tradicionālo	 naģeni)	 mazpulku	
priekšā,	tādējādi	 raksturodams	valsts	politikas	 līniju	–	“jaunatne	 ir	
mūsu	 nākotne”.	 Visas	 “Atpūtā”	 publicētās	 fotogrāfijas,	 kurās	 re-
dzams	 K.	 Ulmanis,	 apmeklējot	 skolas,	 uzņemtas	 pie	 skolām,	 kas	
celtas	tieši	Ulmaņa	laikā	un	ko	raksturo	šim	laikam	tradicionālā	ar-
hitektūra.	Šādi	tika	konstruēts	politiskais	mīts	par	plaukstošu	valsti,	
kuru	radījis	K.	Ulmanis.

Žurnālā	“Atpūta”	publicēto	fotogrāfiju	lielu	daļu	veido	K.	Ulmaņa	
zemnieku	 saimniecību	 un	 lauku	 apvidu	 apmeklējumu	 fiksācijas.	
Tajās	K.	Ulmanis	 parasti	 ģērbies	 tāpat	 kā	 zemnieki	 –	 garos	 zābakos,	
tajos	sabāztām	biksēm,	ar	naģeni.	Šis	tēls	atbilst	mītam	par	zemnieku	
tautai	 tuvu	 un	 zinošu	 valstsvīru,	 kas	 nebaidās	 no	 darba	 plaukstošā,	
saimnieciskā	valstī.	Arī	būdams	smalkā	uzvalkā	un	lakkurpēs,	“Atpūtā”	
redzamais	K.	Ulmanis	piestājis	ceļmalā	aprunāties	(nofotografēties)	ar	
zemnieku,	kas	kopj	savu	lauku.	Arī	šādi	veidojas	asociācija	par	valsts	
vadītāju,	kurš	zina	par	to,	kas	notiek	Latvijas	laukos,	un	kurš	ikkatra	
zemnieka	dēļ	ir	gatavs	sabrist	apavus.

Žurnāls	 rada	 iespaidu,	 ka	 Ulmanis	 Latvijā	 ir	 it	 visur	 un	 ka	 visur,	
kur	viņš	nonāk,	notiek	kaut	kas	 labs	un	atbalstāms.	Ulmanis	asociējas	
ar	 nacionālu	 un	 patriotisku	 valsts	 vadītāju.	 Žurnālisti,	 rakstnieki	 un	
fotogrāfi	to	veicina,	žurnālā	“Atpūta”	slavējot	pastāvošo	iekārtu,	izceļot	
pozitīvo,	 bet	 neminot	 nekā	 negatīva,	 nekritizējot	 nevienu	 valdības	
pasākumu.	Šādas	 ir	visas	žurnālā	publicētās	 fotogrāfijās,	 tajās	nav	pat	
vājas	kritikas	atblāzmas.	Tās	uzsvērti	akcentē	valsts	iedzīvotāju	atbalstu,	
rādot	gan	K.	Ulmaņa	sveicēju	lielo	skaitu	un	smaidošās	sejas,	gan	bērnus,	
kas	godbijīgi	(cepuri	noņēmuši	un	galvu	pieliekuši)	runā	ar	K.	Ulmani.	
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Uzskatāms	 piemērs	 ir	 1.	 septembrī	 16.–17.	 lappuses	 atvēruma	
fotogrāfijas	un	to	paraksti:	“Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis ierodas 
4. Vienības brauciena	 svinīgajā	 noslēgumā.	Prezidentu	 apsveic	ma-
zie	 braucēji,	 pasniedzot	 ziedus.	 No	 Prezidenta	 pa	 labi	 4.	 Vienības	
brauciena	rīcības	komitejas	pr-js	J	Dikmanis.”	Jau	tas	vien,	ka	redzama	
fotogrāfija,	kur	bērni	–	“mazie	braucēji”	–,	kuri	ir	sacensību	dalībnieki	
un	arī	uzvarētāji,	pasniedz	ziedus	Valsts	prezidentam	un	nevis	otrādi	
(Valsts	prezidents	–	uzvarētājiem),	rada	asociāciju	par	tautas	un	bērnu	
īpaši	mīlēto	vadoni.	

Vēl	 viens	 simbols,	 kas	 raksturīgs	 K.	 Ulmaņa	 fotogrāfijām,	 ir	 bieži	
attēlotais	sveiciens	–	paceltā	roka.	Tā	K.	Ulmani	attēlos	sveica	gan	aizsargi	
un	mazpulcēni,	gan	sportisti	un	koristi.	Šis	bija	20.	gs.	30.	gadu	totalitārajās	
un	autoritārajās	valstīs	lietotais	sveiciens,	kas	kalpoja	par	apliecinājumu	
cilvēku	uzticībai	varai	un	 tās	 ideoloģijai.	Fotogrāfijas	rāda,	ka	arī	valsts	
vadītājs	ar	tautu	sazinās,	izmantojot	paceltās	rokas	sveicienu.	Piemēram,	
“Atpūtas”	fotogrāfijās	redzams,	ka	smaidīgais	un	omulīgais	K.	Ulmanis	
sveic	 tautu	15.	maija	svinībās.	Tas	 rada	mītu	par	nacionālu	vadoni,	kas	
svin	svētkus	kopā	ar	tautu,	pieņemot	dāvātos	ziedus.	Svētki	demonstrē,	
ka	valsts	ir	Ulmaņa	nopelns,	–	tā	ir	atjaunota,	tāpēc	varena	un	spēcīga.	Par	
vadoņa	un	tautas	kopību	atgādina	arī	citās	fotogrāfijās	redzamās	piederības	
zīmes	–	mazpulku	un	aizsargu	formastērpi,	nozīmītes	ar	āboliņlapiņām,	
valsts	karogi,	arī	tautastērpos	ģērbtās	smaidošas	sievietes.

“Atpūtā”	 publicētas	 vairākas	 fotogrāfijas,	 kurās	 apbalvojumus	 un	
goda	rakstus	prezidentam	pasniedz	arī	universitāšu	profesori	un	ārzemju	
delegāti.	 Turklāt	 galvenais	 ziņojums	 par	 augstskolās	 un	 zinātniskajās	
iestādēs	 notikušajiem	 pasākumiem	 ir	 K.	 Ulmaņa	 klātbūtne	 tajos.	
Fotogrāfijas	 rāda,	 ka	 viņa	 krēsls	 atrodas	 pat	 priekšā	 pirmajai	 rindai,	
turklāt	tas	ir	īpaši	izrotāts.	Tās	raida	ziņojumu,	ka	K.	Ulmanis	nav	viens	
no	 publikas,	 bet	 gan	 vadonis.	 Universitāšu	 pasniedzēju,	 mākslinieku,	
diplomātu,	inženieru	u.c.	intelektuāļu	atrašanās	aiz	K.	Ulmaņa	muguras	
simboliski	izceļ	vadoņa	gudrību.

Vēl	 viena	 ļoti	 svarīga	 fotogrāfiju	 tematika	 “Atpūtā”	 bija	 K.	Ulmaņa	
braucieni	uz	laukiem.	Piemēram,	attēlu	paraksti	vēstīja:	”Valsts Prezidents 
Kārlis Ulmanis apskata	ziemājus”	vai	”Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 
Zemgales auglīgajos laukos. Prezidents	 vēro	 bagāto	 ābolu	 ražu”.11 
Pirmais	 ziņojums,	 kas	 ar	 šiem	 attēliem	 tika	 sūtīts,	 ir	 prezidenta	 tuvība	
tautai	un	vienkāršība:	 fotogrāfijās	prezidenta	drānas	 līdzinās	 zemnieku	
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1. att.	Aktuālo	notikumu	fotogrāfijas	bez	titula	nosaukuma.	
Atpūta, 1939,	22.	sept.

apģērbam,	arī	viņam	galvā	ir	naģene.	Turklāt	K.	Ulmanis	aplūko	āboliem	
pilnu	 ābelīti:	 tradicionālās	mitoloģijas	 skatījumā	 auglības	 un	 pārticības	
simbolu.12	 To	 simbolizē	 arī	 graudi.	 Paši	 par	 sevi	 šie	 attēli	 noteikti	 nav	
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2. att.	Valsts	prezidents	Kārlis	Ulmanis	atjaunotās	Latvijas	5	gadu	skatē.	
Atpūta, 1939,	7.	jūl.
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mediju	ziņas	vērti,	tomēr	to	publikācija	“Atpūtā”	korelē	sabiedrībā	zināmo	
K.	Ulmaņa	tēlu	–	zemnieku	prezidentu.	

Minētajām	 fotogrāfijām	 līdzās	 arī	 attēls	 ar	 parakstu	 “Prezidents 
sarunājas	ar	strādniekiem,	ceļa	taisītājiem”.	Tas	K.	Ulmaņa	tēlam	piešķīra	
vēl	papildu	nozīmes,	–	viņa	uzmanības	lokā	nav	tikai	zemnieki,	bet	gan	it	
visi	valsts	iedzīvotāji.	Fotogrāfija	rāda,	ka	prezidents	ieinteresēti	klausās	
strādnieku	teiktajā.	Attēls	vēsta,	ka	K.	Ulmanis	ir	iejutīgs,	ka	viņš	uzklausa	
un	saprot	vienkāršo	tautu	un	dod	tai	padomus.	Smaids	K.	Ulmaņa	sejā	
akcentē	viņa	labsirdību.	Fotogrāfiju	fonā	redzamās	celtnes,	ceļi,	meži	un	
lauki	vēsta	par	valsts	saimniecisko	attīstību,	bagātību	un	varenību.	

Žurnālā	“Atpūta”	publicēta	vesela	sērija	attēlu,	kas	ataino	K.	Ulmaņa	
ciemošanos	 dzimtajā	 Bērzes	 pagastā13	 un	 “Pikšās”	 aplūkojam	 jaunāko	
lauksaimniecības	tehniku.	Fotogrāfijas	paraksts	vēsta:	“Valsts Prezidents 
Kārlis Ulmanis	 iepazīstas	 ar	 jauno	Amerikas	 “Case”	kuļmašīnu	un	 tās	
darbību	Bērzes	pagasta	 “Pikšu”	mājās.	No	Prezidenta	 pa	 labi	 –	LLK	
pr-js	R.	Dzērve.”	K.	Ulmanis	kārtējo	reizi	attēlots	kā	zinošs	zemnieks,	kas	
interesējas	 par	 lauksaimniecības	 novitātēm.	 Gan	 viņa	 ieinteresētā	 sejas	
izteiksme,	 gan	 vienkāršais	 uzvalks,	 garie	 zābaki	 un	 naģene	 liecina	 par	
spēju	pielāgoties	apstākļiem	un	videi.	“Atpūta”	rada	iespaidu,	ka	Ulmaņa	
īstā	vieta	ir	zemnieku	saimniecībā,	–	viņš	tur	iederas.	Šādā	vidē	uzņemtās	
fotogrāfijas	 1939.	 gadā	 publicētas	 gandrīz	 katrā	 žurnāla	 numurā.	 To	
radītais	 mīts	 bija	 pretrunā	 realitātei,	 jo	 K.	 Ulmanis	 jau	 vairākus	 gadu	
desmitus	nodarbojās	ar	valsts	politiku	un	nebija	savā	 ikdienā	saistīts	ar	
zemnieka	darbu.	

Vairākos	 “Atpūtas”	 numuros	 publicētajās	 fotogrāfijās	 atspoguļoti	
arī	 “atjaunotās	Latvijas”	piecu	gadu	 jubilejas	pasākumi,	 kuros	piedalās	
visi	Ministru	 kabineta	 locekļi	 ar	 prezidentu	 priekšgalā.	Attēlu	 paraksti	
vēsta:	 “Valsts prezidents	 5	 gadu	 skates	 vispārējās	 izstādes	 15.	 maija	
laukuma	novietnē	aplūko	VEF’as	lidmašīnas”,	“Valsts prezidents	5	gadu	
skates	 mākslas	 izstādē	 pilsētas	 mākslas	 muzejā”,	 “Valsts prezidents 
lauksaimniecības	 izstādē	 Jelgavā	 skata	 lielāko	 arklu	 traktoru	 Latvijā”.14 
Gan	grandiozā	tehnika,	gan	vārds	“atjaunotā	Latvija”	un	K.	Ulmanis	visu	
notikumu	centrā	ir	zīmes,	kas	lasītajos/skatītājos	rada	mītu	par	veiksmīgu	
un	ietekmīgu	valsti	un	tās	valdību.

“Atpūtā”	 bieži	 bija	 publicēti	 attēli,	 kas	 atainoja	 prezidenta	 piešķirto	
balvu	 pasniegšanas	 ceremoniālus.	 Šīs	 fotogrāfijas	 vispirmām	 kārtām	
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3. att.	Aktuālo	notikumu	fotogrāfijas	bez	titula	nosaukuma.	
Atpūta, 1939,	11.	aug.
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4. att. Atpūta. 1939,	12.	maijs,	2.	vāks.		
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5. att.	Prezidenta	radio	uzruna	bez	titula	nosaukuma.
Atpūta. 1939,	19.	okt.
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ietvēra	ziņojumu	par	K.	Ulmaņa	atzinības	 īpašumu	un	viņa	devīgumu.	
Līdzīga	 ir	arī	citu	ziņojumu	nozīme.	Piemēram,	žurnāls	publicēja	attēlu	
ar	 Skultes	 ostā	 atklātu	 piemiņas	 akmeni,	 uz	 kura	 ir	 uzraksts:	 “Valsts	
prezidenta	Kārļa	Ulmaņa	ierosināta,	Jūrniecības	departamenta	celta,	tapa	
Skultes	zvejnieku	osta	 (1937–1939).”	Fotogrāfija	veido	mītu,	ka	 tauta	ar	
prieku	cenšas	dzīvē	īstenot	K.	Ulmaņa	idejas.	

1939.	gada	1.	septembra	numurā	publicēts	vēl	viena	piemiņas	akmens	
attēls.	Tas	ir	uzstādīts	vietā,	kur	1920.	gada	15.	aprīlī	pret	K.	Ulmani	tika	
mēģināts	izdarīt	atentātu.	“Lubānā, Cesvaines – Lubānas lielceļa malā, 
ap 10 klm no Lubānas,	 atklāja	 piemiņas	 akmeni	 tās	 priedes	 vietā,	 kas	
ļaundara	uzspridzināta	nogāzās	Prezidenta	autombīļa	priekšā	1920.	gada	
15.	 aprīlī.	Attēlā	Valsts prezidents Kārlis Ulmanis,	 toreizējais	ministru	
prezidents,	 ar	 pavadoņiem:	 adjutantu	 Lūkinu	 un	 sekretāru	 J.	 Druvu	
Lubānā	pēc	 tikko	notikušā	atentāta,”	 lasāms	attēla	parakstā.	Fotogrāfijā	
atainotā	 piemiņas	 akmens	 uzstādīšana	 priedes	 vietā	 ir	 ziņojums	 par	
tautas	pateicību,	ka	K.	Ulmanim	izdevies	palikt	dzīvam	un	kļūt	par	valsts	
vadoni.	Raisās	asociācijas	par	Ulmani	nevis	kā	cietušo	šajā	notikumā,	bet	
gan	uzvarētāju.	Par	to	liecina	arī	viņa	sejas	izteiksme	fotogrāfijā.	

20.	gs.	30.	gadu	labklājības	simbols	bija	radio.	Turklāt	radio	raidījumi	
kalpoja	 arī	 K.	 Ulmaņa	 politikas	 propagandai.	 1939.	 gadā	 “Atpūtā”	
publicēta	vesela	lapaspuse	ar	fotogrāfijām,	kurās	K.	Ulmanis	redzams	pie	
mikrofona,	 uzrunājot	 tautu.	 Šiem	 attēliem	 līdzās	 ievietotas	 fotogrāfijas,	
kuras	 ataino	 valsts	 iedzīvotājus,	 kuri	 fabrikās,	 ielās	 u.c.	 ar	 skaļruņu	
starpniecību	sadzird	K.	Ulmaņa	teikto.15	Turklāt	par	fotogrāfijas	parakstu	
izmantots	runas	fragments:	“Mūsu	valsts	ir	patstāvīga,	neatkarīga	un	brīva	
iekšējā	un	ārējā	politikā	un	tāda	arī	paliks.	Mēs	paši	to	tādu	uzturēsim.”	
“Valsts	saimniecības	un	valsts	kultūras	padomes	kopsēdē	Kongresu	namā	
prezidents Kārlis Ulmanis	 teica	 savu	 vēstījumu	 latviešu	 tautai,	 ko	 pie	
skaļruņiem	noklausījās	 simtiem	 tūkstoši	pilsoņu.”	Lapas	 salikums	 rada	
asociācijas	ar	mācītāju,	kas	no	kanceles	uzrunā	savu	draudzi.	 Jāpiebilst,	
ka	 šajā	 fotogrāfiju	 kopā	 ietverts	 arī	 vienīgais	 attēls,	 kurā	 var	 saskatīt	
ironiju	 par	 K.	 Ulmani.	 Proti,	 cilvēki	 uz	 ielas	 vērīgi	 klausās	 prezidenta	
uzrunā,	 bet	 redzami	 arī	 veikalu	nosaukumi	 “Kara	 invalīds”	un	 “Kārlis	
...”	 (nosaukumam	 iztrūkst	beigas).	Fotogrāfija	pati	par	 sevi	 ir	 zīme,	bet	
tā	neapzīmē	pašu	objektu	 (cilvēku,	vietu	u.c.),	bet	 tā	 izskatu	konkrētajā	
brīdī	un	tikai.	Bieži	vien	attēls,	tā	izpausme	ir	nozīmes	bagātāks	nekā	pati	
realitāte.16
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“Atpūtā”	publicēts	arī	liels	skaits	tautas	mīlestību	un	cieņu	apliecinošu	
attēlu.	Piemēram,	K.	Ulmaņa	vecāku	kapavieta,	kur	tauta	Ģimenes	dienā	
noliek	 ziedus.	 Simboliskā	 nozīme	 ir	 acīmredzama,	 proti,	 K.	Ulmanis	 ir	
mūsu/tautas	 ģimene.	 Pateicība	 un	 cieņa	 viņa	 vecākiem	 ir	 tradicionāls	
vadoņa	kulta	elements,	patriarhālo	vērtību	iemiesojums.		

Bieži	par	simbolu,	kas	redzams	“Atpūtas”	publicētajos	attēlos,	kalpo	
grāmata.	 Tā	 figurē	 fotogrāfijās,	 kas	 ataino	 apbalvojumu	 pasniegšanu	
un	 akcijas	 “Draudzīgais	 aicinājums”	 pasākumus.	 Grāmata	 ir	 gudrības	
un	 reliģijas	 simbols.17	 Šāda	 zīme	 labi	 papildināja	 Ulmaņa	 zemnieka	
tēlu,	 piešķirot	 viņam	 izteiktu	 izglītības	 un	 gudrības	 kvalitāti.	 “Atpūtā”	
publicēts	 arī	 pilns	 prezidenta	 “Draudzīgā	 aicinājuma”	 teksts,	 kuru	
papildināja	viņa	 fotogrāfija.	Nevienam	citam	politiķim	 tik	plaša	 iespēja	
izteikties	žurnāla	lappusēs	visa	gada	laikā	netika	dota.	K.	Ulmaņa	uzrunā	
dominēja	 vārdi	 “mūsu”	 un	 “tu”,	 kas	 norādīja	 uz	K.	Ulmaņa	 un	 tautas	
kopību	un	draudzību.	

R.	Barts	mīta	radīšanā	izšķir	denotācijas	un	konotācijas	fāzes.	Tabulas	
veidā	 esmu	 sakārtojusi	 fotogrāfijās	 konstatētās	 zīmes	 (denotācija),	
kas,	 iegūstot	 nozīmes,	 pārtop	 par	 simboliem	 (konotācija).	 Savukārt	
grupējot	simbolus	un	analizējot	fotogrāfijas,	to	parakstus	un	virsrakstus,	
noskaidroju,	 kādus	 politiskos	 mītus	 veidoja	 “Atpūtā”	 publicētie	 attēli.	
Jāņem	vērā,	ka	semiotikā	analīze	pieļauj	arī	lielu	subjektivitātes	devu,	jo	
materiāls	tiek	iztirzāts,	balstoties	uz	pētnieka	zināšanām	un	asociācijām,	
ko	rada	attēla	elementi.	

Zīmes	un	simboli	žurnālā	“Atpūta”	publicētajās	
K.	Ulmaņa	fotogrāfijās

Nr.p.k. Zīmes	K.	Ulmaņa	fotogrāfijās Simbols	K.	Ulmaņa	fotogrāfijās

1.
2.

3.

4.

Bērni
Formāls,	lietišķs	apģērbs

Neformāls,	ikdienas	apģērbs

Glāžu	saskandināšana

Bērni	kā	nākotne,	ģimene,	cerība
Etiķetes	ievērošana	un	

pārzināšana,	cieņa	pret	citiem,	
bizness,	darījumi

Smags	darbs,	pārākuma	
neizrādīšana,	vienkāršība,	atpūta

Tosts,	rituāls,	kas	simbolizē	
saskaņu,	vienošanos,	svētkus

187

Andra Briekmane.indd   187 2007.11.11.   15:14:19



	 	 																									TRĪSDESMITO	GADU	LATVIJAS	PRESES	SPOGULĪ

Nr.p.k. Zīmes	K.	Ulmaņa	fotogrāfijās Simbols	K.	Ulmaņa	fotogrāfijās

5.
6.

7.	

8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ziedi,	dāvanas
Ēku,	būvju,	pieminekļu	

atklāšana
Valsts	vadītājs	priekšplānā	un	
augstāk	par	pārējiem	cilvēkiem

Tautastērpi	fonā

Valsts	ģerbonis
Karogs/-i	fonā	vai	blakus
Dziesmu	svētku	karogs

Akadēmiskais	personāls	
melnajās	tunikās

Ziedi	pie	piemiņas	vietām	
Latvijā

Smaids

Uguns,	liesma

Formastērpi,	kara	tehnika,	
parāde

Mazpulku,	skautu	
u.	tml.	parāde

Ordeņi	un	balvas

Apbalvojumi	pie	apģērba

Vīnogu	ķekari,	graudi,	āboli	
ābelē

Baznīcā,	dievnamā

Valsts	svētkos	kopā	ar	
augstākajām	amatpersonām
Valsts	svētkos	kopā	ar	tautu

Svētki,	cieņa,	mīlestība,	uzvara
Piemiņa,	vēstures	neaizmiršana,	

attīstība
Varenība,	stāvokļa	
demonstrēšana

Tautas,	tās	tradīciju,	identitātes	
un	gaumes	simbols,	cilvēki	
kā	nacionālās	apziņas	
(nacionālisma)simbols

Valsts	simbols
Valsts	simbols

Tautas	dziesmotais	gars,	tikums,	
senču	tradīcijas,	dziesmas	svētki
Zināšanas,	izglītība	–	īpaša	

vērtība,	piederība	akadēmiskajai	
videi,	zinātnei,	inteliģence
Cieņa	pret	vēsturi	un	tās	

traģiskajiem	un	varonīgajiem	
notikumiem,	piemiņa

Prieks,	atvērtība,	labestība,	
jautrība,	labas	attiecības

Mūžīgā,	zināšanu,	piemiņas	
uguns,	gaisma	un	siltums,	

uzvara	pār	tumsu
Armija,	drošība,	spēks	

Jaunatnes	vienotība	un	spēks,	
piederība	noteiktai	kustībai	un	

ideoloģijai
Valstisks	novērtējums,	atzinība,	

nopelni	valsts	labā
Lepnums,	atzinība,	nopelnu	

pierādījums
Bagāta	raža,	pārticība,	

saimnieciskums
Reliģijas	respektēšana	un	

nozīmība,	ticība	augstākiem	
spēkiem,	paļāvība

Piederība	varai,	oficiāls	
pasākums

Kopīgi	svētki,	piederība	tautai,	
tās	nozīmības	akcentējums
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Nr.p.k. Zīmes	K.	Ulmaņa	fotogrāfijās Simbols	K.	Ulmaņa	fotogrāfijās

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Lauksaimniecības	un	
cita	tehnika

Lauksaimniecības	priekšmeti	
(kannas,	rati	utt.)

Augums	
Valsts	vadītājs	sēž,	citi	stāv

Sporta	sacensībās

Pacelta	roka,	mājot	tautai

Cilvēki	darbā
	(uz	lauka,	fabrikā	utt.)

Brīvības	piemineklis

Brāļu	kapi

Grāmata

Cilindrs

Noņemta	cepure

Burinieka	modelis

Mikrofons/-i

Rīgas	pils

Viesi	pilī

Zārks,	pavadītāju	pūlis	melnās	
drānās

Saimnieciskā	kapacitāte,	darbs,	
attīstība

Pārticība,	prasme	saimniekot,	
darbs

Vīrišķība	/sievišķība
Pārākums,	ērtība	attiecībā	pret	

pārējiem
Veselīgs	dzīvesveids,	tā	

atbalstīšana
Raksturīgs	žests	augstām	
amatpersonām,	sveiciens

Darbs,	produkcija,	pārticība,	
strādīguma	kā	tikuma	–

	latviešiem	raksturīgas	īpašības	
izcelšana

Tautas	brīvība	un	neatkarība,	arī	
vienotība	un	vēsture

Ciešanas	un	piemiņa,	drosmes,	
vīrišķības	piemineklis

Zināšanas,	cieņa	pret	rakstīto	
vārdu,	gudrība,	izglītība,	atmiņas
Elegance,	etiķetes	ievērošana,	

tradīcijas
Cieņa,	pieklājība,	tradicionāla	
zemnieku,	strādnieku	pazemība	

augstākstāvošo	priekšā
Jūra,	piedzīvojumi,	vētra,	
transportlīdzeklis,	ceļojumi
Skaļi	un	moderni	pausts	
viedoklis,	atklātība

Varas	simbols,	valsts	vadītāja	
rezidence

Cilvēki,	kas	kaut	ko	ir	sasnieguši,	
ir	cieņas	vērti

Bēres,	sēras,	mīlēta	un	cienīta	
cilvēka	nāve
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Politiskie	mīti	par	K.	Ulmani	
Fotogrāfijas,	 kas	 attēlo	 valsts	 vadītāju,	 var	 uzlūkot	 kā	 viņa	

politiskā	 mīta	 indeksu.	 Šajā	 rakstā	 politiskie	 mīti	 tiks	 nosaukti,	
balstoties	uz	K.	Flada	izvirzītajiem	kritērijiem,	proti,	lai	mīts	eksistētu,	
naratīvam	jātiek	uztvertam	kā	adekvātam,	patiesam,	tam	jābūt	“pareizi”	
interpretētam	stāstam,	kuru	sociālā	grupa	ir	atzinusi	vai	grasās	pieņemt	
kā	 patiesu.	 Tam	 būs	 ietekme,	 ja	 to	 pasniegs	 atbilstošs	 komunikators,	
atbilstošā	veidā	un	atbilstoši	vēsturiskajam,	sociālajam	un	ideoloģiskajam	
kontekstam.18 

Šajā	gadījumā	komunikators	–	žurnāls	“Atpūta”	–	atbilst	mīta	radītāja	
statusam.	 Tā	 uzticamību	 apliecina	 lielais	 lasītāju	 skaits	 un	 žurnāla	
popularitāte.	Fotogrāfiju	ticamība	parasti	netiek	apšaubīta,	tās	uztver	kā	
patiesu	notikumu	un	lietu	precīzu	attēlojumu.	

Mīts par izaugsmi un uzplaukumu pareizu pārmaiņu rezultātā. 
Tas	vēsta,	 ka	piecu	gadu	 laikā,	 kas	 apritējuši	 kopš	K.	Ulmaņa	valsts	
apvērsuma,	 Latvija	 ir	 kļuvusi	 par	 vienu	 no	 Eiropas	 saimnieciski	
attīstītākajām	 un	 perspektīvākajām	 valstīm.	 Tieši	 K.	 Ulmaņa	
saimnieciskais	 talants	 un	 15.	 maija	 apvērsums	 bija	 nepieciešamie	
priekšnoteikumi,	 lai	sasniegtu	šādus	rezultātus.	To	žurnālā	“Atpūta”	
apstiprina	 Latvijas	 5	 gadu	 atjaunošanas	 skates	 attēli,	 fotogrāfijas	 pie	
jaunceltajām	skolām,	Lauksaimniecības	akadēmijas	atklāšanas	ceremonija,	
kurā	 zinātnes	 lāpu	 aizdedzina	 pats	 K.	 Ulmanis	 –	 Latvijas	 turīgas	 un	
izglītotas	zemnieku	tautas	garants.	

Varoņa – saimnieka mīts.	K.	Ulmanis	atainots	kā	valsts	vadītājs,	kas	
izcīnījis	 neatkarību	kopā	 ar	 citiem	 latviešiem,	nav	 to	ne	mirkli	 pametis	
novārtā,	bet	nemitīgi	 strādājis	un	ziedojis	 sevi	valsts	 labā	un	nu	bauda	
pelnītu	tautas	atzinību,	mīlestību	un	cieņu.	Viņš	ir	tās	vadonis	un	zemes	
īstais	saimnieks.	

Pareizi izvēlētā ceļa mīts.	Fotogrāfijas	rāda,	ka	valsts,	kas	demokrātiskos	
apstākļos	bija	nesakārtota,	autoritārismā	kļuvusi	par	vienotu,	plaukstošu	
un	bagātu	zemi.	Un	tas	ir	noticis,	pateicoties	vadonim.	

Nacionālā varoņa mīts.	To	veido	attēli,	kas	rāda,	kā	valsts	vadītājs,	kas	
ir	izcils	agronoms	un	savas	zināšanas	visu	laiku	izmanto	valsts	attīstībā,	
dalās	 tajās	 un	 labprāt	 dod	padomu.	K.	Ulmanis	 tiek	 tēlots	 kā	 ārkārtīgi	
gudrs	un	saimniecisks,	fotogrāfijās	arī	akadēmiķi	atzīst	viņa	zināšanas,	bet	
zemnieki	kāri	tver	ikvienu	viņa	vārdu.	Valstij,	kas	seko	šādam	vadonim,	arī	
nākotnē	nodrošināts	saimnieciski	pareizs	ceļš	un	plašas	attīstības	iespējas.	

190

Andra Briekmane.indd   190 2007.11.11.   15:14:19



Andra Briekmane. Mīts	par	Kārli	Ulmani	žurnāla	“Atpūta”	fotogrāfijās																								

Fotogrāfijas	 veido	mītu	 par	 valsts	 pareizo	 attīstību,	 kuras	 priekšgalā	 –	
īstais	cilvēks.	

Padomdevēja, gudrā mīts.	Fotogrāfijas	rāda	K.	Ulmani	līdzvērtīgu	un	
pat	pārāku	par	akadēmiķiem,	ministriem,	māksliniekiem,	arī	vienkāršajiem	
zemniekiem,.	 Viņš	 ar	 savu	 erudīciju	 un	 gara	 spēku	 aizrauj	 arī	 citus,	
radot	viņos	vēlmi	darboties	Latvijas	labā.	K.	Ulmanis	līdzinās	mītiskam	
varonim,	kas	spēj	un	izdara	visu:	viņš	pārbauda	celtniecības	plānus,	dod	
padomus	 lauksaimniekiem,	 kontrolē	 Izglītības	 ministrijas	 darbu,	 atklāj	
mākslas	 izstādes	 un	 sporta	 pasākumus,	 kuros	 visa	 uzmanība	pievērsta	
viņam.	Fotogrāfijas	rada	mītu	par	vadoni	–	latviskās	Latvijas	vienotāju	un	
tautas	mīluli.	

Gaišās tautas nākotnes mīts.	Prezidents	K.	Ulmanis	 līdzinās	 tēvam,	
kurš,	vēlīgi	smaidīdams,	noraugās	savu	aizbilstamo	mazpulcēnu	parādē,	
cepuri	noņēmis,	izrāda	cieņu	arī	jaunatnei,	kas	ir	tautas	nākotne.	Jaunieši	
fotogrāfijās	 ir	 spēcīgi,	vienoti	un	aktīvi,	viņi	demonstrē	cieņu	pret	 savu	
vadoni	un	valsti,	tādējādi	vēstot,	ka	tautas	nākotne	ir	drošās	rokās.	

Pārticības mīts. Fotogrāfijas	rāda,	ka	it	visur,	kur	ierodas	K.	Ulmanis,	
vērojams	 valsts	 uzplaukums.	 Vērienīgi	 pasākumi,	 tautas	 svētki,	 kā	 arī	
raža,	 pilnas	 piena	 kannas,	 kopti	 zirgi,	moderna	 tehnika,	 jaunas	 celtnes	
u.c.	 ir	 Latvijas	 ekonomiskās	 stabilitātes	 pierādījums.	 Prezidents	 attēlos	
demonstrē	 apmierinātību	 ar	 savu	 plaukstošo	 valsti,	 viņš	 līdzinās	
vēlīgam	 pasaku	 ķēniņam,	 kuram	 klausa	 visi	 pavalstnieki	 un	 kuram	
cenšas	pakalpot.	Arī	K.	Ulmaņa	raženais	augums	atbilst	stereotipam	par	
veiksmīgu	saimniekpapu.	

Laimīgās pagātnes un saulainās nākotnes mīts.	“Atpūtas”	fotogrāfijās	
K.	 Ulmanis	 uzrunā	 savu	 dziesmoto	 tautu,	 kas	 uzmanīgi	 klausās.	 Uz	
notiekošo	 simboliski	noraugās	 arī	Dziesmu	 svētku	karogā	 tēlotie	 latvju	
senči	 no	 svētozolu	 apakšas,	 K.	 Ulmanis	 līdzinās	 viņu	 pilnvarotajam	
sūtnim	latvju	tautas	vidū.	Tautastērpos	ģērbtu	dziedātāju	simti	stāv	aiz	
K.	Ulmaņa,	vizuāli	paužot	tautas	dziedāšanas	prieku	un	vienotību,	kā	arī	
simbolisko	 skaistuma	 izjūtu.	 Fotogrāfijās	 it	 kā	pastāv	mītiska	 saikne	 ar	
pagātnes	varenību	un	skaistumu,	teikām,	kas	Dziesmu	svētku	laikā	iegūst	
dzīvību.	 Fotogrāfijās	 redzamie	milzum	daudzie	Latvijas	 karogi	 akcentē	
valsts	varenību	un	tautas	lepnumu	par	to.	

Sērojošās tautas un vadoņa mīts.	Tas	vērojams	“Atpūtā”	publicētajās	
Gustava	 Zemgala	 bēru	 fotogrāfijās.	 K.	 Ulmanis	 tajās	 redzams,	 ejot	 aiz	
otrā	Valsts	prezidenta	zārka,	viņš	ir	viens	no	tautas.	K.	Ulmaņa	klātbūtne	
akcentē	G.	Zemgala	nozīmi,	kā	arī	demonstrē	viņa	cēlumu,	jo	G.	Zemgals	
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nereti	 bija	K.	Ulmaņa	politiskais	pretinieks.	Greznais	 zārks	un	daudzie	
ziedi	liecina	par	mirušā	īpašo	statusu,	viņam	parādīto	godu	un	mīlestību.	
K.	Ulmaņa	klātbūtne	ļauj	pozicionēt	viņu	kā	G.	Zemgala	darba	turpinātāju.	
“Atpūtas”	 attieksmi	 demonstrē	 arī	 tas,	 ka	 G.	 Zemgala	 bērēm	 veltītajā	
fotogrāfiju	kopā	K.	Ulmanim	parādīta	lielāka	uzmanība	nekā	mirušajam	
prezidentam.19

Žurnālā	 “Atpūta”	 atbilstoši	 tā	 nosaukumam	 visas	 ziņas,	 arī	 par	
politiskajiem	notikumiem	tika	pasniegtas	viegli	uztveramā	formātā	–	
parasti	tās	ir	fotogrāfijas	ar	īsiem	parakstiem.	Visas	ziņas,	kurās	minēts	
K.	Ulmanis,	bija	ar	absolūti	pozitīvu	ievirzi.	To	pastiprināja	fotogrāfijās	
un	 citos	 attēlos	 ietvertie	 simboli,	 kā	 arī	 politiķu	 pozas	 un	 apkārtējo	
cilvēku	 izturēšanās.	 Visbiežāk	 ziņojums	 lasītājiem	 ir	 skaidrs	 un	
nepārprotams,	–	K.	Ulmanis	ir	vislabākais	valsts	un	tautas	vadonis.	

Pielikums
Kārļa	Ulmaņa	fotogrāfijas	žurnālā	
“Atpūta”	1939.	gadā.	Publikāciju	saraksts

1. Aktuālo notikumu fotogrāfijas bez titula nosaukuma. 20. janvāris
2. Atpūtas 2. vāka titulattēls, 27. janvāris
3. Veidojas Uzvaras laukums. 3. februāris
4. Draudzīgais aicinājums. 3. februāris
5. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis kultūras nedēļā. 10. februāris
6. Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā Rīgā. 10. februāris
7. Lietuviešu valsts svētku akts Latviešu biedrībā. 24. februāris
8. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis 4. Valmieras kājnieku pulka 20 gadu jubilejas   
    svinībās. 24. februāris
9. Franču modernās mākslas izstāde Rīgā. 10. marts

10. Atpūtas 2. vāka titulattēls. 12. maijs
11. Ģimenes dienas svinības. 12. maijs
12. Valsts prezidents skolu izlaidumu aktos. 2. jūnijs
13. Pieminekļa atklāšana Piņķu kauju vietā. 2. jūnijs
14. Valsts prezidents Lejaskurzemē. 9. jūnijs
15. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis atjaunotās Latvijas 5 gadu skatē. 7. jūlijs
16. Valsts prezidents Kārlis Ulmanis Baltijas valstu agronomu vidū. 14. jūlijs
17. Dziesmu svētki Dikļos. 21. jūlijs
18. Aktuālo notikumu fotogrāfijas bez titula nosaukuma. 11. augusts
19. Mazpulku organizācijas 10 gadu pastāvēšanas svinības Rīgā. 8. septembris
20. Aktuālo notikumu fotogrāfijas bez titula nosaukuma. 22. septembris
21. Aktuālo notikumu fotogrāfijas bez titula nosaukuma. 5. oktobris
22. Aktuālo notikumu fotogrāfijas bez titula nosaukuma. 19. oktobris
23. Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas atklāšana (bez nosaukuma). 3.novembris
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Ojārs Skudra

Kārļa Ulmaņa autoritārais režīms –
alternatīva demokrātijai un nespēja 
kļūt totalitāram
Rīgas un Liepājas baltvācu preses viedokļu analīze 
(1934, 1937, 1939)

Autoritārisma	 un	 totalitārisma	 saistības	 un	 mijiedarbības	 problēma	 ir	 viens	
no	 interesantākajiem	 Latvijas	 20.	 gadsimta	 politiskās	 vēstures	 pētniecības	
jautājumiem.	Tas,	protams,	attiecas	arī	uz	politiskās	komunikācijas	vēsturi,	kurai	
piederīga	baltvācu	preses	kā	politiskā	aktora	loma	Latvijas	Republikas	20.	gs.	pirmo	
četrdesmit	gadu	vēstures	norisēs.	Rakstā	 aplūkotas	baltvācu	preses	publikācijas,	
kurās	 aprakstītas	 un	 komentētas	 tādas	 norises	 kā	 1934.	 gada	 15.	 maija	 valsts	
apvērsums	ar	 tam	 sekojošo	K.	Ulmaņa	 autoritārā	 režīma	 izveidošanos,	 Kārļa	
Ulmaņa	sešdesmit	gadu	 jubilejas	atzīmēšana	1937.	gada	septembrī	un	valsts	
apvērsuma	piecu	gadu	 “jubileja”	 1939.	 gada	maijā.	Tas	 tiek	darīts,	 izmantojot	
vācu	 vēsturnieka	 E.	Oberlendera	 piedāvātās	 konceptuālās	 idejas	 Latvijas	 20.	 gs.	
vēstures	 pirmo	 četru	 gadu	 desmitu	 notikumu	 un	 procesu	 skaidrojumam,	 kas	
papildinātas	ar	vairākos	Latvijas	vēsturnieku	darbos	paustajām	atziņām.	Baltvācu	
preses	 publikācijas	 analizētas	 ar	 kvalitatīvās	 satura	 analīzes	metodes	 palīdzību,	
galveno	uzmanību	veltot	 tādām	 tēmām	kā	autoritārā	 režīma	 izveidošana	un	 tās	
cēloņi,	režīma	(ne)iespējamā	pārvēršanās	totalitārā	režīmā.
Atslēgvārdi:	 autoritārisms,	 totalitārisms,	 K.	 Ulmanis,	 “Rigasche Rundschau”,	
“Libausche Zeitung”,	latviska	Latvija,	baltvācieši.

Demokrātijas,	 autoritārisma	un	 totalitārisma	kopsakara	
problēmas	konceptuālie	aspekti
Sociologs	 Ralfs	 Dārendorfs	 (Dahrendorf)	 1997.	 gada	 novembrī	 vācu	

nedēļas	laikrakstā	“Die Zeit”	publicēja	rakstu	“Globalizācija	un	tās	sociālās	
sekas	 kļūs	 par	 nākamo	 brīvības	 politikas	 izaicinājumu”,	 kuram	 bija	
dots	 provokatīvs	 apakšvirsraksts	 –	 “Pie	 autoritārā	 gadsimta	 sliekšņa”.1 
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Konstatējis,	 ka	 globalizācijas	 procesiem	 ir	 reģionālas,	 ekonomiskas	 un	
sociālas	robežas,	R.	Dārendorfs	secināja,	ka	

attīstība	 uz	 globalizāciju	 un	 tās	 sociālās	 sekas	 drīzāk	 palīdz	 autoritārām	
nekā	 demokrātiskām	 konstitūcijām.	 Bet	 autoritārās	 konstitūcijas	 var	
turpināties;	 tās	 nav	 ne	 tik	 katastrofas	 ietverošas,	 ne	 tik	 nedrošas	 kā	
totalitāras	diktatūras.	Autoritārisma	gadsimts	nebūt	nav	visneiespējamākā	
prognoze	21.	gadsimtam.2

Šo	R.	Dārendorfa	tēzi	savā	priekšvārdā	piemin	grāmatas	“Autoritārie	
režīmi	 Austrumvidus-	 un	 Dienvidaustrumeiropā	 1919–1944”	 izdevēji,	
norādot,	ka	šo	Eiropas	reģionu	autoritārisma	pieredzei,	iespējams,	varētu	
būt	plašāka	politiska	nozīme	tieši	tādā	kontekstā.	Grāmatu,	kuras	vadošais	
izdevējs	ir	viņš	pats,	ievada	E.	Oberlendera	(Oberländer)	raksts	“Prezidiālās	
diktatūras	Austrumviduseiropā	–	“vadīta	demokrātija”?”3	Rakstā,	kuram	
ir	visas	grāmatas	kopsavilkuma	raksturs,	izklāstītas	vairākas	konceptuālas	
nostādnes,	 kas	 var	 būt	 noderīgas,	 skaidrojot	 baltvācu	 preses	 pozīcijas	
saistībā	ar	K.	Ulmaņa	autoritārā	režīma	nodibināšanos	un	tā	politiku.	

Saistībā	ar	laika	periodu	pirms	neatkarīgas	valsts	nodibināšanas,	E.	Ober-
lenders	 norāda,	 ka	 20.	 gs.	 sākumā	 Baltijā	 bija	 “radīti	 modernu	 nāciju	
pamati”,	kas	izpaudās	“pakāpeniskā	sociālā	diferenciācijā”	(lielie	zemnieki,	
inteliģence,	 vidusslānis,	 strādniecība)	 un	 “dažādu	 politisko	 partiju”	
pastāvēšanā,	kas	radās,	sašķeļoties	relatīvi	vienotajai	nacionālajai	kustībai.4 
Kaut	arī	inteliģence	un	vidusslānis	bija	skaitliski	vāji,	tomēr	neatkarīgas	
Latvijas	Republikas	tapšanas	laikā	jau	varēja	runāt	par	“rietumnieciskas	
sociālās	 struktūras	aizmetņiem”,	kaut	gan	 tā	bija	nepietiekama	kā	bāze	
“funkcionējošai	 parlamenta	 pārvaldei”.5	 Būtiski	 arī	 tas,	 ka	 “vājajiem	
nesošajiem	slāņiem	trūka	jebkāda	“politiskās	vadības	tradīcijas	vēsturiskā	
dziļuma”	 (V.	Konce	 (Conze)),	 bet	 iedzīvotāju	mentalitāti	 lielā	mērā	 bija	
formējušas	bojā	gājušās	impērijas	valstiskās	priekšniecības	struktūras”.6 

Taču	 Latvijas	 Republikas	 un	 citu	 jauno	 valstu	 konstitūcijas,	 daļēji	
izņemot	Poliju,	īsti	neatbilda	sabiedrības	struktūrai	un	tāpēc	to	parlamenti	
nespēja	 pildīt	 tiem	 konstitūcijā	 ierādīto	 vadošo	 lomu.	Kā	 šīs	 parādības	
cēloņus	E.	Oberlenders	min

politiski	 kulturālo	 tradīciju	 trūkumu,	 daudzveidīgas	 sociālās	 un	 nacionālās	
pretrunas,	 titulnāciju	 nepietiekami	 attīstītos	 nesošos	 slāņus,	 kā	 arī	 ārkārtīgi	
sadrumstalotās	partiju	sistēmas	un	attiecīgi	bieži	mainošās	valdības.7

Demokrātiski	ievēlētās	valdības	“acīmredzami	nespēja”	veikt	dubulto	
uzdevumu	–	būvēt	jauno	valsti	un	vienlaikus	tikt	galā	ar	pašu	neradītajām	
krīzēm,	 galvenokārt	 Pirmā	 pasaules	 kara	 postījumiem	 un	 pasaules	
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ekonomiskās	krīzes	izpausmēm.	Šī	nespēja	“deva	ļoti	būtisku	ieguldījumu	
parlamentārisma	 krīzē”.8	Norādot	 uz	 Somiju	 kā	 savdabīga	 “vidusceļa”	
gājēju,	 E.	 Oberlenders	 uzskata	 par	 pamatotiem	 zinātnieku	 jautājumus,	
vai	 “rietumeiropeiskā	 valsts	 un	 sabiedrības	 modeļa	 pārnešana	 uz	
Austrumviduseiropu	nav	bijusi	pāragra”	un,	kā	to	jau	1967.	gadā	jautājis	
H.	Rotfels	(Rothfels),

vai	nepastāv	specifiskas	demokrātijas	formas	ar	autoritāriem	piejaukumiem,	
kas	pilnīgi	būtu	bijušas	praktizējamas	Austrumeiropas	valstu	socioloģiskajos	
nosacījumos.9

Šīs	šaubas	sasaucas	ar	E.	Oberlendera	domām	par	to,	ka	1918.	gadā	no	
“autoritārām	lielām	impērijām	nākošās	tautas”	negaidīti	tika	konfrontētas	
ar	 demokrātiju	 un	 “valstisko	 patstāvību”,	 ka	 par	 titulnāciju	 prioritāro	
mērķi	 kļuva	 vēlēšanās	 “ilglaicīgi	 nodrošināt	 tām	 tik	 negaidīti	 ātri	
piekritušo	savu	nacionālo	valsti”.10

E.	Oberlenders	saskata	vairākas	cēloņu	grupas,	kas	noveda	pie	K.	Ulmaņa	
autoritārā	režīma	izveidošanas.

Svarīga,	 ja	 ne	 galvenā	 nozīme,	 bija	 pasaules	 ekonomiskās	 krīzes	
izraisītajām	 produkcijas	 realizācijas	 grūtībām,	 kas	 “īpaši	 stipri	 skāra	
zemniecisko	 iedzīvotāju	 vairākumu”	 un	 tādējādi	 “deva	 ievērojamu	
ieguldījumu	 autoritāro	 režīmu	 īstenošanā	 Igaunijā	 un	 Latvijā”.11	 Pie	
ārējiem	cēloņiem	pieskaitāmi	divi	tīri	ārpolitiski	faktori.	No	vienas	puses,	
Francija	un	Anglija	arvien	vairāk	“atkāpās	no	Eiropas	austrumiem”,	bet	
to	vietu	ar	savu	ekspansīvo	politiku	ieņēma	Vācu	reihs	un	PSRS,12	un,	no	
otras	puses,	

padomju	 ārpolitika	 apzināti	 veicināja	 ..	 autoritāro	 režīmu	 rašanos”	 Baltijas	
valstīs,	 jo	 uzskatīja,	 ka	 to	 nacionālisms	 būs	 nopietns	 šķērslis	 savienībai	 ar	
Poliju	un	savā	starpā.13

Arī	pats	E.	Oberlenders	uzskata,	ka	tieši	autoritāro	režīmu	“kāpinātā	
nacionālā	 apziņa	 nepieļāva	 reģionālas	 apvienības	 kopīgai	 neatkarības	
aizsardzībai”	pret	totalitāro	kaimiņu	teritoriālās	ekspansijas	politiku.14 

Iekšpolitiskie	 cēloņi	 iedalāmi	 divās	 grupās.	 Pirmo	 veido	 procesi	 un	
tendences,	kuri	raksturoja	Latvijas	Republikas	demokrātiski	parlamentāro	
iekārtu	 kā	 nepilnvērtīgu	 un	 neefektīvu	 “demokrātiju	 ar	 defektiem”.	
Nespējot	un	nevēloties	pārvarēt	demokrātijas	krīzi,	Latvijas	Republikas	
elites,	

palikušas	vienatnē	ar	sevi”,	ķērās	pie	autoritārajām	struktūrām,	“kuras	tām,	
pamatojoties	uz	viņu	vēsturi,	bija	pazīstamas	un	no	kurām	tās	sev	visdrīzāk	
solīja	panākumus.15
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E.	 Oberlenders	 piekrīt	 H.	 Linca	 (Linz)	 un	 A.	 Stepana	 (Stepan)	
pieņēmumam,	 ka	 autoritāro	 režīmu	 tapšanā	 par	 paraugu	 kalpojusi	
“pirmsdemokrātiskā,	 autoritārā,	 konstitucionālā	 monarhija”,	 to	 skaitā	
Vācijā	 pastāvējusī.	 To	 īsti	 nevar	 attiecināt	 uz	 K.	 Ulmaņa	 “laikam	
autoritārāko	 Austrumviduseiropas	 režīmu”,	 kurš	 atteicās	 pat	 no	
“demokrātiskas	fasādes	konstitūcijas	formā”.16

Par	 otru	 cēloņu	 grupu	 varētu	 uzskatīt	 paša	 K.	 Ulmaņa	 un	 viņa	
vadībā	 veiktā	 valsts	 apvērsuma	 atbalstītāju	 argumentus	 par	 labu	
savas	 rīcības	 attaisnošanai.	 Tie	 bija	 gan	 iekšpolitiskas,	 gan	 ārpolitiskas	
dabas	apsvērumi.	Runa	bija	par	akūtiem	draudiem	valstij	no	kreiso	un	
labējo	 ekstrēmistu	 puses;	 par	 “partiju	 ķīviņu	 paralizēto”	 parlamentu,	
kas	 nebija	 spējīgs	 nodarboties	 ar	 krīzes	 pārvaldību;	 par	 nacionālajām	
pretrunām;	 nepietiekamo	 ekonomisko	 stabilitāti	 un	 “neatkarības	 ārējo	
apdraudējumu”.17	K.	Ulmanis	pretendēja	uz	to,	ka	viņa	valsts	apvērsums	
iekļaujas	 “Eiropas	 mēroga	 tendencē”,18	 jo	 demokrātija	 ir	 izrādījusies	
nespējīga	tikt	galā	ar	politiskajām,	ekonomiskajām	un	sociālajām	problēmām	
un	 tāpēc	 to	 nomaina	 autoritārie	 režīmi.	 1934.	 gada	maijā	 sākotnēji	 gan	
tika	 solīts,	 ka	 “demokrātija	 tiks	 nostādīta	 uz	 jauniem	 pamatiem”.19 
Svarīga,	ne	 tikai	politiskās	propagandas	 loma	bija	arī	autoritārā	 režīma	
pamatvērtībām	 –	 atjaunota	 latviešu	 valsts,	 vienota	 latviešu	 tauta	 un	
tautas	vadonis	K.	Ulmanis.	E.	Oberlenders	uzskata,	ka	vienīgais	“skaidri	
saredzamais”	autoritāro	režīmu	uzstādījums	bija	“prasība	pēc	titulnācijas	
ciešas	vienotības	un	pēc	nacionālās	valsts	saglabāšanas”,	kaut	gan	ne	viens,	
ne	otrs	mērķis	gala	rezultātā	netika	sasniegts.20	Taču	viņš	ir	gatavs	piekrist	
latviešu	 vēsturnieka	 I.	 Feldmaņa	 tēzei	 par	 to,	 ka	K.	Ulmaņa	 autoritārā	
režīma	 veiktā	 “intensīvā	 nacionālā	 mobilizācija”	 ne	 tikai	 ļāva	 sasniegt	
“nacionālās	 apziņas	 augstāko	 punktu”,	 bet	 arī	 vērā	 ņemami	 stiprināja	
latviešu	pretestību	“padomju	tautību	politikai”.21	Sava	grāmatā	publicētā	
raksta	“Pārkārtojumu	procesi	Latvijā	Ulmaņa	režīma	ietvaros,	1934–1940”	
secinājumu	daļā	I.	Feldmanis	īpaši	uzsver,	ka	

K.	Ulmanis	ir	iegājis	latviešu	atmiņā	vispirms	kā	valsts	dibinātājs,	tad	kā	lielisks	
nacionālais	valstsvīrs	un	beidzot	kā	tautas	nacionālo	centienu	iemiesojums.22

Tiesa,	neskaidrs	un	neatbildēts	paliek	jautājums,	kāpēc	tādā	gadījumā	
nozīmīga	nacionāla	pretestība	nebija	vērojama	vācu	okupācijas	gados.

Atsevišķi	 ir	 izdalāms	jautājums	par	robežām	starp	autoritāro	režīmu	
un	demokrātiju,	no	vienas	puses,	un	autoritāro	režīmu	un	totalitārismu,	
no	otras	puses.
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Grāmatas	 izdevēji	 savā	 priekšvārdā	 izmanto	 agrīnu,	 1964.	 gadā	
publicētu	 H.	 Linca	 autoritārā	 režīma	 “definīcijas	 mēģinājumu”,	 kurā	
teikts,	ka	šie	režīmi	ir

politiskās	 sistēmas	 ar	 ierobežotu,	 neatbildīgu	 plurālismu,	 bez	 izstrādātas	
un	 vadošas	 ideoloģijas,	 bet	 ar	 izteiktām	 mentalitātēm,	 bez	 ekstensīvas	 vai	
intensīvas	 politiskās	 mobilizācijas,	 izņemot	 dažus	 punktus	 to	 attīstībā,	 un	
kuros	vadonis	vai	dažkārt	maza	grupa	realizē	varu	formāli	neskaidri	definētās,	
bet	faktiski	visai	prognozējamās	robežās.23

Šis	 agrīnais	 definīcijas	 mēģinājums	 vismaz	 daļēji	 ļauj	 izskaidrot	
terminoloģisko	 dažādību,	 apzīmējot	 autoritāros	 režīmus	 –	 nacionālās	
diktatūras,	prezidiālās	diktatūras,	“vadīta	demokrātija”.	Pēdējais	termins,	
kaut	 arī	 no	 E.	 Oberlendera	 puses	 lietots	 drīzāk	 hipotētiskā	 nozīmē,	
mūsdienās	 skan	 ļoti	 aktuāli	 saistībā	 ar	 Krievijas	 Federācijā	 pastāvošo	
politisko	režīmu.

E.	Oberlenders	 savā	 rakstā	 īpaši	 uzsver,	 ka	 autoritārajiem	 režīmiem	
“bija	svešas	politiskas	masu	kustības,	kā	arī	izstrādāti	nākotnes	projekti	vai	
ideoloģijas”,	turklāt	bija	novērojams	“apbrīnojams	koncepciju	iztrūkums	
“vadoņiem”	un	tos	atbalstošajai	birokrātijai”.24

Pats	H.	Lincs	uzskata,	ka	autoritārie	režīmi	ir	“politiskās	sistēmas	sui 
generis,	nevis	vienkārši	totalitāro	režīmu	un	demokrātisko	sistēmu	jaukta	
forma”.25	 Tipoloģiski	 aktuālās	 pētniecības	 dimensijas	 un	 kritēriji,	 kas	
padara	autoritāros	režīmus	atšķiramus	no	totalitārisma	un	demokrātijas,	
ir	

varas	 izveidošanas	 veids,	 organizācijas	 formas,	 ticības	 un	 vērtību	 sistēmas,	
valsts	 varas	 un	 sabiedriskās	 sfēras	 saistība,	 kā	 arī	 lomas	 piešķīrums	
iedzīvotājiem	politiskajā	procesā.26

Šis	uzskaitījums	neietver,	norāda	H.	Lincs,	politikas	rezultātu	analīzi	
un	mērķus,	pēc	kuriem	tiecas	autoritārie	režīmi.

H.	Lincs	raksta,	ka	“autoritārie	režīmi	ir	apzīmējami	kā	sistēmas,	kurām	
piemīt	 tikai	 ierobežots	 plurālisms,	 nav	 aptveroši	 formulētas	 ideoloģijas	
un,	 izņemot	to	rašanās	fāzēs,	 tās	nepievēršas	nedz	ekstensīvai,	nedz	arī	
intensīvai	 mobilizēšanai”.27	 Autoritāro	 režīmu	 trīs	 centrālās	 dimensijas	
ir	 “ierobežots	 plurālisms,	 depolitizācija	 vai	 ierobežota	 līdzdalība,	
mentalitātes”.28	No	baltvācu	preses	sniegtā	K.	Ulmaņa	autoritārā	režīma	
raksturojumu	analīzes	viedokļa	būtiska	ir	H.	Linca	tēze	par	to,	ka

stingri	 iezīmētas	 ideoloģijas	 trūkumu	 autoritārie	 režīmi	 apmaksā	 ar	
mobilizēšanas	 spējas	 un	 iedzīvotāju	 afektīvas	 identificēšanās	 ar	 sistēmu	
zaudējumu.	 No	 otras	 puses,	 pievēršanās	 tikai	 vispārējām	 vērtībām	 kā	
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patriotisms,	nacionālisms,	modernizācija,	kārtība	etc.	pieļauj	režīmu	vadībām	
pragmatiskāku	orientāciju	politikas	formulēšanā.29

H.	Lincs	arī	piedāvā	ideāltipisku,	M.	Vēbera	izpratnē,	autoritāro	režīmu	
klasifikāciju:	 birokrātiski	 militārais	 tips;	 autoritārais	 korporatīvisms;	
mobilizējošie	 autoritārie	 režīmi	 postdemokrātiskās	 sabiedrībās;	
postkoloniālie	 mobilizējošie	 režīmi;	 rasu	 un	 etniskās	 “demokrātijas”;	
posttotalitārie	 autoritārie	 režīmi.30	 Par	 K.	 Ulmaņa	 autoritārajam	
režīmam	visatbilstošāko	būtu	uzskatāms	autoritārā	korporatīvisma	tips,	
kura	 raksturīgākā	 iezīme	 ir	 “valsts	 noteikta	 interešu	 reprezentācijas	
procedūra”.31

Aplūkojot	autoritārisma	un	totalitārisma	nošķiršanas	problēmu,	Ervins	
Oberlenders	un	pārējie	 grāmatas	 izdevēji	 savā	priekšvārdā	 atsaucas	uz	
vācu	vēsturnieku	K.	D.	Braheru	 (Bracher),	kurš	 īpaši	 izcēlis	“ideoloģijas	
un	vienotās	partijas	(vai	tās	trūkuma),	kā	arī	garīgi	politiskās	mobilizācijas	
mazo	lomu”32	autoritāros	režīmos,	uzskatot	to	par	būtiskāko	autoritārisma	
un	 totalitārisma	 atšķirības	 kritēriju.	 Ar	 zināmām	 iebildēm	 ideoloģijas	
kritēriju	 pieņem	 arī	 vēsturnieks	 I.	 Butulis,	 kura	 rakstā	 “Autoritārā	
ideoloģija	 un	 Ulmaņa	 režīma	 prakse	 Latvijā,	 1934–1940”,	 kas	 ievietots	
E.	Oberlendera	 izdotajā	grāmatā,	 teikts,	 ka	 “beigu	beigās	Latvijā	nebija	
sistemātiski	izstrādātas	autoritāras	ideoloģijas”.33

Savā	 kopsavilkuma	 rakstā	 E.	 Oberlenders	 totalitārisma	 aspektam	
pieskaras	 tikai	 garāmejot.	 No	 vienas	 puses,	 atsaucoties	 uz	 vēsturnieka	
A.	Strangas	pētījumu,	viņš	norāda	uz	K.	Ulmaņa	1939.	gadā	(!)	 izrādīto	
interesi	par	Itālijas,	Vācijas,	Spānijas	un	PSRS	totalitāro	režīmu	partijām	
un	 to	 funkcijām.	 No	 otras	 puses,	 E.	 Oberlenders	 uzsver,	 ka	 pēc	 tam,	
kad	“PSRS	1940.	gadā	anektēja	 Igauniju,	Latviju	un	Lietuvu”,	 izrādījās,	
ka	 autoritārā	 režīma	 struktūras	 ir	 “ideāls	 priekšnoteikums	 varas	
pārņemšanai	 no	 komunistu	 puses”.34	 E.	 Oberlenders	 neraksta	 par	
staļiniskā	un	nacionālsociālistiskā	totalitārisma	konkurenci	Latvijā	un	visā	
Austrumviduseiropā,	 tai	 skaitā	 saistībā	 ar	Molotova–Rībentropa	 paktu	
un	Latvijas	baltvācu	kopienas	locekļu	masveida	izceļošanu	uz	nacistisko	
Vāciju.

Vācu	profesors	G.	Rīgers	(Rieger),	balstoties	uz	K.	J.	Frīdriha	(Friedrich)	
un	 Z.	 Bžezinska	 (Brzeziński)	 totalitārisma	 teorijām,	 piedāvā	 šādu	
totalitārisma	definīciju:	 “Totalitārisms	 –	 apzīmējums	 kundzības	 formai,	
kas	grib	pakļaut	sabiedrību	un	indivīdus	totālai,	ne	ar	pamattiesībām,	ne	ar	
varu	dalīšanu	ierobežotai	kontrolei.	Ideāltipiski	totalitārismu	raksturo	(1)	
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aptveroša,	visas	dzīves	jomas	iekļaujoša	ideoloģija,	(2)	hierarhiski	būvēts,	
uz	vienu	vadoni	vērsts	valsts	aparāts,	kuru	 (3)	pārvalda	viena	vienības	
partija,	 (4)	valsts	un	partijas	vadīta	ekonomika,	 (5)	mediju	virzīšana	un	
cenzūra,	(6)	sabiedrības	militarizācija	un	(7)	norobežošana	un	sistemātisks	
terors	pret	šķietami	sistēmu	graujošiem	spēkiem	(ebreji;	buržuāzija;	sal.	
Frīdrihs/Bžezinskis	1956)”.35

Te	 jāpiebilst,	 ka	 pats	 K.	 Frīdrihs	 grāmatā	 “Totalitārā	 diktatūra”,	
kas	 sadarbībā	 ar	 Z.	 Bžezinski	 1957.	 gadā	 izdota	 Štutgartē,	 pie	 “visām	
totalitārajām	 diktatūrām	 kopīgām”	 būtiskām	 pazīmēm	 pieskaitīja	
“sekojošas	 sešas:	 viena	 ideoloģija,	 viena	 partija,	 viena	 teroristiska	
slepenpolicija,	 viens	 ziņu	monopols,	 viens	 ieroču	monopols	un	 centrāli	
vadīta	ekonomika”.36 

Diskusija	par	totalitārisma	teorijām,	par	to	heiristisko	vērtību	turpinās,	
tāpat	 kā	 turpinās	 diskusija	 par	 to,	 vai	 citas	 teorētiskās	 pieejas	 nav	
produktīvākas,	 skaidrojot	 nacionālsociālisma,	 bet	 it	 īpaši	 daudz	 ilgāk	
pastāvējušā	 padomju	 sociālisma	 praksi.	 Bulgāru	 zinātniece	 K.	 Kristova	
(Christova)	piedāvā	politiskās	teorijas	iedalīt	pirmsmodernajās	Aristoteļa	
tradīcijas	teorijās	(H.	Ārentes	(Arendt),	K.	Frīdriha,	Z.	Bžezinska	totalitārisma	
teorijas),	modernajās	politiskajās	teorijās	(M.	Vēbera	(Weber),	T.	Parsonsa	
(Parsons)	modernizācijas	teorijas)	un	postmodernajās	politiskajās	teorijās	
(D.	 Bella	 (Bell)	 postindustriālās	 sabiedrības	 teorija,	 F.	 Liotāra	 (Lyotard) 
postmoderno	zināšanu	teorija).37 

Lai	pārliecinātos,	 kādā	konceptuālajā	 līmenī	 tiek	 rakstīta	K.	Ulmaņa	
autoritārā	 režīma	 vēsture	 Latvijā,	 it	 īpaši	 no	 secinājumu	 viedokļa,	
ir	 nepieciešams	 aplūkot	 dažus,	 pēc	 autora	 domām,	 nozīmīgākos	
apcerējumus.

Autoritārisma	periodam	pievērsušies	“20.	gadsimta	Latvijas	vēstures”	
otrā	 sējuma	 autori.	 Baltvācu	 kopienas,	 it	 īpaši	 tās	 virsotnes	 loma	 tiek	
vērtēta	izteikti	negatīvi,	jo	Latvijā	

jau	 no	 1931.	 gada	 pastāvēja	 vietējo	 nacistu	 t.s.	 Kustība	 (Bewegung),	 kas	
strauji	nostiprinājās	un	kļuva	par	draudošu	faktoru.	..	Jau	1933.	gadā	Berlīne	
ideoloģiski	pakļāva	sev	baltvācu	organizāciju	darbību.38

Tas	 lielā	mērā	 izskaidro	 arī	 to,	 kāpēc	 “vieni	 no	 pirmajiem	 opozīcijā	
autoritārajai	 valsts	 iekārtai,	 par	 spīti	 labvēlīgi	 uztvertai	 “partiju	 valsts”	
likvidēšanai	 un	 savai	 vēsturiski	 nosacītai	 noraidošai	 attieksmei	 pret	
demokrātiju	kā	 tādu,	ar	 retiem	 izņēmumiem	nostājās	baltvācu	 līderi”.39 
Te	gan	jāpiebilst,	ka	opozīcija	bija	vērsta	nevis	pret	autoritāro	režīmu,	bet	
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pret	tā	realizēto	latviskas	Latvijas	politiku.	Īpaši	spilgti	tas	izpaudās	1939.	
gadā.

Par	 K.	 Ulmaņa	 autoritārisma	 attiecībām	 ar	 totalitārismu	 grāmatā	
uzsvērts,	 ka	 “autoritārā	 iekārta	 Latvijā	 nebija	 fašistiska,	 vēl	 jo	 vairāk	
fašistiska	diktatūra	ar	tai	raksturīgajām	terora	un	totalitārisma	iezīmēm,	
kaut	arī	 30.	gadu	nogalē	 režīms	dažkārt	pašreklamējās	kā	 fašistisks	vai	
vismaz	 fašisma	 elementus	 ietverošs,	 pat	 totalitārs.	 Aizgūtie	 termini	
neatsedza	patieso	 saturu.	Raksturīgi,	 ka	 autoritārā	 valdība	 pēc	 daudzu	
atzinuma	 bija	 pat	 maiga,	 sargājās	 kaut	 ko	 aizgūt	 no	 vācu	 nacistu	
prakses”.40

Autoriem	 nav	 skaidras	 pozīcijas	 jautājumā	 par	 ideoloģijas	 lomu	
autoritārā	režīma	funkcionēšanā.	No	vienas	puses,	tiek	norādīts,	ka	“jaunās	
kārtības	ideoloģija	veidojās	pakāpeniski,	balstoties	uz	varas	izvirzītajiem	
postulātiem”,	realizējot	“vadonības	un	nacionālisma	propagandu”.41	Taču,	
no	otras	puses,	faktiski	atbilstoši	totalitārisma	teorijai,	tiek	apgalvots,	ka,	
“balstoties	uz	15.	maija	radītajām	būtiskajām	pārmaiņām	valstī,	 jaunajai	
ideoloģijai	vajadzēja	vairāk	vai	mazāk	aptvert	visu	Latvijas	sabiedrību,	ne	
tikai	atsevišķus	slāņus”.42

Ne	 tikai	 15.	 maija	 valsts	 apvērsums,	 bet	 arī	 viss	 autoritārisma	
periods	kopumā	grāmatā	tiek	vērtēts	ļoti	pozitīvi,	lai	neteiktu	jūsmīgi.	
Par	 K.	 Ulmaņa	 apvērsumu	 teikts,	 ka	 tas	 “iezīmēja	 latviešu	 tautas	
nacionālās	pašapziņas	pacēlumu.	Pēc	1934.	gada	15.	maija	latvieši	jutās	
kā	 saimnieki	 un	 noteicēji	 savā	 valstī”,43	 bet	 “tauta	 atraisījās	 radošā	
pacēlumā	un	patriotismā	šo	vārdu	labākajā	nozīmē”.44

Vēsturnieks	R.	Cerūzis	savā	grāmatā	“Vācu	faktors	Latvijā	(1918–1939):	
politiskie	 un	 starpnacionālie	 aspekti”	 autoritārā	 režīma	 pastāvēšanas	
sākumperiodu	saista	ar	“latviešu	un	vāciešu	antagonisma	eskalāciju”,	jo,	

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	sāka	izpausties	1933.	gadā,	bet	jo	īpaši	K.	Ulmaņa	autoritārā	perioda	
nacionālās	politikas	īstenošanas	laikā.45

R.	Cerūzis	uzskata,	ka	“pati	1934.	gada	15.	maija	autoritārā	apvērsuma	
vispārējā	forma	vācbaltiešiem	bija	pieņemama	un	kā	tādu	to	vācbaltieši	bija	
gatavi	atbalstīt”.46	Taču	tādam	atbalstam	nebija	pieprasījuma,	jo	“30.	gadu	
vidū	pretvāciskā	doma	bija	pilnīgi	caurstrāvojusi	 latviešu	sabiedrību”,47 
bet	 30.	 gadu	 beigās	 “pretvāciskais	 noskaņojums	 tiešām	 arvien	 vairāk	
caurauda	 latviešu	 sabiedrības	 ikdienu,	 tā	 teikt	 “izgāja	 ielās””.48	 Tikpat	
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pretvācisks,	 latviešu	 elites	 tā	 brīža	 vēlmju	 domāšanas	 spārnoto	
nacionālismu	attaisnojošs	ir	arī	R.	Cerūža	kopsavilkuma	secinājums:	

Vācu	 faktora	 politisko	 un	 starpnacionālo	 aspektu	 bilance	 autoritārisma	
posmā	 parādās	 visai	 negatīvā	 gaismā.	 Vispārējā	 Vācijas	 ietekmes	
atjaunošanās	 Eiropas	 mērogā	 30.	 gadu	 nogalē	 sekmēja	 latviešu	 un	 vācu	
attiecību	 saspīlējuma	 saglabāšanos	 un	 tādējādi	 pat	 novērsa	 sabiedrības	
uzmanību	 no	 iespējamiem	 [!?	 –	O. S.]	 draudiem,	 kas	 Latvijai	 varētu	 nākt	
no	 pretējās	 –	 austrumu	 –	 puses.	 Līdz	 pat	 vācbaltiešu	 izceļošanai	 latviešu	
sabiedrībā	 turpināja	 izvērsties	 pretvāciskā	 doma.	 Latviešu	 vēsturiskajai	
apziņai	(uzskatam	par	vāciešiem	–	apspiedējiem)	uzslāņojās	jaunās	realitātes,	
kas	saistījās	ar	vācu	nacionālsociālistu	sludināto	vācu	tautas	pārākumu	un	
agresīvajām	tieksmēm	uz	austrumiem.	Šāda	kombinācija	latviešu	sabiedrībā	
tūdaļ	izraisīja	atklātas	un	nepārprotamas	antipātijas.49

Baltvāciešiem	 izceļojot,	Latvija	 tiešām	uz	mirkli	kļuva	 latviskāka,	kā	
to	 vēlējās	 K.	 Ulmanis	 un	 viņa	 autoritārā	 režīma	 atbalstītāji.	 Taču	 abas	
totalitārās	lielvaras	–	Vācu	reihs	un	PSRS	–	jau	bija	vienojušās	par	to,	ka	šī	
acumirklīgā	latviskuma	cena	ir	Latvijas	valstiskā	neatkarība.					

Kā	 trešo	 nozīmīgo	 publikāciju	 jāmin	 grāmatas	 “Latvijas	 vēsture.	 20.	
gadsimts”	otro,	papildināto	izdevumu.	Vispirms	jāatzīmē,	ka	šī	grāmata	
patīkami	atšķiras	no	“20.	gadsimta	Latvijas	vēstures”	otrā	sējuma	ar	 to,	
ka	 tajā	 attiecībā	 uz	 autoritārā	 režīma	 raksturojumiem	 izmantotas,	 kaut	
arī	 nekonsekventi,	 Vācijas	 vēsturnieku,	 konkrēti	 Ervina	 Oberlendera,	
konceptuālās	 nostādnes.	 “20.	 gadsimta	 Latvijas	 vēstures”	 otrā	 sējuma	
autori	E.	Oberlendera	nozīmīgo	publikāciju	piemin	tikai	garāmejot.					

Autoritārā	režīma	apzīmēšanai	grāmatā	“Latvijas	vēsture.	20.	gadsimts”	
tiek	 pieļauts	 trīs	 atšķirīgu	 jēdzienu	 lietojums:	 nacionāli	 konservatīva	
diktatūra,	 korporatīvi	 autoritārs	 režīms	 un	 autoritārs	 modernizācijas	
režīms.	 Saistībā	 ar	 autoritāro	 režīmu	 svarīgas	 ir	 divas	 lietas.	 Pirmā	 ir	
K.	 Ulmaņa	 un	 viņa	 antikonstitucionālās	 darbības	 vērtējums.	 Grāmatā	
lasām:	

Izcils	viņa	nopelns	bija	latviešu	tautas	nacionālās	pašapziņas	celšana.	Pēc	1934.	
gada	15.	maija	latvieši	pirmo	reizi	vēsturē	jutās	kā	īsti	saimnieki	un	noteicēji	
savā	zemē.	Ne	velti	latviešu	tautas	[!?	–	O. S.]	vēsturiskajā	atmiņā	K.	Ulmanis	ir	
palicis	kā	spilgtākais	latviešu	nacionālo	centienu	izteicējs	un	latviskās	Latvijas	
simbols.50

Otrs	 aspekts	 ir	 autoritārā	 režīma	 pakāpeniski	 topošā	 ideoloģija,	 par	
kuru	teikts:	“Autoritārās	ideoloģijas	svarīgākā	sastāvdaļa,	tās	kodols	bija	
nacionālas	valsts	ideja	[!?	–	O. S.]	un	nacionālisms,	kas	īpaši	spilgti	izpaudās	
prasībā	“atjaunot	nacionālo	taisnīgumu”	un	veidot	latvisku	Latviju,	valsti	
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ar	izteiktu	latviskā	dominanti”.51	Tiesa,	godprātīgi	tiek	atzīts,	ka	“praksē	
tomēr	 dominēja	 pārspīlēts	 latviešu	 nacionālisms,	 mēģinājumi	 eliminēt	
mazākumtautību	ietekmi”.52

Autoritārisma	un	totalitārisma	saistības	jautājumā	grāmatas	attiecīgās	
sadaļas	autors	vēsturnieks	I.	Feldmanis	skaidri	neformulē	savu	pozīciju.	
No	vienas	puses,	viņš	atzīst,	ka	

tautas	 vienības	 ideja	 bija	 cieši	 saistīta	 ar	 parlamentārajai	 demokrātijai	
pretstatīto	vadonības	ideju,	ko	K.	Ulmanis	realizēja	savos	lēmumos	kā	gandrīz	
vai	neierobežots	diktators.53

No	otras	puses,	ar	zināmu	nožēlu	tiek	konstatēts,	ka	“lai	gan	Ulmanis	
ne	tuvu	nebija	tik	valdonīgs	un	nežēlīgs	valsts	vadītājs	kā	Josifs	Staļins,	
Ādolfs	Hitlers	vai	Benito	Musolīni,	tomēr,	rakstot	par	viņu,	arī	bieži	vien	
tiek	lietots	negatīvais	apzīmējums	“diktators””.54

Latvijas	20.	gs.	20.	un	30.	gadu	elites	konservatīvais	spārns	noraidīja	
parlamentāro	demokrātiju	kā	“neefektīvu”,	taču	jāpiekrīt	E.	Oberlendera	
domai	par	to,	ka	gan	“vadonim”,	gan	viņu	atbalstošajai	birokrātijai	bija	
raksturīgs	 “apbrīnojams	 koncepciju	 trūkums”.	 Nacionālismā	 balstīts	
autoritārisms	 un	 neitralitāte	 ārpolitikā	 kļuva	 par	 strupceļu,	 no	 kura,	
noslēdzot	 ģeopolitisku	 darījumu,	 “izeju”	 parādīja	 nacistiskais	 un	
staļiniskais	totalitārisms.

K.	Ulmaņa	un	autoritārā	režīma	slavināšana	baltvācu
laikrakstu	“Libausche Zeitung” un “Rigasche Rundschau”
publikācijās
Saistībā	 ar	 aplūkojamo	 autoritārisma	 periodu,	 jāuzsver,	 ka	 runa	 ir	

par	 cenzūrai	 pakļautu	 presi,	 kas	 faktiski	 pildīja	 propagandas	 funkciju.	
Saskaņā	ar	K.	Mertena	(Merten)	pozīciju	jebkādas	propagandas	pamatā	ir	
sekojoša	struktūra:	

1)	vispirms	kāda	noteikta	ideja,	kāda	pavisam	noteikta	rīcība	,	kāds	pavisam	
īpašs	 produkts	 etc.	 2)	 tiek	 propagandēts	 kā	 vienīgi	 pareizais	 un	 tādējādi	
tiek	 radīts	 izņēmuma raksturs:	 recipientam	 līdz	 ar	 to	 jau	 iepriekš	 tiek	 liegta	
jebkāda sava	lēmuma	brīvība.	Lai	recipients	tad		šo	jau	pieņemto	lēmumu	arī	
akceptētu,	tiek	3)	skicētas	pozitīvas	un	it	īpaši	negatīvas	sankcijas,	kas	4)	tiek	
tā	formulētas,	ka	tās	nevar	tikt	pārbaudītas.	Tipiski	šeit	ir,	ka	tās	tiek	pārceltas	
nākotnē	–	kā	drauds	vai	kā	droša	laime.55

Raksturojot	 autoritārā	 režīma	 virsotnes	 un	 baltvācu	 kopienas	 elites	
attiecības	 publiskajā	 telpā,	 nākas	 konstatēt,	 ka,	 no	 vienas	 puses,	 bija	
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vērojama vadonības	 un	 nacionālisma	 propaganda,	 bet,	 no	 otras	 puses,	
arvien	atklātāka	nacionālsociālisma	propaganda.	

Vispirms	 neliels	 ieskats	 Liepājā	 iznākušās,	 1824.	 gadā	 dibinātās	
“Libausche Zeitung”	 publikācijās.	 Tā	 bija	 visumā	 kvalitatīva	 sava	 laika	
provinces	 avīze,	 kuras	 atbildīgais	 redaktors	 Arno	 Meijers	 bija	 ieguvis	
doktora	grādu	Vācijā.	Protams,	ka	arī	Liepājas	vācu	avīze	pozitīvi	uzņēma	
15.	maija	apvērsumu.	Aplūkojot	apvērsuma	cēloņus,	tā	atkārtoja	K.	Ulmaņa	
un	viņa	atbalstītāju	pret	parlamentāro	demokrātiju	vērstos	argumentus,	
neaizmirstot	piebilst,	ka	jau	Saeimā	“vācu	frakcija”	iestājusies	par	“valsts	
kopējā	labuma	saglabāšanu”,	kas	ir	“jaunās	vienotās	politiskās	vadības”	
uzdevums,	 realizējot	 “enerģisku	 un	 mērķtiecīgu	 jauncelsmes	 darbu”.56	
Sākotnēji	saglabājās	arī	ilūzija,	ka	tiks	realizēta	“nepieciešamā	konstitūcijas	
reforma”.57	 1934.	gada	 jūnija	 sākumā	arī	Liepājā	bija	 skaidrs,	ka	Latvija	
ir	 iekļāvusies	 to	 valstu	 ķēdē,	 kurās	 spēkā	 ir	 “autoritatīvā	 pārvaldes	
sistēma”,	ar	ko,	protams,	 jāsaprot	autoritārisms.	Tiek	formulēta	tēze,	ka	
“pašreizējās	 valdības	 vīru”,	 kas	 ir	 “guvuši	 tautas	 uzticību”,	 uzdevums	
ir	 audzināt	 tautu	un	 tas	nozīmē:	pirmkārt,	 “noteikt	 tautai	 jaunu	dzīves	
mērķi”,	otrkārt,	“aizvest	to	prom	no	materiālistiskās	dzīves	uztveres”	un,	
treškārt,	“sniegt	 tai	 jaunus	ētikas	un	 tikumības	pamatus”.58	Publikācijās	
runa	ir	par	vāciešu,	nevis	baltvāciešu	attiecībām	ar	latvietību	vai	latviešu	
tautu,	 pastāvot	 “jaunam	 politiskam	 stāvoklim”	 un	 “jaunai	 latvietības	
idejiskai	nostājai”,	kas	iegūs	reālu	veidolu	valdības	pavēlēs.	Svarīgākais	
baltvāciešiem	ir	tas,	kā	šīs	pavēles	ietekmēs	“citas	izcelsmes	tautas	grupu	
stāvokli”,	to	skaitā	jo	īpaši	baltvāciešu	“kulturālās	intereses”.59	1934.	gada	
2.	jūnijā	publicētais	raksts	“Pārdomas	par	iekšpolitisko	stāvokli”	noslēdzās	
ar	šādu	zināmā	mērā	brīdinošu	rindkopu:	

Bet	ja	patiesais	nacionālisms	kļūs	par	visas	latviešu	tautas	kopīgo	labumu,	tad	
līdz	ar	to	liktenīgi	saistīto	tautu	kopdzīvē	un	kopīgajā	darbā	ienāks	cieņa	un	
uzticēšanās,	kas	padarīs	lieku	mūsu	interešu	aizstāvību,	balstoties	uz	politisku	
platformu,	kā	līdz	šim.60

Baltvāciešiem	 jau	 ļoti	 drīz	 pēc	 15.	 maija	 apvērsuma	 nebija	 nekādu	
šaubu	par	to,	ka	viņiem	darīšana	ar	nacionālismu	kā	dominējošo	latviešu	
sabiedrības	noskaņojumu.	K.	Ulmaņa	īpašā	loma	netiek	izcelta.	Par	latviešu	
valsti	 arī	 netiek	 runāts.	 Par	minoritāti	 baltvācieši	 sevi	 vairs	 neatzīst	 un	
neuzskata.

