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IDENTITĀTE

TĒMAS AKTUALITĀTE

Sabiedrības integrācijuLatvijā šobrīd apgrūtina atšķirības latviešuunLatvijas krievu vēsturiskajā ap¬

ziņā. Joprojām dominē viedoklispar mūsējiem-latviešiem(vaiattiecīgi-krieviem),kaskopš sirmās senat¬

nes cīnījušiespret svešajiem-dažādiemārējiemienaidniekiemunokupantiem. Cilvēkuuntauturīcībapat

ļoti tālā pagātnē tiek attaisnota vai kritizēta, balstoties uz mūsdienu vērtību sistēmu, attieksmi un rīcības

motivāciju. Vēsturē tiešāmpiedzīvotidaudzipostošikari,bijusi sociālāapspiestība, taču šosuncitus vēstures

jautājumusnevajadzētuaplūkot, interpretētunvērtētno 19.un20. gadsimtanacionālo vērtībupozīcijām.

Nereti šāda vēstures interpretācija tiek attaisnota ar patriotiskās audzināšanas nepieciešamību, daži

politiskie spēkipat aicinavēlvairāk akcentēt šādupieejupagātnes skaidrojumos. Tajāpašā laikāir aizmirsts,
kaganetniskāunnacionālāidentitāte, gansabiedrībā valdošāizpratnepar vērtībāmdažādos laikmetosbijusi

mainīgaunne tāda kā mūsdienās.

Mūsdienulatviešuvēsturisko apziņudaudzējādi ietekmējusi 19. gadsimta otrāspusesun20. gadsimta

vēstures interpretācijunacionālromantiskātradīcija. Savukārtkrieviskirunājošajā sabiedrības daļājoprojām

jūtams tradicionālās impēriskās Krievijas vēstures interpretācijas iespaids.

Zīmīgi,ka ganlatviešu, gankrievuvēsturisko apziņuietekmējis arī vēlnesendominējošaismarksisms.

Tas ne tikai izvirzīja priekšplānā sociāli ekonomiskos faktorus un šķiru lomu, bet arī pārspīlēja vēstures

procesakontinuitāti,proti,kakatrs vēstures posms itkālikumsakarīgiunapzināti sagatavo nākamo. Tātad

katrs vēstures periods,parādība, notikums,personībautt. vērtējamane tik daudz sava laikmeta, cik vēlāko

laiku kontekstā. Piemēram, krievu dekabristiem tika pārmestas “kļūdas”, kas it kā atklājas 19. gadsimta

vēstures gaitā.Latviešuvēsturnieki līdzīgikritizējuši,piemēram,Kaupokristīšanos,hemhūtiešupārejupa-

reizticībā, jaunlatviešubiedrošanos ar slavofiliem,AndrievaNiedrasrīcību1919. gadā, vainojot viņus 20. gad¬

simtamraksturīgānacionālāpatriotismanepietiekamībā. Citiem vārdiemrunājot, vēsturiskajāmpersonām

netieši tiekpārmests,kaviņinezinājaunpat nenojauta to,kasnotiks tālānākotnē,kaviņinerīkojās saskaņā

ar nākotnes attīstības likumsakarībāmunneņēma vērā vēlāk dzīvojošopaaudžuvēlmes. Mūsdienuvēstur¬

nieki vēsturiskās personas kritizē vai slavē par to, ka tās nav rīkojušās tā, kā būtu bijis izdevīgi dažādām

mūsdienu sabiedrības grupām.

Nelolojot ambīcijas lauzt šādu, daudzējādāziņāneapzināto, vēstures izpratni,uzskatām,kacilvēkuiden¬

titātes daudzveidīgumaunmainīguma studēšanavarētubūt solis sabiedrības saliedētības virzienā. Taskliedētu

valdošos stereotipus par mūžseno Latvijas valsts ideju, par 700 verdzības gadiem, Baltiju kā mūžseno

latviešu (vaikrievu) zemiu. tml. Tas palīdzētumazināt Latvijas sabiedrības dalīšanu savējos unsvešajos,

abstraktas vēsturiskās taisnības meklēšanu. Izpratne par identitātes mainīgumu veidotu kritiskuun analī¬

tisku šobrīddominējošo identitāšuizvērtējumu,radītumotivācijujaunas, šodienasLatvijas realitātēm atbil¬

stošas identitātes veidošanai.
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MĒRĶIS

Veidot skolēnos izpratni par multietnisko faktoruLatvijasunBaltijas vēstures attīstībāun iedzīvotāju
mainīgo identitāti dažādos vēsturesperiodos.