Stāvoklis	 jūtami	 mainījās	 1937.	 gadā,	 kad	 K.	 Ulmanis	 svinēja	 savu	
sešdesmito	dzimšanas	dienu.	Avīzes	izdevējs	A.	Meijers	publicēja	rakstu	
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1. att.	15.	maija	svētkiem	1939.	gadā	veltītais	“Libausche Zeitung”	numurs
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“Valsts	prezidents	Dr.	Kārlis	Ulmanis	–	Latvijas	dibinātājs	un	atjaunotājs”.61 
K.	Ulmanis	tiek	nosaukts	par	“tautas	vadoni”,	“patstāvīgās	Latvijas	[nevis	
latviešu!	 –	 O. S.]	 valsts	 dibinātāju”,	 tiek	 vilktas	 tiešas	 paralēles	 starp	
1918.	gada	18.novembri	un	1934.	gada	15.	maiju.	Autors	uzsver,	ka	“tikai	
autoritārais	 režīms”	 bija	 spējīgs	 viest	 jaunu	 dzīvību	 valsts	 organismā.	
Rakstā	 tiek	norādīts,	ka	“valsts	prezidenta	60.	dzimšanas	diena	 ir	visas	
latviešu	nācijas	lieta	un	kopā	ar	to	arī	visu	zemes	valsts	pilsoņu	neatkarīgi	
no	atšķirībām	piederībā	tautai”.62 

Ar	 lielu	 pompu	 “Libausche Zeitung” 1939.	 gada	 13.	 maijā	 atzīmēja	
“Latvijas	 atjaunošanas	 5.	 gadadienu”.	 Pirmo	 lappusi	 rotāja	 Valsts	 un	
Ministru	prezidenta	K.	Ulmaņa	un	Valsts	prezidenta	vietnieka	un	kara	
ministra	ģenerāļa	J.	Baloža	fotoattēli.	Zem	tiem	izvietots	laikraksta	izdevēja	
raksts	“Sakarā	ar	Latvijas	atjaunošanas	5.	gadadienu”.	Apvērsuma	nozīme	
tika	raksturota	ar	vārdiem:	

korumpētās	 parlamentārās	 sistēmas	 likvidēšana	 un	 autoritārā	 režīma	
ieviešana	1934.	gada	15.	maijā	bija	izšķirošais	solis,	kas	aizveda	Latviju	prom	
no	demokrātiski	parlamentārās	valsts	kārtības	ceļa.63

15.	maijs	tiek	raksturots	kā	“Latvijas	vienotības	un	atjaunošanas	diena”,	
”latviešu	nācijas	vienotības	un	pašapzināšanās	diena”	un	“latviešu	tautas	
nacionālās	vienotības	diena”.64	K.	Ulmanis	ir	ne	tikai	Valsts	prezidents,	bet	
arī	valsts	vadonis.	Atkal	tiek	vilktas	paralēles	ar	18.	novembri	kā	“vienlīdz	
svarīgu	atceres	dienu”,	kas	saistīta	ar	latviešu	tautas	“tik	ilgu	laiku	loloto	
sava	valstiskuma	sapni”.b65	Zīmīgi,	ka	saistībā	ar	LR	netiek	lietots	jēdziens	
neatkarīga	 vai	 suverēna	 valsts.	 Autors	 piemin	 “Latvijas	 valsts	 vācu	
pilsoņu	 ..	 gadsimtiem	 ilgo	 likteņu	 kopību	 kopīgajā	 dzimtenē	 ar	 mūsu	
latviešu	 līdzpilsoņiem”.66	Taču	tiek	pieļauts,	ka	 latvieši	kā	“savus	pašas	
nacionālos	 spēkus	 pilnībā	 apzinošās	 tauta”	 varētu	 veidot	 “savstarpējas	
cieņas”	 attiecības	 ar	 tās	 pašas	dzimtās	 zemes	 “atšķirīgu	 asiņu”	dēliem,	
ka	15.	maijs	būtu	 jāuzskata	par	“vienotības	dienu	starp	abām	[!	–	O. S.] 
šīs	zemes	vietējām	tautām”,	kas	dzīvo	“uzticībā	savai	tautai	un	uzticībā	
valstij”.67

Tātad	 “Libausche Zeitung” propagandas	 līnijā	 nebija	 ne	 miņas	 no	
vēsturnieka	R.	Cerūža	pieminētā	latviešu	un	baltvāciešu	antagonisma,	ja	
par	tādu	neuzskatām	baltvācu	kopienas	vadības	realizēto,	arvien	atklātāk	
nacionālsociālisma	ideoloģijā	balstīto	divkopienu	sabiedrības	politiku.

Protams,	 ka	 arī	 vadošajā	 baltvācu	 preses	 izdevumā	 “Rigasche 
Rundschau” autoritārisma	 periodā	 novērojama	 analogas	 propagandas	
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līnijas	attīstība.	Avīze	 jau	pirms	valsts	apvērsuma	aktīvi	pauda	atbalstu	
autoritārisma	 idejām.	 Šajā	 ziņā	 tipisks	 ir	 laikraksta	 1934.	 gada	 6.	 aprīļa	
numurs,	 kurā	 publicēts	 raksts	 par	 iekšpolitisko	 situāciju	 Igaunijā	 pēc	
izņēmuma	 stāvokļa	 pasludināšanas	 un	 pārstāstā	 arī	 Andrieva	 Niedras	
raksts	 no	 tās	 pašas	 dienas	 (!)	 laikraksta	 “Pēdējā Brīdī”	 numura	 ar	
virsrakstu	 “Vai	 hitlerisms	 Latvijā	 iespējams?”.	 Par	 Igauniju	 tiek	 teikts,	
ka	 tā,	 varbūt,	 būtu	 raksturojama	ar	vārdiem	”demokrātiska	diktatūra”,	
liekot	 tos	 pēdiņās.	 Raksta	 autoram	 “B”	 šķiet,	 ka	 Austrumviduseiropas	
valstīs	 jeb	“jaunajās	austrumu	valstīs”	“valsts	autoritārās	vadības	ideja”	
var	panākt	savu	spēkā	esamību	“tikai	pārejas	formās”,	atšķirībā	no	Itālijas	
un	Vācijas,	kur	tā	viennozīmīgi	valda.68	Norādījis	uz	to,	ka	“iedzīvotāju	
socioloģiskā	struktūra	 jaunajās	austrumu	valstīs”	un	pasaules	“valstiski	
vadošo	 tautu”	 “demokrātiski	 nosacītā	 ideoloģiskā	un	politiskā	 attīstība	
pēdējos	50	gados”	ir	traucējoši	faktori	“autoritāras	valsts	vadības	principu	
ienešanai”	Austrumviduseiropas	zemēs,	“B”	konstatē,	“ka	Igaunijā	mums	
ir	darīšana	ar	diktatūru”,	jo,	piemēram,	“par	preses	brīvību	vecajā	nozīmē	
šodien	Igaunijā	vairs	nevar	runāt”.69 

A.	Niedras	hitlerisma	pārņemšanas	problēmai	veltītā	raksta	pārstāstā	
ietverti	arī	vairāki	tieši	citāti,	kas	izceļ	gan	autora,	gan	pašas	avīzes	pozīciju.	
Tā,	piemēram,	tiešā	citāta	formā	tiek	piedāvāta	sociobioloģiskā	tēze	par	to,	
ka	“demokrātijai	tauta	ir	organizācija,	pēc	dinamiskās	izpratnes	turpretī	
organisms.	 ..	Uz	ko	 jābūt	pamatotai	valstij:	uz	demokrātisko	 loģiku	vai	
uz	asinsradniecīgo	tautu?”70	Par	hitlerisma	jeb	totalitārisma	iespējamību	
Latvijā	A.	Niedra	pravietiski	raksta:	“Tik	 ilgi,	cik	 ilgi	Latvijā	dinamiskā	
dzīves	izpratne	nemodīsies	no	miega,	tik	ilgi	hitlerisms	tur	varēs	nozīmēt	
tikai	savu	ārējo	atdarināšanu”.71	Būtiskas	“Rigasche Rundschau”	redakcijai	
šķita	vēl	vairākas	A.	Niedras	tēzes.	Pirmkārt,	norāde	uz	to,	ka	

tik	 ilgi,	 cik	 ilgi	Latvijā	vēl	nav	 cilvēku,	kuriem	nav	baiļu	no	atzīšanās:	mēs	
neesam	demokrāti	un	nevēlamies	(par	tādiem)	kļūt,	tik	ilgi	hitlerisms	tur	vēl	
nebūs	iespējams.72

Otrkārt,	 A.	 Niedras	 norāde	 uz	 to,	 ka	 Latvijas	 “brīvības	 cīnītāju	
sapulces	savu	galveno	uzdevumu	redz	tajā,	lai	apliecinātu	savu	padevību	
demokrātijai”	un	tāpēc	“no	turienes	hitlerisms	nevar	nākt”,	jo	“tur	vispirms	
ir	jāsasniedz	moments,	kurā	tiek	izšķirts,	kam	jāstāv	pirmajā	vietā:	tautai	
vai	demokrātijai”.73

Treškārt,	Latvijas	valsti	ir	organizējuši	“frontes	aizmugures”	pārstāvji,	
bet	“aizmugure	vispār	nevar	saprast	uzbrucēju,	arī	to	nē,	kāpēc	kāda	tauta	
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2., 3. att.	 15.	 maija	 un	 18.	 novembra	 svētkiem	 1939.	 gadā	 veltītie	 “Rigasche 
Rundschau”numuri

arī	bez	hitlerisma	nevar	izkļūt	no	savām	grūtībām,	tas	ir,	bez	vadoņa	un	
bez	 paklausības”.74	 A.Niedra	 savu	 rakstu	 noslēdz	 ar	 domu,	 ka	 tik	 ilgi,	
kamēr	Latvijā	 “ir	 kaut	kas	ko	dalīt”	un	“var	pastāvēt	 (kara)	uzvarētāja	
psihe”,	tikmēr	“hitlerismam	tur	nav	vietas”	un	ir	skaidrs,	“kāpēc	Latvijā	
vēl	(!)	nevar	būt	iespējams	vācu	vai	latviešu	hitlerisms”.75  
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Burtiski	nākamajā	dienā	“Rigasche Rundschau”	aizsāk	rakstu	sēriju,	kas	
veltīta	 K.	 Ulmaņa	 Zemnieku	 savienības	 Saeimā	 rosinātajai	 Satversmes	
reformai.	 Tā	 noslēdzas	 1934.	 gada	 26.	 aprīlī	 ar	 rakstu	 “Konstitūcijas	
reforma:	autoritārā	valsts	kārtība”.	Rakstā	tika	secināts:	

Konstitucionālās	 reformas	 gars	 mājoja	 autoritārās	 valsts	 kārtības	 radīšanā,	
kuras	nesējam	jābūt	tautas	vēlētam	valsts	prezidentam.	Viņam	jāmet	tilts	starp	
valsts	pilsoni	un	valsti.	Viņam	jāatzīst	tiesības,	veidojot	gribu,	iejaukties	visās	
trijās	 valsts	 funkciju	 [tiesu,	 likumdošanas,	 izpildvaras.	 –	O. S.]	 formās.	 Tas	
ir	vienīgais ceļš	 [pasvītrojums	mans.	–	O. S.],	kā	var	tikt	aizdzīta	par	akūtu	
kļuvusī	valsts	krīze.76

Tāpēc	ir	tikai	loģiski,	ka	avīze	pēc	15.	maija	valsts	apvērsuma	redakcijas	
rakstā	“Valsts	un	mēs”	apsveica	“pavērsienu	no	anonīmās	partiju	valsts	
uz	 autoritāro	 valsti”,	 kura	 pamatā	 esot	 bijis	 “garīgs	 apvērsums”.77 
Laikraksts	priecīgi	 sveica	“šķiru	cīņas	 sociālisma	 faktisko	pārvarēšanu”	
un	 “partiju	 saimniecības	 likvidēšanu	 valsts	 interesēs”.78	 Vienlaicīgi	 tas	
uzsvēra,	 ka	 cer	 uz	 “atbildīgās	 valsts	 vadības”	 rēķināšanos	 ar	 “Latvijas	
vācietības	nacionāli	kulturālajām	dzīves	vajadzībām	un	neatņemamajām	
pamattiesībām”,	baltvāciešu	dzīves	vajadzību	“neaizskaramību”.79	Pretī	
tika	solīta	lojalitāte	pret	valsti,	kas	“aptver	abas”,	gan	“dzīvo	tautību”,	gan	
“dzimteni”.	Turpmākajās	publikācijās	tika	atgremota	apvērsuma	vadītāju	
argumentācija	par	Latvijas	paglābšanu	no	 “parlamentārās	demokrātijas	
smagnējās	 ķerras”,	 draudošā	 “pilsoņu	 kara	 haosa”	 un	 “diendienā	
pieaugošās	marksisma	pazemes	varas”.80 

Būtisko	 totalitārisma	 tēmu	 “Rigasche Rundschau”	 neaplūko	 pati,	 bet	
ļauj	to	darīt	Ministru	prezidenta	vietniekam	M.	Skujeniekam,	kura	runu	tā	
publicē	aģentūras	LTA	atreferējumā.	Publikācijā	tiek	citēti	M.	Skujenieka	
vārdi	par	to,	ka	“mūsu	pretinieki	apgalvo,	ka	Latvijā	tagad	tikšot	ieviesti	
fašisms	 un	 hitlerisms.	 Tādus	 apgalvojumus	 es	 visnoteiktākajā	 veidā	
noraidu”.81	 M.	 Skujenieks	 uzsvēra,	 ka	 “tie	 paši	 cēloņi”,	 kas	 izraisījuši	
“lūzumu”	un	konstitūcijas	izmaiņas	“vispirms	Itālijā,	tad	Ungārijā,	Balkānu	
zemēs,	 Lietuvā,	 Polijā,	 Vācijā,	 Austrijā	 un	 Igaunijā”,	 tos	 izraisījuši	 arī	
Latvijā.82	Taču	“akla”	citu	zemju	(Itālija,	Vācija)	“pasākumu	atdarināšana”,	
pēc	M.	Skujenieka	domām,	būtu	“tikpat	rupja	kļūda”,	kāda	tika	pieļauta,	
“kad	mēs	 izstrādājām	mūsu	 līdzšinējo	 konstitūciju”.83	 Tā	 vietā	 “mums	
jārada	tāda	kārtība”,	kas	atbilstu	Latvijas	zemes,	tautas	vēstures,	tradīciju	
un	rakstura	savdabībai.84	Drīz	vien	izrādījās,	ka	tā	ir	jau	pirms	apvērsuma	
izmantotā	“latviskas	Latvijas”	formula.
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Tēzi,	ka	autoritārā	režīma	vadoņiem	nebija	savas	ideoloģijas,	ka	tā	vēl	
bija	jāizstrādā,	kas	mūsdienās	ceļo	arī	pa	Latvijas	vēsturnieku	grāmatām,	
savā	 1934.	 gada	 21.	 jūnija	 rakstā	 skaidri	 formulējis	 un	 argumentējis	
kāds	Dr.	Jakšs	(Jaksch).	Viņš	norādīja,	ka	vērojama	“cīņa	par	patstāvīgas	
ideoloģijas	 formulēšanu”,	 bez	 kuras	 nav	 iespējams	 15.	 maija	 “garīgs	
pamatojums”,	 kas,	 savukārt,	 panāktu	 “dziļākas	 pārvērtības”.85	 Tagad	
runa	 ir	 tikai	 par	 to,	 uzsvēra	 autors,	 lai	 “ideoloģiju	 ietērptu	 vienotos	
jēdzienos,	lai	tā	–	un	vispirms	tas	ir	svarīgi	–	varētu	tikt	iespiesta	(atmiņā)	
tautai,	zemes	pilsoņiem”.86

Raksta	autors	norādīja	arī	uz	divām	ļoti	būtiskām	vispārēja	rakstura	
problēmām.	 Pirmkārt,	 uz	 to,	 ka	 “problēmas,	 ar	 kurām	 Latvijai	 ir	
jānodarbojas,	ir	p	a	s	a	u	l	e	s		p	r	o	b	l	ē	m	a	s”87	jeb	globalizācijas	izraisītas	
problēmas,	 kā	 mēs	 teiktu	 šodien.	 Un,	 otrkārt,	 viņš	 pilnīgi	 pamatoti	
norādīja,	 ka	 “Latvija	 pēc	 visas	 savas	 struktūras,	 arī	 tikai	 ekonomiski	
skatoties,	ir	agrāra	zeme”.88	No	tā	tika	secināts,	ka	jāmeklē	atbilstoši	ceļi,	
lai	panāktu	“izlīdzinājumu	starp	pilsētu	un	laukiem”,	ieskaitot	“tā	dēvēto	
inteliģento	 bezdarbnieku”	 problēmas	 risinājumu.89	 Vārdu	 sakot,	 agrārā	
valstī	risinājumi	meklējami	lauku	virzienā.

K.	Ulmaņa	60.	dzimšanas	dienu	arī	“Rigasche Rundschau”	atzīmēja	ar	
redaktora	rakstu	pirmajā	lappusē.	E.	fon	Menzenkampfs	(Mensenkampf),	
paslavējis	K.	Ulmani	par	valsts	atbrīvošanu	no	“Rietumeiropas	parauga	
partiju	sistēmas”,	uzsvēra	to,	ka	“parlamentārā	režīma	vietā	nāca	vadoņa	
princips	autoritārā	valstī”.90	K.	Ulmanis	tiek	nosaukts	par	“nenogurstošo	
celtnieku”,	“tautas	vadoni”,	valsts	prezidentu	un	valdības	vadītāju,	kurš	
strādā	“viņa	(paša)	radītajai	valstij	un	savai	tautai”.91	Taču	

latviešiem	viņš	vienlaicīgi	ir	vadošs	nacionālās	idejas	un	garīgas	atdzimšanas	
pārstāvis,	kas	sakausē	vadoni	un	sabiedrību	vienā	veselumā.92 

Baltvācieši	 “viņa	 personā	 vienlaicīgi	 godina	 mūsu	 valsti	 un	 valsts	
kopību,	 kas	mūs	 apvieno	 ar	 latviešu	 tautu	 kopīgā	 darbā	 uz	mūžsenās	
dzimtās	zemes”.93	 Iespējams,	ka	viens	no	skaidrojumiem	tādai	baltvācu	
preses	publiskai	godbijībai	pret	K.	Ulmani	1937.	gadā	varētu	būt	cerība,	ka	
viņš	ir	spējīgs	veicināt	nacistiskās	Vācijas	un	Latvijas	Republikas	attiecību	
tuvināšanos.	

Noslēgumā	nedaudz	konkrētāk	par	vairākām	1939.gada	publikācijām,	
kad	diplomātijas	avīzes	pozīcijā	jau	bija	pavisam	maz.

Aprīļa	 sākumā	 “Rigasche Rundschau”	 pārpublicēja	 “Veclietuvas”	
baltvāciešu	nedēļas	avīzes	“Deutsche Nachrichten” ievadrakstu	“Nacionāl-
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sociālisms	un	tautvācieši”.	Tajā	uzsvērts,	ka	“tautvācieši”,	kas	nedzīvo	Vācu	
reiha	robežās,	tāpat	ir	“lielās	vācu	nācijas	daļa”	un	nacionālsociālistiskā	
kustība	“nevar	apstāties	pie	valstu	robežām”,	tā	nosaka	visu	vāciešu	gribu	
un	 rīcību,	 “vienalga	 vai	 atklāts	 apliecinājums	 ir	 vai	 nav	 iespējams”.94 
Latvijas	baltvācieši	tika	ideoloģiski	sagatavoti	iespējamai	izceļošanai.	

Kā	 tipisks	 avīzes	 idejiskajai	 pozīcijai	 minams	 redaktora	 Ernsta	 fon	
Menzenkampfa	parakstītais	raksts	“Ādolfs	Hitlers	–	50.	dzimšanas	dienā”.	
Protams,	 tika	 lietoti	 epiteti	 vispārākajā	 pakāpē	 ,	 taču	 citēšanas	 vērta	 ir	
pēdējā	rindkopa:	

To	mums	darīja	Ādolfs	Hitlers,	vācietis.	Vīrs,	kurā	riņķo	tā	pati	mūžīgā	asins	
straume,	 kura	 arī	mūs	 padara	 par	 to,	 kas	mēs	 bijām,	 esam	un	 būsim.	Mēs	
neesam	 [no]	viņa,	 līdz	varai	un	 cieņai	novestās	valsts	 –	 taču	miesa	no	viņa	
miesas	un	gars	no	viņa	gara.	Tāpēc	pateicīgi	viņam	pāri	visām	robežām.95 

Nacionālsociālistiskā	pārliecība	tika	pausta	neslēpjoties.
Arī	 “Rigasche Rundschau”	 atzīmēja	 15.	 maija	 piecu	 gadu	 jubileju	 un	

arī	 ar	 redaktora	 rakstu	 pirmajā	 lappusē,	 taču	 atšķirībā	 no	 “Libausche 
Zeitung”	 tikai	 ar	K.	Ulmaņa	 fotoattēlu	 kā	 ilustrāciju.	K.	Ulmanis	 avīzei	
bija	patriots	un	valstsvīrs,	zināmā	mērā	“jaunas	valsts	dibināšanas”	akta	
realizētājs,	atbrīvotājs	no	demokrātiski	parlamentārā	režīma,	“nacionālas	
idejas	iemiesojums”	un	autoritārā	režīma	cēlājs.	Realizējot	“jaunās	valsts	
un	 tautas	 ideoloģijas	 pamatprincipus”,	 kas	 gan	 netiek	 rakstā	 atsegti,	
tikuši	“vienoti	(tautas)	nacionālie	spēki”,	īstenots	likumdevēja	un	tautas	
audzinātāja	darbs.	K.	Ulmanis	ir	Latvijas	dibinātājs,	atjaunotājs	un	valsts	
galva,	un	“tamdēļ	pieci	gadi	nes	 ..	vārdu	Kārlis	Ulmanis”.96	K.	Ulmanis	
viennozīmīgi	ir	ikoniska	figūra,	taču	tekstā	nav	ne	vārda	par	baltvāciešiem	
un	latvisku	Latviju.			

Zīmīgs	 un	 visai	 atklāts	 ir	 redaktora	 E.	 fon	 Menzenkampfa	 raksts	
“Sakarā	ar	Latvijas	valsts	svētkiem”,	kas	publicēts	1939.gada	17.	novembrī.	
Raksturojot	baltvāciešu	lomu	Latvijas	Republikas	pastāvēšanas	divdesmit	
vienā	gadā,	teikts:	

Bijām	mēs	arī	vairs	 tikai	nacionāls	“mazākums”	Latvijā	 ,	 taču	mums	 tomēr	
pieder	 varena	 tradīcija,	 kas	 sakņojas	 politiskās	 vadības	 un	 kulturālās	
veidošanas	septiņsimt	gados.97

Taču	 atslēgas	 rindkopa	 rakstā	 bija	 kāda	 cita	 un	 tā	 bija	 formulēta	
sekojoši:

Nav	nepieciešama	liela	attapība,	lai	saprastu,	ka	vācu	tautas	grupas	nacionālās	
intereses	 nevarēja	 būt	 latviešu	 tautas	 (intereses)	 un	 otrādi.	 Bet	 jo	 stiprāk	
attīstījās	 abpusējais	nacionālisms,	 jo	 vairāk	 latviešu	valsts	 vadība	 atklāti	 un	
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mērķtiecīgi	 tiecās	 pēc	 un	 īstenoja	 latvisku	 Latviju	 –	 jo	 vairāk	mēs	 no	 otras	
puses	 tikām	pārņemti	 no	vācu	pasaules	uzskata	un	 sapratām	 sevi	 kā	 lielās	
vācu	nācijas	daļu	–	jo	mazāk	tika	atrasts	ceļš	vienam	pie	otra.98

Noslēgumā	E.	fon	Menzenkampfs	aicināja	vairs	nerunāt	kā	mazākumam	
ar	 vairākumu,	 bet	 gan	 kā	 tautai	 ar	 tautu	 un	 uzsvēra,	 ka	 baltvāciešu	
izceļošanai	esot	bijis	lielisks	motīvs	–	“reizi	par	visām	reizēm	noskaidrot	un	
atbrīvot	no	sloga	attiecības	starp	Vācu	reihu	un	Baltijas	telpas	valstīm”.99 
Raksts,	kas	tapis	pēc	Molotova–Rībentropa	pakta	parakstīšanas	un	Otrā	
pasaules	kara	sākuma,	noslēdzās	ar	frāzi	“Dievs,	svētī	Latviju!”.

Ne	mazāk	raksturīga	ir	LTA	ziņa	no	Berlīnes	“Latvija	vēl	latviskāka”,	
kas	publicēta	“Rigasche Rundschau”	1939.	gada	8.	decembra	numurā.	Tajā,	
atsaucoties	uz	“Deutsche Allgemeine Zeitung”	publikāciju	par	izceļošanas	
jēgu,	 tiek	 norādīts,	 ka	 “tagad	 notiekot	 tas,	 ko	 jaunās	 valstis	 esot	 bieži	
vēlējušās	–	baltvācieši	dodot	brīvu	ceļu	vienotai	nacionālai	attīstībai”.100 
Ziņas	 noslēgumā	 tiek	 pievērsta	 uzmanība	 tam,	 ka	 arī	 “latviešu	 valsts	
prezidents”	 K.	 Ulmanis	 savos	 paziņojumos	 sakarā	 ar	 valsts	 svētkiem	
“uzsvēris,	ka	Latvija	nākotnē	kļūšot	vēl	latviskāka”.101  

Tēze	 par	 divu	 nacionālismu	 negatīvo	 lomu,	 šķiet,	 ir	 aktuāla	 arī	
mūsdienās.	Latvijas	vēstures	nacionāli	autoritārā	perioda	pētniecība	būtu	
jāveicina	un	jāpadziļina	ne	tikai	tāpēc,	ka	tam	joprojām	nav	veltīti	speciāli	
vēsturnieku,	 politikas	 zinātnieku	 un	 sociologu	 pētījumi,	 bet	 arī	 tāpēc,	
ka	 tā	pašreizējie	vērtējumi	drīzāk	vērsti	pret	Latvijas	Republikas	pirmā	
parlamentārās	demokrātijas	 perioda	pieredzi	 nekā	pret	 pašu	 autoritāro	
režīmu.	Bet	R.	Dārendorfa	prognoze	un	mūsdienu	diskusijas	par	to,	cik	
efektīvi	funkcionē	demokrātija	Latvijā,	lai	kalpo	kā	papildu	stimuls	šādu	
padziļinātu	pētījumu	veikšanai.	
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Vilma Akmenīte 

Individuālo īpatnību atņemšana: 
Kārļa Ulmaņa un 1934. gada 15. maija 
valsts apvērsuma vērtējums Lietuvas presē 
(1934–1940)

Rakstā aplūkots Kārļa Ulmaņa un Latvijas 1934. gada 15. maija apvērsuma 
atspoguļojums Lietuvas presē laikposmā no 1934. līdz 1940. gadam. Analizēts 
laikrakstos “Lietuvos aidas”, “Lietuvos žinios” un “Rytas” (vēlāk – “XX am-
žius”), žurnālā “Karys” u.c. izdevumos publicētais materiāls. Lietuvā pēc 
1926. gada 17. decembra valsts apvērsuma pie varas nokļuva tautininki un 
sākās demokrātijas ierobežošana, kas būtiski skāra arī preses brīvību. Lie-
tuvas prese publicēja diezgan daudz materiālu par Latviju un Igauniju, 
lielākajiem laikrakstiem bija arī savi korespondenti Rīgā un Tallinā. Vis-
lielākā vērība bija veltīta Baltijas Antantes dibināšanai, Latvijas un Lietu-
vas savstarpējām attiecībām, kaimiņvalstu svarīgākiem notikumiem, kā arī 
Latvijā dzīvojošajai lietuviešu mazākumtautībai. 
Latvijā notikušo 1934. gada 15. maija apvērsumu Lietuvas preses ar nelieliem 
izņēmumiem vērtēja atzinīgi. 20. gs. 30. gadu beigās K. Ulmanis laikrakstu un 
žurnālu publikās personificēja Latviju, viņa un Latvijas tēls saplūda. Tādējādi 
K. Ulmaņa – cilvēka un politiķa – tēls Lietuvas presē zaudēja individuālās 
īpatnības,  K. Ulmanis nozīmēja Latviju.
Atslēgvārdi: Lietuva, Lietuvas prese, “Lietuvos aidas”, “Lietuvos žinios”, “Rytas” 
(vēlāk – “XX amžius”), “Karys”, K. Ulmanis, 1934. gada 15. maija apvērsums, 
“atjaunotā Latvija”.

Šodien ne visi Lietuvas iedzīvotāji zina, kur laikposmā no 1918. līdz 
1940. gadam ir atradusies Lietuvas Republikas Valsts prezidenta rezidence. 
Meklējot atbildi uz šo jautājumu, gan Lietuvas Republikas jauniešiem, 
gan arī vidējās un vecākās paaudzes ļaudīm parasti raisās pārdomas par 
savas valsts vēsturi. Jo tas nav tikai jautājums par namu un pilsētu, kur 
pirms kara dzīvoja un strādāja Valsts prezidents, tas arī ir jautājums par 
Lietuvas Republikas dibināšanu un pastāvēšanu, par tās vēstures nozīmi 
un jēgu mūsdienu Lietuvā. Neapšaubāmi, ka ikviens Lietuvas iedzīvotājs 
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zina Antana Smetonas (Smetona; 1874–1944), Lietuvas Republikas 
prezidenta, vārdu un arī var kaut nedaudz pastāstīt par viņa dzīvi un 
lomu valsts vēsturē. Veselu laikposmu – no 1918. līdz 1940. gadam – dēvē 
par “Smetonas laikiem”, kaut gan šo 22 gadu laikā bija arī Aleksandrs 
Stulginskis (Stulginskio) un Kazis Grīņus (Griniaus) un viņu laiki. Arī viņi 
bija Lietuvas Republikas prezidenti, taču priekšstats par šiem valstsvīriem 
kolektīvajā atmiņā nav tik spilgts kā par A. Smetonu. Personalizējot vēsturi, 
allaž tiek dramatizēta cilvēciskā traģēdija, paspilgtinot vaibstus arī visas 
valsts vēsturei, ar kuru tiek identificēta tā vai cita personība. Laiks no 
1918. līdz 1940. gadam nav zaudējis savu nozīmi arī šodienas publiskajā 
diskursā, to visai bieži piemin politiķi un amatpersonas savās runās 
valsts svētku reizēs, salīdzinot mūsdienu Lietuvu ar slaveno “starpkaru 
Lietuvu”. Jāatzīst, ka lietuviešu kolektīvajā atmiņā šai Lietuvai ir īpaša 
nozīme, taču tajā visai maza loma ir kaimiņvalstīm, to prezidentiem un 
viņu saistībai ar Lietuvu. Reti kurš lietuvietis varētu momentāni nosaukt 

1. att.
Latvijas ārpolitikas vadonis 
krustceļā. Šī karikatūra 
savulaik tika publicēta 
“Jaunākajās Ziņās“, 
izzobojot K. Ulmaņa 
vizīti Kauņā. 
Iliustruotoji Lietuva, 1926, 
rugpjūčio 15 d. 
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Latvijas vai vēl retāk Igaunijas starpkaru perioda prezidentus. Domājams, 
ja arī minētu Latvijas Valsts prezidenta Ulmaņa uzvārdu, tad vēl nebūtu 
skaidrs, par kuru no prezidentiem Ulmaņiem – Kārli vai Gunti – ir runa. 

Šajā rakstā ir aplūkots, kā nozīmīgākie Lietuvas preses izdevumi 
“Lietuvos aidas”, “Lietuvos žinios”, “Karys” u.c. veido Kārļa Ulmaņa tēlu 
laikposmā no 1934. līdz 1939. gadam. Pētījuma hronoloģiskos ietvarus 
nosaka K. Ulmaņa autoritārā režīma pastāvēšanas laiks un par to Lietuvas 
presē publicētie materiāli. 1939. gadā to skaits sāka sarukt, 1940. gadā 
Lietuvas prese Latvijas notikumiem pievērsa mazu uzmanību, jo galvenā 
vērība tika veltīta sarežģītajam starptautiskajam stāvoklim un norisēm 
pasaules tālaika “karstajos” punktos.

Lietuvas dienas laikraksti 1934.–1940. gadā: 
cenzūra bez cenzūras
Šā pētījuma avoti ir lietuviešu laikraksti “Lietuvos aidas”, “Lietuvos 

žinios”, “Rytas” (vēlāk – “XX amžius”), “Karys”. Lietuvas masu mediju 
sistēma laikposmā no 1934. līdz 1940. gadam nebija pārāk izvērsta (īpaši 
salīdzinājumā ar kaimiņvalstu presi), laikrakstu un žurnālu tirāžas bija 
zemas, arī izdevumu apjoms – visai neliels. Dienas laikrakstu vidū īpaša 
loma bija “Lietuvos aidas”.1 Šo avīzi Antans Smetona izveidoja 1917. gadā, 
tomēr tās darbība pārtrūka, un izdevums tika atjaunots vien 1928. gada 
februārī un iznāca līdz 1940.gadam. Tas pildīja Lietuvas valdības un 
Lietuvas Tautininku (Nacionālistu) savienības (Lietuviu Tautininku sajunga; 
1926–1940; tautininki; no lietuviešu val. vārda tautininkas – nacionālists) 
oficioza funkcijas. 1939. gadā “Lietuvos aidas” bija vislielākais Lietuvas 
dienas laikraksts, tā vidējais apjoms – 14 līdz 16 lappuses, bet tirāža 
sasniedza 90 000 eksemplāru.2 

Lietuvas Kristīgo demokrātu partijas dienas laikraksts “Rytas” sāka 
iznākt 1923. gadā. Tā izdevēju nolūks – “radīt katoliskai sabiedrībai 
tādu dienas laikrakstu, kurš ietekmētu Lietuvas politiku”.3 Šis izdevums 
propagandēja Lietuvas Kristīgo demokrātu partijas ideoloģiju, katolicismu, 
kritizēja citu partiju programmas un praktisko politiku. Kopš 1927. gada, 
kad no tautininku jaunizveidotās valdības tika izslēgti kristīgie demokrāti, 
“Rytas” regulāri kritizēja nacionālistus. 1936. gadā nacionālistu valdība šo 
laikrakstu slēdza. Nākamajos gados kristīgie demokrāti dibināja jaunus 
izdevumus. Viņu jaunās paaudzes pārstāvji izveidoja dienas laikrakstu 
“XX amžius”. Arī tas iznāca līdz 1940. gadam. Laikrakstam bija savi 
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korespondenti Berlīnē, Londonā, Rīgā, Varšavā, Romā un citās pilsētās. 
1939. gadā avīzes tirāža sasniedza 40 000 eksemplāru.4 

Kopš 1922. gada Kauņā tika izdots Lietuvas Zemnieku ļaudininku 
savienības (1922–1936; lietuviešu val. liaudininkas – tautā populārs 
cilvēks) dienas laikraksts “Lietuvos žinios”. Kaut arī tas sludināja, 
ka esot bezpartejisks izdevums, taču līdz pat 1940. gadam faktiski 
“Lietuvos žinios” bija ļaudininku partijas orgāns. 1935. gadā laikraksts 
iznāca 30 000 eksemplāru tirāžā.5 1920. gada oktobrī darbu uzsāka 
arī tautininku iknedēļas karavīru žurnāls “Karys”.6 Tā izdevējs – 
Aizsardzības ministrija.7 Bez minētajiem laikrakstiem un žurnāliem 
iznāca vēl citi literārie, kultūras un akadēmiskie nedēļas un mēneša 
izdevumi, kuru mērķis bija atspoguļot kultūras, mākslas un literāro 
dzīvi un procesus, sabiedriskās norises, sporta aktualitātes u.c. 
notikumus. 

Lietuvā pēc 1926. gada 17. decembra valsts apvērsuma pie varas 
nokļuva tautininki un sākās demokrātijas ierobežošana. Tas būtiski skāra arī 
preses brīvību. 1935. gadā pieņemtajā Lietuvas Republikas Preses likumā 
netika gan lietots vārds “cenzūra”, taču faktiski tas noteica t.s. preventīvo 

2. att.
Baltijas politikas 
bridžs. 
2. janvārī Rīgā 
gotikas stila Baltijas 
bridža turnīrs tarp 
Igauniju, Latviju un 
Lietuvu. Turnīra 
laikā izplatījās 
baumas par to, ka 
Lietuva iestājās 
par Baltijas valstu 
neitralitāti attiecībās 
ar Padomju 
Savienību un 
Poliju, bet Latvija 
un Igaunija pret to 
izturējās rezervēti. 
(No laikrakstiem) 

Igaunija un Latvija: – Hitleru viņš paņēma ar Staļinu, bet ar ko 
paņems Pilsudski? Kuntaplis, 1934, sausio 14 d. 
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cenzūru. Lai gan pret šo likumu iestājās visas politiskās partijas, izņemot 
tautininkus, tika noteikts, ka laikrakstiem un žurnāliem obligāti jāpublicē 
oficiālās varas pārstāvju runas un varas iestāžu sagatavotie raksti.8 
Saskaņā ar Ministru prezidenta norādījumiem ikvienam laikrakstam 
vajadzēja publicēt noteiktus materiālus, kā arī atspoguļot tās vai citas 
valsts un/vai tautas dzīves notikumus, kuri varas skatījumā stiprināja 
valsts iekārtu. Likums ierobežoja preses brīvību un informācijas ieguvi no 
valsts iestādēm, kā arī ieviesa cenzūru.9 Autoritārā iekārta masu medijus 
un izglītības sistēmu pārvērta par savu ideoloģisko instrumentu. 

Lietuvas prese no 1934. līdz 1939. gadam publicēja diezgan daudz 
materiālu par Latviju un Igauniju. To skaits īpaši pieauga Baltijas Antantes 
dibināšanas sarunu laikā, kā arī tās līguma parakstīšanas periodā un pēc 
tā. Jāatzīst, ka raksti, kas atspoguļoja citur Eiropā un pasaulē notiekošo, 
bieži aizēnoja kaimiņvalstu politikas aktualitātes. Lielākajiem Lietuvas 
dienas laikrakstiem bija savi korespondenti Rīgā, Tallinā, Varšavā un 
citur, tādēļ ziņas par norisēm šajās valstīs Lietuvas lasītājus sasniedza 
diezgan operatīvi. Vēstot par Latviju, vislielākā uzmanība tika pievērsta 
ziņām par Lietuvas un Latvijas savstarpējām attiecībām un sadarbībai, arī 
saimnieciskajiem un starpvalstu tirdzniecības jautājumiem. Laikraksti un 
žurnāli publicēja informāciju arī par Latvijā dzīvojošajiem lietuviešiem, 
piemēram, par lietuviešu skolām, sabiedriskajām organizācijām un 
draudzēm. Tās bija galvenās tēmas, kas interesēja Lietuvas preses 
auditoriju.

Latvijas iekšpolitiskā dzīve tālaika Lietuvas laikrakstos un žurnālos 
tika atspoguļota diezgan fragmentāri, un īpašu uzmanību piesaistīja 
tikai paši nozīmīgākie politiskās dzīves notikumi. Visbiežāk ziņas par 
kaimiņvalsti aprobežojās ar aģentūru ELTA vai LETA izplatīto informāciju. 
Uz šo situāciju attiecināms M. Maklūena (McLuhan) piedāvātais “preses 
mozaīkas” apzīmējums – veids, kādā tiek iegūtas ziņas (šajā gadījumā 
tas ir ziņojums, kas galvenokārt pārraidīts pa telegrāfu vai telefonu), 
nosaka to formātu, teikumu struktūru un tādējādi piešķir to vēstījumam 
fragmentāru veidolu.10 Tādējādi lietuviešu preses auditorijas priekšstatus 
par Latviju noteica gan tālaika masu mediju darbības iespējas, gan arī 
varas pasūtījums, diktāts un cenzūra. 

Vislielākā vērība veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai – 
18. novembrim – un tai veltītajām aktivitātēm. Galvenie preses izdevumi 
šai dienai veltīja speciālus numurus, kuros tika publicēti pārskata veida 
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raksti par Latvijas saimniecības un kultūras attīstību, kā arī abu valstu 
savstarpējām attiecībām. Diezgan detalizēti tika aprakstītas Latvijas 
neatkarības dienas svinības Kauņā, kā arī tika pārpublicētas oficiālo 
amatpersonu (ārlietu ministra, Latvijas sūtņa Lietuvā) runas. Šīs ziņas 
parasti neievietoja pirmajās, bet laikrakstu iekšējās lappusēs. To saturs bija 
vairāk informatīvs, ne analītisks. Avīžu pirmajās lappusēs nonāca ziņas 
par jaunas valdības veidošanu, īpaši 1934. gadā, un valsts apvērsumu. 
Nākamajos gados – arī ziņas par Latviju tās neatkarības svētkos vai 1934. 
gada 15. maija apvērsuma gadadienās.

Pētot Lietuvas presi, nākas secināt, ka gandrīz visos laikrakstos publicēta 
viena un tā pati informācija un raksti, visbiežāk tās ir telegrāfa aģentūru 
izplatītās ziņas, – tās atkārtojās gandrīz vārds vārdā katrā avīzē. Taču redaktori 
dažkārt neaprobežojās tikai ar ziņu vai īsziņu pārpublicēšanu vārds vārdā 
no telegrāfa lentes, viņi īpašu vēstījumu ietvēra šo materiālu virsrakstos. 
Tika arī izveidota savdabīga forma, kā piesaistīt lasītāju vērību pēc 
redaktora ieskatiem svarīgākajiem faktiem, – publikācijās tika pasvītrotas 
atsevišķas ziņojuma rindkopas. Tādējādi “Lietuvos aidas” pat “īstā” ziņā, 
kurā bija minēti fakti bez komentāra, salika vajadzīgos akcentus. Taču, 
kad to pašu ziņu publicēja “Lietuvos žinios”, ar pasvītrojuma palīdzību 
tie paši fakti tika izgaismoti citādākā griezumā. Nereti šo laikrakstu 
starpā sākās polemika, kas savukārt piesaistīja citu izdevumu vērību. 
Redzot šīs pretrunas, laikraksti (it īpaši “Rytas”) pārpublicēja diskutablos 
rakstus. Atšķirīgām politiskām partijām piederoši un atšķirīgu ideoloģiju 
propagandējoši laikraksti neuzkrītoši piedāvāja lasītājiem savu skatījumu 
uz Latvijas notikumiem. Īpaši spilgti tas vērojams 1934. gada notikumu 
atspoguļojumā. Kādu tad Latviju un tās vadītājus varēja ieraudzīt Lietuvas 
preses lasītāji 1934.–1939. gadā? 

“Apvērsums Latvijā?”: 1934. gada 15. maija notikumu 
atbalss Lietuvas presē
Jau 1934. gada sākumā parādījās pirmās lielās publikācijas par Latviju, 

īpaši bieži pavīdēja ziņas par šīs valsts jaunās konstitūcijas projektu. 
Piemēram, tika publicēta Valsts prezidenta A. Kvieša runa. “Lietuvos 
žinios” to ievietoja ar virsrakstu: “Latvijas prezidents par demokrātiju 
(nepieciešams pasargāt pilsoņu tiesības un pretoties absolūtismam)”,11 bet 
oficiālais laikraksts “Lietuvos aidas” dienu vēlāk šo pašu materiālu nodēvēja: 
“Kviesis par konstitūcijas maiņu”.l2 Tāpat, lai gan paradoksāli, tomēr arī 
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saprotami, ka, lasot šos rakstus, ir iespējams gūt ne tikai informāciju par 
Latviju, bet arī ieskatu Lietuvas iekšpolitiskajā situācijā, kas bija visai 
līdzīga. “Lietuvos žinios” vairāk akcentēja draudus demokrātijai, tajā pašā 
laikā “Lietuvos aidas” uzsvēra “vienīgo gribu” un “apvienotos spēkus”. 
Tautininku oficiozs Latvijas notikumus cenšas izklāstīt, lai tie (kaut 
netīšām) neapsūdzētu Lietuvas valsts iekārtu un īpaši tās prezidentu 
un tos politiskos spēkus, kas iniciēja, veica un atbalstīja 1926. gada 17. 
decembra apvērsumu Lietuvā un tam sekojošo Lietuvas konstitūcijas 
maiņu 1928. gadā. Rakstot par Latviju un tās vadoni Kārli Ulmani pēc 
1934. gada apvērsuma, visbiežāk atkārtotās vārdkopas ir “tautas vienība” 
un tās radītais valsts progress.

Taču 1934. gada sākumā “Lietuvos aidas”, vērtējot situāciju Latvijā, 
nesaskatīja nekādus draudus demokrātijai, bet gan vien prezidenta 
varas nostiprināšanu. Avīze neatbalstīja partiju politiskos strīdus, tie tika 
uzskatīti par konstruktīvas darbības traucēkli. Laikraksts “Lietuvos aidas” 
biežāk un vairāk nekā citas dienas avīzes komentēja notikumus Latvijā. 
Par A. Kvieša runu laikraksts vēstīja: 

Prezidenta Jaunā gada runu vajag uztvert kā drošu politisko soli, kurš rada 
apvērsumu latviešu politiskajās tradīcijās, un cīņa par izmaiņām konstitūcijā 
iezīmē jaunu virzienu.13

Savukārt laikrakstā “Lietuvos žinios” tika ievietots materiāls ar lielu 
virsrakstu: “Latvijai draud fašisma briesmas?”.14 Tajā, aprakstot diskusijas 
par Satversmes projektu, tika apcerētas valsts apvērsuma iespējas. Ziņas, 

3. att.
Politiskās medības. 
Pēc Latvijas valdības 
norādījumiem tika arestēti 
visi sociālistu vadoņi, no 
kuriem daudzi  slēpās 
savās gleznajās villās, kur 
vērojama liela bagātība un 
komforts. 

Ulmanis ģen. Balodim: – Nu, Jānīt, tagad piešķirsim tiem 
kaitēkļiem tādu komfortu. Lietuvos aidas, 1934, gegužės 28 d. 
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kas par to liecināja, tika pasvītrotas. Par jaunās Satversmes projektu rakstīja 
arī “Lietuvos aidas”, kas stipru prezidenta institūciju uzskatīja par atsvaru 
iekšpolitiskajiem nemieriem.15 Minētie laikraksti, faktiski sniedzot vienu 
un to pašu informāciju, kā redzam, centās veidot sabiedrības attieksmi 
pret notikumiem Latvijā. “Lietuvos žinios” kritisko nostāju noteica tas, ka 
izdevuma pārstāvētās Lietuvas kreisās politiskās partijas bija opozīcijā 
tautininkiem, kas atbalstīja autoritāru varu. 

Lietuvas laikraksti sekoja līdzi Latvijas presei, bieži tika atreferētas 
svarīgas publikācijas, kā arī pāriespiesti atsevišķi raksti. Samērā daudz 
rakstu un īsziņu tika veltīts Baltijas sadarbības jautājumiem. Lielāka 
uzmanība tika pievērsta starptautiskajā lokā notikušajām parādībām, 
nevis Latvijas iekšpolitikas problēmām. Jau kopš 1934. gada janvāra 
“Lietuvos žinios” parādījās raksti, kuros tika pieminēta Latvijas Ministru 
kabineta krišanas iespēja un runāts par politiskas krīzes iedīgļiem. 
1934. gada martā Lietuvas laikraksti ziņoja par jaunas Latvijas valdības 
veidošanu, kuras priekšgalā – K. Ulmanis. Laikrakstos tika ievietota arī 
viņa runa.16 Fakts, ka tika publicēti arvien jauni materiāli par iespējamo 
valsts apvērsumu Latvijā, raugoties no šodienas perspektīvas un zinot 
vēlāko notikumu gaitu, vērtējams kā 15. maija notikumu anonss. Par 
tā paša gada 12. martā notikušo apvērsumu Igaunijā “Lietuvos aidas” 
vēstīja pirmajā lappusē, publikācijas virsrakstu iespiežot ar īpaši lieliem 
burtiem: “Sensacionāli notikumi Igaunijā (diktatoriski ģen. Laidonera 
gājieni. Visu partiju darbība apturēta. Prezidenta velēšanas var tikt 
atliktas)”.17 Notikumi Igaunijā piesaistīja diezgan lielu Lietuvas preses 
uzmanību. Tas ir gluži dabiski, jo interese par kaimiņvalstīm parasti ir 
liela, it īpaši par politiskajiem satricinājumiem, kas potenciāli var ietekmēt 
divpusējos sakarus. Igaunijā un Latvijā notiekošo iekšpolitisko norišu 
kontekstā Lietuvas prese pastāvīgi atkārtoja Baltijas valstu sadarbības 
nepieciešamību. 

1934. gada 20. martā “Lietuvos žinios” tika publicēts interesants raksts 
vēstules no Rīgas formātā. Tā mērķis bija iepazīstināt ar norisēm Latvijā un 
piedāvāt skaidrojumu.18 Turklāt tajā pašā numurā pirmo reizi 1934. gadā 
tika publicēts K. Ulmaņa portrets. Šis raksts ļauj ielūkoties arī Lietuvas 
tālaika sabiedrības priekšstatos par Latviju un tajā notiekošo, – Lietuvā 
dominēja uzskats, ka Latvijas ekonomiskais stāvoklis ir daudz sliktāks 
nekā kaimiņvalstīs. Raksta autors norāda, ka par Latvijas problēmām var 
labi spriest, raugoties no “ārpuses”: 
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Tā, piemēram, Latvijā, kur vēl pastāv demokrātiskā parlamentārā iekārta, 
kur vēl ir spēkā preses, sapulču, vārda un citas brīvības, – bieži tiek karsti 
diskutēts. [..] Latvijā, kurai vēl ir Saeima, pēc kāda [politiķa] domām, pastāv 
“sapuvusi demokrātiskā iekārta”.19

Šis raksts vienlaikus zemtekstā raksturoja Lietuvā esošo 
situāciju un demokrātiskās iekārtas likvidēšanu, kā arī prezidenta 
A. Smetonas autoritātes nostiprināšanos. Starp rindām izlasāmi 
pārmetumi demokrātiskās iekārtas kritiķiem un autoritāras iekārtas 
propagandētājiem. 

Lietuvas prese uzmanību veltīja arī K. Ulmaņa runai Zemnieku 
savienības kongresā, kurā tika aplūkots Latvijas ekonomiskais stāvoklis, 
iztirzāti lauksaimniecības jautājumi, kā arī ārējās tirdzniecības problēmas.20 
Taču šo informāciju, kuru ievietoja gan “Lietuvos aidas”, gan “Lietuvos 
žinios”, gan “Rytas”, lietuviešu prese nekomentēja. Tas tikai vēlreiz ilustrē 
Latvijas atspoguļojuma fragmentārumu. Laikrakstu mērķis nebija analizēt 
situāciju, – tie tikai informēja par jaunākajiem notikumiem.

1934. gada 16. maija rītā Lietuvas iedzīvotāji, atverot jebkuru no 
laikrakstiem, uzreiz uzzināja par izmaiņām Latvijas politiskajā situācijā. 
Avīžu sniegtā informācija bija līdzīga, atšķīrās tikai nianses un vēstījuma 
dramatisms. “Lietuvos žinios” pirmajā lappusē virsrakstā ar izteiksmīgiem 
burtiem uzdeva jautājumu: “Apvērsums Latvijā?”,21 “Lietuvos aidas” 
paziņoja: “Latvijā pasludināts ārkārtas stāvoklis”,22 “Rytas” informēja, ka 
“Latvijā tiek gatavots Apvērsums”.23 Lietuvas valdības oficiālais izdevums 
“Lietuvos aidas”, aprakstīdams notikumus Latvijā, pirmajās dienās pēc 
apvērsuma centās izvairīties no termina “apvērsums”, kamēr opozīcijas 
laikraksti uzreiz konstatēja, ka Latvijā notikušais bija dēvējams tieši par 
“apvērsumu”. Viskritiskāk Latvijā izveidojušos situāciju vērtēja laikraksts 
“Lietuvos žinios”, kurš jau agrāk bija vēstījis par Latvijas demokrātiskās 
iekārtas apdraudētību. Izdevumi ziņoja par to, ka jaunā Latvijas valdība 
tūlīt pēc apvērsuma apturēja politisko partiju un Saeimas darbību, 
tika arestēti atsevišķi sociāldemokrāti un labējie ekstrēmisti. “Lietuvos 
aidas” publicētajā informācijā saskatāms mēģinājums attaisnot Latvijas 
notikumus: 

Valdība bija spiesta veikt šos pasākumus tāpēc, ka ieguva ziņas par bruņota 
valsts apvērsuma gatavošanu. Papildus tam tā bija spiesta īstenot šo pasākumu 
tādēļ, ka parlaments nespēja darboties un atrast piemērotus līdzekļus cīņā 
pret ekonomiskajām grūtībām. Pieaugošā plašā masu neapmierinātība uzlika 
latvju valdībai pienākumu ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem novērst 
iekšpolitiskās komplikācijas.24
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4. att.
Sarunu košļājamā gumija. 
Šajās dienās Šauļos tika 
izkrauti divi vagoni Rīgas 
galošu; pavisam 10 000 
pāru. Latviešu galošas 
tika atvestas arī Klaipēdā. 
Toreiz Latvija Lietuvas 
galošas neielaida iekšā. 
(Lietuvos žinios) 
Lietuvas Latvijas sarunas 
norisinās optimistiskā 
atmosfērā un gludi. 
(Lietuvos aidas) 

Lietuvas ārlietu ministrs Stasis Lozoraitis: – Kungs, 
atstājāt galošas ... 
Ulmanis: – Tas ir optimistiskās atmosfēras dēļ, bet, lai 
sarunas ritētu gludāk, atsūtīšu vēl 9999 pārus... 
Kuntaplis, 1934, lapkričio 18 d.

Laikraksta žurnālisti, vācot informāciju, vairākkārt sazinājās ar Rīgu, 
lai uzzinātu vissvaigākos jaunumus par tur notiekošo. Presē neizskanēja 
nekāds apvērsuma nosodījums, bet gluži pretēji, – tika publicēti daudzi 
apsveikumi, kurus Latvijas valdības vadītājs K. Ulmanis saņēma uzreiz 
pēc apvērsuma.25 Šī preses informācija radīja iespaidu, ka Latvijas 
sabiedrībā nav uztraukuma par notiekošo, tālab arī kaimiņvalsts 
iedzīvotājiem nav jāraizējas. Tā bija Lietuvas oficioza “Lietuvos aidas” 
nostāja, turklāt uzsverot, cik daudz ļaunuma ir radījušas partiju 
ķildas. K. Ulmanis tika atainots kā Latvijas notikumu galvenā figūra, 
tā arī personalizēja apvērsumu. Lietuvas prese sekoja arī turpmākajiem 
Latvijas notikumiem – jaunā Ministru kabineta un Ministru prezidenta 
K. Ulmaņa darbībai, tika publicēta arī informācija par viņa publiskajām 
runām. Īpaša vērība tika pievērsta faktam, ka Latvijas sūtni Kauņā L. Ēķi 
jaunajā valdībā K. Ulmanis iecēla par finanšu ministru.26 

Lietuvas valdības laikraksta “Lietuvos aidas” vienpusīgumu kaut 
kādā mērā atsvēra opozicionārā prese. “Lietuvos aidas” notikumus Rīgā 
atspoguļoja pozitīvā gaismā, nodēvēdams tos par “tautas svētkiem”, 
radīdams svētku atmosfēru un zīmēdams gaišu nākotnes perspektīvu. 
Tika izteikta cerība, ka Latvijas jaunā valdība aktīvi iesaistīsies jau 
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sen lolotās Baltijas Antantes dibināšanā. “Lietuvos aidas” skaidroja, 
ka “tagad visās Baltijas valstīs būs vienādi noteikumi, tādēļ valstu 
vadoņiem būs vieglāk vienoties savā starpā”.27 Lietuvas prese atzina, 
ka vadonības ieviešana Latvijā šo valsti darīs līdzīgāku Lietuvai. Pēc 
1926. gadā Lietuvā notikušā apvērsuma prezidents A. Smetona ieguva 
“tautas vadoņa” vārdu, tāpat tika dēvēts arī K. Ulmanis. Faktiski jau 
kopš 1933. gada A. Smetonu publiski sauca ne vairs par republikas 
prezidentu, bet vienīgi par “tautas vadoni”. Šo titulu A. Smetonam 
oficiāli piešķīra Tautininku savienība.28 

K. Ulmaņa apvērsuma atšķirīgu atainojumu piedāvāja laikraksts 
“Lietuvos žinios”. Šis bija galvenais 1934. gada 17. maija numura temats. 
Todien pat šķita, ka laikraksts ieguvis jaunu nosaukumu: “Par apvērsumu 
Latvijā”. Laikraksts centās glaimot Latvijas jaunajai valdībai un diezgan 
atklāti un asi informēja par sociāldemokrātu arestiem, laikrakstu slēgšanu, 
kara stāvokļa ievešanu. Rakstā “Latvijā apvērsums patiešām izdarīts” 
tika ievietots Latvijas Republikas Ministru kabineta paskaidrojums par 
15. maija notikumiem, publikācijā tika runāts par atbildību pret tautu 
un vēsturi. K. Ulmanis tika tēlots kā spilgtākā personība jaunajā Latvijas 
Ministru kabinetā līdzās ģenerālim J. Balodim un M. Skujeniekam. Jaunais 
kabinets nodēvēts par “stiprās rokas” valdību, bet minētās personas par 
“diktatorisko triumvirātu”.29 

“Lietuvos žinios”, visai izsmeļoši aprakstot notikumus Latvijā, ievietoja 
publikācijas ar draudīgiem virsrakstiem: “Vācu fašisti stiepj roku 
Latvijai”,30 “Sākas vācu fašistu flirts ar Latviju”.31 Atspoguļojot latviešu 
žurnālistu vizīti Berlīnē, tika vēstīts, ka nacistu valdība ir apmierināta 
ar Latvijas notikumiem. Šajā rakstā tika pieminēts arī K. Ulmanis, proti, 
tika aprakstīta vēl pirms apvērsuma notikusī viņa un vācu automobilistu 
kluba vadītāja dr. Ilgnera saruna. Tās laikā Ilgners pauda īpašu prieku, ka 
K. Ulmanis “izrādīja daudz saprašanas par autoritatīvo Vācijas valsti”.32 
Šis teikums publikācijā tika īpaši izcelts, tādējādi liekot lasītājiem pievērst 
uzmanību šim faktam. Tika pieminēts, ka Baltijas Antantes veidošanu 
nosaka potenciālie militārie draudi. Ja 20. gs. 30. gados šis starptautiskās 
organizācijas dibināšanas iemesls ir bailes no Padomju Savienības agresijas, 
tad 40. gados draudus varētu radīt arī Vācija. “Lietuvos žinios” centās iezīmēt 
līdzības starp Vācijas un Latvijas politisko režīmu un vienlaikus mēģināja 
pievērst uzmanību Lietuvas nedrošajam starptautiskajam stāvoklim. Tajā 
pašā “Lietuvos žinios” numurā publicēta arī vēstule no Rīgas “Kas Rīgā 
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ir apmierināts”. Tā apraksta notikumu gaitu, lūkojoties no vienkārša 
rīdzinieka skatījuma. Tiek minēts, ka Rīgā viss ir mierīgi un nekur nav bijis 
nekādas bruņotas pretošanās.33 Šajā rakstā bija arī pasvītrotas rindas, kas 
zemtekstā rosināja akli neuzticēties oficiālajai informācijai un arī Latvijas 
presei: 

”Jaunākās Ziņas” melo bezkaunīgi, ka pie Saeimas priekšsēdētaja Kalniņa un 
citiem sociķiem atrasti ieroči. Notiek aresti. No cittautiešiem tikai vācieši ir cik 
necik apmierināti.34

Kopumā Lietuvas prese uzskata, ka Latvijā notikušais valsts 
apvērsums nekādā veidā neietekmēs Lietuvu, un tiek vērtēts pozitīvi. 
Vislielāko labvēlību K. Ulmaņa valsts apvērsumam pauda “Lietuvos 
aidas”, kaut arī pievērsa uzmanību faktam, ka jaunajai valdībai ir nodoms 
ierobežot mazākumtautību tiesības.35 Tas demonstrē, ka uz Latvijas 
notikumiem Lietuvā var raudzīties no vairākiem skatpunktiem. Lietuvas 
valdība pozitīvi vērtēja apvērsumu, starpvalstu attiecības, tomēr Latvijas 
iedzīvotāji nebija tikai latvieši, viņu vidū bija arī lietuvieši, kas piederēja 
mazākumtautībām. Jaunā valdība Latviju pasludināja par latviešu valsti, 
akcentēja tautas vienotību. Lai gan Latvijas autoritārā iekārta bija līdzīga 
Lietuvas tālaika varai, neatbildēti ir jautājumi par toleranci pret etniskajām 
minoritātēm un tās attiecībām ar sludināto tautas vienotību un par to, 
kā reāli mainās mazākumtautību situācija. Jāpiezīmē, ka gan latviešu 
Lietuvā, gan lietuviešu Latvijā mazākumtautību stāvoklis mītnes valstīs 
bija salīdzinoši labs. 

Pēc 1934. gada 15. maija apvērsuma izsmeļošāko Latvijas notikumu 
apskatu un dziļāko vērtējumu piedāvāja “Lietuvas žinios” ievadraksts 
“Latvijā notika apvērsums. Notika gandrīz tā, kā parasti noris tāda veida 
notikumi”.36 Notikuma laiks, izpildīšanas veids un apvērsuma iemeslu 
skaidrojums, kā uzsvērts šajā ievadrakstā, neatšķiras no pasaules praksē 
jau “labi zināmajiem pretparlamentārajiem aktiem”. Kā būtiska atšķirība 
tiek skaidrota, ka apvērsumu veica tā partija, kurai jau bija vara, tāpēc šim 
apvērsumam nepiemita varas iegūšanas raksturs, tas uzskatāms par varas 
“paturēšanu savās rokās”. 

“Lietuvos žinios” deva padomu laikrakstam “Lietovos aidas” pārāk 
nepriecāties par pēdējā demokrātiskā cietokšņa krišanu un brīdināja, 
ka Latviešu Zemnieku savienība un tās vadonis nemaz nav tāds, 
kādu iztēlojas Lietuvas valdības oficiozs. Tika atgādināts, ka Latviešu 
Zemnieku savienība nebija īpaši draudzīga pret Lietuvu, piemēram, tas 
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izpaudās Latvijas valdības atteikumā atbalstīt Lietuvu Viļņas jautājumā. 
“Lietuvos žinios” atgādināja, ka tad, kad Lietuva lūdza Latvijas palīdzību 
šā jautājuma risināšanā, tieši Latviešu Zemnieku savienība deklarēja, 
ka “tā nav mūsu darīšana”. Laikraksts atklāti pauda savas simpātijas 
pret Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju, kas atklāti nosodīja 
“Pilsudska–Želigovska gājienu”. Lietuvas prese, tāpat kā diplomātija bieži 
lietoja t.s. Viļņas kārti, ar tās palīdzību parasti arī atrada t.s. ienaidnieku. 
Viļņas jautājums 20.–30. gados allaž bija Lietuvas sabiedrību mobilizējošs 
faktors. Laikraksts “Lietuvos žinios” atklāti šaubījās, vai autoritārās valdības 
dibināšana Latvijā pozitīvi ietekmēs Baltijas Antantes likteni. Vislielākās 
šaubas radīja Latvijas un Vācijas attiecības. Vērtējot Vācijas attieksmi pret 
Klaipēdu, laikraksts “Lietuvos žinios” konstatēja, ka Latvijā “mēs zaudējam 
draugus, kādi šajā jautājuma Latvijas Saeimā bija sociāldemokrāti, 
dedzīgākie Baltijas savienības piekritēji un hitlerisma ienaidnieki”.37 Kaut 
gan apvērsumu Lietuvā varēja vērtēt dažādi, tomēr “Lietuvas aidas” gaviles 
citiem izdevumiem šķita nepamatotas. Laikraksts “Rytas” 1934. gada 15. 
maiju vērtēja diezgan atturīgi, izvairījās no asiem paziņojumiem, savukārt 
“Lietuvos žinios” un “Lietuvos aidas” uzsāka polemiku. To atreferēja arī 
“Rytas”, reiz pat pārpublicējot veselu “Lietuvas žinios” rakstu.38 

Lietuvas prese valsts apvērsumu atzina kā vēsturisku, kas Latvijā 
nodibināja jaunu iekārtu un kas iezīmēju tās ceļu uz labāku nākotni.39 Arī 
laikrakstos publicētajos Latvijas valdības paziņojumos tika uzsvērts, ka 
jaunā Ministru kabineta locekļi pārstāv tautas intereses, ka viņi nepieder 
pie politiskajām partijām, bet ir labi speciālisti savās nozarēs un saskata gan 
to, gan visas Latvijas attīstību, kā arī iestājas par latviešu tautas vienotību. 
Šādi paziņojumi, protams, no jauna rosina uzdot jau minēto jautājumu: 
kāda ir mazākumtautībām piederīgo vieta “vienotajā Latvijā”?

Laikraksts “Lietuvos žinios” apmēram nedēļu pēc valsts apvērsuma 
Latvijā ievietoja izsmeļošu šo notikumu izvērtējumu “Latvijas apvērsums 
un tā nozīme”.40 Tas balstījās uz informāciju, kuru sniedza žurnālisti, kas 
atceļā no Maskavas vairāk nekā desmit stundas pavadīja Rīgā. Šī publikācija 
necildināja apvērsuma organizatorus un izpildītājus. Apvērsuma gaita 
un tā laikā veiktie pasākumi izpelnījās kritiku; tika uzdoti retoriski 
jautājumi, kas palika bez atbildes. Raksta autors norādīja, ka apvērsuma 
iemesls, kuru minēja Latviešu Zemnieku savienība ar K. Ulmani 
priekšgalā, nav pārliecinošs, proti, tā bija nepieciešamība novērst galēji 
labējo grupējumu gatavoto apvērsumu un ka tādēļ tiks arestēti ne tikai 
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labējie (pērkonkrustieši), bet arī kreisie – sociāldemokrāti, komunisti u.c. 
“Lietuvos žinios” piebilda, ka K. Ulmaņa īstenoto valsts apvērsumu var 
nodēvēt par fašistisku, lai gan tā īstenotāji ir pret šādu apzīmējumu un 
uzskata to par labēju un centrisku. Visai dīvaini, ka ne tikai Vācijas presē, 
bet arī Latvijas masu medijos apvērsums “kaut kā runās tiek sapīts ar 
Vācijas jautājumu”, ar attiecību uzlabošanu ar Vāciju, Baltijas jautājumu 
u.c. Tolaik Lietuvas un Vācijas savstarpējās attiecības bija saspringtas, 
tādēļ Lietuvai Latvijas cerības uzlabot attiecības ar Vāciju uzskatāmas 
kā kaimiņvalsts centieni palielināt lauksaimniecības produktu eksportu 
Vācijā uz Lietuvas rēķina. “Lietuvos žinios” skatījumā Latvijas un Vācijas 
draudzības iespēja ir visai apšaubāma, jo latvieši uz vāciešiem vēsturisku 
iemeslu dēļ ilgstoši raugās piesardzīgi. Taču tautas viedoklis, kā atzīst 
laikraksts, var netikt ņemts vērā valsts politikā. “Lietuvos žinios” rakstīja:

Ar tautas nostāju taču var arī nerēķināties.41

Laikraksts arī norādīja, ka diktatorisku režīmu raksturīga iezīme ir sev 
piešķirt demokrātiskas īpašības. Piemēram, “Lietuvos žinios” par Latvijas 
jauno režīmu rakstīja, ka 

var būt tas ilgs tikai līdz tam, kad Ministru kabinets, kas tagad piesavinājies 
Saeimas tiesības, izdos dekrētu par konstitūcijas maiņu, kurā tiks ierobežota 
Saeimas vara un ievērojami paplašinātas prezidenta tiesības.42

Kaut gan Latvijā bija solīts izsludināt jaunas Saeimas vēlēšanas, “Lietuvos 
žinios” šaubījās par šās iespējas ticamību. Bažu pamats – Lietuvas pašas 
pieredze, proti, prezidents A. Smetona, kurš Lietuvas Seimu atlaida 1927. 
gadā, vēl 1934. gadā vēl nebija izsludinājis jauna parlamenta vēlēšanas. 
“Lietuvos žinios” šaubījās arī par Latvijas valdības labvēlību pret Lietuvu, 
jo automātiski tā nozīmētu nedraudzīgu attieksmi pret Poliju un Vāciju.   

Laikraksts “Rytas”, vērtēdams notikumus Rīgā, norādīja, ka Latvijas 
valdībai beigu beigās zuda pacietība dzīvot valsts apvērsuma gaidās un 
tā aizsteidzās priekšā radikālajiem grupējumiem un, atlaižot Saeimu, 
darīja galu pretvalstiskām aktivitātēm. Par notikušā vaininieku “Rytas” 
uzskatīja sociāldemokrātus, kas ar savu darbību absolūti diskreditēja 
demokrātiju. Šīs nostājas iemesls – kristīgo demokrātu izteiktā nepatika 
pret sociāldemokrātiem, saviem ideoloģiskajiem oponentiem. Lietuvā 
kristīgie demokrāti atbalstīja apvērsumu, taču, kad tautininki izslēdza 
viņus no valdības, tie nostājās opozīcijā. “Rytas” izteica nožēlu par Latvijā 
izveidojušos situāciju, kā arī par to, ka Lietuvas, Igaunijas un Latvijas 
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demokrātiskajām iekārtām bija tik īss mūžs un ka tās netika galā ar tālaika 
realitātes izaicinājumu demokrātijai. Šajā rakstā tiek sacīts: 

Latvijas publiskās dzīves izmaiņas ir tikai Latvijas iekšējā darīšana, mums 
atliek tikai konstatēt faktus. Tādēļ mums nav iemesla izrādīt prieku vai 
apmierinātību par Latvijas notikumiem; šeit mūsu personīgās simpātijas 
vienai vai otrai valsts iekārtai nevarētu noteikt mūsu sadarbību ar Latviju. 
Vai tagadējās Latvijas ārpolitika būs vairāk labvēlīga Vācijai vai Baltijas 
valstu sadarbības idejai, parādīs tuvākā nākotne. Reāli Latvijas starptautiskais 
stāvoklis pēc apvērsuma ir palicis tāds pats.43

Laikraksts “Lietuvos aidas” norāda, ka nedemokrātiskās demokrātijas 
apzīmējums Latvijā pienākas Saeimas laikmetam.44 Laikraksts ar šādiem 
izteicieniem mērķtiecīgi centās pamatot apvērsuma pamatotību. Situācija 
Latvijā un Lietuvā bija līdzīga, abās valstīs bija atlaisti parlamenti. Latvijas 
Saeimas nosodījums deva labu iespēju uzteikt A. Smetonas rīcību Lietuvā, 
atlaižot parlamentu. “Lietuvos aidas” vairākkārt uzsvēra abu valstu 
parlamentu nekonstruktīvās darbības radīto ļaunumu valstij, tādējādi 
apvērsuma īstenotājiem piešķirot tautas varoņa statusu. Laikraksts arī 
norādīja, ka Latvijā, kur tiek godātas senās tradīcijas, jaunā valdība radīs 
tādu kārtību, kas saskan ar latviešu tautas vēsturi un tradīcijām. 

Nostiprinoties K. Ulmaņa valdībai, Lietuvas presē parādās arī tās 
skaidrāki vērtējumi, tiek vilktas paralēles starp Latvijas 15. maija un 
Lietuvas 17. decembra notikumiem.45 Lietuvas valdības oficiozs “Lietuvos 
aidas” pauda izbrīnu par laikraksta “Lietuvos žinios” pārstāvēto ļaudininku 
kritisko attieksmi pret Latvijas jaunās valdības ārpolitiku un centieniem 
sasaistīt Latvijas notikumus ar fašismu. “Lietuvos aidas” Lietuvu dēvēja par 
Latvijas notikumu priekšgājēju. Uzsvēra abās valstīs notikušo apvērsumu 
līdzību, kaut arī to iemesli bija atšķirīgi. Laikraksts  norādīja, ka 1934. gada 
15. maija apvērsums ir tuvinājis Lietuvu un Latviju; 

Kā Lietuva 1926. gadā, tā arī Latvija pēdējā laikā bija lielās marksistu revolūcijas 
briesmās. Abās zemēs briesmas tika novērstas bez asins izliešanas. Tomēr arī 
ir lielas atšķirības. Latvijas apvērsums veikts pavisam citos apstākļos nekā 
17. decembra notikumi. Vajag atcerēties, ka Lietuvai tajā laikā bija liberāli 
marksistiskā valdība, kuras aizbildnībā strādāja Lietuvas brīvības grāvēji. 
Karaspēkiem nebija viegli gatavoties apvērsumam. Latvijā apvērsums noritēja 
daudz vieglākos apstākļos, jo apvērsuma iniciators Ulmanis un armijas vadība 
bija uz vienu roku.46

Laikraksts “Lietuvos žinios” šaubījās, vai Latvijas situācijā bija saskatāma 
pamatota apvērsuma nepieciešamība, savukārt “Lietuvos aidas” uzteica 
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apvērsuma organizatorus par “gudru taktiku”, proti, to, ka par valsts 
apvērsuma galveno ieganstu tika minēti pērkonkrustiešu radītie draudi 
valstij, nevis sociāldemokrātu loma. “Lietuvos aidas” un “Lietuvos žinios” 
polemika saasināja to attiecības. “Lietuvos žinios” provocēja “Lietuvos 
aidas”, uzsverot, ka tas sagroza faktus, – Latvijas un arī Lietuvas oficiozs 
sludinot nepatiesas ziņas par Latvijas sociāldemokrātu arestiem. “Lietuvos 
aidas” nepiekrita “Lietuvos žinios” uzskatam, ka Latvijas sociāldemokrāti 
bija labvēlīgi noskaņoti pret Baltijas Antantes veidošanu. Laikraksts 
prognozēja, ka jaunā valdība ātrāk pieņems šo svarīgo lēmumu. Par lielu 
vilšanos “Lietuvos žinios” tas arī notika vēl tā paša gada rudenī, un Baltijas 
valstis parakstīja trīspusēju līgumu. 

“Lietuvos žinios” kritisko nostāju pret apvērsuma izpildītājiem noteica 
tas, ka līdzīgā situācijā Lietuvā A. Smetona prezidenta amatā nomainīja 
ļaudininku pārstāvi Kazi Grīņu. 1934. gadā laikraksts, vēstot par Latvijas 
apvērsumu, guva iespēju atgādināt par piedzīvoto netaisnību.

Lietuvas prese vairāk vērtēja pašu apvērsumu, tā salīdzinoši maz 
pauda attieksmi pret K. Ulmani. Par apvērsuma iniciatoru dēvēja 
Latviešu Zemnieku savienību un tās atbalstītājus. K. Ulmanim pirmo 
reizi “Lietuvos žinios” īpašu uzmanību pievērsa jau minētajā vēstulē no 
Rīgas. Tajā rakstīts, ka apvērsums Latvijā varēja notikt jau agrāk, kad 
K. Ulmanis, iesniedzot Saeimā Satversmes reformas projektu, sastapa 
opozīciju. Laikraksts atgādināja, ka viņš “Saeimā un aizsargu sapulcēs 
atklāti draudēja, ka viņš savu sasniegs”.47 K. Ulmanis tēlots kā apdomīga 
persona, kas cenšas par katru cenu noturēties pie varas. “Lietuvos žinios” 
rakstīja, ka “viss, kas tolaik tika darīts valdībā, tika darīts ar paša Ulmaņa 
ziņu, kurš tagad visādi gāna Saeimas laika politiku”.48 Laikraksts norādīja, 
ka Latviešu Zemnieku savienība nebija svēta, bet gan iestigusi korupcijā, 
savukārt apvērsums deva brīnišķīgu izdevību savu vainu uzvelt citiem. 

Turpretī “Lietuvas aidas” publicētā informācija radīja iespaidu, ka 
Latvijas sabiedrība atguvusi mieru un ticību šodienai un rītdienai, bet 
“Lietuvos žinios” Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu dēvēja par “nervozu 
stāvokli”. Laikraksts regulāri atgādināja, ka Lietuvai nevajag lūkoties uz 
Latvijas valdību kā uz draugiem. “Lietuvos žinios” žurnālists rakstīja: 

Es nekad neaizmirsīšu, kā 1927. gadā Saeimas namā s.-d. mītiņa gaitā s.-d. 
līderi savās uzrunās lepojās, ka ar latviešiem līdzīgas lietas kā ar kaimiņiem 
nekad nenotiks. [..] Bet kas notiek šodien?49
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Kaut gan “Lietuvos žinios” nostāja atšķīrās no Lietuvas valdības 
pozīcijas, arī šis laikraksts bija spiests pakļauties cenzūras prasībām un 
savās lappusēs ievietot K. Ulmaņa runas par apvērsuma nepieciešamību 
un neizbēgamību, par Saeimas nespēju sekmīgi darboties.50 1934. gada 
nogalē “Lietuvos žinios”, rakstot par nozīmīgākajām pārmaiņām Latvijas 
politiskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, tika pieminēti preses darbības 
ierobežojumi un cenzūra.51 

“Lietuvos žinios” un “Lietuvos aidas” Latvijas redzējumā bija liela 
atšķirība. “Lietuvos žinios” pesimisms tomēr nobālēja “Lietuvos aidas” 
optimistisko ainu priekšā. Šis laikraksts ziņoja: 

Tagadējā Latvijas valsts vara, tūkstoš reizes sveikta, ieguvusi tautas uzticību 
un pirmo reizi kopš 1920. gada, kad atkāpās valdība, kas bija izcīnījusi Latvijas 
brīvību, Latvijas dzīvē tika ieviesta tautas suverenitāte. 15. maijā tika uzsākts 
Latvijas atjaunošanas darbs.52

Līdzīgus apgalvojumus par tautas vienotības un nacionālā lepnuma 
nozīmi Lietuvas laikraksti atkārtoja ik pa laikam līdz pat 1940. gada 
vasarai. Ikviena Latvijas patriota pienākums bija lepoties ar tautas 
vienotību, valsts “atdzimšanu” un partiju neesamību. Lietuvas presē 
Latvijas raksturojums aizvien vairāk līdzinājās Lietuvas atainojumam pēc 
1926. gada 17. decembra, kad vara vairījās sevi dēvēt par diktatūru un 
labāk sevi apzīmēja kā autoritārismu vai autoritāro demokrātiju, uzsverot 
“tautas vienību”. Īpašu vērību piesaista “Lietuvos žinioss” 1934. gada 
pēdējais numurs, kurā ievietots visu pasaulē notikušo valsts apvērsumu 
saraksts (Rumānija, Francija, Austrija, Igaunija u.c.) ar īsu informāciju, 
kad un kur tie notika, kas bija izpildītājs. Tā virsraksts “Atentāti, terori un 
apvērsumi 1934. gadā”. Par Latvijā notikušo apvērsumu teikts: 

Bet, lūk, 15. maijā apvērsums notiek arī Latvijā. Apvērsumu vadīja pati 
valdība: Ministru prezidents Ulmanis un valsts aizsardzības ministrs ģen. 
Balodis. Apvērsumu īstenoja latviešu aizsargi. Apvērsums bija vērsts pret 
sociāldemokrātiem un tām partijām, kuras nostājās pret Latviešu Zemnieku 
savienību.53

Laikrakstā bija ievietotas apvērsumu īstenotāju fotogrāfijas, Latvijas 
gadījumā – K. Ulmaņa un J. Baloža attēli.

1934. gadā Lietuvas izdevumu attieksme pret 1934. gada 15. maija 
apvērsumu atšķīrās, visai dažādu skatījumu piedāvāja “Lietuvos aidas” 
un “Lietuvos žinios”, bet “Rytas” nostājās vidus pozīcijā, reizēm izsakot 
kritiskas piezīmes, bet citreiz slavējot Latvijas notikumus. 
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Latviešu trešā tautiskā atmoda: K. Ulmanis – galvenais 
Latvijas vēstures varonis
Pēc 1934. gada apvērsuma Latvija Lietuvas preses uzmanības lokā 

nonāca tā paša gada beigās. Latvijas proklamēšanas diena 18. novembris 
kalpoja par iemeslu no jauna pievērsties 15. maija notikumiem. Šī 
diena presē tika tēlota kā atskaites punkts, no kura sākās “jauna laika” 
skaitīšana. 15. maijs tika dēvēts par lūzumu valsts vēsturē. Rakstot par 
18. novembri, Lietuvas prese arī heroizēja apvērsuma īstenotājus, it īpaši 
tad, ja viņiem bija arī izšķiroša nozīme 1918.–1920. gadā, kad tika radīta 
Latvijas valsts. Visi nozīmīgākie Lietuvas periodiskie izdevumi Latvijas 
Republikas jubilejai veltīja vismaz vienu rakstu, daži – pat rakstu ciklus. 
Tajos izcelta arī K. Ulmaņa loma, reizumis šķiet, ka valsts un K. Ulmanis 
ir nedalāmi jēdzieni. Viņš un ģenerālis J. Balodis tiek attēloti kā tautas 
glābēji, kas savu misiju īstenoja vissarežģītākajā laikā. Tika apgalvots, 
ka tauta tagad var būt mierīga, jo šie vadoņi to nepievils tāpat kā 
valsts dibināšanas laikā un pastāvēšanas pirmajos ļoti grūtajos gados. 
Šīs publikācijas rada iespaidu, ka sabiedrība ir apmierināta ar Kārļa 
Ulmaņa valdību. Mediji veltīja lielas pūles, veidojot pozitīvu apvērsuma 
tēlu. Kārlim Ulmanim tie piešķīra tautas vadoņa statusu un ilgtermiņa 
dimensiju, – tautas vadoņa tituls K. Ulmanim ir uz mūžu. 

Jau 1934. gada beigās Lietuvas prese uzskaitīja Latvijas sasnie-
gumus – saimniecisko pacēlumu, bezdarba samazināšanos, nacio-
nālās kultūras uzplaukumu. Tika uzsvērts, ka to visu Latvija nespēja 
īstenot parlamentārisma laikā. Kulminācija Latvijas sasniegumu 
tēlojumā bija Baltijas Antantes dibināšana. Presē bija lasāms:

Raksturīgi tas, ka šis pakts tika noslēgts tajā laikā, kad visās trijās valstīs 
iesakņojās autoritārā vara, un bija pārtraukta tuvredzīgā partiju politika un 
nejaušu politiķu ietekme.54

Laikraksti atspoguļoja Latvijas proklamēšanas dienas svinības Rīgā un 
Kauņā. Aprakstot Rīgā notikušos svētkus, lielākā uzmanība tika pievērsta 
amatpersonu oficiālajām runām, kurās tika iztirzātas Baltijas valstu 
savstarpējās attiecībās. 1934. gadā Kauņā rīkotajās 18. novembra svinībās 
piedalījās arī Latvijas Republikas valdības loceklis – finanšu ministrs 
Ludvigs Ēķis. To prese skaidroja kā īpašu pagodinājumu.55 Lietuvas 
oficiālās amatpersonas atzinīgi vērtēja Latvijā notikušo valsts apvērsumu. 
Lietuvas ārlietu ministrs Stasis Lozoraitis (Lozoraitis), runādams Latvijas 
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7. att. 
Latvijas prezidenta K. Ulmaņa 
portrets. Karys, 1938, lapkričio 10 d. 

6. att. 
Latvijas neatkarības gadadienai veltītā 
žurnāla vāks.  
Karys, 1935, lapkričio 7 d.  

5. att. 
Lietuvas prezidenta A. Smetonas 
portrets. Karys, 1934, rugsėjo 6 d. 
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neatkarības svētku ceremonijā Kauņā, kurā arī piedalījās Ludvigs Ēķis un 
Latvijas sūtnis Lietuvā Ludvigs Sēja, uzsvēra, ka 

pirms 16 gadiem brāļu latviešu tauta, pateicoties saviem vadoņiem, kuru 
starpā toreiz bija dižs valstsvīrs, šodien atkal stingri valsts stūri turošais Kārlis 
Ulmanis, pasludināja suverēno valsti. Tauta vairs negribēja būt sapīta pinekļos, 
jo viņa bija īsts, dzīvs organisms. Viss kļuva latvisks: pagātne un tagadne, 
ķermenis un dvēsele, gaisma un zeme. Mēs, lietuvieši, no paša sākuma sirsnīgi 
apsveicām šo sekmīgo un izturīgo mūsu brāļu latviešu darbu, stiprinot savu 
valsti, stiprinot savu kultūru.56

Oficiālie Lietuvas pārstāvji, runājot par divpusējām attiecībām, izteica 
vēlēšanos, lai abu valstu ceļi nekad vairs nešķirtos. 

Laikposmā no 1934. gada 15. maija līdz 1940. gadam Lietuvas presē 
ik pa laikam parādījās raksti par citām Baltijas valstīm. Ik gadu “Lietuvos 
aidas” 15. maija notikuma kontekstā publicēja Latvijas preses apskatus, kā 
arī rakstīja par Rīgā vai citās Latvijas vietās notiekošajiem sarīkojumiem. 
Kā 15. maijs tika vērtēts 1935. gadā? 

Kaut gan bija pagājis tikai viens gads, taču Lietuvas presē tika rakstīts 
par vērienīgām izmaiņām Latvijas kultūrā, ekonomikā un saimniecībā. 
Rodas iespaids, ka tiek rakstīts par kādu citu Latviju, vairs ne par to, kas 
pastāvēja līdz 1934. gada 15. maijam. Šī diena tika tēlota kā “lieli svētki”, kuri 
vispirms asociējas ar “progresu”, “tautas mieru”, “Latvijas atjaunošanu 
tautiskā pamatā” un “jauno ceļu”.57 Valstu divpusējām attiecībām kļūstot 
ciešākām, arī prese sāka vērīgāk sekot Latvijas notikumiem. Uz 15. maija 
svinībām laikraksti vienmēr sūtīja korespondentus. “Lietuvos aidas” 
rakstīja:

No svētkiem mums ir palicis tikai viens iespaids – latviešu tautu apvienoja tās 
rūpes par savu zemi un tās likteni. Lozungi, iluminācijas, “Dievs, svēti jauno 
Latviju”, “Dievs, dod tautas vadonim spēku” – dziļa un nozīmīga tautas jūtu 
paušana. 15. maija svētki mums parādīja, ka jaunā Latvija stāv uz drošiem 
pamatiem.58

“Lietuvos aidas” attieksme pret 15. maija svētkiem bija cildinoša, 
laikraksts akcentēja, ka Latvijas sabiedrība bez ierunām atbalsta 15. maija 
radītās pārmaiņas un piedalās svētkos. “Lietuvos aidas” rakstīja:

Uzslavējamas grandiozas svinības, taču tās ļoti dārgi maksāja. Kaut arī dārgas, 
tomēr nekur netika dzirdētas sūdzības par tādu greznību. [..] Latvija dzīvoja 
lielā priekā un lepnumā, ka prata pasargāt valsti un tās sasniegumus. Latvietis 
šodien apmierināts, jo sajūt tautiskās valdības roku. Šodien latvieti iejūsmina 
tas, kas izceļ viņa tautisko godu. Viņš bija noilgojies pēc tā, un par to viņš 
savējos vadoņus ciena un sirsnīgi atbalsta viņu darbību.59
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Latvija pēc apvērsuma atšķīrās no Lietuvas tajā ziņā, ka Latvijā 
pēc valdības nomaiņas par prezidentu tik un tā palika tā pati persona. 
Lietuvā 1926. gada 17. decembra valsts apvērsums saglabāja likumības 
iespaidu, kaut arī tika izmantots spēks, taču varas maiņa notika saskaņā 
ar konstitūciju. Konstitucionālo tiesību profesors M. Rēmeris (Römeris) 
piedāvāja apvērsumu datēt ar 1927. gada 12. aprīli (nevis 1926. gada 17. 
decembri), kad tika atlaists Seims, nepasludinot jaunu vēlēšanu datumu. 
Ja Lietuvas apvērsuma rezultātā no prezidenta pienākumu pildīšanas 
atstādināto K. Grīņu grūti iztēloties, atbalstot jauno valdību, tad Latvijas 
Valsts prezidents A. Kviesis, kuram salīdzinājumā ar K. Ulmani Lietuvas 
presē nepiešķīra tik spilgtu raksturojumu, tika atainots kā kvēls apvērsuma 
atbalstītājs, kurš atzina 15. maija nozīmi latviešu tautas vienotības 
veidošanā.60 Pat vēlākajos gados karavīriem adresētajā nedēļas žurnālā 
“Karys”, kas iepazīstināja ar A. Kvieša biogrāfiju, teikts: 

Kad 1934. gada 15. maijā Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, valsts aizsardzības 
ministrs ģenerālis Balodis ar visa karaspēka, aizsargu un tautas palīdzību 
izdarīja vēsturisko valsts iekārtas maiņu, dibinot autoritatīvo varu, Valsts 
prezidents Alberts Kviesis ar savu autoritāti palīdzēja šo apvērsumu pārdzīvot 
bez sāpēm. Viņš piekrita tautiskās atdzimšanas un valsts pārkārtošanas 
darbam.61

Vēlākos gados par 15. maija notikumiem tika rakstīts kā par “atjaunoto 
Latviju”.62 Atkal tiek atreferētas Latvijas augstāko varas pārstāvju runas 
un runāts pat tautas vienību.63 Laikposmā no 1935. līdz 1939. gadam 
15. maija svētkus aplūkoja vienīgi “Lietuvos aidas”, citi laikraksti šim 
notikumam neveltīja nekādu vērību. Arī “Lietuvos aidas” 1938. gadā 
nepievērsa nekādu uzmanību 15. maija svētkiem. Savukārt 1939. gada 15. 
maijā “Lietuvos aidas” pirmajā lappusē bija ievietots prezidenta K. Ulmaņa 
portrets, kuru komentēja piezīme, ka tā izskatās valsts atdzimšanas 
svētkus svinošs prezidents.64 Tās pašas dienas “Lietuvos aidas” vakara 
numurā tika publicēti Latvijas cildinājumi, – 1939. gadā bija apritējuši 
pieci gadi, kopš tika īstenots valsts apvērsums. Ritot laikam tālāk, lielāku 
spilgtumu iegūst pats 1934. gada 15. maija notikuma fakts, taču aizvien 
pelēkāki kļūst K. Ulmaņa toreizējie līdzgaitnieki. Ja pirmajos gados pēc 
apvērsuma prese rakstīja par valdību un K. Ulmani – tautas vadoni –, tad 
1939. gadā K. Ulmanis ir vienīgā centrālā figūra, ap kuru risinās 15. maija 
svētki. Lietuviešu presē līdzās K. Ulmanim palicis vien ģenerālis J. Balodis, 
šķiet, ka viņi abi kļuvuši par nedalāmu vienību. “Lietuvos aidas” vēstīja:
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Šogad aprit 5 gadi, kad latvju tauta, pulcējusies apkārt savam vadonim Valsts 
prezidentam K. Ulmanim, nostājās uz sava jaunā dzīves ceļa. [..] Visas šīs 
īpašības, varbūt nebūtu tik spilgti parādījušās, ja latvji nebūtu sapratuši savu 
uzdevumu, nerīkotos saskaņā ar sava vadoņa K. Ulmaņa paustajām idejām, ja 
nebūtu tik dzīvi izjutusi vienības spēku. Visi progresa nopelni pieder 15. maija 
notikumiem.65

Atsevišķu kopu lietuviešu presē veidoja 18. novembra svinībām veltītie 
raksti. Tiem galvenokārt bija pārskata vai analītiska ievirze, taču laikraksti 
ievietoja arī aprakstus, pārpublicēja rakstus no latviešu laikrakstiem 
un žurnāliem. Atsevišķi sacerējumi tika pasūtīti latviešu autoriem. Šo 
publikāciju un autoru izvēles un atlases principos īpaša cēloņsakarība nav 
vērojama. 

Citu izdevumu vidū atšķirīgs bija Valsts aizsardzības ministrijas 
izdotais žurnāls “Karys”. Tas ik gadus vienu no novembra numuriem 
veltīja Latvijas notikumiem. Žurnāls lielu vietu ierādīja Latvijas armijai, 
kā arī publicēja rakstus par Latvijas Brīvības cīņu vēsturi. “Karys” dažkārt 
ievietoja arī hronoloģiski plašākus Latvijas vēstures apskatus, sākot no 
19. gs. beigām līdz 20. gs. 30. gadu otrajai pusei.66 Šajos apskatos daudz 
uzmanības tika piešķirts 15. maija valsts apvērsumam. Lūk, 1935. gada 
neatkarības dienas svētku gadadienai veltītajā “Karys” numurā, kura 
uzmanības centrā bija 11. novembris un 18. novembris, titullapa bija 
greznota ar Latvijas karogu. Atsevišķi šā numura raksti tika publicēti 
abās valodās – lietuviešu un latviešu.67 Protams, šajās publikācijās netika 
aizmirsts cildināt 15. maija nozīmīgumu. Tas tika atzīts par vissvarīgāko 
un vislaimīgāko notikumu Latvijas vēsturē, tautas un valsts “atdzimšanas 
dienu”. Nosodījumu izpelnījās politiskās partijas, kas ilgus gadus bija kājām 
mīdījušas Latvijas valsts ideālus. Neraugoties uz kraso politiskās iekārtas 
maiņu, vēstīja žurnāls, latviešu tautā atteikšanās no demokrātijas neradīja 
nekādus nemierus un apjukumu.68 Šī žurnāla “Karys” numura atsevišķos 
rakstos tika stāstīts par A. Kviesi un K. Ulmani. Tās bija faktogrāfiska 
rakstura publikācijas, tomēr K. Ulmaņa attēlojums un slavinājums bija 
nesalīdzināmi spilgtāks nekā citu latviešu politiķu apraksts. 

Latvijas neatkarības svinībām veltītie numuri bija bagātīgi ilustrēti. 
Īpaši daudz attēlu ievietoja laikraksts “Lietuvos aidas”, žurnāls “Karys”, 
kā arī Lietuvas aizsargu žurnāls “Trimitas”. Pirmajos gados pēc 
apvērsuma – 1934. un 1935. gadā – tos rotāja Latvijas Valsts prezidenta 
A. Kvieša, Ministru prezidenta un ārlietu ministra K. Ulmaņa, ģenerāļa 
J. Baloža un Latvijas sūtņa Lietuvā L. Sējas portreti, vēlāk tika publicēti 

240

Vilma Ulmanis.indd   240 2007.11.11.   15:25:26



Vilma Akmenīte. Individuālo īpatnību atņemšana                                                               

8.–10. att. 
Latvijas neatkarības gadadienai 
veltītie žurnāli.  
Trimitas, 1935, lapkričio 14 d., 
1938, lapkričio 17d.
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arī ārlietu ministra V. Muntera attēli. Pēc K. Ulmaņa kļūšanas par Valsts 
prezidentu 1936. gadā no preses izdevumiem pazuda A. Kvieša attēls. 
Visbiežāk tika publicēti K. Ulmaņa un J. Baloža portreti. Piemēram, 
1938. gadā “Karys” Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā 
numura titullapā ievietoja K. Ulmaņa portretu.69 Pakāpeniski 1934. gada 
notikumi pārklājās ar aizmirstības putekļiem, saredzami palika tikai 
uzvarētāji, zaudētājus vai nu aizmirsa, vai arī atminējās tikai, lai vēl vairāk 
pasvītrotu uzvarētāju sasniegumus un panākumus. Visbiežāk lietuviešu 
prese, vizualizējot informāciju par Latviju, publicēja ievērojamo personu 
(“atjaunotās Latvijas” vadītāju un politiķu, mākslinieku, sabiedrisko 
darbinieku) portretus, bieži tika ievietoti Brīvības pieminekļa vai tā 
fragmentu attēli, neatkarības cīņu piemiņai veltīto monumentu, Rīgas 
skatu un dažādu tautas svētku fotogrāfijas, kurās parasti K. Ulmanis 
soļoja gar karavīru un aizsargu ierindu. 

Valsts svētku reizēs Lietuvas Valsts prezidents A. Smetona un Latvijas 
Valsts prezidents K. Ulmanis apmainījās ar sveicieniem. Latvija bija vienīgā 
valsts, kuras tauta pat augstākās varas apsveikumos un runās tika dēvēta 
par “brāļu tautu”.70 Pat laikraksts “Lietuvos žinios” atzina, ka Baltijas 
Antantes locekļu valsts svētkus Lietuva svin kā savējos.71 Šis laikraksts par 
Latvijas sasniegumiem nejūsmoja tik ļoti kā “Lietuvos aidas” un “Karys”.72 
Šie izdevumi visus valsts panākumus saistīja ar K. Ulmaņa vārdu. Jāatzīst, 
ka Lietuvas presē tieši pašam K. Ulmanim veltītu rakstu nebija daudz. Tajās 
viņš tika aprakstīts kā patriots, sabiedrisks darbinieks, labs administrators 
un valstsvīrs, uz kura pleciem ir atbildība par tautu un tās likteni, tomēr 
šajās publikācijās ir maz rakstīts par K. Ulmani kā cilvēku, par viņa 
raksturu, īpašībām. K. Ulmaņa loma Latvijas vēsturē tika pielīdzināta 
Džuzepes Garibaldi devumam Itālijas, Oto Bismarka – Vācijas, Juzefa 
Pilsudska – Polijas vēsturē. K. Ulmaņa sevišķumu šo valstsvīru ple-
jādē uzsvēra tas, ka viņš bija “atjaunotās Latvijas” radītājs, viņš sāka 
jaunu vēstures posmu. Žurnāls “Karys” atzina:

Nav iespējams Latvijas vēsturē neuzrakstīt nevienu teikumu, kurā netiktu 
pieminēts Kārlis Ulmanis. Viņa biogrāfija ir varonīgs stāstījums par Latvijas 
valsts cīņām un tās radīšanu.73

1935. gadā, stāstot K. Ulmaņa biogrāfiju, tiek izklāstīta arī Latvijas 
vēsture, bet 1934. gada 15. maijs un 1918. gada 18. novembris vērtēti kā 
šā “dižā Latvijas valstsvīra un politiķa” ievērojamākie panākumi. Žurnāls 
norāda, ka tādas personības kā K. Ulmanis mazām tautām daudzu simtu 
gadu laikā tiek dotas tikai vienreiz.74 Līdzīgi “Karys” par K. Ulmani rakstīja 
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arī nākamajos gados, īpaši tiek akcentēta viņa vēsturiskā loma, – žurnāla 
skatījumā tā ir viņa autoritātes pamats.75 “Lietuvos aidas” K. Ulmani dēvēja 
par Latvijas 700 gadu vēstures gaitas vadoni, papildu uzsverot viņa lomu 
1934. gada 15. maijā, Latvijas atjaunošanā un tautas vienotības radīšanā.76 

Nedaudz citādu ainu piedāvāja laikraksts “XX amžius” reportāžā no 
Latvijas. Tās autors izteicās, ka Latvijā, kurā viņš jūtas kā “tēvzemē”, 
viņam nākas atzīties, ka lietuvieši ļoti maz zina par šo valsti. Un tālāk, 
iepazīstinot ar Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu, stāstīja: 

Latvijā ikviens latvietis ar apmierinātību runā par savu vadoni Dr. K. Ulmani. 
Velti es meklēju cilvēkus, kuri domā citādāk, taču tādus gandrīz nevarēju 
atrast.77

Šī reportāža radīja iespaidu, ka autors vēsta par kādu tālu zemi, 
nevis kaimiņvalsti. Publikācija veidoja pārspīlēta tāluma distanci starp 
valstīm.  

Īpašu uzmanību pelna 1937. gads, kad Latvija svinēja sava Valsts 
prezidenta K. Ulmaņa 60 gadu jubileju. Tieši šim datumam veltītu 
publikāciju nav daudz, pat šķiet, vispār Lietuvā šis notikums paliks 
nemanīts. “Lietuvos aidas” 1937. gada 4. septembra (K. Ulmaņa 
dzimšanas dienā) numura pirmajā lappusē bija nodrukāta tikai neliela 
īsziņa, kurā pieminēta Rīga, kas pošas svinēt prezidenta jubileju.78 
Šāda īsziņa mulsina, jo uz Lietuvas prezidenta A. Smetonas 60 gadu 
jubilejas svinībām bija ieradušies visi lielāko Latvijas dienas laikrakstu 
korespondenti. Par šīm svinībām plaši tika rakstīts Latvijas presē, un šo 
rakstu atreferējumi parādījās Lietuvas laikrakstos. K. Ulmaņa jubilejai 
lietuviešu presē sākotnēji tika veltīta ļoti skopa informācija. Taču pēc 
dažām dienām situācija mainījās. 1937. gada 7. septembra “Lietuvos aidas” 
numurs ievietoja plašu K. Ulmaņa jubilejas aprakstu. Arī tajā (tāpat kā 
daudzās iepriekšējās) nav rodams paša K. Ulmaņa – cilvēka – raksturojums. 
Laikraksts rada iespaidu, ka K. Ulmanis ir Latvija. Tiek atzīts, ka viņš 
ir izcils valstsvīrs un saimnieks. “Lietuvos aidas” atreferēja Valsts 
prezidenta 5. septembra runu Jelgavā.79 Tā sniedz ieskatu Latvijas 
saimnieciskajā, izglītības un kultūras situācijā, tādējādi lasītājam ļaujot 
salīdzināt abas valstis. Lietuvas oficiozs “Lietuvos aidas” par K. Ulmani 
rakstīja:

Viņš ar saviem darbiem patiešām nopelna prezidenta – apvienotāja vārdu.80

Turklāt K. Ulmani ar Latviju vienādoja ne tikai Lietuvas valdības 
izdevumi, bet pat opozicionārais laikraksts “XX amžius”.81 
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Žurnāls “Karys” plaši aprakstīja visus svarīgākos neatkarīgās Latvijas 
valsts politiskos, ekonomiskos, nacionālos un kultūras notikumus, kas 
tieši vai netieši bija saistīti ar jubilāru K. Ulmani. Tiek minēts fakts, 
ka Latvijas radīšana 1918. gadā ir loģisks K. Ulmaņa iepriekšējā darba 
rezultāts. 15. maijs tika dēvēts par Latvijas trešo nacionālo atmodu. 
Pirmā atmoda tika saistīta ar latviešu nacionālās kustības dzimšanu 
19. gs. otrajā pusē, kad veidojās nacionālā pašapziņa, latviešu literārā 
valoda, literatūra, masu mediji, māksla, dibinājās biedrības. Otrā 
atmoda tika identificēta ar 1918.–1920. gadu, kad pasludinātā Latvijas 
valstiskā neatkarība tika izkarota Brīvības cīņās, bet trešās atmodas 
vārds tika piešķirts 1934. gada 15. maijam, kas lika pamatus “tautas 
vienībai”.82 

1936. gadā Lietuvā tika izsludinātas Seima vēlēšanas, kurās faktiski 
varēja piedalīties tikai vienas partijas – tautininku – kandidāti, taču 
lietuviešu presē publikācijās par Latvijas valsts apvērsumu un notikumiem 
būtiskas izmaiņas nevarēja vērot. Kopumā jāatzīst, ka Lietuvas laikraksti 
un žurnāli, vēstot par Latvijas notikumiem un tos vērtējot, vienlaikus 
rakstīja arī par Lietuvu. 

*****
Apkopojot 1934.–1940. gadā Lietuvas presē publicētos Latvijas valsts 

apvērsuma un valsts vadītāja Kārļa Ulmaņa vērtējumus un sniegto 
informāciju, jāteic, ka lietuviešu laikraksti un žurnāli 1934. gadu vēroja it kā 
no tālienes, piesardzīgi un uz notikumiem lūkojās ar zināmām šaubām, – it 
kā jautājot, kā notikumi attīstīsies tālāk, vai tos savās interesēs neizmantos 
tie vai citi politiķi, vai uz politiskās skatuves neuzkāps vēl citas personas. 
Tomēr nākamajos gados šaubas mazinās, laikam ritot, tās izklīst pilnībā, 
un 1934. gada nozīme tiek izcelta aizvien vairāk. Latvijas “tautas vadonis” 
Kārlis Ulmanis tika sveikts 15. maija notikumu gadskārtās, cildināts par 
valsts atjaunošanu un uzplaukumu. Latvija tiek reprezentēta kā zeme, 
kas piedzīvojusi sapņu īstenošanos (īpaši tas vērojams 18. novembrim 
veltītajos rakstos). 

Tomēr Latvija, ziņas par tās notikumiem aizēno K. Ulmani. Tālaika 
Lietuvas preses lasītajiem bija grūti radīt savu priekšstatu par Latvijas 
vadītāju. K. Ulmanim presē tiek atņemtas individuālās īpašības, 
viņa portrets ieguvis dīvainu pārcilvēciskumu, – tas kalpo par valsts 
stabilitātes garantu. Kopš 1934. gada 15. maija K. Ulmaņa vārds Lietuvas 
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presē tika minēts daudz vairāk nekā citu politiķu vārdi (arī Valsts 
prezidenta A. Kvieša vārds). Šķiet, ka lietuvieši, kas 1934. gadā lasīja 
laikrakstus “Lietuvos aidas”, “Lietuvos žinios” vai “Rytas”, diez vai, atbildot 
uz jautājumu: kas ir Latvijas Valsts prezidents?, nosauktu A. Kviesi. 
K. Ulmanis kopš 1934. gada bija pārliecinošākais un izteiksmīgākais 
Latvijas reprezentants Lietuvas presē. Arī viņa realizētais 1934. gada 
15. maija apvērsums (ar nelieliem izņēmumiem opozīcijas izdevumos) 
Lietuvas presē tika vērtēts un atainots atzinīgi un labvēlīgi. 
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Eva Gabrielaka

Politiskās sistēmas remonts 
vai valsts apvērsums? 
Publikācijas par 1934. gada 15. maija 
Kārļa Ulmaņa apvērsumu Polijas presē

Rakstā atsegts Latvijas 1934. gada atspoguļojums Polijas presē. Analizēti dienas 
laikrakstos “Gazeta Polska”, “Gazeta Poranna Warszawska” un “Kurier Poznański”, 
kā arī žurnālā “Polityka Narodów” publicētie raksti. Polijas prese īpaši uzsvēra, ka 
Latvijas apvērsums bija negaidīts, attaisnoja Kārļa Ulmaņa rīcību un apvērsuma 
iemeslus saistīja ar valsts drošību. Liela uzmanība veltīta arī jaunajai Latvijas 
valdībai un tās sastāvā esošajiem ministriem.
Polijas laikrakstu materiālos nav rodams viennozīmīgs 1934. gada 15. maija 
apvērsuma vērtējums. Daļā publikāciju K. Ulmaņa īstenotais apvērsums tika 
vērtēts kā politiskās sistēmas salabošana/remonts, citās – kā veiksmīga diktatūras 
ieviešana.
Atslēgvārdi: Latvijas 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, Kārlis Ulmanis, Polijas 
prese, “Gazeta Polska”, “Gazeta Poranna Warszawska”, “Kurier Poznański”, “Polityka 
Narodów”.

To likumu vidū, kas nosaka sabiedrības dzīvi, kāds šķiet precīzāks un 
skaidrāks nekā citi. Ja cilvēki vēlas palikt civilizēti, vai arī par tādiem kļūt, 

tad mākslai apvienoties ir jāpalielinās un jāuzlabojas tādā pašā apjomā, kādā 
jāpieaug līdztiesības nosacījumiem.

Aleksis de Tokvils1

Šā raksta mērķis ir atsegt 1934. gada 15. maija apvērsuma atspoguļojumu 
tālaika Polijas presē. Jau 20. gs. sākuma sabiedrības dzīvē aizvien lielāku 
nozīmi ieguva politiskā pārliecība, uzskati un aktivitātes, tas arī sekmēja 
preses diferenciāciju. Masu mediju loma un ietekme atšķīrās gan katrā 
bijušās Polijas valsts daļā, kas tolaik ietilpa citu valstu sastāvā,2 gan arī 
lielākajās pilsētās. 1905. gadā Krievijas impērijas kontrolētajā Polijas daļā 
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tika atcelta preventīvā cenzūra, tas veicināja preses attīstību un jaunu 
izdevumu iznākšanu. Pēc Pirmā pasaules kara un valstiski neatkarīgas 
Polijas valsts izveides 1918. gadā arī Polijas prese varēja brīvi attīstīties, 
politiski vienot dažādu novadu, sociālo slāņu un pārliecību cilvēkus. 
Vairāki laikraksti pārstāvēja un pauda noteiktu politisko spēku 
intereses.3 

Pētot Latvijas 1934. gada 15. maija apvērsuma atspoguļojumu 
Polijas presē, tika analizēti trīs visietekmīgākie tālaika dienas laikraksti. 
Pirmais no tiem – “Gazeta Polska” (Poļu avīze), kas tika dibināts 1929. 
gadā, – uzskatāms par pusoficiālu valdības izdevumu. “Gazeta Polska” 
iznāca Varšavā ik dienas 30 000 eksemplāru tirāžā. 20. gs. 20.–30. gados 
“Gazeta Polska” bija cieši saistīta ar Polijas Sociālistu partiju (Polska Partia 
Socjalistyczna, PPS) – tolaik nozīmīgāko kreisi orientēto politisko spēku. 
Labējos, it īpaši Nacionālo partiju (Stronnictwo Narodowe, SN), kas dibināta 
1928. gada oktobrī, transformējoties Nacionālajai Tautas asociācijai 
(Związek Ludowo-Narodowy), pārstāvēja 1918. gadā dibinātais laikraksts 
“Gazeta Warszawska” (Varšavas avīze). Divdesmito gadu vidū tā tika 
apvienota ar “Gazeta Poranna 2 Grosze” un pārdēvēta par “Gazeta Poranna 
Warszawska” (Varšavas rīta avīze). Otrs lielākais un pats ietekmīgākais 
nacionāldemokrātiskais laikraksts, īpaši Polijas ziemeļrietumu daļā, bija 
“Kurier Poznański” (Poznaņas kurjers). Tā tirāža bija 35 000 eksemplāru un 
kopš 1925. gada arī iznāca divreiz dienā (pamatnumurs un rīta numurs). 
Pētot Kārļa Ulmaņa īstenotā apvērsuma atainojumu Polijas presē, analizēju 
arī ikmēneša žurnālu “Polityka Narodów”, kas tika izdots no 1933. gada līdz 
1939. gadam. Šis izdevums bija veltīts jaunāko starptautiskās politikas un 
Polijas ārpolitisko notikumu analīzei.4 

Aplūkojot Latvijas 1934. gada 15. maija apvērsumam veltītos materiālus, 
tajos ir iespējams izšķirt trīs galvenos skatpunktus. Pirmajā apvērsums 
tika nosaukts par pēkšņu notikumu, uzsverot opozīcijas pārstāvju arestus, 
ieroču konfiskāciju, Kārļa Ulmaņa Ministru kabineta ieviestos dažādos 
ierobežojumus. Šajās publikācijās apvērsums pārsvarā raksturots kā 
diktatūras ieviešana. Otrs skatpunkts saistāms ar K. Ulmaņa īstenoto 
darbību un pasākumu iemesliem, kā arī mēģinājumiem sniegt pamatotu 
skaidrojumu apvērsuma veikšanai. Galvenie presē minētie apvērsuma 
cēloņi bija „nepieciešamība labot politisko sistēmu” un nepieciešamība 
novērst pilsoņu karu un asinsizliešanu. Trešā skatpunkta uzmanības 
centrā – jaunās valdības izveidošana, kā arī jauno ministru kompetence. 
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Šie raksti pārsvarā bija informatīvi, bez komentāriem un vērtējumiem, 
taču ar zīmīgu virsrakstu “Situācija Latvijā”. 

1934. gada 15. maijam veltīto publikāciju virsraksti vairākas dienas 
bija visizteiksmīgākie Polijas presē publicēto starptautisko ziņu klāstā. 
Sākotnēji tie uzsvēra apvērsuma pēkšņumu un informācijas trūkumu: “Stan 
wyjątkowy na Łotwie” (Karastāvoklis Latvijā; “Kurier Poznański”, 1934. gada 
17. maijs); “Przewrót na Łotwie. Rząd Ulmanisa panem sytuacji. – Aresztowania 
socjalistów i “legionistów”. Pieniądze z Niemiec” (Apvērsums Latvijā. Ulmaņa 
valdība situācijas noteicēja. – Sociālistu un “leģionāru” aresti. Nauda no 
Vācijas, “Kurier Poznański”, 1934. gada 17. maijs); “Po zamachu na Łotwie. 
Aresztowania opozycjonistów” (Pēc valsts apvērsuma Latvijā. Opozīcijas 
pārstāvji arestēti, “Gazeta Warszawska”, 1934. gada 20. maijs). Informācijas 
trūkums par Latvijas notikumiem sevišķi acīmredzams Nacionālās partijas 
laikraksta “Kurier Poznański” pamatnumurā, kas nāca klajā tieši dienu pēc 
apvērsuma. Tā pirmajā lappusē ievietotais raksts un ziņas bija dienas 
galvenā publikācija. Apvērsumam veltītais raksts aizņēma vairāk nekā 
pusi no lappuses. Tajā izskanēja pieļāvums, ka Latvijas valdība saņēmusi 
informāciju, kas gan nav zināma šā raksta autoriem, ka Ādolfa Hitlera 
atbalstītāji gatavojas veikt valsts apvērsumu. Rakstā tika stāstīts par 
daudzajām vakarā un naktī veiktajām kratīšanām un sociālistu arestiem. 
Laikraksts vēstīja, ka jaunā valdība un Ministru prezidents Kārlis Ulmanis 
ieviesis karastāvokli un vairākus politiskās darbības ierobežojumus. 
“Kurier Poznański” publicēja arī no Berlīnes saņemtos komentārus par 
notikušo:

Kā sekas ārkārtējai iekšējai situācijai Rīgā, nepārtrauktajām cīņām starp 
politiskajām partijām valdība uz 6 mēnešiem ieviesa karastāvokli. Tajā pašā 
laikā politiskās partijas un apvienības ir pasludinātas par nelegālām uz to 
pašu periodu līdz visaptverošai Satversmes reformai. Dažas no valdības 
ēkām un publiskajām telpām atrodas armijas apsardzībā, jo pastāv Leģionāru 
apvienības plānotā valsts apvērsuma draudi. Gan telefons, gan telegrāfs bija 
bloķēti uz vairākām stundām. Vairāki cilvēki ir arestēti, – viņu vidū arī Latvijas 
sociāldemokrātu līderi.5

Šā paša raksta ietvaros ar apakšvirsrakstu “W poszukiwaniu broni” 
(Ieroču meklējumos) sekoja daudz nopietnāks notikumu izklāsts, kurā 
uzsvērts saspīlējums starp politiskajiem spēkiem, pieļaujot pilsoņu 
kara uzliesmojumu. Aprakstot Latvijas situāciju, laikraksts vēstīja, ka 
vakar vakarā un naktī tika pārmeklēti vairāku politiķu mājokļi, it īpaši 
sociālistu6 un leģionāru7. Viņu villās kratīšanu laikā atrasts liels daudzums 
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ieroču. Pārmeklēto māju vidū bija dr. Kalniņa nams, – viņš pirms 
parlamenta atlaišanas bija tā spīkers un Latvijas Bankas eksprezidents. 
Sociāldemokrātu partijas biedrs un deputāts Celmiņš8 arī tika atzīts 
par vainīgu, jo viņa mājās tika atrasts ievērojams daudzums ieroču un 
munīcijas. Vairāki cilvēki tika arestēti. Nākamais valdības solis bija 
karastāvokļa izsludināšana, tādējādi padarot visas sabiedriskās pulcēšanās 
un demonstrācijas par nelegālām. Rīgas garnizona karavīri ģenerāļa 
Berķa vadībā pārņēma miera un kārtības nodrošināšanas pienākumus 
galvaspilsētā. Nakts laikā vairāki sociālistu un arodbiedrību aktīvisti 
draudēja uzsākt streiku un militāras akcijas pret valdību.9 Bet rīta numurā 
“Kurier Poznański” par 15. maija notikumiem rakstīja daudz mierīgākā un 
izsvērtākā veidā, balstoties uz informāciju, kas iegūta no sava uz Rīgu 
nosūtītā avīzes korespondenta. Šis raksts atšķīrās no iepriekšējā: 

Saskaņā ar no Rīgas atsūtīto informāciju apvērsums Latvijā notika pilnīgi 
miermīlīgā veidā. Ulmaņa valdība ir situācijas noteicēja. Valdības akcijas 
tika vērstas pārsvarā pret sociāldemokrātisko partiju, kā arī pret fašistiskās 
dabas ekstrēmo labējo kustību, un tās atbalstīja armija un pilsoniskā partija. 
Prezidents atbalstīja valdības veiktās darbības. Ulmaņa valdība tagad strādās 
pie Latvijas konstitūcijas reformas un jaunās valdības nostiprināšanas.10

“Kurier Poznański” pamatnumurā publicētā reportāža bija arī mazāk 
agresīva, un tās mērķis – Polijas sabiedrības nomierināšana. Reportieris 
cenšas izskaidrot politisko situāciju, aprakstīt politiskās partijas un to 
ķildas. Varas izkliedētība, Saeimas nespēja pieņemt lēmumus tika minēti 
kā galvenie iemesli, kas attaisnoja nesen veikto apvērsumu. Avīzes 
korespondents īsi ieskicēja Latvijas Saeimas 28 politisko partiju un politisko 
apvienību aprises un dalību Latvijas parlamentā, kā arī skaidroja situāciju, 
kas noveda pie pilnīga haosa valsts politiskajā dzīvē. Laikraksts norādīja, 
ka stiprākais politiskais spēks Latvijā bija sociāldemokrāti, otrajā pozīcijā 
ierindota Zemnieku savienība ar tās līderi Kārli Ulmani, kurš vienlaikus 
pilda arī Ministru prezidenta pienākumus. Parlamenta un politisko partiju 
atstādināšana tika veikta, lai novērstu atšķirīgo politisko spēku turpmākos 
strīdiņus un nesaprašanos. Varas maiņa notika, lai veicinātu finansiālās 
un ekonomiskās reformas, kā arī konstitūcijas grozījumus. Šajā rakstā tika 
citēti arī Latvijas lielākie dienas laikraksti: 

Saskaņā ar preses avotiem līdz pat nesenajam brīdim šādu politisko partiju 
līderi un aktīvisti ir tikuši arestēti: dr. Kalniņš (sociāldemokrāti), Menders 
(Saeimas deputāts no Strādnieku organizācijas). Daži avoti liecina par to, 
ka Kalniņa arestam ir sekojušas citas akcijas, kas bija vērstas pret citiem 
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sociāldemokrātu un “leģionāru” grupu dalībniekiem. Valdība ir apturējusi 
šādu preses izdevumu iznākšanu: “Sociāldemokrāts”, “Dienas Lapa”, “Jaunā 
Diena”, “Taisnība”, “Tautas Vienība”11, kā arī citus izdevumus, kas bija saistīti 
ar fašisma un nacisma kustību, kā arī galēji kreisajiem, to starpā vācu valodā 
izdoto “Rigaer Tageblatt”. Sociālistu tautas namu aplenca armijas un policijas 
spēki un pārmeklēja. Mājas priekšā ir novietots ložmetējs.12

Ziņas par arestiem un izvirzītajām apsūdzībām pret nesen par 
nelegālām pasludināto partiju līderiem bija vēl satraucošākas. Laikraksts 
minēja, ka policija nodrošina kārtību pilsētā, armijas un policijas spēki 
apsargā sabiedriskās ēkas. Tai pašā laikā visur ir mierīgi un klusi, un 
ikdienas gaitas un darbi tiek veikti ierastajā ritmā. Kratīšanas laikā 
parlamenta spīkera mājās tika atrasti 123 ieroči un 10 medību bises, 
kā arī viens automāts. Ieroči nav bijis vienīgais dr. Kalniņa bīstamais 
īpašums. Viņa villā tāpat tika atrasts liels munīcijas daudzums. Divu 
citu sociāldemokrātu deputātu mājās atrasti 47 ieroči. Arī citi šo partiju 
pārstāvošie deputāti tiek meklēti un arestēti. Notiek rēķināšanās arī ar 
pretinieku starptautisko atbalstu, – raksta autors pieminēja, ka arestēti 
septiņi Austrijas “Schutzbundler” biedri. Avīzes korespondents arī skaidroja 
Kārļa Ulmaņa rīcības motīvus un atreferēja Latvijas preses komentārus, 
citējot militāro avīzi “Latvijas Kareivis”, kas uzsvēra, ka leģionāri bijušā 
pulkveža Ozola un kapteiņa Dubrovska vadībā plānoja valsts apvērsumu 
pirms ievēlētās Saeimas darbības beigām. Šīs organizācijas biedri bija 
bruņoti. Turklāt tā saņēma finansējumu un ieročus no Vācijas. Valsts 
apvērsuma īstenošanu bijis plānots veikt Saeimas sesijas laikā, ieņemot 
Saeimas ēku sēdes laikā un arestējot visus deputātus. Turklāt tikusi plānota 
arī Ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa un citu kabineta locekļu sodīšana 
ar nāvi, savukārt sociāldemokrātus ieslodzītu koncentrācijas nometnē.13 
Ilustrējot saspīlējumu starp politiskajiem spēkiem un Ministru prezidenta 
K. Ulmaņa pēkšņo darbību, tiek uzsvērta Latvijas nepieciešamība 
izvēlēties starp demokrātiju un diktatūru. Attiecības starp demokrātiju un 
diktatūru mēdz būt sarežģītas un, kā atzīst Francis Naumanis (Neumann), 
arī diktatūra var kalpot demokrātijas īstenošanai, bet tad tās pārsvarā ir 
“avārijas situāciju diktatūras”, kā arī nepieciešamība diktatūrai kalpot 
kā demokrātijas ieviešanas sagatavošanas fāzei, proti, tā ir “izglītojošā 
diktatūra”. Taču pārsvarā diktatūra nozīmē demokrātijas noliegumu.14

“Kurier Poznański” 18. maijā situāciju Latvijā aprakstīja daudz skarbākā 
tonī: Latvijā ir ieviesta diktatūra. Pamatnumura otrajā lappusē ievietots 
raksts “Dyktatorskie zapędy na Łotwie” (Diktatūras mēģinājumi Latvijā), 
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kurā aprakstīta spriedze starp politiskajām partijām un tās sekas, kas 
izraisījušas karastāvokļa ieviešanu. Piemērām, karastāvokļa situācijā 
iekšlietu ministrs Rīgas domē aizliedza obstrukciju. 20. maijā “Kurier 
Poznański” vēstīja par valdības darbību: 

1934. gada 15. maija valsts apvērsuma Latvijā vizuālais atspoguļojums laikrakstā 
“Gazeta Warszawska”, 1934, 24 maj.
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Pretēji konstitūcijas kārtībai valdība atlaida parlamentu un atcēla politisko 
partiju aktivitātes uz sešu mēnešu laiku, tai pat laikā nosakot preses 
cenzūru.15

Vēl viens Kārļa Ulmaņa rīkojums bija pārtraukt daudzu dienas 
laikrakstu izdošanu, – sevišķi tas skāra ekstrēmos kreiso un labējo spēku 
izdevumus. 18. maija “Kurier Poznański” numurā tiek publicēts Vācijas 
preses aģentūras sagatavotais komentārs. Berlīne komentēja, ka trešdien 
gan Latvijas galvaspilsētā, gan provincē ir valdījis miers. Neraugoties 
uz to, drošības garantam tika izmantoti policijas un armijas spēki. Visu 
dienu noritējušas debates un disputi par iespējamo un varbūtējo Ministru 
kabineta atjaunošanu. Tika pieļauts, ka vairāki izirušā Ministru kabineta 
locekļi savus posteņus saglabās un jaunajā valdībā tiks iekļauts iekšlietu 
ministrs un labklājības ministrs. Spriežot pēc kara ministra oficiālā 
komentāra, Latvijā ir pastāvējuši valsts apvērsuma un terora draudi. To 
gatavojās realizēt biedrība “Leģions”, kas bija saistīta ar hitleriešiem.16 

“Gazeta Warszawska”, aprakstot situāciju Rīgā, arī minēja notikumu 
pēkšņumu un izmantoja jēdzienu “diktatūra”. Avīzes informācijas avots 
ir Latvijas Telegrāfa aģentūras izplatītais oficiālais paziņojums. Pirmajā 
lappusē ievietots raksts (t.s. ziņojums “no Rīgas”) “Zamach stanu na 
Łotwie. Zawieszenie działalności parlamentu” (Valsts apvērsums Latvijā. 
Parlamenta atstādināšana). Tā uzmanības centrā karastāvokļa ieviešana, 
politisko partiju un apvienību darbības pārtraukšana. Tomēr raksts arī 
skaidro iemeslus un norāda, ka valdība ir bijusi spiesta šādi rīkoties, jo 
ir ticis gatavots valsts apvērsums, kuru plānots vērst pret parlamentu. 
Minēts, ka valdība esošajos apstākļos nespēja īstenot visas nepieciešamās 
ekonomiskās reformas. Ministru prezidenta un valdības rīcība tika 
skaidrota: 

Ņemot vērā masu nepārtraukto neapmierinātību, valdība saskatīja iekšējo 
nemieru draudu un kā savu pienākumu novērst šos draudus īstenoja visas 
nepieciešamās aktivitātes.17

Tomēr rakstā tiek arī uzsvērti ieviestie bargie ierobežojumi, – tie tika 
dēvēti par apspiešanu, kas ierobežo nācijas brīvības. Ar satraukumu 
minēti demonstrāciju un sabiedrisko pasākumu aizliegumi, kā arī Rīgas 
garnizona ģenerāļa Berķa iesaistīšana vadībā. Tam sekoja parlamenta 
opozīcijas deputātu un citu politisko pretinieku arestu apraksts: 

Daudzi aktīvisti tika arestēti, it īpaši ekstrēmās labējo leģionāru grupas, ko 
apsūdzēja militāro akciju plānošanā, locekļi. Daži sociāldemokrāti arī tika 
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arestēti, lai novērstu vispārējā streika pieteikšanu, kā arī bruņotu pretošanos 
valdības organizācijām.18

Arī karaspēka un aizsargu iesaistīšana apvērsumā un jaunās varas 
retorika ir atstājusi iespaidu uz “Gazeta Warszawska” korespondentu. 
Viens no spilgtākajiem teikumiem, kas raksturo visas publikācijas garu: 
“Valdība turpina meklēt citus “arsenālus” un cenšas pielikt punktu 
pretošanās aktivitātēm.” Raksta noslēgumā korespondents mēģināja 
nomierināt Polijas sabiedrību un neitrāli aprakstīja Ministru prezidenta 
Kārļa Ulmaņa darbību: 

Divos no rīta Ministru prezidents Ulmanis apciemoja Valsts prezidentu, lai 
ziņotu par pēdējo stundu notikumiem un valdības lēmumiem. Šodien Ministru 
prezidents reorganizēs kabinetu, tiek pieļauts, ka bijušais Ministru prezidents 
Skujenieks pievienosies jaunajam kabinetam. Saskaņā ar oficiālo informāciju 
nakts noritēja mierīgā atmosfērā.19

Nacionāldemokrātiskais laikraksts “Kurier Poznański” rakstā, kas arī 
tika publicēts 17. maijā avīzes pamatnumurā, iekļāva valdības paziņojumu. 
Tas atstāja nomierinošu iespaidu uz Polijas sabiedrību. Raksts vēstīja, 
ka Ministru prezidents Ulmanis piedalās konferencē kopā ar Latvijas 
Valsts prezidentu. Viņi abi kopā apspriež valsts stāvokli un tālākās 
darbības. Turpmākie lēmumi un papildinājumi tika solīti tajā pašā dienā. 
Bijušais ministru prezidents un viens no Latviešu Zemnieku savienības 
līderiem Skujenieks solījis savu atbalstu valdībai. Arī Skujenieka nostāja 
kalpoja apvērsuma leģitimācijai un demonstrēja valstī valdošo mierpilno 
atmosfēru. Cits jaunās kārtības leģitimācijas apliecinājums bija valdības 
paziņojums, kas skaidroja esošo situāciju. Paziņojumā pausts Ministru 
prezidenta Kārļa Ulmaņa un kara ministra Baloža viedoklis, kurā viņi 
uzsver, ka pēdējo dienu situācija ir bijusi neciešama politisko partiju 
iekšējo cīniņu dēļ un tas grāva vēlētāju ticību. Paziņojumā apgalvots, ka 
situācija Latvijā ir mierīga un tuvākajās dienās tiks atjaunota Ministru 
kabineta darbība. Rakstā piebilsts, ka jauno valdību visticamāk vadīs 
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis.20 

Tomēr “Gazeta Warszawska”, kas Latvijas notikumu izklāstu publicēja 
18. maija numurā, atzina, ka situācija nebūt nav mierīga. 20. maija numura 
pirmajā lappusē ievietotajā rakstā tika runāts par turpmākajiem arestiem. 
No Rīgas iegūtā informācija vēstīja, ka “drošības dienesti vēl joprojām 
veic arestus gan galvaspilsētā, gan provincē. Cita starpā ir ticis arestēts 
Bunda vadītājs, bijušais Saeimas deputāts Maizels. Tiek konfiscēti ieroči, 
ieskaitot medību bises.”21 Saskaņā ar rakstā atstāstītajām baumām valdība 
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gatavojas ieviest likumu, kas cīnītos ar bezdarbu valstī. Tiek sacīts, ka 
bezdarbnieki no pilsētas tiks sūtīti uz laukiem, lai strādātu pie saimniekiem 
un mežsaimniecībā. “Gazeta Warszawska” publicētā informācija liecināja, 
ka K. Ulmaņa apvērsums neizraisīja strādnieku vardarbīgu pretreakciju. 
Tieši pretēji, kokrūpniecības industrijas strādnieki, kuri streikojuši, pēc 
karastāvokļa ieviešanas streiku pārtrauca un nākamajā dienā atsāka 
darbu. No Rīgas saņemtā informācija vēstīja, ka Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis vakarā noturējis runu radio, kurā skaidroja, ka valdība 
“nedarbojas atriebības vadīta, un neviens necietīs savu pašreizējo 
politisko, kā arī pagātnes simpātiju dēļ, kamēr kāda viņu darbība 
nekaitēs sabiedrības labklājībai”. Runā tika uzsvērts, ka valdība cīnīsies 
pret visiem mēģinājumiem atjaunot politisko partiju iepriekš piekoptās 
metodes. Neraugoties uz esošajiem pienākumiem, jaunā valdība uzsāks 
darbu pie Satversmes grozījumiem. Reformu projekts, kurā pausta tautas, 
kas “cīnījās par 15. maija notikumu ieguvumiem”, griba, jau ir izveidots. 
Laikrakstā “Gazeta Warszawska”, citējot K. Ulmani, teikts:

“Tas ir valdības svēts pienākums, un tā darīs visu, kas ir nepieciešams, lai 
nodrošinātu kārtību un valsts attīstību, kam pamatā būs nosvērti likumi, kā 
tas bija iespējams pirmajos valsts neatkarības gados.” Ministru prezidents 
Ulmanis radio sniegtajā intervijā uzsvēris, ka valdībai nepiemītot reakcionārs 
raksturs.22

Laikraksti arī publicēja reportāžas, kas tapušas nākošajās divās dienās 
pēc Ulmaņa apvērsuma. Dienas laikrakstos galvenā vērība veltīta Ulmaņa 
valdības darbībai un jaunajiem ministriem. “Gazeta Polska” 18. maija rakstā 
“Na Łotwie – spokój. Nowy Rząd Ulmanisa” (Latvijā miers. Jaunā Ulmaņa 
valdība) ziņoja, ka Latvijā nav novēroti protesti pret apvērsumu. Īpaši tiek 
uzsvērts, ka gan Rīgā, gan provincē valda miers un klusums. Laikraksts 
ziņoja:

Ziņas no dažādām valsts malām apstiprina, ka karastāvokļa ieviešana ir 
norisinājusies mierīgi, bez jebkādiem starpgadījumiem. Valdība līdz šim 
neizdeva nevienu rīkojumu, kas ierobežotu pilsoņu dzīvi un brīvības. Esošie 
ierobežojumi ir vērsti pret politiskajām partijām un presi.23

Šis raksts ļoti atšķiras no tiem, kas tika publicēti “Kurier Poznański” un 
“Gazeta Warszawska” vienu dienu agrāk. Pat minot publisko pasākumu, 
demonstrāciju un maršu aizliegumu un preventīvās cenzūras ieviešanu, 
raksta autors tos nenosoda. Informācija par vairāk nekā 30 preses izdevumu 
slēgšanu pasniegta bez jebkādiem komentāriem. Tomēr satraukums 
strāvoja no vienas rindkopas. Tā vēstīja par arodbiedrībām piederošo 
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ēku pārņemšanu, Ebreju Tautas nama slēgšanu un aptuveni 50 cilvēku 
arestu, kuru vidū bija trīs Rīgas garnizona oficieri. Labējo organizāciju 
pārstāvju mājās kratīšanu laikā atrasts liels daudzums ieroču. Viens no 
sociāldemokrātu deputātiem Buševičs vēl joprojām atrodoties meklēšanā 
un vēl nav arestēts, tiek minēts, ka viņš slēpjoties kādā no diplomātiskajām 
misijām. Preventīvās cenzūras ieviešana šajā rakstā tika attaisnota: 

No rīta ministru prezidents Ulmanis uzaicināja dienas laikrakstu galvenos 
redaktorus, lai informētu par neseno notikumu raksturu un gaitu. Preses 
konferencē piedalījās arī iekšlietu ministrs Gulbis.24

Raksta turpinājumā autors iepazīstināja ar jauno Ministru kabinetu, īsi 
raksturojot jaunieceltos ministrus. Laikraksts īpaši uzsvēra: 

Ministru prezidents saņem apsveikumus no visas valsts, apsveikuma 
telegrammas tiek sūtītas no sabiedriskajām un saimnieciskajām organizācijām, 
kā arī no vienkāršajiem cilvēkiem, kuri vēlas paust savu apmierinājumu un 
atbalstu.25

Polijas dienas presē par K. Ulmaņa apvērsumu publicēto 16 rakstu 
vidū šis ir vienīgais, kas vēstīja par Latvijas tautas apmierinātību un 
tautas apsveikumiem. “Gazeta Polska” arī atspēkoja baumas par Ministru 
prezidenta Kārļa Ulmaņa slepkavības mēģinājumu, nosaucot tā iespēju 
par “pārspīlētu”.26 

Šajā pašā dienā “Kurier Poznański”, kas bija cieši saistīts ar Nacionālo 
partiju, īsā informatīvā ziņojumā “Nowy rząd Łotewski” (Jaunā latviešu 
valdība) rakstīja: 

Iepriekšējās dienas pēcpusdienā tika nodibināta jauna valdība. Jaunā valdība 
sastāv no: Ministru prezidents un ārlietu ministrs – Kārlis Ulmanis, Ministru 
prezidenta biedrs – Skujenieks, iekšlietu ministrs – Gulbis, kara ministrs – Balodis, 
finanšu ministrs – Ēķis, zemkopības ministrs – Kauliņš, tautas labklājības 
ministrs – Rubulis, izglītības ministrs – Adamovičs, tieslietu ministrs – Apsītis, 
satiksmes ministrs – Einbergs.27

19. maijā “Gazeta Warszawska” ziņoja, ka nakts visā valstī ir bijusi 
mierīga. Raksta autors arī informēja, ka visi iepriekšējās Kārļa Ulmaņa 
valdības ministri ir iesnieguši demisijas rakstus. Raksts “Po zamachu na 
Łotwie. Nowy Rząd Łotewski” (Pēc valsts apvērsuma Latvijā. Jaunā Latvijas 
valdība) ziņoja, ka pēcpusdienā Latvijā tika izveidots Latvijas Ministru 
kabinets, un nosauca jaunos ministrus. Rakstā citēts aģentūras LETA 
ziņojums, ka jaunie valdības locekļi netika izraudzīti kā politisko partiju 
pārstāvji, bet gan kā speciālisti un aktīvi noteiktas jomas darbinieki. 
Laikraksts iepazīstināja arī ar jaunā kabineta locekļu profesionālajām 
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prasmēm. Pirmo ministru kabineta sēdi noslēdza Ministru prezidenta Kārļa 
Ulmaņa runa par situācijas nopietnību. Ministru prezidents arī uzsvēra, 
ka visi jaunā kabineta locekļi ir cīnījušies par Latvijas brīvību. Viņš solīja, 
ka visi turpmākie valdības locekļu centieni būšot vērsti uz sabiedrības 
lielākās daļas labklājības problēmu risināšanu. Zemkopības ministram 
tika uzdots izpētīt un ziņot par situāciju labības tirgū, lai sagatavotu 
priekšlikumus maizes cenas samazināšanai. Valdība arī piedāvāja sadalīt 
valsts īpašumu Brīvības cīņu veterāniem, kuri līdz tam nebija saņēmuši 
kompensācijas. Aktuālo problēmu vidū arī rūpniecībā strādājošo streiku 
izbeigšana. Valdība nākamajās dienās nodarbošoties arī ar noteikumu un 
likumu ierosinājumiem par vispārējo izglītību.28

20. maija “Kurier Poznański” numurā skaidroti Ministru prezidenta 
un kara ministra realizētā apvērsuma motīvi. Rakstā “Po zamachu na 
Łotwie” (Pēc valsts apvērsuma Latvijā) kā pirmais apvērsuma iemesls 
minēta “sliktā politiskā sistēma, kuru latvieši sev bija izveidojuši pēc 
neatkarības iegūšanas”. Izpildvarai trūka tiesību rīkoties, savukārt 
parlaments bija sašķelts divdesmit septiņās politiskajās grupās. 
Apvērsuma katalizators bija Satversmes reformu projekts, jo Latvijas 
parlamenta lielākā partija – sociāldemokrāti – nostājās pret to. Raksts 
vēstīja: 

Tas bija iemesls, kāpēc valdībai bija jāuzņemas atbildība stāties pretim 
pilsoņu kara draudiem un iekšpolitiskajām vajadzībām. Visbeidzot valdība 
apstiprināja, ka nerīkosies pretēji demokrātijas likumiem.29

Dažas dienas pēc apvērsuma Latvijā “Gazeta Polska” nosūta savu 
korespondentu uz Rīgu. 1934. gada 21. maijā ievietotais raksts “Przewrót 
na Łotwie. Korespondencja własna Gazety Polskiej” (Apvērsums Latvijā. 
“Gazeta Polska” speciālais korespondents.) ir viens no izsmeļošākajiem 
materiāliem par šo tēmu. Tas iedziļinājās valdības iespējās veikt plānoto, 
spert drosmīgus, bet nepieciešamus soļus. Raksta autors izmantoja arī 
medicīnas terminoloģiju: 

Dažu stundu laikā bez pretošanās Latvijas Ministru prezidents Kārlis Ulmanis 
un kara ministrs Balodis likvidēja likumdevēja varu kopā ar pašu parlamentu 
un politiskajām partijām, starp kurām bija sociālistu apvienības un fašistiskā 
organizācija, dēvēta par leģionāriem. Lai gan līdz tam šīs ‘varas’ likās 
spēcīgas un bīstamas, ātra un droša darbība bija pietiekama, lai tās bez sāpēm 
likvidētu.30

Latvijas apvērsums par divām dienām tika apsteidzis plānoto Ministru 
prezidenta Kārļa Ulmaņa slepkavību. Valsts stabilitātes draudus, atzīmēja 
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“Gazeta Polska”, radīja arī Saeimas opozīcijas konflikti ar Zemnieku 
savienību par piedāvātajiem konstitūcijas grozījumiem, kurus opozīcija 
kritizēja, bet savus ierosinājumus neiesniedza. Raksta autors Satversmes 
grozījumus raksturoja kā piedāvājumu, kas ir ‘sašūts kopā’, lai atbilstu 
visām vajadzībām. “Gazeta Polska” pārstāstīja arī parlamentu atbalstošās 
preses viedokli, kas Satversmes projektu dēvēja par “karikatūru” un 
aicināja nepieņemt. Dienas laikraksts “Pēdējā Brīdī”, kuru citēja “Gazeta 
Polska”, par situāciju dienu pēc apvērsuma ziņojis: 

Valdībai būs piešķirtas tiesības ieviest cenzūru un atstādināšanu. Kas notiks 
pēc tam? Tautas labākā daļa būs novesta izmisumā. Dažādi krāpnieki un 
nemiera cēlāji no ‘leģionāru’ vidus sāks runāt visas tautas vārdā. Bez šaubām, 
var sākties nemieri [..], var uzliesmot asiņains pilsoņu karš. Tas var radīt ārējās 
intervences draudus un Latvijas iznīcināšanu.31

Valdību atbalstošais laikraksts “Brīvā Zeme”, ko arī citēja “Gazeta 
Polska”, situāciju uzlūkoja mierīgāk un uzsvēra, ka “pēdējā brīdī 
norisinājās stipras un straujas darbības, lai paglābtu valsti un novērstu 
asinsizliešanu”. “Gazeta Polska” materiāli un it īpaši tajā publicētie Latvijas 
jaunās valdības paziņojumi akcentēja, ka “valdības darbības nav vērstas 
pret demokrātiju”. Tika uzsvērts arī nesen īstenotā valsts apvērsuma 
mērķis: 

Tas, ko mēs vēlamies panākt, ir, lai politisko partiju ķīviņi nenogalinātu tautas 
veselīgo garu un tās gribu. Vienīgā valdības vēlēšanās ir pēc iespējas ātrāk 
radīt tādus apstākļus, kuros šis gars varētu uzplaukt, veicinot vienotības 
atdzimšanu un tautas kopību, pateicoties kurai mēs atgūsim vienotu, stipru 
un skaistu Latviju.32

Jau minētajā rakstā “Przewrót na Łotwie. Korespondencja własna Gazety 
Polskiej” tika atgādināts par Brīvības cīņām, kurās K. Ulmanim bija svarīga 
loma: 

Patlaban mēs saskaramies ar daudz lielāku misiju nekā tikai brīvības iegūšana. 
Visai pasaulei ir jāparāda, ka mēs esam vienoti šim mērķim kā viena nācija, 
kas spēj dzīvot pati savā dzimtenē [..]. Laikā, kad ik dienu tiek atjaunots 
miers Austrumeiropā – uz stingriem un paliekošiem pamatiem, pastiprinot 
vajadzību sadarboties ar lielāku apdomību, valdībai ir jābūt vienotā tautas 
patriotisma atbalstītai. Citādi tas var pārvērsties katastrofā.33

Šķiet, ka šim paziņojumam bija svarīga loma Polijas sabiedriskās domas 
noskaņošanā par labu Latvijā notikušajām politiskajām pārmaiņām. Tajā 
arī Latvijas toreizējā vadība pozicionēta kā cilvēki ar lielu pieredzi, kas 
gūta gan cīņu laikā, gan darbā, veidojot valsts labklājību. Latvijai – līdzīgi 
kā citām valstīm, uzsvēra laikraksts, – draudēja gan ekonomiskā, gan arī 
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politiskā krīze, kura varēja beigties ar pilsoņu karu. Līdzīgas briesmas 
pastāvēja arī citās Eiropas valstīs, to skaitā pārējās Baltijas valstīs. Līdzīgu 
iemeslu dēļ arī daudzviet notika valsts apvērsumi. Polijā valsts apvērsumu 
1926. gada 12. maijā īstenoja Jozefs Pilsudskis (Piłsudzki), Lietuvā 1929. 
gada 19. septembrī politisko varu savās rokās saņēma Antans Smetona 
(Smetona), un tikai divus mēnešus pirms notikumiem Latvijā Konstantīns 
Petss (Päts) iedibināja autoritāro režīmu Igaunijā.34 

Austrumeiropas valstu iekšējā politika pēc kara bija atšķirīga no 
šodienas, apstākļi un vērtības ir mainījušās, vēstīja “Gazeta Polska”. 
Demokrātijas principi, kas savulaik saistīja tautu un valsti, tagad savu 
lomu ir mainījuši. Demokrātijas vietā izveidojās “profesionālās politikas 
parazītiskā pasaule, kurā partijas it kā burvju lokā savā starpā cīnās par 
varu”. Jaunā politiskā elite nespēja pārstāvēt cilvēkus vai arī vadīt valsti. 
Šī politiskā krīze Latvijā tika aprakstīta: 

.. sāka dominēt bīstama vienaldzība pret valsts lietām [..] it īpaši starp gados 
jaunākajiem cilvēkiem brieda neapmierinātība pret ievēlēto parlamentu un 
politiskajām partijām.35

Prese radīja iespaidu, ka Latvija atradās katastrofas priekšvakarā. 15. 
maija apvērsums, kā rakstīja “Gazeta Polska”, bija nepieciešamā “ķirurģiskā 
operācija”, kuras veikšanai bija vajadzīgs skaidrs prāts un strauja rīcība.36

***
Analizējot Polijas dienas laikrakstus un vienu mēneša izdevumu, 

atklājas vēl viena kopēja iezīme – apvērsuma attaisnošana. Valdību 
atbalstošā “Gazeta Polska” norāda, ka apvērsums tika veikts, lai 
„salabotu” Latvijas politisko sistēmu un sekmētu tālākās politiskās dzīves 
atveseļošanu, jo pēc neatkarības iegūšanas 1918. gadā tā nonākusi krīzē. 
Abu valstu kopējā pagātne, kā arī līdzīga politisko sistēmu attīstība pēc 
1918. gada ir iemesli, kāpēc 1934. gada 15. maija notikumi tiek vērtēti 
līdzīgi Polijas pašas situācijas raksturojumam. Visjēgpilnākie rakstu 
virsraksti: “Zamach stanu na Łotwie wykonany przez rząd w obronie państwa” 
(Valdība veic apvērsumu Latvijā, lai aizsargātu valsti, 17. maijs), “Naprawa 
ustroju na Łotwie. Wrażenie w Moskwie” (Sistēmas labošana Latvijā. Iespaidi 
no Maskavas, 20. maijs) un “Uzdrowienie życia politycznego zdaniem nowego 
rządu Łotewskiego” (Politiskās dzīves atjaunošana Latvijas jaunās valdības 
skatījumā, 26. maijs). Arī citos “Gazeta Polska” rakstu virsrakstos ir jūtams 
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atbalsts, taču ne tik izteikti kā iepriekšminētajos. Ar valdību saistītā avīze 
pirmajā lappusē vēstīja: 

[Latvijas] valdība bija spiesta ieviest šādus noteikumus baumu par plānojamo 
militāro valsts apvērsumu dēļ, apsteidzot parlamenta nespēju pretdarboties 
šai situācijai, kā arī lai veicinātu ekonomiskās reformas, lai izvairītos no 
finansiālās krīzes. Rēķinoties ar sabiedrības pieaugošo neapmierinātību, 
valdība uztvēra šo situāciju kā draudus pret valsts iekšējo viengabalainību 
un kā savu pienākumu uzskatīja veikt darbības ar visiem tās rīcībā esošajiem 
līdzekļiem.37

Apvērsums tika pamatots ar valsts aizsardzību. Iekšlietu ministra 
ieviestajiem noteikumiem par pulcēšanās brīvības pagaidu ierobežojumu 
ir viens kopējs mērķis – saglabāt kārtību, kas bija „nodota armijas Rīgas 
garnizona komandējošā virsnieka ģenerāļa Berķa rokās”. Rakstā tika 
pieminēti aresti un konfiscētie ieroči, bet nebija secinājumu un rezumējumu. 
Nākamajā rindkopā skaidroti apvērsuma iemesli. Laikraksts akcentēja 
Latvijas valdības paziņojumu, kas bija adresēts tautai un kas uzsvēra 
nepārtrauktos politisko partiju ķīviņus, kas ne tikai radīja neuzticību 
vēlētāju vidū, bet arī grāva ticību tam, ka šīs problēmas iespējams 
atrisināt. Viens no nepieciešamajiem pasākumiem iekšpolitiskā stāvokļa 
uzlabošanai bija Satversmes reforma, bet parlamenta vairākums atkal 
demonstrēja savu spriestspējas trūkumu un darbojās pret tautas gribu. 
Opozīcija projektu mainīja. Šajā situācijā valdība nevarēja pieļaut tādu 
iekšējo notikumu tālāku attīstību. “Gazeta Polska” rakstīja:

Valdība bija spiesta novērst to un veikt labojumus [..], kuri nepieļautu 
situāciju, kurā līdzpilsoņi vērstos viens pret otru. Valdība arī apzinās sekas 
un starptautisko noskaņojumu. Laikā, kad ir aktualizējies jautājums par miera 
nostiprināšanu Austrumeiropā uz ilgstošiem un nezūdošiem pamatiem, 
mums tas ir aukstasinīgi jāatbalsta, un valdībai ir jājūt atbalsts, kas ir vienots 
Latvijas tautas patriotismā un uzticībā. Valdības darbības [..] nav vērstas 
pret demokrātiju, tās mērķis ir radīt apstākļus, kuros tautas veselīgo garu 
neapdraudēs partiju strīdi.38

“Gazeta Polska” žurnālists noslēdza rakstu ar Ministru prezidenta Kārļa 
Ulmaņa uzsaukumu, kurā viņš mudina izprast situāciju, ka šie valdības 
pasākumi bija nepieciešami un tika veikti Latvijas nākotnes labklājības 
vārdā, jo tur nebūs vietas šķiru cīniņiem un šķiru politikai.39

Vēl viens zīmīgs virsraksts tā paša laikraksta 20. maijā publicētajam 
rakstam “Naprawa ustroju na Łotwie. Wrażenie w Moskwie” (Sistēmas 
salabošana Latvijā. Iespaidi no Maskavas). Raksts iepazīstināja ar PSRS 
viedokli: 
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Aģentūra TASS ziņo [..], ka fašistiskais valsts apvērsums Latvijā nebija 
negaidīts. Patlaban ir grūti paredzēt, kādā virzienā notikumi attīstīsies. 
Padomju prese bieži vien uzsver, ka fašistiskās organizācijas Latvijā ir saistītas 
ar Vācijas Nacionālsociālistisko partiju. 
Padomju Savienība pievērš lielu uzmanību politiskajai situācijai Austrumeiropā. 
Paliekot uzticīga miera un neiejaukšanās citu valstu iekšējās lietās principam, 
Padomju Savienība tomēr vienmēr būs ieinteresēta Baltijas valstīs notiekošajās 
politiskajās pārmaiņās.40

Maskavas pozīcija ir skaidra un acīmredzama, – saskaņā ar padomju 
preses ziņojumiem apvērsums tika uztverts kā tiešs drauds Baltijas 
valstu neatkarībai. Tā kā Padomju Savienība bija ieinteresēta Baltijas 
valstu ekonomiskās un politiskās neatkarības likvidēšanā, tās preses 
publikācijas skaidri pauda, ka visi ārējie draudi, kas vērsti pret Baltijas 
valstu neatkarību, ir arī Padomju Savienības rūpju lokā. Laikraksts arī 
minēja iemeslus:

Vienlaicīgi Padomju Savienība pievērš uzmanību politisko notikumu 
attīstībai, kuri jebkādā veidā var vai nu tieši vai netieši ietekmēt Baltijas valstu 
neatkarību vai neatkarības zaudēšanu. Tieši tāpēc padomju sabiedrība sekos 
līdzi neseno notikumu attīstībai Latvijā un galvenokārt tās ietekmei uz Latvijas 
ārpolitiku.41

Avīze “Gazeta Polska” 26. maijā iepazīstināja ar Latvijas jaunās 
valdības plāniem, kā atjaunot valsts politisko dzīvi. Rakstā kārtējo reizi 
skaidroti valsts apvērsuma īstenošanas iemesli, – šoreiz atsaucoties 
uz Ministru prezidenta biedra M. Skujenieka radiorunu. Laikraksts 
citēja Skujenieka minētos argumentus, ka notikumu katalizators bijusi 
sabiedrības neapmierinātība ar politisko partiju darbību. Tās rīkojās 
nevis tautas, bet gan nelielu grupu vai atsevišķu cilvēku interesēs. 
Tieši tāpēc pašas svarīgākās saimnieciskās problēmas nebija atrisinātas. 
Lēmējinstitūcijas bieži vien nebija latviešu rokās, tieši tāpēc, uzsvēra 
Ministru prezidenta biedrs, viens no svarīgākajiem jautājumiem ir 
latviešu loma savā nacionālajā valstī. “Gazeta Polska” uzsvēra, ka jaunā 
Latvijas valdība negatavojas apspiest citas tautības un etnisko minoritāšu 
grupas. Galvenais mērķis – Latvijas nacionālo vērtību saglabāšana 
“tā, lai briesmu brīdī mūsu pilsoņi, neskatoties uz savām saknēm vai 
reliģiskajiem uzskatiem, lepni dotos aizsargāt savu zemi”. Rakstu 
noslēdza nepārprotams secinājums, ka Latviju neviens nevar apsūdzēt 
fašismā vai hitlerismā.42
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***
Vēl viena analizēto rakstu kopēja iezīme bija to pasniegšanas veids, 

proti, tajos vienkārši tika stāstīts par esošo Latvijas situāciju un apvērsuma 
atskaņām, bez jebkādiem komentāriem vai refleksijām. Pētījuma ietvaros 
aplūkoto rakstu vidū divi bija vienkārši informatīva rakstura. Pirmais 
ir 1934. gada 19. maijā “Kurier Poznański” publicētais raksts “Sytuacja na 
Łotwie” (Situācija Latvijā), kas sniedza neseno notikumu īsu aprakstu, 
atzīstot, ka to rezultāts bija dramatisks. Otrs informatīva satura raksts 
tika ievietots ikmēneša izdevuma “Polityka Narodów” 1934. gada jūnija 
numurā. Tas bija atšķirīgs no iepriekš minētajiem un piedāvāja Kārļa 
Ulmaņa veikto darbību secīgu aprakstu.43

***
Pārlūkojot Polijas preses publikācijas par Latviju, izdevās arī atrast 

rakstu, kas veltīts Kārļa Ulmaņa 60 gadu jubilejai. Tas ievietots 1937. gada 
5. septembrī valdības avīzē “Gazeta Polska”. Tās otrajā lappusē publicēto 
rubriku “Dzień Polityczny” (Politikas diena) ievadīja īss paziņojums, ka 
Polijas Republikas prezidents 4. septembrī ir apbalvojis Latvijas Valsts 
prezidentu Kārli Ulmani ar Polijas Baltā Ērgļa ordeni (Polijas augstākais 
apbalvojums) par godu viņa 60. dzimšanas dienai. Apbalvojuma 
pavadvēstulē teikts: 

Vēloties izteikt Jūsu Ekselencei vissiltākās draudzības un cieņas jūtas saistībā 
ar Jūsu Ekselences laimīgo jubileju, es ar lielu apmierinājumu Jūs informēju, ka 
esmu piešķīris Jūsu Ekselencei augstāko apbalvojumu – Baltā Ērgļa ordeni. Es 
lūdzu Jūsu Ekselenci akceptēt manus vissirsnīgākos labas veselības un laimes 
vēlējumus, kurus es novēlu kopā ar Polijas tautu.44

***
Polijas laikrakstu materiāli par 1934. gada 15. maija apvērsumu 

nesniedz skaidru atbildi: vai Kārļa Ulmaņa īstenotais apvērsums 
uzskatāms par politiskās sistēmas salabošanu/remontu un atveseļošanos 
no politisko partiju radītajiem sarežģījumiem un problēmām vai arī tas 
bija veiksmīgs diktatūras ieviešanas mēģinājums. Tikai divos analizētajos 
rakstos, kas ievietoti labējās nacionālistiskajās avīzēs “Kurier Poznański” un 
“Gazeta Warszawska”, bija tieša norāde, ka Latvijā izveidota diktatūra. Citi 
šajos pašos laikrakstos publicētie raksti par Latvijas notikumiem pauda 
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satraukumu, atainojot karastāvokļa ieviešanu un stingros politiskos 
un sociālos ierobežojumus. Iespaidīga bija ieroču, pat veselu arsenālu 
konfiskācija un opozīcijas līderu aresti. Tajā pašā laikā “Gazeta Polska” 
piedāvāja daudz izsvērtāku viedokli, atklāja apvērsuma iemeslus, uzsvēra 
un argumentēja tā lielo nepieciešamību. Tika akcentēts Latvijas notikumu 
mierīgais raksturs un pretestības neesamība, kā arī īpaši norādīts, ka 
Latvijas politiskā situācija pirms apvērsuma ne tuvu nebija ideāla. 
Politologs F. Naumanis pamatoti norāda, ka “visas modernās diktatūras 
ir radušās demokrātijas apstākļos”. Tieši tāpēc diktatoram, lai saglabātu 
varu, ir jāmeklē atbalsts nācijā, kas arī bija Latvijas gadījumā, un, to darot, 
liela nozīme ir “demokrātijas rituālu praktizēšanai”.45 
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Vita Zelče

Naids naida ielogā
Latvija Padomju Savienības publiskajā 
telpā 20. gs. 30. gados

Rakstā aplūkots Latvijas diskurss Padomju Savienības publiskajā telpā 20. 
gs. 30. gados, galveno vērību veltot 1934. gada 15. maija valsts apvērsuma 
atspoguļojumam padomju presē un politiskajās brošūrās. Pētījuma ietvaros 
analizēti laikraksti “Правда”, “Известия” un “Komunāru Cīņa”, kā arī latviešu 
komunistu J. Krūmiņa–Pilāta, O. Dzeņa, K. Mežuļa, I. Ringa un K. Pečaka 
sacerējumi.
Secināts, ka situācija Latvijā uzlūkota, izmantojot padomju publiskajā telpā 
lietotā naida pret ārvalstīm rāmējumu, kā arī lietojot jēdzienu “fašisms” atbilstoši 
padomju tradīcijai un politiskajai retorikai. 20. gs. 30. gadu Padomju Savienībā 
tika kultivēta klaji naidīga attieksme pret Latviju, solīta pastāvošās varas gāšana 
un padomju varas izveide.
Ienaidnieku nosaukšanas, marķēšanas un kultivācijas padomju ideoloģiskās 
prakses turpina pastāvēt arī mūsdienu Krievijā gan ierasti padomiskā, gan 
modernizētā veidolā, uzturot mūsdienu Krievijas iedzīvotāju ikdienas apziņā 
Latvijas – Krievijas ienaidnieces – tēlu.
Atslēgvārdi: PSRS, Latvija, 1934. gada 15. maija apvērsums, “Правда”, “Известия”, 
“Komunāru Cīņa”, latviešu komunistu PSRS ideoloģiskā darbība, naida rāmējums, 
ienaidnieks.

Ideoloģiskās govis

Londonas Sitijā izplatītas šādas politiskas definīcijas:
Sociālisms: jums ir divas govis, jūs atdodat vienu kaimiņam.
Fašisms: jums ir divas govis, jūs atdodat abas valdībai. Valdība pārdod jums daļu piena.
Nacisms: jūs paturat govis un atdodat pienu valdībai. Valdība pārdos jums daļu piena.
Komunisms: valdība jūs nošauj un patur abas govis.
Ņūdīlisms: valdība nošauj vienu govi, slauc otru un pienu izgāž renstelē.
Vaitholisms: angļu zemkopības ministrijas viedoklis – jums ir divas govis. Pēc piena 
centrāles ieskata pārāk maz, lai tās ņemtu vērā.

Daily Telegraph. January 25, 1939.1
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Padomju vēstures literatūrā Latvijas Republikas politiskā iekārta, kas 
izveidojās pēc Kārļa Ulmaņa 1934. gada 15. maija, valsts viennozīmīgi 
un nešaubīgi tika dēvēta par fašistisku, nepieļaujot diskusijas, šaubas un 
atšķirīgus viedokļus. Šis vērtējums sakņojās tālaika padomju ideologu 
skatījumā uz Rietumu pasauli, tajā notiekošo tābrīža un pagātnes politisko 
un sociālo procesu vērtējumā. Publikācijas par fašismu Latvijā Padomju 
Savienībā parādījās jau 20. gs. 20. gados. Vēlāk PSRS iznākošajā presē un 
citos izdevumos 1934. gada 15. maija notikumi tika vērtēti kā fašistisks 
apvērsums, bet iekārta – fašistiskā diktatūra.

Ar jaunu sparu pirmspadomju Latvijas kā fašistiskas valsts diskurss 
tika kultivēts ideoloģiskajā un vēstures literatūrā, masu medijos u.c. kopš 
tās okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā. Pēc Otrā pasaules kara Latvijas 
PSR gan latviešu, gan krievu valodā iznāca virkne šai tematikai veltītu 
grāmatu, brošūru, tika publicēti zinātniski un populāri raksti. Atsevišķi 
darbi, kas vēstīja par 20. gs. 30. gadu Latviju – fašistisku valsti –, tika 
tulkoti arī angļu un vācu valodā. Latvijas PSR izteikti politizētā vēstures 
zinātne pagātnes laikpomu no 1934. gada maija līdz 1940. gada 17. jūnijam 
aprakstīja un vērtēja caur padomju vēstures zinātnē pieņemto fašisma vēr-
tējumu prizmu. Šī pieeja atspoguļojās mācību grāmatās. Piemēram, 20. gs. 
60. gadu otrajā pusē iznākušajā “Latvijas PSR vēsturē 7.–11. klasei” ir 52.§. 
“Fašistiskās diktatūras nodibināšana un antifašistiskā kustība Latvijā no 
1934. līdz 1940. gadam”. Tur lasām:

Fašisma galvenais spēks Latvijā bija lauku buržuāzijas partija “Zemnieku 
savienība”, kuras rīcībā bija militarizēta organizācija “Aizsargi”. Zemnieku 
savienību atbalstīja arī pilsētu lielburžuāzijas partija “Nacionālā apvienība” 
un citas fašistiskas grupas un organizācijas.
1934. gada 15. maijā fašisti izdarīja valsts apvērsumu. Saeimu padzina, apturēja 
politisko partiju darbību. Slēdza to preses orgānus. Iesākās masu aresti. 
Vairākus simtus cilvēku iemeta cietumos un ieslodzīja Liepājas koncentrācijas 
nometnē. Aizliedza sapulces un demonstrācijas. Valstī izsludināja karastāvokli, 
kas ilga 4 gadus. Visa vara tagad piederēja ministru kabinetam ar K. Ulmani 
priekšgalā. Latvijā nodibinājās atklāta visreakcionārāko, visšovinistiskāko buržu-
āzisko grupējumu teroristiskā diktatūra.2

Padomju vēstures zinātnē fakti mijās ar padomju iztēloto realitāti, 
pagātnes negatīvisms piešķīra leģitimitāti padomju iekārtai un Padomju 
Savienības pastāvēšanai. Tikai balstoties uz piešķirto absolūti negatīvu 
vērtējumu Rietumu pasaulei (pagātnes un tagadnes dimensijā), Latvijas 
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(un citu zemju) vēsturei līdz 1940. gadam un arī cariskajai Krievijai, 
padomju ideologi varēja pastāvošo iekārtu dēvēt par “vislabāko” un 
“visprogresīvāko”. Pagātnes notikumi, iekārtas, personāži u.c. netika 
analizēti, mēģinot rast racionālu skaidrojumu, tie tika interpretēti atbilstoši 
pastāvošā režīma vajadzībām un interesēm. Citas alternatīvas Padomju 
Savienības vēstures zinātnei, kura atradās absolūtā valsts kontrolē un 
pildīja vien tās pasūtījumu, nebija. Hanna Ārente (Arendt) par totalitārisma 
būtību savulaik rakstīja: 

Totalitārie režīmi ciniski un mērķtiecīgi iztīra pasauli tieši no tā, kam veselā 
saprāta utilitārismā ir kāda jēga, tai pašā laikā uzspiežot tai visam pāri 
stāvošu atklāsmi, pārjēgu, ko ideoloģijas dažādos laikos ir pasniegušās kā 
vēstures atslēgu vai visuma mīklas atminējumu. Pāri totalitārās sabiedrības 
bezjēdzīgumam tiek pacelta smieklīga pārdabiska ideoloģiska māņticība. 
Ideoloģija ir nekaitīga, nekritiska un patvaļīga viedokļu paušana tikai līdz 
brīdim, kamēr tai kāds nopietni notic. Un, tiklīdz tas ir noticis, šī ideoloģija kļūst 
par kodolu loģiskai sistēmai, kurā, tāpat kā paranoiķu sistēmās, ja tiek pieņemta 
pirmā premisa, tad jāpieņem viss turpmākais [..]. Veselais saprāts, kas balstās 
utilitārajā domāšanā, ir bezspēcīgs pret šīs ideoloģijas pārjēgu, jo totalitārisms 
rada funkcionējošu bezjēdzīguma pasauli. [..] Totalitārisma ideoloģijas mērķis 
ir nevis pārveidot apkārtējo pasauli, nedz izdarīt revolucionāras pārmaiņas 
sabiedrībā, bet gan pārveidot pašu cilvēka būtību.3

Latvijas un citu Baltijas valstu – pagātnes negatīvo aktoru – vēstures spec-
projekts bija padomju ideoloģijas sastāvdaļa. Tas tika īstenots vairāk nekā 
pusgadsimta ilgumā un ar oficiālo pasākumu, skolu, preses, televīzijas, 
radio, literatūras, kino u.c. starpniecību formēja Padomju Savienībā esošo 
tautu attieksmi pret baltiešiem un viņu pagātni. Šī padomju grandiozā 
ideoloģiskā projekta sekas tiešā un pastarpinātā veidā ir vērojamas arī 
šobrīd pastāvošajā vēstures izpratnē un politikā.

Šā raksta uzdevums ir piedāvāt ieskatu vēstures koncepta “Latvija – 
fašistiska valsts” saturā, ideoloģiskajā misijā, tapšanas gaitā un lietojumā 
publiskajā telpā 20. gs. 30. gados. 