UZDEVUMI

Apgūstot tēmu,

• attīstīt skolēnu prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem: rakstītajiem vēstures avotiem,
vēstures literatūruunkartēm;

•atkārtot LatvijasunBaltijas vēstures pamatfaktus, izmantojot tos tēmas uzdevumurisināšanā;

• attīstīt skolēnuprasmes, lietojot dedukcijuunindukciju, interpretētno informācijas avotiemiegūtās
ziņas, izvirzīt savas hipotēzes.

METODISKAIS APRAKSTS

Piedāvājām dažādus veidus, kā strādāt ar šo tēmu stundās. Skolotāji var izvēlēties kādu no šiem mo¬

deļiem atkarībā no skolēnu vecumaun domāšanas prasmēm.

A variants

Klase tiek sadalīta trīs grupās. Katra grupa saņem avotus un karti.

Grupa iepazīstas ar avotiem un nosaka, par kuru vietu un laiku tajos runāts, kā arī cenšas kartē iezīmēt
mūsdienuLatvijas teritoriju.

Piezīme. Latvijas teritorijas atzīmēšanakartēirprovokatīvsuzdevums, lai skolēniemuzskatāmiparādī¬
tu,ka šajos avotos aplūkotajā laikposmānevar runāt par Latviju.

Grupakopīgi atbilduz darba lapā1A uzdotajiemjautājumiem,unkatrs skolēns ieraksta atbildes savā darba
lapā.

Skolēni izveido ekspertu grupas tā, lai katrā no tām būtu vismaz viens pārstāvis no katras darba grupas.
Skolēni salīdzina savas darba lapas unkopīgi aizpilda tabuludarba lapā1B.

Piezīme. To var darīt aiī visa klase kopā, nevis grupās.

Skolēni individuāli izspriež,kurālaikā,viņuprāt, cilvēkiLatvijas teritorijā sāka sevi apzinātiespar latviešiem,
unrakstiski izklāstaunpamato savuviedokli.

B variants

Balstoties uz savupieredzi, skolēni novērtē tēmas aktualitātes pamatojumā izteiktos apgalvojumus unpa¬
skaidro,vai viņi tiempiekrīt vaine.

Pēc tam skolēni iepazīstas ar avotiem un meklē argumentus, kas apstiprina vai noliedz tekstā izteiktos
apgalvojumus.

C variants

Skolēni strādāpatstāvīgi,pildotuzdevumusunmeklējot atbildesuz jautājumiem darba lapā1C.
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DARBA LAPA 1A

Kada valoda es

runāju?Kurā valstī es

dzīvoju?
Kuras valsts

pavalstnieks es

esmu?

Kas ir mani
ienaidnieki?

Vai es esmu savas

valsts patriots?

oo Vai es

esmulatvietis?

o_ Oo
O

ā

Vai es apzinos, ka
esmu nākamās
latviešunācijas

priekštecis?

* gadsimtā.Es dzīvoju

Vaimanir svarīgi

apzināties,kakādreiz

tiks izveidotaLatvijas
Republika?
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DARBA LAPA 1B

Kopīgi aizpildiet tabulu, izmantojot savas darba lapas!

gs- gs- gs-

Kura valsti dzīvo?

Kādā valodā runāja?

Kuras valsts
pavalstniekibija?

Kasbijaienaidnieki?

Vaibija savas valsts
patrioti?

Vaibija latvieši?

Vai apzinājās,kair
nākamās latviešu
nācijaspārstāvji?