Par jēdzienu “fašisms” un tā padomju rāmējumu
Terminu “fašisms” mūsdienu politikas zinātnes un vēstures ter-

minoloģijā neattiecina uz homogēnu politisko doktrīnu, tas ir t.s. 
jumta jēdziens, ar kuru apzīmē noteiktu vēsturisko apstākļu radītas 
reakcionāras parādības un idejas.4 Rodžers Grifins (Griffin) skaidro, 
ka “fašisms ir politiskās ideoloģijas veids, kura mītiskais serdenis tā 
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dažādajās permutācijās ir populistiskā ultranacionālisma palinģenētiska 
forma”.5 Fašisma jēdzienu daudzkārt skaidro via negativa. Proti, pretstatā 
liberālismam fašisms iestājas par totalitāru valsti un sociālistiskiem 
principiem, savukārt opozīcijā komunismam fašisms saistās ar 
nacionālisma, rasistiskās tīrības un izredzētības absolutizāciju. Fašisma 
definīcijas ietver arī nacionālās gribas sasaisti ar nacionālā līdera personību, 
militārismu un autoritārismu.6 

R. Grifins norāda, ka fašisma ideoloģiju gan kā opozīcijas kustību, gan 
kā režīmu raksturo desmit pazīmes: (1) fašisms ir antiliberāls; (2) fašisms 
ir antikonservatīvs; (3) fašisms tiecas pastāvēt kā politikas harismātiska 
forma; (4) fašisms ir antiracionāls; (5) fašistiskais “sociālisms”; (6) fašisma 
saite ar totalitārismu; (7) fašisma sociālā atbalsta heterogenitāte; (8) 
fašistiskais rasisms; (9) fašistiskais internacionālisms; (10) fašistiskais 
eklektisms.7 

Vēsturnieks Ēriks Hobsbaums (Hobsbawm), analizējot liberālisma bojā-
eju starpkaru Eiropā, norāda, ka tālaika labējo politisko spēku draudu 
konstitucionālajām un pārstāvnieciskajām valdībām, visai liberālajai 
civilizācijai, kā arī pasauli potenciāli visaptverošās kustības raksturojumam 
termins “fašisms” ir nepietiekams un samērā neatbilstošs. Viņaprāt, šis 
jēdziens ir nepiemērots tālab, ka ne visi spēki, kas gāza liberālos režīmus, 
bija fašistiski. Savukārt šis termins ir noderīgs tādēļ, ka fašisms gan savā 
sākotnējā itāļu modifikācijā, gan arī vācu nacionālsociālisma formā bija citu 
antiliberālo spēku iedvesmotājs un atbalstītājs, kas turklāt visiem labējiem 
piešķīra vēsturiskās pārliecības sajūtu, proti, “30. gados tas šķita nākotnes 
vilnis”. Daudzviet Austrumeiropā tapa fašisma mimikrijas.8 R. Grifins 
piedāvā režīmus, kas pieļauj vienas partijas pastāvēšanu, veido atbalstošas 
jaunatnes kustības, izmanto nacionālās atdzimšanas retoriku u.tml., apzīmēt 
ar terminu “parafašistiski”.9 Olivers Cimmers (Zimmer) atzīst, ka, rakstot par 
Austrumeiropu, parādības, kas apzīmējamas kā “radikāls nacionālisms”, 
tiek vienādotas ar “fašismu”.10 Totalitāro un autoritatīvo režīmu pētnieks 
Huans Lincs (Linz) Austrumeiropas valstu politiskās iekārtas, kuras 
polemikas tipa literatūrā nereti guvušas apzīmējumu – “fašistiskas”, vērtē 
kā birokrātiski militārus autoritatīvus režīmus.11 

Jēdzienu “fašisms” dažādi politiskie spēki (it īpaši, visa spektra 
kreisie pret labējiem) plaši un emocionāli izmantoja starpkaru politiskajā 
retorikā, diskusijās un uzbrukumos politiskajiem pretiniekiem visā Eiropā. 
Tam ir sava vēsture un nozīme padomju un pēcpadomju politiskajā 
un kultūras telpā. Šā jēdziena lietojuma izcelsmi noteica padomju 
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valsts iekšpolitiskā un ārpolitiskā situācija jau kopš tās dibināšanas, 
bet vēlāk – Otrais pasaules karš un tā nozīme Padomju Savienības 
vēsturē. 1917. gada oktobrī Krievijā varu ieguva boļševiki, kuri bija 
pārliecināti, ka vistuvākajā nākotnē visā Eiropā notiks revolūcijas, kas 
iznīcinās kapitālismu un kuru rezultātā varu iegūs sociālistiskās un/vai 
komunistiskās partijas. Padomju Savienības vēsture ir uzskatāma par 
vienu no vislielākajām 20. gs. utopiskajām avantūrām, proti, jauna, vēl 
nebijuša veida valsts un sabiedrības radīšanu. Vēsturnieks Martins Malia 
(Malia) norāda, ka notikušā unikalitāti vēl vairāk izceļ tas, ka netapušās 
pilsoniskās sabiedrības vietā stājās partija–valsts, vispārēja ideokrātiska 
birokrātija, kuru saliedēja ideoloģija un mesiānisms. Tā sevi pozicionēja 
kā proletariāta, visu nabadzīgo un ekspluatēto interešu paudēju, kā 
viscildenākās tikumības īstenotāju. Nenotiekot cerētajām sociālistiskajām 
revolūcijām Rietumu valstīs, boļševikiem nācās izšķirties par “sociālisma 
celtniecības vienā valstī” kursu. Šis padomju sociālisms bija utopija, ideālā 
alternatīva visiem pirms tam bijušajiem un esošajiem sabiedrības veidiem, 
antitēze – kapitālismam.12 Turklāt “Eiropas revolūcijas” idejas nerealizēšanās, 
neveiksmīgās revolūcijas Bavārijā un Ungārijā, kā arī, protams, Ļeņina un 
viņa līdzgaitnieku komunistiskās ģeopolitikas perspektīvas sabrukums 
bija smags trieciens padomju varai un tās prestižam.13

Izplēnot ilūzijai par vispasaules sociālistiskās sabiedrības rašanos 
vistuvākajā nākotnē, sociālisma celtniecība izolācijā noteica padomju 
varas attiecības ar citām valstīm un tās ārpolitiku, kā arī ideoloģisko 
uzdevumu – ārkārtēja lepnuma par savas valsts pirmreizējās humānās 
misijas – ideālās sabiedrības veidošanu – intensīvu kultivāciju un Rietumu 
zemju nicinājuma ideoloģijas radīšanu. Ārzemes un ārzemnieki kļuva 
par padomju valsts un sabiedrības ienaidniekiem. Padomju masu mediju 
starptautiskais rāmējums (framing) kalpoja izteikti negatīva priekšstata par 
ārpus-PSRS veidošanai un uzturēšanai. Rāmējuma jēdziens ietver procesu, 
kura gaitā tiek atlasītas masu mediju tēmas, noteikti to interpretācijas 
uzdevumi, efekti un sniegts norišu jēgas skaidrojums u.c. Rāmis/freims 
(frame) faktiski ir informācijas fragmentāro un atšķirīgo daļu organizēšana 
noteiktā tematiskā virzienā, kas nosaka ziņu vākšanu un veidošanu, līdz ar 
to arī auditorijas zināšanas un sapratni. Ziņu ietvars salīdzināms ar “logu”, 
caur kuru mediju darbinieki raugās uz pasauli un veido tās attēlu.14 Roberts 
Entmens (Entman) raksta, ka freims “ir uztveramās realitātes atsevišķu 
aspektu atlase un to pastiprināšana komunikācijas tekstos, tādējādi izceļot 
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atsevišķu problēmu esamību, cēlonisko skaidrojumu, morālo novērtējumu 
un/vai rekomendējot attieksmi pret tām”.15 Vara pār medijiem nozīmē arī 
varu definēt rāmējumu, kam ir būtiska loma sabiedrības zināšanu par to 
vai citu tēmu un attieksmju radīšanā.

Padomju laikraksti ziņās atainotajai pasaulei bija piešķīruši divus 
rāmējumus: “balto” – Padomju Savienībai un “melno” – pārējai pasaulei. 
Publicētā informācija kontrastēja: padomju “baltajā” pasaulē dzīvoja 
laimīgi darbaļaudis un varoņi, kas guva vienu darba uzvaru pēc otras, 
pārpildot plānus un agrāk dotos solījumus, veica varoņdarbus, arī 
iekarojot Ziemeļpolu. Šajā pasaulē valdīja prieks, jautrība un lepnums 
par savas zemes unikalitāti, pirmreizību. Tai bija arī “labākā valdība”, 
kuras priekšgalā – godīgs, tālredzīgs un sirdsskaidrs vadītājs J. Staļins. 
Padomju valstij bija piešķirta cīnītājas par mieru visā pasaulē misija. 
Savukārt “melnajā” pasaulē, kas pastāvēja ārpus PSRS, darbaļaudis cieta 
kapitālistu jūgā un fašisti ar lielākiem vai mazākiem panākumiem rāvās 
pie varas. “Melnās” pasaules izteiktais melnums, kura būtiska sastāvdaļa 
bija fašisms, kalpoja teiksmas par padomju cilvēku dzīvi radīšanā.16

Sociologs Ļevs Gudkovs (Гудков) atzīst, ka viens no padomju identitātes 
veidošanās pamatfaktoriem bija “ienaidnieki”. Viņš raksta:

Totalitārās propagandas visu semantisko lauku uzdevums bija izvērst 
divas pamatmetaforas – “jaunas sabiedrības celtniecība” un “fronte”. Abi 
jēdzieni veido vienotu jēgas kompleksu: nākotnes sabiedrības celtniecība 
(kam “visu valstu” un “labās gribas” cilvēku skatījumā ir paraugraksturs) 
notiek ekstremālos atklātā un slēptā kara apstākļos pret ārējiem un iekšējiem 
šķiras ienaidniekiem. Tie, kas “ceļ sociālistisko iekārtu”, atrodas ienaidnieku 
aplenkuma, “aplenkta cietokšņa” situācijā. [..]
Totalitārajās sabiedrībās “ienaidnieks” ir realitātes dihotomiskā priekšstata 
neizbēgams atribūts. Ienaidnieki mainās, bet saglabājas princips, sociālās un 
kultūras organizācijas veids.17

PSRS vēsture un attīstības gaita tika iztēlota kā cīņa pret iekšējiem un 
ārējiem ienaidniekiem. Pēdējo vidū īpaši nozīmīgs bija fašisms un fašisti. 
20. gs. 20. un 30. gados Padomju Savienībā lietotā jēdziena “fašisms” 
definējums un teorētiskais koncepts vispirms radās Komunistiskās Inter-
nacionāles (Kominternes) ietvaros. Boļševiki šo organizāciju dibināja 1919. 
gada martā Petrogradā ar nolūku sašķelt pasaules sociālistisko kustību un 
kļūt par tās kreisā atzara vadītājiem.18 1922. gadā, kad Itālijā varu ieguva 
fašisti, Kominterne savos kongresos, konferencēs, pieņemtajās rezolūcijās 
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u.c. dokumentos veidoja savu teorētisko skatījumu uz fašismu, kam bija 
jāiegulst pasaules komunistisko partiju praktiskajā darbībā.

1922. gada novembrī Petrogradā un Maskavā notika Kominternes IV 
kongress, kura dienaskārtībā bija jautājums par pasaules komunistisko 
organizāciju cīņu pret fašismu un vienotas antiimperiālistiskas frontes 
izveidošanu. Kominterne uzskatīja, ka šķiru cīņas attīstība kapitālistiskajās 
valstīs var novest līdz tūlītējai proletāriskajai revolūcijai, gan arī ceļā 
uz šo revolūciju var izveidoties pārejas posmi. To dažādās formas tika 
saskatītas tālaika Eiropas valstu politiskajās iekārtās. Nākamajos gados 
Kominterne (it īpaši savos plēnumos) fašisma jautājumam veltīja aizvien 
lielāku uzmanību, – par vienu no tās darbības pamatuzdevumiem tika 
deklarēta pasaules visu antifašistisko spēku saliedēšana.19 1923. gadā nāca 
klajā rakstu krājums “Мировой фашизм” (Pasaules fašisms), kurā tiek 
raksturotas gan fašisma pozīcijas pasaulē kopumā, gan daudzās atsevišķās 
valstīs. Tās ievadā sacīts:

Fašisms ir pēdējais līdzeklis, pie kura ķeras buržuāzija, lai apturētu neizbēgami 
tuvojošos proletārisko revolūciju. Fašisms ir buržuāzijas baiļu no šīs revolūcijas 
produkts. Tā kā revolūcija nobriest visās valstīs, kurās pastāv kapitālisms, 
tad arī fašisms gan jau noformējušos organizāciju veidā, gan tikai dzimstošu 
veidā eksistē it visur. Izņēmums ir padomju valsts, Eiropā nav nevienas valsts, 
kurā tajā vai citā formā nepastāvētu fašisms. Visa pasaule ir sadalījusies divās 
nometnēs – komunistiskajā un fašistiskajā. Fašisms tādējādi ir kļuvis par vienu 
no svarīgākajām sabiedriskās dzīves parādībām.20

Krājuma redaktors N. Meščerjakovs (Мещеряков) fašismu nodēvēja 
par “buržuāziskās diktatūras pēdējo formu”.21 Viņš fašismam piešķīra 
arī “proletāriskās revolūcijas pavadoņa”, “komunisma drūmās, melnās 
ēnas” apzīmējumu. Viņaprāt, Eiropas valstīs līdz ar komunisma ietekmes 
palielināšanos “aug arī tā ēna – fašisms” un tikai proletariāta uzvara, 
iznīcinot buržuāziju, atbrīvos cilvēci no “šīs melnās ēnas”.22 Iztirzājot 
fašisma pozīcijas dažādās valstīs, rakstu autoru nolūks ir veidot maksimāli 
dramatisku ainu, piešķirt fašismam īpašu lomu valsts politiskajā dzīvē, 
jo fašisma pozīciju stiprums atbilstoši komunistu pasaules attīstības 
koncepcijai iezīmēja komunisma drīzu perspektīvu. Piemēram, krājumā 
tika apgalvots, ka fašisma iedibināšanā poļu buržuāzija ir apsteigusi 
daudzas valstis; par Lietuvu sacīts, ka “faktiski jau tagad mums ir darīšana 
ar fašistisku kundzību, kas ir piesegta ar visvisādām demokrātiskām 
grabažām”; konstatēts, ka Igaunijā nav patstāvīgu fašistisku organizāciju, 
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“toties pati valdība tur fašistiska”; Somija tiek uzlūkota kā “klasiska 
fašisma valsts”.23

Krājumā “Мировой фашизм” iekļautā Latvijas situācijas apskata 
autors ir komunistiskās partijas darbinieks un žurnālists Osvalds 
Dzenis (1896–1937), kuru Kominterne un/vai citas padomju valsts varas 
struktūras 1923. gadā nelegāli nosūtīja uz Latviju. Tā paša rudenī viņš tika 
apcietināts, bet 1925. gadā politieslodzīto apmaiņas kārtībā nosūtīts uz 
PSRS. O. Dzeņa Latvijas apskats bija samērā pesimistisks, – viņš rakstīja, 
ka pēckara nacionālistiskā romantisma periods šeit, tāpat kā visās mazajās 
bufervalstīs, kas izveidojās vecās Krievijas malienās, tuvojas beigām un 
spēkā pieņemas agrāk tik spēcīgās strādnieku šķiras “drumslas“. O. Dzenis 
rakstīja, ka “Latvijas fašisms – buržuāzijas pašaizsardzības jauna metode –, 
protams, nevar tikt pārvērsts plašā masu kustībā, kā tas notika Itālijā”. Viņš 
norāda, ka fašismam Latvijā nav šķiriskās bāzes, to var atbalstīt ne pārāk 
plašas pilsētas un lauku lielās un vidējās buržuāzijas aprindas. Vērojamas 
pārsvarā tikai vienas fašistiskas organizācijas “Latviešu nacionālā kluba” 
aktivitātes, turklāt tā nostiprinās un savās rindās iesaista jaunatni.24

20. gs. 20. un 30. gadu Padomju Savienības publiskajā telpā Latvijas 
ekspertu lomā galvenokārt uzstājās tur dzīvojošie latvieši – Komunistiskās 
partijas funkcionāri un aktīvisti, ideoloģisko, akadēmisko un kultūras 
iestāžu un masu mediju darbinieki, kā arī Kominternes pārstāvji u.c. 
Arī viņi uz Latviju un tās norisēm raudzījās vien no Padomju Savienībā 
kultivētā ārzemju nicinājuma un Kominternes fašisma rāmējuma un 
centīgi meklēja fašisma un proletāriskās revolūcijas tuvošanās iezīmes.25 
Piemēram, vienā no pirmajām plašākajām grāmatām par Latviju “Как 
живут крестьяне Латвии” (Kā dzīvo Latvijas zemnieki), kuras autors 
Ivans (Jānis) Rings (1903–1938) bija padomju militārstruktūru politiskais 
un ideoloģiskais darbinieks, sniegts ieskats latviešu zemnieku vēsturē 
un, salīdzinot ar padomju kolhozu sasniegumiem, aprakstīta viņu grūtā 
dzīve “buržuāziskajā Latvijā”. Arī vēl citi Latvijas ekonomiskie, finanšu, 
budžeta, sociālie aspekti tiek aprakstīti negatīvā gaismā un pretstatīti 
Padomju Savienības panākumiem šajās jomās. Tā vēstīja: 

Nekādi meli, nekādi stingri mēri nespēj slēpt no Latvijas strādniekiem un 
zemniekiem sociālisma uzvaras kaimiņu milzīgajā padomju valstī. Robeža ir 
pārāk tuva, Latvijas darbaļaudīm ir pārāk daudz iespēju dzirdēt un redzēt, 
kā aizvien labāk, aizvien bagātāk dzīvo PSRS, kā nostiprinās, mašinizējas 
kolhozi, kā kolhoznieki boļševiku un dižā vadoņa b. Staļina vadībā iemanto 
pārtikušu dzīvi.26
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I. Ringa grāmatas trešajai nodaļai dots nosaukums “Latvijas fašisti 
uzbrūk”. Tajā akcentēta Latvijas vēlēšanās “iet Hitlera pēdās”. Autors 
norāda, ka šajā valstī ir ļoti daudz spēku, kas ir ieinteresēti fašistiskajā 
apvērsumā: 

Cīņā pret revolucionāro strādnieku kustību, par fašistiskās diktatūras 
dibināšanu Latvijā, par Latvijas pakļaušanu vācu fašismam, par intervences 
pret PSRS sagatavošanu ir apvienojušies visi melnie spēki, bet goda vieta viņu 
vidū pieder sociālfašistiem.27

Ar jēdzienu “sociālfašisti” tika apzīmēta Latvijas Sociāldemokrātiskā 
strādnieku partija. Savukārt Latvijas Komunistiskā partija tika uzlūkota kā 
vienīgais spēks, kas spēj atrisināt problēmas un ir “proletariāta revolūcijas 
uzvaras Latvijā ķīla”.

Latvija, tāpat kā pārējās Eiropas kapitālistiskās valstis piederēja  pie 
Padomju Savienības ienaidniekiem. 20. gs. 30. gados Eiropā tika runāts 
par jauna kara iespējamību un tā izcelšanās draudiem, un PSRS sevi 
pozicionēja kā vienīgo patieso miera aizstāvi un sargu visā pasaulē. 1934. 
gada janvārī J. Staļins Baltijas valstis nosauca to zemju vidū, ar kurām 
PSRS ir uzlabojušās attiecības,28 taču tas nemainīja naidīguma rāmējumu, 
kas noteica Padomju Savienības publiskajā telpā pieejamo informāciju par 
Latviju. 

1934. gada 15. maija apvērsums 
Padomju Savienības presē
Latvijas Republikai nekad padomju masu medijos netika veltīta īpaša 

vērība. Informācija bija izteikti fragmentāra. Turklāt, kā jau minēju, 
padomju prese par Rietumvalstīm publicēja tikai negatīva (arī nosodoša) 
satura informāciju. Ziņām par Latviju bija divējāda iedaba: no vienas puses, 
tās iekļāvās kopējā starptautisko ziņu ārvalstu nosodāmās dzīveskārtības 
rāmējumā, bet, no otras puses, informācijā par kaimiņvalstīm parasti tika 
likts vēl lielāks negatīvisma uzsvērums nekā par citām Eiropas valstīm. 
Tā cēlonība – Padomju Savienības, kas sevi uztvēra kā Krievijas impērijas 
teritoriālo mantinieci, nespējā samierināties ar šo zemju zaudējumu.

Pirmās ziņas

Lielākajos padomju laikrakstos – Vissavienības Komunistiskās 
(boļševiku) partijas Centrālās komitejas orgānā “Правда” un PSRS 
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Centrālās izpildkomitejas orgānā “Известия” – ziņas par Latvijā notikušo 
valsts apvērsumu parādījās nākamajās dienās. 1934. gadā 16. maijā 
“Известия” publicēja informāciju ar virsrakstu “Militārā diktatūra 
Latvijā”. Tajā iekļauta “Известия” korespondenta Londonā ziņa, ka 
Latvijā izsludināts karastāvoklis un slēgta Saeima līdz konstitūcijas 
reformai, un aģentūras TASS plašāks ziņojums no Varšavas. Tajā teikts, 
ka Rīgā visas valdības ēkas ieņēmis karaspēks, izplatīts premjera Ulmaņa 
un kara ministra Baloža paziņojums par karastāvokļa ieviešanu uz sešiem 
mēnešiem, apturēta Saeimas darbība līdz konstitūcijas reformai, arestēti 
kreiso frakciju līderi, to skaitā Saeimas priekšsēdētājs Kalniņš, ieņemts 
sociāldemokrātu Tautas nams, kā arī aizliegtas visas politiskās partijas. 
“Известия” arī informēja, ka Ulmanis un Balodis par apvērsuma ieganstu 
minēja Saeimas nespēju tikt galā ar saimnieciskajām problēmām un ka 
apvērsumu īstenoja Ulmanis un Balodis ar karaspēka, policijas un aizsargu 
palīdzību.29

Laikrakstā “Правда” pirmo informatīvo ziņojumu kopu par 15. maija 
notikumiem publicēja 17. maijā ar nosaukumu “Fašistiskais apvērsums 
Latvijā”. Saturiski tas bija līdzīgs “Известия” sniegtajai informācijai, 
tikai izvērstāks un faktiem bagātāks. “Правда” publicēja aģentūras 
TASS informāciju (sagatavota 16. maijā Rīgā un Varšavā), ka Latvijā 
ir karastāvoklis, naktī Rīgā karaspēks ieņēmis valdības iestādes un 
ka publicēts premjera Ulmaņa un kara ministra Baloža rīkojums par 
karastāvokļa ieviešanu uz sešiem mēnešiem. Laikraksts arī informēja par 
sociāldemokrātu arestiem. “Правда” arī citēja fragmentu no Ulmaņa un 
Baloža aicinājuma tautai:

Kad tiek izvirzīts jautājums par miera nodrošināšanu Austrumeiropā uz 
stabilākiem un ilgstošākiem pamatiem, mums ir nepieciešams šajā lietā 
sadarboties ar lielāku aukstasinību, un valdībai ir jāsajūt aiz sevis tauta, 
vienojošs patriotisms un karsta ticība, lai notikumi nekļūtu liktenīgi mūsu 
valstij.30

Balstoties uz “Jaunāko Ziņu” informāciju, TASS vēstīja, ka ir aizliegtas 
sapulces, demonstrācijas u.tml., ieviesta preses preventīvā cenzūra, 
slēgts 31 preses izdevums, nosauca arī vairāku arestēto sociāldemokrātu 
uzvārdus. Raksta tekstā netika lietots “fašistisks”, tas minēts vien virsrakstā. 
TASS 17. maija ziņojumu kopu turpināja “Правда” speciālkorespondenta 
materiāls “Atsauksmes Vācijā”. Tas vēsta, ka vācu presē ziņojumi 
par Latvijas notikumiem ievietoti ar virsrakstu “Latvija atbrīvojas no 
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parlamentārisma” un ar izceltiem burtiem rakstīts: “.. komentāros 
uzsvērts, ka nacionālsociālistiskā Vācija var tikai apsveikt šādu notikumu 
attīstību Latvijā.”31

Savukārt “Известия” 17. maijā rubrikā “Pēdējās ziņas” publicēja sava 
korespondenta ziņojumu no Rīgas “Detaļas par apvērsumu Latvijā”. Tas 
vēstīja, ka aizliegtas 33 avīzes, to skaitā arī ebreju, vācu fašistu un baltgvardu 
laikraksti, un pārējie izdevumi pakļauti iepriekšcenzūrai un ka Rīgas ielās 
patrulē militārās vienības, notiek kreiso partiju līderu un revolucionāro 
strādnieku aresti. Atsaucoties uz “Brīvo Zemi”, tika apgalvots, ka 
apvērsuma veicēji gatavojas izveidot ārpus partijām stāvošu valdību un 
ka tajā piekritis darboties bijušais premjers Skujenieks.32 “Известия” arī 
ievietoja rakstu “Vācu prese apmierināta ar apvērsumu Latvijā”. Tā saturs 
atkārto virsrakstā pausto apgalvojumu, gan piebilstot, ka vācu prese 
raizējas arī par vācu mazākumtautības turpmāko stāvokli.33

“Правда” 18. maijā publicēja rakstu “Atsauksmes par apvērsumu 
Latvijā”, kas balstīts uz TASS un laikraksta speciālkorespondentu ziņām. 
Vērtējošu attieksmi pauž apakšvirsraksti – “Vācu fašistu cerības”, “Berlīnes 
tosts par Ulmani”, “Uztraukums Zviedrijā”, “Terors un cenzūra”.34

Padomju presē pirmajās dienās pēc 15. maija informācijas nebija daudz, 
Latvijas notikumiem netika sniegts arī tiešs un nepārprotams vērtējums, jo 
rakstu virsraksti bija pretrunīgi vai daļēji pretrunīgi to saturam. Tomēr šīs 
ziņas bija iekļautas kopējā pasaules jaunumu negatīvo ziņu klāstā, jau ar 
to vien piešķirot atbilstīgu vērtējumu. Piemēram, līdzās informācijai par 
Latviju bija vēstījumi par fašistisko apvērsumu Bulgārijā un vācu fašistu 
izrēķināšanos ar vācu komunistu līderi Ernstu Tēlmani.

Vēl jāpiebilst, ka PSRS lielākie dienas laikraksti apjomā bija samērā mazi 
(piemēram, salīdzinājumā ar Latvijas lielākajiem laikrakstiem). Tas arī 
bija viens no iemesliem, kāpēc ziņas par 1934. gada 15. maija notikumiem 
Latvijā bija skopas.

Komentāri

Latvijā notikušā apvērsuma novērtējumu gan “Правда”, gan “Известия” 
sniedza pēc dažām dienām īpašā komentārā. 18. maijā “Известия” ievietoja 
rakstu “Fašistiskais apvērsums Latvijā”. Tajā apgalvots, ka apvērsums 
nebija negaidīts. Par tā tuvošanos liecināja konstitūcijas reformas 
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mēģinājums, ekonomiskās krīzes iespaids uz tautsaimniecību un politisko 
dzīvi, šķiru pretrunu saasināšanās, domstarpības Latvijas buržuāzijas 
dažādu grupu starpā. Laikraksts uzsvēra, ka vēl nav saprotams, kā 
tālāk attīstīsies Latvijas notikumi. Tika atgādināts, ka padomju prese jau 
vairākkārt norādījusi, ka Latvijas fašistiskajām organizācijām ir cieši sakari 
ar Vācijas nacionālsociālistu organizācijām. “Известия” pieminēja faktu, 
ka K. Ulmaņa valdība ir aizliegusi atsevišķas fašistiskās organizācijas un 
slēgusi to preses izdevumus, taču arī komentēja, “ka nav pārliecības, ka 
pret fašistiskajām organizācijām vērstie pasākumi nebūs vien notikušā 
apvērsuma patiesā rakstura piesegs”. Laikraksts arī norādīja, ka Padomju 
Savienība pievērš lielu uzmanību Austrumeiropas politiskajām norisēm. 
Tas brīdinoši vēstīja: 

Palikdama uzticīga savai miera saglabāšanas politikai un neiejaukšanās citu 
valstu iekšējās lietās politikai, tā nemainīgi izrādīja un izrādīs īpašu interesi par 
iekšpolitiskajām pārmaiņām Baltijas valstīs. Padomju Savienība ir ieinteresēta 
Baltijas valstu pilnīgas ekonomiskās un politiskās neatkarības saglabāšanā.35

Arī laikraksts “Правда” 18. maijā publicēja plašu komentāru 
“Apvērsums Latvijā”. Tā ievadā teikts, ka 

15. maija apvērsuma Latvijā raksturs diez vai var izsaukt šaubas. Kārlis 
Ulmanis un ģenerālis Balodis – figūras, kas ir labi zināmas Latvijas strādnieku 
šķirai, kā arī tai ir labi zināma Zemnieku savienības politika, šīs partijas 
karojošā kulaknieciskā reakcija.
Tas nav nejauši, ka tieši šī partija – visa reakcionārā un antiproletāriskā balsts 
Latvijas buržuāzijas politikā, Latvijas paātrinātas fašizācijas iedvesmotājs – 
būtībā ir fašistiskā apvērsuma iniciators un organizators.36

Rakstā kritizēta Latviešu Zemnieku savienības politika – atbalsts 
lielsaimniecībām, ekonomiskās krīzes risināšana uz proletariāta rēķina, 
uzsvērts, ka Ulmaņa fašistiskais apvērsums vērsts pret strādnieku šķiru 
un darbaļaužu masām. Naidīgi vārdi veltīti Latvijas sociāldemokrātiem: 
“Latviešu sociāldemokrāti, viņu vadoņi un ideologi palīdzēja Kārlim 
Ulmanim ne mazākā mērā kā kulaku bruņotās družīnas.” Sociālde-
mokrāti tiek dēvēti par “nicināmiem nodevējiem” (презренные преда-
тели) un F. Menders – par “vecu jokupēteri” (старый шут). “Правда” 
norāda, ka, lai gan Ulmaņa valdība vēršas pret fašistisko organizāciju 
“Pērkonkrusts”, īstenībā tā ir izlikšanās, jo ne velti Vācijas fašistiskā 
prese apsveica apvērsumu. “Правда” uzsvēra: “Vācu fašisti avansu par 
velti nedod!” Komentāru noslēdza rezumējums:
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Apvērsums Latvijā, dabiski, ir pievērsis mūsu valsts darbaļaužu uzmanību. 
Tomēr nedrīkst aizmirst par ģeogrāfiju, kura spēlē lielu lomu un kurai ir 
īpaši liela vieta pretpadomju fašistisko grupējumu plānos. Jaunā valdība, 
kas izveidota pēc apvērsuma, vēl nav skaidri un viennozīmīgi atklājusi savu 
ārpolitisko kredo. Turklāt labi zināmas ir Zemnieku savienības vadoņu 
senās simpātijas. Diez vai šīs simpātijas spēj nostiprināt Latvijas neatkarības 
neaizskaramību, kuru ar apsveicamu atklātību tīko Vācijas fašisti. Jau šī 
iemesla dēļ vien notikumi Latvijā prasa visvērīgāko uzmanību.37

“Правда” un “Известия” Latvijā notikušajam apvērsumam piešķīra 
apzīmējumu “fašistisks”, pat nemēģinot rast turienes politiskajās norisēs 
fašismam atbilstošas pazīmes (lai gan to bija iespējams izdarīt). Jēdzienam 
“fašisms” un tā lietojumam, kā to liecina arī Latvijas piemērs, bija 
galvenokārt īpašības vārda “slikts” (ļoti slikts) funkcija.

***
Laikraksti “Правда” un “Известия” 1934. gada maijā un arī vēlāk 

turpināja publicēt ziņas par Latvijas notikumiem. Tajās dominēja divas 
tēmas: (1) darbaļaužu apspiešana un stāvokļa nemitīgā pasliktināšanās un 
(2) Latvijas tuvināšanās Vācijai.

Laikraksts “Известия” publicēja ziņu “Fašistiskais terors Latvijā”, kas 
vēstīja par nelegālas komunistiskas tipogrāfijas slēgšanu un četru cilvēku 
arestu.38 “Правда” ievietoja rakstu “Aresti Latvijā”, kas vēstīja, ka Rīgas 
stacijā apcietināts Strādnieku teātra režisors Kārlis Veics un mākslinieks 
Herberts Līkums, kā arī vēl citi kultūras darbinieki, kas sadarbojušies ar 
PSRS.39 “Известия” ziņoja arī par fašistiskās organizācijas “Pērkonkrusts” 
biedru arestu. Šī organizācija atradās opozīcijā pašreizējai Ulmaņa valdībai 
un gatavoja pret to vērstu sacelšanos.40

Par nozīmīgu ziņu vērtu notikumu padomju prese uzskatīja latviešu 
žurnālistu ekskursiju uz Berlīni un viņiem par godu rīkoto pieņemšanu 
preses klubā.41 8. jūnijā “Известия” ievietoja rakstu “Latvijas hitlerizācija”. 
Tajā ietverta laikraksta korespondenta Tallinā sniegtā informācija, ka 
igauņu prese atzīmē, – 

Latvijas valdība savā darbībā arvien vairāk seko vācu fašisma paraugam. 
Nacionālistiskā propaganda, kuru Latvijas buržuāzijas valdošās aprindas 
kultivēja visus pēdējos gadus pirms apvērsuma, tagad iegūst jau “rasu 
fanātisma” formas.42

Jau minēju, ka ziņu par Latviju padomju presē nebija daudz. Tās 
paretam pazibēja paskopo starptautisko ziņu virknējumā. Laikrakstu 
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“Правда” un “Известия” lasītājiem bija visai grūti izsekot Latvijas norisēm, 
kā arī izprast 1934. gada apvērsuma kopainu un pieticīgās, fragmentārās 
informācijas dēļ analizēt notiekošo. Padomju prese vien radīja emocionālu 
iespaidu, ka Latvijā sākušies grūti laiki un ka padomju pilsoņu pienākums 
ir ienīst šādu valsti un tās varu.

Laikraksts “Komunāru Cīņa”
Padomju Savienībā līdz pat 20. gs. 30. gadu beigām pastāvēja 

spēcīga un visai liela latviešu kopiena. Piemēram, 1933. gadā Maskavā 
vien dzīvoja 14 650 latviešu – valsts iestāžu un uzņēmumu darbinieki, 
zinātnieki, pasniedzēji, studenti, ārsti, kultūras darbinieki, pensionāri 
u.c.43 PSRS  iznāca vairāki preses izdevumi latviešu valodā, no tiem 
30. gados nozīmīgākais – laikraksts “Komunāru Cīņa” (1930–1937), kas 
bija VK(b)P CK laikraksta “Правда” izdevums. Tā tirāža 30. gadu vidū 
bija ap 10 000 eksemplāru. 1934. gadā laikraksts iznāca katru dienu, 
tā atbildīgais redaktors Johans Lasis, viņu dažkārt aizstāja Konrāds 
Jokums. “Komunāru Cīņa” bija tipisks padomju preses izdevums, tajā 
tika publicēti Komunistiskās partijas un valdības lēmumi, raksti par 
marksismu un ļeņinismu, vadošo darbinieku runas, kā arī materiāli 
par padomju sabiedrības dzīvi – latviešu panākumiem sociālistiskajā 
sacensībā, industrializācijas sasniegumiem, kolhozu darbu u.c.44

Laikraksts “Komunāru Cīņa” pirmo informāciju par 1934. gada 
15. maija notikumiem publicēja 17. maijā ar virsrakstu “Militārā dik-
tatūra Latvijā”.45 Tā bija analoga “Известия” sniegtajai. Nākamajā 
dienā ziņām par Latviju dots nosaukums “Fašistiskais apvērsums 
Latvijā” un “Hitlerieši apsveic Ulmani”; 20. maijā “Komunāru Cīņā” 
publicēts raksts “Aresti Latvijā” un “Latvijas s.-d. [sociāldemokrātu] 
nodevība”; 21. maijā – “Jaunā Latvijas valdība” un komentārs “Ap-
vērsums Latvijā”; 22. maijā – “Latvijas fašizācija”.46 Pārsvarā šīs 
publikācijas bija laikrakstu “Правда” un “Известия” materiālu tul-
kojumi latviešu valodā. 

“Komunāru Cīņa” arī publicēja paziņojumu, ka P. Stučkas Maskavas 
latviešu strādnieku centrālais klubs 22. maijā plkst. 8 vakarā rīko “masu 
mītiņu sakarā ar fašistisko apvērsumu Latvijā. Runās b.b. Pilats un 
Lencmanis”.47 

Plašāks materiāls par 1934. gada 15. maija notikumiem publicēts 
“Komunāru Cīņas” 23. maija numurā ar kopēju virsrakstu “Latvijas 
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fašizācija”. Tā apakšvirsraksti: “Ulmanim – diktatoriskas tiesības”, 
“Hitlera pēdās”, “Likvidētas pašvaldību tiesības” un “Ulmaņa radioruna”. 
Laikraksts vēstīja:

Spriežot pēc Ulmaņa rīcības un Latvijas preses informācijas, Ulmanis pats sev 
ir piešķīris neierobežotu diktatora un Latvijas patvaldoņa tiesības.48

Komentējot K. Ulmaņa 18. maija radiorunu, laikraksts atzina, ka “viņš 
ar lapsas viltību izvairījās no visiem “asumiem”” un “ar viltotu patosu 
pūlējās iestāstīt, ka “Latvijas tautas gars ir atmodies”, “tautai atveras 
saulaina nākotne” u.t.t.”. “Komunāru Cīņa” atgādināja, ka K. Ulmaņa 
partija Latviešu Zemnieku savienība bija visdziļāk iestigusi korupcijas 
lietās un ka viņš ir lielgruntnieku interešu pārstāvis. Laikraksts rezumēja:

Fašistiskā reakcija ir tik atbaidoša, ka nekādi viņas pīlāri ne ar kādu daiļrunību 
nespēj un nespēs aizsegt no darba masām tās riebīgo seju.49

Laikrakstā “Komunāru Cīņa” publicēto materiālu saturs ieguva 
atmaskojošu raksturu, katra nākamā publikācija maija beigās iestājās 
par patiesības paušanu, cīņu pret K. Ulmaņa meliem un demagoģiju. 
Laikraksts deklarēja:

Latvijas fašistiskie diktatori nav velti locījuši muguru un deldējuši bikses 
Hitlera pieņemamajās istabās. “Ārstēdamies” Berlīnē, Ulmanis ir labi 
iegaumējis, ka ar kailu teroru vien masu nemieru savaldīt nevar. Sevišķi to 
nevar panākt ārkārtīgā bezdarba, ūtrupju un bada apstākļos. Tamdēļ viņš ķeras 
pie demagoģijas, manevrē un mēģina kaisīt masām smiltis acīs. Sociālismu 
nodibināt ulmanieši pagaidām gan vēl nesola, bet uz līdzenas vietas aplaimot 
strādniekus un zemniekus sola jau tagad.50

Laikraksts uzsāka dažādu Ulmaņa valdības darbību atmaskojumu, 
piemēram, liela vērība tika veltīta “fašistiskajai skolu politikai”.51 Viena 
no pamattēmām bija aresti un represijas. Laikraksts radīja priekšstatu, ka 
apcietināšanas un kratīšanas ir kļuvušas par ikdienas sastāvdaļu un tiešā 
vai pastarpinātā veidā skar it visus valsts iedzīvotājus. Piemēram, rakstā 
par notikumiem Latgalē vēstīts:

Aresti notiek katrā pagastā. Tiek kratīti veseli apvidi. Arestēto skaits sniedzas 
vairākos simtos. Ko nevar panākt ar arestiem, to izdara ar citāda veida 
represijām.52

Laikraksts arī ievietoja “cerīgus” rakstus, ka Ulmaņa diktatūra sekmē 
šķiru cīņu un paver iespēju varas maiņai. Šādā situācijā Ulmanis cenšas 
paplašināt sava režīma sociālo bāzi, nodarbojas ar demagoģiju un teroru. 
Zaķis (J. Kalnbērziņš) “fašistiskās Ulmaņa valdības” pirmos soļus vērtēja:
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Tie rāda, ka fašistu diktatūras masu bāze ir šaura, ka šī diktatūra balstās uz 
liekulīgu demagoģiju, teroru un štikiem, ka terors pakāpeniski pieaug ar 
katru dienu. Latvijā nav nevienas – ne buržuāziskās, ne demokrātiskās, ne 
sociālistiskās partijas, kas pieteiktu nopietnu karu šai diktatūrai. Latvijā ir 
tikai viena vienīga partija, kura ir aicinājusi un aicina uz cīņu zem komunisma 
karoga pret šo teroru, karātavu un kara gatavotāju diktatūru – tā ir Latvijas 
komunistu partija.53

Laikraksts “Komunāru Cīņa”, vēstot par Latvijas “fašizācijas gaitu”, 
nemitīgi uzsvēra, ka šķiru cīņa saasinās, tādējādi uzturot cerību, ka 
sociālistiskā revolūcija ir tuvu. Šo priekšstatu uzturēja arī publikāciju 
biedinošie virsraksti: “Masu kratīšanas Latvijas pilsētu ielās” (2. augusts), 
“Cilvēku medības Rīgas ielās” (3. augusts) u.tml. No 4. augusta “Komunāru 
Cīņa” uzsāka Latvijai veltīto ziņu un rakstu publicēšanu īpašā rubrikā 
“Fašistiskajā Latvijā”.

Laikraksts “Komunāru Cīņa” 1934. gada 15. maija notikumus Latvijā 
un pēc apvērsuma dibināto iekārtu vērtēja kā fašistisku un publikāciju 
politiskajā retorikā prasmīgi rīkojās ar šo terminu, veidojot baisu 
priekšstatu par šo valsti, kur valda faktiski absolūta fašistu patvaļa un 
terors.

1934. un 1935. gadā “Komunāru Cīņa” materiālus par Latviju ievietoja 
samērā bieži, bet visi tie sniedza negatīvu informāciju un vērtējumus. 
Laikraksts pasauli rāmēja atbilstoši tālaika padomju preses praksei: 
laimīgā dzīve rit PSRS, bet posts, terors un citas negatīvas parādības 
nosaka cilvēku dzīvi ārpus padomju valsts. 1936. gadā publikāciju skaits 
par Latviju samazinājās, to noteica staļinisko represiju pastiprināšanās, jo 
interese par ārvalstīm varēja kalpot par to iemeslu. 1936. gada novembrī 
sākās masveidīgi latviešu aresti un turpinājās divus gadus.54 1937. gadā 
Maskavā jau faktiski nebija latviešu, kas veidotu “Komunāru Cīņu”, ne arī 
to, kas lasītu. 1938. gadā laikraksts vairs neiznāca.

Vēl par dažiem izdevumiem
Latvijas 1934. gada 15. maija valsts apvērsums un politiskā situācija 

tika vērtēta arī vēl citos izdevumos – pārsvarā latviešu valodā iznākošajās 
politiskajās brošūrās. To autori – pazīstami un ietekmīgi Komunistiskās 
partijas darbinieki un ideologi. 1934. gadā klajā nāca Latvijas 
Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas Ārzemju biroja 
sekretāra Jāņa Krūmiņa–Pilāta (1894–1938) apjomā un formātā neliela 
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grāmatiņa “Ulmaņa fašistiskā diktatūra un strādnieku šķiras uzdevumi”. 
Arī šā izdevuma misija ir, izmantojot spilgtus un emocionālus epitetus, 
atmaskot Latvijā pastāvošās iekārtas nelietīgumu un prognozēt Padomju 
Latvijas dibināšanos. Piemēram, J. Krūmiņš–Pilāts rakstīja:

.. Ulmaņa valdība patiesībā ir tikai pilsētu un lauku lielburžuāzijas diktatūra. 
Tā ir Zemnieku savienības, bergistu un vācu junkuru trejsavienība, ar hitlerisko 
Vāciju un karu tīkojošo angļu imperiālismu aizmugurē. [..]
Fašistiskā diktatūra nav spējīga ne novērst saimnieciskās krīzes grūtības, 
ne izbeigt pretišķības un rīvēšanās valdošās šķiras rindās, ne – vēl vairāk – 
novērst augošo revolucionāro šķiru cīņu pret buržuāziju. Koncentrējot pret 
darbaļaudīm savus apspiešanas un terora līdzekļus, viņa neizbēgami vairos 
un koncentrēs arī darbaļaužu masu revolucionāro nemieru un kvēlošo 
naidu pret izsūcēju fašistisko diktatūru, kamēr revolucionārais proletariāts, 
nostājoties visas apspiestās un izsūktās darba tautas priekšgalā, nedarīs 
galu kapitālismam, satrieks buržuāzijas fašistisko diktatūru un nodibinās 
cienīgo, patieso strādnieku–zemnieku valdību – Padomju Latviju.55

J. Krūmiņš–Pilāts nosodīja arī Latvijas sociāldemokrātus, viņiem tika 
pārmesta ilgstoša necīnīšanās pret fašismu, sadarbības trūkums ar kreiso 
strādniecību, savtīgums un pašlabums, bailes no revolucionārā darba u.c. 
Grāmatiņas pamatuzdevums bija mobilizēt komunistus cīņai pret Ulmaņa 
fašistisko diktatūru.

Tāds pats uzdevums bija arī žurnālista Konstantīna Mežuļa (1904–
1938) latgaliešu valodā 1934. gadā izdotajai brošūrai “Kū nas fašistisko 
diktatura Latgolai”. K. Mežulis ievadā sniedz atbildi uz jautājumu: kas ir 
fašistiskā diktatūra? Proti:

Fašistiskō diktatura ir buržuju, kungu, pilsātu kapitalistu un spekuļantu, 
lauku kulaku un bogōtnīku vara. Tei it taida vara, kur dorba ļaužu izsycēji, 
ōdas maucēji un apspīdēji volda piļneigi atklōti. Kur jī vairs naslēp sovus 
laupētoju nogus ni ar kaidam demokratijas lupotom. Fašistiskō diktatura 
ir vysnaganteigōkō, vyspēseogōkō, vysašņojōkō pošu bogōtōkūs kungu, 
liellkapitalistu vaļdēšona.56

K. Mežulis norādīja, ka fašistiskā diktatūra ir ieviesta, lai īstenotu teroru 
pret buržuāzijai nepaklausīgajiem zemniekiem un strādniekiem un kopā 
ar Vācijas hitleriešiem bruņotos un gatavotos karam. Viņš paziņoja:

Vysa pasauļa kapitalisti gryb izlaupēt Padūm’u Savīneibu, nu breivōs dorba 
vaļsts porvērst par vērgu zemi. Un itymūs ašņaiņajūs palūs jem aktīvu 
leidzdaleibu tagadejī Latvijas diktatori.
Taida ir fašistiskōs valdeibas ōrējō politika. Ašņa upes, myrūņu kaudzes un 
palnu gubas redzamas aiz itōs politikas.57
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K. Mežulis akcentēja, ka tieši Latgale ir vislielākais Latvijas fašistiskās 
diktatūras upuris, tieši tur terors trako visasākajā formā (“tagad terors un 
cylvāku gyustēšona Latgolā nazyna nikaidu rūbežu”), arestē “kotru daudz 
moz apzineigoku dorba cylvāku”.58 K. Mežulis apvainoja K. Ulmaņa 
valdību Latgales kolonizācijā, negodīgā nodokļu un pabalstu politikā, 
darba inteliģences represēšanā u.c. Viņš aicināja dibināt cīņas komitejas 
un cīnīties par padomju varas nodibināšanu.

Par fašismu Latvijā rakstīja arī vēl citi Padomju Savienībā dzīvojošie 
latvieši. Politekonomijas profesors Kārlis Pečaks (1892–1938) 1935. gadā 
publicēja t.s. pētījumu “Latvijas saimniecība un fašisms”. Tajā tika 
uzsvērti Latvijas lielie ieguldījumi bruņojumā. K. Pečaks rakstīja, ka 
tas nozīmē “Latvijas pārvēršanu imperiālisma un fašisma sargpostenī, 
intervences sagatavošanas karalaukā”. Aplūkojot saimniecisko situāciju, 
K. Pečaks secināja, ka lauksaimniecības attīstību apdraud pārprodukcijas 
briesmas, pieaudzis trūcīgo un sīko saimniecību posts, palielinājusies 
laukstrādnieku un kalpu ekspluatācija, strauji turpinās strādnieku 
pauperizācija, rūpniecībā, ieviešot racionalizāciju, notiek uzbrukums 
strādnieku dzīves līmenim, “fašistiskā politika ārējā tirdzniecībā .. 
sola jaunu karagājienu pret strādnieku šķiru”, savukārt valsts finanšu 
politika ir “strādnieku aplaupīšana”.59 K. Pečaks secināja, ka Latvijas 
saimnieciskās izredzes ir “drūmas” un rodas labvēlīga situācija padomju 
varas izveidei. Viņš rakstīja:

Fašisma vara atraisa visas pretrunas – nacionālās un šķiru pretrunas un 
caur to rada labvēlīgus apstākļus priekš antifašistiskās frontes radīšanas, 
priekš masu vairuma iekarošanas. Visi objektīvie apstākļi tātad ir 
nogatavojušies, – viss tālākais atkarājās no mūsu enerģijas un prasmes. 
Šajā cīņā mums ir varens sabiedrotais – darbaļaužu masas PSR Savienībā. 
Varonīgā cīņā par sociālistisko celtniecību te gūst vienu uzvaru pēc otras – 
kas skaidri parāda, ko var iegūt proletariāts, kad tas nācis pie varas, skaidri 
parāda to ceļu, pa kuru jāiet proletariātam un visiem darbaļaudīm, visiem 
tiem, kas apspiesti. Šis ceļš ir ceļš uz Padomju Latviju!60

PSRS dzīvojošo un strādājošo latviešu komunistu publiskajā telpā 
paustais viedoklis bija vienāds. Tas situācijai Latvijā piešķīra padomju 
valstī kultivētā naida pret ārvalstīm un fašisma – komunisma priekš-
vakara – rāmējumus, kā arī cīņas par Padomju Latviju un tuvās uzvaras 
rāmējumu. Visplašāko rezonansi ieguva J. Krūmiņa–Pilāta Baltijas 
valstu delegāciju vārdā teiktā runa Komunistiskās internacionāles VII 
kongresā 1935. gada 15. augustā, kas notika Maskavā Padomju namā un 
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kurā piedalījās 513 delegāti, pārstāvot 65 komunistiskās partijas. Cīņa 
ar fašismu bija galvenais kongresa dienaskārtības jautājums. Fašisma 
un tā īpašību raksturojumu pamatreferātā sniedza bulgāru komunists 
Georgs Dimitrovs (Dimitrov). Viņš fašismu definēja kā internacionālu 
parādību, kuras rezultātā buržuāziskās diktatūras pāraug fašistiskās 
diktatūrās, kas ir atklāti teroristiskas diktatūras un kuru mērķis ir 
darbaļaužu apspiešana un gatavošanās karam.61 Savā referātā, kam 
dots nosaukums “Baltijas valstu neatkarība un hitlerisms”, J. Krūmiņš–
Pilāts uzsvēra, ka Baltijas valstu neatkarību apdraud Vācijas hitlerieši un 
fašistiskā Polija:

Baltijas pārvēršana par tiešas kara darbības lauku, nacionālās patstāvības 
zaudēšana, Baltijas sadalīšana starp Vācijas un Polijas imperiālismu, 
visreakcionārāko fašistiskās buržuāzijas elementu kundzības nostiprināšanās 
pār darbaļaudīm, strādnieku šķiras asiņainā apspiešana un izsūkšana, naidīgās 
vācu un poļu muižnieku kundzības atjaunošana, agrārreformas rezultātā 
iegūtās zemnieku zemes nolaupīšana par labu muižniekiem, vēl nedzirdētā 
Lietavas, Latvijas, Igaunijas un Somijas tautu masas nacionālā apspiešana no 
hitleriskās Vācijas un viņas sabiedrotā Polijas imperiālisma puses, – lūk, ko 
nes Vācijas–Polijas imperiālisma hegemonijas nostiprināšanās Baltijā.62

J. Krūmiņš–Pilāts apgalvoja, ka vienīgi PSRS nodrošina Baltijas valstu 
un Somijas neatkarību. Viņš norādīja, ka Baltijā “valdošo fašistisko kliķu 
politika ir Baltijas tautu dzīves interešu, viņu nacionālās patstāvības un 
brīvības nodevības politika”.63 Runas noslēgumā viņš aicināja cīnīties 
“pret Baltijas zem fašistiskās diktatūras papēža nospiesto tautu nacionālo 
un sociālo apspiestību”.64 1936. gadā klajā nāca J. Krūmiņa–Pilāta grāmata 
“Politiski dienas jautājumi”, kas aplūkoja Kominternes VII kongresā 
sniegto fašisma raksturojumu un pieņemtās rezolūcijas, kā arī mudināja 
Latvijas komunistus cīnīties pret pastāvošo iekārtu. Racionālu un 
realizējamu priekšlikumu gan faktiski grāmatā nebija. Dominēja padomju 
valodas tipiskās frāzes, eifēmismi, kā arī naida runa. Piemēram, naida 
demonstrācija un komunistu tiesību pārņemt varu Latvijā pieteikums ir 
grāmatas noslēgums:

Šodien vēl Latvijā trako fašistiskie varmākas. Vēl viņi žņaudz un bendē visu, 
kas ir dzīvs, progresīvs, uz priekšu virzošs Latvijas tautā un dzīvē. Viņi izlej 
savu bezspēcīgo ienaidu pret komunismu nebeidzamās terora orģijās, dzīdami 
katorgā un nāvē desmitus un simtus labāko strādnieku šķiras pārstāvju. Bet 
vēstures ratu pagriezt atpakaļ tiem neizdosies. Revolucionāro proletariātu 
tiem neiebaidīt. Komunistisko kustību tiem nenomākt. Nobendēto un 
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katorgā iedzīto biedru vietā celsies simti un tūkstoši bezbailīgi sociālistiskās 
revolūcijas cīnītāji. Pāri visiem šķēršļiem un pekliskām grūtībām komunisti 
ies plašās strādnieku masās, organizēdami tās uz vienotu šķiras cīņu. Pāri 
visiem fašisma uzceltiem žogiem un teroram viņi nesīs savus pretfašisma 
lozungus visplašākās tautas masās, neatlaidīgi un drošsirdīgi strādājot pie 
visu progresīvo spēku organizēšanas un apvienošanas varenā pretfašisma 
frontē, kura darīs reiz galu fašistiskam vandālismam. Proletariātam un nevis 
buržuāzijas fašistiskajiem parazītiem pieder Latvijas vēsturiskā rītdiena!65

Apjomīgākā un saturā bagātākā publikācija par Latviju, kas tika izdota 
PSRS 20. gs. 30. gados, bija Ivana (Jāņa) Ringa gandrīz 300 lappušu biezā 
grāmata “Латвия” (Latvija). Tā 20 250 eksemplāru tirāža iznāca sērijā 
“Капиталистический мир в очерках” (Kapitālistiskā pasaule apcerēs). 

Grāmata “Латвия” sniedza ieskatu Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā, 
tautsaimniecībā un ekonomiskās krīzes izpausmēs. Atsevišķa nodaļa 
veltīta Latvijas fašistiskajai diktatūrai un tās iekšējai un ārējai politikai, 
nākamajās iztirzāta Latvijas fašisma gatavošanās karam un Latvijas 
Komunistiskās partijas vēsture un darbība fašisma apstākļos. I. Rings 
Latvijas fašisma priekšnoteikumus saista ar 19. gs. jaunlatviešu kustību 
un buržuāziskajām politiskajām partijām, kas radās 1905. gada notikumu 
rezultātā un kas balstījās “Krievijas valstiskumā”. 1917. gadā tika dibināta 
kulaknieciskā Zemnieku savienība – viena no “Latvijas fašisma vadošajām 
partijām”. Savukārt pēc Pirmā pasaules kara partiju – gan buržuāzisko, 
gan sociāldemokrātu – politiskā darbība bija izšķirošais faktors, kas 
sekmēja atklātas fašistiskās diktatūras nodibināšanu. Grāmatas vērtība ir 
salīdzinājumā ar citiem padomju izdevumiem bagātākais faktu materiāls, 
kas gan atbilstoši padomju ārvalstu rāmējumam tika interpretēts absolūti 
vienpusīgi. I. Rings fašistu nākšanu pie varas Latvijā saistīja ar hitleriešu 
nākšanu pie varas Vācijā. Viņš skaidroja:

Latvijas buržuāzija saprata, ka hitleriešu karagājiens uz austrumiem izvirza 
tai perspektīvu piedalīties šajā gājienā. Fašistiskās kustības pastiprināšanās 
Latvijā pastāvīgi risinājās kopā ar pašas Latvijas buržuāzijas pretpadomju 
agresijas pieaugumu un to pavadīja pretpadomju militārā gatavošanās un 
propaganda Latvijā.
Fašisms Latvijā, tāpat kā citās valstīs, vispirms bija vērsts pret revolucionāro 
kustību valstī un pret pasaules proletāriskās revolūcijas pavardu – PSRS. Cīņā ar 
revolucionāro kustību Latvijas fašisms ir hitlerisma uzticams sabiedrotais.66

Raksturojot Latvijas fašistiskās varas mērķus, I. Rings norādīja, ka 
tā plāno jaunu karu pret PSRS, “gatavojas noslīcināt asinīs briestošo 
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proletārisko revolūciju” un izrēķināties ar “revolucionārajām darba 
zemniecības masām”, apspiest komunistisko kustību, pārvērst Latgali 
par iekšējo koloniju.67 Grāmatas noslēgumā I. Rings uzsvēra, ka fašisms ir 
Latvijas valsts neatkarības drauds un ka Latvijas tautas acīs ir “milzīgā mērā 
pieaugusi PSRS kā vienīgā drauga un aizstāvja autoritāte”. Viņaprāt, 

dilemmas – “ar PSRS vai ar Vāciju” – priekšā ne tikai plašas sīkburžuāzijas 
masas, bet arī ievērojamas Latvijas inteliģences un ierēdņu aprindas var 
nostāties tautas pusē.68

I. Rings arī atzina, ka viņš Latvijas situācijā saskata labvēlīgus apstākļus 
sociālistiskās revolūcijas uzvarai.  

Grāmatas “Латвия” ievadā norādīts, ka tās mērķauditorija ir partijas 
un militārie darbinieki. Tieši pēdējo vajadzību dēļ tajā liela vieta ir atvēlēta 
Latvijas militārajai politikai, militārajai sagatavotībai un Latvijas armijas 
raksturojumam. Šī nodaļa salīdzinājumā ar citām ir faktoloģiski bagātākā 
un racionālākā, tajā informācija nenoslīgst padomju ideoloģiskajā 
frāžainībā. I. Ringa grāmata varēja kalpot kā informatīvais līdzeklis (vai 
palīglīdzeklis) Latvijas okupācijas gatavošanai.

***
Latviešu komunistu aktīvo darbību Latvijas fašisma “atmaskošanā” 

pārtrauca staļiniskās represijas. 1936. gadā sākās PSRS dzīvojošo latviešu 
aresti. “Latvijas PSR mazās enciklopēdijas” dati liecina, ka padomju 
ideologu Jāņa Krūmiņa–Pilāta, Konstantīna Mežuļa, Kārļa Pečaka un 
Ivana (Jāņa) Ringa nāves gads ir liktenīgais 1938. gads.69 Padomju režīms, 
kuram šie cilvēki kalpoja ar lielu degsmi un pārliecību, sējot naidu pret 
savu etnisko dzimteni Latviju, viņus iznīcināja.

***
Tas gan vēl nemainīja Padomju Savienības publiskajā telpā kultivēto 

diskursu par Latviju. 1938. gada nogalē 10 000 eksemplāros tika izdota 
L. Kannera grāmata “Латвия” (Latvija); tā informatīvi bija daudz 
skopāka neka I. Ringa grāmata. Tajā bija teikts, ka Latvija ir “buržuāziska 
republika, kurā 1934. gada 15. maijā tika nodibināta fašistiska pārvaldes 
forma”.70Arī tā apgalvoja, ka Latvijas tautas masas uzskata PSRS par 
“izšķirošo miera faktoru un vienīgo tās neatkarības aizstāvi”.71
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Izteiktu attieksmes maiņu pret Latviju demonstrēja 1940. gadā 
20 000 eksemplāros izdotā M. Žirmunska grāmata “Латвия” (Lat-
vija). Tās iespiešanas atļauja izsniegta 1940. gada 13. aprīlī. Tajā 
akcentēts, ka viens no miera garantiem Austrumeiropā ir 1939. gada 
5. oktobra Latvijas un PSRS savstarpējās palīdzības līgums. PSRS un 
Latvijas draudzība un saimnieciskie sakari ir viena no šīs grāmatas 
pamattēmām. Turklāt Latvijas politiskās sistēmas un iekšpolitikas 
raksturojums tika aprauts ar paziņojumu: “Kopš 1934. gada visas poli-
tiskās partijas Latvijā oficiāli skaitās atlaistas.”72 Tam nesekoja ko-
mentāri, grāmata arī nevēstīja par sociālistiskās revolūcijas tuvumu 
un Padomju Latvijas izveidi.

1940. gada 17. jūnijā PSRS karaspēks ienāca Latvijas Republikas 
teritorijā.

Pēcvārds
Latvijas Republikas marķējums – “fašistiska valsts” – padomju 

publiskajā telpā tika saglabāts un uzturēts līdz pat perestroikas ietvaros 
uzsāktajai vēstures pārrakstīšanai. Jēdzienam “fašisms” padomju 
publiskajā telpā un cilvēku apziņā Otrā pasaules kara (Lielā Tēvijas kara) 
laikā un pēc tā bija jau cits jēgpildījums. To noteica Padomju Savienības 
cilvēku kara laika pieredze, ideologu nostādnes (sākot no J. Staļina kara 
laika runām73) un ideoloģizētās kultūras (īpaši literatūras, kino) realitātes 
konstrukcijas. Ļ. Gudkovs par padomju ienaidnieku klasifikācijā būtis-
kajiem tēliem –“vāciešiem, fašistiem un viņu sabiedrotajiem” – raksta:

Tie morālā un identifikācijas nozīmē ir svarīgākie un spēcīgākie ienaidnieka 
tēli. [..] Krievijā masu apziņā šie tēli iezīmē cilvēciskā traumatisko robežu. 
Propagandas retorikā hitlerieši vienmēr ietvēra neapšaubāmu bezcilvēciskā, 
amorālā un ļaunā raksturojumu.74

Latvijas okupācijas attaisnojumam padomju uzvaras pār vācu fašistiem 
un Latvijas vietējo “fašistisko diktatūru” apoloģētika bija ārkārtīgi 
izdevīga. Apzīmējuma “fašistiska” piešķiršana Latvijas valstij padomju 
diskursā jau pats par sevi saprotami nozīmēja tās leģitimitātes neesamību 
un noziedzīgas un pretcilvēciskas valsts raksturojuma piedēvējumu.

Ienaidnieku nosaukšanas, marķēšanas un kultivācijas padomju 
ideoloģiskās prakses, kā jau minēju sākumā, līdz ar PSRS sabrukumu 
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nav nozudušas no vēstures skatuves. Tās turpina pastāvēt gan ierasti 
padomiskā, gan modernizētā veidolā, uzturot mūsdienu Krievijas 
iedzīvotāju ikdienas apziņā Latvijas (un arī Igaunijas)75 – Krievijas lielāko 
ienaidnieču – tēlus.
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Viesturs Zanders

Kārļa Ulmaņa laiks latviešu grāmatniecībā
Rakstā aplūkotas K. Ulmaņa autoritārā režīma veiktās pārmaiņas grāmatniecības 
tiesiskajā bāzē (preses un autortiesību likumi) un administrēšanā (Sabiedrisko 
lietu ministrija). 20. gadsimta 30. gadu otro pusi raksturo gan mērķtiecīga 
izglītības un nacionālās kultūras atbalstīšana (Draudzīgais aicinājums, Latvijas 
Universitātes Mācības grāmatu apgādniecības fonds), gan ierēdņu un atsevišķu 
grāmatnieku profesionāļu servilisma izpausmes. Tikai iespējami plašas avotu 
bāzes izmantošana ļauj šā perioda grāmatniecību izvērtēt bez iepriekšējiem 
partijiskiem pieņēmumiem.
Atslēgvārdi: Kultūras fonds, grāmatniecības tiesiskā bāze, grāmatu cenzēšana, 
bibliotēkas.

Arvien pieaugošā laika distance, kas mūs šķir no pirmā valsts 
neatkarības posma (1918–1940), ļauj šo periodu novērtēt gan kā ļoti 
nozīmīgu nacionālās grāmatas attīstībā, tomēr nevairoties atklāt arī to 
gadu grāmatniecības procesu pretrunas un komplicētību. 

Pamatoti ir izcelt starpkaru perioda grāmatniecības kvantitatīvo 
izaugsmi salīdzinājumā ar līdzšinējo latviešu grāmatas attīstības 
intensitāti. No 16. gadsimta līdz valstiskuma proklamēšanai latviski 
izdoto grāmatu skaits sasniedz ap 15 tūkstoši nosaukumu, bet no 1919. 
līdz 1939. gadam klajā nāk 22 331 grāmata latviešu valodā.1 Tas kļūst 
iespējams, izdevējdarbībā iesaistoties prāvam skaitam privātpersonu, 
valsts institūciju un sabiedrisko organizāciju. Līdzīgi kā šodien, arī 20. gs. 
20.–30. gadu grāmatniecībā vairāk pamanāmi ir visražīgāk strādājošie: 
akciju sabiedrība “Valters un Rapa”, Ansis Gulbis (1873–1936) un Helmars 
Rudzītis (1903–2001). Tomēr grāmatniecību jūtami iespaido arī valsts 
kultūras politika, kuru pēc 1934. gada 15. maija lielā mērā saista ar Kārļa 
Ulmaņa vārdu, kas gan nereti atsevišķu norišu vērtējumā ir novedis pie 
neargumentētas idealizācijas vai kritikas.
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Ulmaņa autoritārā režīma gados vērojama gan pārmantotība, gan 
novitātes grāmatniecību ietekmējošo normatīvo dokumentu jomā, kā arī 
grāmatniecību pārraugošo valsts institūciju darbībā. 

Jau 1934. gada 24. jūlijā Ministru kabinets pieņem Likumu par Kultūras 
fondu, kuru kā pabalstu fondu garīgās kultūras veicināšanai 1920. gada 
18. novembrī izveido K. Ulmaņa valdība. Cita starpā Kultūras fonds ir 
finansiāli atbalstījis daudzu nacionālajai kultūrai vitāli svarīgu, bet savas 
iepriekšparedzamās nerentabilitātes dēļ atsevišķiem apgādiem riskantu 
grāmatu izdošanu. Fonda apgādā, piemēram, iznāk Kārļa Mīlenbaha 
(1853–1916) un Jāņa Endzelīna (1873–1961) “Latviešu valodas vārdnīca” 
(1–4, 1923-1932), Augusta Ģintera (1885–1944) sastādītais rādītājs 
“Latviešu zinātne un literatūra” (1–8, 1926–1940), kas apkopo no 1763. līdz 
1907. gadam Latvijā iznākušo periodisko izdevumu, kalendāru un rakstu 
krājumu rakstus. Grāmatniecības dotēšana turpinās arī 30. gados, kad 
šiem mērķiem 1934.–1935. gadā tiek atvēlēti 125 565 lati, bet 1939.–1940. 
gadā – 215 000 latu.2 Ar Kultūras fonda atbalstu tiek sekmēta arī dažādu 
periodisko izdevumu un nošu izdošana. 

Jaunu stimulu Kultūras fonda finansēto publisko, kā arī skolu 
bibliotēku attīstībā rada 1935. gada 28. janvārī fonda Domes sēdē 
izskanējušais K. Ulmaņa aicinājums ar grāmatu, mācību līdzekļu un 
gleznu dāvinājumiem atcerēties savu pirmo skolu. Kā liecina tolaik 
laikrakstā “Brīvā Zeme” strādājošais Konstantīns Karulis (1915–1997), 
mākslinieka Niklāva Strunkes (1894–1966) Vaidavas pagasta Briežu 
pamatskolai dāvinātais akvarelis “Pasaka par zelta ābeli” ne vien kļūst 
par šā aicinājuma simbolu, bet arī dod impulsu tajā pašā gadā izveidotā 
Miķeļa Gopera (1908-1996) apgāda nosaukumam.3 Līdz 1939. gada 
rudenim tiek saziedots vairāk nekā pusotrs miljons grāmatu, bez tam 
Kultūras fonds par saziedotajiem līdzekļiem iegādājas vēl vairāk nekā 
97 tūkstošus grāmatu.4

Uz valsts vienotības nostiprināšanu ir vērsts 1935. gada 5. janvārī 
pieņemtais Likums par valsts valodu, kas paredz, ka turpmāk “valsts un 
pašvaldību rakstos un mācības grāmatās latviešu valodā lietojami latīņu 
burti”.5 Savukārt Latvijas pievienošanās Bernes konvencijai par literatūras 
un mākslas darbu aizsardzību 1937. gada 15. maijā liek izstrādāt jaunu 
Autora tiesību likumu.6

1938. gada 11. februārī Ministru kabineta pieņemtais Preses likums 
galvenokārt reglamentē periodisko izdevumu iznākšanu, taču tāpat kā 
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1924. gadā Saeimā akceptētais Preses likums ir saistošs arī neperiodisko 
izdevumu izdevējiem. Tas cita starpā aizliedz apgādiem “nodarboties 
tikai ar tulkotu daiļliteratūras darbu izdošanu latviešu valodā”.7 Līdzīgas 
ievirzes protekcionismu paredz arī tajā pašā dienā pieņemtais Likums par 
spiestuvēm, bibliotēkām, lasītavām un tirdzniecību ar iespieddarbiem, 
kas kolportieriem aizliedz “piedāvāt un izplatīt ārzemju poligrāfisko 
iestāžu ražojumus”.8 Atšķirībā no 1924. gada likuma, kas paredzēja 
pieteikt grāmatu apgādu darbību Iekšlietu ministrijā, jaunais Preses 
likums noteica, ka pretendentiem ir jāsaņem Sabiedrisko lietu ministrijas 
atļaujas.

Grāmatniecības “pārrauga” funkcijas tiek deleģētas vairākām šīs 
1937. gada 1. aprīlī darbu uzsākušās ministrijas struktūrvienībām. 
Ja Preses un biedrību departamenta kompetencē ir darbības atļauju 
izniegšana, kā arī periodisko un neperiodisko izdevumu cenzēšana, tad 
ministrijas Sabiedriski kulturālā departamenta (turpmāk SKD) Rakstu 
un grāmatu izdevniecības nodaļas pārziņā ir “sabiedriski-kulturāla 
satura” rakstu sagatavošana un izplatīšana.9 Jāsaka gan, ka publicista 
Artura Krodera (1892–1973) vadītā nodaļa, kurā strādā arī rakstnieki 
Alfons Francis (1905–1948) un Leonīds Breikšs (1908–1942), vairāk ir 
saistīta ar preses izdevumiem nekā grāmatu apgādiem. Savukārt SKD 
Administratīvās nodaļas pakļautībā darbojas izdevniecība “Pagalms”.

Padomju cenzūra tā saucamo kaitīgo grāmatu sarakstus turēja pilnīgā 
slepenībā un uz laiku izsniedza tikai personām, kas bija atbildīgas par 
režīmam nevēlamo izdevumu izņemšanu no apgrozības. Savukārt 
Latvijas Republikas Iekšlietu, bet vēlāk Sabiedrisko lietu ministrijas 
ierēdņu lēmumi tika publicēti “Valdības Vēstnesī”, bet pēc tam apkopoti 
izdevumā, kas Jāņa Rozes (1878-1942) apgādā iznāca 2000 eksemplāru.10 

Zīmīgi, ka Sabiedrisko lietu ministrijas cenzoru uzmanību izpelnās 
vairākas jau 20. gados iznākušas grāmatas, kur aprakstītas Latvijas 
atbrīvošanas cīņas 1919. gadā. Pēc cenzora Aleksandra Krūmiņa domām, 
no apgrozības ir izņemama Pētera Zālītes (1864–1939) grāmata “Vācu varas 
pastari Latvijā” (1925), kurā “Pagaidu valdības rīcība, uzsverot toreizējā 
Ministru prezidenta K. Ulmaņa lomu, diezgan asi kritizēta – nav atzīta 
par vienīgo pareizo. Par toreizējo Ministru prezidentu kā par cilvēku, 
tā arī kā par valstsvīru nav dots labvēlīgs raksturojums”.11 Cenzors 
A. Krūmiņš par nepieļaujamu uzskata Andrieva Niedras (1871–1942) 
“Tautas nodevēja atmiņās” (1924–1930) atrodamo izteikumu, ka “baroni 
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labāk zaudēja savu zemi, nekā nodeva Latviju”.12 1937. gadā “nežēlastībā 
krīt” arī virsleitnanta Sergeja Staprāna (1896–1951) atmiņu grāmata “Caur 
Krievijas tumsu pie Latvijas saules” (1928), kurā pēc cenzora ieskata 
tiekot “noliegta tagadējā valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa un ģen. Baloža 
vadošā loma valsts atbrīvošanā. Toreizējais Ministru Prezidents esot 
“taisījis” kādu sevišķu “slīpētu” personīgo politiku, esot gribējis ielaisties 
kompromisā ar vāciešiem..”.13

Pagaidām nepietiekami argumentēts ir literatūrā sastopamais 
apgalvojums, ka Sabiedrisko lietu ministrija ir aizliegusi A. Gulbja 
apgāda 1938. gadā uzsākto Viljama Šekspīra Kopotu rakstu izdošanu.14 
Katrā ziņā šāda rīcība nav motivējama ar Rakstu pirmajā un vienīgajā 
sējumā publicētajiem lugu Andreja Upīša (1877–1970) tulkojumiem. 
Interesanti, ka 1940. gada janvārī pats rakstnieks piedāvā ministrijai 
izdot četros sējumos iecerēto “Romāna vēsturi”. Ministrija saņem pirmā 
sējuma manuskriptu un sagatavo līgumu, kurā piekrīt A. Upīša honorāra 
prasībām (120 latu par iespiedloksni) un apņemas visus sējumus izdot 
līdz 1943. gada 1. maijam.15 Jau padomju varas laikā 1941. gadā tiek 
izdota šā apcerējuma 1. daļa, kamēr turpinājums tā arī neiegūst grāmatas 
veidolu.

Saprotams, ka 30. gados apgādu darbā iejaucas arī citas, ar cenzūras 
institūcijām nesaistītas personas. “Latviešu konversācijas vārdnīcas” 
virsredaktors vēsturnieks Arveds Švābe (1888–1959) atceras, ka Kārļa 
Egles (1887–1974) rakstītā šķirkļa par A. Niedru korektūra ir nosūtīta 
K. Ulmanim un pēc tam izdevuma redakcija ir saņēmusi norādi 
ievērojami samazināt šķirkļa apjomu (no 60–70 rindiņām uz 10–20) un 
raksturot Niedru kā valsts nodevēju vai atteikties no šķirkļa vispār. 
A. Švābe izšķiras par otru variantu un pēc attiecīgā enciklopēdijas 
sējuma iznākšanas, protams, ir spiests uzklausīt A. Niedras piekritēju 
pārmetumus par viņa ignorēšanu. Savukārt pēc t.s. bāzu līguma 
noslēgšanas 1939. gada 5. oktobrī visus šķirkļus par Padomju Savienību 
izskata ārlietu ministrs Vilhelms Munters (1898–1967).16 

Vairākās publikācijās ir tiražēts dokumentāli nepamatotais 
apgalvojums, ka pēc 1934. gada 15. maija valdība ir sastādījusi “nevēlamo” 
grāmatu sarakstu, kas ir bijis par pamatu 101 500 sējumu izņemšanai no 
tautskolu bibliotēkām.17 Būtu nepieciešams apzināties, ka viens vai otrs 
režīms parasti dod tikai principiālus norādījumus, kurus tad īsteno tam 
lojālie profesionāļi. Turklāt varas nesēji nereti var atsaukties vismaz uz 
zināmas sabiedrības daļas viedokli. 
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Jau 1934. gada oktobrī literatūrkritiķis Līgotņu Jēkabs (1874–1942) pauž 
uzskatu, ka “Rīgas pilsētas publiskās bibliotēkas un lasītavas pārvērstas par 
komunistiskās un sociāldemokrātiskās literatūras galvenām patērētājām 
un noliktavām”. Tādēļ būtu “jāizņem no apgrozības..literatūra, kas sludina 
šķiru naidu, zākā Latviju un izsmej reliģiju”.18 1935. gada 8. februārī 
Rīgas pilsētas valde arī nolemj “izslēgt no tautas bibliotēku inventāra 
sociālistiska un komunistiska virziena grāmatas”.19

K. Ulmaņa valdības loma Latgales grāmatniecības un bibliotēku 
likteņos 30. gadu otrajā pusē samērā bieži ir pieminēta trimdas publikācijās. 
Ulmaņa konsekvento noliedzēju rakstos gan pagrūti no puspatiesībām 
un noklusējumiem “izlobīt” racionālo. Kādā no tiem ir apgalvots, ka 
“skolās grāmatas latgaļu valodā sadedzināja uz sārta, lai “nemaisās zem 
kājām””.20 Taču turpat izteikto minējumu par grāmatu iznīcināšanu 
Līvānu (tagad Jersikas) pagasta Madaliņas pamatskolā Gosporos drīz 
vien noraida šīs skolas bijušais pārzinis. Viņš norāda, ka pakāpeniski 
no aprites izņemtas vien nolietotās grāmatas, bet par skolas inventārā 
ierakstīto grāmatu iznīcināšanu ir draudējis sods.21 No konteksta izraujot 
faktus un tos tendenciozi skaidrojot, savus pieņēmumus par pārmaiņām 
Latgales bibliotēku krājumos ir centies pamatot arī Zviedrijā dzīvojušais 
publicists Miķelis Bukšs (1912–1977).22 Spilgts to aprindu pārstāvis, kuras 
rakstnieks Jānis Klīdzējs (1914–2000) ir nodēvējis par “trimdas kompleksu 
un neirožu apsēstu duci, kas sevi sauc par “vienīgajiem īstajiem latgaļiem”, 
kuri cenšas runāt visu dzimtenes un trimdas latgaļu vārdā”.23 Ir skaidrs, 
ka iepriekšminētās pieejas nekritisku no jauna aktualizēšanu var aizstāt 
vien šā temata padziļināta izpēte. 

Jau drīz pēc 1934. gada 15. maija par K. Ulmaņa valdības propagandas 
instrumentu kļūst vairāki jau pastāvoši apgādi. 1935. gadā nāk klajā Latvijas 
Telegrāfa aģentūras “Leta” izdevums “Pirmais gads 1934. 15. V–1935. 15. V.”, 
ko veido aizvadītā gada notikumu hronika, “Valdības svarīgākie lēmumi” 
un sadaļa “Pirmais gads valstsvīru runu spogulī”. Līdz 1939. gadam tiek 
izdoti pavisam 5 šādi krājumi. Savukārt izdevums “Latvju radošā gara 
atdzimšana” (1936), kurā publicētas K. Ulmaņa, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras priekšsēdētāja Andreja Bērziņa (1875–1941) un Latvijas 
Universitātes rektora Jūlija Auškāpa (1884–1942) runas Vienības svētkos, kā 
arī A. Švābes runa jaundibinātā Latvijas Vēstures institūta pirmajā atklātajā 
sēdē 1936. gada 11. maijā, pieredz publicējumu arī vācu un franču valodā.

Grāmatniecības vēstures literatūrā līdz šim tikpat kā nepieminēts 
ir apgāds “Pagalms”, kurš 30. gados ir laidis klajā vairākus desmitus 
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grāmatu. Tajā skaitā arī reprezentatīvos izdevumus “Latvija 20 gados” 
(1938) un “Pieci gadi: 1934.–15.V–1939” (1939). Šie abi “Letas” direktora 
Riharda Bērziņa (1888–1942) un mākslinieka Sigismunda Vidberga (1890–
1970) rediģētie krājumi ir prasījuši ievērojamas finansiālas izmaksas 
(attiecīgi ap 67 tūkstoši latu un apmēram 39 tūkstoši latu). Tas mudinājis 
Finanšu ministriju un Valsts kontroli pieprasīt Sabiedrisko lietu ministrijai, 
kuras pārraudzībā “Pagalms” darbojies, izstrādāt noteikumus par apgāda 
darbību. Zīmīgi ir sabiedrisko lietu ministra Alfreda Bērziņa (1899–1977) 
un ministrijas SKD direktora Jāņa Labsvīra (1907–2002) paskaidrojumi pie 
Noteikumu projekta: “Nosaukt izdevniecību ministrijas vai Sabiedriski 
kulturālā departamenta vārdā nebūtu vēlams, lai jau no paša izdotā 
iespieddarba neparādītu, ka tas ir propagandas izdevums, kādus pa 
lielākai tiesai šī izdevniecība arī izdod.”24 

Valsts jubilejas izdevums “Latvija 20 gados” tiek tulkots arī franču 
valodā, bet “Pagalma” izdotā K. Ulmaņa runa Valsts saimniecības un 
kultūras padomes sēdē 1939. gada 12. oktobrī (“Vēstījums tautai”) tiek 
iespiesta 20 tūkst. eksemplāru (no tiem 5 tūkst. krievu valodā). Interesanti, 
ka visu tirāžu ir bijis paredzēts izplatīt vienīgi Latvijas austrumdaļas 
apriņķos (Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Abrenes un Ilūkstes).25 

Atzīmēšanas vērts ir 1937. gada beigās pēc K. Ulmaņa iniciatīvas 
izveidotais Latvijas Universitātes Mācības grāmatu apgādniecības fonds, 
kas pēc zinātnes vēsturnieku atzinuma aizsāk sistemātisku latviešu 
akadēmisko mācību grāmatu izdošanu.26

1938. gada decembrī publicists Žanis Unāms (1902–1989) saņem 
uzaicinājumu izstrādāt izdošanas plānu K. Ulmaņa iecerētajai latviešu 
biogrāfiskajai vārdnīcai. Unāma piedāvātais izdevuma plāns27 izpelnās 
prezidenta atbalstu un darbs pie šā latviešu grāmatniecībai pirmreizējā 
izdevuma var sākties. Deviņos mēnešos tiek sagatavota un iespiesta 
vārdnīca “Es viņu pazīstu”, kurā pēc paša Unāma atzinuma “gandrīz 
100% realizētas Ulmaņa idejas un nodomi”.28 Neapšaubāmi, ka “Es 
viņu pazīstu” ir pats pazīstamākais, taču ne vienīgais29 paju sabiedrības 
“Biogrāfiskais arhīvs” izdevums. Sabiedrības rīkotājdirektors Ž. Unāms 
savos memuāros sniedz nevienā citā publikācijā neatrodamu informāciju 
par Vītauta Pelča sastādītās “Praktiskās angļu–latviešu vārdnīcas” un 
K. Ulmaņa iecienītā angļu rakstnieka Hjū Volpola (Walpole, 1884–1941) 
romāna “Klaiņotājs” izdošanas apstākļiem.30 

300

Viesturs Zanders.indd   300 2007.11.11.   15:32:40



Viesturs Zanders.  Kārļa Ulmaņa laiks latviešu grāmatniecībā                                 

Vēl 1940. gada pavasarī “Biogrāfiskā arhīva” apgādā iznāk K. Ulmaņa 
40 gadu sabiedriskā darba atcerei veltītais krājums “Tautai un valstij”. 
Ulmaņa krūšutēls tiek novietots 28. maijā Maskavā atklātajā latviešu 
grāmatu izstādē, bet 10. jūnijā nāk klajā viņa sekretāra Jāņa Ruduma 
(1908–1942) sakārtotais Ulmaņa Runu un rakstu 5. sējums, kurš pavisam 
drīz, līdzīgi vairumam 20.–30. gadu grāmatu, nokļūst padomju varai 
nevēlamo izdevumu sarakstos.

Pat nepiekrītot 3. grāmatu nedēļas (1935. gadā) rīkotāju viedoklim par 
Kārli Ulmani kā “mūsu grāmatniecības ceļvedi”, nevar noliegt viņa visai 
būtisko ietekmi Latvijas Republikas grāmatniecībā.
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Mārtiņš Kaprāns

Bišu māte ar primitīvu dvēseli 
Kārļa Ulmaņa fokalizēšana Edvarta 
Virzas monogrāfijā “Kārlis Ulmanis” 

Publikācijā tiek analizēta literāta Edvarta Virzas sarakstītā monogrāfija “Kārlis 
Ulmanis” (1935). Īpaša uzmanība ir pievērsta fokalizācijas fenomenam, kura 
izpēte ļauj apjēgt skata punktus, kas līdzdarbojas noteiktas naratīvas situācijas 
veidošanā. Konkrētāk, teksta analīze balstās uz franču naratologa Žerāra Ženeta 
(Genette) un amerikāņu naratologa Sīmūra Četmena (Chatman) fokalizāciju 
skaidrojošajām koncepcijām. E. Virzas monogrāfijas izpēte atklāj saliedētas 
K. Ulmaņa reprezentācijas formēšanos. Tajā tiek sapludinātas cilvēciskās 
un politiskās īpašības, kuras nostiprina reliģiskā intertekstualitāte. Raksta 
secinošajā daļā tiek rosināta diskusija par pagātnes pētnieku attieksmi pret 
tādiem kompleksiem tekstiem kā E.Virzas monogrāfija.
Atslēgvārdi: fokalizācija, reprezentācija, monogrāfija, biogrāfija, Edvarts Virza

Viņš prezidentu ņēmis tādu, kādu to sapratis, nespēdams aprakstīt zvaigzni pašu, bet 
zvaigznes atstarojumu savas dvēseles spogulī.

Virza, E. (1935). Kārlis Ulmanis. Rīga: Zemnieku domas. 12. lpp.

Pagātne saglabājas tekstos. Tā saglabājas arī citos artefaktos, taču teksti 
dominē aizgājušā laika un tā varoņu reprezentācijās. Konservatīvi un naski 
pagātnes pētnieki akceptē tekstuālās reprezentācijas kā gatavus produktus, 
nepievēršot uzmanību to iekšējām nozīmveidojošajām attiecībām. 
Tas formē šauru skatījumu, un teksti sastingst vēstījumos, par kuriem 
viss jau sen skaidrs, jo puslīdz ir apjēgti to tapšanu ietekmējošie ārējie 
faktori. Ignorance pret teksta iekšējo struktūru, kā jau es to agrāk esmu 
norādījis, veicina šablonisku priekšstatu gan par vēstījuma autoru, gan 
noteikta realitātes segmenta apzīmēšanu.1 Arī Latvijas vēsturnieki reti kad 
pievēršas intratekstuālajām attiecībām pagātnes izziņas avotos, lai gan to 
analīze ļoti bieži atklāj nianses, kas padziļina izpratni. Uzskatāms piemērs 
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ir attieksme pret literāta Edvarta Virzas monogrāfiju “Kārlis Ulmanis”, 
kas savā izdošanas gadā (1935) tiek vairākkārt atkārtoti iespiesta, pēcāk 
arī tulkota lietuviski un par kuras sarakstīšanu autors saņem Kultūras 
fonda prēmiju.

Tādēļ mans nolūks ir zināmā mērā konfrontēties ar šo dominējošo 
praksi un parādīt, kā, iztirzājot intratekstuālos elementus, konkrētāk, 
fokalizāciju, mēs iegūstam jaunas zināšanas par Ulmaņa reprezentācijas 
veidošanos E. Virzas monogrāfijā. Fokalizācija ir pamatā jebkuram 
naratīvam diskursam. Tās analīze atsedz autora izmantotos retoriskos 
līdzekļus, konstruējot naratīvu. Iesākumā rakstā tiek aplūkots 
fokalizācijas jēdziens, kam seko šī fenomena analīze. Secinošajā daļā es 
provocēju diskusiju par Virzas radītā teksta statusu un no tā eventuāli 
izrietošām spriešanas kļūdām.         

Fokalizācijas jēdziens
Fokalizācija vai tam radniecīgi koncepti (perspektivizācija, skatupunkts 

u. c.) ir sastopami jebkurā mūsdienīgā naratoloģijas koncepcijā, taču par 
tā ieviesēju var uzskatīt modernās naratoloģijas celmlauzi Žerāru Ženetu 
(Genette). Viņaprāt, fokalizācijas koncepts ļauj identificēt, kurš naratīvā 
runā (‘balss’) un kurš – skatās (‘modus’). Citiem vārdiem, fokalizācija 
plašākā traktējumā apraksta ierobežotu skatupunktu(-us), no kura 
lasītājiem atklājas stāsta pasaule, tiek reprezentēts stāsts (notikumi) un 
diskurss (valoda).

Fokalizācijas jēdziens sakņojas Platona un Aristoteļa priekšstatos 
par naratīva divējādo iedabu. No vienas puses, pastāv ‘tīrais naratīvs’ 
(diegesis), kurā runātājs stāsta ‘no sevis’, neizmantojot pastarpinājumu, 
bet, no otras puses, – mimēze (mimesis), kurā runātājs izliekas, it kā viņš 
būtu kāds cits.2 Saskaņā ar šo dalījumu Ženets ekstrapolē trīs fokalizācijas 
tipus – ārējo, iekšējo un nulles fokalizāciju. Par ārējo fokalizāciju var runāt 
gadījumos, kad naratīvu artikulē ar personāžu neidentificējies narators. 
Iekšējā fokalizācija savukārt attiecas uz naratora indentificēšanos ar kādu 
no personāžiem – visviens vai tas būtu galvenais varonis, vai perifērs 
spēlētājs. Tā var būt (1) fiksēta, kad naratīvs veidojas caur vienu personāžu, 
(2) mainīga, kad notiek pārslēgšanās no viena personāža perspektīvas uz 
citu, un (3) multipla jeb daudzkārtīga, kad viens un tas pats notikums 
atklājas dažādu personāžu skatījumā. Šis ārējā/iekšējā dalījums gan ir 
nosacīts, jo narators 
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gandrīz vienmēr “zina” vairāk nekā varonis, pat ja viņš pats ir varonis, un tādēļ 
naratoram fokalizācija caur varoni ir vienlīdz mākslīga lauka norobežošana kā 
pirmajā, tā trešajā personā.3

Visdiskutablākā ir Ženeta ieviestā nulles fokalizācija, kas apraksta 
naratīvus, kuros naratora klātbūtne nav nojaušama un stāstījums veidojas it 
kā pats no sevis, panākot t.s. viszinošā naratora efektu. Kritiķi galvenokārt 
norāda uz šī fokalizācijas tipa neveiksmīgo nosaukumu, proti, neviens 
naratīvs, lai cik bezpersonisks tas būtu, nav iedomājams bez naratora, 
tādēļ nulles pozīcija praktiski nav iespējama.4 Piekrītot šai kritikai, svarīgi 
tomēr ir izvairīties no bināra fokalizācijas modeļa – ārējās un iekšējās 
fokalizācijas, kas vienkāršo izpratni par naratīvām reprezentācijām.5 
Turklāt jāņem vērā, ka fokalizācijas tipi izolētā veidā ir reti sastopami un 
parasti naratīvs veidojas no dažādām šo tipu kombinācijām (Ženets to 
sauc par multimodalitāti).

Ženeta postulētajam fokalizācijas jēdzienam laika gaitā ir parādījušies 
dažādi interpreti,6 taču viņa sākotnēji ieviestais strukturējums vēl aizvien 
ir pamatā naratora un personāžu attiecību skaidrošanai. No augšminētā 
bināruma zināmā mērā ļauj izvairīties amerikāņu naratologs Sīmūrs 
Četmens (Chatman), kurš gan lielākoties etimoloģisku apsvērumu dēļ 
vispār atsakās no fokalizācijas jēdziena. Četmens fokalizāciju aizstāj ar 
četriem atšķirīgiem konceptiem: filtrs, centrs, viedoklis un interešu fokuss.7 
‘Filtrs’ paskaidro naratora izmantotos personāžus, kuri mediē naratīvu, 
‘centrs’ identificē galveno varoni naratīvā, kurš bez naratora līdzdalības 
rada pasauli, bet ‘viedoklis’ apraksta naratora perspektīvu. ‘Interešu 
fokuss’ ir visnepilnīgāk attīstītais Četmena koncepts, kas faktiski attiecas 
uz tiem naratīva efektiem, kurus apzīmē Ženeta definētais paralepsis 
jēdziens.8 Četmena koncepcijas galvenais jaunievedums, manuprāt, ir 
‘filtra’ un ‘viedokļa’ nodalījums, akcentējot atšķirības ‘ārējā fokalizācijā’, 
kurā Ženets būtībā sapludina mimētisko un dieģētisko dimensiju.

Četmens savus uzskatus, kuru es tomēr vērtēju kā reformētu Ženeta 
fokalizācijas koncepciju, ilustrē, izmantojot daudzu naratologu akceptēto 
diskursa laiktelpas un stāsta laiktelpas pretstatījumu. Jebkurš personāžs 
mīt stāsta laiktelpā, un viņš var burtiski redzēt (uztvert, izprast), kas notiek 
stāstā, jo viņš/viņa ir stāstā. Turpretī narators mīt diskursa laiktelpā un 
notiekošo “redz” tikai iztēlē vai atmiņā, ja runa ir par autobiogrāfisku 
vēstījumu.9

Tiesa, dažkārt literārajos (izdomātajos) naratīvos šīs abas laiktelpas ir tik 
ļoti satuvinājušās, ka analītiskas robežas novilkšana prasa ļoti skrupulozu 
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attieksmi. Vienkāršākajos gadījumos naratologi mēdz identificēt, vai 
tekstā parādās tiešā vai netiešā runa, kas skaidri norāda uz iekšēju vai 
ārēju fokalizāciju. Virzība no tiešās runas uz ‘tīro naratīvu’ parasti mazina 
empātiju pret personāžiem, turpretī netiešo pārdomu transformācija 
brīvās tiešajās pārdomās vairo empātiju.10 Taču grūtības sākas brīžos, 
kad nekādas punktuācijas zīmes vai sintaktiskas attiecības neliecina par 
izteikuma “īpašumtiesībām”, un tās var vienlaikus iegūt gan narators, 
gan – personāžs jeb, izsakoties Četmena terminoloģijā, viedokļa un centra 
līmeņi naratīvā pārklājas. Šādus teksta fragmentus mēdz saukt par ‘brīvu 
netiešo diskursu’ (free indirect discourse).

Saprotams, lasītājs parasti necenšas katru teikumu vai vārdu identificēt 
ar konkrētu instanci, jo viņam svarīgāk ir iegūt informāciju par stāsta 
pasauli, kuras uztveri jau pirms tās iepazīšanas iekadrējis noteikts žanrs. 
Monika Fludernika (Fludernik) šai ziņā trāpīgi norāda, ka “nav svarīgi, 
kurš redz un kurš runā, jo naratīva galvenais mērķis ir pasniegt mums 
katra personāža motivācijas un domu portretu”. Neapstrīdot šo lasīšanas 
‘praktisko jēgu’, tomēr jāuzsver, ka fokalizācijas analīze ļauj mums kļūt 
informētākiem arī par to, kā tekstos tiek konstruētas zināšanas.

Teksta analīzes dizains
Fokalizācija ir neverbāla parādība, tāpēc zināšanas par to mēs varam 

iegūt tikai caur tekstā artikulēto valodu.11 Tas nozīmē, ka sekundāra 
uzmanība pievēršama stāsta līmenim naratīvā. Lai operacionalizētu 
fokalizācijas jēdzienu, uzmanība E. Virzas monogrāfijā tiks pievērsta 
atsevišķiem fokalizācijas plāniem, kas vistiešākajā veidā attiecas uz 
K. Ulmaņa reprezentēšanu.

Ideja par ‘fokalizācijas plāniem’ aizsākās ar krievu semiotiķa Borisa 
Uspenska (Успенский) piedāvāto koncepciju par četriem skatupunkta 
plāniem literārajā naratīvā (ideoloģiskais, frazeoloģiskais, laiktelpas, 
psiholoģiskais).12 Balstoties uz šo pieeju, atsevišķi narotologi ir izstrādājuši 
savas fokalizācijas plānu vai šķautņu koncepcijas.13 Rakstā aplūkoju divus 
fokalizācijas plānus – perceptīvo un lingvistisko. Perceptīvajā plānā mans 
mērķis ir identificēt, kā E. Virza (ārējās fokalizācijas viedokļa līmenis), 
perifērie personāži (ārējās fokalizācijas filtru līmenis) un K. Ulmanis 
(iekšējā fokalizācija) veido attiecības ar laika kategoriju, proti, kā tā 
tiek inkorporēta Ulmaņa reprezentācijā. Lingvistiskajā plānā es pievērsu 
uzmanību K. Ulmaņa indeksācijai, kas atšķirībā no personāžu funkcionālās 

306

Martins Kaprans.indd   306 2007.11.11.   15:35:38



Mārtiņš Kaprāns. Bišu māte ar primitīvu dvēseli: Kārļa Ulmaņa fokalizēšana              

analīzes atklāj būtnes funkcionalitāti.14 Indeksāciju monogrāfijas naratīvā 
iztirzāju smalkāk, ņemot vērā divus raksturīgus personāžu identitātes 
veidošanas principus – subjekta identificēšana ar noteiktām attieksmēm 
un īpašībām un subjekta kontrastēšana ar citām identitātēm.

Analīzes procesā tekstu sadalīju “pēc piederības” vienam no trijiem 
līmeņiem, starp kuriem divi (viedoklis, filtri) atbilst ārējai fokalizācijai un 
viens – iekšējai (centrs).15 Ārējās fokalizācijas fiksēšanai izmantoju kritērijus, 
kurus koncentrēti ir formulējis lingvists Maikls Tūlans (Toolan), proti, 
naratora perspektīva tekstā parādās vides (setting) aprakstos, personāžu 
identifikācijās, temporālajos kopsavilkumos, personāžu definīcijās, 
ziņojumos par to, ko personāži neteica vai nedomāja, un komentāros 
(pārtraukumi, spriedumi, vispārinājumi).16 Kā iekšējā fokalizācija tika 
reģistrēti tie teksta fragmenti, kuros parādījās tiešā runa vai domas un 
pirmās personas lietojums. Personāžu tekstos, it īpaši K. Ulmaņa iniciētajā 
fokalizācijā, uzmanību pievērsu arī izteikumu statusam, t.i., vai tā ir tiešā 
runa, personāža pārdomas vai naratora atstāsts.

 Monogrāfijas teksta analīze
 Ārējā fokalizācija: viedokļa līmenis

Monogrāfija kā žanrs paredz naratora perspektīvas nepātrauktu 
klātesamību. Trešās personas naratora (viņu šajā gadījumā var vienādot ar 
autoru Edvartu Virzu) vērtējums caurauž Kārļa Ulmaņa reprezentāciju.

Aplūkojot, kā Virza indeksē K.Ulmani, varam nosacīti runāt par 
cilvēcisko un vadoņa īpašību sakausēšanu, kur pēdējām stāstījuma 
hronoloģiskajā struktūrā ir tendence intensificēties. Virzas vērtējumā 
Ulmanis jau kopš bērnības bijis ļoti patīkams cilvēks, kas savas domas 
izteicis kautrīgi un atturīgi, jo “paradis ar lielu cienību izturēties pret katru 
spriedumu, kas nāk no sava amata laba pratēja”.17 Līdztekus pieticībai kā 
raksturīga Ulmaņa iezīme tiek minēts stingrais gribasspēks. Piemēram, 
atrodoties ASV, Ulmanis iegrimst ikdienas darbos, kas uz mirkli aptumšo 
viņa agrāk lolotos (politiskos) ideālus, taču tad viņš iegūst pretsparu 
šai inercei, jūtot “dziļi sevī uz augšu veļamies veco latviešu gribu un 
stūrgalvību”.18  

Līdera jeb vadoņa īpašības kļūst reljefākas līdz ar Ulmaņa kļūšanu 
par piensaimniecības instruktoru Valmierā. Tiesa, arī turpmāk kā viena 
no izteiktākajām iezīmēm saglabājas pieticība un pazemība, kas tiek 
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pieminēta gan emocionāli nozīmīgos brīžos, piemēram, Tautas padomes 
dibināšanas vakarā, kad no Ulmaņa staro pazemība, vai pēc 15. maija 
apvērsuma, kad Ulmaņa valdīšanu Virza salīdzina ar pazemošanos tautas 
labā, gan daudz ikdienišķākās situācijās – lauku sapulcēs vai kongresos, 
kur var izpausties Ulmaņa “primitīvā dvēsele”.19 

Pieticīgumam tuvu stāvoša ir Virzas regulāri piesauktā Ulmaņa 
savrupība. Tas rada iespaidu par pretstatu visam, kas saistīts ar kolektīvu, 
un plašākā kontekstā – ar demokrātiju, kura monogrāfijā nepārtraukti 
tiek kritizēta. Līdz ar aiziešanu no savas dzimtas pavarda Ulmanis ir 
gājis viens un savas vientulības pavadīts, norāda Virza.20 Ierodoties ASV, 
daudzi Latvijā palikušie domubiedri Ulmanim piesola palīdzību, “bet 
viņš ar visu tiek galā pats, kā bija to arvien paradis”21; Pirmā pasaules 
kara laikā Ulmanis ir “vientuļa bāka”,22 un arī pēc apvērsuma “viņš ir 
pilnīgi viens”. Virza šo īpašību dažkārt tik ļoti cenšas izcelt, ka brīžiem 
tā pārvēršas mulsinošā hiperbolā: “Viņam nekas tik ļoti nepatīk kā 
cilvēki [..].”23 Jāpiemetina, ka savrupības likumsakarīgas sekas ir Ulmaņa 
paštaisnums, kas kontrastē ar iepriekš iztirzāto pazemīgumu. Protams, 
paštaisnums neparādās kā eksplicīta īpašība, taču tas, šķiet, neizbēgami 
caurauž politiķa rīcību visās nozīmīgākajās epizodēs (Brīvības cīņās, 
Lielās ekonomiskās krīzes laikā u. c.).

Viņpus šīm drīzāk cilvēciskajām īpašībām tiek tiražētas arī izteikti 
politiskas jeb vadonim nepieciešamas iezīmes. Itin bieži Virza izceļ Ulmaņa 
runas dotības, kas klausītājos izraisa tūlītēju afektīvu reakciju. Īpaši tiek 
akcentēta Ulmaņa spēja vienlaikus aktualizēt kā vispārcilvēciskas, tā 
ikdienišķas tēmas. Raksturīgs, piemēram, ir notikums, kurā viņš pēc 
atgriešanās no ASV uzrunā laucinieku publiku: 

Ulmanis, iziedams savā runā no lauka, pļavas, kūts vai istabas, paceļas, 
runādams pāri šiem tematiem vienā rāvienā, uzlidodams līdz visaugstākām 
tautas un cilvēka vajadzībām, un, kad klausītājiem auksti metas šais augstajos 
reģionos, zibeņa ātrumā viņš nolaižas līdz konkrētai dzīvei, izķerdams no tās 
kādu žilbinošu piemēru, lai tad atkal dotos augšup.24

Šajā un līdzīgos vērtējumos bez oratora talanta parādās arī daudz plašāks 
īpašību loks, kas sintezējas līderībā, kuru Virza sasaista ar nolemtību: 

Viņš bija radīts, lai pavēlētu, bet ne lai izpildītu citu rīkojumus. Daba viņam 
bija devusi līdz stipru zīmogu, un viņš ar katru dienu to vairāk saprata, ka tas 
viņam ne vien jāglabā, bet jāuzspiež visam, kas viņam apkārt.25
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Šīs izredzētības subjekts (tas, kurš izredz) ir abstrakts un nepas-
tāvīgs – vienviet to iemieso daba, citviet – Dievs, latviešu senču balss 
vai vēl kāds cits. 

Kopumā ņemot, Ulmaņa kā savrupa līdera klātbūtnē faktiski neatrodas 
neviens cits kaut atbalstītāja statusa cienīgs politiķis, ar kuriem viņš ir 
sadarbojies (Zigfrīds Anna Meierovics, Jānis Balodis u.c.). Respektīvi, 
gan Brīvības cīņu, gan apvērsuma priekšgalā tiek izvirzīts vienīgi viņš.26 
Tiesa, uz šīs vispārinātās līderības fona retāk parādās Ulmaņa kā rūdīta 
politiķa skices. Tās varam pamanīt brīžos, kad viņš demonstrē zināšanas, 
kā pareizāk pieveikt Rīdigeru fon der Golcu; kā Zemnieku Savienības 
līderis viņš prot iegūt kontaktus ar visiem vadošajiem cilvēkiem Latvijas 
pagastos, un kopumā ir bīstams pretinieks ikvienam, jo “viņam ir pavisam 
dziļas ziņas par visiem latviešu ļaudīm, kas cik necik darbojas atklātībā”.27 
Tomēr in toto Ulmaņa indeksēšanā gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi 
‘izredzētības diskurss’ ņem virsroku pār ‘taktiķa diskursu’.

Bez lineārās jeb vienkāršās indeksācijas, kas Ulmani reprezentē tieši 
un nepārprotami, svarīga loma ārējā fokalizācijā ir ierādīta opozīcijām, 
kuru rezultātā vadoņa īpašības iegūst īpašu spožumu. Tā kā bināras 
opozīcijas ir pamatā jebkuras ideoloģijas funkcionēšanai, tad arī Virzas 
monogrāfijā tās vienlaicīgi darbojas vairākos plānos. Teksta analīzē 
es galvenokārt uzmanību pievērsu diskursā fiksējamajām opozīcijām, 
nevis pretstatījumam, kas veidojas stāsta līmenī (notikumi, sižetiski tieši 
nesaistīti personāži). Reģistrētās opozīcijas nosacīti var iedalīt divās 
grupās – konkrētās un abstraktās. 

Konkrētajās opozīcijās, kas ir salīdzinoši retāk sastopamas, Ulmanis tiek 
samērots ar noteiktiem personāžiem, parasti politiskajiem pretiniekiem. 
Monogrāfijas sākumā Virza apraksta spilgtu ainu, kurā, būdams Cīrihes 
Federālās tehniskās augstskolas students Šveicē, Ulmanis sastopas ar kreisi 
orientēto studentu un nākamo politiķi Miķeli Valteru. Lai gan abiem, kā 
norāda Virza, ir kopēja māte – latviešu tauta, tomēr idejiski šie personāži 
iegūst opozīcijas raksturu, jo Valters aizraujas ar revolucionārām idejām, 
turpretī Ulmanis ir par mērenību un pakāpeniskumu. Rezultātā Ulmanis 
iepretim Valtera raksturojumam simbolizē prātīgumu un pragmatismu, 
turklāt graciozi tiek uzsvērts viņa zemnieciskums: 

Tā viņi abi runā garas stundas, sēdēdami pie galdiņiem vientulīgos kalnu 
restorānos: Ulmanis dzerdams glāzi piena, bet Valters glāzi vīna.28
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Zemnieciskumu un arhetipisku latviskumu Virza aktualizē arī 
situācijā, kad, būdams pirmais jaundibinātās Latvijas Republikas Ministru 
prezidents, Ulmanis Brīvības cīņu laikā sastopas ar vācu ģenerāli R. fon der 
Golcu, kura vāciskumam tiek pretstatīts zemnieks Ulmanis – tūkstošiem 
gadus vecās latviešu tradīcijas mantinieks.29 Tādējādi, latviešu armijai 
uzvarot Golca vadīto armiju, latviešu zemnieks simboliski gūst virsroku 
pār saviem paverdzinātājiem vāciešiem. Līdzīgi virsroku Ulmanis gūst, 
nokļūstot opozīcijā tālaika Itālijas diktatoram Benito Musolīnī, kura 
teiktais ir uzraksts uz vara dēļiem, kurpretī Ulmaņa sacītais ir “uzraksts 
uz dvēseļu palodām”.30

Daudz sistemātiskāk Ulmaņa reprezentācija tiek veidota salīdzinājumos 
ar abstraktām sociālām kategorijām. Šeit priekšplānā pirmām kārtām 
izvirzās pretnostatījums sociālistiem (t. sk. sociāldemokrātiem), kuriem 
rūp tikai “visādas valsts teorijas” un ražošana, nevis viena cilvēka 
priekšzīme un kalpošana garam,31 un kas iziet ne uz nācijas, bet uz 
demokrātijas aizstāvēšanu32. Šo opozīciju kreisajām idejām Virza izauž 
cauri visam stāstījumam. Jau agrā jaunībā, mācīdamies Jelgavā, Ulmanis 
saglabā rezervētu attieksmi pret jaunās strāvas idejām.33 Taču tikpat 
nederīgi iepretim Ulmanim ir dažādu veidu liberāļi, kas ir iecietīgi pret 
kreisiem elementiem un pat uztur ar tiem draudzīgas attiecības.34 Šī 
politiskā opozīcija ne tik daudz indeksē kādas būtiskas Ulmaņa īpašības, 
cik novelk skaidru robežu starp pareizajām un nepareizajām sociālajām 
(konkrētāk, politiskajām) identitātēm. 

Robeža tiek akcentēta arī daudz vispārīgākā līmenī, Ulmani pretstatot 
abstraktai politiķu kategorijai. Piemēram, kamēr citi pulcējas uz Tautas 
padomes sēdi, tikmēr Ulmanis pavada laiku pie frontes līnijas Daugavas 
malā; tāpat atšķirībā no citiem politiķiem viņš vairākkārt ir izglābis Latviju 
no saimnieciskiem sajukumiem.35 Īsāk sakot, uz savu politisko oponentu 
fona Ulmanis manifestējas kā daudz zinošāks, situāciju izprotošāks un 
inteliģentāks politiķis. Turklāt tīrās, nacionālās politikas, kuru veido 
Ulmanis, nošķiršana no samaitātās, demokrātiskās politikas, kuru taisa 
visi pārējie, bez šaubām, ir arī pamatā apvērsuma un autoritārisma 
leģitimācijai.

Atbilstoši uzsvērtajam savrupumam, Ulmanis samērā bieži tiek 
pretnostatīts pārējiem latviešiem, tādējādi paspilgtinot viņa unikalitāti 
“savējo” vidū. Tā, piemēram, kamēr tūkstošiem latviešu izmisumā 
dzen Pirmais pasaules karš, radot viņos vienaldzību pret Latvijas 
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nākotni, Ulmanis nezaudē modrību, uzmanīgi vērodams “tautas likteņa 
zvaigzni”36, un pat tad, kad ir nodibināta sava valsts, neviens latvietis ar 
tādu cienību un pazemību nespēj nostāties “savas Tēvijas vaiga priekšā”, 
kā to prot Ulmanis.37 Tajā pašā laikā latvieši kā references kategorija kalpo 
arī pozitīvu asociāciju ģenerēšanai. Dzīvojot ASV, topošais vadonis uzreiz 
pamana atšķirību starp latviešiem un amerikāņiem: 

Amerikāņiem trūkst tās smalkās atjautības un ironijas gara, kas latviešu 
zemniekiem dziļi slēpjas zem vienkāršās ārienes. Amerikāņu zemniekos 
redzami tikai veikalnieki.38

Līdzīga opozīcija veidojas starp latviešiem (tātad – Ulmani) un 
krieviem vai vāciešiem. Kā redzams, duālais ‘latviešu’ raksturojums paver 
iespējas  atkal norobežot negatīvu sociālo identitāti (izmisušie, bezcerīgie 
un liekulīgie latvieši) no pozitīvās (smalkajiem, prātīgajiem, kulturālajiem 
latviešiem), ar pēdējo no kurām tiek asociēts Ulmanis. Respektīvi, no 
vienas puses, latvieši Ulmanim palīdz kļūt par vadoni, bet, no otras 
puses, – par daļu no kopienas.

Visbeidzot Virzas realizētajā ārējā fokalizācijā atlicis apskatīt temporālo 
komponenti. Šo aspektu pamudināja rūpīgāk iztirzāt daudzviet tekstā 
sastopamās atsauces uz epizodēm, kuras naratīvā bija sagaidāmas 
tikai tālākā nākotnē. Šāda retoriska paņēmiena, kuru Ženets sauc par 
prolepsis, izmantošana pastiprina Ulmaņa izredzētību, kā arī pielīdzina 
viņu orākulam,39 kas ik pa brīdim ar Virzas balsi pravieto nākotni – gan 
neatkarīgas valsts nodibināšanu un uzplaukumu, gan apvērsumu. Pēc 
Jelgavas reālskolas beigšanas Ulmanis, dzīvodams laukos, gara acīm 
redz 

piena kannas tūkstošiem drūzmējamies pie latviešu dzelzceļa stacijām 
[izcēlums mans. – M. K.] un sviesta mucas ledus vagonos aizripojam uz robežas 
pusi, kur, svešās pilsētās vaļā attaisītas, tās iezaigosies vaska dzeltenumā, 
pauzdamas latviešu mājas godību. Viņš redz arī siera rituļus, lielus kā dzirnu 
akmeņus un spožus kā sauli pie debesu velves.40

Šī spēja ielūkoties nākotnē parādās arī turpmākajās epizodēs. Ulmanis 
pieslejas zemniekiem, jo zina, ka “šajā pusē guļ nedzimusi valsts, kas 
kādreiz modīsies”41. Apcerot dzīvi ASV, tiek piemetināts: 

Ulmanis nemaz nenojauda, ka paies nepilni desmit gadi un viņš dāvās ne 
tautas augstskolu, bet ūniversitāti, mākslas akadēmiju, konservātoriju un 
daudzas citas, pat sapnī nesapņojamas lietas. Tās būs celtas ne par Amerikā 
sapelnītu naudu, bet ar visu latviešu pūlēm. Tos viņš savāks kopā, lai atrautu 
biezo priekškaru, aiz kuŗa dievi paslēpuši tautas nākotni.42

311

Martins Kaprans.indd   311 2007.11.11.   15:35:38



             TRĪSDESMITO GADU LATVIJAS SPECPROJEKTOS

Jāteic, ka šajā citātā minētā Ulmaņa neziņa par nākotni, kuru kliedē 
narators (paralepsis), ir mazāk izteikta nekā paša personāža nākotnes 
nojauta (prolepsis). Jau pirms (sic!) Latvijas Republikas dibināšanas 
Ulmani pavada nojausma par apvērsumu.43 Zīmīgs, no temporālā 
plāna ārējās fokalizācijas viedokļa, ir arī Virzas izmantotais paņēmiens 
Ulmani saukt par prezidentu, lai gan monogrāfijas publicēšanas laikā 
viņš ir tikai Ministru prezidents (par prezidentu viņš kļūst 1936. gadā). 
Šādā nominēšanā ir saskatāma nepārprotama (apzināta?) Virzas vēlme 
leģitimēt Ulmaņa varas koncentrāciju. Turklāt ja pieņemam Viljama 
Lebova (Labov) un Džošuā Valetska (Waletzky) apgalvojumu, ka naratīva 
struktūrā parasti ir sastopama atsauce uz tagadnes kontekstu jeb koda, 
tad monogrāfijā regulāri parādās norādes uz apvērsuma neizbēgamību 
un pašsaprotamību, kas tādējādi normalizē citādāk ārkārtējo, Ulmaņa 
iniciēto notikumu.44

Ārējā fokalizācija: filtru līmenis

Perifēro personāžu izmantošana savā ziņā liecina par narācijas 
demokrātiskumu – jo augstāks personāžu īpatsvars, jo lielāks 
demokrātiskums.45 Jāteic, ka E. Virza izvairās no pārspīlēta demo-
krātiskuma – ārējā fokalizācijā izmantoto personāžu loks ir stipri 
ierobežots. Līdzīgi iepriekš opozīciju analīzē lietotajam strukturēšanas 
principam personāžus jeb naratīva filtrus varam iedalīt konkrētajos un 
abstraktajos.

Konkrētie personāži atkārto paša naratora nepastarpināti aizstāvēto 
viedokli par Ulmaņa izredzētību. Viens no retajiem “taustāmajiem” 
sabiedrotajiem, kas parādās monogrāfijā, ir Vidzemes lauksaimnieks un 
vairāku laikrakstu redaktors Hermanis Enzeliņš.46 Viņš uzreiz, iepazīstot 
Ulmani kā piensaimniecības instruktoru, topošajā vadonī saskata augstāku 
garu. Arī pēc Ulmaņa atgriešanās no ASV 

Enzeliņš jūt, ka šis cilvēks [Ulmanis] sakrājis milzums zināšanu un spēka, un 
ka līdz ar viņa ierašanos sabiedriskajās upēs sāksies liela ledus iešana.47

Savukārt arhibīskaps Springovičs jau krietni vēlāk, pēc realizētā 
apvērsuma, pauž sajūsmu par atbildīgiem valsts darbiniekiem adresēto 
Ulmaņa iedvesmojošo runu, kurā izskanējis “spēcīgais sauciens – ne rupju 
materiālismu, bet garīgumu mūsu dzīves pamatā”.48 Par Ulmaņa oratora 
dotībām pozitīvi izsakās arī rakstniece Anna Brigadere, kā arī mazāk 
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konkrēti personāži – kāda zemgaliete un kāds svešzemnieks.49 Līdz ar to 
šo Virzas regulāri atkārtoto īpašību nostiprina arī citas ‘balsis’.   

Līdzās augšminētajiem “dzīvajiem” personāžiem Ulmaņa repre-
zentācijas  filtrēšanā dažkārt iesaistās pagātnes teksti, t. i., Ulmaņa uztveri 
nosaka viņam tieši neadresēti izteikumi. Tāds, piemēram, ir publicista Ata 
Kronvalda sacītais par “blēdīgajiem sapņotājiem” un vīriem, kas “cīnās 
krietni, čakli, kamēr vēl dzīvi, līdz nāvei”, dod nepārprotamu mājienu, 
ka Ulmanis pieder pie pēdējiem.50 Akcentējot Ulmaņa ekskluzivitāti kara 
notikumos, Virza uz viņu attiecina 20. gadsimta pirmās puses amerikāņu 
“ieteikumu literatūras” spīdekļa Orisona Mardena rakstīto, ka “paši dievi 
nepazīst cēlāka skata par vīru, kas cīnās ar savu nelaimi”.51

Līdztekus šiem drīzāk sporādiskajiem konkrētajiem filtriem Ulmaņa 
filtrēšanā daudz blīvāk ir izkliedēti abstrakti kolektīvi aktori. Parasti 
tie ir savrupajam Ulmanim apkārt dzīvojošie cilvēki, kuri variējas no 
skolotājiem un zemniekiem līdz sirmgalvjiem un latviešiem. Šajā sociālajā 
kontekstā Ulmanis parādās kā zinošs un patīkams cilvēks, kurš bez lielām 
grūtībām kļūst par “savējo”.52 Pat ievērojami amerikāņi izceļ Ulmaņa prāta 
spējas, kad viņš, studējot ASV, sastāda sierniecības tabulu, par kuru kāds 
Minesotas Universitātes profesors noteicis, ka “pirmo reizi esot redzējis tik 
pilnīgu un labu tabulu”.53 Kritika par Ulmani faktiski neparādās, vienīgā 
vērā ņemamā vieta ir Virzas atsaukšanās uz pirmsapvērsuma latviešu 
presi, kas izplatījusi baumas par “Kārļa Ulmaņa veikaliem un Zemnieku 
Savienības bankrotējušajiem uzņēmumiem”. Taču šī, it kā negatīvu 
informāciju sniedzošā epizode patiesībā kalpo par pamatu, lai kritizētu 
“neaprobežotās preses brīvības laikus” un parādītu Ulmaņa vīrišķīgo 
raksturu, spējot izturēt šos publiskos uzbrukumus.54

Arī abstrakto filtru līmenī Virza akcentē Ulmaņa oratora talantu, īpaši 
koncentrējoties uz viņa runu atstāto emocionālo iespaidu.55 Raksturojot 
Ulmaņa pirmskara runas, Virza stāsta, ka laucinieki “nebija dzirdējuši 
cilvēku, kas tik ļoti tic viņiem un viņu darbiem”, un tādēļ “no visām 
Latvijas malām stiepjas rokas un balsis pēc viņa”.56 Bet pēc apvērsuma 
“vislabāk Ulmanis ļaudīm patīk, kad viņš runājot sāk bārties. Tad zālē 
vai laukumā visi paliek klusi it kā dabā pirms negaisa”.57 Tādējādi, 
filtrējot Ulmaņa “publiskās izrādes”, pirmām kārtām sociāli nostiprinās 
viņa līderība, tā ka milzīgs prieks rodas latviešos, “redzot, ka viena galva 
beidzot, lēnām starodama, paceļas pāri citām”.58
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Ulmaņa fokalizēšana temporālajā plānā, izmantojot Virzas tik 
iecienīto prolepsis paņēmienu, filtru līmenī parādās samērā reti. Taču 
šis iztrūkums tiek kompensēts ar īpatnākām, bet Virzam raksturīgām 
mitoloģiskām un bibliskām intonācijām, kuru intertekstuālais efekts 
funkcionē kā savdabīgs, saliedēts abstrakts filtrs, kurš Ulmaņa tēlā izceļ 
pārlaicīguma, dievišķuma, pārdabiskuma un ticīguma komponentes.59 

Jau īsi pirms Latvijas valstiskuma proklamēšanas Virza pravieto, ka 
Ulmanis “kristīsies ar tautas gara ugunīm”.60 Bibliskās intonācijas varam 
pamanīt arī brīdī, kad Ulmanis sadzird zemes balsi, kas aicina sevi 
svētīt, un Ulmanis, kurš pirmais ir izlasījis no pasaules sākuma rakstīto 
zemes Bībeli,61 svētī to “ar veco un mūžīgo svētīšanu”.62 Un no šādiem 
un līdzīgiem garīgiem darbiem “neredzams vīraks par godu Radītājam 
kāpj augšup no katras nodarbošanās”.63 Savukārt kara laikā izrādās, 
ka nedz Pestītājs, nedz Dievmāte un svētie nespēj paglābt baznīcu no 
bombardēšanas, izņemot Ulmani, kas ir Latvijas aizstāvēšanas augstākais 
organizators.64 Un jau pēc apvērsuma, Ulmanim apmeklējot kādu Latgales 
dievnamu, Virza uzbur ainu, kurā 

visu sāpju Remdētāja ilgi raugās prezidentā savām skumjajām un laipnām 
acīm. Viņa redz viņā savu bruņinieku un aizstāvi, kas pirms piecpadsmit 
gadiem ir atsvabinājis Viņas zemi un ļaudis.65

Īsāk sakot, Ulmaņa spējas milzīgu problēmu risināšanā ir vai nu 
dievišķas, vai pat pārākas par dievišķo. Taču, ja arī Virza Ulmani iekadrē 
kā dievišķā nesēju, tad runa drīzāk ir par poliformisku dievišķumu, kurā 
sintezējas gan kristīgā, gan pagāniskā paradigma. Precīzi to ilustrē it kā 
uz Ulmani tieši neattiecināmās Virzas pārdomas par latviešu paaudzēs 
kopto zemi, kurā 

katrs smilšu grauds ir pilns prieku un bēdu saulēm. Šis lauks ir vecāks par 
baznīcu [izcēlums mans. – M. K.], no tā ir cēlies Dievs, lai pēc tam paceltos 
debesu augstumā un, tur valdīdams, svētītu lauku darbu.66

Un tajā pašā laikā pēc apvērsuma katra Ulmaņa kustība ir priestera 
kustība, kuru vada tikai Dieva (nevis pagānisko dievu) balss.67

Rezumējot filtru līmeņa analīzi, varam secināt, ka tas lielā mērā 
atkārto paša naratora indeksācijas stratēģiju, taču papildu reprezentācijā 
tiek akcentēta Ulmaņa sakrālā dimensija. Ārējā fokalizācijā Ulmaņa 
“taustāmās” īpašības savietojas ar priekšstatu par metafizisko Ulmani. 

314

Martins Kaprans.indd   314 2007.11.11.   15:35:38



Mārtiņš Kaprāns. Bišu māte ar primitīvu dvēseli: Kārļa Ulmaņa fokalizēšana              

Iekšējā fokalizācija
E. Virzas monogrāfijā iekšējai fokalizācijai nav ierādīta tik nozīmīga 

loma kā ārējai, tomēr šis fokalizācijas tips ir pietiekami pastāvīgs, lai to 
aplūkotu atsevišķi. Iekšējā fokalizācija veidojas no Virzas izdomātiem 
Ulmaņa monologiem/pārdomām, kā arī no vēstuļu, runu un avīžu 
rakstu citātiem. Dažviet arī parādās nenozīmīgi citu personāžu “iekšējie 
redzējumi”, kuru analīzei es īpaši nepievērsīšos.

Viena no visbiežāk sastopamajām Ulmaņa pašindeksācijām ir 
nesavtīguma uzsvēršana. Atrodoties ASV, Ulmanis strikti seko savam 
mērķim – kļūt bagātam un upurēt šo bagātību “vispārības labā”.68 
“Manā dabā ir sakrāt un dāvināt,” viņš pie sevis domā.69 Paralēli Virzas 
norādēm arī Ulmaņa izteikumi liecina par dzelžainu gribasspēku un 
raksturu, neļaujot emocijām ņemt virsroku. “Sirdij jānogatavojas ciešanās 
kā maizei krāsnī, pirms to pasniedz kā nobriedušu vārpu citiem,” spriež 
Ulmanis, emigrēdams uz Helsinkiem, kad viņam draud nepatikšanas no 
Piektā gada soda ekspedīcijām.70 Tieši šis gribasspēks un nepiekāpīgums, 
parādīdamies politiskā kontekstā, nosaka visus svarīgākos monogrāfijā 
atainotos Ulmaņa sasniegumus – Brīvības cīņu uzvaras, Latvijas Republikas 
nodibināšanu un arī apvērsumu –, kuros, kā iepriekš redzējām, Virza nav 
atvēlējis vietu nevienam citam.

Iekšējā fokalizācijā Ulmanim ir raksturīgi sevi apzināties kā politisko 
līderi. Brīvības cīņu laikā viņš lasītājam atklājas kā savdabīgs militārais 
stratēģis (izturībai cīņās “jābūt tikpat metodiskai, kā lauku darbos”71 

vai “mazā gudrībai vajag uzvarēt lielā spēku”72), kas uz Juglas līniju 
bēgošajiem kareivjiem aizrāda: “Nieki! Mums ir tik viena, Daugavas 
līnija, un pie tās mums vajag stāvēt.”73 Arī citviet Ulmanis uzmundrina un 
pamāca kareivjus, šādi sniedzot par sevi informāciju, kas neparādās ārējā 
fokalizācijā. 

Iekšējā fokalizācijā formējas vairākas opozīcijas, kas galvenokārt 
papildina jau naratora konstruēto Ulmaņa identitāti. Tiesa, pārsvarā 
protagonists pozicionējas pret abstraktām sociālām kategorijām, nevis 
konkrētiem personāžiem (šo atbildību uzņemas Virza, tādējādi veicinādams 
samierniecisku un sīkām, personiskām ķildām pāri stāvošu vadoņa 
tēlu). Iekšējā fokalizācija apstiprina Virzas politiskajā laukā novilkto 
demarkācijas līniju pareizību. Pirmkārt, Ulmanis apliecina savu piederību 
zemniekiem, kas tūkstoš gados izveidojuši Latviju un kas jāliek Latvijas 
uzbūves pamatā.74 Otrkārt, viņš sevi norobežo no visiem demokrātijas 
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aizstāvjiem, par kādiem tiek nosaukti gan sociālisti, gan latviešu vadošā 
inteliģence. Mums ir jāorganizē demokrātijas principiem pretspars,– jau 
pirms Latvijas dibināšanas spriež Ulmanis, šo pretošanos iztēlodamies kā 
ārēji demokrātisku, bet sevī autoritātes ideju saglabājošu.75 Treškārt, viņš 
akcentē latviešu tautas, ar kuru viņš, bez šaubām, identificējas, pārākumu 
par citām tautām. ‘Sociālā salīdzināšanās’ galvenokārt notiek ar krieviem. 
Spilgta ir aina, kad, emigrēdams uz Helsinkiem, Ulmanis vagonā pamana 
krievus: 

“Lūk, tauta, kas nedzīvo ģimenēs, bet laižas baros, kā stepju siseņi. Visu 
apēduši, viņi dodas atkal tālāk. Viņiem nav robežu, viņiem nav apvāršņu, 
viņiem ir bezgalība bez bezgalības jēdziena, tāpat kā viņiem ir valsts bez valsts 
organizācijas. [..] Kāda liela izšķirība starp krieviem un latviešiem!”76

Viņpus šiem pašindeksācijas un sociālās kategorizēšanas aspektiem, 
iekšējā fokalizācijā ir fiksējama Ulmaņa gaišredzība un nolemtība, kas 
monogrāfijas naratīvam piešķir izteikti teleoloģisku ievirzi un satuvina 
stāsta un diskursa laiktelpu, radot iespaidu, ka Ulmaņa nojautas ir tādas 
pašas kā naratora nojautas. Tiesa, iekšējā fokalizācijā salīdzinājumā ar ārējo 
runa drīzāk ir par Ulmaņa tālredzību un misijas apziņu, nevis orākula 
dotībām un mistiskiem mājieniem par to, kas sagaida nākotnē. Būdams 
vēl jauns cilvēks, viņš nolemj, ka “man nebūs ne sievas, ne ģimenes, ne 
mantas, bet tikai vispārējs tautas labums”.77 Savukārt īsi pirms Latvijas 
Republikas proklamēšanas Ulmanis nospriež, ka 

es esmu izrēķinājis [izcēlums mans. – M. K.] un redzu skaidri, ka mūsu liktenis 
virzās uz labajiem zvaigznājiem, lai tad tur apstātos. Līdzīgi lielajām tautām 
mums jāpaliek par stāvzvaigzni pie Eiropas polītiskām debesīm.78

Parlamentārisma laikā (pirms apvērsuma) Ulmanis savās iekšējās 
pārdomās vairākkārt atsaucas uz tuvojošos “pestīšanas laiku”, kad latviešu 
tauta tiktu atbrīvota no demokrātijas idejas.79 Kopumā ņemot, Ulmanis ir 
savu temporālo situāciju skaidri apzinošs subjekts, kurš gan kara laikā, 
gan pirms apvērsuma zina īsto brīdi, kad pienācis “mans laiks”.

Saistībā ar temporālā plāna iekšējo fokalizāciju jāpiemetina, ka Ulmanis 
turpina naratora līmenī praktizēto paralēlismu starp biblisko laiktelpu un 
monogrāfijas laiktelpu. Tā, piemēram, kara laikā Ulmaņa teiktajā runā 
laucinieki saklausa aicinājumu: “Meklējat pa priekšu Latviju, tad jums 
visas šīs lietas taps piemestas.”80 Kad latviešu valsts izveide kļūst par 
līdzvērtīgu “lielajai cilvēces lūgšanai – “Mūsu dienišķo maizi dod mums 
šodien””,81 Brīvības cīņu laikā uzrunājot Latvijas aizstāvjus, Ulmanim 
ienāk prātā līdzība ar Īzaku un Ābramu no Vecās Derības, savukārt, dodot 
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ieteikumus zemniekiem, kā pareizāk saimniekot, viņš no tās pašas Vecās 
Derības citē kāda vectēva padomu.

Diskusija
Fokalizācijas analīze nepārprotami parāda E. Virzas centienus 

izveidot saliedētu naratīvu. Tas tiek panākts, Kārļa Ulmaņa identitātes 
konstruēšanā izmantojot līdzīgus retoriskos paņēmienus. Visos 
fokalizācijas līmeņos, kā redzams, galvenā varoņa reprezentācija 
lielākoties formējas pēc radniecīgām pazīmēm. Ulmanis ir nesavtīgs, 
pieticīgs, bet arī savrups politiskais līderis, kura galvenais spēks 
slēpjas viņa izredzētībā un lieliskajās oratora spējās. Ulmaņa iekšējās 
pārtapšanas ceļš tekstā faktiski netiek iztirzāts, tādēļ viņa reprezentācijai 
trūkst dinamiskuma – kāds Ulmanis ienāk stāsta pasaulē, tāds – arī 
paliek. Tāpat Ulmanim nav nedz konkrētu sabiedroto, nedz – oponentu, 
ir tikai abstraktas sociālas kategorijas (sociālisti, demokrāti, inteliģence, 
krievi, latvieši, zemnieki), no kurām viņš norobežojas vai tiek norobežots. 
Šo reprezentāciju, protams, konsolidē arī ārējo un iekšējo fokalizāciju 
balstošie ideoloģiskie principi, kas izsakāmi ar Ulmaņa autoritārā režīma 
trim pamatvērtībām, – vadonība, tautas vienība un nacionālisms.82 
Monogrāfijā ir acīmredzams paralēlisms starp E. Virzas kā ‘nacionālā 
intelektuāļa’ politiskajiem un reliģiskajiem uzskatiem un Ulmaņa 
vērtīborientāciju. Vadoni, pārfrāzējot Vecajā Derībā rakstīto, Virza lielā 
mērā ir radījis pēc sava tēla un savas līdzības.83

Atgriežoties pie raksta ievadā ieskicētās attieksmes pret pagātnes 
izziņas avotiem, nobeigumā es gribu vispārināt šo problēmu, jautājot, 
kāds galu galā ir E. Virzas sarakstītās monogrāfijas “Kārlis Ulmanis” 
bibliogrāfiskais statuss? Kā pareizākais izejas punkts šajā gadījumā, 
manuprāt, ir konstatēt beletristiskā jeb fikcionālā un faktoloģiskā naratīva 
attiecības Virzas publikācijā. Tieši fokalizācija, precīzāk, modus (‘kurš 
skatās’), norāda Ženets, nosaka naratīva faktuālo vai fikcionālo statusu.84 
Ja, balstoties uz Ženeta izdalītajiem formālajiem kritērijiem (attiecības starp 
autoru, naratoru un personāžu),85 aplūkojam E. Virzas grāmatu “Kārlis 
Ulmanis”, tad jāsecina, ka tā ir kvalificējama kā ‘vēsturiskais naratīvs’. 
Vai tas nozīmē, ka Virzas monogrāfiju var kvalificēt kā tīri faktoloģisku 
naratīvu?

No formālā viedokļa par teksta biogrāfiskumu liecina gan publikācijas 
hronoloģiskā struktūra, gan autora/naratora un galvenā varoņa nošķirtās 
fokalizācijas. Taču, ņemot vērā citas pazīmes (atsauču neesamība, autora 
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izgudrotie Ulmaņa monologi), var arī runāt par attālināšanos no ierastās 
biogrāfijas izpratnes.86 Saskaņā ar Ženetu viņpus formālajām pazīmēm 
tieši naratīva stilistiskais izkārtojums signalizē par fikcionalitātes 
klātesamību.87

Lai rastu izeju no šīs nenoteiktības, Virzas darbs ir jāapskata plašākā 
kontekstā, - kā tas atbilst priekšstatam par monogrāfiju88, kas līdzšinējā 
analīzē ir kalpojusi kā Virzas darba bibliogrāfiskā kvalifikācija. Monogrāfija 
parasti attiecas uz viena jautājuma (t. sk. cilvēka dzīves) zinātnisku izpēti 
vai apcerējumu, tā var būt publicēta gan izvērstā rakstā, gan īsā un 
koncentrētā vai izvērstā grāmatā.89 Šajā definīcijā galvenais atslēgvārds, 
protams, ir “zinātnisks”, t. i., darbi, kurus mēs nevaram kvalificēt kā 
zinātniskus, nav uzskatāmi par monogrāfijām. Taču zinātniskuma kritērijs 
manis aplūkotajās definīcijās ne vienmēr tiek akcentēts, turklāt jāņem 
vērā, ka jebkurš zinātniskums balstās uz savstarpēju vienošanos par kaut 
kādiem principiem (iegūto secinājumu pārbaudāmība, datu drošticamība 
utt.), respektīvi, tā principi nav iekalti akmenī. Tādējādi monogrāfijas 
nosacīti ir iedalāmas ‘zinātniskajās’ un ‘nezinātniskajās’. 

Ja akceptējam šādu klasifikāciju, tad skaidrāka kļūst atbilde uz 
sākotnējo jautājumu. Proti, Virzas radītais teksts ir piederīgs nezinātnisko 
monogrāfiju grupai. No šādas premisas var izdarīt arī nākamo secinājumu: 
“Kārlis Ulmanis” ir uzskatāms par ‘nezinātnisku biogrāfiju’, kas ir 
nezinātniskās monogrāfijas paveids. Tieši tēlainā valoda, t. sk. reliģiskā 
intertekstualitāte, izdomātie Ulmaņa monologi un retāk sastopamais 
netiešais brīvais diskurss90 ir ‘fikcionalitātes indikatori’, kas vājina teksta 
atbilstību faktoloģiskam naratīvam.91 Mēģinājumi atrast atbilstošāko 
apzīmējumu šādam tekstam Latvijā svārstās no ‘poetizētas biogrāfijas’92, 
‘biogrāfiskas poēmas’93 un ‘patosēta portreta’94 līdz ‘politiskai esejai’95 vai 
vienkārši - esejai96. Neapstrīdot nevienu no minētajiem nosaukumiem, es 
tomēr papildinātu šo virknējumu ar ‘biogrāfiskās esejas’ un ‘vēsturiskās 
beletristikas’ kategorijām, no kurām pirmā akcentē naratīva biogrāfiskās 
(faktoloģiskās) iezīmes, bet otrā – fikcionālās. Citiem vārdiem, Virzas 
sarakstītais teksts vienlaikus ir gan biogrāfisks, gan beletristisks.

Jebkurš žanrs ir kontrakts starp autoru un lasītāju, un diemžēl cilvēki 
bieži ignorē žanriskās nianses, kas izraisa pārpratumus un pat absurdus 
spriedumus. Vēsturnieki mēdz izmantot ‘nefaktoloģiskos naratīvus’, lai 
nostiprinātu savas kompetences pozīcijas. Spilgts piemērs ir vēsturnieks 
Edgars Dunsdorfs, kurš savā zinātniskajā biogrāfijā “Kārļa Ulmaņa 
dzīve” vairākkārt cenšas diskreditēt Virzu un viņa radīto tekstu, definējot 
to kā ‘faktoloģisku naratīvu’. E. Dunsdorfs skaidri apzinās, ka Virzas 
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grāmatā “dzejnieks uzvar vēsturnieku”,97 taču tas viņam netraucē regulāri 
aizrādīt par faktoloģiskajām neprecizitātēm un Ulmaņa rīcības iemeslu 
neanalizēšanu. Šāda perspektīva, iespējams, ir attaisnojama, raugoties 
no principiāla pozitīvista un demitoloģizētāja pozīcijām, tomēr tajā pat 
laikā tā liecina par sašaurinātu skatījumu uz kompleksiem tekstiem kā 
pagātnes reprezentācijām. Naratīvu analīzē nereti mēdz uzsvērt, ka 
līdztekus ‘faktoloģiskajai patiesībai’ svarīga (un Virzas darba kontekstā 
varbūt pat svarīgākā) ir arī ‘naratīvā patiesība’, kuru nosaka stāstījuma 
koherence un retorisko elementu izmantošanas konsekventums, nevis 
rakstītā simtprocentīga atbilstība faktoloģijai. Tieši naratīvo patiesību 
cenšas sasniegt ikviens, kas pagātni apcer, izmantojot ‘iztēles diskursu’, 
nevis vēsturnieku tehnisko valodu. Virzas ‘naratīvā patiesība’ ir subjektīvi 
kognitīvi orientieri, kas atbilstoši viņa stāsta pasaules loģikai (‘zvaigznes 
atstarojums dvēseles spogulī’) piedāvā versiju par Kārli Ulmani.
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Kārlis Ulmanis sarunā ar Vecmuižas pagasta 
nespējnieku nama iemītniecēm. 
20. gs. 30. gadu otrā puse
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Vita Zelče

“Bēgšana no brīvības”:
Kārļa Ulmaņa režīma ideoloģija un rituāli

Rakstā iztirzātas K. Ulmaņa režīma un sabiedrības attiecības un apkopoti literatūrā 
rodamie viedokļi par šīs politiskās iekārtas sociālo bāzi. Režīma atbalsta veidošana 
un uzturēšana bija viens no galvenajiem valdības un visu varas struktūru 
uzdevumiem. K. Ulmaņa režīma ideoloģijas pamatā bija “vienotas tautas”, 
“latviskas Latvijas”, zemniecības – tautas un valsts pamata – un vadonisma idejas. 
To iedzīvināšanai tika izmantota kultūra, kā arī radīti un kultivēti īpaši rituāli.
K. Ulmaņa režīma galveno rituālu vidū bija tautas svētki (Darba svētki, Pļaujas 
svētki, Vadoņa 60. dzimšanas diena u.c.), mobilizējošās akcijas (Meža dienas, 
skolu atbalsta akcija “Draudzīgais aicinājums”) un braucieni pa Latvijas 
novadiem. Tie veidoja K. Ulmaņa režīma sociālās kārtības sapratni, varas un 
sabiedrības solidaritāti, nodrošināja varas komunikāciju ar “tautu”, radīja 
kolektīvu saviļņojumu, kā arī sekmēja “Ulmaņlaiku” ilglaicīgu saglabāšanos 
lokālajā kolektīvajā atmiņā.
Atslēgvārdi: 1934. gada 15. maija valsts apvērsums, Kārlis Ulmanis, ideoloģija, 
rituāli.

Varbūt tā ir mūsu sabiedrības novecošanas pazīme, ka, no vēstures 
ieguvusi neskaitāmas mācības, viņa vajadzīgajā brīdī neko neatceras.

Zigmunds Skujiņš.1

1934. gada 15. maija Latvijas valsts apvērsumu sagatavoja Kārlis 
Ulmanis ar šauru domubiedru grupu. To realizēja nelielas armijas daļas, 
aizsargu un policijas vienības. 16. maijā iznākušie laikraksti vēstīja, ka 
Rīgā 15. maijā plkst. 23 un citur Latvijā 16. maijā pulksten vienos naktī 
izsludināts karastāvoklis uz sešiem mēnešiem. Šis ziņojums bija izlīmēts 
pilsētu ielās, laukumos un citās publiskās vietās. Laikraksti un plakāti arī 
vēstīja, ka, balstoties uz karastāvokļa likumu, apturēta politisko partiju 
un Saeimas darbība, ieviesta periodisko izdevumu iepriekšējā cenzūra, 
aizliegtas visas sapulces un gājieni, biedrību sapulces atļautas tikai 
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ar vietējās administrācijas piekrišanu, kā arī 16. un 17. maijā aizliegta 
reibinošu dzērienu pārdošana.2 16. maija laikrakstu pirmo lappušu centrā 
arī valdības manifests:

Pilsoņi! Apzinādamies savu atbildību tautas un vēstures priekšā, valdība 
atzinusi par nepieciešamu izsludināt izņēmuma stāvokli visā valstī un spert 
ārkārtējus soļus valsts iekšējās kārtības sargāšanai.3

Manifests uzsvēra politisko partiju ķildu un patvaļību radīto postu, 
kas laupījis ne tikai ticību vēlētiem tautas pārstāvjiem, bet arī “ticību 
grūtību pārvarēšanai” un kas plašās aprindās radījis “īgnumu un 
sašutumu”. Tika norādīts, ka cilvēkus pārņēmusi “bīstama vienaldzība 
pret valsts likteņiem” un “šaubas par valsts drošību un pastāvēšanu”, bet 
jaunā vara šo situāciju mainīs. Manifestā liela vērība tika veltīta mieram 
Austrumeiropā un Eiropā notiekošajam “pārgrozību virpulim”, kas diktē 
nepieciešamību – “valdībai ir jāsajūt aiz sevis patriotismā un uzticībā 
vienotu tautu, lai notikumi neizrādītos par liktenīgiem mūsu valsts 
neatkarībai”. Šajā valdības paziņojumā bija vēl daudz citu skaistu vārdu, 
apgalvojumu un solījumu.4

Valsts demokrātijas likvidācijai, kā izrādījās, nebija nopietnu pretinieku. 
Viņu nostājai arī nebija iespējams izskanēt publiskajā telpā, jo K. Ulmaņa 
valdība slēdza visus politisko partiju preses izdevumus, kā arī esošās un 
potenciālās opozīcijas laikrakstus un žurnālus.5

Rakstniece Aīda Niedra novēroto Rīgā 16. maijā tēloja:
Uz ielām tomēr nebija redzami nekādi svarīga un vēsturiska notikuma brīži. 
Dažviet gan bij manāmas sīkas aizsargu grupiņas un pie iestādēm pāris 
aizsargu ar šautenēm, bet tas bij viss. Vienīgi ņuga pie Lielā pulksteņa bulvāru 
krustā vairs neizskatījās pēc ņugas, bet gan dzīvas un drūzmīgas lielas pilsētas 
gājēju straumes. Arī Centrāltirgū tauta staigāja un iepirkās parastās gaitās …6

Latvijas Bankas padomes priekšsēdētājs Ādolfs Klīve vēlāk tapušajās 
atmiņās stāsta, ka par pārmaiņām valstī uzzināja 16. maija rītā pulksten 
sešos, kad viņu pamodināja tālruņa zvans un kāds paziņa informēja, ka 
ielās izlīmēts paziņojums par karastāvokļa izsludināšanu un Saeimas 
atlaišanu.7 Savukārt laikraksta “Jaunākās Ziņas” un žurnāla “Atpūta” 
redakciju viens no vadošajiem žurnālistiem un redaktoriem Jānis Kārkliņš 
atminējās:

Tveicīgi karsts aust 15. maijs [tā tekstā; jābūt – 16. maija. – V. Z.]. Saule jau agri 
svilina kā ceplī. Pie zilajām debesīm neviena mākoņa. Braucu pa Brīvības ielu, 
lai jau pirms astoņiem būtu redakcijā. Kolēgām sākas atvaļinājumi, kad darbs 
jāuzņemas vienam par vairākiem. Pilsēta vasarīgi tukša, klusa un mierīga. 
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Redakcijā pārsteigts ieraugu Pēteri Blauu jun., kas tik agri nemēdz ierasties. 
Viņš, uzvilcis aizsarga mundieri ar visām goda zīmēm, kaut ko aizrautīgi stāsta 
saviem darba biedriem reportieriem. Kas noticis? Visu nakti neesot gulējis. 
Aizsargu ballē bijis? Nē, ne ballē, ne krogū. Tagad pavisam cita balle. Aizsargi 
iztaisījuši apvērsumu, ieņēmuši Saeimu, pastu, radiofonu un citas valsts 
iestādes. Viņš, tā uzcirties, vedis kādu vadu. Tagad ieņemtās vietas jāapsargā. 
Pie strādnieku tautas nama gatavojušies nopietnai cīņai ar sociālistiem, bet 
tos nemanījuši. Tikai Bruno Kalniņš, kad ieradušies Meža parkā viņu izkratīt, 
vairākas reizes izšāvis. Sociālistu deputāti tagad jau arestēti.
Kas devis pavēli rīkoties? Ulmanis un Bērziņš. Kas par Bērziņu – Arturs, 
Andrejs, Rihards? Nē, tas, kas aizsargus komandē. Blaus smaida un dzer 
stipru kafiju, lai aizdzītu miegu.
Zvanu izdevējiem, kas vēl nav ieradušies. Viņiem liels pārsteigums. 
Benjamiņam nepatīk Ulmaņa uzkundzēšanās. [..]
Kad ierodas izdevēji un vecākie kolēgas, apspriežamies, ko nu darīt. Kādu 
pozīciju ieņemt pret Satversmes lauzējiem. Viss vēl neskaidrs. Neviens 
nezina, kā izveidosies jaunā vara, cik ilgi tā noturēsies. Akuraters par 
notikušo iedegas svētās dusmās, netaupa stiprus vārdus un izteicienus 
par demokrātijas nodevējiem. Skalbe izskatās skumjš, runā rezignēti par 
mūsu teļu kultūru, kas nu sāksies, bet Arvīds Kalniņš, kā jau profesors un 
lauksaimniecības pielikuma vadītājs, zina tos puča īstos iemeslus: Zemnieku 
banka atrodas pie bankrota – izsaimniekota. Lai to glābtu, Ulmanim jāsagrābj 
vara.8

Sabiedrība kopumā notiekošo vēroja vienaldzīgi, rezignēti, dominēja 
t.s. malā stāvētāja pozīcija. Daļa sabiedrības Saeimas atlaišanu un politisko 
partiju aizliegumu pat atbalstīja. Vērā ņemamu protesta akciju nebija. 
Vera Volkeviča par apvērsuma atskaņām Zemgalē ar sava autobiogrāfiskā 
romāna varones Gitas starpniecību stāsta:

Mierīgajā Zemgales mājiņā par to pirmās ziņas atnesa Maiga. Protams, no 
stacijas ēkas. Tāda ārkārtēja gadījuma dēļ rīta vilciens pienācis gandrīz stundu 
vēlāk. Valsts apvērsums! Pirmajā mirklī pēc šīs vēsts Gitas iztēlē noplaiksnīja 
ziboši durkļi, šāviņu dārdi, grūstoši nami un mežonīgi saucieni ielās. [..] 
Pamazām viņa izprata, ka armija šajā ārkārtējā gadījumā palikusi pilnīgi 
nomaļus. Rīkojušies tikai aizsargi. Saņemta ciet vesela rinda ministru un 
Saeimas deputātu. Izsludināta valdība ar Ulmani priekšgalā. Tas arī viss. 
Gita jutās gandrīz vīlusies: tāds vien tas apvērsums? Tik vien kā skanīgs 
nosaukums. Vēl pēc pāris dienām paklīda baumas, ka daļa bijušo valstsvīru 
aizsargu pavadībā braukuši kaut kur caur Kurzemi uz Liepājas pusi. Braukuši 
vaļējās borta mašīnās un dziedājuši. Nu, ja dziedādami, tad rīkle nevienam 
aizspiesta nebija.
Laikrakstos parādījās jauno valstsvīru portreti, bet tie nebija nekādi jaunie. Visi 
redzēti jau kaut kad senāk, dažādos valdības posteņos. Visa šī trača galvenais 
vaininieks Ulmanis bija redzams vairākās pozās un dažādos laikos. [..]
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Tāda vien apvērsuma dēļ Gita neatzina par vajadzīgu pārtraukt atvaļinājumu 
un pilnīgi pievienojās lauku vīru spriedelējumiem:
“Sen jau bija laiks beigt to partiju tirgu.”
“Ieģērbušies apvalkātos bukstiņos, braukāja te  cits aiz cita, aģitēdami un balsis 
vākdami. Katrs solīja zelta kalnus – tīrie kumēdiņi …”
“Cik tā mūsu valstiņa liela, bet tādu – simtiem! Visiem lielum lielās algas, 
limuzīni, sievām kažoki …”
“Un kur vēl rauti un pieņemšanas. Kur lai tas viss rodas? No mūsu pašu 
sastrādātā. Lai tad labāk tur spicē sēž viens pats, – sliktāk nebūs.”
“Dzīvosim – redzēsim.”
Tādas bija valsts apvērsuma atskaņas Zemgales pusē. Nedēļas laikā tās pašas 
jau noklusa un izplēnēja.9

Protams, neizpalika arī zobošanās par K. Ulmaņa varaskāri, aizsargu 
dižošanos. Ģimenes un draugu lokā izskanēja arī nosodījums un tika 
pausts sarūgtinājums par atteikšanos no demokrātijas un nostāšanos 
uz autoritārisma ceļa. Tā, rakstnieks Dzintars Sodums par savas mātes 
izjūtām stāsta: 

Ellā šaudījās pretrunīgas sajūtas. Valsts neatkarības izstūrētājs neatkarības cīņu 
laikā Kārlis Ulmanis noslīdējis tik zemu, ka viņam jābiedrojas ar, kā viņa teica, 
dzērāju Balodi un glumo iznireli Alfredu Bērziņu. Protams, Ulmanis vairs 
nebija jaunais, dedzīgais vīrs, kādu viņa bija pazinusi jaunībā, strādājot viņa 
kantorī un no viņa mācoties amerikāņu sociālo demokrātiju. Taču Ulmanis te 
bija viens no nedaudziem, kas domāja, kā domā valstsvīri. Varbūt viņam vēl 
kaut kā izdodas.10

Dz. Sodums turpina, – viņa mātei vienmēr pie sienas bija K. Ulmaņa 
portrets, “pēc 1934. gada 15. maija viņa apgrieza to bildi otrādi”.11

Vairākuma ļaužu ikdienas ritmā maz kas mainījās, viņu ikdienas darbi 
un gaitas palika tās pašas.

Apcerot K. Ulmaņa režīmu, allaž arī tiek jautāts, – cik liels bija tā 
atbalsts? Vara un tās ideologi par 16. maija dienu saka: “Sajūsmas vilnis visā 
valstī.”12 Vēsturnieks A. Ezergailis lēš, ka atbalstītāju grupu varēja veidot 
līdz 55% iedzīvotāju. Viņš norāda, ka “K. Ulmaņa atbalsta sociālā bāze 
bija Latvijas vecsaimnieki”.13 Vēsturnieki allaž akcentē to, ka šim režīmam 
bija plašs atbalsts. Tam bija arī vērā ņemama (un augoša) ierēdņu armija.14 
Autoritāras varas atbalstītāju skaits allaž ir publiski pieejamā statistiskā 
neizmērāms rādītājs šīs varas pastāvēšanas laikā. Raugoties uz potenciālo 
sociālo bāzi – lauciniekiem, jāatzīst, ka viņu, pēc 1935. gada tautskaites 
datiem, bija 63,57% no valsts iedzīvotājiem, savukārt zemkopībā bija 
nodarbināts 41,10% iedzīvotāju (no visiem lauksaimniecībā strādājošajiem 
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latviešu bija 81,41%). Tautskaites dati liecina, ka dažādās publiskās 
administrācijas un drošības struktūrvienības strādāja 2,03% iedzīvotāju 
(no viņiem – 85,82% latviešu).15 Protams, nav iespējams apgalvot, ka 
visi laucinieki, lauksaimnieki un arī ierēdņi viennozīmīgi atbalstīja 
režīmu un visas tā aktivitātes. Viņu vidū, domājams, bija pietiekami liels 
neapmierināto, skeptiķu, “ņurdētāju” un vienaldzīgo skaits. Tāpat Kārļa 
Ulmaņa režīma atbalstītāji un kritiķi meklējami arī citās sociālajās 
grupās – brīvo profesiju pārstāvju, strādnieku, amatnieku, mediķu, 
mājkalpotāju, transporta strādnieku, tirdzniecības darbinieku u.c. vidū. 
Sociāldemokrāts Fēlikss Cielēns atzīst, ka tautā valdīja “atturība pret 
politisku cīņu, pat zināma vienaldzība politikai vispārīgi”, taču, viņaprāt, 
bijušo politisko partiju aprindās iezīmējās opozicionārs noskaņojums. 
F. Cielēns raksta, ka “opozīcijas gars izpaudās visdažādākajās privātajās 
sanāksmēs, kur pulcējās draugi un pārrunāja Ulmaņa diktatūras darbību, 
kā arī politisko stāvokli Latvijā un Eiropā”.16

K. Ulmaņa režīma atbalstu sekmēja arī tālaika Eiropas kopējā tendence – 
demokrātija tika aizstāta ar dažāda veida autoritārajām un totalitārajām 
politiskajām iekārtām. 1918.–1920. gadā divās Eiropas valstīs likumdošanas 
orgānus atlaida vai pārvērta izkārtnēs, 20. gados – sešās, bet 30. gados – 
deviņās.17 Šādai attīstības virzībai iemesli bija vairāki: Pirmā pasaules kara 
sekas, nespēja atgriezties “mierlaika” pasaulē, modernās sabiedrības un 
dzīveskārtības veidošanās straujais temps, tradicionālisma dekompensācija, 
iedragāta un/vai pārspīlēta nacionālā pašapziņa un radikālā nacionālisma 
uzplaukums, demokrātisko tradīciju vājums, saimnieciskā nestabilitāte, 
pasaules ekonomiskā krīze un tās sekas u.c. Psihologs Ēriks Fromms 
(Fromm) tālaika sabiedrībā notiekošos procesus dēvēja par bēgšanu no 
brīvības. Bailēs no pašnoteikšanās, atbildības, individuālisma, izolācijas 
cilvēks tiecas piederēt lielām kopībām un atteikties no šķirtnes, kas atdala 
“es” no apkārtējiem. Ē. Fromms autoritārismu uzskata par vienu bēgšanas 
no brīvības mehānismu. Tā pamatprincips faktiski bija pilnīga atteikšanās 
no personības neatkarības, sevis identificēšana ar kādu ārēju lielumu, lai 
tādā veidā iegūtu spēku, drošību, garantijas un kompensētu individuālās 
patības trūkumu.18

Kārļa Ulmaņa režīma atbalsta veidošana un uzturēšana bija viens no 
galvenajiem valdības un visu varas struktūru uzdevumiem. Šā raksta 
uzmanības centrā – režīma ideoloģijas ietveršana jaunradītajos valsts 
rituālos.
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Ideoloģija
Kārļa Ulmaņa režīma sociālā atbalsta radīšanas realizācijai netika 

žēloti ne līdzekļi, ne pūles, ne radošais gars.19 Ideoloģija parasti kalpo 
savas sociālās grupas un tās locekļu mērķu, sociālo prakšu un ikdienas 
sociālās dzīves organizēšanai un vadīšanai. Tā ir būtiski nepieciešama, lai 
nodrošinātu šo sociālo grupu eksistenci un tās turpinājumu, lai veidotu 
attiecības ar citām grupām un noteiktu attiecības starp savai sociālajai 
grupai piederīgajiem. Ideoloģijas jēdziena negatīvā izpratnē var sacīt, ka 
tās funkcija ir noklusēt, notušēt vai kā citādi deformēt patiesību, realitāti, 
sapratni par sabiedrības dzīveskārtību. Ideoloģija parasti kalpo, lai 
leģitimētu varu un nevienlīdzību.20 

K. Ulmanis par sava režīma sociālo pamatu deklarēja – “tautu”. 
Publiskajā telpā nemitīgi un uzstājīgi tika vēstīts par vienotas, saliedētas 
latviešu tautas (vai vienkārši – tautas) esību. Šās iztēlotās tautas piederīgo 
vidū valdīja pilnīga vienlīdzība, nepastāvēja nekādas sociālās atšķirības. 
Itin visi – bagātie un trūcīgie, izglītotie un skolas neapmeklējušie, 
strādnieki un uzņēmēji, laucinieki un pilsētnieki utt. – bija vienotās tautas 
locekļi. Tautas vienotības un saliedētības idejai bija īpaša vieta K. Ulmaņa 
režīma pastāvēšanas likumības un jēgas pamatojumā. 1935. gada 15. maija 
radiorunā K. Ulmanis teica:

Latviešu tauta! Vai tu jūti, ko nozīmē – būt vienotai? Gribēt ar vienu gribu, 
varēt ar vienu spēku, darīt un izdarīt ar vienu domu! [..]
.. mūs vedīs uz priekšu kopīgā apskaidrotā apziņa, kuru mēs izteiksim kājās 
piecēlušies visi – visi kājās piecēlušies, proti: Mēs esam vienota tauta, – tauta, 
vienota darbā un līksmē; mūsu vienotā tauta valda tagadnē, mūsu vienotai 
tautai piederēs nākotne.21

“Vienotās tautas” sākotnes, balsta un nākotnes garanta loma bija 
piešķirta zemniekiem. Režīma ideoloģijā viņi pildīja tautas un valsts 
pamatakmens lomu. Ideoloģijā, literatūrā, mākslā u.c. tika slavināta lauku 
dzīve, lauku ļaudis un lauku ainava. Zemniekiem un laukiem, to vērtībai 
tika piešķirta tautas morāles un tikumības mērauklas un spēka krātuves 
loma. 1934. gada 9. septembrī Liepājā K. Ulmanis akcentēja:

Mūsu spēks, mūsu zeme, mūsu liktenis ir savstarpīgi saistīti nesaraujamām 
saitēm. Zemniekam būt tas ir tikpat kā kalpot tautai un tēvijai.
No zemes, no zemnieka darba nāk pirmais ierosinājums, pirmā dzirkstele, 
kas visus mūsu saimnieciskās un garīgās dzīves ritenīšus iekustina un uztur 
kustībā.
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No zemes nācis mūsu tautas spēks, un zeme un zemnieks ir mūsu visstiprākais 
pamats un mūsu pastāvēšanas vienīgais, pirmais garants.”22

Vienotības ideja tika saistīta ar “latviskas Latvijas” radīšanas 
uzdevumu. Ideologi deklarēja, ka K. Ulmaņa režīma uzdevums ir ļaut/
likt latviešiem kļūt par savas zemes patiesajiem saimniekiem un būt 
vadošās pozīcijas visās jomās, īpaši tajās, kur agrāk liela loma piederēja 
cittautiešiem. 1935. gada 1. martā Lauksaimnieku nedēļā K. Ulmanis 
paziņoja: “Mums tagad ir sava Latvija – latviska Latvija, un tāda arī 
tā paliks.”23 Tomēr gan K. Ulmanis, gan viņa režīma ideologi pozitīvā 
izteiksmē pieminēja arī etniskās minoritātes, atgādinot, ka “latviska 
Latvija” ir arī viņu valsts.

Vissvarīgāko ideoloģisko postulātu vidū bija vadonisms. Tam tika 
piešķirta instrumentāla loma, – vadonisma principa realizācija un 
respektēšana nodrošināja vienotas tautas esību un tās darbu valsts un 
savas nākotnes labā. 1935. gada 10. aprīlī “atbildīgo darbinieku” sapulcē 
K. Ulmanis skaidroja:

Cilvēki vārdu – vadonis – saprot tā, ka vadonis uzklausa visu to, ko viņam teic 
viņa padomdevēji, un, kad viņš visu to uzklausījis, tad viņš izlemj. Un viņa 
lēmumi saistoši tad visiem, arī tiem, kuri domā, ka viņu padoms nav ievērots. 
Jo sargs un vadonis atbild vispirms un vispirmā kārtā. Ja nu reiz lēmums ir, 
tad jāizbeidzas tālākai pretrunai, pretim runāšanai un pretim darīšanai.24

Vadonisms deleģēja K. Ulmanim diktatora tiesības, vienpersoniski 
pieņemtu lēmumu likumību, pareizību un neapstrīdamību. Vadonis bija 
valsts saimnieks, savukārt valsts – liela ģimene, kurā valda patriarhālās – 
stingri hierarhiski sakārtotas – attiecības un noskaņojums. Tā ir ģimene, kurā 
tēva un saimnieka vārds ir likums. Oficiālā propaganda akcentēja K. Ulmaņa 
absolūto piemērotību vadoņa statusam, viņa unikalitāti un izredzētību. Ar 
viņa vārdu tika saistīti visu dzīves jomu, nozaru un sociālo grupu panākumi. 
K. Ulmanis vienādojās ar valsti un tautu. Viens no režīma ideologiem 
profesors Jūlijs Auškāps K. Ulmaņa 60. dzimšanas dienā rakstīja, ka, tikai 
pateicoties “Likteņa gribai”, K. Ulmanis ir dzimis Latvijā. Viņš atzina:

Ja tad nu lielo vēsturisko pārvērtību laikmetā, kad vajadzēja izšķirties, 
latviešiem būt vai nebūt, tiem radies Vadonis, kas tik pilnīgi prot savu tautu 
vadīt pretim gaišai nākotnei, kā 60 dzīves sūrā darba gadi bijuši sekmēm 
un panākumiem tā svētīti, vai tā nav Augstākās Varas griba, kas, dodama 
latviešiem īstā brīdī ceļa rādītāju, liek tai celties augšup un veikt tai nolikto 
uzdevumu tautu saimē.25
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Izredzētība piemita arī latviešu tautai, jo tieši tai un nevis kādai 
citai Liktenis sūtījis šo izcilo Vadoni. Oficiālā propaganda apgalvoja, 
ka K. Ulmanis jau ir iemantojis paliekošu vietu ne tikai Latvijas, bet 
arī, “laužot ceļu caur ērkšķiem, iegājis pasaules vēsturē”.26 Vēsturnieks 
A. Stranga norāda, ka “ir svarīgi atzīmēt Ulmaņa kulta bezgaumību, 
banalitāti, komiskumu, ko noteica gan Ulmaņa paša, gan kulta 
veidotāju intelekta un gaumes līmenis”.27 Vadoņa kultu realizēja, 
izmantojot skolu sistēmu, masu medijus, grāmatniecību, dzeju, prozu, 
mūziku, mākslas darbus, kā arī, protams, valsts pārvaldi. Tautas un 
valsts lemtspēja un rīcībspēja tika nodota Vadonim. Rakstnieks Jānis 
Lapiņš vēstīja:

Mēs esam laimīgi, ka mums ir nacionāla vienības valdība, ka mums ir šis 
Vadonis ar ģeniālu vispusību visās dzīves nozarēs. Saimnieks un likuma devējs, 
politiķis un organizators, filozofs un kultūras veidotājs – vienā personā. Retai 
tautai vēsturē ir bijusi laime piedzīvot vadoni ar tik plašu un vispusīgu skatu. 
Mēs ticam, ka viņš radīs mūsu tautas lielāku vitalitāti, lielāku gribu uzvarēt 
dzīves grūtības un izvadīt cauri visiem sarežģījumiem.28

K. Ulmaņa režīma ideoloģijā trūka argumentētu un racionālu 
apgalvojumu un koncepciju gan par tālaika situāciju, gan nākotni. Tā 
piedāvāja ticību. A. Stranga norāda, ka “Ulmaņa režīms arvien vairāk 
ieguva reliģijai līdzīgas ticības sistēmas raksturu, ar ideoloģijas palīdzību 
tika izskaidrota Latvijas vēsture, interpretēta esošā pasaule un paredzēta 
nākotne”.29 Režīma ideologi rakstīja, ka K. Ulmaņa apvērsums ir panācis 
lūzumu tautas psihē un radījis “jaunu laiku”. Rakstnieks un žurnālists 
Kārlis Lapiņš vēstīja:

Tas nozīmē, ka mums šim laikam ir jādzīvo līdz ar visu aizrautību. Tas nozīmē, 
ka mums šis laiks ir jāizprot ar visu dedzību. [..]
Mēs esam atguvuši paši sevi, ar ziedošā maija rītu mēs esam “pamodušies ar 
jaunu sirdi krūtīs”, vēl vairāk – mēs esam atraduši vadoni [..]
Mēs esam augšumcēlušies un mirt vairs negribam. Mums atkal ir nākamība 
un dzīvotgriba.30

Ideologu tekstos deklarētā ticība režīmam, tautas un vadoņa 
emocionālās tuvības saiknes tēlojums pats par sevi negarantēja 
sabiedrības atbalstu. Lai to gūtu, vispirms šiem tekstiem bija jāpiešķir 
plašs publiskums un emocionāls skanējums, proti, “tautai” (1) tie bija 
jāizlasa, jāuzklausa, jāsadzird un (2) tiem – jānotic. Arī šim uzdevumam 
vara netaupīja pūliņus.