Vaibijasvarīgiapzināties,
kanākotnē tiks izveidota
LatvijasRepublika?

UZDEVUMU KARTĪTE 1C

I

Izlasiet avotusunnoskaidrojiet,par kāduvietuunlaikutie stāsta. AtzīmējietkartēmūsdienuLatvijas
teritoriju!

II

Iztēlojietiespersonāžu,kurš varētubut dzīvojis avotos atspoguļotajā laikaunvieta! Atbildietuz jautā¬
jumiem darba lapā šī personāža vietā!

III

Atrodiet divus cilvēkusno citamgrupāmunkopāizveidojiet ekspertugrupu! Kopīgi aizpildiet tabulu
darba lapā!

Alternatīva- to var darīt klases diskusijā.

IV

Izspriediet,kura laikā, jūsuprāt, cilvēkiLatvijas teritorijā saka sevi apzinātiespar latviešiem?Kāpēc?
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DARBA LAPA 1C

1. Iezīme kartēs (avoti A, C, F,I,M) aptuvenās mūsdienu Latvijas robežas!

2. Izmantojot avotus, nosaki, kādas valstis pastāvējušas mūsdienuLatvijas teritorijāno 13. līdz

18. gadsimtam!

3. Izmantojot savas zināšanas un vēstures mācību grāmatas, izskaidro, kādu lielupolitiskuun

militāru notikumu dēļ mainījās Baltijas administratīvais iedalījums no 13. gadsimta līdz

20. gadsimta sākumam!

4. Izmantojot avotus,nosaki,kādas tautības apdzīvojušas mūsdienuLatvijas (Baltijas) teritorijuno

13. līdz 18. gadsimtam! Kuras no tām uzskatāmas par vietējām jeb pamattautām, kuras par

ienācējām?

5. Vai, tavuprāt, vācbaltiešus jaunajos laikos varētuuzskatītpar vietejiemBaltijas iedzīvotajiem?

6. Kādas valodas lietotas mūsdienu Latvijas teritorijā no 13. gadsimta līdz 20. gadsimta sāku¬

mam?

7. Kuras no avotos minētajām tautamun valodām, tavuprāt, saplūstot izveidoja latviešu tautuun

latviešuvaloduar tās dialektiem?

8. Kad Vidzemes unKurzemes pamatiedzīvotājus sāka dēvēt par latviešiem?

9. Kadlatviešipaši sāka sevi apzināties par latviešiem? Kuros avotos atrodamas norādes par to?

Kas, tavuprāt, bija šīs piederības apziņas pamatā?

10. Par kādu valstu pavalstniekiem sevi uzskatīja Vidzemes un Kurzemes latvieši 17. gadsimta?

Vai viņiempiemita valstisks vainacionālspatriotisms?

11. Raksturo vācbaltiešusociālo stāvokliunviņuidentitāti!

12. Balstoties uz avotiem, raksturo Baltijas vāciešu un pamattautu attiecības! Kas šķira un kas

vienojavāciešus ar latviešiemunigauņiem?

13. KadabijaBaltijas nelatviešuiedzīvotājuattieksmepret latviešuvalodu?

14. Kadabija latviešu attieksme pret vācu valodu?

15. Balstoties uz avotu ziņām, izskaidro, ar ko piederība kādai no tautam viduslaikos unjaunajos

laikos atšķīrās no tās, kas raksturīgamūsdienām!
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Avots A

Baltijas tautības 12.-13. gadsimtā

T

ic .īvi Latgaļi

Zemgaļi

Žemai#

•ļ N

•SHSkatvf ietuvji
HE

Avots B

No 13. gadsimta beigās sarakstītās Atskaņu hronikas

Tur pie upes Daugavas,

kas šurpu teknoKrievijas,

mita ļaudisbezdievīgi (..)

līvi tie- tā sauc tos.

Sēļibijakaimiņos

Tiemrobežas ar Krievzemi.

Tur apkārtbij vēl citas zemes,

ko nebij skāris dieva lemess. (..)

Par lietuviešiemvienus sauc.