Ticība valsts iekārtai tika stiprināta ar kultūras un ritualizētu 
pasākumu starpniecību. 20. gs. 30. gadu kultūrā dominēja “nacionālais 
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pozitīvisms”, kura pamatpostulāti bija “dedzīgs un drošs nacionālisms, 
gaišs, apliecinošs dzīves skatījums un savas zemes, tautas, arī vadoņa 
mīlestība”.31 Literatūrzinātnieks Harijs Hiršs par tālaika literatūru raksta:

Tā kā K. Ulmanis balstījās uz lauku saimniekiem, tad arī ideoloģijā tika 
pieprasīts slavināt lauku dzīvi kā tautas esamības stingrāko pamatu. [..] 
Pozitīvistu romāns tādēļ gandrīz pilnīgi pārslēdzās uz lauku dzīves tēlojumu, 
to apdzied arī lirikā un rāda tautas lugās. Tiek rādīta, protams, idilliski skaista 
cēla un tīra dzīve, kur kaut kādas nesaskaņas var celties tikai kāda sliņķa un 
nevīžas dēļ, bet visbiežāk tās ienes no pilsētas ieklīdis negatīvā ārdīšanas 
gara piesūcies tips vai turienes izlaidīgā dzīvē samaitāta sieviete. [..] Kaut cik 
nopietnas reālās dzīves pretrunas un grūtības šādos darbos skart, protams, 
nav iespējams. [..] Bet ne jau tas, kas norisinās visapkārt, jāredz rakstniekiem, 
galvenais un svarīgākais ir ievērot pareizās ideoloģiskās prasības.32

K. Ulmaņa Latvijas kultūras “nacionālais pozitīvisms” līdzinājās 
padomju sociālistiskajam reālismam, kas dzīvi tēloja idilles un vēlamības 
formātā. Skaistas dzīves un/vai ticības tai radīšana bija tālaika kultūras 
tekstu galvenais uzdevums. Savukārt to radītājus vara dāsni atalgoja, ne 
tikai rūpējoties par honorāriem, bet arī piešķirot balvas un prēmijas. Tā, 
Aleksandrs Grīns, rezumēdams K. Ulmaņa režīma ceturtā gada kultūras 
sasniegumus, raksta:

Kas var vārdos aptvert visu to ziedojumu bagātību, kas dota kulturāliem 
mērķiem ar valsts saimnieka gādīgo roku vai citām tikpat devīgām, kuras 
vadījusi cenšanās sekot viņa dotai priekšzīmei! Un tos grāmatu plūdus, kas 
gājuši tautā, veldzēdami vecas un jaunas sirdis, tās jaunceltnes, jaunos dārzus 
un jaunās, šajā pavasarī radušās birzis, ar kurām Latvija kļuvusi vēl skaistāka, 
kā tā bija gadu pirms tam! Viss šis mūžībā gājušais gads ir mums aizšalcis caur 
sirdīm un rokām kā viens nepārtraukts pavasara darbu laiks ...33 

Ideoloģiskā darba stiprināšanai un kultūras dzīves, mediju darba un 
publisko pasākumu vadīšanai un pakļaušanai ideoloģijas vajadzībām 
1937. gada aprīlī tika izveidota Sabiedrisko lietu ministrija ar Alfredu 
Bērziņu priekšgalā. K. Ulmaņa režīma ideoloģijas mašinērija darbojas 
līdz pat Latvijas okupācijai, ar katru jaunu gadu aizvien izteiksmīgāk 
un kvantitatīvāk producējot vairāk vai mazāk izteiksmīgus Latvijas un 
Vadoņa tēlus un solot tiem mūžīgumu.

Tālaika ideoloģijas nozīmes raksturojums, manuprāt, ir šajā Dz. Soduma 
atziņā: “Kopš apvērsuma paziņojuma 1934. gada 16. maija rītā ļaužu prāti 
lēnām sacietēja.”34
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Rituāli
Rituāli ir svarīga ikvienas valsts un sabiedrības dzīves sastāvdaļa. 

Tie vispirmām kārtām kalpo, lai ar simboliskas uzvedības formalizācijas 
starpniecību veidotu un uzturētu sociālo kārtību un radītu sociālās grupas 
identitāti. Sabiedrībā, kurā pastāv problēmas vai to locekļu vidū valda 
sarežģītas attiecības, rituālu praksē sociālā pasaule tiek dalīta savējā un 
svešajā. Rituāli ir radoša darbība, kurā cilvēki identificē sevi un citus.35 
Tie, kā atzīst sociologs Zdislavs Mahs (Mach), arī pārliecinoši “kanalizē” 
sociālos konfliktus un piedāvā ideoloģisko ietvaru, kas apliecina, ka (esošie 
un iespējamie) sociālie konflikti ir otršķirīgi salīdzinājumā ar nacionālās 
valsts augstākajām vērtībām.36

Politiskie rituāli ir svarīgi visās sabiedrībās, jo politiskā vara 
attiecības ar sabiedrību veido, izmantojot komunikācijas simboliskos 
līdzekļus. Politiskā elite allaž cenšas radīt efektīvus un krāšņus rituālus, 
lai maksimāli efektīvi tajos emocionāli iesaistītu cilvēkus. Politisko 
rituālu pētnieks Deivids Kercers (Kertzer) uzsver, ka cilvēku emocionālā 
līdzdalība politiskajos rituālos ir nozīmīgs varas avots.37 Rituāla svarīga 
iezīme ir tā performatīvais raksturs un atkārtošanās. Rituālu dalībnieki tā 
laikā gūst vairākas pieredzes: (1) grupas solidaritātes, piederības izjūtu; 
(2) emocionālās enerģijas – pārliecības, pacilātības, spēka, entuziasma un 
ierosmes – lādiņu; (3) grupu reprezentācijas simbolu (vizuālās ikonas, 
vārdu, žestu) lietojumu; (4) morāles jūtu (proti, pareizības, simbolu cieņas, 
kopības izpratni.38

Varas maiņa nosaka arī jaunu simbolu un rituālu ieviešanu, – vecie 
var tikt daļēji aizstāti vai pat nomainīti pilnībā. Tradicionāliem simboliem 
un rituāliem arī tiek piešķirtas jaunas nozīmes. K. Ulmaņa režīma laikā 
rituāliem un praksei tika veltīta liela uzmanība, tie ieguva agrāk vēl 
nebijušu krāšņumu, vērienu un iesaistīja plašas tautas masas. Rituālu 
uzdevums bija veidot atbalstu 15. maija apvērsuma rezultātā radītajai 
iekārtai, demonstrēt tās priekšrocības salīdzinājumā ar demokrātiju. Tiem 
bija arī jākompensē demokrātijas politiskās aktivitātes un līdzdalība. 
Autoritāro un totalitāro režīmu pastāvēšanā, it īpaši sākuma posmā, 
svarīga ir masu mobilizācija to atbalstam. Neapšaubāmi, šī politiskā 
līdzdalība bija ierobežota un kontrolēta. Vara radīja īpašus politiskās 
līdzdalības “kanālus”, piemēram, sabiedriskās organizācijas, pasākumus, 
akcijas u.c.39
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K. Ulmaņa režīms par savām atbalsta organizācijām bija izraudzījies 
mazpulkus un aizsargus. Piederība šīm organizācijām nozīmēja arī 
uzticību pastāvošajai iekārtai un Vadonim.

Valsts svētki

K. Ulmaņa režīms turpināja svinēt Latvijas Republikas galvenos 
valsts svētkus – valsts proklamēšanas dienu 18. novembrī, Lāčplēša 
dienu 11. novembrī, Varoņu piemiņas dienu 22. jūnijā u.c. Taču šis 
kalendārs tika papildināts ar jauniem datumiem. Par īpašu svētku 
dienu kļuva 15. maijs – valsts apvērsuma diena –, kurai tika dots 
Valsts vienības dienas vārds. Turklāt vara šai dienai salīdzinājumā ar 
18. novembri piešķīra lielāku nozīmi. K. Ulmanis skaidroja:

18. novembris bija un ir mūsu valsts dibināšanas diena, bet tauta vēl pilnīgi 
neapzinājās šī notikuma svarīgumu un, pamodusies pārejošā sajūsmā, tā atkal 
iegrima smagā sapnī, kurā tai bija jāpārdzīvo iekšējās atkarības, nebrīvības, 
apspiestības liktenis. [..]
Rīts, kas ausa pēc 15. maija nakts, nesa jaunu gaismu! [..]
15. maijs parādīja, ka 18. novembra celtnē ir iespējama draudzīga un laimīga 
sadzīve. [..]
Pamatu mūsu darbam mēs likām 15. maijā.40

Vara 15. maijam piešķīra paliekošu un mūžīgu vietu valsts svētku 
kalendārā, tas bija jaunā laikmeta sākumpunkts. 1936. gada 25. maijā 
Skautu pavasara svētkos K. Ulmanis norādīja:

Mums Latvijā maija mēnesis ir Latvijas atjaunošanas mēnesis, maija mēnesis 
ir jaunās Latvijas mēnesis. Un tādēļ arī mēs 15. maija pārvērtības katru gadu 
tagad svinam un cildinām. Un mēs esam droši, ka šī diena – 15. maijs – nekad 
neaizmirsīsies un arvienu paliks dzīvā atmiņā.41

K. Ulmaņa režīma laikā valsts svētki tika svinēti ar lielu vērienu, 
tie bija grandioza izrāde – ar svētku tērpiem, runām, valsts simbolu 
tiražēšanu, ielu un ēku greznojumiem, iluminācijām, pieņemšanām, 
svētku koncertiem u.c. Šīs izrādes tika rūpīgi gatavotas, lai svētku rituāla 
elementi tiktu sakārtoti tā, lai radītu maksimāli spēcīgu iedarbību uz 
svētku dalībniekiem. Protams, nākamajā dienā svētki tika detalizēti 
atspoguļoti presē. 

Rakstniece Vizma Belševica savā Billes stāstā ļauj meitenei (un 
lasītājam) valsts svētku dienā šķērsot Rīgu no nomales līdz centram. 
Ja Grīziņkalna veikalu logos K. Ulmaņa portreti todien tika pušķoti ar 
brūklenāju vainagiem un zaķu staipekņiem, tad Brīvības ielas skatlogos 
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1. att. K. Ulmaņa laikraksta “Brīvā Zeme” 1936. gada 19. novembra numurs, kas 
veltīts valsts svētku svinībām. LVVA, 5969. f., 1. apr., 361. l.
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2. att. 1937. gada 18. novembra valsts svētku fotoreportāža žurnālā Atpūta, 1937, 
26. nov, 16., 17. lpp.
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tie bija “zelta ielogos, starp krizantēmu pušķiem un sarkanbaltsarkanām 
neļķēm”. Par svētku rituāla oficiālo daļu V. Belševica rakstīja:

Nu Bille redzēja valsts svētkus. Pils zvēroja vienās ugunīs, un no lielā balkona 
līdz pašai zemei Latvijas karogs visa balkona platumā. Uz balkona stāvēja 
kungi tumšās drēbēs tumšām galvām. Vidū pats Ulmanis, īsts un dzīvs. 
Ulmanim galva bija gaiša, sirmie mati spīdēja ugunīs, viņš bija lielāks, skaistāks 
un cienīgāks par citiem kungiem.
Ulmanis runāja, rokas cilādams, pūlis reizēm atzinīgi nošalcās, bet, par ko, 
nevarēja zināt. Redzams bija, ka Ulmanis runā, dzirdams arī, tikai atsevišķus 
vārdus atšķirt nevarēja. Cilvēki šajā galā ap Billi arī staipīja kaklus un grieza 
ausis, pūlējās saklausīt.42

Valsts svētku rituāla centrā bija tās ideoloģijas pamatvērtības – “vienota 
tauta”, “latviska Latvija” un vadonisms. 

Tautas svētki

Iedzīvotāju atbalsta mobilizācijai un emocionālās saiknes ar varu 
veidošanai kalpoja jaunradītie tautas svētki un izrādes. Pirmos tautas 
svētkus, kuriem tika dots nosaukums “Atdzimšanas dziesma”, sarīkoja 
1934. gada 21.–24. jūlijā. Šis lieluzvedums piedāvāja Latvijas vēstures un 
tābrīža situācijas teatralizētu izrādi, kuras uzdevums bija propagandēt 
un mācīt K. Ulmaņa režīma akceptēto vēstures koncepciju redzējumu, 
pozitīvo un negatīvo varoņu iedalījumu.43

Kopš 1935. gada tika rīkoti grandiozi gadskārtējie svētki. Ik vasaru 
Rīgā notika Strādnieku jeb darba svētki, bet rudenī Pļaujas svētki. Otrie 
bija domāti lauku ļaudīm un tika svinēti kādā no Latvijas pilsētām. 1935. 
gadā tie notika Koknesē, 1936. gadā – Rēzeknē, 1937. gadā – Jelgavā u.c. 
Šie svētki pulcināja 150 000–200 000 cilvēku.44 To ietvaros notika parādes 
un sacensības, tika teiktas runas, izrādīti teatralizēti uzvedumi, sveikti 
nozares izcili darbinieki. Tajos piedalījās arī valsts augstākās amatpersonas. 
Par svētku kulmināciju kļuva K. Ulmaņa uzruna. Svētku uzdevums bija 
publiski demonstrēt tautas vienību, svētku rituālā nolīdzināt sociālās 
atšķirības un emocionāli baudīt solidaritātes un kopības apziņu un savas 
(arī “mazā cilvēka”) valstiskās nozīmes cildinājumu. Svētkiem bija jārada 
ticība režīmam un tā ideoloģija jāpārvērš reliģijā.

Līdztekus krāšņajai oficiālajai svētku daļai bija arī ikdienišķā, prozaiskā, 
bet kolektīvajā atmiņā paliekoša. Svētki piedāvāja daudzas izklaides, lētu 
bufeti un vienkāršu svētku prieku. Rakstnieks Zigmunds Skujiņš savās 
atmiņu piezīmēs tēloja:
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Atceros, piemēram, Strādnieku svētkus Juglas ezera krastos 1937. gada vasarā. 
Iepriekš Iļģuciemā bija plaši izziņots, ka fabrikas automašīnas bez maksas uz 
svētku vietu un mājup vedīs visus gribētājus. Pie ieejas sarīkojuma laukumā 
bija uzbūvēta liela senlatviešu pils, logos stāvēja taurētāji un bundzinieki. No 
dažādām pilsētas malām sabraukušie ļaudis ierīkojās ezermalā – sauļojās, 
peldējās, drūzmējās ap desiņu nojumēm un limonādes kioskiem. Vēlāk no 
avīzēm un žurnāliem uzzināju, ka svētkos bija ieradies arī Ulmanis, attēli rādīja 
viņa sagaidīšanu un godināšanu. Runu viņš bija teicis no tribīnes, iezīmētas ar 
butaforiskiem āmuriem. Savām acīm es to neredzēju. Mani vedināja Brīvdabas 
muzeja sētas, karuselis un ripu sviešanas sacensības. Vakara pusē uznāca 
negaiss, lietus gāza baltām šaltīm. Ļaudis mēģināja slēpties kur kurais, bet, 
redzēdami lietus apņēmību, taisījās uz mājām. Sagriezās milzīgs juceklis, visi 
meklēja automašīnas, ar kurām bija atbraukuši, skraidīja uz vienu pusi, uz 
otru. Vaļējā mašīnā iekāpu slapjš līdz ādai, un lietus lija vēl visu atceļu; tirgus 
laukumā iļģuciemieši nokļuva atpakaļ pārsaluši un izmirkuši.45

Žurnālists Jānis Kārkliņš par tautas svētku misiju uzskatīja K. Ulmaņa 
atpazīstamības un kulta stiprināšanu. Viņš rakstīja:

Pie saviem zemniekiem vadonis vairs neiet pelēkā vadmalas vamzī, bet sola 
viņiem tik lētu elektrību, ka to varēs spīdināt katrā klētī un kūtī. Tas ir kaut kas. 
Strādniekiem rīko svētkus ar bezmaksas desiņām un alus pudelīti. Vadonis 
pat tur aprunājas ar kliņģeru pārdevēju un uzsauc svētku viesiem: – Jūs vēl 
nezināt, kas tas Ulmanis īsti ir! …46

Mazākā mērogā, bet, ietverot rituāla pamatelementus, šāda veida 
svētki tika rīkoti arī novados, tādējādi intensificējot ideoloģisko nostādņu 
kultivāciju. 

Par tautas svētkiem pārtapa arī nozīmīgas jubilejas un valsts dzīves 
notikumi, Piemēram, 1935. gada 30. maijā Rēzeknē rīkoja Latgales 
atbrīvošanas 15 gadu atceres svētkus; par milzu svētkiem pārtapa arī 
1936. gada 11. aprīlis, kad K. Ulmanis pārņēma Valsts prezidenta amatu; 
1937. gada 4. septembris, kad viņš svinēja 60 gadu jubileju; 1939. gada 
decembrī, kad K. Ulmanis atzīmēja 40 gadu sabiedriskā darbā atceri. 
Tika svinēti arī Bērnu svētki, Pirmā jaunatnes pausme, Mazpulku 
svētki, Dziesmu svētki, Mātes diena utt. Pateicoties svētku kalendāra 
piesātinātībai, prese pārvērtās pozitīvo vēstījumu straumē. 

Vienotības akcijas

Vienotības akciju uzdevums bija veidot Vadoņa un “vienotās tautas” 
saikni. Tie bija K. Ulmaņa iniciēti pasākumi, kas aptvēra visu valsti un 
visus sociālos slāņus.
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Viena no vispopulārākajām akcijām bija Meža dienas. Tās tika uzsāktas 
jau 1930. gadā, bet plašumā vērsās pēc 1934. gada 15. maija. Meža 
dienās apmežoja lauksaimnieciski neizmantotās un nederīgās zemes, 
izcirtumus, apkopa jaunaudzes, stādīja ogulājus un krāšņumkrūmus, 
ierīkoja ķiršu alejas satiksmes ceļu malā. Tika dēstītas jaunas birzis, kuras 
veltīja K. Ulmanim un piešķīra tām viņa vārdu. Skolu vidū veidojās 
sacensība koku stādīšanā un apkaimes sakopšanā. Ļoti bieži ikvienam 
skolēnam bija savs paša stādītais koks vai vairāki, par kuriem viņš vai 
viņa rūpējās līdz pat skolas beigšanai un pat vēl ilgāk.47 Meža dienās 
visā valstī stādītās birzis veidoja arī Latvijas vizuālo vienotību. Šīs birzis 
joprojām ir Latvijas ainavas sastāvdaļa.

Otra Vislatvijas akcija bija “Draudzīgais aicinājums”. 1935. gada 28. 
janvārī K. Ulmanis aicināja ikvienu atcerēties savu skolu un sniegt tai 
palīdzību, dāvinot grāmatas, mākslas darbus, mūzikas instrumentus, 
radio u.c.48 Abām akcijām bija liela un paliekoša praktiska nozīme, kā arī 
ideoloģiska. Tās būtiski stiprināja K. Ulmaņa režīma popularitāti, cēla tā 
prestižu un vairoja uzticību.

Braucieni pa Latviju

Jau mēnesi pēc apvērsuma – 1934. gada 16. un 17. jūnijā – Kārlis 
Ulmanis devās Latvijas braucienā. Šoreiz uz Vidzemi. Tam sekoja vēl 
viens Vidzemes brauciens, bet jūlijā K. Ulmanis devās uz Zemgales 
pusi, augustā uz Sēliju un Latgali, kā arī uz Kurzemi. Novembrī notika 
brauciens uz Jelgavu.49 Braucienu mērķis bija veidot cilvēku lojalitāti 
un uzticību jaunajai valdībai. To uzdevums bija arī radīt jaunu varas un 
tautas dialoga formu, kas aizstātu demokrātiskās iekārtas priekšvēlēšanu 
cīņas. Tieši vēlēšanu kampaņu laikā līdz tam notika vistiešākā iedzīvotāju 
un politiķu saskare; lauku un provinces pilsētu iedzīvotāji bija pieraduši 
pie politiķu regulārajām vizītēm un publiskajās vietās teiktajām runām. 
Pēc 1934. gada 15. maija K. Ulmaņa Latvijas braucieniem bija jāstājas visu 
šo pasākumu vietā. Tas arī visai sekmīgi notika.

Vienlaikus K. Ulmaņa vizītes nozīmēja cieņas apliecinājumu noteiktam 
novadam, pilsētai, pagastam un tā iedzīvotājiem. Līdz ar to kāda Latvijas 
apdzīvotā vieta uz dienu vai vairākām ar mediju starpniecību nokļuva 
valsts uzmanības centrā un baudīja publisku atzinību.

K. Ulmaņa viesošanās gatavošana un norise ietvēra noteiktus rituāla 
elementus. Vispirms jau tika sakopta apkārtne, sakārtotas publiskās telpas, 
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3. att. K. Ulmaņa 
vizītes Baldonē 
1934. gada jūlijā 
rituāls – gatavošanās 
un sagaidīšana. 
LVVA, 5969. f., 1. apr., 
61. l.
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4. att. K. Ulmaņa vizītes 
Baldonē 1934. gada jūlijā 
rituāls – abpusējie cieņas 
apliecinājumi un atvadīšanās. 
LVVA, 5969. f., 1. apr., 61. l.
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sagatavotas dāvanas un izstrādāts scenārijs. Tajā allaž bija standartizēta 
sagaidīšanas un apsveikuma forma – grezni, meijām pušķoti goda vārti, 
K. Ulmaņa ģīmetne, apsveikuma plakāts un, protams, bērni, kuriem bija 
jākaisa ziedi Vadoņa ceļā. Sagaidīšanas ceremonija paredzēja arī svētku 
tērpus, ziedu un ozolvainagu pasniegšanu, gaviles un apsveikuma 
sveicienus. K. Ulmaņa vizīte ietvēra arī cilvēku sasniegumu un paveiktā 
darba demonstrāciju. Viņš atklāja jaunceltnes, apmeklēja priekšzīmīgas 
saimniecības un uzņēmumus, viesojās izcilu zemnieku, dārzkopju, amat-
nieku ģimenēs utt. 

Piemēram, 1936. gada vasaras nogalē K. Ulmanis sekretāra Jāņa 
Cimermaņa pavadībā devās Augšzemgales braucienā. Laikraksts 
“Jaunākās Ziņas” tā aprakstam deva nosaukumu “Saimnieks apskata 
zemi”. J. Cimmermaņa sniegtais paziņojums presē vēstīja:

Triju dienu braucienā apmeklētas un ziņas ievāktas vairākās pilsētās un 
daudzos pagastos un ciemos, tā: Birzgalē, Taurkalnē, Kurmenē, Mazzalvē, 
Mēmelē, Neretā, Saukā, Ritē, Elkšņos, Aknīstē, Prodē, Subatē, Lietuvas 
pierobežā, Lašos, Eglainē, Raudā, Sventē, Kurcumā, Ilūkstē, Pilskalnē, 
Bebrenē, Rubenē, Slatā, Zasā, Biržos, Ābeļu pagastā. Kā zināms Skaistkalnes, 
Vecmuižas, Bārbeles, Seces, Sērenes un Tomes pagastu Valsts prezidents 
Dr. K. Ulmanis apmeklēja jau pagājušajā gadā.
Savā braucienā Valsts prezidents Dr. K. Ulmanis galveno vērību piegrieza 
pamatskolām, lauksaimniecības skolām un vidusskolām. Apmeklētos pagastos 
prezidents vienmēr iegriezās pagastnamos, telefona un pasta kantoros 
un baznīcās. Pa ceļam apmeklēja ne tikai lauku rūpniecības, sudmalas, 
vilnas kārstuves, lauku amatniecības – kalves, pienotavas un krejotavas, 
bet arī atsevišķas lauku saimniecības. Liela vērība tika piegriezta pagastu 
sabiedriskām celtnēm.50

K. Ulmaņa novēroto trūkumu vidū bija nepietiekamā telpu izdaiļošana, 
mazais klašu skaits skolās un neērtie satiksmes ceļi. Savu gandarījumu 
viņš izteica par tautskolotāju veikumu, pasta un telefona labo darbu, 
sakoptajiem laukiem un lielajiem augļu dārziem. Augšzemgali K. Ulmanis 
nodēvēja par “īstu Zemgales Šveici” un rosināja tūristus un ekskursantus 
doties uz šo novadu.51 Par ilūkstiešu iespaidiem “Jaunākās Ziņas” vēstīja:

“Plīvojoši karogi, ziedi, ļaužu priecīgās sejas un neizmirstams Vadoņa sirsnības 
smaids palicis mums atmiņā no 24. aug.”; raksta mums no Ilūkstes. “Arī sirdī 
Vadonis ienesa jaunu un dziļu domu. Mēs sapratīsim, ka mēs piederam viņam 
un viņš mums. Mēs, ilūkstieši, varam būt lepni, ka tautas Vadonis neaizmirsa 
mūsu stūrīti – Ilūksti. Šī diena paliks mums atmiņā kā gaišs sapnis un atgādinās 
no jauna, ka mums ir tēvs, kas vienmēr rūpēsies par mums. Vārdos izteikt 
un apliecināt Vadonim mūsu uzticību ir par maz, – darbos mēģināsim to 
pierādīt. [..]”52
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K. Ulmanis šajos braucienos vislabāk demonstrēja savu valsts 
Saimnieka, arī Tēva lomu, – viņš uzklausīja, deva padomus, norāja un 
uzslavēja cilvēkus, kā arī veidoja priekšstatu par valsti kā saliedētu 
un draudzīgu ģimeni. Šis autoritārās varas rituāls radīja un iemiesoja 
demokrātijas ilūziju, jo valsts pirmā persona – Vadonis – runājās ar 
ikvienu savai tautai piederīgo – gan pilsētas galvu, gan siena pļāvēju. 
Braucienu rituāls atkārtojās no gada gadā, iegūstot lielāku vērienu un 
plašāku atspoguļojumu presē. Piemēram, rezumējot 1939. gada jūlija 
Ziemeļvidzemes braucienu, prese rakstīja:

Pagājušajā naktī Rīgā atgriezās Valsts Prezidents KĀRLIS ULMANIS un 
iekšlietu ministrs K. Veitmanis, kas trīs dienas bija vērojuši Vidzemes laukus 
un pilsētas. Šai laikā veikti ap 1000 kilometru, skatot ne tikai lauku centrus, 
bet arī vietas, ko parasti dēvē par nomaļām. Ar saviem apciemojumiem Valsts 
Prezidents rādīja, ka nav mūsu valstī neviena tāda novada vai stūrīša, kas 
būtu aizmirsts vai novārtā pamests. Visas mūsu zemes dzīvei seko Valsts 
Prezidents, un viņa norādījumi un atbalsts tālajām vietām un rosībā atpakaļ 
palikušajiem novadiem vēl vairāk nepieciešams un nes vēl lielāku svētību 
nekā dažos lielajos centros.53

Tā, Rūjienas apmeklējuma laikā K. Ulmanis iepazinās ar jaunceļamās 
viesnīcas projektiem un palīdzēja izvēlēties labākos, atstāja “prāvus 
ziedojumus sabiedriskām vajadzībām”,  pamācīja rentnieku Čoki, ka laiks 
sākt akmeņu novākšanu no pļavām un tīrumiem, jo, no vienas puses, tas 
ļaus laukus ātrāk un labāk apstrādāt un, no otras puses, varēs sagādāt 
būvmateriālus jaunu ēku celtniecībai. Pēc brauciena pa slikto Ipiķu 
pagasta Ramatas ceļu viņš deva rīkojumu tā vietā nekavējoties izbūvēt 
jaunu un kārtīgu ceļu. K. Ulmanis apmeklēja arī Ipiķu skolas namu, 
Igaunijas un Latvijas robežu, pauda sašutumu par Lodes pagasta Arakstes 
1. pakāpes pamatskolas veco, pussagruvušo koka ēku un deva rīkojumu 
pārcelt skolu uz bijušo Arakstes muižas pili, kā arī apciemoja rentnieka 
Riekstiņa ģimeni un iedeva saimniecei naudu govs iegādei. Naukšēnos 
viņš pārliecinājās, ka visi labi strādā, kā arī priecājās par Rūjienas–Valkas 
bānīša satiksmes nodrošinājumu un Darba centrāles sekmīgo darbību. 
Atzinību guva arī Omuļu skola. Ceļā no Ērģemes uz Vārnu K. Ulmanis 
apstājās pie augstas priedes, kuras slaido stāvu, kā viņš teica, pirmo reizi 
pamanījis 1920. gada braucienā. Tagad šis koks ir ieguvis “Latvijas pirmā 
Prezidenta piemiņas koka” vārdu un ap to iedēstīti ozoli un novietots 
sols ceļinieku atpūtai. Dakstu ciemā notika apspriede par kūdras ieguves 
un brikešu ražošanas attīstību. Par šā brauciena apkopojošo devīzi kļuva 
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5. att. K. Ulmaņa 
Augšzemgales brauciena 
atspoguļojums laikrakstā 
“Jaunākās Ziņas”. Prezidents 
piedalās kulšanas talkā 
Kurmenes pagasta “Leičukos”. 
Jaunākās Ziņas. 1936. 26. aug.
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6. att. K. Ulmaņa Augšzemgales brauciena atspoguļojums laikrakstā “Jaunākās 
Ziņas”. Prezidents Neretā, Elkšņos un Subatē. Jaunākās Ziņas. 1936. 25., 26. aug.

Rūjienas pilsētas vecākā A. Krēsliņa teiktais: “Mēs, rūjēnieši, iesim tur, 
kur Jūs mūs sauksiet.”54

Katra Latvijas brauciena laikā preses fotogrāfijas K. Ulmani rādīja tirgū 
kopā ar pārējiem tirdziniekiem, mazpilsētu un miestiņu ielās kopā ar to 
iedzīvotājiem, uz lauka kopā ar zemniekiem, siena šķūnī ar dakšām rokās, 
kārtojot jaunievesto sienu, utt. Katra šāda tikšanās, arī bērnu pacienāšana 
ar saldumiem, nelielu dāvanu pasniegšana vairoja K. Ulmaņa atbalstītāju 
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loku, tās radīja cieņu un noturīgas simpātijas pret šo režīmu. Tādējādi 
daudzu skatījumā autoritārisma piedāvātā demokrātijas imitācija bija 
daudz pievilcīgāka nekā patiesā demokrātija. Tā šķita arī daudz godīgāka 
un taisnīgāka nekā politisko partiju pārstāvju cīņa par vēlētāju balsīm. 
Cilvēki braucienu rituālos identificēja sevi ar varu, tās norādījumu un 
vēlējumu izpildi, kā arī atzinību. Brīvība te bija lieka. Svarīga bija ticība.
Gan visā valstī, gan katrā pagastā cilvēki publiski apliecināja gatavību 
dzīvot un strādāt saskaņā ar sava Vadoņa rīkojumiem.

K. Ulmaņa braucieniem pa Latvijas laukiem bija paliekoša vieta tautas 
kolektīvajā atmiņā. To spilgti apliecināja apgāda “Teātra anekdotes” 1992. 
gada nogalē uzsāktā kampaņa – anekdošu vākšana par K. Ulmani. Cilvēku 
atmiņās bija saglabājusies tikai kāda reta anekdote, bet pārsvarā – tikšanās 
mirkļi. Turklāt no šīm atmiņām strāvoja sirsnība, pateicība, reizumis 
pat pielūgsme. Tajās tiek uzsvērts, ka K. Ulmanis bija labs cilvēks, kurš 
“nevēlēja nevienam ļaunu, kurš mācēja vienot tautu, cienīt darbu”, ka 
viņam bija patīkams rokasspiediens un mīļi smiekli, “ka Valsts prezidenta 
personība izstaroja lielu vienkāršību, laipnību, sirsnību” utt.55 

***
K. Ulmaņa režīma rituāli piedāvāja Latvijas iedzīvotājiem bēgšanu no 

brīvības, tie lika justies piederīgiem lielam kopumam – “vienotai tautai”. 
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7. att. Kārlis Ulmanis braucienā Bauska–Grenctāle–
Brunava–Skaistkalne. 
1935. gada. 16. augusts. LVKFFDA, Nr. A181-1274.

Vita Zelce 2.indd   347 2007.11.11.   15:43:36



TĀLAIKA MEDIJU NOTIKUMOS UN RITUĀLOS

Tie noliedza cilvēka pašnoteikšanos, individualitāti, bet piedāvāja drošu 
un stabilu vietu noteiktā sistēmā – “vienotās tautas” un Vadoņa kopībā. 
Rituāli allaž paredz noteiktu kārtību, statusa un attiecību hierarhijas 
demonstrāciju, kā arī sola drošību, stabilitāti un ilglaicību. Lielu un mazu 
svētku svinēšana, piedalīšanās akcijās, sekošana K. Ulmaņa Latvijas 
braucieniem u.c., kā arī šo pasākumu mediētās versijas radīja tādas 
reālitātes šķietamību, kas visai atšķīrās no īstās. Valsts bojāejas tuvumam 
tajā nebija vietas. Jāpiekrīt vēsturnieka A. Strangas atziņai, ka “Ulmaņa 
režīms lielā mērā atviegloja Latvijas sovetizāciju 1940. gadā” un ka 
“vadonības politika atviegloja pāreju uz totalitārismu un Staļina kultu”.56

Turklāt arī Padomju Savienībā lielā cieņā bija krāšņi rituāli. To 
pētniece Kristela Leina (Lane) uzsver, ka padomju rituālu sistēma ir 
uzskatāma par kultūras menedžmenta instrumentu, ar kā starpniecību 
politiskā elite veidoja masu atbalstu padomju vispārējo normu un vērtību 
sistēmai. Padomju rituāli kalpoja arī kā padomju režīma leģitimitātes 
un iedzīvotāju atbalsta, tā dēvējamā sociālā kontrakta, regulārs un 
atkārtots apstiprinājums. Ar dalību rituālā PSRS pilsoņi apliecināja 
savu lojalitāti valstij vai gluži pretēji – atteikšanos piedalīties rituālā 
varēja kvalificēt kā naidīgumu valstij.57 Latvijas padomju okupācija 
noritēja, izmantojot bagātīgu un detalizēti izstrādātu rituālu klāstu, lai 
okupāciju ideoloģiskajos tekstos varētu dēvēt par “mierīgu sociālistisko 
revolūciju”, nedemokrātiskas un stingri kontrolētās tās vēlēšanas 
par demokrātiskām, Latvijas bezierunu juridisko inkorporāciju par 
“brīvprātīgu pievienošanos”.

Pēc Latvijas okupācijas tās cilvēkiem nācās piedalīties un rīkot padomju 
rituālus. Taču šī sistēma bēgšanas no brīvības vietā bija likusi brīvības 
neesamību.
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Zoja Gorbušina

“Atdzimšanas dziesmas” svētki – laikrakstu
“Jaunākās Ziņas” un “Сегодня” mediju
notikums 1934. gada vasarā

Katrai jaunai politiskai iekārtai ir jāsper soļi, kas sekmētu tās leģitimāciju un 
izraisītu plašu sabiedrības slāņu atbalstu tās realizētajai politikai. Arī Kārļa 
Ulmaņa autoritārais režīms, kurš nomainīja demokrātisko iekārtu Latvijā 1934. 
gada maijā, sastapās ar šādu izaicinājumu. Par to uzskatami liecina divus mēnešus 
pēc apvērsuma sarīkotais masu pasākums “Atdzimšanas dziesma”, kurš sapulcēja 
vairāk par simt tūkstoš skatītāju. Izrādē mākslinieciski izteiksmīgā un izklaidējoši 
atraktīvā veidā masu auditorijai tika prezentēta jauna vēstures interpretācija un 
izklāstīta Ulmaņa režīma ideoloģija. Rakstā analizēts šā pasākuma atspoguļojums 
latviešu un krievu valodas preses izdevumos – avīzēs “Jaunākās Ziņas” un 
“Сегодня”. Izdalot trīs dimensijas saistībā ar šo mediju notikumu – izrādes fabulu, 
pasākumu un ideoloģisko ietvaru –, autore parāda, kādas nozīmes tiek veidotas 
katrā no šiem diskursīvajiem līmeņiem. 
Atslēgvārdi: masu pasākums, mobilizācija, mediju notikums, rituāls.

1934. gadā naktī no 15. uz 16. maiju valsts apvērsuma rezultātā Latvijas 
Republikā pārtrauca savu eksistenci tautas ievēlēta Saeima un sākās Kārļa 
Ulmaņa autoritārais režīms. Cenšoties definēt K. Ulmaņa iedibinātās 
politiskās iekārtas specifiku, vēsturnieks A. Stranga atzīmē, ka tas radīja 
“dīvainu, precīzi grūti formulējamu diktatūras veidu”, to viņš apraksta kā 
“daļēji mobilizējošu autoritāru diktatūru”.1 Sabiedrības kontroles jomā tā 
atradās starpposmā no vienkāršām uz totalitārām diktatūrām. Tādējādi, 
apstiprinot Ulmaņa tieksmi infiltrēt režīma politiku un ideoloģiju 
visās sabiedrības šūnās un piekrītot viedoklim, ka Ulmaņa režīms bijis 
visautoritārākais Baltijā, A. Stranga tomēr uzskata, ka prototalitāro 
komponentu izmantojums pats par sevi vēl negarantē režīma pārvēršanos 
par totalitāro diktatūru.2 
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Aptuveni mēnesi pēc apvērsuma presē parādās ziņojumi par iekšlietu 
viceministra Alfreda Bērziņa ierosināto ideju – sarīkot liela mēroga 
tautas svētku uzvedumu. Izrādes literārā veidojuma autors un pasākuma 
rīcības komitejas priekšsēdētājs Roberts Kroders sākotnēji devis savam 
daiļdarbam nosaukumu “Latvijas likteņu spēle 4 posmos ar prologu 
un epilogu”. Nosaukums vien pauž pretenzijas uz vēstures notikumu 
vērienīgu apkopojumu un episku raksturu. Sākotnēji tika plānotas tikai 
divas “Atdzimšanas dziesmas” izrādes – 21. un 22. jūlijā; vēlāk parādījās 
informācija par vēl vienu izrādi – otrdien, 24. jūlijā, turklāt par zemākām 
cenām, kas deva iespēju noskatīties uzvedumu arī mazāk turīgiem 
pilsoņiem. Ņemot vērā, ka no skatītājiem tika iekasēta nauda, sarīkojot trešo 
izrādi, organizētāji arī apdrošināja sevi pret finansiālo zaudējumu risku. 
Izrādes sagatavošanas posmā ir vērojama steiga – tik vērienīga pasākuma 
sagatavošanai ir atvēlēts pavisam niecīgs laika posms – tikai viens 
mēnesis. Protams, var izteikt pieņēmumu, ka masu izrādes sarīkošana īsi 
pēc apvērsuma bija skaidrojama ar stratēģiski pamatotiem centieniem pēc 
iespējas ātrāk iegūt tautas atbalstu jaunajam režīmam. Taču šo steigu var 
pamatot arī ar objektīviem iemesliem. Vēlākajā laikā šīs izrādes tapšana 
būtu problemātiskāka mākslas darbinieku aizņemtības un inventāra 
noslogotības dēļ. Bez tam tieši vasara ir vispopulārākais atvaļinājumu 
laiks, kad cilvēki var ļauties ne tikai atpūtai un izklaidei (kas, starp citu, 
ietver sevī arī pasākumu apmeklēšanu), bet arī pašdarbības aktivitātēm, to 
skaitā kora dziedāšanai. Nedrīkst aizmirst, ka Rīgā 20. gadsimta pirmajā 
pusē nebija koncertzāļu, kas varētu uzņemt vairākus desmitus tūkstošu 
skatītāju vienlaikus. Šī iemesla dēļ izrādei “Atdzimšanas dziesma” bija 
jānotiek zem klajas debess, un tieši vasaras vidū bija vislielākās labvēlīgu 
laika apstākļu izredzes.

Protams, masu uzvedumos Latvijā var saskatīt masu svētku tradīcijas 
līdzības ar šādiem uzvedumiem Vācijā un PSRS, kur ar to palīdzību 
veiksmīgi notika plašu tautas slāņu mobilizācija un tādējādi stabilizēti 
totalitārie režīmi. Jēdzienu “mobilizācija” izmantoju, lai raksturotu masu 
pozitīvu vai vismaz nekritisku attieksmi pret diktatūru, valdošu ideju 
un simbolu ieaušanos sabiedrības ikdienas dzīvē. Šķiet, īstenot masu 
mobilizāciju plašos sabiedrības slāņos palīdzēja arī vispārējais Eiropas 
politiskais un sociālais konteksts pēc Pirmā pasaules kara. Šim periodam 
ir raksturīga “individuāla saplūšana ar nāciju”, – atzīst mediju notikumu 
pētnieki D. Dajans (Dayan) un E. Katcs (Katz).3 Viņi raksta:

352

Zoja Garbusina.indd   352 2007.11.11.   15:47:23



Zoja Gorbušina. “Atdzimšanas dziesmas” svētki

Šķirti no savām tradicionālajām saknēm, kā arī atstumti no organizācijām, 
kurām tās bija jāaizstāj (arodbiedrības un parlaments), miljoni cilvēku 
vērsās pie valsts un stipriem līderiem, lai kompensētu savu pazeminājuma 
izjūtu – personisko, ekonomisko un nacionālo.4

Unificētajās, horeogrāfiski iestudētajās masu manifestācijās, kurās 
desmiti tūkstošu cilvēku salutē savam vadonim un sagaida viņa 
komandu, D. Dajans un E. Katcs saskata fašisma sociālās organizācijas 
atspoguļojumu. Viņuprāt, šādi pasākumi kalpoja kā alternatīvas 
parlamentārajai demokrātijai, sasaistot masu ar tās līderi, neatkarīgi no šī 
līdera personiskās spējas pārliecināt vai terorizēt, vai apspiest.5

Ieskats teorijā
Runājot par masu pasākumiem, neizbēgami svarīgs ir rituāla jēdziens. 

Viens no socioloģijas pamatlicējiem E. Dirkems (Durkheim) vēl 20. 
gadsimta sākumā aprakstīja rituālu saistībā ar reliģiskajām praksēm. Ar 
rituāliem viņš saprata uzvedības noteikumus, kuri nosaka, kā cilvēkam ir 
jāuzvedas svēto objektu klātbūtnē.6 Politisko rituālu pētnieks D. Kertcers 
(Kertzer) skaidro, ka Dirkema skatījumā Dieva godināšana ir “simboliskais 
veids, kā cilvēki sumina paši savu sabiedrību, savu savstarpējo atkarību”.7 
Tādējādi dievišķums tiek attiecināts nevis uz pārdabisku būtni, bet uz 
cilvēku emocionāli uzlādētām savstarpējām saitēm, viņu sabiedrisko 
kārtību. Pats Kertcers rituālu apzīmē kā “simbolisku uzvedību, kas ir 
sociāli standartizēta un atkārtojas”.8 Rituāls ir neatņemama sociālās 
dzīves sastāvdaļa, tā mērogs variējas no rokasspiediena līdz kronēšanas 
ceremonijai.

Rituāls, pateicoties tā mobilizācijas potenciālam, ir iekārots 
instruments jebkuras formālas institūcijas darbībā. Rituālu 
komunikācijas pētnieks Ē. Rotenbūlers (Rothenbuhler) piedāvā ļoti 
trāpīgu M. Ozūfa (Ozouf) Franču revolūcijas svētku skaidrojumu: 

Svētki bija neaizstājams papildinājums likumdošanas sistēmai, jo likumdevējs 
veido likumus cilvēkiem, bet svētki veido cilvēkus likumiem.9

Tomēr nedrīkst uzskatīt masu uzvedumu skatītājus par pasīviem 
simboliskā materiāla patērētājiem. Kertcers uzsver, ka dažkārt cilvēki ne 
vienmēr izvēlas kādu konkrētu uzvedības formu, lai gan zina, ka tā nav 
pareiza. Viņi var uzvesties  kādā noteiktā veidā, jo saprot, ka alternatīva 
uzvedība var izraisīt negatīvas sekas. Bet, atzīmē autors, diez vai cilvēki 
atbalstīs kādu politisku sistēmu, neticot tās leģitimitātei. Tur, kur 
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sistēma tiek uztverta kā neleģitīma, tā kļūst nestabila un ievainojama.10 
Leģitimitātes nodrošināšanas uzdevums ir neizbēgami jārisina katram 
jaunam politiskajam režīmam. Katru revolūciju pavada centieni 
likvidēt iepriekšējā režīma rituālus un nodibināt jaunus, kas atbilstu 
jaunajai sociālajai kārtībai. Šādā veidā tiek ieviesti vēl nebijuši svētki, 
sasveicināšanās veidi, pulcēšanās formas u.c. “Izmaiņām valdībā jānotiek 
kopā ar izmaiņām rituālā,” – tā Rotenbūlers.11

Masu izrādes atspoguļojums medijos atklāj vēl vienu šķautni 
politiskā rituāla izpratnē, respektīvi, rituālu iespējams uzlūkot kā 
mediju notikumu. Mediji sabiedrībā ir viena no vadošajām simbolu 
sistēmas institūcijām, tāpēc tiem pieder vara pār simboliskā satura 
radīšanu un tā difūziju. D. Dajans un E. Katcs definē mūsdienu televīzijas 
mediēto masu pasākumu ar tā raksturlielumu palīdzību. Mediju 
notikumi norisinās reālā laikā un kādā noteiktā attālinātā telpā; tie rada 
pārtraukumu ikdienas mediju tekstu plūdumā, kaut arī ir iepriekš īpaši 
plānoti. Ceremonijas parasti fascinē ļoti plašu publiku, – nāciju, vairākas 
nācijas, visu pasauli. Turklāt pasākuma vērošana ir saistoša katram: 
cilvēki apliecina cits citam, ka pasākums ir obligāti jāredz, ka tādēļ ir 
jāatliek malā viss pārējais. Šādos notikumos priekšplānā izvirzās izcilu 
personību darbības. Bieži mediētie rituāli ir institucionāla iniciatīva 
un tādējādi, nenoliedzami, arī hegemoniski. Parasti šie lielie rituālu 
notikumi tiek pasludināti par vēsturiskiem, bet mediju atspoguļojumā 
ir vērojams reveranss un ceremonija. Pat ja mediju notikuma centrā 
ir konflikts, tiek svinētas nevis pretrunas, bet izlīgums. Rezumējot 
D. Dajans un E. Katcs atzīst, ka mediju notikumi “apvieno sabiedrības 
vienotā sirdspukstā un atjauno lojalitāti”.12 

No D. Dajana un E. Katca aplūkotajiem mediju notikuma ietekmes 
veidiem uz politiku mana darba kontekstā būtiski ir tie, kas nav saistāmi 
ar televīzijas (kurai savā darbā pētnieki velta galveno uzmanību) lomu 
sociālās dzīves formēšanā. Viņi norāda: 

(1) Mediju notikumi socializē pilsoņus. Katrs masu pasākums vēstī kaut 
ko par sabiedrības struktūru un sniedz sava veida instrukcijas sabiedrības 
kārtības uzturēšanai. Dažreiz rituāls piedāvā patieso ieskatu sistēmas 
uzbūvē un funkcionēšanā.

(2) Mediju notikumi stiprina līderu statusu. Varas pārstāvji prezentē 
sevi plašai sabiedrībai arī nepolitiskajos pasākumos, bieži signalizējot par 
pasākuma sludināto svarīgumu. 
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(3) Mediju notikumi nepieļauj starpniekus. Ar masu pasākumu 
palīdzību tiek nodrošināts sava veida dialogs starp valdnieku un publiku, 
kuru viņš uzruna tieši un no kuras tiek gaidīta arī līdzīgi nepastarpināta 
atbilde. Dialoga šķietamība, savukārt, “īpaši vājina parlamentu”.13 
Šādā institucionalizētajā reprezentācijā pētnieki saskata līdzību ar 
īssavienojumu, kas “ved pie potenciāli bīstamas varas koncentrācijas un 
vienprātīgu sekotāju uzpūsta tēla”.14

Mediju konteksts
Šajā rakstā es mēģināšu izklāstīt savus vērojumus, kuri tapa, aplūkojot 

laikraksta “Jaunākās Ziņas” un “Сегодня” publikācijas 1934. gada jūnijā un 
jūlijā.15 Izrādes “Atdzimšanas dziesma” masveidīgums un tai piešķirtais 
svarīgums lika masu medijiem atspoguļot tās sagatavošanas darbus un pašu 
norisi, kā arī skaidrot svētku ideoloģisko nozīmi. Pasākuma sagatavošanas 
posmā mediji kalpoja ne tikai kā reklāmas aģenti, stāstot par pasākumu un 
piesaistot publikas uzmanību; ne tikai kā tribīne, no kuras valdība skaidroja 
šā uzveduma nozīmi jaunas ideoloģijas kontekstā. Mediji kalpoja arī kā 
koordinējošais orgāns vairāku tūkstošu lielajai aktieru, mūziķu un dejotāju 
armijai. Līdzīgi kā uz informācijas dēļa, avīzes lapās tika ievietoti paziņojumi 
par mēģinājumu laikiem un vietām, to izmaiņām, kā arī tika norādītas 
atbildīgās personas, kuru kompetencē bija viens vai otrs jautājums. Avīzes 
koordinē arī gaidāmo viesu plūsmas, proti, tie ievieto informāciju par 
papildus norīkotiem vilcieniem un tramvajiem, skaidro sēdvietu zonēšanas 
principus, kā arī publicē citu apmeklētājiem noderīgu informāciju.

Gan “Jaunākajās Ziņās”, gan avīzē “Сегодня” publicēto materiālu 
daudzums ir visai līdzīgs. Tomēr pasākuma atspoguļojumā šajos 
laikrakstos konstatējamas atšķirības. Tā “Сегодня” publicē gandrīz 
tikai oficioza rakstura materiālus, formālus notikumu pārskatus un 
amatpersonu runu atreferējumus, bet “Jaunākās Ziņas” piedāvā saviem 
lasītājiem arī aprakstus par pasākumu norisi, ziņojot no notikuma vietas, 
komentārus, kā arī pēc pasākuma mūzikas un teātra kritiķu recenzijas. 
Šiem materiāliem piemīt daudz vieglāk uztverams stils, viegls humors 
un pat piesardzīga kritika, kura, gan jāpiebilst, skar tikai nianses, nevis 
uzvedumu kopumā. 

Bez tam atšķiras arī informatīvais konteksts, kurā parādās “Atdzimšanas 
dziesmai” veltītie raksti. Mediju notikumam raksturīgā informatīvās telpas 
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monopolizācija jeb, runājot D. Dajana un E. Katca vārdiem, “pārtraukums 
mediju tekstu plūdumā”16 drīzāk ir saskatāms “Atdzimšanas dziesmas” 
atspoguļojumā avīzē “Сегодня”, bet ne “Jaunākajās Ziņās”, kas paralēli 
Esplanādē notiekošajam uzvedumam daudz uzmanības velta arī virknei 
citu politiski angažētu ceremoniju. Tie ir reģionālie dziesmu svētki, 
vairākas armijas pulku jubilejas, Raiņa kapu iesvētīšanas ceremonija, 
Jūras svētki. Kopš jūlija sākuma “Jaunākās Ziņas” seko līdzi arī skautu 
nometnes izveidošanai Asaros, kas bija paredzēta trūcīgo vecāku bērniem. 
Tās atklāšana notika 22. jūlijā, “Atdzimšanas dziesmas” otrās izrādes 
dienā. Nākamajā dienā avīze ziņoja, ka skautu parādē, kuru apmeklēja arī 
A. Kviesis un K. Ulmanis, piedalījās 10 000 skatītāju, kas ir salīdzināms ar 
27 500 skatītāju, kuri ar savu klātbūtni pagodināja “Atdzimšanas dziesmas” 
otro dienu. Kaut arī laikraksts grandiozo uzvedumu Esplanādē raksturo ar 
lielāku pietāti nekā citas norises, tas neizslēdz no mediju uzmanības loka 
pārējos. Visiem šiem svinīgajiem notikumiem avīze velta daudz vērības, 
atspoguļojot tos no sagatavošanas darbu sākuma līdz paša pasākuma 
norisei. Raksti ir arī ilustrēti ar daudzām fotogrāfijām, kas rāda tautas 
vadoni svinību laikā. Pretstatā tam avīze “Сегодня” šos nacionālā mēroga 
notikumus aplūko maz, aprobežojoties ar vienu vai dažām informatīva 
rakstura ziņām, kas parasti tiek publicētas bez notikuma vietā uzņemtām 
fotogrāfijām. Tāpēc uz šāda ziņu fona “Atdzimšanas dziesma” visticamāk 
varēja tikt uztverta kā vēl nebijuši lieli svētki Latvijā.

Mediju tekstu analīze
Mediju notikuma izrādes “Atdzimšanas dziesma” efektīvākai analīzei 

var izšķirt trīs notikuma dimensijas, un katrā no tām notiek atšķirīgu 
nozīmju klasteru veidošana. Pirmā ir pati luga – literārais teksts – un tās 
fabula. Šeit tiek izklāstīta vadonības ideja, sniegta vēstures interpretācija, 
vienkāršoti un personificēti politisko procesu apraksti. Otrā dimensija ir 
pasākums, kas iekļauj sevī lugas skatuvisko realizāciju un mākslinieciskās 
izteiksmes līdzekļus, kā arī skatītāju un runātāju uzvedību pasākuma laikā. 
Pie trešās dimensijas es pieskaitu visu, kas notiek pirms un pēc pasākuma 
saistībā ar tā organizāciju un ideoloģisko pamatojumu. Es aplūkoju 
rīcības komitejas sēžu atskaites, mēģinājumu aprakstus, amatpersonu 
runas un intervijas ar citu valstu žurnālistiem pirms un pēc izrādes. Tā 
kā informāciju par visām šīm trim dimensijām es smēlos pastarpināti, no 
preses tekstiem, ir jāatrunā mediju predispozīcija nekritiski atspoguļot 
notikumus un viedokļus un atražot režīma ideoloģiju.
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1. att. Izrādes 
“Atdzimšanas 
dziesma” 
propagandas plakātu 
konkursam iesniegtie 
N. Strunkes, 
K. Krūmiņa un 
K. Krūzes darbi. 
Jaunākās Ziņas, 
1934, 28 jūn. 
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Fabula
Tādu rēviju nevar izdomāt neviens cilvēks, to izdomājis pats Dievs vai liktenis; to nevar 
uzrakstīt Roberts Kroders, jo to uzrakstījuši gadu tūkstoši, – tā ir latvju tautas un Latvijas 
valsts vēsture.

[Red.]. (1934, 20. jūl.). Darba drudzis Esplanādē, kur skanēs 
“Atdzimšanas dziesma”. Jaunākās Ziņas. 4. lpp.

Sākotnēji tika pieteikta izrādes iestudēšana pēc antīkās mistērijas 
principa. Tomēr pati izrādes fabula ir veidota drīzāk pēc Bībeles sižetiem. 
“Jaunākās Ziņas” žurnālists par izrādi saka, ka tā 

tēlo latvju tautas un valsts sarežģītas likteņa gaitas cauri gadu tūkstošiem; no 
brīvas tautas bezrūpīgas dzīves, cauri svešinieku iekarotāju verdzības jūgam 
līdz brīvai, neatkarīgai valstij, kas savu īsto piepildījumu sasniedz pēc š. g. 15. 
maija.17

Latviešu tautas dzīves pirmsākumu atspoguļojumā prologā var 
saskatīt līdzību ar Ēdenes dārzu. Valda idilliska gaisotne: tautu meitas un 
dēli bezrūpīgi dzied dziesmas un rotaļājas. Tad pēkšņi parādās iebrucēji, 
kuri sagūsta latviešus. Tauta nonāk verdzībā, bet tā dzird sirmā burtnieka 
pareģojumu, kurā saklausāma līdzība ar Bībeles praviešiem: 

Вам суждено испить до дна чашу горестей и невзгод. Пройдут века. Потом 
придет Вождь и освободит все. Народ – веруй в своего Вождя!18

Vadonis nav vienkārši dievu sūtīts, viņš arī zinot dievu gribu, kas 
implicīti piešķir viņam pārcilvēciskas spējas: 

Я знаю веление богов – мы будем свободным народом. Только свободу 
мы обретем в бою.19 

Pēc tautas pakļaušanas verdzībā, kas vedina domāt par simbolisko 
grēkā krišanu, parādās Kangara tēls, centrālais ļaunuma iemiesojums 
izrādē, kurš tiek pretstatīts Vadoņa tēlam. Vadoņa personāžu atveido 
J. Osis, viņš spēlē arī jaunekli un vienu no “vadoņu triumvirāta” – 
Kronvaldu. Visi šie trīs tēli kalpo kā balsta mezgli vadonības idejas 
izklāstam. Kangara tēla nemainīga īpašība, šķiet, ir tā nepastāvība. 
Viņa identifikācija variējas no tradicionālā “tautas nodevēja” līdz 
“sociālistam sarkanā kreklā”. Pretstatā vadonim, kurš pārstāv lielas 
tradicionālas vērtības kā darbs, pieķeršanās zemei, brīvība, Kangars 
iemieso visu zemisko un pārejošo, piemēram, īstermiņa peļņas 
gūšanu, modi; pie tādām parādībām tiek pieskaitīta arī demokrātija un 
kosmopolītisms. “Jaunākās Ziņas” raksta: 
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“Atdzimšanas dziesma” veidota uz diviem kontrastiem: vadonības un viņas 
pretdarbības līnijas. Vadonim dots Dieva un Laimas lēmums par tautas 
brīvību, Kangaram dots varas instinkts.20

Lugā ir arī vācu barons un krievu muižnieks, tomēr, spriežot pēc 
izrādes aprakstiem presē, tie nebūt neatgādina ļaundarus, bet drīzāk ir 
objektīvas vēsturiskās realitātes atspulgs. Toties Kangaram tiek pierakstīti 
visi pret latvju tautu vērstie pāridarījumi. Līdztekus neatlaidīgai savas 
tautas izmantošanai merkantilos nolūkos Kangars tiek apvainots arī 
latviešu tautas vērtību vājināšanā: 

Ar rupju, cinisku spēli viņš iegūst tautas uzticību – lauku sētā Kangars 
aicina atstāt zemi, zaimot darbu, vecās tradīcijas, sola paradīzi zemes 
virsū. Atrauj tautu no viņas mūžīgo vērtību avota, no zemes, grib ieraut to 
kosmopolītismā.21

Ir zīmīgi, ka gan Vadonis, gan Kangars ir cēlušies no pašas tautas. 
Tādējādi, aplūkojot tautu kā cilvēkam līdzīgu organismu, viņus var 
pielīdzināt cilvēka sirdsapziņai/garam/dievišķajam, no vienas puses, 
un egoismam/instinktiem/ļaunajam, no otras. Arī šeit parādās līdzība ar 
Kristus mācību. Ņemot vērā divu centrālo personāžu līdzību reliģiskajām 
pamatvienībām, var izteikt pieņēmumu, ka arī 15. maija notikumi lugā 
ir aplūkojami kā simboliskā saplūšana ar dievišķo un gara uzvara pār 
instinktiem. 

Tautas attīstības gaitā galvenais mērķis ir palikt vienotiem, saglabāt 
ticību, sagaidīt savu vadoni, kas atnesīs tai brīvību, un tikai šādā veidā 
tiks izpildīta dievu griba. Tauta ir atveidota kā viendabīga, apātiska masa, 
kura ir spējīga uz sasniegumiem tikai līdera vadībā; bez viņa tā slīgst 
izmisumā un neziņā: 

Neticības sāpinājums spontāni izlaužas kaislīgā izmisuma saucienā: Kur 
vadonis? Vai neviens neredz mūsu postu? Mēs grimstam un nav, kas glābj! 
Kam lai sūdzam savas bēdas? – Aiz skatuves atskan vadoņa balss: Es dzirdu, 
es redzu, es nāku! – Tauta pēkšņi ļaujas pretējai emocijai, un no neziņas 
izmisuma sviežas paļāvīgā uzgavilējumā: “Vadonis! Viņš redz, viņš dzird! 
Viņš sauc! Iesim! Mēs ejam!22

Jaunās ideoloģijas reliģisko raksturu apjauš arī izrādes preses 
apskatnieki. Tas liecina, ka Ulmaņa laikabiedri saskatīja viņa ideoloģijā 
sava veida jaunu reliģiju vai vismaz šīs ideoloģijas centienus par tādu 
kļūt. Tā J. Akuraters raksta:

Un liels apliecinājums ir Ausekļa domā, ka tautu izglābis dziesmu gars. 
Skaistākas un varenākas reliģijas par to, kāda mūsu tautas dainas, neatradīsim 
nekur citur.23
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2. att. Izrādes “Atdzimšanas dziesma” galvenie varoņi K. Valdemārs 
(V. Švarcs), A. Kronvalds (J. Osis), Auseklis (K. Pabriks), O. Kalpaks 
(J. Mārsietis), F. Briedis (R. Kreicums), Vadonis (J. Osis) un Ģenerālis 
(A. Filipsons) laikraksta Jaunākās Ziņas lappusēs, 1934, 21. jūl. 

Pasākums
Soļu rindas Esplanādē katrs redzējis. Arī tās varenās pilis un fabrikas, kas tur uzceltas. 
Bet tautu meitas, tautu dēlus, senos kareivjus, krustnešus, krievu kazakus un – 
interesantākais – divus Kārļus Ulmaņus godājamā publika gan vēl nebūs redzējusi.

[Red.]. (1934, 20. jūl.). Darba drudzis Esplanādē, kur skanēs 
“Atdzimšanas dziesma”. Jaunākās Ziņas. 4. lpp.

Masu izrādei “Atdzimšanas dziesma” bija jāvēsta par jaunā vēsturiskā 
posma sākumu. Tāpēc iestudējumam bija jākļūst par bezprecedenta 
notikumu visas tautas dzīvē. Ē. Rotenbūlers teic, ka institucionālajiem 
aktoriem piemīt tendence izgudrot kādu jaunu rituālu vai “sasaistīt sevi, 
praktisku nolūku dēļ, ar kādu jau iesakņojušos un autentisku rituālu”.24 
“Atdzimšanas dziesmas” izrādē varam saskatīt centienus nošaut divus 
zaķus reizē un radīt novatorisku rituālu, kurš tomēr būtu tiešs konservatīvu 
tradīciju turpinājums. Organizētāji uzrunāja potenciālos skatītājus, gan 
integrējot tradicionālās, “latviskās” kultūras elementus uzvedumā, gan 
arī pieblīvējot to ar jauniem aizraujošiem efektiem. 
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Izrāde solīja vēl neredzētu izklaidi ārkārtīgi plašai auditorijai. Arī 
tiem, kuri nejuta līdzi jaunajam režīmam, izrādes apmeklējums varēja 
likties pievilcīgs. Pirmkārt, tas skaidrojams ar pasākuma vērienīgumu. 
Tie bija lielākie “tautas svētki”, kādi jebkad agrāk tika uzvesti Latvijā 
un, kā norāda A. Bērziņš, pat visā Eiropā.25 Apmeklētāju skaits pirmajā 
dienā – 33 500, otrajā – 27 500, trešajā – 45 000, pavisam izrādi apmeklēja 
106 000 cilvēku.26 Pasākums bija arī tehniski komplicēts. Speciāli šai 
izrādei tika uzceltas lielas dekorācijas, skatuves konstrukcijas veidotas 
pēc Holivudā “pielietojamiem masu skatu uzņemšanas laukumiem”,27 
tika uzstādīts liels ekrāns, uz kura projicēja izrādi papildinošus ska-
tus: jūru, kaujas ainas u.c. Avīzes ziņo, kā skaņuplašu kompānija 
“Bellacord” speciāli šim pasākumam sagatavoja “redzamākos muzikālos 
momentus”28 un sarūpēja uzvedumam speciālu plati. Šī plate attēloja 
skaņās, starp citām ainām, arī “saeimas deputātu trokšņainās runas”.29 
Uzvedumā piedalījās arī Rīgas garnizona karaspēka daļas ar apmēram 
“1000 dalībniekiem, 500 aizsargiem un 100 jātniekiem”,30 kuri piešķīra 
realitātes noskaņu cīņu ainām. Tika lietoti arī īsti ložmetēji, šautenes un 
fugasi, kas, starp citu, tika izmēģināti pirms izrādes nakts vidū, tādējādi, 
iespējams, izraisot rīdziniekos vēl lielāku ziņkārību. A. Bērziņš uzsver:

“Atdzimšanas dziesmā” ir mēģināts apvienot gandrīz visas mūsu mākslas 
nozares. Tur ir rakstniecība, dzeja, glezniecība, mūzika, balets, plastika un 
citas. Trūkst tikai skulptūras – tad būtu viss, ko mēs plašākā nozīmē par 
mākslu saucam.31 

Mediju pētnieks Dž. Tompsons (Thompson) raksta, ka viens no tradīciju 
aspektiem ir, ka tās ir ļoti spēcīgs leģitimācijas resurss. Viņš skaidro, 
ka tradīcija var noteiktajos apstākļos kalpot kā atbalsta avots varas un 
autoritātes realizācijai.32 “Atdzimšanas dziesma” pēc būtības liela mērā 
ekspluatē Dziesmu svētku tradīciju, darbībā iesaistot 52 korus ar 1450 
dziedātājiem.33 Pasākuma tapšanās posmā lielu uzmanību prese pievērš 
tieši koru sagatavošanas darbiem, to mēģinājumu gaitām un sekmēm. 
Zīmīgi ir arī tas, ka “Atdzimšanas dziesma” tiek bieži salīdzināta ar 
Dziesmu svētkiem, uzsverot, ka tautai ir daudz lielāka interesi tieši par 
lielmēroga pasākumu Esplanādē. Tiek atzīts, ka dalībniekiem piemīt 
pašaizliedzīga disciplīna, kas savukārt neesot raksturīga Dziesmu svētku 
uzvedumiem: 

Virsdiriģents S. Duks saka, ka līdz šim vēl nekad nav piedzīvots, ka divu 
nedēļu laikā apvienots koris būtu varējis iemācīties 26 dziesmas. [..] Dziedātāji 
ļoti kārtīgi apmeklējuši lielos kopmēģinājumus un 90 proc. no tiem bijuši klāt 
visos mēģinājumos. Tas līdz šim nevienos dziesmu svētkos nav piedzīvots.34
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Saistībā ar mūzikas noformējumu ir jāpiemin, ka prologā tautas senatnes 
raksturošanai izmantotas vairākas tautas dziesmas. Tālākos posmos ir 
iepīti daži E. Virzas, V. Plūdoņa, A. Brigaderes patriotiskie dzejoļi.35 Visai 
“Atdzimšanas dziesmai” cauri vijas Latvijas himna. 

Izrādes skatuves kalpo ne tikai lugas iestudējumam. Uz tās kāpj arī 
visas galvenās amatpersonas, lai izmantotu izdevību piesaistīt vērienīgās 
auditorijas uzmanību ideoloģiski piesātinātām runām. Centrālais, 
protams, ir Kārļa Ulmaņa tēls, kuram mediji piešķir īpašu harismu:

Тот, кто хочет составить себе представление о человеке, стоящем в центре 
этого ликующего праздника, пусть знает, что он появился перед тысячами 
людей, спокойный, проникнутый величайшим достоинством, с мягкою 
улыбкою на губах. Он заговорил. Совсем тихо. Море человеческих голов 
застыло, замолкло, завороженное одним человеком.36

No apmeklētājiem tika gaidīta ne vien līksmojoša vienotība, bet arī spēja 
pašorganizēties. Disciplīna bija jāapgūst skatītājiem vēl pirms pasākuma. 
Prese atvēl šim aspektam svarīgu vietu, gan publicējot pasākuma 
reglamentu, gan arī jau iepriekš iepazīstinot lasītājus ar pasākuma 
scenāriju, atzīmējot, kurā brīdī, sagaidot valsts un ministru kabineta 
prezidentus, dalībniekiem un skatītājiem ir jādzied himna. Spriežot pēc 
mediju tekstiem un elites pārstāvju runām, disciplīnas prasība tika čakli 
izpildīta.

Ideoloģiskais ietvars
“Atdzimšanas dziesma” būs tautas svētki šī vārda visplašākā nozīmē. Lielais dalībnieku 
skaits, kas arī ir pati tauta, saplūdīs kopā ar daudziem desmit tūkstošiem skatītāju vienā 
svinīgā ticības apliecinājumā: mēs esam kungi mūsu dzimtajā zemē.

Bērziņš, A. (1934, 21. jūl.) Kalposim savai tautai un savai 
valstij. Jaunākās Ziņas. 1. lpp.

“Atdzimšanas dziesmas” sagatavošanas darbu atspoguļojums tiek lielā 
mēra piesātināts ar politiskās elites pārstāvju runām un skaidrojumiem 
par pasākuma idejisko saturu un vēsturisko nozīmi. Visaktīvāk viedokli 
pauž iekšlietu viceministrs A. Bērziņš un rīcības komitejas priekšsēdētājs 
R. Kroders. Tas notiek rīcības komitejas sēdēs, mēģinājumos. Šādas 
formālas sapulces arī pašas par sevi var būt skatītas vispārējās ideoloģijas 
leģitimācijas kontekstā. Kā norāda politisko rituālu pētnieks D. Kertcers, 
formālās sapulces, kurās tiek apspriesti politiskie lēmumi, ir vistipiskākais 
šo lēmumu leģitimācijas veids. Viņš raksta: 
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Tā kā visiem dalībniekiem teorētiski ir tiesības teikt to, ko viņi vēlas, šādas 
sapulces sniedz cilvēkiem priekšstatu, ka lēmumi ir pieņemti rezultātā tādai 
procedūrai, kurā viņi, vai vismaz viņiem līdzīgi citi ir iesaistīti.37

Zīmīgi ir tas, ka paši varas pārstāvji nevairās izmantot vārdu 
“ideoloģija”, ko mūsdienās lieto diezgan piesardzīgi šā termina lietojumā. 
Tas norāda uz termina vismaz neitrālu konotāciju 1934. gadā. Tā par 
“Atdzimšanas dziesmu” raksta “Сегодня”: 

Песнь возрождения” создается по инициативе м-ва внутр. дел и поь возрождения” создается по инициативе м-ва внутр. дел и по 
желанию правительства, и должна служить созданию новой латышской 
национальной идеологии. Идеологическое основание и символическая 
сущность “Песни Bозрождения” – 15-ое мая.38

Ideoloģiskajā diskursā pamanām uzstājīgu apgalvojumu, ka vadīt tautu 
var tikai izredzēti cilvēki. Toties viņu izvēles kompetence tiek piešķirta 
pārdabiskiem spēkiem: liktenim, dievam, vēsturei, tautas vienotai gribai; 
tāpēc katram indivīdam atsevišķi politiskajā dzīvē nav teikšanas, katram 
tiek piedāvāta vienīga opcija – paļauties. Tikai vadonis, kuram ir dievu 
dotais uzdevums tēvišķīgi rūpēties par tautu, ir spējīgs realizēt visas 
tautas un katra tās locekļa intereses. Turklāt runātāji bieži lieto retoriku, 
lai nonievātu demokrātisko valdību: 

Идея вождизма, легшая в основу постановки, говорит, что править могут 
только избранные, а не ничтожная кучка в 100 человек, проходившая к 
власти недостойными путями.39

Diskreditējot demokrātisko iekārtu, tiek sniegta arī brīvības jēdziena 
jauna interpretācija. Ieņemot centrālo vietu ideoloģijā, brīvība tiek deklarēta 
kā jaunā režīma sasniegums. Pārsvarā šīs brīvības jēdziens atplaukst tikai 
iepriekšējās sistēmas noliegumā. Demokrātijas politiskajā plurālismā tiek 
saskatīta sašķeltība un kopsakaru trūkums, bet tās reakcijā uz laikmetīgām 
tendencēm – tradicionālu vērtību zaimošana. Tā, A. Bērziņš raksta: 

Es domāju, ka šis grandiozais uzvedums bija iespējams tik īsā laikā tāpēc, ka 
mēs atkal varam brīvi strādāt, jo 15. maijs atdevis mums visiem – ir vadībai, ir 
tautai, ir mākslas pasaulei – pārliecību, ka mums vairs nav jākalpo atsevišķām 
šaurām grupu interesēm, bet ka mēs kalpojam ar savu darbu, ar savām pūlēm 
tautai un valstij.40

Raksturīgi ir tas, ka mūžīgās brīvības solījumi tiek izteikti līdzās 
aicinājumiem klausīt savam vadonim un upurēt visu savas valsts un 
tautas labad.

No demokrātijas terminoloģijas tiek aizgūts jēdziens “preses brīvība”. 
Loģiski, ka tas tiek pielāgots jaunajam “brīvības” jēdziena saturam. Arī 
preses brīvība tiek pierakstīta pie jaunās iekārtas sasniegumiem. 
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3. att. 
Izrādes “Atdzimšanas dziesma” 
tematika laikrakstā Jaunākās Ziņas 
publicētajās preču reklāmās, 1934, 
14., 21. jūl. 
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Ārzemju žurnālistu vidū, kuri ieradušies, lai atspoguļotu “Atdzimšanas 
dziesmas” izrādi, tiek izcelti daži. Tie ir preses pārstāvji no Igaunijas, 
Lietuvas un Polijas – no kaimiņvalstīm, kur arī ir nostiprinājies 
autoritārais režīms. Laikraksti seko līdzi viņu vizītei pie Preses savienības 
priekšsēdētāja J. Druvas, kurš ir sarīkojis svinīgu pieņemšanu par godu 
žurnālistiem. Tās laikā A. Bērziņš atzīmē: 

Я высоко ценю печать. Латышский народ долго боролся за свободу 
выражать свою мысль, и я с удовлетворением могу отметить, что с 15 мая 
печать и правительство едины.41

Lasītāji varēja smelties pārliecību par demokrātisko vērtību 
fundamentālo nestabilitāti arī intervijā ar Šveices žurnālistu: 

Хотя в Швейцарии в союзном совете всего 5 партий, хозяйничанье партий 
чрезвычайно тяжело воспринимается всем народом, и теперь там идет 
энергичная борьба за изменение конституции, борьба, которая в Латвии 
уже закончилась.42

Arī viņš atzinīgi vērtē Latvijas preses darbību: 
Латвийские события 15 мая были встречены в Швейцарии очень 
благожелательно. Такой “хорошей прессы”, как Латвия, не имело ни одно 
другое государство, в котором происходила смена образа правления.43

Jaunās ideoloģijas kontekstā sabiedrība netiek aplūkota kā kompleksa 
apakšsistēmu kopība; tā tiek diskursīvi homogenizēta, veidojot viendabīgu 
masu, kurai raksturīgs vienkāršots vērtību un tieksmju kopums: 

Laimīgas bija mūsu tautas dienas tad, kad tā dzīvoja lielā vienprātībā Latvijas 
klajumos, un laimīgas tās būs atkal tad, kad atgriežamies pie vienības un 
vienprātības.44

Sabiedrībai izrādes tapšanā diskursīvi tiek atvēlēta aktīva loma. 
Līdztekus skaidrām norādēm uz pasākuma iniciatoru A. Bērziņu 
līdzautorība tiek pierakstīta tautai. Avīze “Сегодня” piedāvā šādu izrādes 
raksturojumu: 

спектакль, который ставит сам народ и которому его руководители 
только придают сценические формы45.

Kā redzējām, lugā tika apgalvots, ka tauta spēj sasniegt lielus mērķus 
tikai līdera vadībā. Apstiprinājumu šai idejai var rast arī stāstos par izrādes 
dalībnieku sasniegumiem. Nostādot skatuves māksliniekus saspringtajā 
darba režīmā (“rekorda darbs – rekorda laikā”46), amatpersonas no paša 
sākuma pauž nelokāmu pārliecību par izrādes nolemtu veiksmi. Un 
dalībnieki viņus nepieviļ. Iedvesmojoties ar jauno augsto ideju, uzticoties 
vadoņa gribai un pakļaujoties stingrai disciplīnai, cilvēki spēj izdarīt 
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neiespējamo. Šādā veidā tiek apliecināts gandrīz pārdabisks jauno ideju 
spēks, saskaroties ar kuru top pārcilvēki. Pēc izrādes avīze “Сегодня” 
sumina izrādes dalībnieku pašaizliedzību un izturību: 

Вся эта огромная армия артистов и статистов, вероятно, устала. Они 
работали всю предыдущую неделю и последние вечера. Эспланада 
стала их домом. Вряд ли они спали хоть по несколько часов в сутки. Но 
ни одно лицо не выдает усталости. Все радостны и на всех ясная печать 
воодушевления. Магическая палочка глубокой любви к родине, веры в 
наступление новой светлой эпохи, общего подъема укрепила их, сделала 
их тела стальными.47

Nobeigums
Nosacīti sadalot “Atdzimšanas dziesmas” mediju notikumu trīs 

diskursīvajās plāksnēs, atklājas tajās veidoto nozīmju atšķirības un 
savstarpēja mijiedarbība. Šāda strukturēšanas shēma ir pateicīga tādēļ, ka 
tā ļauj gūt priekšstatu par K. Ulmaņa ideoloģisko diskursu mikro, mezo 
un makro līmenī.

Uzveduma fabulā sniegta jauna vēstures interpretācija. Vēstures 
process ir parādīts nevis kā atsevišķu fragmentu kopums, bet kā dialektiska 
kustība, attīstība. Šīs kustības galamērķis ir tautas brīvība. Vadonības 
idejai šajā procesā ir atvelēta virzītājspēka loma, kas gadsimtiem ilgi 
ved tautu pie tās brīvības un neatkarības, neļaujot novirzīties no dievu 
iezīmētā kursa. Plaši lietotie reliģijas naratīvi lugā norāda kā uz baznīcas 
autoritātes piesaukšanu, tā arī uz centieniem ieviest reliģijai līdzīgu ticību 
un vērtību sistēmu. 

Aplūkojot pašu “Atdzimšanas dziesmas” pasākumu, var saskatīt 
tajā sava veida miniatūru jaunai sociālai kārtībai. Labi disciplinētu, 
vienprātīgu cilvēku vidū stāv vadonis, kurš ar savu gribu vien spēj diriģēt 
milzīgus cilvēku pulkus. Ticība viņa labestībai un spējai vienpersoniski 
realizēt katra latvieša intereses arī pašos cilvēkos atklāj izcilas spējas. 
Pašaizliedzīgā aktieru darbā un disciplinētā apmeklētāju uzvedībā saskata 
jauna laikmeta iezīmes.

Materiālos par “Atdzimšanas dziesmu” pirms un pēc pasākuma 
tiek iztirzāta izrādes ideoloģiska nozīme un tās vēsturiskais svarīgums. 
Proklamējot jauna, patiesi brīva laikmeta sākumu, tiek piedāvāts arī 
jauns “brīvības” jēdziens. Tas izpaužas pārsvarā kā demokrātijas iekārtas 
demoralizēšana un nevērība pret citu politisku spēku ieguldījumiem 
Latvijas atbrīvošanas procesā. 
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Visām trim nozīmju dimensijām cauri vijas vairākas kopējas tematiskas 
vadlīnijas. Piemēram, tautas vienotība un vienprātība, jaunas ideoloģijas 
apgarojošais spēks un vadoņa izcila personība.
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Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas diena – lokālās
preses mediju notikums

Rakstā ir aplūkoti Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas dienas atzīmēšanas pasāku-
mi – mediju notikums lokālajā presē. Darbā analizēti Kurzemes un Zemgales 
preses izdevumi “Jaunais Kurzemnieks”, “Kurzemes Vārds”, “Ventas Balss” 
un “Zemgales Balss”. K. Ulmaņa jubileja un tai veltītie dažāda līmeņa 
pasākumi nonāca nedalītā mediju uzmanībā. Lasītājiem tiek dots ieskats 
notikumos, kuru dalībnieki viņi nespēj būt, minot gan prezidenta apsvei-
cējus, gan arī pasniegtās dāvanas. Notikuma aprakstīšanā atšķirības starp 
laikrakstiem nav izteiktas, to nosaka centralizētās informācijas izmantošana. 
Par kulminācijas punktu prezidenta dzimšanas dienas atzīmēšanā pārtop 
3. Pļaujas svētki, kļūstot par centrālo mediju notikumu. Pļaujas svētkus 
kā mediju notikumu var vērtēt kā kronēšanas ceremoniju. Šis pasākums 
savā veidā leģitimē K. Ulmani kā patieso un atzīto Latvijas Vadoni.
Atslēgvārdi: Kārlis Ulmanis, mediji, notikums, kronēšana, lokālā prese.

1937. gada 4. septembrī Latvijas Valsts un Ministru prezidents 
Kārlis Ulmanis svinēja savu 60 gadu dzimšanas dienu. Nenoliedzami, 
šis notikums bija valstiska mēroga un svarīguma. Atzīmējot Vadoņa 
dzimšanas dienu, norisinājās daudzi pasākumi, kuriem, protams, bija 
pievērsta visu laikrakstu uzmanība. Šā raksta ietvaros dzimšanas dienas 
svinību pasākumi tiks skatīti kā mediju notikums, kas ietverts kronēšanas 
rāmējumā. Pētījuma pamatā Kurzemes un Zemgales vēsturisko novadu 
tālaika laikraksti “Jaunais Kurzemnieks”, “Kurzemes Vārds”, “Ventas 
Balss” un “Zemgales Balss”.

Mediju notikumi
Mediju notikumi ir viens no mediju žanriem, kas atšķiras no ierastajiem 

ziņu pasniegšanas veidiem. Tie var būt dažādi ceremoniāla rakstura 
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notikumi, kas piesaista masu mediju nedalītu uzmanību. Mediju notikumi 
ir gan augsti stāvošu amatpersonu apbalvošana, tautas varoņu bēres, 
monarhu kāzas. Šodienas apstākļos mediju notikumi, protams, noris 
reālajā laikā, un tie tiek pārraidīti reālajā laikā, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus. Gan prinča Čārlza un lēdijas Kamillas kāzas, gan jaunā 
pāvesta izraudzīšanos visa pasaule varēja vērot televīzijas ekrānos vai 
datoros vienlaikus ar tiešajiem pasākumu apmeklētājiem.

Raksturojot mediju notikumus, D. Dajans (Dayan) un E. Katcs (Katz) 
atzīmē, ka šie notikumi izceļ ievērojamu personību brīvprātīgi veiktās 
darbības, notikumi svin valdošo aprindu/valsts pārvaldes iniciatīvas un 
tāpēc, bez šaubām, tos var saukt par hegemoniskiem.1

Pēc savas būtības šis žanrs stāv ārpus ierastās mediju rutīnas. Tie 
tieši pretēji – pārkāpj/pārtrauc rutīnu, turklāt mediju notikumu ietekmē 
tiek mainīta gan mediju rutīna, gan arī visas sabiedrības ikdienas rutīna, 
piemēram, kā tas notika 2006. gadā Rīgā NATO samita laikā. Mediju 
notikumiem piemīt spēja pakļaut sev gan telpu, gan laiku, pasludinot/
radot nacionālās brīvdienas, tādējādi pilnībā sev pakļaujot sabiedrisko 
kārtību.2 Šādos gadījumos visi mediju kanāli atsakās no to parastās 
regulārās dienaskārtības, lai pievērstos šai vienai norisei, kas ir pārāka 
par visiem citiem. Mediju notikumi – tas ir pārtraukums rutīnā un 
koncentrēšanās uz kādu centrālo vērtību.

Turklāt mediju notikumiem piemīt arī piemiņas/memoriāla funkcija, 
kas atgādina auditorijai, visai sabiedrībai to, kas tai būtu jāatceras/
jāpiemin.3 

Mediju notikumi tiek pasniegti ar zināmu reveransu un ceremoniju. 
Žurnālisti, kas atspoguļo šos notikumus, apspiež savu parasti kritisko 
garu, izrādot savam ziņu subjektam cieņu, pat godbijību. Mediji atbalsta 
pasākuma organizatoru noteikto pasākuma definīciju, izskaidro notikuma 
simbolu nozīmi, reti kad iejaucas ar analīzi un gandrīz nekad ar kritiku. 
Protams, jāņem vērā, ka parasti šo notikumu daba ir ‘karaliska’ un 
rosina/nosaka godbijību pret to. Mediju pietāti var skaidrot arī ar to, ka 
šo notikumu mērķis nav konflikts, bet gan samierināšana/sabalansēšana. 
Tāpēc arī mediju loma nav analītiska, bet gan reprezentējoša.4 Turklāt 
notikumi nav radušies no mediju sekulārajām ikdienas rutīnām, bet gan 
no ‘svētā centra’, kas apvelta notikumus ar autoritāti, iegūstot sabiedrības 
laiku un uzmanību.

Mediju notikumi piesaista/uzrunā ļoti lielu auditorijas daļu pat visas 
nācijas mērogā. Tie ir aizraujoši, valdzinoši. 

370

Marita Zitmane.indd   370 2007.11.11.   15:54:45



Marita Zitmane. Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas diena

Notikumu atspoguļojums integrē sabiedrības vienotā sirdspukstā un 
atjauno sabiedrības lojalitāti tās leģitīmajai autoritātei. Lieli ceremoniālie 
notikumi svin kārtību un tās atjaunināšanu. Vēl viena būtiska mediju 
notikumu iezīme ir to spēja piešķirt kolektīvajai atmiņai ne tikai saturu, 
bet arī rāmi – vienas paaudzes locekļiem mediju notikumi sniedz kopējus 
atskaites punktus, kopējas pagātnes izjūtu, tiltus starp personisko un 
kolektīvo vēsturi.5

Salīdzinājumā ar mediju notikumiem demokrātiskās sabiedrībās me-
diju notikumi tradicionālajās sabiedrībās, kā arī moderno sabiedrību 
nedemokrātiskajās iekārtās ir ‘brīvprātīgi obligātas’ dabas. Šādos apstākļos 
notikumu organizators vienojas ar auditoriju par tās dalību. Tādējādi ir 
zudis brīvprātīguma elements, auditorija ir spiesta izbaudīt/piedalīties 
pasākumā. Arī medijiem dalība, notikumu atspoguļošana ir piespiedu/
obligātas dabas. Politiskie režīmi mediju notikumus izmanto, lai veidotu 
politisko notikumu, iegūtu sabiedrības masu atbalstu.6 

Kronēšana

Viens no mediju notikumu veidiem ir kronēšana. Kronēšanas pēc savas 
būtības ir ceremonijas, bieži vien parāžu formā. Šīs ceremonijas var būt 
tādi pasākumi kā bēres, kāzas, sagaidīšanas parādes, balvu piešķiršanas, 
pieņemšanas – varoņu (sabiedriski nozīmīgu cilvēku) dzīves centrālie 
notikumi. Bet šajā situācijā šī izcilā personība izpilda rituālu lomu, kurā 
tās iniciatīvas ir minimizētas.7

Ceremonijas norisinās saskaņā ar striktiem noteikumiem, kurus diktē 
tradīcija, nevis vienošanās. Kronēšanas vairāk nekā citi notikumi uzsver 
savu distanci no realitātes, jo laikam, telpai un ceremonijas simboliem 
ir jāpaliek tīriem/nepiesārņotiem. Kronēšana atgādina sabiedrībām 
par to kultūras mantojumu, sniedz sociālās un kulturālās kontinuitātes 
apliecinājumu. Turklāt kronēšanas ceremonijas balstās uz eksplicītu mītu 
piesaukšanu un simbolu izrādīšanu.8

Kronēšanas ceremonijai ir nepieciešams sabiedrības atbalsts/ akcepts. 
Masu auditorija tiek aicināta piedalīties/vērot šo notikumu. Kronēšana 
sniedz sabiedrības pārstāvjiem iespēju atkārtoti apņemties būt lojāliem, 
atsvaidzināt nolīgumu starp līderiem un vadāmajiem, atkārtoti apstiprināt 
centrālās vērtības, kuras elite nes un kuras masām ir jāatbalsta.9

Ņemot vērā visu iepriekš minēto par kronēšanas kā mediju notikuma 
raksturīgākajām iezīmēm, es uzskatu, ka Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas 
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diena izpaudās un tika veidota tieši kā kronēšanas (simboliskā nozīmē) 
pasākums.

K. Ulmaņa dzimšanas dienas atspoguļojums laikrakstos
“Jaunais Kurzemnieks”, “Kurzemes Vārds”, 
“Ventas Balss” un “Zemgales Balss”
Kopējās iezīmes

Katrs no apskatītajiem laikrakstiem šo notikumu atspoguļo atšķirīgi. 
Daļēji to nosaka arī konkrētā laikraksta iznākšanas biežums, jo atsevišķas 
aplūkotās avīzes neiznāk katru dienu. Taču var izšķirt arī kopējas iezīmes, 
kas ir raksturīgas visiem laikrakstiem. Viena no šīm iezīmēm ir raksta 
“Tautas vadoņa misija. Brīvības, vienības un jaunradīšanas laiks sveic 
Prezidentu Dr. Kārli Ulmani viņa 60 gadu dzimšanas dienā”10 ievietošana 
visās apskatītajās avīzēs. Diemžēl šā raksta autors netiek minēts, taču 
pieļauju, ka tas ir oficiālais Sabiedrisko lietu ministrijā tapušais apsvei-
kuma teksts, kas arī skaidro tā esamību visos laikrakstos. Raksts noslēdzas 
ar vārdiem:

4. septembrī visa latvju zeme sumina savu Prezidentu – Latvijas nodibinātāju 
un valsts atjaunotāju viņa 60 gadu dzimšanas dienā. Zeme ir uzklausījusi 
savu Vadoni visus šos garos gadus, un tā uzklausīs arī turpmāk. Saules mūžu 
Latvijas brīvības tēvam!11

Vēl viens aspekts, kas pieminēts visos analizētajos laikrakstos, ir 
ziedojumu vākšana. Par godu Valsts prezidenta jubilejai tiek organizēta 
ziedojumu vākšana Bērzmuižas paraugskolai (K. Ulmaņa pirmā mācību 
iestāde), kā arī citām iniciatīvām. Katrs no apskatītajiem laikrakstiem ziņo 
par veiktajiem ziedojumiem, rūpīgi uzskaitīdams, kādas personas un 
iestādes ir ziedojušas un kādam mērķim: 

Atzīmējot Valsts Prezidenta 60. dzimšanas dienu, Bērzmuižas pagasta 
pašvaldība pieteikusi sabiedrisko lietu ministram A. Bērziņam naudas 
ziedojumu Valsts Prezidenta dzimtā pagasta – Bērzmuižas pagasta 
paraugskolas celšanai.12

Šeit vēlētos atsaukties uz V. Avota grāmatā “Ulmaņlaiki. Leģendas 
un fakti” izklāstīto informāciju par ziedojumu vākšanas apstākļiem. 
V. Avots min, ka “1937. g. vasarā presē gan parādās K. Ulmaņa parak-
stīts aicinājums, kurā viņš lūdz – nevākt un neziedot naudu viņa 
gaidāmajai jubilejai”.13 Ulmanis pats esot norādījis, ka, ja sabiedrībai 
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tomēr ir vēlme ziedot, tad ziedojumi esot jāvirza valsts aizsardzībai, 
“Tēvzemes balvai” un “Draudzīgajam aicinājumam”. Diemžēl grā-
matā nav sniegta informācija par to, vai Bērzmuižas pamatskola arī 
ir bijusi viens no prezidenta minētajiem ziedojumu mērķiem, tomēr 
tieši tai tiek ziedots visvairāk. 

“Jaunajā Kurzemniekā” raksti par ziedojumiem parādās vēl divas 
reizes – “Ziedojumi Valsts Prezidenta 60. dzimšanas dienas gadījumā”14 
un “Atzīmējot Valsts Prezidenta 60. dzimšanas dienu”.15

Līdzīga satura un arī formas ziņas parādās arī “Zemgales Balsī” un 
“Ventas Balsī”: 

Atzīmējot Prezidenta 60. dzimšanas dienu, Ventspils apriņķa pilsētu un 
lauku pašvaldības, sabiedriskas un saimnieciskas organizācijas un atsevišķas 
personas sazīmējušas ziedojumus Prezidenta dzimtā pagasta Bērzmuižas 
paraugskolas izbūvei.16 

Bet citātā no “Zemgales Balss” var nojaust šo brīvprātīgo ziedojumu 
obligāto statusu. Ziedo visi, tas ir kā sava veida pienākums, prasība, 
kas netiek apspriesta. Ziedots tiek ne tikai Bērzmuižas pamatskolai, bet, 
protams, arī Draudzīgajam aicinājumam, svētkiem, Tēvzemes balvai, vai 
arī vienkārši izlietošanai pēc prezidenta ieskatiem. Tiek īstenotas arī citas 
iniciatīvas: 

Atzīmējot Valsts prezidenta 60. dzimšanas dienu, akc. sab. “Liepājas banka” 
paziņojusi sabiedrisko lietu ministram A. Bērziņam, ka nolēmusi no saviem 
līdzekļiem ziedot 2000 Ls tā autora godalgošanai, kas gada laikā uzrakstīs 
labāko monogrāfiju par tematu Dr. K. Ulmanis kā Latvijas saimnieciskās 
dzīves veidotājs. Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab. “Ķieģeļi un kūdra” 
pieteikusi ziedojumus 28. janvāra Draudzīgā aicinājuma fondam, Latvijas 
lauksaimniecības kameras žurnālā “Sētā un Druvā” atbalstam, 1. balvai 
velosipēdistu braucienā no Ziemeļvidzemes uz Pļaujas svētkiem un 100 000 
balto mašīnu ķieģeļu Uzvaras laukuma izbūvei.17 

Tālāk minētajā rakstā seko jau tradicionālās ziedošanas aktivitātes – 
Bērzmuižas paraugskolai, ar ziedotāju uzskaitījumu, ziedojumi izlietošanai 
pēc Valsts prezidenta ieskatiem, ar ziedotāju uzskaitījumu, kā arī ziedojumi 
un ziedotāju uzskaitījums Tēvzemes balvai. Ziedojumu un ziedotāju 
uzskaite turpinās arī rakstā “Jauni ziedotāji”18. Saskaņā ar grāmatā 
“Ulmaņlaiki. Leģendas un fakti” minēto informāciju tikuši saziedoti Ls 701 
450 un mantas aptuveni Ls 100 000 vērtībā.19

Bērzmuižas vārds laikrakstos sakarā ar Valsts prezidenta dzimšanas 
dienu tiek pieminēts visnotaļ bieži, gan saistībā ar jau minētajiem 
ziedojumiem, gan arī prezidenta mūža gaitu aprakstos. Godinot 
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prezidentu viņa dzimšanas dienā, vairāki laikraksti publicē aprakstus 
par K. Ulmaņa dzīvi un darbību. Tieši skolas gadi Bērzmuižas skolā ir 
viena no visvairāk pieminētajām epizodēm šajos biogrāfiju izklāstos. 
Iespējams tādēļ, ka prezidenta mācību laiku ir iespējams ilustrēt ar 
attēliem, ievietojot gan skolas ēkas, baznīcas vai kādas citas vietas 
fotogrāfiju. Tradicionālā pieeja – publicējot prezidenta dzimto māju 
“Pikšu” un skolas attēlu – ir īstenota laikrakstā “Kurzemes Vārds”: 

Fotoreportāža “Prezidenta dzimtās mājas”. “Bērzmuižas pagasta “Pikšas”, kur 
1877. g. 4. septembrī dzimis Kārlis Ulmanis”. Fotoreportāža “Pirmā skola”. 
“Bērzmuižas pagastskola (tagad 6.-kl. pamatskola), kurā pirmo izglītību 
baudījis Valsts Prezidents.20

Nedaudz atšķirīgākas ilustrācijas par Vadoņa dzīvi ir izmantotas 
“Zemgales Balss” materiālā “Pa tautas Vadoņa bērnības takām”. Rakstu, 
kas stāsta par Valsts prezidenta bērnību, bagātīgi ilustrē dažādi attēli, 
kas nav tradicionālās dzimto māju un pirmās skolas fotogrāfijas – “Valsts 
prezidents Dr. K. Ulmanis pēc Nebraskas universitātes beigšanas”, “Logs 
Bērzmuižas pamatskolas klasē, kurā mācījās prezidents”.21 

Vēl plašāka biogrāfiskā publikācija ir atrodama laikraksta “Ventas 
Balss” speciālizdevumā, kas ir veltīts prezidenta dzimšanas dienai. Rakstā 
“Latvijas brīvības cīņu un vētru laikmeta prezidents”22 papildus foto 
par skolu un dzimtajām mājām ir foto ar parakstu “Valsts un ministru 
prezidents Dr. K. Ulmanis. L. Liberta portrets, kas grezno Latvijas novietni 
Baltijas paviljonā Parīzes izstādē”, kā arī foto “Valsts prezidents K. Ulmanis 
neatkarības cīņu laikā, toreiz ministru prezidents, savā apmeklējumā 
Latgales frontē iepazīstas ar karavīru dzīvi”. 

Runājot par vienojošajām iezīmēm, var izdalīt vēl vienu rakstu tipu, 
kas kopīgs aplūkotajiem laikrakstiem. Gandrīz katrs no tiem ir publicējis 
ziņu par to, kā konkrētā apriņķa delegācija ir sveikusi Valsts prezidentu 
klātienē un kādi cilvēki šajā delegācijā ir bijuši pārstāvēti. Nešaubos, 
ka tas ir bijis liels pagodinājums tikt iekļautam šādā delegācijā, domāju 
arī, – katra apriņķa vadībai bija svarīgi nodemonstrēt, ka viņiem ir bijis 
šis gods apsveikt Valsts prezidentu klātienē. Savā būtībā šie raksti ir ļoti 
sausi un lietišķi, aprakstot situāciju un minot delegācijas dalībniekus. 
Dažos gadījumos tekstu papildina apsveikuma uzruna prezidentam vai 
arī svinīgās pieņemšanas norise. Tieši tāda ir publikācija “Jaunajā 
Kurzemniekā”, kas iesākas ar svētku aprakstu:

Lauki un pilsētas bija tērpušies karoga rotā, un jaukiem ziediem un puķēm 
bija greznojusies arī valsts saimnieka mītne – Rīgas pils. Te savā gaviļu dienā 
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Prezidents pieņēma daudzos apsveicējus un laba vēlētājus, kas bija nākuši no 
visas Latvijas nodot sveicienus, veltes un uzticības liecības.23 

Rakstu noslēdz to cilvēku uzskaitījums, kuri no Kuldīgas apriņķa 
delegācijas sastāvā ieradušies “nodot Valsts prezidentam Dr. K. Ulmanim 
sveicienus viņa 60 gadu dzimšanas dienā”24.

Arī laikrakstā “Ventas Balss” parādās līdzīga rakstura informācija: 
[..] Ventspils pilsētas un apriņķa iedzīvotāju sveicienus un labākos novēlējumus 
Prezidentam nodeva pilsētas galva A. Sniķeris, apriņķa priekšnieks J. Priede, 
apriņķa lauku pašvaldību vecākais J. Dzenis, tautskolu inspektors J. Ansabergs, 
strādnieku arodbiedrības priekšnieks R. Beiziks, Ventspils amatnieku biedrības 
priekšnieks A. Kilarfs un citi.25

Rakstu papildina jau tradicionālais Bērzmuižas ziedotāju uzskai-
tījums. 

Interesanti, ka papildus šai ziņai tiek publicēts vēl viens raksts, 
kurā minēts, ka “Valsts prezidentu Dr. K. Ulmani viņa 60. dzimšanas 
dienā apsveica īpaša mūsu apriņķa iedzīvotāju delegācija”,26 kam seko 
delegācijas sastāvā ietilpstošo amatpersonu uzskaitījums. Tas, ka viena un 
tā pati informācija tiek atkārtota, norāda uz tās svarīgumu. Neapšaubāmi, 
K. Ulmaņa 60. dzimšanas diena ir gan ievērojams mediju notikums, gan 
sabiedriski politisks notikums. Iespējams, ka tieši tāpēc informācija par 
delegācijas sastāvu tiek atkārtota. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī tam, kā Vadonis ir pavadījis savu 
dzimšanas dienu. Tā kā laikraksti aplūkotajā laika periodā ir viens no 
vissvarīgākajiem informācijas avotiem, tas pilda funkcijas, kuras šodien 
ir pārņēmusi televīzija, veicot tiešraides no pasākumiem. Trīsdesmitajos 
gados avīzes bija tās, kas atstāstīja notikumus un sniedza iespējamo 
klātbūtnes efektu lasītājiem. Tā, piemēram, laikrakstā “Kurzemes Balss” 
tiek sīki aprakstītas K. Ulmaņa gaitas dzimšanas dienā:

Vakar, valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa 60. dzimšanas dienā visā valstī plīvoja 
sarkanbaltsarkanie karogi. Savā gaviļu dienā Prezidents ieradās Brāļu kapos, 
kur uz kritušo varoņu altāra nolika krāšņu vaiņagu. Agri no rīta Prezidentu 
pilī dziesmām sveica Darba kameras un T. Reitera kori. Pils apakšējā zālē bija 
pulcējušies valsts kancelejas un sekretariāta darbinieki. Viņu vārdā Prezidentu 
uzrunāja un piemiņas albumu, kurā sakopotas visu ārzemju valdnieku un 
prezidentu atbildes uz Prezidenta notifikāciju par amatā stāšanos, pasniedza 
sekretārs Grandaus.
Plkst. 8,45 r. pilī ieradās visi ministru kabineta locekļi, lai piedalītos 
svinīgā sēdē. [..] Ministru kabinets Valsts prezidentam pasniedza dā-
vanu – L. Liberta gleznas “Vadoņa aicinājums” un “Bērzmuižas Pikšas”. 
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Svinīgi ritēja diplomātiskā korpusa apsveikumi. Viens pēc otra noteiktā 
laikā ieradās ārzemju sūtniecību vadītāji un devās seno valdnieku zālē 
apsveikt Prezidentu. Sūtņi Prezidentu sveica savā un savu valdību vārdā. 
Armijas vārdā Prezidentu sveica kara ministrs ģen. J. Balodis. Drīz pēc 
tam pie Prezidenta pils sāka ierasties valsts iestāžu un organizāciju de-
legācijas. [..]27

Arī laikraksts “Zemgales Balss” apraksta notikumus, gan mazāk 
detalizēti: 

Valsts prezidentu Dr. K. Ulmani viņa 60. dzimšanas dienā šorīt pils pagalmā 
sagaidīja goda sardze. Pēc goda sardzes pieņemšanas no pils un katedrāles 
torņiem orķestris izpildīja Dievs kungs ir mūsu stipra pils un Lai līgo lepna 
dziesma. Pilī prezidentu sveica Darba kameras koris. Pl. 8 prezidents ieradās 
Brāļu kapos un nolika vaiņagu. Pēc tam sākās svinīga ministru kabineta sēde, 
kurā prezidentu apsveica kara ministrs ģen. Balodis. Pilī ieradās diplomātiskais 
korpuss, atbildīgie darbinieki un privātie apsveicēji.28

Prezidenta tās dienas gaitas ir uzskaitītas ar lielu rūpību, sniedzot 
notikumu izklāstu pa stundām. Lasītājiem tiek dots ieskats notikumos, 
kuru dalībnieki viņi nespēj būt. Protams, šāda veida pārstāstu nevar 
salīdzināt ar šodienas tiešajām notikumu translācijām. Taču šie raksti pilda 
savu uzdevumu – ļauj lasītājiem izsekot līdzi ceremoniālajām darbībām, 
radot šo darbību dalībnieku ‘svarīgumu’.

Vietējie pasākumi

Pirms pievērsties vietējā mēroga svinību pasākumiem un tam, kā tie 
tika atspoguļoti konkrētajos laikrakstos, vēlos atzīmēt vienu īpatnību, 
kas parādījās, analizējot avīžrakstus. Šo īpatnību var raksturot kā vēlmi 
pozicionēt sevi kā īpaši/izņēmuma kārtā pietuvinātu Valsts prezidentam. 
Šajos rakstos tiek uzsvērta īpašā saite, kas valda/ir izveidojusies starp 
vēsturisko novadu, apriņķi un K. Ulmani. 

Tā, piemēram, laikrakstā “Ventas Balss” tiek uzsvērta prezidenta īpašā 
labvēlība pret šo pilsētu: 

Mums, ventspiliešiem, ir divkāršs pamudinājums būt šodien ar savām 
pateicīgām domām un labākajiem novēlējumiem pie mūsu Prezidenta. Jo bez 
visa tā, ko mēs esam mantojuši kā vienotās tautas piederīgi, Prezidents mūs 
apveltījis ar īpašu ievērību, kas izpaudusēs aizkustinošā gādībā par mūsu 
novada un pilsētas labklājību un īpatnām vajadzībām.29

Taču visspilgtāk īpašā saite izcelta laikrakstā “Zemgales Balss”:
Zemgales lauku sētā ir karājies Vadoņa šūpulis. Tur Pikšu saimniece un 
saimnieks ielējuši sava dēla sirdī tēvzemes mīlestības dzirksti, tur bērnības 
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un jaunības dienās prezidents mācījies tulkot latvju tautas dziļākās dvēseles 
stīgas un ilgas.30

Šajā rakstā, gan atšķirībā no “Ventas Balss”, īpašā saite pastāv nevis kā 
pastiprinātas rūpes vai labvēlība, bet gan kā izcelsme. K. Ulmaņa dzimtā 
puse ir Zemgalē, un šis fakts tiek pastiprināti uzsvērts, gan lai akcentētu 
prezidenta tuvību ar šo novadu, gan lai izceltu novadu kā ievērojamu 
personību kalvi. To raksturo arī šis citāts, kas atspoguļo Valsts prezidenta 
Pļaujas svētku apmeklējumu:

Šodien Zemgales dižākais dēls, valsts nodibinātājs, atjaunotājs un visas latvju 
zemes Saimnieks, savu līdzgaitnieku – valdības locekļu pavadīts, ierodas 
Jelgavā, lai atklātu 3. vispārējos Pļaujas svētkus un lai būt liecinieks tai lielajai 
sajūsmai, darba un dzīves priekam, kāds valda viņa dzimtā novadā.31

1937. gada Pļaujas svētki notiek tūlīt pēc prezidenta dzimšanas dienas, 
turklāt viņa dzimtajā novadā – Zemgalē. Zemgales avīzes šo faktu īpaši 
uzsver, lepodamās ar K. Ulmani kā ‘sava darba augli’. 

Lokālpatriotisms arī parādās faktā, ka īpaši tiek izcelta Bērzmuiža – 
prezidenta dzimtā vieta. Rakstā “Bērzmuižnieku novēlējums prezidentam” 
ir aprakstīta Bērzmuižas delegācijas tikšanās ar prezidentu un pilnā apjomā 
publicēts viņu apsveikuma teksts, kā arī prezidenta pateicības atbilde, 
kurā, protams, izskan aizkustinājums par novadnieku vēlējumiem.32 

Provinces lielākajās pilsētās notiek arī lokālie Valsts prezidenta 
dzimšanas dienas atzīmēšanas pasākumi. Interesanti, ka informācija par 
tiem laikrakstos pārsvarā parādās īsziņu formā. 

Vakar vakarā ar svinīgu aktu atzīmēja arī Liepājas pilsētas drāma un 
opera. Skatuve bija tērpusies svētku rotā, drapēta valsts karoga krāsām, 
rotāta lauru kokiem, starp kuriem Prezidenta krūšu tēls. Mākslinieciskais 
direktors V. Silenieks nolasīja referātu par Valsts prezidentu Dr. Kārli 
Ulmani. Publika, kas bij pulcējusies kuplā skaitā, referātu noklausījās dziļā 
godbijībā un uzmanībā. Teātra koris un orķestris diriģenta K. Veinberga 
vadībā atskaņoja valsts himnu. Tagad visa publika uz dir. Silenieka 
aicinājumu par godu Prezidentam uzsauca trīskārtīgo “Lai dzīvo!”, kam 
sekoja “Lai līgo lepnā dziesma”. Sekoja lugas “Mīlas pavasaris” izrāde.33

Jāatzīmē, ka lokālās prezidenta dzimšanas dienas atzīmēšanas norisinās 
visnotaļ līdzīgi – vietējā teātrī pirms izrādes ar referātu/priekšlasījumu 
par Vadoņa dzīvi un sasniegumiem un dziesmām:

Jelgavas Teātris sestdien, 4. septembrī plkst. 8 vakarā. Pirms izrādes, sakarā 
ar Valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa 60 gadu dzimšanas dienu svinīgs izrādes 
ievadījums.34
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Visas valsts mēroga svinību pasākumiem tiek pievērsta lielāka uzmanība 
nekā lokālajām ceremonijām. Izņemot ziņu par prezidenta dzimšanas 
dienas atzīmēšanas pasākumiem viņa dzimtajā pagastā Bērzmuižā. Šī 
ziņa tika publicēta kā Zemgales, tā arī Kurzemes laikrakstos. Tiek īpaši 
izcelta prezidenta dzimtā vieta:

Bērzmuižas, Līvbērzes, Šķibes un Sīpeles pagasti 12. septembrī “Druvas” 
telpās, Bērzmuižā, rīko lielas svinības sava novada dižajam dēlam – valsts 
prezidentam Dr. Kārlim Ulmanim viņa 60 g. dzimšanas dienas atcerē. Svinības 
sāksies plkst. 2 d. ar dievkalpojumu Bērzmuižas baznīcā. [..] Baznīcā iesvētīs 
Bērzmuižas 6-kl. pamatskolas jauno karogu, ko savai pirmai skolai dāvina 
Valsts prezidents. Pēc dievkalpojuma notiks īss piemiņas brīdis pie kritušo 
karavīru pieminekļa. Pēcpusdienā Bērzmuižas pamatskolas laukumā, kur 
cels jauno paraugskolu, pulcēsies visu 4 pagastu organizācijas un iedzīvotāji, 
lai piedalītos karoga pasniegšanas svinībās. Vakarā “Druvas” telpās uzvedīs 
A. Grīna lugu “Nameja gredzens”, A. Alkšņa vadībā.35

Kopumā var teikt, ka Bērzmuižai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, 
radot sava veida mitoloģiju par un ap K. Ulmani, gan publicējot stāstus par 
viņa bērnības gaitām šajā pagastā, gan vācot ziedojumus skolai un rīkojot 
īpašu dzimšanas dienas atzīmēšanas ceremoniju. Bērzmuiža parādās kā 
īpaša (mītiska, sakrāla) vieta, latvju tautas varoņu kalve. 

“Zemgales Balss” ir laikraksts, kas par prezidenta dzimšanas dienu 
raksta visvairāk no apskatītajām avīzēm. To var skaidrot tieši ar 
lokālpatriotisko noskaņojumu. Zemgale ir K. Ulmaņa dzimtais novads, 
līdz ar to šā novada laikraksts un tā darbinieki ir lepni atspoguļot infor-
māciju par savu dižāko tā laika novadnieku. Pastāv arī tāds kā pienākums 
parādīt, ka tieši šeit Vadoņa dzimšanas diena tiek svinēta visplašāk un 
sirsnīgāk/izjustāk/pacilātāk. Tāpēc laikrakstā parādās informācija arī 
par dažādu institūciju un organizāciju veiktajām aktivitātēm, atzīmējot 
dzimšanas dienu: 

Valsts Zemes bankas valde pilnā sastāvā, piedaloties arī pārvaldniekam 
H. Dzelzītim un nodaļu priekšniekiem, kā arī darbiniekiem un to 
piederīgiem, sestdien plkst. 17 pulcējās bankas Jelgavas nodaļā, lai 
atzīmētu bankas padomes priekšsēdētāja valsts prezidenta Dr. K. Ulmaņa 
60 gadu dzimšanas dienu. 
Sapulcējušos svinību viesus uzrunāja pārvaldnieks H. Dzelzītis, kurš arī 
sniedza izsmeļošu pārskatu par prezidenta dzīves gājumu un viņa lielajiem 
darbiem. Akts noslēdzās ar Vadoņa himnu un Vadoņa sumināšanu.36

Vakardien plkst. 20 rosīgā Jelgavas skautu saime pulcējās kopīgi ar draugiem 
un labvēļiem pie lielā ugunskura Lielupes salā aiz pils, lai atzīmētu sava 
Virsvadoņa Dr. K. Ulmaņa 60. dzimšanas svētkus. Pasākuma programmā 
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ietilpa Vadoņa dzīves gaitas atreferējums, kora un solo veltījuma deklamācijas 
Vadonim. 37

“Zemgales Balss” arī ir tas laikraksts, kas atstāsta saviem lasītājiem, 
kādas dāvanas prezidents saņēma savā dzimšanas dienā. Līdzīga 
rakstura publikācija no apskatītajiem laikrakstiem bija sastopama vēl tikai 
“Kurzemes Vārdā”:

[..] Ministrs A. Bērziņš Prezidentam pasniedza skaistu adresi, bet radiofona 
direktors A. Smilga – albumu ar skatiem no radiofona darbības. Aizsargu 
pr-ks pulkv. K. Prauls lūdza Prezidentu pieņemt žurnāla “Aizsargs” 
speciālizdevumu, veltītu Valsts prezidenta 60 g. dzimšanas dienai. Finanču 
ministrijas delegāciju vadīja ministrs L. Ēķis, kas lūdza Prezidentu pieņemt 
glītos zaļos vākos iesietu adresi ar sidrabotu “60” uz vāka. [..] Latvijas darba 
kameras vārdā apsveikumu Prezidentam nodeva priekšsēd. K. Egle, lūdzot 
Prezidentu pieņemt no kameras par atmiņu gleznu.38

“Zemgales Balss” informāciju par prezidentam pasniegtajām veltēm 
publicē divas reizes. Pirmā publikācijā ir informatīvi lakoniska: 

Zemgales izstādē pie ieejas iekšlietu ministrijas novietnē Jelgavas pilsētas 
galva H. Šolcs pasniedza valsts prezidentam visu Zemgales pilsētu vārdā 
skaisti veidotu kamīna pulksteni ar Pikšu māju dzīvojamās ēkas veidojumu.39

Savukārt tās pašas dienas avīzes pielikumā informācija par dā-
vanām jau ir plašāka un, kas vēl būtiskāk, ilustratīva. Iepriekšējā nu-
mura 8. lapaspuses ziņa ir pārceļojusi uz pirmo lapu. Ziņa būtībā ir 
tā pati, tikai ir precizēts, ka dāvinātais kamīna pulkstenis ar Pikšu 
māju dzīvojamās ēkas atveidu ir darināts no sudraba.40 Zem raksta ir 
ievietota dāvātā pulksteņa fotogrāfija. 

Kopumā var teikt, ka lokālās atšķirības, atspoguļojot šo notikumu, 
nebija izteiktas. Laikraksti vairāk izmantoja centralizēto informāciju – 
prezidenta dienas gaitas, prezidenta bērnības/jaunības apcerējumus, 
prezidenta apsveicējus. Turklāt arī lokālie dzimšanas dienas atzī-
mēšanas pasākumi norisinājās un tika atspoguļoti samērā līdzīgi. 
Izteiktāk no pārējiem laikrakstiem prezidenta dzimšanas dienas 
atzīmēšanā atšķiras laikraksts “Zemgales Balss”. Šis laikraksts velta 
notikumam vairāk uzmanības, tādējādi gan norādot uz īpašo saiti ar 
prezidentu (K. Ulmaņa dzimtā puse, tāpēc viņiem ir lielāks lepnums), 
gan izpildot savu pienākumu pret gaviļnieku (tā kā K. Ulmanis ir no 
Zemgales, tāpēc viņiem ir jādemonstrē savs prieks par to).
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Pļaujas svētki

Tomēr vislielākais mediju notikums, kas piesaista nedalītu laikrakstu 
interesi, ir 3. vispārējie Pļaujas svētki. Kontekstā ar K. Ulmaņa dzimšanas 
dienu šis pasākums ir ļoti svarīgs. Pļaujas svētki norisinās nākamajā dienā 
pēc K. Ulmaņa dzimšanas dienas, par svētku norises vietu ir izvēlēta 
Jelgava. Protams, šis pasākums netiek tieši saistīts ar prezidenta dzimšanas 
dienu, tomēr gan tā norises laiks – nākamā dienā pēc K. Ulmaņa jubilejas, 
gan norises vieta – Zemgales centrālā pilsēta Jelgava, – norāda uz sasaisti 
ar prezidentu. 

Protams, saikne ar Ulmaņa dzimšanas dienu netiek noliegta. Lūk, 
fragments no Latvijas Lauksaimniecības kameras priekšsēdētāja R. Dzērves 
uzrunas, atklājot svētkus: 

Pēc 15. maija saulainā rīta mēs tagad svinam trešos vispārējos Pļaujas svētkus, 
kuri tagad iezīmējas ar lielāku sajūsmu, ar lielāku spožumu un sakrīt ar 
sevišķu notikumu – ar mūsu augsti godātā valsts prezidenta 60. dzimšanas 
dienas jubileju.41

Tomēr nekur netiek minēts, ka svētki norisinās par godu Ulmanim.
Šim notikumam prese pievērš pastiprinātu uzmanību. Jau vairākas 

dienas pirms pašiem svētkiem presē ir detalizēta informācija par to, 
kā nokļūt uz svētkiem, par transporta iespējām, naktsmītnēm un 
pat labierīcībām – “Kas katram jāzina Pļaujas svētkos par satiksmi, 
labierīcībām, mājvietām u.t.t.”42

Tieši šie ir svētki, kas mobilizē visu sabiedrību un tās interesi. Lai 
arī svētki norisinās nedēļas nogalē, tomēr tie kļūst par nacionālajām 
brīvdienām, kad eksistē tikai šis notikums un visi citi darbi tiek atlikti. Par 
to liecina arī nākamais citāts:

Valsts zemes bankas vadība, sedzot daļu izdevumu, bija arī parūpējusies, lai 
iestādes darbinieki, kas strādā dažādās nodaļās visās Latvijas malās, līdz ar 
piederīgiem varētu ierasties 3. latvju zemnieku Pļaujas svētkos.43 

Viena no mediju notikumu īpašībām ir to pārtapšana nacionālajās 
brīvdienās. 

Auditorijas interese par Pļaujas svētkiem tiek radīta vēl pirms paša 
notikuma, stāstot par to, cik iespaidīgs un grandiozs tas būs: 

Lielajā uzvedumā piedalās pāri par 1600 dziedātāju no Rīgas (ap 700), Jelgavas 
(ap 270) un provinces (ap 660) un 6. Rīgas un 3. Jelgavas kājn. pulka orķestri, 
kas papildināti ar papildu mūziķiem, kopskaitā ap 150–180 cilvēku.
Bez tam rītdien no Rīgas ieradīsies ap 100 fanfaristu un bundzinieku. 
Uzvedumā vēl piedalās aktieru ansamblis ap 60 cilvēku un 60 Nac. operas 
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1. att.  Mākslinieka K. Sūniņa darinātais 3. Pļaujas svētku propagandas 
plakāts.  Atpūta, 1937, 3. sept., pēdējais vāks.

baleta dejotāji. [..] Pļaujas svētku laukumā, kur jau uzcelta grandioza Nameja 
pils un Nameja tornis.44

Jāatzīst, ka šī informācija tiešām liecina par grandiozu pasākumu, arī 
vērtējot to šodienas mērogā. Katrā ziņā publikas interese par šo pasākumu 
ir nodrošināta. Uzskatu, ka šā pasākuma ievērojamo mērogu un vērienu 
nosaka tieši tā saistība ar Ulmaņa 60. gadu dzimšanas dienu. Domāju, ka 
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Pļaujas svētki ir iestudēti un norisinās kā sava veida kronēšanas ceremonija, 
leģitimējot K. Ulmaņa Vadoņa statusu. Šie ir svētki, kas simboliski paceļ 
Ulmani karaļa kārtā. 

Par to liecina arī informācija, ka Pļaujas svētkos tiks izrādīts “grandiozais 
uzvedums “Zemgales atmoda””.45 Uzvedumā ir atainotas seno zemgaļu 
vadoņa Nameja varonīgās gaitas. Šis uzvedums ir kā K. Ulmaņa vadonības 
leģitimēšana, sasaistot/attiecinot šo vadoni ar senlatviešu cilšu vadoņiem. 
Netieši uz to norāda ar nākamais citāts:

Tādēļ, lai līksma skan šodien Pļaujas svētku un uzvaras dziesma, lai to dzird 
Namejs un Viesturs, lai dzird tie, kas savas dzīvības atdeva par latvju tautas 
laimi, un beidzot, lai tā saviļņo ikvienu latvieti un aicina turpmāk būt vēl 
čaklākiem, jo tad nākošajos svētkos prieks būs vēl lielāks.46

Taču pats būtiskākais Pļaujas svētku aspekts ir simboliskā Vadoņa 
kronēšanas ceremonija:

Kad Vadonis ieņēmis vietu savā ložā, viņa priekšā ierodas LLK priekšsēdētājs 
R. Dzērve un pasniedz Vadonim skaistu dāvanu – uz sarkana samta novietotu 
zelta vaiņagu, kurā savītas 60 vārpas – Vadoņa mūža 60 gadi. Vaiņagam līdzi 
iet pergaments ar novēlējuma tekstu, kurā izteikta arī tikpat skaista doma: kā 
zelts mirdzēs rūsas neskarts, tāpat vienmēr mirdzēs Vadoņa persona un viņa 
diženie darbi.
Un atkal tauta gavilē. Dārd aplausi, skan “Lai dzīvo!” saucieni ... Manāmi 
aizkustināts, zemes Saimnieks saņem dāvanu un pateicas.47

Lai arī dāvinātais vainags nav kronis, tas tomēr ir zelta un tiek pa-
sniegts kā “zemnieku vienības, padevības un uzticības augstākais aplie-
cinājums”.48

Nākamās dienas “Zemgales Balss” speciālpielikumā ir publicēta foto-
reportāža “Zemgales lielo svētku ainas”,49 kurā redzami fotoattēli no 
Pļaujas svētkiem. Šo attēlu centrālā figūra ir K. Ulmanis. Sevišķi būtisks 
ir attēls ar parakstu “Zelta vārpu vainags Vadonim”, kurā ir attēlota 
‘kronēšanas’ ceremonija. 

Uzskatu, ka gan vainaga pasniegšana, gan iestudējums rada ‘kronēšanas 
efektu’, un Ulmaņa dzimšanas diena, kā arī paši Pļaujas svētki ir labs 
iegansts, vieta un laiks, lai grandiozā apmērā veiktu šo darbību.

Ja laikrakstu publicētā informācija par Pļaujas svētku apmeklētību ir 
precīza, tad tas ir viens no viskuplāk apmeklētākajiem pasākumiem, kas 
Latvijā jebkad ir notikuši: 
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2. att.  3. Pļaujas svētku atspoguļojums 
žurnāla  Atpūta notikumu hronikā, 
1937, 10. sept.
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200 000 apmeklētāju Pļaujas svētkos.50 
Trešos vispārējos Pļaujas svētkos vakar ieradās tuvu pie 280 000 apmeklētāju, 
bet Zemgales apgabala izstādi vakar apmeklēja 205 000.51

Trešie Pļaujas svētki nosvinēti tik skaisti un diži, ka tie tālu pārspēj abus 
iepriekšējos Pļaujas svētkus un arī citus agrākos tautas sarīkojumus. Liekas, 
ka latvju tauta bija tik ārkārtīgi sajūsmināta, un visi pulcējušies Jelgavā, nevien 
savus gadskārtējos Pļaujas svētkus svinot, bet jo sevišķi tādēļ, ka šie svētki 
noritēja zem Prezidenta 60 gadu dzimšanas dienas svinību zvaigznes. 200 000 
balsis uzgavilēja Prezidentam skaļi un jūsmīgi.52

V. Avots savā grāmatā atzīmē, ka tieši Pļaujas svētkos, ņemot vērā 
gan iestudējumu, gan pasniegto vainagu, gan to, ka šī pasākuma ietvaros 
zemnieki ir zvērējuši uzticību Latvijai un Vadonim, K. Ulmanis ir savas 
varas un slavas zenītā.53

***
Kopumā novērtējot Valsts un Ministru prezidenta K. Ulmaņa 60. 

dzimšanas dienas atspoguļojumu presē kā mediju notikumu, varu 
secināt, ka, lai arī tam tiek pievērsta nedalīta uzmanība, tas nebūt ne-
bija tik visaptverošs un grandiozs, kā to varētu sagaidīt no autoritāra 
valsts vadītāja jubilejas svinībām. Daudz lielākā mērā kā mediju noti-
kums izpaudās 3. vispārējie Pļaujas svētki, kas, kā norāda arī tālaika 

3. att.  3. Pļaujas svētkos Latvijas zemnieku pasniegtais Zelta vārpu 
vainags ar 60 vārpām Tautas vadonim Kārlim Ulmanim.  Vainagu izgata-
vojis mākslinieks S. Bercs. Atpūta, 1937, 1. okt., 7. lpp.
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preses izdevumi, norisinājās prezidenta dzimšanas dienas ‘noskaņās’. 
Tieši Pļaujas svētki ir tas notikums, kuru var raksturot kā kronēšanas 
ceremoniju. Uzskatu, ka tieši pateicoties K. Ulmaņa dzimšanas dienai 
kronēšanas ceremonijas īstenošana bija iespējama. Dzimšanas diena 
sniedz pamatu/iemeslu 60 zelta vārpu vainaga pasniegšanai. 

Šis mediju notikums, kas, no vienas puses, iekļaujas sava laika kopējā 
ideoloģiskajā plūsmā, bet, no otras puses, ar savu spilgto scenāriju atšķiras 
no līdzīgām norisēm, atklāj mums veidu, kā ir iespējams radīt karali, kas 
Latvijas tautai nekad pirms tam nav bijis. 
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Vineta Sprugaine

“Viens likums, viena taisnība visiem”
Civillikuma spēkā stāšanās rituāls 
Latvijas laikrakstos 1938. gada janvārī

Rakstā ir aplūkots, kā 1937. gada 28. janvārī pieņemtais Latvijas Republikas 
Civillikums, kas stājās spēkā 1938. gada 1. janvārī, pārtapa ritualizētā mediju noti-
kumā. Civillikums bija viens no būtiskākajiem sasniegumiem jaundibinātās valsts 
tieslietu dzīvē. Kad Ministru kabinets to pieņēma, bija pagājuši gandrīz 20 gadu 
kopš Latvijas neatkarības proklamēšanas un gandrīz četri gadi kopš K. Ulmaņa 
valsts apvērsuma. Tālaika diskursā tika akcentēts, ka tas, kas iepriekšējām valdībām 
nebija izdevies 16 gadu laikā, Ulmanis paveica četrreiz īsākā laikposmā, beidzot 
apvienodams visu Latvijas teritoriju vienotā, modernā, saprotamā privāto tiesību 
regulācijā un vienlaicīgi padarot jauno likumu par savu personisko sasniegumu, 
kas tautai bija jāpazīst kā “Kārļa Ulmaņa Civillikums”. 
Mūsdienu skatījumā civillikums ir unikāls ne vien dēļ ilgā ceļa, kurš līdz tam bija 
jānoiet valsts tieslietu speciālistiem, bet arī tādēļ, ka ir viens no pieciem pirms 
Otrā pasaules kara izdotajiem likumiem, kas, protams, ar grozījumiem, ir spēkā 
vēl šodien. Savukārt, aplūkojot Civillikuma spēkā stāšanās diskursu medijos 1938. 
gada janvārī, iespējams apzināt darbības, kas tika veiktas, lai atbilstoši autoritārās 
iekārtas prasībām realizētu vadoņa autoritāti (no)stiprinošus rituālus. 
Atslēgvārdi: Civillikums, Ulmanis, mediju notikums, rituāls.

1937. gada 28. janvārī tika pieņemts un 1938. gada 1.janvārī Latvijas 
Republikā stājās spēkā Civillikums. Mūsdienu skatījumā Civillikums 
ir unikāls ne vien dēļ ilgā ceļa, kas līdz tā pieņemšanai bija jāmēro 
neatkarīgās Latvijas tieslietu un jurisprudences speciālistiem, bet arī tādēļ, 
ka tas ir viens no pieciem pirms Otrā pasaules kara izdotajiem likumiem, 
kas, protams, ar grozījumiem, ir spēkā vēl šodien.1 Atšķirībā no pārējiem 
vēl šodien spēkā esošajiem likumiem Civillikums skar/regulē/nosaka 
ikviena indivīda personisko dzīvi.
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Nenoliedzami, Civillikums bija viens no būtiskākajiem sasniegumiem 
jaundibinātās valsts tieslietu dzīvē. Līdz tā pieņemšanai valsts rietumu 
daļā – Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē – bija spēkā 19. gadsimta vidū 
profesora Frīdriha Georga fon Bunges veiktā Igaunijas, Vidzemes un 
Kurzemes civillikumu kodifikācija 4636 pantos. Tie dalījās zemju, 
pilsētu un zemnieku tiesībās, kurās pilsoņi tika šķiroti pēc tā, vai viņi 
atrodas valsts austrumos vai rietumos, vai viņi ir pilsētnieki vai lau-
cinieki, dzīvo uz zemnieku vai bijušo muižu zemes. Savukārt valsts 
austrumos – Latgalē – valdīja vēl vairāk novecojis cariskās Krievijas 
likumu kopojums desmit sējumos, kas sastādīts 1832. gadā, kad Krievijā 
un arī Latgales teritorijā vēl bija dzimtbūšana.

Kopš valsts izveidošanās un atbilstošā resora – Tieslietu ministrijas 
radīšanas virkne tiesību speciālistu – senatori, tiesneši, juristi un 
advokāti – bija mēģinājuši pārstrādāt novecojušās regulas, un 1933. gadā 
beidzot tika izveidota īpaša izcilu tieslietu speciālistu komisija jauna 
Civillikuma izstrādāšanai. Kopumā Civillikuma izstrādāšanas komisija 
noturēja 126 plenārsēdes. Pirms likumprojekta nodošanas izskatīšanai 
Ministru kabinetā tieslietu ministrs Hermanis Apsītis personiski to 
pārbaudīja un veica labojumus. Tāpat visas ar likumprojekta izstrādi 
saistītās pārrunas un apspriedes tieslietu ministrs vadījis personīgi. 
Pēc likumprojekta nodošanas mazajam Ministru kabinetam prezidents 
Kārlis Ulmanis pats personīgi vadīja vairākas sēdes. Kopsummā 
Civillikums apspriests mazā Ministru kabineta 40 sēdēs. 

Kad 1937. gada janvārī Ministru kabinets likumu pieņēma, bija 
pagājuši gandrīz 20 gadu kopš Latvijas neatkarības proklamēšanas un 
gandrīz četri gadi kopš K. Ulmaņa valsts apvērsuma. To, kas iepriekšējām 
valdībām nebija izdevies 16 gadu laikā, Ulmanis paveica četrreiz īsākā 
laikposmā, beidzot apvienodams visu Latvijas teritoriju vienotā, modernā, 
saprotamā privāto tiesību regulācijā un vienlaicīgi padarīdams jauno 
likumu par savu personisko sasniegumu, kas tautai bija jāpazīst kā “Kārļa 
Ulmaņa Civillikums”. Tieši šāds nosaukums Civillikumam arī tika dots 
un tam par godu, septiņas dienas pēc likuma stāšanās spēkā Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā K.Ulmanim personīgi, kā arī likuma autoriem, 
universitātes mācībspēkiem un citiem prominentiem viesiem klātesot, 
notika “Civillikuma svinīgais ievešanas akts”.2
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Varas, mediju un/vai sabiedrības notikums
Kad 1936. gadā Civillikuma projekts tika iesniegts Ministru kabinetam, 

arī presē parādījās publikācijas par dažādiem ar civillikuma projektu 
saistītiem tematiem un dažādu topošā likuma pantu skaidrojumi. 

Pēc likuma stāšanās spēkā mediji no tā praktiskas skaidrošanas 
pievērsās tā politiskajai nozīmei – likumam kā nacionālajam sasniegumam, 
vēstot gan par pašu likuma stāšanos spēkā, gan par svinīgo likuma spēkā 
stāšanās aktu, gan publicējot jurisprudences speciālistu pārdomas un 
spriedumus. 

Pats svinīgais Civillikuma spēkā stāšanās akts, kas notika 1938. gada 
7. janvārī, gan Latvijas lielākajos laikrakstos, gan provinces izdevumos 
kļuva par tā gada janvāra centrālo mediju notikumu.

Mediju pētnieks Duglass Kellners (Kellner) norādījis, ka mediju 
kultūra ir centrālais organizējošais spēks ekonomikā, politikā, kultūrā 
un ikdienas dzīvē.3 Šajā kontekstā mediju piedāvātās ainas nav tikai 
privileģēti notikumi mediju informācijas plūsmā, bet privileģēti 

1. att. 1938. gada janvāra masu medijos neiekļuvusī realitāte – K. Ulmanis savā 
ārpilsētas rezidencē Dauderu dārzā pastaigas laikā baro stirnas.  
LKFFDA, Nr. A181-76
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krustpunkti pašā sabiedriskās dzīves plūsmā: mediju izrādes ir tie mediju 
kultūras fenomeni, kas iemieso pastāvošās sabiedrības pamatvērtības.4 
Mediju teksti jāsaprot gan kā hierarhijas producētāji, gan kā tās produkts. 
Tādējādi mediji vienmēr ir saistīti ar politiku.5

Aplūkojot Civillikuma spēkā stāšanās diskursu medijos 1938. gada 
janvārī, iespējams apzināt darbības, kas tika veiktas, lai atbilstoši iekārtas 
prasībām realizētu vadoņa autoritāti (no)stiprinošus rituālus. Mediju 
rituāli ir viens no būtiskākajiem mehānismiem, kas uztur pastāvošu 
ideoloģiju. “Realitāte vien ir nepietiekams resurss”, “varas fundamentālā 
forma ir spēks definēt, lokalizēt un izrādīt šo resursu”.6 Tas, kas medijos 
netiek parādīts kā realitāte, atklājas kā morāle.7

Viena no šobrīd rituālās komunikācijas pētniecībā valdošajām 
pamatpieejām balstīta uz mediju analīzi noteiktos laikposmos, kuros 
noteiktas sabiedrības locekļi ar mediju palīdzību tiek apvienoti un apzinās 
cits cita kā sabiedrības kopuma eksistenci.8 

Analizējot Civillikuma diskursu Latvijas lielākajos laikrakstos un 
provinces izdevumos, jāsecina, ka, līdz ko laikrakstos apsīkst vēstījumi 
par Jaunā gada sagaidīšanas svinībām visdažādākajās Latvijas vietās 
(Prezidenta pilī, Rakstnieku savienībā, Virsnieku namā), mediji savus 
starmešus vērš Civillikuma virzienā. Daniels Daijans (Dayan) un Eliu Kacs 
(Katz) uzskata, ka šādi specifiski mediju notikumi funkcionē kā rituālas 
svinības un kā starpbrīdis ikdienas gaitām.9 Viņi arī norādījuši, ka masu 
medijiem ir būtisks iespaids gan uz sociālkulturāliem fenomeniem, gan 
ceremonijām: tie paplašina ceremonijas elementus – auditoriju, darbības 
prestižu, ceremonijas scenārija struktūru un notikuma sabiedrisko 
nozīmi.10

Niks Kuldrijs (Couldry) atzīst, ka ir nepietiekami runāt par rituāla kā 
jau eksistējošas rituālas darbības portretēšanu, bet ir nepieciešams mediju 
rituāliem piešķirt primāro nozīmi, kuras ietvaros medijs rituālam pievieno 
kaut ko būtiskāku. Tāpēc termins „mediju rituāls“ ietver sevī noteiktas 
darbības un prakses, kamdēļ uzskatāms par īpašu rituāla veidu. Ne visi 
notikumi, kuros ir klāt žurnālisti, kļūst par mediju rituāliem, tomēr, kā 
uzskata Kuldrijs, medija klātbūtne ietekmē dalībnieka uzvedību – uz 
mediju orientētā uzvedība kļūst formalizēta un ritualizēta.11 

To uzskatāmi iezīmē saistībā ar Civillikuma spēkā stāšanos veiktās 
darbības un to atspoguļojums medijos. Kā jau iepriekš minēju, analizētajā 
laikposmā – 1938. gada janvārī –, būtiskākais mediju notikums ir 
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Civillikuma stāšanās spēkā un svinīgais Civillikuma atklāšanas akts. 
Turklāt, analizējot laikrakstos publicēto, jāsecina, ka Civillikuma spēkā 
stāšanās akts par mediju notikumu nav kļuvis stihiski vai pateicoties 
savam vērienīgumam un krāšņumam, bet gan ir mērķtiecīgi veidots un 
organizēts.

Atainojot svinīgo aktu, provinces laikraksti bieži izvēlējās pārpublicēt 
Sabiedrisko lietu ministrijas sagatavotos tekstus. Piemēram, Ulmaņa 
runu Civillikuma atklāšanas aktā publicēja gan “Latvijas Kareivis”, gan 
“Kurzemes Vārds”.12 Identiskus rakstus (mūsdienu skatījumā – preses 
relīzes) “Prezidenta Dr. K.Ulmaņa Civillikums” par Civillikuma stāšanos 
spēkā, kuros izmantoti Ulmaņa runas fragmenti, norādīta Civillikuma 
nozīme, kā arī uzskaitītas svinīgajā aktā klātesošās amatpersonas, 
publicējusi “Ventas Balss”, “Jaunais Kurzemnieks” un “Limbažu Vēst-
nesis”.13 “Valmierietis” un “Kurzemes Vārds” jau pirms Civillikuma spēkā 
stāšanās akta ievietoja īsziņu par to, ka šāds pasākums notiks, nosaucot 
gan vietu un laiku, gan nozīmīgākos viesus. Vienu rindkopu garu īsziņu 
par to, ka svinīgais likuma spēkā stāšanās akts ir noticis, publicēja 
“Jaunais Vōrds”14 Tāpat presē lasāma virkne rakstu, kas Civillikuma 
spēkā stāšanos atspoguļoja, nedaudz analizējot tā nozīmi, atskatoties 
uz tā tapšanu vai norādot uz izmaiņām civiltiesisku attiecību kārtošanā. 
Piemēram, “Latvijas Kareivis” norāda uz Civillikuma aspektiem, kas 
ietekmē karavīru ikdienu,15 bet cand. jur. V. Vītiņš “Kurzemes Vārdā” 
pievēršas “vienīgi pārdomām, kuras saistās ar jaunā, tik svarīgā likuma 
spēkā stāšanos”.16 

Plašākus rakstus Civillikumam veltījuši Latgales laikraksti “Jaunais 
Vōrds” un “Latgolas Vōrds”. Pirmais rakstā “Ceļš uz taisneibu” atspoguļo 
likuma nozīmi un tālo ceļu, kas iets līdz tā radīšanai.17 Savukārt cand. 
jur. M. Patmalnīks laikrakstā “Jaunais Vōrds” īsi uzskaita būtiskākos 
ieguvumus, kā arī likuma īpašo nozīmi tieši Latgales ļaužu dzīvē. Tiek 
pieminēta arī citu valstu pieredze tamlīdzīgu likumu radīšanā.18 Lai 
gan par Civillikumu laikraksts vēstījis jau tā izstrādes laikā, līdz pat 
1938. gada septembrim tajā tiek nodaļu pa nodaļai ikvienam saprotamā 
valodā pārstāstīts likums ar praktiskiem piemēriem. Tiek publicēts arī, 
piemēram, testamenta paraugs.

Līdzīga aina paveras, aplūkojot lielākos laikrakstus “Jaunākās Ziņas” 
un “Brīvā Zeme”. Abi 4. janvārī publicējuši īsziņas par gaidāmo svinīgo 
Civillikuma spēkā stāšanās aktu.19 Dienu iepriekš “Brīvajā Zemē” cand. 
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jur. J. Draude publicējis arī savus spriedumus par Civillikumu un tā 
stāšanos spēkā.20 Tomēr šie spriedumi gan saturiski, gan idejiski atgādina 
iepriekšminēto autoru domas par Civillikumu. Tāpat ir ar 28. janvārī 
(likuma pieņemšanas gadadienā) publicēto rakstu “28. janvāris latviešu 
tautas vēsturē”.21 

Interesanti, ka “Jaunākās Ziņas” K. Ulmaņa likuma spēkā stāšanās 
akta runu publicē jau pašā svinīgā akta norises dienā.22 Šī paša laikraksta 
trešajā lappusē publicēts vēl viens raksts,23 kurā minēta ne vien 
Civillikuma nozīme, bet arī tā autori un fakts, ka prezidents viņus todien 
pieņem audiencē un tās laikā prezidentam tiks dāvāts Civillikuma goda 
eksemplārs. Nākamajā dienā laikraksts publicē arī Senāta civilā kasācijas 
departamenta priekšsēdētāja senatora O. Ozoliņa runu svinīgā akta laikā.24 
Tajā pašā numurā ievietots arī atskats uz svinīgo aktu, detalizēti uzskaitot 
klātesošās personas un citējot teiktās runas.25

Kopumā jānorāda, ka visu laikrakstu publicētos materiālus caurauž 
nacionālā sasnieguma un politiskais diskurss, uzsverot Civillikuma 
unikalitāti un īpašo nozīmi. Vairāk par likuma ieviešanas konsekvencēm 
cilvēku ikdienas dzīvē tiek uzsvērtas likuma politiskās konsekvences. 
Konspektīvi rakstos valdošo diskursu varētu formulēt šādi: labs likums 
parāda, cik politiski attīstīta un kulturāla ir valsts; jo politiski spējīgāka 
ir valsts, jo labākus likumus tās pilsoņi spēj radīt; labs vadonis padara 
pilsoņus un valsti labākus; tikai kļūstot labāki (atbilstošā vadībā), pilsoņi 
var radīt kvalitatīvus darbus; ja nebūtu 1934. gada 15. maija, nebūtu 
Civillikuma.

Viens no būtiskākajiem aspektiem, kas tiek minēts teju vai ikvienā 
plašākā publikācijā, ir tas, ka jaunais likums, atšķirībā no iepriekš spēkā 
esošajām regulām, ir latviešu radīts, līdz ar to nenoliedzami – arī nacionāls 
sasniegums.

Arī aplūkojot publikāciju vizuālos materiālus, jāsecina, ka mediju 
notikums – Civillikuma svinīgais spēkā stāšanās akts – ticis rūpīgi gatavots 
un medijiem radīti visi priekšnoteikumi, lai laikrakstos varētu parādīties 
kvalitatīvas fotogrāfijas un citas likuma ilustrācijas. “Valmierietis” un 
“Jaunākās Ziņas”, publicējot nelielu ziņu par svinīgo aktu un likuma 
stāšanos spēkā, pievienojis attēlu no Civillikuma izstrādāšanas darba 
komisijas noslēguma sēdes.26 Pats fakts, ka fotogrāfija ir tapusi, liecina 
par to, ka valdība gatavojusies arī Civillikuma publicitātes pasākumiem. 
Abu laikrakstu publikācijām pievienotas arī sudrabā kaltās Civillikuma 
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grāmatas titullapas attēli ar tieslietu ministra un komisijas locekļu 
parakstiem un veltījumu K. Ulmanim. “Latgales Vōrds” ievietojis arī 
nelielu attēlu, kurā K. Ulmanis pasniedz apvienotā senāta sapulces 
priekšsēdētājam A. Gubenim jaunā Civillikuma grāmatas goda eksem-
plāru. “Kurzemes Vārds” 9. janvāra numura pirmās lappuses centrā 
ievietojis attēlu, kurā redzams K. Ulmanis, ierodoties Civillikuma 
spēkā stāšanās aktā un sarokojoties ar iepriekšminēto A. Gubeni. 
Vizuāli visbagātāk svinīgo aktu atainojušas “Jaunākās Ziņas”, rakstam 
pievienojot arī attēlus, kuros redzams Ulmanis, pasniedzot tieslietu 
ministram un A. Gubenim likuma goda eksemplārus, un tieslietu 
ministrs Lielās aulas katedrā uzrunājam klātesošos. Pārējie laikrakstos 
publicētie attēli ir vairāk vai mazāk vienādi un rāda cilvēku pilno aulu 
no dažādiem skatupunktiem.27 Zīmīgi, ka arī vēlāk īpaši Civillikuma 
atklāšanai par godu izdotajā grāmatā “Prezidenta Ulmaņa Civillikums”28 
publicēti tie paši (un citi) attēli, kas 1938. gada janvāra laikrakstos. Tas 
apstiprina pieņēmumu, ka “svinīgais Civillikuma ievešanas akts” ticis 
organizēts un veidots tā, lai tas būtu pamanīts notikums ne vien varas 
elitei un tieslietu sistēmai, bet arī visai tautai (mediju auditorijai). 

Visbūtiskākais filtrs, caur kuru mediju teksti tiek konstruēti, ir “kultūras 
gaiss, kuru elpojam, visa sabiedrības ideoloģiskā atmosfēra, kas nosaka, ka 
dažas lietas var tikt pateiktas, bet citas ne”.29 Savukārt Stjuarts Hols (Hall) 
secinājis, ka “medijiem piemīt spēja simboliski reproducēt sabiedrības 
institucionālajā kārtībā pastāvošo varas struktūru”.30 Nodrošinot medijos 
tik plašu svinīgā akta publicitāti, visa tauta mediētajā realitātē tika 
apvienota un iesaistīta lielā notikuma svinēšanas rituālā. Tas nodrošināja 
Civillikuma kā latviešu tautas radīta likuma prezentāciju publiskajā telpa, 
kā arī akcentēja, ka šis likums attiecas uz visu tautu, apvieno to un ir 
kārtējais lielais kopīgais sasniegums, protams, vadoņa virsvadībā kopš 
1934. gada 15. maija. 

Civillikuma svinīgais ievešanas akts
Nacionālā karoga drapējumu, lauriem un lielo valsts ģerboni dekorētajā 

aulā rindu pēc rindas pildīja Senāta, Tiesu palātas, apgabaltiesu un miertiesu 
maģistratūras un prokuratūras darbinieki pilnos amata tērpos, tāpat advokatūras 
locekļi – talāros. 

[..] aktu ar savu ierašanos pagodināja arī Valsts un Ministru Prezidents Dr. 
K. Ulmanis. Prezidentam ieņemot vietu, ērģeļu izpildījumā svinīgi atskanēja 
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Mocarta “Fantāzija”. Kad ērģeles beidza skanēt, tieslietu ministrs H. Apsītis 
atklāja svinīgo aktu un lūdza Valsts Prezidentu neatteikties uzrunāt klātesošos. 

[..] Kad katedrā devās Tautas Vadonis, vēl ilgi šalca aplausi. 
[..]Valsts Prezidenta runai sekoja valsts himna, pēc tam Valsts Prezidents 

pasniedz sudrabā kaltus Civillikuma grāmatas eksemplārus likuma 
izstrādātājiem.

 [..]Pēc otrā ērģeļu priekšnesumu gabala senators O. Ozoliņš nolasīja referātu 
“Civillikuma organizējošā un audzinošā nozīme”. Pēc tam sapulcējušos uzrunāja 

2. att. Latvijas Republikas 
Civillikuma sudrabā kaltais 
eksemplārs, kas dāvināts 
senatoram A. Lēberam.  
V. Sprugaines foto.
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senators A. Gubenis un Latvijas Universitātes tiesību zinību fakultātes dekāns 
prof. Dr. K. Dišlers. Aktu noslēdza tieslietu ministra beigu vārds.”

Tā svinīgais Civillikuma spēkā stāšanās akts atstāstīts grāmatā “Tieslietu 
ministrijas un tiesu vēsture. 1918–1938”,31 kā arī speciāli Civillikumam 
par godu izdotajā grāmatā “Prezidenta Ulmaņa Civillikums”.32 Līdzīgi 
svinīgais akts pārstāstīts arī laikrakstu publikācijās.

Lai uzsvērtu likuma nozīmīgumu, tika sudrabā kaldinātas arī vairākas 
Civillikuma grāmatas, ko svinīgā akta laikā pasniedza likuma autoriem33 
un tieslietu ministram. “Civillikuma viens eksemplārs no Valsts prezidenta 
svētību nesošām rokām ir saņemts deponēšanai Senātā,” uzrunā piemin 
arī A. Gubenis.34

To, ka Civillikuma svinīgais spēkā stāšanās akts ir vērtējams kā rituāls 
mediju notikums, norāda vairāki faktori. 

Pirmkārt, tas ir acīmredzami izplānots, nevis stihisks notikums. 
Otrkārt, tas ir norobežots no ikdienas dzīves plūsmas. Pēc būtības 

ceremonijai (rituālam) jābūt norobežotam no citām ikdienišķām darbībām 
ar darbības laiku, vietu un darbības veidu, vārdu izvēli, balss toni, 
apģērbu.35 

Treškārt, rituāls atspoguļo sabiedrībā pastāvošo varas hierarhiju un ir 
paredzēts pastāvošās ideoloģijas (varas) stiprināšanai, nevis ir mēģinājums 
to gāzt. Tāpēc rituālā tiek ievērota neapstrīdama varas hierarhija – ir precīzi 
zināms, kurš svinīgā akta dalībnieks paslavēs citu dalībnieku un kurš ir 
pietiekama autoritāte, lai slavētu. Arī rituāla dalībnieku izvietojums norises 
vietā ir atbilstošs hierarhijai – priekšplānā centrā vadonis, pirmajās rindās 
vadības locekļi, tad pārējie. Turklāt, lai apliecinātu Vadoņa neapstrīdamo 
autoritāti, pats rituāla priekšmets tiek (pār)dēvēts Vadoņa vārdā.

Ceturtkārt, rituāla laikā izmantotie atribūti un simboli ne vien norobežo 
ceremoniju no ikdienas dzīves, bet ir tā dalībniekiem atpazīstami. Tas 
apstiprina viņu piederību kopīgai kultūrai (ideoloģijai). Piemēram, svinīgā 
akta dienā Tieslietu ministriju un citas tiesu iestādes rotāja valsts karogi, 
tādējādi parādot, ka tieši šim resoram ir svētki. Akta laikā tiesu darbinieki 
bija ģērbušies amata tērpos un rotājušies amata zīmēm, apliecinot savu 
piederību cunftei. Šajā gadījumā vēlētos nodēvēt arī pašu K. Ulmani par 
konkrētās rituālās prakses atribūtu un simbolu, jo bez viņa klātbūtnes 
vai viņa tēla izmantošanas, piemēram, ikvienā preses publikācijā, vēlāk 
publicētajās grāmatās vai pat pašos pamatos, nosaucot likumu viņa vārdā, 
tik vērienīgas ceremoniālas svinības autoritārā režīma apstākļos nebūtu 
iespējamas.
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Piektkārt, rituāls simbolizē kaut ko “augstāku”, “klāt neesošu”. Visās 
svinīgā akta laikā teiktajās runās (gan Ulmaņa, gan pārējo piecu runātāju) 
izskan patoss, apbrīna un nacionāls lepnums par paveikto darbu, kas tiek 
saukts par “tautas darbu”. Ulmanis norāda uz “ciešu saiti starp tautu un 
likumu”, sauc likumu par “latvisko ceļu”, kas tautai dzīvē ejams. Citās 
publikācijās norādīts, ka “likums liecina par tautas garīgu neatkarību 
un patstāvību”. Ikviens runātājs arī izceļ to, ka likums ir latviešu radīts, 
tādējādi svinīgais pasākumus ir arī savdabīgs latviešu kultūras triumfs un 
jaunrades apliecinājums. 

Rituāls uzskatāms par sociālās dzīves morālās regulācijas elementu. 
Gan rituālie notikumi, gan ikdienišķu darbību rituālais aspekts savdabīgi 
formē „jābūtības“ pasauli. Manuprāt, tieši šo neizmērāmo vērtību 
godināšana un līdz ar to arī apliecināšana ir ne vien konkrētā analizētā 
rituāla jēga un būtība, bet arī priekšnosacījums jebkuras ceremoniālās 
prakses organizēšanai. Virkne autoru rituālu raksturo kā neracionālu un 
nelietderīgu darbību tādā mērā, ka tas nav nepieciešams kādu specifisku, 
tehnisku darbību veikšanai. Tomēr rituāli kalpo par pamatu iegaumēšanai, 
socializācijai, cita veida sociālo zināšanu uzkrāšanai. 

K. Ulmaņa laiks, K. Ulmaņa sasniegums? 
Atbilstoši autoritārā režīma prasībām tautas vadoņa sasniegums 

nedrīkstēja vēsturē ieiet tikai ar ierakstu Ministru kabineta kā likumdevēja 
vēsturē. Viss ar Civillikuma izstrādi, pieņemšanu un spēkā stāšanos 
saistītais tika attiecināts uz Ulmani personīgi. 

Viens no atslēgvārdiem, kas tiek izmantots visās uzrunās, mediju 
publikācijās un grāmatās, atspoguļojot Civillikuma radīšanu, ir “15. 
maijs”.

Grāmatas “Tieslietu ministrijas un tiesu vēsture. 1918–1938” autori 
uzskata, ka, tikai Ulmanim nākot pie varas, tika radīti atbilstoši apstākļi, 
lai tiesu sistēma varētu pilnveidoties: 

[..] tieslietu resora amata personas, tiesneši un prokurori, novērtējot 16. 
maija rītā ar viņiem piemītošo kritisko skatu iepriekšējā naktī notikušās 
pārvērtības, visi kā viens atzina, ka beidzot piepildījies tas, pēc kā viņi tā bija 
ilgojušies – radies miers, kārtība, drošība, taisns prāts, atklātība un godīgums 
visās lietās un vietās.36

Autori norāda, ka tieslietu resorā tāpat kā visā valsts dzīvē kopumā 
bija notikušas būtiskas pārmaiņas, ko raksturo ar vārdiem “apbrīnojama 
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intensitāte un rosība”, “darba prieks”. “Kur agrāk nevienu daudz maz 
lielāku un svarīgāku likumprojektu gadiem ilgi nespēja pārvērst likumā, 
tagad rodas viens likums pēc otra un viens svarīgāks par otru,” uzsver 
autori.37 

Savukārt Tieslietu ministrijas pēdējais Tiesu departamenta direktors 
Latvijas brīvvalsts laikā Verners Vītiņš atminas, ka 

Tieslietu ministrija jau 1924.gadā nodibināja īpašu komisiju civillikuma 
pārgrozīšanai un piemērošanai Latvijas apstākļiem, bet darbs pagalam 
neveicās. Politiķiem bija maz intereses ar to nodarboties, jo darbs bija 
grūts, vajadzēja lielas piepūles un nodarbošanās, bet politisku kapitālu 
tas nedeva. Prezidenta Kārļa Ulmaņa laikā tieslietu ministra H. Apsīša 
vadībā civillikuma izstrādāšanas darbs guva jaunu sparu.38

Tieslietu ministrijas juriskonsultācijas loceklis V. Dāvis savā uzrunā 
svinīgā akta laikā norāda, ka tikai pēc 1934. gada vēsturiskajām pārvērtībām 
Civillikuma izstrādes komisijas darbs kļuva intensīvāks.39

Arī 1937. gada 28. janvāris – diena, kad Ministru kabinets pieņēma 
Civillikumu, – tālaika literatūrā tiek saukta vispirms par prezidenta 
Kārļa Ulmaņa draudzīgā aicinājuma dienu. Arī A. Gubenis atzīmē, ka 
“jaunais Civillikums ir izdots 1937. gada janvāra mēneša 28. dienā – 
mūsu Valsts prezidenta vārda dienā. Nomen – omen!”40 “Likumdošanas 
vēsturē, kā zināms, ir daudz precedentu, ka kapitāllikumdošanas akti 
nes zemes valdnieka vārdu,” tiek skaidrots gan aktā klātesošajiem, 
gan laikrakstu lasītājiem. 41 

Savukārt tieslietu ministrs H. Apsītis svinīgajā aktā, runājot par dienu, 
kad Ministru kabinets pieņēma Civillikumu, paziņo: 

Augsti godājamais Valsts Prezidenta kungs. Šī diena saistās ar Jūsu vārdu, 
šī diena vienmēr paliks saistīta ar jūsu cildeno personību. Mēs zinām, bet, 
kas to vēl nezin, , tas lai to dzird – ka Jūs stāvējāt pie Civillikuma šūpuļa; 
Jūs radījāt apstākļus un laikmetu, kurā šāds likumdošanas akts varēja rasties, 
Jūs sekojāt, interesējāties un ņēmāt dzīvu dalību likuma atsevišķu institūtu un 
nodaļu izstrādāšanā un slīpēšanā; tāpēc mēs esam uzdrošinājušies ieskaitīt Jūs 
Civillikuma veidošanas līdzstrādniekos un līdzautoru skaitā. [..] dodoties pa 
Civillikuma darbu gaitu straumi uz augšu, mēs nonākam, Prezidenta kungs, 
pie Jums.42

Kā Ulmaņa ieguldījums Civillikuma tapšanā tiek minēti “ierosinoši 
impulsi un vadoši norādījumi”, “spēja atraisīt vitālos spēkus organizējoši 
konstruktīvai darbībai nosprausto mērķu virzienā”, “parādīja lielu interesi 
un dzīvi sekoja likuma tapšanas gaitām”, “Ulmanis nebija tikai pasīvs 
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novērotājs, bet aktīvi strādāja līdz visā likuma tapšanā, bet galvenais 
radīja tādus valsts dzīves apstākļus, ka civillikuma izstrādāšanas komisija 
varēja strauji un sekmīgi strādāt”.

Grāmatā “Pieci gadi”, kas izdota par godu Ulmaņa režīma pirmajiem 
pieciem pastāvēšanas gadiem, arī viena lappuse veltīta Civillikumam, 
ilustrējot to ar jaunuzcelto Tiesu pili. Tas apliecina, ka Civillikums tiek 
uzskatīts par Ulmaņa laika sasniegumu.43 To gadu kopējais vēstījums 
summējas uzsaukumā:

Par šo diždarbu mūsu Valsts prezidentam Dr. Kārlim Ulmanim lai gods un 
slava! Lai Latvijā ilgi iedarbojas Prezidenta Ulmaņa Civillikums!44

Protams, viss iepriekšminētais attaisno un ataino autoritāra režīma 
prasības pret Vadonim uzticīgo tautu un vistiešākajā mērā arī vadoņa 
slavināšana pieder pie konkrētā un citiem režīma laikā realizētajiem 
rituāliem. 

Kad viens rituāls ir beidzies, valdība un tieslietu resors sāk 
gatavoties 1938. gada otrajam lielākajam notikumam – jaunuzceltās 

3. att. Latvijas Republikas bijušā Senāta apspriežu zāle – tagad Ministru kabineta 
sēžu zāle. A. Cukura foto. 
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Tiesu pils atklāšanai, kas paredzēta gada pēdējā mēnesī un tāpat kā 
Civillikums apstiprinās to, ka viss labais (vērienīgais, monumentālais 
un nepieciešamais) ir noticis un varējis notikt tikai Ulmaņa vadībā.
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Andris Saulītis

Parādu atlaišana un solījumi nākotnei: 
Kārļa Ulmaņa pēdējā vizīte Latvijas reģionos

Rakstā aplūkots Kārļa Ulmaņa pēdējais brauciens ārpus Rīgas 1940. gada 2. un 
3. jūnijā, kad viņš apmeklēja Jēkabpils un Madonas rajonu. Pētījumā analizēti 
nacionālajos laikrakstos “Jaunākās Ziņas” un “Brīvā Zeme”, kā arī reģionālajā 
laikrakstā “Jēkabpils Vēstnesis” publicētie apraksti par K. Ulmaņa vizīti, kā arī 
pievērsta uzmanība prezidenta runai Gārsenē, ko var uzskatīt par pēdējo presē plaši 
atspoguļoto K. Ulmaņa politisko runu Latvijas pirmās brīvvalsts laikā. Pētījumā 
izmantota reprezentācijas teorija, pētot lingvistiskās nozīmes, kā tiek raksturots 
Valsts prezidents un viņa vizīte gan žurnālistu, gan iedzīvotāju skatījumā. Papildus 
tam pētījumā analizēts K. Ulmaņa pēdējā brauciena aculiecinieku stāstītais, kas 
sniedz skatījumu uz tā laika notikumiem un apkārt valdošo atmosfēru nepilnas 
divas nedēļas pirms PSRS karaspēka daļu ienākšanas Latvijā.
Atslēgvārdi: Kārlis Ulmanis, vizīte, Gārsenes runa, reprezentācija, konstruktīvisms, 
mutvārdu vēsture.

1940. gads Latvijā saistās ar padomju okupācijas sākšanos un neatkarības 
zaudēšanu. Taču jāatceras, ka Latvija kā brīva, bet nedemokrātiska 
republika pastāvēja līdz 1940. gada 17. jūnijam �� tātad šajā liktenīgajā gadā �� tātad šajā liktenīgajā gadā 
turpat vai sešu mēnešus turpināja pastāvēt 1934. gadā izveidotā sociālā 
un politiskā iekārta un tajā realizētās prakses. Viena no šādām praksēm, 
kā var spriest pēc laikrakstu publikācijām, bija politisko amatpersonu vi-
zītes skolu izlaidumos. Savu pēdējo vizīti laukos Kārlis Ulmanis uzsāka 
nepilnas divas nedēļas pirms Padomju Savienības karaspēka ienākšanas 
Latvijas teritorijā �� 1940. gada 2. un 3. jūnijā, dodoties uz Jēkabpils un 
Madonas rajonu, lai svētdienā apmeklētu vietējo skolu izlaidumus, bet 
pirmdienā �� rūpniecības uzņēmumus. Šā raksta mērķis ir atsegt, kādas 
reprezentācijas vērojamas tālaika laikrakstos, �� apskatīti lielākie dienas 
laikraksti “Jaunākās Ziņas”, “Brīvā Zeme”, kā arī reģionālais laikraksts 
“Jēkabpils Vēstnesis”. Pagātnes drukātais materiāls papildināts ar 
šodienas cilvēku atmiņām, kas pieredzējuši Ulmaņa pēdējo izbraukumu 
ārpus galvaspilsētas.
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Pētījumam izvēlētas trīs avīzes. Latvijas pirmās brīvvalsts laika 
lielākais laikraksts bija “Jaunākās Ziņas”, kura tirāža sasniedza 200 
tūkstošus. Pētījumā apskatīta arī “Brīvā Zeme”, kuras maksimālā 
tirāža laikposmā no 1920. līdz 1940. gadam norādīta 18 tūkstoši.1 Bez 
šiem diviem laikrakstiem pētījumā iekļauts arī reģionālais laikraksts 
“Jēkabpils Vēstnesis”. Tā tirāža laikposmā no 1920. līdz 1940. gadam 
svārstījās no 400 līdz 2200 eksemplāru,2 taču tā mērķauditorija bija tikai 
Jēkabpils rajona iedzīvotāji.

Pētījuma metode
Reprezentācijas teorija

Lai pētītu tālaika presē atspoguļoto informāciju par K. Ulmaņa vizīti, 
esmu izvēlējies Eiropas strukturālisma semantikas skolas piedāvāto 
konstruktīvisma (constructionist) reprezentācijas teoriju.

Kultūras teorētiķis un sociologs Stjuarts Hols (Hall) par reprezentāciju 
sauc nozīmju piešķiršanu ar valodas palīdzību. Hols raksta, ka koncepti 
tiek organizēti un klasificēti kompleksās savstarpējās attiecībās. 

Nozīme ir atkarīga no lietu attiecībām pasaulē �� cilvēki, objekti un notikumi, 
reāli vai izdomāti �� un no konceptuālās sistēmas, kura darbojas kā mentālā 
reprezentācija,

uzskata Hols.3 Konceptuālajai sistēmai ir jābūt pārtulkotai kopējā valodā, 
lai būtu iespēja konceptus un idejas korelēt ar noteiktiem rakstītiem 
vārdiem, izteiktām skaņām vai vizuālām bildēm. Šie noteiktie vārdi, 
kuri nes nozīmi, ir zīmes. Hols argumentē, ka “attiecības starp ‘lietām’, 
konceptiem un zīmēm ir pamats nozīmes piešķiršanai valodā. Process, 
kurš savieno šos trīs elementus, ir ‘reprezentācija’”.4

Jāpiebilst, ka pastāv vairākas reprezentācijas teorijas, taču 
konstruktīvisms skata valodas nozīmi plašākā kontekstā. Lietas nav ar 
nozīmi: mēs konstruējam nozīmi, izmantojot reprezentatīvās sistēmas �� 
konceptus un zīmes. Valodas sistēma vai jebkāda cita sistēma tiek lietota, 
lai reprezentētu mūsu konceptus. Tādējādi tiek konstruētas nozīmes, lai 
pasaule būtu aprakstīta ar nozīmēm un būtu iespējams ar citiem jēgpilni 
sazināties. Nozīme ir atkarīga no tās simboliskās funkcijas.5

Pazīstamākais Eiropas strukturālisma semantikas skolas pārstāvis, 
kurš arīdzan saistīts ar konstruktīvisma reprezentācijas teorētiskajām 
pamatnostādnēm, ir franču lingvists Ferdinands de Sosīrs (de Saussure). 
Darbā “Vispārējais lingvistikas kurss” Sosīrs raksta, ka valoda ir noteiktu 
zīmju sistēma, kas vēstī noteiktas idejas: 
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Nozīme ir sistēmai iekšēja: valoda ir atšķirību sistēma, kurā katra identa 
vienība pastāv kā identa tikai pateicoties tam, ka pastāv attiecības ar citām 
identitātēm.6

Sosīrs uzskata, ka valoda sastāv no apzīmētājiem, kuri veido nozīmes, 
un tiem ir jābūt organizētiem ‘atšķirību sistēmā’.

Sosīrs zīmi iedala divos sīkākos elementos. Pastāv forma (aktuālais 
vārds, attēls) un pastāv ideja jeb koncepts, kurš atrodas prātā un ar kuru 
forma tiek asociēta. Sosīrs pirmo elementu definēja kā apzīmētāju (signifier) 
un otro elementu kā apzīmējamo (signified).7 Attiecībā pret šajā rakstā 
pētāmo objektu to varētu raksturot šādi:

Lingvists Maksims A. Krongauzs (Кронгауз) norāda, ka galvenā 
strukturālās semantikas ietekme ir saistīta ar vispārēju strukturālo 
skatījumu, nevis dažādu strukturālu metožu lietojumu pētījumos. 
Viņš raksta, ka, “izprotot leksikas semantiku kā sistēmu, tas nozīmē 
neatlaidīgus meklējumus un sistēmas saistības konstatācijas, kam tad arī 
tiek izmantotas strukturālās metodes”.8 Hols šo tēzi papildina, norādot, 
ka strukturālismā attiecības starp apzīmētāju un apzīmējamo, kuras ir 
nostiprinātas ar mūsu kultūras kodiem, ne vienmēr ir nemainīgas �� vārdi 
maina savu nozīmi. Ja vārdi vēsturiski maina savu nozīmi un nekad līdz 
galam netiek nostiprināti, tad nozīmes piešķiršanas procesā liela loma ir 
interpretācijai. 9

Mutvārdu vēstures iegūšanas metode

Interpretācija kā būtisks elements nozīmju reprezentācijā ir galvenais 
iemesls, kāpēc pētījums ir papildināts ar tā laika aculiecinieku intervijām. 
To funkcija šajā pētījumā ir reprezentēt tā laika interpretācijas. Lai iegūtu 
šāda veida informāciju, pētījumā izmantota mutvārdu vēstures metode.