Tiepagāniir augstprātīgi

unļotibieži ļaundarīgi,

topulkiuzbrūkkristiešiem,

jo liela vara rokās tiem.

Tiemblakus dzīvopagāni,

prāvā skaitā, vareni,

par zemgaļiem,kas sevi sauc,

tie zemi postīt apkārt trauc. (..)

Aiz sēļu zemes robežas

Ietu zeme atrodas.

Savādi tie savā garā:

nedzīvo tie vienābarā,

bet savrup mežos mājas ceļ. (..)

Par Kurzemi sauc apgabalu,

kas aizstiepjas gar jūrasmalu:

tas garš ir jūdžupiecdesmit. (..)

Ir sārni [sāmsalieši] pagāniit spīvi,

tiekuršiemkaimiņosmītbrīvi.

To zemi jūra apskalo; (..)

ar kuģiemviņi izbraukā

it visaskaimiņzemes laupot,(..)

Ar igauņi ir pagāni, (..)

undažādu tur zemjudaudz:

nav zināms kā tās visas sauc.

Atskanu hronika, -R,; Zinātne l˙ļf,

L!
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Avots C

Livonija 13. gadsimtā - 16. gadsimta pirmajā pusē

. %
Tallina \F

\

i v1
:

•- . . •Vīlandegl
{F

-•
TartulA

Kuresare

\Pērnava

i

'

"I

•VgAmičra

'•Cēsis *r]T;rW’
A •Kuldīga

Vcntspil

3
i

1

'

\s~'
Lietuvas lielkunigaitija

1-Kurzemes bīskapija 4- Sāmsalas-Vīkas bīskapija

2-Rīgas pilsētas zeme 2- Tartubīskapija

3 -Rīgas arhibīskapija ū-Livonijas ordenis

Avots D

No 15. gadsimta bruņinieka Žilbēra de Lanuā ceļojuma apraksta pa Livoniju

Devos uz RīguLivonijācauri daudzāmpilsētām ceļoju arī cauri daudziem zemgaļu,kuršuun līvu

ciemiem, tiem katram sava valoda par sevi. (..) Minētajiem kuršiem, lai gan viņi esot dzimuši kā kristītie

spaidukārtā, ir viena sekta,kaspēc nāves liek sevi sadedzināt apbedīšanas vietā, tos sadedzina apģērbtusun

izgreznotus ar viņulabākajāmrotāmkādāno tiemtuvākābirzī vaimežā, sārtutie taisano tīras ozolumalkas,

viņi tic,ka taigadījumā,kaddūmikāpj taisni debesīs, dvēsele esot glābta,bet,kadtospūšuz sāniem, dvēselei

esot jāiet bojā.

(..) Un ir no Rīgas līdz Narvai 80 jūdzes ceļa; šai ceļā atrodami četrējādu valodu ļaudis, proti, līvi,

zemgaļi, latviešiunigauņi.

Spekke A. Latvieši unLivonija 16. gs. -R.: Zinātne, 1995. - 95.-96. lpp. (pirmais izdevums - 1935. g.)
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Avots E

No 16. gadsimta otrajā pusē sarakstītās Baltasara Rusova hronikas par Livoniju

Livonija dabūjusi savu vārduno lībiešiem,kurino laika galabijušivecākā tautaunvecākie iedzīvotāji

šinī zemē un arī tagad vēl skaitāmi par tādiem. (..) Visa šī zeme (..) sadalīta trijās galvenās provincēs,

igauņu, latviešuunkuršu zemē, kurās ietilpst atkal citas atsevišķas zemes. Igauņu zeme ir ievērojamākāun

labākā. (..) Visušo minēto (igauņu)provinčuunsalu tautas lieto igauņuvalodu. Dažās salās lieto arizviedru

valodu, kas pierāda, ka šo vietu iedzīvotāji cēlušies no Zviedrijasun Somijas. Bet valdības,muižniekuun

pilsoņu, valoda(Livonijā) vispāriirbijusi vācu valoda. (..)