Jāatzīmē, ka atšķirībā no politiskās, ekonomiskās vai sociālās vēstures 
mutvārdu vēsture ir metode, nevis vēstures apakšnozare. Tās galvenais 
apskates objekts ir atmiņa, un tā ļauj ievākt datus par tām sabiedrības 
grupām un subjektiem, par kurām ir saglabājies maz informācijas 
no trešajām personām, kā arī izpētīt attieksmi un ideoloģiju pašos 
pamatos.10

 Forma   Apzīmētājs     Apzīmējamais
    Valsts prezidents Vārds “Valsts prezidents”   Ideja par Valsts prezidentu
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Taču jāņem vērā, ka mutvārdu vēstures metodes veidā iegūtajiem 
datiem jāpieiet samērā kritiski. Kā norāda Vineta Sprugaine, indivīda stāsti 
vienmēr top mijiedarbībā starp pagātni un tagadni, artikulējot atmiņas tā, 
lai apmierinātu tagadnes prasības un iespaidus. “Mutvārdu vēsture ir 
vispiemērotākā, lai gūtu izpratni ne vien par to, kas ir noticis, bet par to, 
ko šis notikums nozīmējis cilvēkiem, kā viņi jutušies un kā izjutuši sevi kā 
pagājušo laiku sastāvdaļu,” šīs metodes priekšrocības skaidro pētniece, 
piebilstot, ka mutvārdu vēsture fiksē citādākus diskursus nekā oficiālie 
dokumenti un drukātie avoti, ļaujot akcentēt indivīda pieredzi.11

K. Ulmaņa vizītes maršruts
Kārļa Ulmaņa izbraukums 1940. gada jūnija pirmajās dienās ilga divas 

dienas. Tā pamatmērķis bija apmeklēt Jēkabpils rajona skolas izlaidumus 
Gārsenē, Aknīstē un Dignājā. 1940. gada 1. jūnija “Jaunākās Ziņas” 
detalizēti apraksta Valsts prezidenta vizītes maršrutu nākamajā dienā:

Valsts prezidentu Kārli Ulmani rīt pl. 9:30 r. svinīgi sagaidīs pie Gārsenes 
bijušās pils [..]. No Gārsenes Valsts prezidents dosies uz Aknīsti, kur 
Prezidents ieradīsies pl. 12.30 min. [..] Svinību dalībnieki sagaidīs Prezidentu, 
pēc kam sāksies svinīgais izlaiduma akts. Pl. 3 p. p. Prezidentu Dignājā gaidīs 
Gipterānu pamatskolas jaunatne.12

Presē lasāmas ziņas, ka no rīta, uzsākot braucienu pa Daugavas 
kreiso krastu, Prezidents uz īsu brīdi piestājis arīdzan pie Ķeguma, kā 
arī Jaunjelgavā un Sunākstē, apskatot skolu un Vecā Stendera kapavietu, 
tāpat īsu brīdi uzkavējies arī Viesītē. Tomēr centrālais notikums, spriežot 
pēc preses ziņām, bija Gārsenes pamatskolas izlaiduma apmeklējums, kur 
K. Ulmanis teicis politisku runu, kura pilnībā publicēta visos analizētajos 
laikrakstos. Pēc Gārsenes K. Ulmanis devies uz Aknīsti, bet pirms Dignājas 
apmeklējuma apstājies arī Asarē un Slatē. Pirmās dienas noslēgumā Kārlis 
Ulmanis apskatījis Jersikas pilskalnu, bet nakti pārlaidis pie Dignājas 
pagasta priekšsēdētāja Vildnera.

Par 3. jūnija Valsts prezidenta darba grafiku presē precīzas ziņas nav 
pieejamas. Ir zināms, ka viņš apmeklējis Zasas pagastu, tad pārcēlies pāri 
Daugavai uz Līvāniem, kur apskatījis vietējos rūpniecības uzņēmumus, 
kā arī, iesēdies šaursliežu dzelzceļā, apskatījis vietējos kūdras ieguves 
laukus. Pēcāk devies uz Krustpili, apmeklējis ķieģeļu rūpnīcu un virsnieku 
klubu. Pēc Krustpils pēcpusdienā brauciens turpināts uz Aiviekstes 
spēkstaciju; šķērsojot Aivieksti pie Krievciema, viesojies Madonā, kur 
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1. att. Kārļa Ulmaņa 
brauciena gar Daugavas 
kreiso krastu atspoguļojums 
Latvijas presē.
1940. gada jūnijs.
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apskatījis raidstacijas torņa būvi. Tālāko ceļa gaitu detalizēti apraksta 
“Brīvā Zeme”:

Šis tālākais ceļš vijās pa saules apspīdētajiem Vidzemes laukiem uz Rīgu. Pāri 
Āronas upei uz Ļaudonu augšup, lejup, brauciens devās pa kalnaino apvidu. 
Tāli un krāšņi skati atvērās no šī lielceļa, un vairākkārt Prezidents apstājās, lai 
vērotu skaisto Vidzemes dabu. Īpaši jauks skats bija no Plenču kalna, no kura 
var redzēt saulē mirdzam vairākus ezerus. Šai kalnā uzcelts arī vienkāršs, bet 
ļoti glīts tūristu palievenis.
Gar Mārciemu, cauri Bērzaunei ceļš vijās uz Vestienu. Te Prezidentu sagaidīja 
un apsveica pagasta vecākais A. Nusbaums ar pagasta organizāciju vadītājiem. 
Prezidents ar viņiem aprunājās par lauku darbiem. Dodoties cauri Ērgļu 
pagastam, Valsts Prezidents iegriezās arī Blaumaņa kapsētā.13

Publikācijas presē liecina, ka pēc Blaumaņa kapa apmeklējuma 
Kārlis Ulmanis cauri Taurupei, Ķeipenei, Kastrānei un Suntažiem naktī 
atgriezies Rīgā.

K. Ulmaņa runa Gārsenē �� daži aspekti
Pirms pievērsties preses publikāciju analīzei, vēlos norādīt uz 

būtiskākajiem aspektiem K. Ulmaņa runā Gārsenē, kas visos trijos 
analizētajos laikrakstos atspoguļota pilnībā. Runas galveno tēžu 
atspoguļošanai nav zinātnisks mērķis to analizēt pēc kādas pētniecības 
metodes, bet gan tikai atklāt pētījuma būtisku artefaktu �� publicētā runa 
ļauj spriest par politiskajām aktualitātēm no elites viedokļa. Turklāt, kā 
zināms, presē šajā laikā pastāvēja cenzūra, taču runa publicēta pilnībā un 
satur netiešus norādījumus, kā un par kuriem tematiem presē ziņot.

Runas iesākums veltīts K. Ulmaņa skaidrojumam, kāpēc viņš šoreiz 
izvēlējies uz izlaidumu svinībām doties uz Zemgales novadu un vispirms 
uz Gārseni. K. Ulmanis neskopojas ar spilgtiem epitetiem vietējiem 
iedzīvotājiem, tos saucot par strādīgiem un neatlaidīgiem darba darītājiem, 
kuri, neņemot vērā savu atrašanos tālu no valsts galvaspilsētas, sasniedz 
augstu ekonomisko attīstību.

Otrs nozīmīgs vēstījums K. Ulmaņa runā saistīts ar novēlējumiem visas 
Latvijas pamatskolu absolventiem, aicinot gatavoties jaunajām dzīves 
cīņām un darba uzdevumiem. Norādījumi adresēti arī skolām:

Dot jaunatnei šo dzīves ziņu ir skolas lielais uzdevums, un to mūsu skolas 
pilda. Viņas izlaiž dzīvē jauniešus ar stipru ticību un paļāvību uz savām 
zināšanām un spējām, kas skolā gūtas, arī paļāvību sevī, spēkam visā tautā; 
ticību un paļāvību nākotnei, nākotnes uzdevumiem un savai un visas tautas 
un valsts sūtībai.
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Novēlējumā jauniešiem izskan interesanta K. Ulmaņa tēze:
Tāpat kā mūsu valsts sākumā mūsu stiprākais ierocis un cietākās bruņas bija 
ticība un paļāvība, tāpat tam jābūt arī vēl tagad.

Runājot par izglītības aktualitātēm, K. Ulmanis vēl piesauc Draudzīgā 
aicinājuma nozīmi, kā arī jauno likumu par arodizglītības veicināšanu.

Runas turpinājumā K. Ulmanis norāda, cik svarīgi skolotājiem ieņemt 
15. maija Latvijas stāju. 

Lai viņiem būtu padomā viss tas, kas nepieciešams pie valstiskas stājas, pie 15. 
maija Latvijas stājas un nostājas, 15. maija Latvijas, kas dod mums tos labumus 
un ieguvumus, par ko mēs runājam ne tikai šodien, bet arī citās dienās, labumus 
un ieguvumus, ko šī 15. maija Latvija mums ir nesusi,

par skolotājiem saka K. Ulmanis, un šiem vārdiem seko publikas aplausi.
Pieskaroties sadzīviskiem jautājumiem, K. Ulmanis norāda, ka šogad 

liels izaicinājums būs kurināmā sagāde, jo kara dēļ jūras ceļi ir slēgti un 
nav iespējams importēt akmeņogles. Tāpēc K. Ulmanis norāda uz zemes 
malkas jeb kūdras sagādes nozīmi. Šajā kontekstā kļūst saprotams, kāpēc 
K. Ulmanis vēlāk apmeklē Līvānu kūdras ieguves uzņēmumus. Vēlāk runā 
K. Ulmanis vēlreiz piemin kara radīto preču iztrūkumu un šīs problēmas 
nepieciešamo risinājumu, kā arī iedzīvotāju nodarbinātības jautājumu.

Savā runā K. Ulmanis iztirzā arī ārpolitikas problēmas, analizējot 
grūtības, kas saistītas ar karu. Viņš norāda, ka “vainagojums vienībai, 
tautas patriotismam, pilngadībai, gatavībai upurus nest” ir pagājušā 
gada novembrī tautas saziedotie 2,5 miljoni latu valsts aizsardzības 
stiprināšanai. Nacionālās drošības kontekstā K. Ulmanis, uzrunājot 
klātesošos, sacīja, ka tā ir saistīta ar diviem aspektiem �� ieroču spēku 
un labām kaimiņattiecībām, minot starptautiskos starpvalstu līgumus, 
tostarp arī neuzbrukšanas un sadarbības līgumu ar Padomju Savienību. 
Pēdējam K. Ulmanis velta īpašu uzmanību: 

Es gribētu teikt, ka līgums ar Padomju Savienību ir plašākais, jo savstarpējās 
palīdzības pakts, ko noslēdzām pagājušā gada rudenī, palīdzēja izsargāties no 
kara mums un mūsu kaimiņiem. Šis līgums ir plašākais un tur arī noteikts, ka 
mums ar līgumu draudzīgās padomju karaspēka daļas atradīsies un atrodas 
uz mūsu zemes.

Tomēr K. Ulmanis norāda, ka ir jāstiprina Nacionālie bruņotie spēki, 
jo tā tiks ievērots līgums no Latvijas puses. Noprotams, ka Padomju 
Savienības karaspēka daļu atrašanās Latvijas teritorijā ir satraukusi 
iedzīvotājus, jo K. Ulmanis ar vairākiem argumentiem cenšas pārliecināt 
par tās nepieciešamību un miermīlīgajiem mērķiem, beidzot runu ar 
aicinājumu:

409

Andris Saulitis.indd   409 2007.11.11.   16:00:33



TĀLAIKA MEDIJU NOTIKUMOS UN RITUĀLOS

Padomju Savienības šurpu atsūtītās karaspēka daļas jāsaņem ar uzticību un 
jārūpējas par labu sadzīvi, kā arī par to, lai viņu līgumā paredzētās prasības 
tiktu apmierinātas.

Runas noslēgumā K. Ulmanis norāda, ka šobrīd kara dēļ valstī ir grūti 
laiki, tomēr secina, ka iedzīvotāji gan laukos, gan pilsētās ir saprotoši un 
“grūtības mūs nekādā ziņā pie zemes nepieliks”.14

Savdabīgi, taču uzstāšanās iesākumā, kur K. Ulmanis runā par 
skolotājiem, jauniešu uzdevumiem un pienākumiem pret valsti, runu it 
bieži pārtrauc aplausi, �� liecina tās atspoguļojums presē. Savukārt, skarot 
jautājumu par valsts drošību un līgumus ar Padomju Savienību, to vispār 
nav.

2. att. Kārļa Ulmaņa 
brauciena gar 
Daugavas kreiso 
krastu atspoguļojums 
Jaunākajās Ziņās, 
1940, 5. jūn. 
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K. Ulmaņa pēdējai politiskajai uzrunai nevar pārmest, ka tā neaptver 
kādu aktuālu jautājumu loku �� viņš runāja gan par valsts drošību, gan par 
ekonomiskajiem aspektiem, par problēmām, ko radījusi jaunā situācija 
pasaules politiskajā vēsturē, gan arī par valsts realizētajiem un vēl 
nepieciešamajiem risinājumiem.

K. Ulmaņa vizītes reprezentācijas laikrakstos
“Jaunākās Ziņas”

Laikrakstā “Jaunākās Ziņas” K. Ulmaņa vizīte Jēkabpils un Madonas 
rajonā aprakstīta trijās plašākās reportāžās no 1940. gada 3. jūnija līdz 
6. jūnijam. Pirmo reizi informācija par K. Ulmaņa vizīti īsā rakstā 
parādās 31. maijā, īss informatīvs raksts pirms vizītes publicēts arī nā-
kamajā dienā. Līdz ar to kopumā šai vizītei veltītas 5 publikācijas, kā 
arī vairākas fotogrāfijas.

Tikai vienai publikācijai 1940. gada 5. jūnijā ir norādīts autors, 
tomēr pēc valodas stila un domas izklāsta manieres var secināt, ka 
arīdzan 1940. gada 6. jūnijā publicētais raksts ir šā paša autora rakstīts. 
Svarīgi norādīt, ka jebkurā gadījumā ir maz šaubu, ka iepriekšminētie 
raksti ir “Jaunāko Ziņu” redakcijas veidoti materiāli. Savukārt par 3. jūnijā 
publicēto rakstu pastāv pamatotas aizdomas, vai tas ir redakcijas vei-
dots. Pirmkārt, tās ir samērā nozīmīgas stilistiskās atšķirības, taču daudz 
vairāk par to liecina fakts, ka identisks, tikai saīsināts raksts publicēts 
arī reģionālajā laikrakstā “Jēkabpils Vēstnesis”. Tomēr jāņem vērā, ka 
šajā gadījumā tas ir vienīgi pieņēmums, jo minētais reģionālais laik-
raksts iznāca trīs dienas pēc raksta publicēšanas “Jaunākajās Ziņās”. 
Līdz ar to konstatēt, vai raksts ir pārpublicēts no nacionālā laikraksta 
(uz ko gan nav atsauces un raksts “Jēkabpils Vēstnesī” arī ievietots bez 
paraksta), vai arī minētā publikācija ir K. Ulmaņa padotībā esošu dar-
binieku sagatavots publicitātes materiāls, kas izsniegts žurnālistiem 
(par ko sliecas domāt šā raksta autors), pilnībā nav noskaidrojams.

Tomēr ir skaidrs, ka laikrakstā “Jaunākās Ziņas” jārunā par diviem 
atšķirīgiem publikācijas stiliem �� raksts, kas publicēts arī “Jēkabpils 
Vēstnesī”, un vēlāk publicētie divi materiāli, jo šajos stilos parādās būtiskas 
atšķirības.
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1940. gada 3. jūnijā publicētais apraksts

Kaut iepriekš norādīju, ka šis materiāls, iespējams, radīts ārpus 
laikraksta redakcijas resursiem, tomēr šī reportāža ir samērā rezervēta un 
neizceļas ar dāsniem epitetiem. K. Ulmaņa vizīte vairāk tiek atspoguļota kā 
faktu uzskaitījums �� kur gājis, ko darījis, kurš ar viņu runājis un ko teicis. 
To labi raksturo kāda rindkopa no Aknīstes apmeklējuma apraksta:

No aizsardzēm un katoļu draudzes dāmu komitejas pārstāvēm Prezidents 
saņēma skaistus rokdarbus. Skolas svinīgo izlaiduma aktu ievadīja skolas 
pārzinis Grintals. Tad runāja Prezidents. Runu bieži pāršalca aplausu vētra. 
Sekoja valsts himna. Prezidents atvadījās un aizbrauca, bet akta turpinājumā 
tautskolu dir. Fr. Vilks izdalīja skolu beigušiem apliecības un balvas.15

Zīmīga ir rindkopa, kurā stāstīts par Gārsenes absolventu pateikšanos 
K. Ulmanim. Tā parāda šīs publikācijas rakstības stilu �� pateicības un 
cildinājumus K. Ulmanim izsaka apkārtējie, nevis žurnālists:

Ir pienācis brīdis, kad mums jāšķiras no skolas, ieejot jaunā dzīves posmā, 
kas no mums prasīs skolā gūtās zināšanas. Laimīgi mēs esam, ka šinī briesmu 
pilnajā laikā varējām netraucēti krāt zināšanas turpmākai dzīvei. Par to mēs 
pateicamies mūsu Vadonim un valdībai, kas ar savu tālredzīgo un apsvērto 
rīcību sargā Latviju no kara briesmām.16

Šeit rakstā arī vienīgo reizi skarta kara tematika un valsts drošības 
jautājums, par kuru gan nerunā K. Ulmanis. Tiesa, jāatceras, ka visos 
aplūkotajos laikrakstos publicēta K. Ulmaņa runa Gārsenē, kur valsts 
drošības jautājumus Valsts prezidents analizē.

Daudzkārt tiek minēts K. Ulmaņa personiskais mantiskais 
ieguldījums �� ziedojumi dažādiem remontdarbiem un projektiem; viņa 
piemēram seko vietējās elites pārstāvji, ziedojot iestādēm līdzekļus. 
Lasot gan šo laikrakstu, gan arī citus aprakstus par K. Ulmaņa vizīti, 
rodas iespaids, ka K. Ulmanis braucienam līdzi ņēmis kārtīgu naudas 
maisu, jo gandrīz vai katrā pieturpunktā kādam ko ziedojis vai atlaidis 
kādu parādu, visbiežāk par celtniecības rezultātā radītiem kredītiem 
bankās, kuru saistības nebūt nav mazas, reizēm pat lielākas par paš-
valdības gada budžetu.

Atgriežoties pie laikraksta “Jaunākās Ziņas” 3. jūnija publikācijas, 
jāpiemin, ka bieži tiek ievietotas K. Ulmaņa īsās uzrunas un uzsaukumi 
vietējiem iedzīvotājiem, kur viņš tos uzslavē, bet maz uzmanības velta 
citiem aspektiem:

Savā tālākā runā Valsts prezidents sniedza vērtīgus norādījumus Dignājas 
jauniešiem, kas atstāja sava dzimtā pagasta skolu, un apskatīja to turpmākos 
pienākumus, pieskaroties arī dažiem aktuāliem saimnieciskiem, politiskiem 
un kulturāliem jautājumiem.17
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3. att. Kārlis Ulmanis Gārsenē Latvijas preses 
atspoguļojumā. 1940. gada jūnijs. 
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Savukārt pagastu iedzīvotāji savās darbībās un runās vai nu pateicas 
Prezidentam par ieguldījumu, vai arī pauž gatavību strādāt valsts labā �� 
Dignājas absolventu vārdā Roberts Gurķis solās Valsts prezidentam dzīvē 
pildīt skolā gūtās mācības un norādījumus; skolas pārzinis liecina, ka 
iedzīvotāji strādās nevis melnu vai baltu darbu, bet gan “strādās valstij un 
tautai derīgu darbu”.18 Tomēr skolas pārziņa teiktais ir vienīgā reize, kad 
sabiedrības locekļi izsakās tiešajā runā. Te arī parādās atšķirīgs K. Ulmaņa 
apzīmējums �� ja līdz šim K. Ulmanis visbiežāk apzīmēts vienkārši kā 
“Prezidents”, “Valsts prezidents”, reizi pieminēts arī kā “augstais viesis”, 
tad skolas pārzinis ievieš uzrunas formu “kungs Prezident”.

Rakstā dominējošā neitrālā atstāstījuma forma, precīzā faktu uzskaite 
un vienkāršo iedzīvotāju domu un viedokļu trūkums, it sevišķi, ja to 
salīdzina ar vēlāk publicētajiem rakstiem, liecina par pilnīgi citu rakstības 
stilu nekā ierasts šajā laikraksta redakcijā. Būtībā šis gadījums liecina par 
jau tolaik mediju tirgū pastāvošo konkurenci un uzstādījumu par katru 
cenu būt pirmajiem. Šajā gadījumā svarīgāk ir bijis publicēt aprakstu 
līdzās K. Ulmaņa izvērstajai runai Gārsenē jau nākamajā dienā, piešķirot 
notikumam pēc iespējas lielāku nozīmi un radīt iespaidu lasītājam, ka 
avīze ir operatīvs informācijas līdzeklis.

1940. gada 5. un 6. jūnijā publicētie apraksti

Atšķirībā no 3. jūnija publikācijas, trīs dienas pēc K. Ulmaņa vizītes 
publicētajā rakstā uzmanība koncentrēta nevis uz K. Ulmaņa darbībām, 
bet gan objektiem, kurus apmeklējis Valsts prezidents. Kā tiek paskaidrots 
5. jūnija raksta ievadā, tajā tiks iztirzāti piemēri, kas izpelnījušies 
prezidenta atzinību, “pildot pienākumus neatlaidīgi un ar uzņēmību”.19 
Šajā rakstā K. Ulmanis izmantots kā apstiprinājums žurnālista izteiktajiem 
pieņēmumiem, viņš tiek parādīts kā neapšaubāma autoritāte:

Nav tādu grūtību, ko nevar pārvarēt �� ir teicis Prezidents. Vajadzīga tikai laba 
griba, izturība un apņēmība. Un par šīm labām īpašībām Prezidenta pavadoņi 
varēja pārliecināties Aiviekstes elektriskā spēkstacijā.20

Šie vārdi publikācijā noslēdz minētās spēkstacijas darbības 
aprakstu. Tomēr nevajadzētu uzskatīt, ka analizētie raksti ir pilnīgi 
atšķirīgi, �� visās publikācijās K. Ulmanis savās uzrunās izsakās 
vajadzības izteiksmē �� jāstrādā cītīgāk, jācīnās ar grūtībām, nenosaucot 
konkrētus darbus un mērķus, kā arī grūtības apzīmējot abstrakti un 
tās nekonkretizējot. Tomēr dīvainā kārtā tieši šie divi vēlāk radītie 
raksti izceļas ar biežākiem epitetiem un cildinājumiem K. Ulmanim, 
piemēram, 5. jūnija raksta noslēgums:
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Pusi no Latvijas saimniekiem Prezidents pazīst vaigā,” dzirdēja sakām 
kādu vecāku zemkopi no sagaidītāju vidus. Pēc šī Prezidenta apmeklējuma 
gārseniešos un dignājiešos modies atkal jauns darba spars un jauna ticība vēl 
lielākiem darbiem.21

Arī 6. jūnija rakstā K. Ulmaņa loma gluži tā pati �� uzraudzīt, slavēt un 
dot uzmundrinājumus. Tomēr parādās atšķirīgas fineses �� interesanta ir 
rindkopa, kurā Līvānu pilsētas komercskolas direktors A. Gauja sūdzas, 
ka skolas telpas ir neērtas un ļoti nolietotas:

Sejas un acis ir svarīgākas kā mūri,” atbildēja Prezidents direktoram, 
uzlūkodams skolu jaunatni.22

Skaidri redzams, ka K. Ulmaņa viedoklis nav apstrīdams un tas ir 
galavārds; viņa autoritāte netiek apšaubīta, tomēr būtiski temati tiek 
aizskarti. Ja skolas remonta vajadzības vēl varētu nosaukt par lokālām, 
tad šajā rakstā pirmo reizi sīkāk tiek iztirzāta valsts drošības tematika 
un K. Ulmaņa viedoklis. Žurnālists norāda, ka sarunas par to bijušas kā 
Gārsenē, tā arī citās K. Ulmaņa apmeklētajās vietās. Prezidents uzsvēris, 
ka valsts ir drošībā, tomēr aicina “visus būt nomodā”:

Un es varu teikt, ka šo nepieciešamību mēs nekad neesam aizmirsuši. Mēs 
nekad neesam aizmirsuši to, kas patiesi mieru nodrošina. Tas būtu pirmā 
kārtā ieroču spēks, bet tālāk �� arī labas attiecības ar kaimiņiem.23

Tomēr savdabīgi, ka minētais citāts gan nav no sarunas ar vietējiem 
iedzīvotājiem, bet gan fragments no K. Ulmaņa publiskās uzstāšanās 
Gārsenes pamatskolā. Iespējams, ka pastāvošās cenzūras apstākļos 
korespondents izvēlējies valsts varas viedokli paust tādu, kas teikts 
formālajos dokumentos, nevis neformālās sarunās. Šis raksts, kurā 
pirmo reizi pieminētas arī grūtības un šaubas pastāvošajā režīmā, gan 
nenoslēdzas ar cildinājuma vārdiem par K. Ulmani, bet gan neitrālu 
aprakstu par bargās ziemas radītajām sekām augļkopībai.

“Jēkabpils Vēstnesis”

Reģionālajā laikrakstā “Jēkabpils Vēstnesis” prezidenta vizītei veltīti 
divi raksti �� 1940. gada 6. jūnijā un nākamajā numurā, kas iznāca 13. jūnijā. 
Abām publikācijām nav norādīts autors.

Kaut gan iepriekš jau aprakstīta 3. jūnija publikācija “Jaunākajās Ziņās”, 
kura ir gandrīz identiska ar “Jēkabpils Vēstnesi”, ir interesanti konstatēt, 
kas īsti  “Jēkabpils Vēstnesī” ir saīsināts un kas �� nedaudz mainīts vai 
pielikts klāt.
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Būtiska atšķirība �� “Jēkabpils Vēstnesis” rakstu iesāk ar ievadu, kurā 
stāstīts, kādas sajūtas vietējos iedzīvotājos radījusi K. Ulmaņa vizīte:

Gārsenes, Aknīstes un Dignājas Ģipterānu pamatskola �� piedzīvoja sevišķi 
gaišas stundas, jo še ieradās Valsts un ministru prezidents KĀRLIS ULMANIS. 
Prezidentu jau no agra rīta gaidīja karogotas Jēkabpils un Ilūkstes apriņķa 
pilsētas un lauku sētas. Pirmdien atkal pāri darba gaitās gājējiem plīvoja 
neskaitāmi karogi otrā Daugavas krastā, [..] visur roku vēdienu, “lai dzīvo” 
saucienu un smaidu pavadīts.
Lai dzīvo! Lai dzīvo! Lai dzīvo!24

Citu būtisku papildinājumu rakstam nav, taču šis pietiekami skaidri 
norāda uz laikrakstā pastāvošajām reprezentācijām. Ja analizē, kuras 
raksta daļas īsināšanas procesā ir izņemtas no šīs publikācijas, jāsecina, 
ka tie galvenokārt ir apraksti par objektiem un to tehniskās specifikācijas. 
Tomēr ir viens būtisks izņēmums �� neparādās fragments, kurā Gārsenes 
absolvents piemin saspringto politisko situāciju ārvalstīs un K. Ulmani 
kā simbolu drošai aizsardzībai pret ārējiem draudiem. Ir, protams, 
iespēja izteikt tikai minējumus, ka šāda veida zināma pašcenzūra 
notikusi tādēļ, ka reģionālais laikraksts koncentrējies šauri uz norisēm 
rajonā, bez Prezidenta vizītes apraksta pārsvarā publicējot informatīvus 
paziņojumus, prozu un dzeju, kā arī miršanas ziņas. Tomēr uz to var 
raudzīties arī citādāk �� iespējams, laikraksts, kura saskare ar vietējiem 
iedzīvotājiem ir tuvāka, šo tematu atzīst kā zināmu tabu pašcenzūras 
ietvaros, pat tad, kad minētā materiāla publicēšana nav bijusi aizliegta.

Apskatot otro publikāciju, jāsecina, ka tā gluži tāpat kā “Jaunākajās 
Ziņās” publicētie raksti būtiski atšķiras no pirmā raksta. Arīdzan šeit 
pievērsta uzmanība vienkāršo cilvēku izjūtām, jau gaidot Valsts prezidenta 
ierašanos, un parādās jauni K. Ulmaņa apzīmētāji:

Kad vēsts par Prezidenta ierašanos bija pienākusi, agri no rīta apkārtējie lauku 
ļaudis, gan darbu darīdami, tomēr ar nepacietību gaidīja dižo Saimnieku, lai 
to skatītu vaigā.25

Jauna reprezentācija vērojama arī tālāk publikācijā, raksturojot K. Ulmaņa 
darbības vizītes otrajā dienā:

Ar dzīvu interesi Vadonis sekoja spēkstacijas vadības paskaidrojumiem, 
interesēdamies par spēkstacijas stāvokli, tās darbību un nākotnes nodomiem, 
priecādamies par šīs iestādes lieliem darba panākumiem. 26

K. Ulmanim tiek izceltas īpašības, kas saistītas ar profesionālām 
zemkopja spējām. Viņš raksturots kā draudzīgs un atsaucīgs sarunās ar 
vietējiem iedzīvotājiem. Tie gan, spriežot pēc šī raksta, īsti neko nejautā, 
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bet gan tikai atbild uz jautājumiem un par to vien ir laimīgi. Tomēr līdzīgi 
kā iepriekš “Jaunākajās Ziņās” visglaimojošākie vārdi K. Ulmanim tiek 
veltīti raksta noslēgumā:

Šinī braucienā ikviens redzēja Prezidenta lielo draudzību ar žurnālistiem, 
kuriem viņš bieži deva aizrādījumus uz raksturīgākām vietām un parādībām. 
Kļūst saprotams, kāpēc ļaudis tik labi informēti par mūsu valsts vadības 
darbību, un ikvienam nostiprinās apņēmība �� arvien labāk un labāk klausīt 
Prezidenta aicinājumiem un pavēlēm, kas nāk pie mums ar laikrakstu un 
radio starpniecību.27

Kopumā vērojama tā pati tendence, kas “Jaunākajās Ziņās”, �� raksts, kas 
avīzē ir oriģināls, ir daudz piesātinātāks ar emocijām un raksturojumiem 
arī par vienkāršajiem iedzīvotājiem, taču atšķirībā no laikraksta “Jaunākās 
Ziņas” netiek skarta kara un valsts stabilitātes tematika.

“Brīvā Zeme”

Kopumā laikrakstā publicēti seši raksti, kur pirmais publicēts 3. 
jūnijā, bet pēdējais �� 8. jūnijā. Turklāt tie pēc žanra ir ļoti dažādi �� sā-
kot no aprakstiem par K. Ulmaņa darbībām, beidzot ar saklausīto no 
pagastu ļaudīm un pamācošiem komentāriem par to, kā šajos pagastos 
tiek kārtoti saimnieciski jautājumi. Četru pēdējo rakstu autors norādīts 
K. K., savukārt pirmie divi raksti ir anonīmi. Interesanti, ka 3. jūnija ano-
nīmajā rakstā viena rindkopa ir pilnīgi identiska ar anonīmo tās pašas 
dienas publikāciju laikrakstā “Jaunākās Ziņas”, kā arī ar “Jēkabpils 
Vēstnesī” 6. jūnijā publicēto aprakstu.

Tomēr šajā laikrakstā, it sevišķi 3. jūnija rakstā, tiek lietoti daudz 
spilgtāki apzīmētāji nekā iepriekš analizētajās publikācijās citos 
laikrakstos. Papildus ierastajam “Prezidentam”, parādās apzīmētājs “Ze-
mes Saimnieks”, tāpat arī ozols, ko dēsta K. Ulmanis dažādās savas vizītes 
pieturvietās, tiek nodēvēts par “Vadoņa ozolu”. Šajā laikrakstā sīkāk ir 
aprakstīti notikumi, piemēram, Dignājas skolas audzēkņi par godu Kārlim 
Ulmanim izveidoja uzvedumu “Tēvzemei un Vadonim”.

Teksti ir daudz dzīvāki, tajā biežāk parādās dialogi:
Bet kā pie jums ar zemes malku, vai ir runāts arī par zemes malkas 
sagatavošanu?” jautāja Prezidents, skolu atstājot. �� “Runāts jau ir,” liecināja 
skolotāji. �� “Ar runāšanu vien nepietiek. Šī lieta prasa ļoti rosīgu darbu un 
neatlaidīgas pūles,” teica Prezidents.”28

Pagastu pašvaldību amatpersonas nāk pa lielākai daļai no lauku sētām,” teica 
apriņķa vecākais, “un viņi nezaudē ciešās saites ar lauku dzīvi. Tāpēc viņi 
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līdzinas pelēkajam granitam, kas droši stāv mūsu valsts pamatos.” �� “Patiešām, 
pagastu pašvaldību darbinieki ir vīri, kas liek pamatus daudzām, daudzām 
lietām mūsu valstī un šīs lietas arī kārtībā tur, atzina Prezidents.29

Tomēr arī šajos rakstos iedzīvotāji ir tie, kas atbild, nevis ko jautā 
K. Ulmanim. Taču šī ir vienīgā avīze, kura tik detalizēti apraksta gan 
iedzīvotājus, gan organizācijas, kas piedalās K. Ulmaņa sagaidīšanā:

Te bija pulcējušies ne tikai skolēni un viņu vecāki, bet arī vairāki simti, varbūt, 
pat tūkstots ļaužu no tuvākas un tālākās apkārtnes, lai noklausītos Prezidenta 
norādījumus. [..] Dzīvi viņi sekoja Prezidenta vārdiem, un daudzkārt Vadoņa 
runu pārtrauca spēcīgi aplausi.30

Tad risinājās svinīgais akts, kurā piedalījās ļoti daudz ļaužu, krietni pāri 
tūkstotim. Lielais svētku laukums bija klausītāju pārpilns. Te redzēja gan 
formās tērptus aizsargus, aizsardzes un mazpulku dalībniekus, gan arī tautu 
meitas krāšņos tērpos, gan lauku saimniekus un saimnieces pašu austajos 
uzvalkos.31

“Brīvās Zemes” publikācijas lielāku uzmanību pievērš faktoloģiskai 
precizitātei. Tā, piemēram, Jersikas pilskalnā K. Ulmanim tiek dāvāta 
sudraba paplāte, kurā iegravēts dzejolis, kas radīts speciāli šim notikumam. 
Tas noslēdzas ar vārdiem “Atkal blakus nostājas Vadonis ar karavīru”, kas 
arī izmantots kā raksta otrais virsraksts attiecīgajai publikācijai. Savukārt 
laikrakstos “Jaunākās Ziņas” un “Jēkabpils Vēstnesis” šīs dzejas rindas 
minētas vien kā mazpulcēna sacītais. Tomēr arī “Brīvā Zeme” kļūdās �� 
nākamajā dienā publicēts kļūdas labojums, norādot, ka rindu autore ir 
nevis Elza Stērste, bet gan Veronika Strēlerte. Iespējams, pēdējā dzejniece, 
kas veltījusi K. Ulmanim dzejas rindas pirmās brīvvalsts laikā.

Pievēršoties valsts drošības jautājumiem, vēlos norādīt, ka 3. jūnija rakstā 
ir pieminēta skolas absolventu pateicība par sargāšanu no kara briesmām, 
taču ne tiešajā runā, kara tematikai ļoti ātri tiek pāriets pāri. Publikācijās 
dominē iedzīvotāju dažādas pateicības �� sākot no praktiskām lietām, 
beidzot ar sajūsmu, ka K. Ulmanis nolēmis dzēst pašvaldības parādu. 
Gluži kā iepriekš aplūkotajos laikrakstos arī “Brīvajā Zemē” pakavēšanās 
pie “mūsu valsts saimnieciskās un ārējās politikas jautājumiem” netiek 
aprakstīta, bet dažādiem solījumiem K. Ulmaņa virzienā tinte publikācijās 
netiek žēlota.

“Brīvās Zemes” rakstā arī parādās cildinājums 1934. gada 15. maija 
notikumiem no cilvēku puses; citos laikrakstos tas nebija pieminēts:

“Nāca 1934. gada 15. maijs, kas visus mūsu spēkus izraisījis sabiedriskās, 
saimnieciskās un garīgās kultūras darbam. Arī mēs, kas esam še saistīti ar 
darbu lauku sētās un citiem pienākumiem, esam pēc labākās sirdsapziņas 
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veicinājuši kultūras celšanas darbu. Šīs dienas goda vārtos nav rakstīti skaļi 
vārdi, bet aiz tiem nostājas tauta no šīs un viņas puses Daugavai, – tauta, 
kas savā sirdī ieslēgusi dziļu patiesu mīlestību pret Jums un apņēmību 
kalpot tautas un valsts labumam,” teica Jēkabpils apriņķa tautskolu 
inspektors P. Baško.32

Savukārt otrās dienas apraksts izceļas ar to, ka tas pamatā ir par 
rūpniecības uzņēmumiem, kurus apmeklējis K. Ulmanis, �� mazāk tiek 
stāstīts par K. Ulmaņa darbībām, vairāk tehniski skaidrots, kā notiek 
ražošanas process. Faktiski Ulmaņa statuss un cildinošie epiteti sāk izzust, 
arī izvērstu uzrunu citāti publicēti ievērojami mazāk. Avīzes 6. jūnijā 
titullapā publicētajā rakstā būtībā izklāstīta nevis prezidenta vizīte, bet 
gan tas, kā skolām ietaupīt kopgalda līdzekļus. K. Ulmanis šeit izmantots 
vien kā apstiprinājums pieņemtajam uzskatam, kas ir dārgas un kas �� lētas 
pusdienas:

“Cik jums izmaksā skolēnu ēdināšana?” jautāja Prezidents ikvienā skolā, 
un šādu jautājumu dzirdēja arī Zasas pamatskolas pārzinis. �� “Skolēnu 
pusdienas maksā 20 santīmu,” skanēja atbilde. �� “Par dārgu!” �� bija Prezidenta 
atzinums.33

Savukārt nākamās dienas laikrakstā žurnālists dod norādījumus, ka 
skolniecēm vajadzētu mācīties ne tikai izšūt, bet arī iemācīties, kā vislabāk 
salāpīt kreklu, cimdu un zeķes, jo to par vajadzīgu norādījis K. Ulmanis.

Tomēr pats savdabīgākais raksts ir publicēts 7. jūnijā, kur žurnālists 
pārstāsta, ko vietējie iedzīvotāji pārspriež ar K. Ulmani un savstarpēji:

“Vai tu dzirdēji, ka Prezidents teica: jūs esat darba cilvēki,” sacīja vecākā gājēja: 
“un labāk viņš arī nemaz nevarēja pateikt. Vai zini, man tā savādi tapa, kad 
viņš tos vārdus pasacija: “mēs te pūlamies un strādājam dienu no dienas, un ir 
tomēr cilvēks, kas to visu redz un jūt.”34

“[..] raujamies 18 un vairāk stundu dienā �� gan te stacijā, gan ar arklu vai 
izkapti mājās.”
“Bet vai tad neiznāk par grūtu ar tik daudz darbiem!” jautāja Prezidents. �� “Jo 
vairāk darba, jo vairāk pavalga,” bija braša atbilde.35

Jāsecina, ka vietējie iedzīvotāji par valsts drošības jautājumiem, kara 
iespējamību un starptautiskajām politikas aktualitātēm vai nu nerunāja, 
vai arī K. K. to presē neatspoguļoja.

Noslēdzot šo raksta sadaļu par reprezentācijām laikrakstos, papildus 
konstatācijām vēlos padziļināti pievērsties iemesliem, kāpēc reportāžās 
minimāli vai vispār netiek pieminēti nacionālās drošības jautājumi. Savu 
nostāju vēlos pamatot ar franču antropologa Pjēra Burdjē (Bourdieu) prakšu 
teorijas un habitus palīdzību. Ja īsi būtu jāraksturo habitus definīcija, tad 
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varētu teikt, ka tas ir savienotājs starp sociālajām (un ne tikai) struktūrām 
(šķietami stabilo) un ikdienas praksēm (šķietami mainīgo). Nebūtu nekāds 
pārsteigums, ka pastāvošais habitus, kas veidojies 1934. gada apvērsuma 
rezultātā, izslēdz kara briesmas un režīma krišanu. Kā raksta P. Burdjē, 
tad 

habitus kā ģenerējošu shēmu apgūta sistēma ļauj brīvi producēt jebkuras domas, 
uztveres un darbības, kas iekļaujas robežās, kuras piemīt konkrētā habitus (un 
vienīgi tā) īpašo nosacījumu producēšanai. Struktūra, kuras produkts ir habitus, 
caur to (habitus) vada praksi, taču ne mehānistiski deterministiskā veidā, bet 
caur pretrunām un ierobežojumiem, ko jau sākotnēji noregulējusi tā izdoma. 
[..] Tā kā habitus ir bezgalīga spēja brīvi (bet kontrolēti) radīt produktus �� 
domas, uztveres, izpausmes, darbības �� bet habitus radīto vienmēr ierobežojuši 
paša habitus veidošanās vēsturiskie un sociālie nosacījumi, tā dotā brīvība ir 
nosacīta un hipotētiska, tā neļauj ne radīt kaut ko jaunu un neredzētu, ne arī 
vienkārši mehāniski reproducēt sākotnējo un ierasto.36

Konstatētais pašcenzūras gadījums iezīmē skaidras robežas, kurās 
pastāv habitus, un elementus, kurus tas izslēdz, �� un pirmām kārtām tas 
ir pastāvošās iekārtas apdraudējums. Pat pieņemot, ka valstī pastāvēja 
cenzūra, tomēr apskatītajos rakstos redzams, ka šī tematika sarunās ar 
K. Ulmani tomēr ir aizskarta, tāpēc žurnālisti visbiežāk ir izvēlējušies 
par to nerakstīt vai sīkāk neiztirzāt.

Taču laikrakstos iezīmējas zināma groteska aina �� optimistiskie ziņojumi 
no Gārsenes, Madonas un Aiviekstes mijas ar rakstiem par kaujām starp 
Franciju un Vāciju, par to, ka Itālija teju teju iesaistīsies karā, ar paziņojumu, 
ka Hitlers pavēl sākt jaunu ofensīvu, un padomju lietpratēja vērtējums par 
līdzībām starp 1914. un 1940. gadu. Vai tiešām Latvijas sabiedrības habitus 
izslēdza kara iespējamību nacionālās valsts teritorijā? Šķiet, atbildi tam 
dod 1940. gada 6. jūnijā publicētais paziņojums pirmajā lapā tieši blakus 
aprakstam par K. Ulmaņa vizīti:

Rīgas prefekts K. Jaunarājs paskaidro: Daļa pilsoņu vēl negrib saprast, ka 
spriedelēšana un tenku izplatīšana restorānos, kafejnīcās, pie reklāmu 
vitrīnām un citās publiskās vietās par politisko stāvokli un kara izredzēm 
var kaitēt mūsu attiecībām ar ārvalstīm. Šie spriedelētāji parasti pievieno arī 
savus un dzirdētus spriedumus un stāsta tos tālāk kā pilnīgi drošas ziņas.
Šādus tenkotājus un spriedelētājus turpmāk uz visstingrāko apkaros un 
bargi sodīs.37

Kā redzams, valsts diktēja stingru kara draudu cenzūru un daļa 
sabiedrības publiskajā skatījumā uz pasauli akceptēja arī pašcenzūru. 
Taču, lai šo pieņēmumu apstiprinātu, veicu vairākas intervijas ar tā laika 

420

Andris Saulitis.indd   420 2007.11.11.   16:00:34



Andris Saulītis. Parādu atlaišana un solījumi nākotnei                                

aculieciniekiem, lai noskaidrotu, kāda atmosfēra valdīja 1940. gada jūnija 
sākumā.

Aculiecinieki: vērojumi un atmiņas
Pirms izklāstu vietējo iedzīvotāju atmiņas par vizīti, vēlos norādīt, ka 

jāņem vērā, ka viņu stāstījums nevar būt pilnīgs, jo intervētāju vidējais 
vecums tolaik bija aptuveni 15 gadi. Kopumā 2007. gada jūlijā un septembrī 
aptaujāti pieci cilvēki, četri no tiem piedalījušies K. Ulmaņa sagaidīšanā 
Gārsenē, bet viena persona piedzīvojusi K. Ulmaņa apstāšanos Slatē, kur 
K. Ulmanis iebrauca, dodoties uz Dignāju.38 Tomēr, neņemot vērā, ka 
intervējamie reizēm kļūdās faktoloģiskos jautājumos un neviens nespēja 
atcerēties, ko īsti K. Ulmanis runāja Gārsenes skolā, iegūtā informācija 
ļauj spriest par to, kā tika organizēta K. Ulmaņa sagaidīšana, un uzzināt 
atsevišķas nianses, kuras presē netika atspoguļotas.

Par vizītes organizēšanu

Pēc aculiecinieku stāstītā noprotams, ka par K. Ulmaņa vizīti uzzināts 
jau vairākus mēnešus iepriekš. Kā atceras Slates iedzīvotāja Rasma 
Radiņa, tad skolā par Ulmaņa vizīti paziņots agrā pavasarī. “Un tagad 
mums pirms tam, gatavojoties, iemācīja “Sveiks, Tautas Vadoni!” un kādu 
vēl tur bija ... Šitā jau galvenā, tas “Sveiks, Tautas Vadoni!”, ar kuru tā 
sagaidīšana notiek,” stāsta R. Radiņa. Gārsenes pamatskolas absolvente 
Lilija Ozoliņa norāda, ka informācija nodota skolu direktoriem. Arī citur 
laikus zināts par vizīti un cilvēki no apkārtējiem pagastiem organizēti 
devās uz Gārseni. Imants Krūmiņš tolaik mācījies Susējas pamatskolas 5. 
klasē un stāsta, ka “bija sarunāts ar apkārtnes skolotājiem, ka noteiktu 
skaitu skolēnu sūtīs uz Gārseni, kur prezidents viesosies”. I. Krūmiņš gan 
neatceras, pēc kāda principa tika atlasīti skolēni, kuri devās uz Gārseni. 
Viņš arī stāsta, ka pirms Ulmaņa ierašanās viss esot iepriekš izmēģināts. 
“Ulmani gan neviens netēloja, bet skolotāji gan parādīja, kur katram jāstāv 
un viņš jāsagaida,” precizē I. Krūmiņš.

Aculiecinieki stāsta, ka sagatavošanos organizējusi esot skola, tā arī 
taisījusi goda vārtus un veidojusi plakātus. Diemžēl intervējamie nevarēja 
atcerēties, kas uz plakātiem bija rakstīts. Taču atceras, ka pagasti bijuši 
pilni ar Latvijas valsts karogiem.
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Par Ulmaņa sagaidīšanu

Jautāti par Ulmaņa sagaidīšanu, Gārsenes notikumu aculiecinieki 
atceras kādu starpgadījumu. No tā jāsecina, ka informācija par K. Ulmaņa 
vizītes maršrutu nebija precīzi nodota, kaut gan tā iepriekš tika arī 
publicēta laikrakstā “Jaunākās Ziņas”. Proti, vizītes organizētāji Gārsenē 
domāja, ka sākotnēji K. Ulmanis viesosies Aknīstē un Gārsenē ieradīsies 
no tās puses. Tur arī mazpulcēni un jaunsargi nostājušies ierindā, divās 
pusēs, par to liecina arī fotogrāfijas laikrakstos. Kā stāsta Ausma Kamīns, 
“tā jocīgi bija, viņš brauca no Aknīstes. Un šitie gaida uz lielā ceļa, kas iet 
pa to kalnu no Subate �� Aknīste. Nu, un jau pasaka, ka te brauc �� viņi visi 
skrēja uz tiem vārtiem un te gaidīja.” Arī Lilija Ozoliņa stāsta, ka neilgi 
pirms K. Ulmaņa ierašanās “šie skrēja uz vienu pusi, uz otru pusi, mēs arī 
tur nervozējām, gaidījām”.

Arī prezidenta sagaidīšana Slatē nav notikusi plānotajā laikā. R. Radiņa 
stāsta, ka sākotnēji viņiem paziņots, ka K. Ulmanis iebrauks Aknīstē un 
tad uzreiz uz Slati. 

Bet mums izlaiduma sākumu it kā vēl vilcināja. Tagad piezvana, ka viņš būs, 
bet ar nokavēšanos, ka brauks uz Gārseni sākumā. Bet iepriekš bija ziņa, ka 
tikai no Aknīstes līdz mums. Nu, bet piezvana uz skolu un saka, lai turpinot 
to ceremoniju. Tolaik jau izlaidumā bija daudz runāšanas. Tā arī bija, tas 
izlaidums notiek, vēl mums nav tā Ulmaņa. [..] Jau tā ceremonija cauri un 
mums jau paziņo, ka nebūs tik ātri, lai tikai turpinot. Un tad mēs visi izgājām 
laukā pie skolas, kur tās skolas durvis uz ceļa pusi �� tur arī Ulmani gaidījām,

stāsta R. Radiņa.
Gan sagaidot K. Ulmani Gārsenē, gan Slatē, skolēni viņam veltījuši 

dziesmu “Sveiks, Tautas Vadoni!”. Par citu dziesmu dziedāšanu domas 
atšķiras �� dažs teic, ka dziedāta arī valsts himna, savukārt citi apgalvo, ka 
bez “Sveiks, Tautas Vadoni!” citas dziesmas nav dziedātas.

Par ceremoniju

Piebraucot pie Gārsenes, Ulmanis gājis cauri goda vārtiem. Gājiens 
noticis pa vidu aizsargu un mazpulcēnu veidotajām goda rindām, pa 
priekšu Ulmanim kaisīti ziedi. Mugurā viņam bijis balts krekls, žakete 
un šlipse. Ausma Kamīns atceras, ka Ulmanis bijis jau “vecs cilvēks, bet 
tāds dūšīgs vēl bija. Viņš jau vienkārši bija ģērbies. Viņš jau nebrauca 
izpušķojies, viņš vienkāršs bija”. Arī citi intervējamie norāda, ka Ulmanis 
bijis smaidīgs un labsirdīgs. 
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4. att. Slates pagasta iedzīvotāji gatavojas 
Kārļa Ulmaņa apciemojumam. 
1940. gada pavasaris
No Rasmas Radiņas personiskā arhīva
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Ļoti patīkams, vienkāršs cilvēks. Nebija tā kā tāds uzpūtīgs. Ļoti mīļš un 
patīkams cilvēks ar maigu balsi, nebija barga nekāda,

stāsta Lilija Ozoliņa.
Tad, kā stāsta Imants Krūmiņš, bērni, kas stāvējuši rindā, bijuši brīvi, 

varējuši darīt, ko vēlas. Savukārt L. Ozoliņa teic, ka skolniecēm runas laikā 
bijis skolā jāpalīdz kādos sagatavošanas darbos, kad pēc runas nolasīšanas 
tur dosies K. Ulmanis. Iespējams tāpēc K. Ulmaņa runu faktiski neviens 
no intervējamiem neatceras, vien norāda, ka bija “kaut kas par Latviju”, 
“par izlaidumu” vai “kaut kas sakarīgs” u.tml.

Par cilvēkiem un sajūtām

Atbildot uz jautājumu, vai Gārsenē daudz cilvēku sagaidīja K. Ulmani, 
pamatā izskan viedoklis, ka cilvēku bijis daudz, sabraukuši no apkārtnes. 
Par to liecina arī fotogrāfijas. Vienīgi Zelma Andžāne uzskata, ka gluži 
pārpildīta skolas teritorija nebija. 

5. att. “Ulmaņlaikiem” veltītais stends Gārsenes pamatskolā.
Z. Geidas foto
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7. att. Gārseniete Lilija Ozoliņa stāsta 
atmiņas par Kārļa Ulmaņa vizīti 
Gārsenē. 2007. gada jūlijs.
Z. Geidas foto

6. att. Slates iedzīvotāja Rasma Radiņa stāsta atmiņas par Kārļa Ulmaņa vizīti 
Gārsenē. 2007. gada jūlijs. Z. Geidas foto
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Es varu pateikt, ka ne visai bija to cilvēku. Bija jau daudz, bet tā, ka būtu pilns 
un visi gāja �� nu, tā nevar teikt. Pēc manām domām, tie, kuriem it kā bija tie 
lauku darbi, tie jau varēja todien tos atstāt nepadarītus,

norāda Z. Andžāne.
K. Ulmanis ar cilvēkiem labprāt parunājies. Intervējamie atzīst, ka 

K. Ulmanis bijis pretimnākošs un katram, kurš gribējis, bijusi iespēja 
parunāties un temati bijuši visdažādākie. Tomēr precizēt, vai kāds 
jautājums bijis arī par kara tematiku, intervējamie nevar. Interesanti, 
ka visi intervējamie kā viens pēc jautājuma, vai gaisā nebija jūtama 
nedrošības sajūta, bailes par neatkarības zaudēšanu, pēc noliedzošas 
atbildes piemin Latgales Dziesmu svētkus, kuros šī sajūta gan esot bijusi. 
Piemēram, R. Radiņa stāsta, ka par kara briesmām K. Ulmaņa vizītes laikā 
nevienam nemaz negribējies domāt: 

Mums bija izlaidums, visi gribējām redzēt Ulmani. Par to arī domājām 
un cauri. Es nezinu. Mēs visi tad jau būtu zinājuši [par valsts neatkarības 

8. att. Zelma Andžāne stāsta atmiņas par Kārļa Ulmaņa vizīti Gārsenē. 
2007. gada jūlijs. Z. Geidas foto
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apdraudējumu]. Var jau būt, ka viņš to slēpa no mums tajā laikā. Nu, paskat, 
kā bija Dziesmu svētkos! Nu, viņš neaizbrauca uz Dziesmu svētkiem. Visu jau 
juta ...,

salīdzina R. Radiņa. Jāsecina, ka tas apstiprina pieņēmumu, ka K. Ulmanis 
bijis sava veida drošības garants. Kamēr K. Ulmanis ir smaidīgs un mierina 
tautu, tikmēr arī pati tauta ir mierīga. Šķiet, ka sabiedrībā valdīja pilnīga 
uzticība K. Ulmaņa realizētajai ārpolitikai, kaut gan Padomju Savienības 
armijas daļas bija jau Latvijas teritorijā un Eiropā karadarbība norisinājās 
vairāk nekā pusgadu.

Par Ulmani toreiz un tagad
Kā stāsta intervējamie, tad tolaik ļaudis esot runājuši tikai labu par 

K. Ulmani. Pēc 1934. gada 15. maija notikumiem esot mainījusies valsts 
politika, viss esot ļoti latviskots un viss latviskais cildināts. I. Krūmiņš 
norāda, ka tauta K. Ulmani ļoti cienīja. 

Vīri runāja gan, ka nodokļi par zemi esot lieli, bet vispār ļoti cienīja. Uz laukiem 
sliktu nerunāja, pilsētā jau varbūt citādāk, bet par laukiem viņš rūpējās un 
tāpēc viņu cienīja,

atceras I. Krūmiņš. Ja par pagātni intervējamie izsakās ar zināmu distanci, 
tad, taujāti par pašreizējo attieksmi pret K. Ulmani, intervējamo viedokļi 
praktiski neatšķīrās.

Tur avīzē bija šausmīgi aprakstīts par Ulmani, tam es neticu. Nē, neticu, ka 
viņš atdeva Latviju... Nu, kā viņš varēja noturēt, jūs pasakāt? Nu, kā?

retoriski jautā Z. Andžāne. Arīdzan A. Kamīns attaisno K. Ulmaņa realizēto 
politiku, kā rezultātā Latviju gan okupēja Padomju Savienība. 

Es saku �� a ko būtu līdzējis, jo Krievijai tik daudz ieroču, bet kas te? Latvijai 
taču nekā nebija! Viņi tāpat būtu visus apšāvuši. Ja ne mazāk, tad vismaz Rīgu 
būtu nopostījuši. Nu, apšaut tad apšāva, bet, ja būtu turējušies pretī, vai tad 
mazāk būtu apšauti? Nekas nebūtu mazāk. Būtu pilsētas visas nopostītas,

secina A. Kamīns.

Dažas noslēguma piezīmes
Tautas Vadonis, Zemes saimnieks, Vadonis, kungs Prezidents. Tik 

dažādas ir tiešās reprezentācijas laikrakstos, kuros aprakstīta K. Ulmaņa 
vizīte 1940. gada ‘to’ notikumu priekšvakarā. ‘Tie’ notikumi, par kuriem, 
šķiet, neviens nerunāja un nemaz nedrīkstēja runāt. Šā raksta mērķis nav 
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pierādīt kādas valstiskas cenzūras eksistenci, taču šī gadījuma studija 
pierāda, cik augsts ir bijis sabiedrības pašregulācijas līmenis, kad valsts 
pamati ir apdraudēti. Lasot tā laika presi un klausoties aculiecinieku 
stāstītajā, rodas sajūta, ka pastāv divas paralēlas pasaules �� Latvijas un 
starptautiskā. Latvijas dzīve ir mierpilna un, kaut otras pasaules dēļ 
saskaras ar zināmām grūtībām, �� turpina attīstīties. Mazā pasaule Latvija 
ir paļāvusies uz vienu vienīgu cilvēku, savukārt otra ir nemierīgā un 
bīstamā ārpasaule. Taču tā neietekmēs Latvijas drošību, jo cilvēks, kurš 
nodrošina mazās pasaules pastāvēšanu, ir noslēdzis līgumus ar ārvalstīm 
un ir pārliecināts, ka tie ir droši.

Kā raksta sākumā norādīju, tad konstruktīvisms raugās uz plašākām 
reprezentācijām, meklējot sistēmiskas parādības. Jāsecina, ka presē būtībā 
jau no laikraksta uz laikrakstu kardināli neatšķiras veids, kā raksta, 
atšķiras tikai informācijas avotu daudzums un raksta autoru precizitāte un 
punktualitāte. Koncentrēšanās ir uz K. Ulmani, un reizēm akcenti salikti 
uz kādiem rūpniecības uzņēmumiem. Vietējie iedzīvotāji būtībā klusē vai 
arī pateicas, vai solās K. Ulmanim. Iegūtās mutvārdu liecības apstiprina, 
ka tobrīd sabiedrībā bija nostiprinājusies faktiski absolūtā autoritāte, 
kas reprezentējas arī apzīmētājos un zīmju interpretācijās. Tāpēc nav 
brīnums, ka Latvijas iedzīvotāji pēc nepilnām divām nedēļām bija kā šaha 
figūriņas, kur atlika gāzt karali un visi bandinieki bija bezspēcīgi ar visiem 
atlaistajiem parādiem un solījumiem.
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Once Upon a Time There was a Man 
Called Kārlis Ulmanis ...

Edited by Vita Zelče

Abstracts

Introduction (P. 7–16)

The pre-war Latvian President Kārlis Ulmanis and the era in which he ruled 
Latvia have a specific and peculiar place in the collective memory of the Latvian 
nation.  Largely in spite of the democratic values and practices which are in place 
today and also very much in spite of historical realities, the era is remembered by 
many people as a good one in which there were fine people, a better and more 
just society, and statesmen who were honest and focused on the interests of the 
people.  The “era of Ulmanis” symbolises “paradise lost” in the collective Latvian 
memory, and that is true despite the fact that textbooks, research studies, scholarly 
debates and public discussions have defined the authoritarian regime of Kārlis 
Ulmanis with considerable clarity and precision.  There are few doubts about the 
harm which the regime caused to the Latvian state and her population.  There has 
been much analysis of Ulmanis as an individual, of his strengths and weaknesses.  
Authors have also considered other major aspects of interwar history in Latvia.1  
Explanations for this phenomenon can be found in the political activities of 
Ulmanis, particularly in terms of the fact that he was at the helm of politics during 
decisive events of the first half of the 20th century.  Also of importance is the way 
in which he communicated with people.

The aim of this project, which has been produced by the Department of 
Communication Studies of the University of Latvia Faculty of Social Sciences and 
which is called “Once Upon a Time There was a Man Called Kārlis Ulmanis”, 
is not to dig up fact that were unknown to historians before.  We do not seek to 
rewrite the biography of Kārlis Ulmanis or the history of the country which he 
once ran.  Neither do we attempt a new description of his authoritarian regime 
or of the destruction of the independent Latvian state. Instead, our aim is to 
try to understand this individual and the contemporary meaning of events of 
the past, phases of history and meaning of individuals which can be linked to 
him.  Authors have written about the way in which Ulmanis was represented 
in various eras, various countries and various languages, focusing on press 
publications, the cinema, and the political and biographic literature. The reader 
will find consideration of various aspects of how the man’s image was mediated.  
This collection includes a diversity of writings, with different sources, theoretical 
foundations and methodologies. Some of the papers began as bachelor’s or 
master’s theses.  Others were commissioned specifically for this publications. All 
of the research is brought together by the single purpose of offering an analytical 
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consideration of the ideas about Kārlis Ulmanis which have existed and still exist 
in the public space.

Reflections of the Time
Ābrams Kleckins. Tacitus, the “Ulmanis era” and attitudes toward history (Notes 
about the relationship between the past and the present) (P. 19–29)

Among all politicians from the first period of Latvia’s independence, only Kārlis 
Ulmanis stands as a figure which attracts lively interest and public debate to this 
very day.  This has to do not only – and perhaps not even primarily with the role 
which he played in the establishment of the independent Republic of Latvia and 
the history of its first period of independence. No, there is also the issue of how 
difficult it has been for contemporary independent Latvia to develop. Ulmanis 
and his authoritarianism are presented in the public discourse as a successful 
alternative to the democratic system of government which prevails today, because 
there are many people in Latvia who are not happy with all that has happened 
since the restoration of independence in 1991. We see here that problems with 
the development of democracy are criticised not from the perspective of how 
democracy can be improved, but rather from the perspective of ideas which are 
entirely incompatible with democracy.  This is a social phenomenon which must 
be analysed before a deeper understanding of the socio-political situation in Latvia 
can be established, before new prospects and routes toward effective democracy 
can be identified.

Keywords: Kārlis Ulmanis, democracy, authoritarianism, perception of history.

Evita Naglinska. Myths About Kārlis Ulmanis in the Latvian Press (1989–2004) 
(P. 30–97)

The author reviews the way in which Kārlis Ulmanis and his activities 
were reflected in the Latvian press between 1989 and 2004. The study is based 
on content analysis and historical discourse analysis. The author has reviewed 
486 publications which present the personal attitudes, views and judgments 
of authors, or reflect events and/or pseudo-events of the present day.  She has 
reviewed the myths about Ulmanis in the Latvian press, focusing in particular on 
three subjects:  (1)  The statesman’s birthplace at a homestead called “Pikšas”; (2) 
His last years, the location of his grave, and the search for his remains so that they 
might be disinterred and reburied back in Latvia; (3) Debates about a monument to 
Kārlis Ulmanis in Rīga. The sustainability of the Ulmanis myth has been ensured 
by the fact that many people in Latvia are dissatisfied with their country and its 
politicians.  The myth has been upheld as a promise of the possibility of a better 
future.  Analysis of the Latvian press also suggests that the myth of Ulmanis is 
needed by a significant share of Latvia’s residents and politicians.

Keywords:  Myth, ideology, regime, nation, identity, past, construction of myth, 
deconstruction, transformation, media discourse, public discourse, stereotypes, 
Latvian press, Kārlis Ulmanis.
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Olga Proskurova. The Unbearable Lightness of Dictatorship. (The “Ulmanis 
lexicon” in post-Soviet Latvian documentary film) (P. 98–105)

This paper is devoted to a consideration of the contradiction which exists in 
documentary cinema – the fact that it is both a cinematic document of fact and 
a presentation of art. The situation is all the more interesting if the properties 
of the documentary cinema are supplemented with functions of propaganda or 
mythology.  The study is exciting in that its objects are described as “victims” of a 
specific ideology, as copies of the new (post-Soviet) ideological lexicon of the cinema.  
The author has reviewed two documentaries about Kārlis Ulmanis – “Era of the 
President” (1992), by Arvīds Krievs, and “Flourishing Latvia” (2002), by Rodrigo 
Rikards.  Both films were inspired by the prevailing public mood, and they offer 
a fairly unambiguous interpretation of a very much ambiguous period in Latvian 
history.  An odd fact is that Rikards’ film was shown on Latvia television under 
the title “Kārlis Ulmanis: 125. Flourishing Latvia” in 2002, and then again, in 2007, 
under the title “Kārlis Ulmanis: 130. Flourishing Latvia.”  The discourse about 
Ulmanis in Latvia has been changing.  The Ulmanis lexicon has been expanding.  
The idea of a flourishing era is still there.

Keywords:  Ulmanis lexicon, document, documentary, president, myth, image, 
sign, chronicle, “flourishing era”.

Inese Priedīte. The Discourse of Kārlis Ulmanis’ Romantic Relationships 
(P. 106–122)

Very little is known about the private life of Kārlis Ulmanis.  He reportedly 
avoided any public discussion of his personal life, but by doing so, he only 
fomented far more active rumours and guesses.  Rumours which emerged in the 
1920s and 1930s are still circulating in memoirs and works of journalism.  This is 
one of the elements in constructing the image of this historically contradictory 
individual, and it also creates a foundation upon which certain conclusions can 
be constructed.  Ulmanis did not have a family, and that allowed him to present 
himself as an altruistic martyr whose “children” were the people of Latvia. At 
the same time, however, his bachelorhood gave rise to rumours that he was a 
homosexual, or perhaps that he suffered from some physical anomaly or defect 
which could cast doubt upon his manliness and the rationality of his actions 
and decisions. The suspicion here is that the statesman suffered from significant 
psychological complexes or destructive passions.  The absent or at least invisible 
personal relationships of Kārlis Ulmanis led to a repetition of old stories and the 
production of ever new ones.

Keywords: Discourse of fatherliness, discourse of sexuality and politics, 
rumours, Andrejs Veinbergs. 
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The 1930s as Presented in the Latvian Press

Sandris Vilcāns. Big Kārlis in the Cartoons of “Aizkulises” (1931–1934) 
(P. 125–140) 

This paper offers a review of cartoon depictions of Kārlis Ulmanis which were 
published in the magazine Aizkulises during the three years before he staged his 
coup of May 15, 1934.  The author has considered the epithets that were hurled at 
Ulmanis during the period of a free and democratic system of state – epithets that 
were suppressed and censured once the coup was completed.

Cartoonists were familiar with the behind-the-scenes aspects of the political 
world, and their work represents a timely chronicle of events.  The presentation of 
the various aspects of the political kitchen of the day foreshadowed future events, 
particularly in terms of the arrival of authoritarian forces in Latvia. As Ulmanis 
increased his role in domestic politics, Aizkulises used the metaphor of the strict 
father in presenting him to readers – a metaphor that is a distinct aspect of a 
patriarchal model of society.  The authoritative role is played by the head of the 
family – the father, who “knows best what his family needs and what it should 
receive.” As Ulmanis grew more powerful, his body in cartoons also became 
larger and larger in comparison to those of other members of Parliament who 
were shown as smaller men.  By the latter half of 1933, the magazine began to 
present Ulmanis’ authoritative status in politics and his “fatherly” concern for the 
state.  Prior to that, Ulmanis had been presented as an ordinary political knave 
alongside other participants in the world of politics.

Keywords:  Kārlis Ulmanis, Aizkulises, cartoon.

Dace Zipka. Kārlis Ulmanis in the Newspapers Brīvā Zeme and Jaunākās Ziņas 
(May 1933–May 1934) (P. 141–159)

The author reviews the way in which Kārlis Ulmanis was depicted in the 
two most important newspapers of the democratic Republic of Latvia – the 
independent mass market newspaper Jaunākās Ziņas and the newspaper of the 
Latvian Farmers Union, Brīvā Zeme.  She has focused on the period between May 
1933 and May 1934.

On the eve of the authoritarian coup, discourse in Brīvā Zeme was dominated 
by the idea of Ulmanis as a particularly outstanding politician and powerful 
individual, the idea being that Latvia’s destiny should be placed in his hands.  
Jaunākās Ziņas mostly published neutral materials, with very few critical 
publications.

Keywords:  Kārlis Ulmanis, eve of the May 1934 coup, Brīvā Zeme, Jaunākās 
Ziņas.
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Solvita Denisa, Dmitrijs Petrenko. Segodniya Waiting for Tomorrow: Kārlis Ulmanis 
was Chosen, not Elected.  The Nation Did not Save Itself, it was Rescued 
(P. 160–173)

This article reviews the way in which the Russian language newspaper Segodniya 
(1919–1940), which was popular not just in Latvia, but also in Europe, presented a 
“private celebration” as an event for the entire nation. The event – Latvian President 
Kārlis Ulmanis’ 60th birthday.  Readers were encouraged to affirm national unity 
and love, and the “nation” was defined in accordance with the ideological mores 
of the day – “Latvian Latvia”.

Ulmanis turned 60 three years after he staged his coup. At the conclusion 
of these three years, it was possible to speak of the ideological construct of a 
new chronological order of Latvian history. The years 1934 and 1937 served as 
a point of reference for this. Ulmanis was the chosen one, the saviour. Ulmanis 
represented the hope that the “present” would be something very different than 
the beginning, that it would represent the start of a “free” nation which could 
expect nothing but joy and fortune.

This paper analyses the ideological strategies that were put to use in presenting 
this public-private celebration – the birthday of the Leader.  This makes it possible 
better to understand other aspects of the society which existed at that time.

Keywords:  Kārlis Ulmanis, Kārlis Ulmanis’ 60th birthday, Segodniya , ideology, 
“Latvian Latvia”, Leader, coup of May 15, 1934.

Andra Briekmane. The Myth of Kārlis Ulmanis in Photographs Published in 1939 
in the Magazine Atpūta (P. 174–193)

This article reviews the presentation of Kārlis Ulmanis in photographs 
published in the magazine Atpūta in 1939. 57 images are analysed on the basis of 
a semiotic approach so as to decode the political myth about Ulmanis that was 
enshrined in those photographs.

Several political myths were created in this process in 1939. There was the 
myth of growth and flourishing as a result of correct changes have been mind.  
There was the myth of the hero-manager, the myth that his was the correct path 
forward, the myth of a national hero, the myth of a wise man, the myth of a bright 
future for the nation, the myth of wealth, the myth of a fortunate past and a 
sunny future, and the myth of a grieving nation and Leader. The message in these 
photographs was unmistakable:  Kārlis Ulmanis was the best possible Leader for 
the state and the nation.

Keywords:  Kārlis Ulmanis, Atpūta, photograph, Leader, myth, political myth.
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Ojārs Skudra. The Authoritarian Regime of Kārlis Ulmanis: An Alternative 
Democracy and the Inability to Be Totalitarian. Analysis of the Baltic German 
Press in Rīga and Liepāja (1934, 1937, 1939) (P. 194–214)

The links and interaction between authoritarianism and totalitarianism are 
among the more interesting research issues when it comes to Latvia’s political 
history in the 20th century. Of course, this also applies to the history of political 
communications, and this can involve a look at the Baltic German press as a 
political actor during the first four decades of the 20th century in Latvia. This 
paper reviews Baltic German press publications which describe and comment 
the May 15, 1934, coup, the authoritarian regime established by Kārlis Ulmanis 
as the result of it, the commemoration of Ulmanis’ 60th birthday in September 
1937, and the fifth “anniversary” of the coup in May 1939. The study is based 
on conceptual ideas proposed by the German historian Erwin Oberländer vis-à-
vis the way in which events and processes related to Latvia’s history during the 
first four decades of the 20th century can be explained, as supplemented with 
several ideas expressed by Latvian historians in their own work. The publications 
from the Baltic German press are analysed via the method of qualitative content 
analysis, focusing in particular on subjects such as the causes for and emergence 
of the authoritarian regime and the (im)possible transformation of the regime into 
a totalitarian one.

Keywords: Authoritarianism, totalitarianism, Kārlis Ulmanis, “Rigasche 
Rundschau”, “Libausche Zeitung”, “a Latvian Latvia”, Baltic Germans.

Reflection of the 1930s in Neighbouring Countries

Vilma Akmenytė. Removal of Individual Specifics: Judgments About Kārlis 
Ulmanis and the Coup of May 15, 1934, in the Lithuanian Press (1934–1940) 
(P. 217–247)

The author reviews the way in which Kārlis Ulmanis and the coup which he 
conducted in Latvia on May 15, 1934, were reflected in the Lithuanian press from 
1934 until 1940.  She has analysed the newspapers Lietuvos aidas, Lietuvos žinios and 
Rytas (later – XX amžius), as well as the magazine Karys, among others.  Lithuania 
itself experienced a coup on December 17, 1926, when nationalists took power.  
There were limitations on democracy which had a major effect on the freedom of 
the press, as well.  The Lithuanian press carried quite a bit of information about 
Latvia and Estonia, and larger newspapers tended to have correspondents in 
Rīga and Tallinn.  The greatest attention was devoted to the establishment of the 
Baltic Entente, the relationship between Latvia and Lithuania, major events in the 
neighbouring country, and the Lithuanian minority in Latvia.

The coup of May 1934 was, with a few exceptions, received warmly in the 
Lithuanian press.  Ulmanis personified Latvia for newspapers and magazines in 
the latter half of the 1930s, and his image merged together with Latvia’s image.  

435Abstracts                                   

Nieki.indd   27 2007.11.11.   16:03:46



The image of Ulmanis as an individual and a politician lost any individual specifics 
in the Lithuanian press – Kārlis Ulmanis meant Latvia.

Keywords: Lithuania, Lithuanian press, Lietuvos aidas, Lietuvos žinios, Rytas 
(later XX amžius), Karys, Kārlis Ulmanis, coup of May 15, 1934, “restored Latvia”.

Ewa Gabryelak. Renovation of Political System or National Coup? Articles About 
the May 15, 1934, Ulmanis Coup in the Polish Press (P. 248–265)

This article discusses the way in which the Polish press presented the events 
of 1934 in Latvia.  The author has reviewed the daily newspapers Gazeta Polska, 
Gazeta Poranna Warszawska and Kurier Poznański, as well as the magazine Polityka 
Narodów.  The Polish press reported that the coup in Latvia was unexpected, and 
it excused the decisions of Ulmanis and the coup itself on the basis of national 
security issues.  Much attention was devoted to the new Latvian government and 
its ministers.

The evaluation of the May 1934 coup was not unambiguous in Polish 
newspapers.  Some articles presented the coup as an example of renovating a 
political system, while others argued that it represented the successful institution 
of a dictatorship.

Keywords: Coup of May 15, 1934, Kārlis Ulmanis, the Polish press, Gazeta Polska, 
Gazeta Poranna Warszawska, Kurier Poznański, Polityka Narodów.

Vita Zelče. Hatred in the Framework of Hatred:  Latvia in the Public Space of the 
Soviet Union in the 1930s (P. 266–290)

This article reviews discourse about Latvia in the public space of the Soviet 
Union in the 1930s, focusing in particular on how the Soviet press and the country’s 
political brochures presented the coup which occurred in Latvia on May 15, 1934.  
The author has analysed the newspapers Pravda, Izvestia and Komunāru Cīņa, as 
well as works written by the Latvian communists J. Krūmiņš-Pilāts, O. Dzenis, K. 
Mežulis, I. Ringa and K. Pečaks.

The author finds that the situation in Latvia was viewed through the framework 
of hatred against foreign countries that was typical of the Soviet public space.  In 
line with Soviet traditions and political rhetoric, the concept of “fascism” was 
widely used.  The Soviet government of the 1930s intentionally cultivated hatred 
toward Latvia, promising that its government would be overthrown, and a Soviet 
regime would be installed instead.

The Soviet-era practice of naming, marking and cultivating the image of 
enemies abroad continues to exist in contemporary Russia, both with traditional 
Soviet approaches and with modernised approaches. Latvia continues to be 
presented to the ordinary citizens of Russia as one of their country’s enemies.

Keywords:  USSR, Latvia, coup of May 15, 1934, Pravda, Izvestia, Komunāru Cīņa, 
ideological activities by Latvian Communists in the USSR, framework of hatred, 
enemy.
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Special Projects in Latvia in the 1930s

Viesturs Zanders. The Era of Kārlis Ulmanis in Book Publishing (P. 293–302)

This paper is a review of the changes which the authoritarian regime of Kārlis 
Ulmanis made in terms of laws which related to the book publishing industry. 
Changes were made both to the law of the press and the law on copyright. There 
were also changes in which institution administered the process – now it was the 
Ministry of Pubic Affairs. During the latter half of the 1930s, there was, it must be 
said, very active work in supporting education and national culture. This involved 
the “Friendly Challenge”programme, which encouraged people to support their 
formal schools, as well as the establishment of a special publishing house which 
produced textbooks for the University of Latvia. Civil servants and several 
professional book publishers became quite servile in relations with the regime.  A 
very wide range of sources must be used to evaluate the book publishing industry 
during this period without any pre-determined political assumptions.

Keywords: Cultural Fund, legal structure of book publishing, censorship of 
books, libraries.

Mārtiņš Kaprāns. A Queen Bee With a Primitive Soul: Focalisation of Kārlis 
Ulmanis in the Edvarts Virza Monograph “Kārlis Ulmanis” (P. 303–320)

This paper is about a monograph on Kārlis Ulmanis that was produced in 
1935 by the Latvian author Edvarts Virza. Particular attention is focused on the 
phenomenon of focalisation, which makes it possible to sense the viewpoints on 
which specific narrative situations are based. Analysis of the text is based on the 
explanatory concepts of focalisation presented by the French narratologist Gerard 
Genette and the American narratologist Seymour Chatman. The study of Virza’s 
monograph reveals the formation of a consolidated representation of Ulmanis.  
Virza combined human and political properties and strengthened them with 
religious intertextuality. At the conclusion of the paper, the author proposes a 
further discussion of attitudes held by researchers of the past vis-à-vis complex 
texts such as the Virza monograph.

Keywords: Focalisation, representation, monograph, biography, Edvarts Virza.

Media Events and Rituals

Vita Zelče. The Ideology and Rituals of the Kārlis Ulmanis Regime (P. 323–350)

This paper reviews the relationship between the Kārlis Ulmanis regime and 
the people of Latvia, correlating views expressed in the literature as to the social 
foundations for the regime. The establishment and maintenance of support for the 
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regime was one of the main jobs for the government and for all of the structures of 
governance. The Ulmanis ideology was based on the idea of a “unified nation”, a 
“Latvian Latvia”, the agricultural industry as the cornerstone for the country and 
her people, and the idea of a Leader. Culture was used to bring this ideology to 
life, and special rituals were created and cultivated in support of this.

The main rituals of the Ulmanis regime had to do with festivals for the 
people – a Labour Celebration, a Harvest Festival, the Leader’s 60th birthday, 
etc. There were also efforts to mobilise people – Forest Days, a project called 
“Friendly Challenge” which called on people to support their former schools, etc. 
Ulmanis did a lot of travelling all around Latvia, too. All of this helped people to 
understand the social order of the regime, the solidarity between the governing 
class and the public. Those who were in power communicated with the people in 
this way, created collective excitement, and ensured that the “Ulmanis era” would 
long remain in the people’s collective memories.

Keywords: Coup of May 15, 1934, Kārlis Ulmanis, ideology, rituals.

Zoja Gorbušina. The “Resurrection Song” Celebration: Media Event of the 
Summer of 1934 for the Newspapers Jaunākās Ziņas and Segodniya 
(P. 351–368)

Any new political regime must take steps to legitimise itself and to ensure 
widespread public support for its policies. The authoritarian regime of Kārlis 
Ulmanis, which overthrew a democratic system in May 1934, faced the same 
challenge. This is clear when one considers a mass event called “Resurrection 
Song”. It gathered together more than 100,000 audience members just two 
months after the coup. The performance was both expressive and entertaining, 
presenting an entirely new interpretation of history to the audience and offering 
an explanation of the ideology of the Ulmanis regime. This article reviews the 
way in which the event was presented in Jaunākās Ziņas, which was a Latvian 
language newspaper, and Segodniya, which was a Russian language newspaper. 
The author has defined three dimensions for this media event – the story line in 
the performance, the event itself, and its ideological framework. She has sought 
out the meanings that are part of each of these discursive levels.

Keywords: Mass event, mobilisation, media event, ritual.

Marita Zitmane. The 60th Birthday of Kārlis Ulmanis: A Media Event for the 
Local Press (P. 369–386)

This paper focuses on the celebration of Kārlis Ulmanis’ 60th birthday, 
which was a big media event for the local press.  The author has analysed local 
newspapers in the regions of Kurzeme and Zemgale – Jaunais Kurzemnieks, 
Kurzemes Vārds, Ventas Balss and Zemgales Balss.  The media focused laser-like 
attention to Ulmanis’ birthday and the events that were organised at various 
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levels in celebration of it.  Readers were told all about events which they could 
not attend themselves.  Newspapers listed those who greeted the president and 
the gifts which he received.  There are no real differences in the way in which the 
various newspapers reported the facts, because centralised information was used 
in most cases.  The culmination of celebrations was the third Harvest Festival, and 
that was the central media event – to the point where the event could be seen as 
something of a coronation.  The Harvest Festival, in a sense, legitimated Ulmanis 
as the true and recognised Leader of Latvia.

Keywords:  Kārlis Ulmanis, media, event, coronation, local press.

Vineta Sprugaine. “One Law, One Justice for All”: Latvian Newspapers and the 
Ritual of the Taking Effect of the Civil Law in January 1938 (P. 389–400)

The author reviews the way in which the Latvian Civil Law, which was 
approved on January 28, 1937, and took effect on January 1, 1938, turned into a 
ritualised media event.

The Civil Law was a key achievement in the legal system of the new country.  
When the Cabinet of Ministers approved it, nearly 20 years had passed since the 
proclamation of Latvia’s independence, and four years had passed since Ulmanis’ 
coup.  The discourse of that time emphasised that Ulmanis achieved in four years’ 
time what previous governments had not been able to do in a period that was four 
times longer. Finally Ulmanis had brought the entire territory of Latvia under 
unified, modern and understandable regulations of civil law, presenting the new 
law as his own personal achievement.  The people were supposed to receive this 
as “Kārlis Ulmanis’ Civil Law.”

From the present-day perspective, the Civil Law is unusual not just because 
it took legal specialists in the new country so long to complete work on it, but 
also because it was one of five laws approved before World War II which, albeit 
with amendments, of course, remain in effect in Latvia today.  Media discourse 
about the taking effect of the new Civil Law in January 1938 shows the things that 
were done to conduct rituals which strengthened the authority of the Leader in 
accordance with the rules of an authoritarian state.

Keywords:  Civil Law, Ulmanis, media event, ritual.

Toward the Sunset of the Republic of Latvia

Andris Saulītis.  Debt Relief and Promises for the Future: Kārlis Ulmanis’ Last 
Trip to Latvia’s Regions (P. 401–429)

The author reviews the last trip which Kārlis Ulmanis took outside of Rīga 
on June 2 and 3, 1940.  He visited the Jēkabpils and the Madona district.  The 
paper analyses reporting on this fact in the national newspapers Jaunākās Ziņas 
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and Brīvā Zeme, as well as the regional newspaper Jēkabpils Vēstnesis.  The author 
has also considered a speech which the president delivered in the town of 
Gārsene – one that the last political speech to be reported widely in the press 
during the first period of Latvian independence.  The research is based on the 
theory of representation, studying the linguistic meanings in the description 
of the president and his visit, both from the perspective of journalists and the 
perspective of local residents.  The author has also analysed statements made by 
eyewitnesses to Ulmanis’ last trip – statements which speak to the events and the 
mood which prevailed less than two weeks before Soviet military units entered 
Latvia.

Keywords:  Kārlis Ulmanis, visit, Gārsene speech, representation, constructivism, 
oral history.
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Zelče, Vita (zin. red.). Agora. 6. sēj.: Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis …   
 Rīga: Zinātne, 2007. 444 lpp.: il.
 ISBN 978–9984–808–20–8

Grāmatā apkopoti Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 
Komunikācijas studiju nodaļas un Informācijas un bibliotēkas zinātnes 
nodaļas mācībspēku, doktorantu un maģistrantu, bakalaura un 
maģistra programmas absolventu raksti par K. Ulmaņa reprezentāciju 
dažādu laikmetu, dažādu valstu un valodu preses izdevumos, kino, 
politiskajā un biogrāfiskajā literatūrā. Publikācijās atsegti arī viņa 
mediētā tēla dažādi aspekti un analizēti autoritārā režīma ideoloģiskie 
specprojekti, masu pasākumi un rituāli. Krājumā ietverti arī Lietuvas 
un Polijas pētnieku raksti, kas vēsta par 1934. gada 15. maija apvērsuma 
atspoguļojumu un K. Ulmaņa tēlu šo valstu presē.
Grāmatas uzdevums rosināt sapratni un diskusiju par K. Ulmaņa 
personības un ar viņu saistīto pagātnes notikumu, vēstures posmu, 
cilvēku nozīmi un jēgu gan pagātnes, gan mūslaiku publiskajā telpā. 
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