OtrāLivonijas galvenāprovincē Latvijā,kurā ietilpst arī lībiešu zeme, runā citādā valodā,kumigauņi

nesaprot. Pilsētas un cietokšņi kopā ar viņu miestiem šinī provincē ir: Rīga, Koknese, Cēsis, Valmiera,

Lielvārde, Ādaži, Salaspils,Daugavgrīva,Dole,Limbaži, Sēlpils, Alūksne,Daugavpils,Ikšķile,Rauna, Ces¬

vaine, Sigulda, Aizkraukle, Smiltene, Turaida,Krimulda,Gulbene, Saldus,Ludza,Rēzekne, Viļaka, Jaunpils,

Straupe, Burtnieki, Trikāta, Rūjiena, Puiķele, Ērģeme, Augstroze, Mujāni, Ērgļi, Bērzaune, Kalsnava un

daudz citas.

Trešā galvenā province Kurzeme. Viņā ietilpst arī Zemgale. Šīs provinces iedzīvotāji runā kuršu un

lībiešu valoduun dažos apgabalos arī leišu valodu. Daugava ir robeža starp viņiemun latviešiem. Pilis un

miestiKurzemēir šādi: Jelgava,Kuldīga,Kandava,Dobele,Durbe, Ventspils, Tukums, Jaunpils, Talsi, Gro¬

biņa, Piltene,Engure, Dundaga, Embūte kopā ar miestu Aizputi. Bauskas pils atrodas Zemgalē. (..)

Daudzinabagu ļaužubērni,kurino Vācijas atnākuši šeit dienēt, īsā laikā ir tikušipie liela spožumaun

bagātības. Tātad šī zeme ir bijusi vāciešiemparpatversmi,unviņi ir bijuši zemeskungiunvaldnieki. Tādēļ

viņi arī nonevāciešiemir turēti tādā lielā godā,kapats zemākais [vācuizcelsmes] sulainisunamatnieks no

viņiem saukts par kunguunjaunkungu.Unkatrs sulainis unamatnieks turējapar lielukaunuunnegodu, ja

viņam šeit zemēbūtubijis kājāmjāceļo, jomuižnieki vācuvalodas dēļ veda viņus ratos ar zirguno vienauz

otrupar velti; veda viņus arī zemnieki,kur viņi gribēja,par ļotimazu atlīdzību,unceļā viņiemnevajadzēja

rūpēties par uzturu, kuru pie vāciešiem viņi dabūja par velti, unpie zemniekiem kopā ar zirga uzturu par

dienuunnaktimaksāja tikai vienuLībekas markas sestdaļu.Unkatramvācietim,laicik zems viņšbūtu, tika

ņemts par ļaunu, ja viņš gāja kunga vai muižnieka mājai garām, jo katrs vācietis viņa valodas dēļ tapa

uzņemts ļotimīļi, arpatikšanuunsirsnību,unviņamvissbijaparbrīvu.Un,jakāds vācietisbijanodarījis kaut

ko sodāmu, tad viņu vienmēr viņa vācu tautības dēļ vairāk saudzējanekānevācu cilvēku.Unviņus necēla

arī labprāt nicināmos amatos, lai citiemvāciešiemnebūtujākaunas.

Lai gan Visvarenais DievsLivonijaibija dāvājisneviltotuevaņģēlija sludināšanuuz Augsburgaskonfe¬

sijaspamatiem, tomēr daudzās vietasLivonijāmaz varēja atrast ļaužu,kurikautko zinātunoDieva vārdaun

baznīcas apmeklēšanas. Zemniekiunbrīvzemnieki svētdienās galvenā kārtā mēroja garus ceļus, jūdzi jeb

divas,pie saviemkaimiņiem,kurbija labs alus,unpavadīja tur jautrusvētdienuunpirmdienu. Šādainolaidīgai

unnevērīgai baznīcas apmeklēšanai bijapar iemeslu labu skolu trūkums, kuras varētu dot kaut vienkāršu

mācītāju,kurš prastunevācu valodu.

Rusovs Baltasars. Livonijas hronika. -R.: Valters un Rapa, 1926.
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Avots F

Baltija 16. gadsimta otrajā pusē un 17. gadsimta sākumā

Zviedrija
E Igaunija

Pērnava Tartu
Pleskava

KrievijaVidzeme

•ValmieraVentspils,

Kīg Pārdaugavas
hercogiste

Kuldīga•Jelgavā˙—
• '

Kurzemes hercogi

LietuvaKlaipēdai

Kēnigs Viļņa
>f

Prūsija Zečpospolita

Polija

Avots G

No jezuīta Antonio Posevīna vēstules uz Romu, 16. gadsimta beigas

Pēc tam, kad biju nokārtojis dažas lietas starp (Vācijas) imperatoruun Polijas ķēniņu, aizbraucu no

Prūsijas,nonācuLietuvāunpēc tamLivonijā. (..) Visigarīdznieki (kas te darbojas) ir iemācījušiesbez savu
tēvuvalodas, t. i., vācuvaipoļu,vēl divas citas valodas,kasir īpatnējasLivonijas iedzīvotājiem; tās saucas
igauņu(estonica) un latviešu (lotavica).Pie tam latvieši ieņemnovadu, kas no Valmieras (..) stiepjas divi
vai trīs dienuceļojuma garumā(..)uzRīgaspusi. (..) Vācieši,kas cēlušiesno šīs zemes, tāpatkāpilsētnieki
arī citās Livonijas pilsētās, runā vācu valodu, kas ļoti līdzīga tai, kādu to runā Lejasvācijā, Pomerānijā un

Prūsijā (..).

Dunsdorfs E., Spekke A. Latvijas vesture 1500-1600. Stokholma: Daugava, 1974.
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Avots H

Mūsdienu vācu vēsturnieks F. Kellers par Kurzemes hercogisti

[Kurzemes hercogistes] karadienestā tika iesaukti pat vairāki tūkstoši Kurzemes zemnieku tas

pierāda,ka ievērojama daļakarot spējīgo latviešu sekoja savahercoga aicinājumam, lai cīnītospret kopējo

ienaidnieku [Zviedriju]. (..)Netrūkst arī citupierādījumutam,kaKurzeme arvienbiežāk tikauzskatītapar

tēvzemi. (..) Arībruņniecība [muižniecība],neraugotiesuz iekšpolitiskāmnesaskaņām ar hercogu,bijano¬

nākusipie atziņas,kaKurzemē taiklājas daudz labāknekā VidzemesbruņniecībaiPārdaugavas hercogistē.

Tur Sigismunda Augusta 1561. gadamuižniecībasprivilēģijajaukontrreformācijas gaitābijazaudējusinozī¬

mi (..). Ari [Zviedrijas karalis] Gustavs II Ādolfs kā atbrīvotājs, iekarotājs un uzvarētājs par muižnieku

tiesībāmneinteresējās (..).Bet latviešuzemniekiKurzemē? Viņiem,protams,netika apslēpts,kahercogsun

bruņniecība,laiariegoistiskumotīvuvadīti,nevēlējāsneilgstošukam,ne zemes izputināšanu,jo viņu[muižnie¬

ku] saimnieciskā labklājībabijabalstītauz zemniekudarbu.

Kellers F. Lēņa hercogs vai zemes valdnieks? Kurzemes hercogs Fridrihs

Polijas-Lietuvas kara laikā // Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Reģions un identitāte vēsturē.

Konferences materiāli.-R.:N.I.M.S., 1999.-28.-29. lpp.

AvotsI

Baltija 17. gadsimta vidū - 18. gadsimta sākumā

Tallii
Igaunija

Zviedrija
P˙rnava

Lita

. Vidzeme
•Valmiera.Ventspils,

Rīgs
Kodīga•je|g£1v˙.

Kurzemes hercogiste
Latgale

Liepāja

LietuvaKlaipēda'

Kēnigsļ Viļņa

ŽečpospolitaPrūsija

Polija
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Avots J

No 17. gadsimta mācītāja G. Manceļa sarakstītajām sadzīviskajām ainām

Kurzemē satikušos Vidzemes zemnieka Anša (A) un Kurzemes zemnieka Miķeļa (M) saruna.

A. Tici, es Vidzemē novests, uzjēmu zemi. Trīs gadus brīvi sēdējis, gan labi iekūlies, atspruku es ar

lopiempār Daugavu. (..)

M. Kādu valodu tur [Vidzemē] runā?

A. No Rīgas līdz Valkai runā mūsu latvisku valodu, viņpus Valkas, pār upi pārcēlies, te jau igaunisku
valodu dzirdēsi. (..)

M. Kādi tiem tur baznīcas kungi?

A. Uz mūso ticību.Mēs, latvieši, gājām Tērbatā, tur likāmbērnus kristīt, tur gājāmpātaros, tur gājāmpie
grēku sūdzēšanas.

Dunsdorfs E. Senie stāsti.
Latvijas vēstures lasāmgrāmata. - Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955. - 82.-83. lpp.

Avots K

17. gadsimta Kurzemes hercogistes superintendents Pauls Einhorns par latviešiem

Citi [muižnieki] (..)uzskata(latviešuskološanu)parnevēlamulietu,ne tādēļ,ka tie viņiemtonegribētu
novēlēt vai turētu to par neiespējamu, bet gan tādēļ, ka viņi baidās no lielām briesmām. Jo tie saka: ja
latviešiemliktuiet skolās unviņus padarītupar brīviem ļaudīm,unviņi attīstītos tik tālu,ka varētu lasītun

saprastu šīs zemes hronikasunvēsturi, tadviņino tāmdabūtuzināt,ka šī zemeno seniemlaikiempiederējusi
viņiemunka viņibijuši tās kungi,bet ka vācieši viņiem to atņēmuši, nospieduši kalpībāun atkarībā un ar

viņiemapgājušies ļotinežēlīgiuntml.; tadviņiar visucītību tiektospēc tā, lai sevi atsvabinātuno šīs kalpības
unlainostādītu savu zemi agrākamlīdzīgā stāvoklī. Tad viņibez šaubām, slepeni sanāktu visā zemē kopā,
sarīkotu sacelšanosuniznīcinātuarbriesmīguslepkavošanuunkaušanuvāciešus, izdzenot tos no zemes. To
viņi ordeņa valdīšanas laikā jaudarījuši (..),kā to var redzētun dzirdēt šīs zemeshronikās.Kad,piemēram,
vēlmūsu laikos, viena cilvēka mūža atmiņā, viens vācietis vairākiem no viņiem lasījis priekšā atsevišķus

gabalusnoLivonijashronikasuntos viņuvalodāizskaidrojis,proti,ka šī zeme agrākpiederējusi viņiemunka
vācieši viņusnoveduši šādākalpībāunatkarībā,viņiklausījušies ar lieluuzcītību,bet,kadviņineprātīgākārtā

domādami, ka neviens neuzmana viņus un viņu norunas, savā starpā apspriedušies, kas šinīs lietās būtu
darāms, unpēdīgi nākuši pie lēmuma, ka būtu ieteicams par to ziņot citiem viņu brāļiem, lai tie no visas
zemes [Kurzemes] varētu sapulcēties,uzbrukt vāciešiemun izsist tos no zemes laukā. Kad to noklausījies
vācietis, kas viņiem šo hronikupriekšābija lasījis, tas nobijies un nozvērinājis viņus atkāpties no saviem
nodomiem, citādi tas panākšotpiepriekšniecības, laiviņi visi tiktusodīti arnāvi. Bez šiem draudiem ganbūtu
varējis iznākt kas nopietns. Ja nu līdzīgi atgadījumi- saka augšminētā uzskata aizstāvji-novērojami pie
zemniekiem,kadtikainedaudzino viņiemir druskudzirdējušipar savupagātni,kas tadlainotiek, javiņipaši
pie tā nonāktuun dabūtupienācīgas ziņas?

SpekkeA. Latvieši un Livonija 16. gs. -R.: Zinātne, 1995. - 175. lpp. (pirmais izdevums - 1935. g.)
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Avots L

No Vidzemes mācītāju J. Neidāla un D. Reinkena ziņojumiem zviedru ģenerālgubernatoram

Ē.Dālbergam, sākoties Lielajam Ziemeļu karam 1700. gadā

[Cesvaines] zemnieki apbruņojās ar apmēram 20 bisēm, izkaptīm un citiem lauku jeb zemnieku ie¬

ročiem, lai dotospretimsirotājiem,kurus tie sauc par “sišiem”(krieviem), jomēs dzīvojam4 jūdzesnopoļu

un 10 jūdzes no krievurobežas. Viņi tomēr sūdzas,ka tiemir maz šauteņuun trūkst svinaunpulvera. (..)

[Lugažu] zemnieku tiesnesis BierņuJukums (..) ne tikaipatspieteicās,bet arī citus skubināja [pieteik¬

tieskara dienestā],unpie tamvēl ar šādiem vārdiem: “Mīļiebrāļi,mūsupienākums irpaklausītDievamun

mūsu [Zviedrijas] karalimunlabi sargāt mūsuzemi,bērnusunmantību.Daudz labāk ir ienaidniekamdroši

pretoties nekā nodot mūsu nabadzību viņa ļaunprātībai. Kas grib būt labs karaļa vīrs, tas lai, tāpat kā es,

uzliek galvā cepuriunnostājāspie manis.”

Dunsdorfs E. Senie stāsti.
Latvijas vēstures lasāmgrāmata. — Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955. - 106. lpp.

Avots M

Baltija 18. gadsimta beigās - 20. gadsimta sākumā

Tallii / Sankt
mijas guberņa (Pēterburgas

\ guberņaOl
Pērnava

Tartu
) Vidzemes

ļ guberņa

. •Valmiera

Pieskava

Pleskavas

—guberņa
i

Ventspils,

Kujldīga•Jelgava

Kurzemes guberņa
Vitebskas
guberņa

DaugavpilsLiepāja

Kaunas guberņaKlaipēda%

tuņa

*Kenigsberga Viļņa

Viļņas guberņa

VACUA
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Avots N

Fragmenti no vācbaltiešu zinātnieka O. Hūna 18. gadsimta beigās sarakstītā “Rīgas pilsētas

topogrāfiskā apraksta”

Vācieši, kas pirms sešiem simtiem gadu nejaušā veidā ieradās šajā zemē veido šejienes [Rīgas]

iedzīvotāju lieludaļu. Viņiem seko leti jeb latvieši, daudziemno viņiemir iztikšana caur mājas kalpošanu,
dienas darbu un citu kalpošanu tirdzniecībā pie dažādām kārtām; tāpat daudzi no viņiem pilsētas tuvumā

dzīvo, zvejojot zivis, lopus audzējot,kopjot dārzusunpiekopjot citus dažādus rūpalus.

Lai gan visipilsētāun ārpus tās mītošie latviešibūtībāir brīvi ļaudis, tomēr viņiempretpilsētuir dažas

klausības,kā: viņiemjātīrapilsētaskrastmala, jāizņemunjāielieknoplostiembūvētais tilts, jādzenpāļipilsētas

krastmalā, ziemā jāveic urbumiDaugavāunaplenkuma laikā jāved lielgabaliuz vaļņiemunatpakaļ utt.

Krievzemieši, kas šeit apmetušies kopš PēteraLielā veiktā pilsētas aplenkuma, ātrā laikā ir savairoju¬
šies. Daudzino viņiem tagaddzīvo,pārdodot dažādas noKrievijas saņemtaspreces,unno citiemrūpaliem.
Daudziempilsētāun ārpus tās pieder bodītes,bet daži, lai ganpavisamnedaudzi, līdzīgi citiemtirgotājiem

nodarbojas ar prečukomisijām. Ar šo nosaukumujāsaprot ārzemjutirgotājutirdznieciskieuzdevumi attiecī¬

bāuz šejienes preču izrakstīšanuunno svešām zemēm saņemamo ražojumupārdošanu.

Poļukalpi, strādniekiuncitino vienkāršās tautas šeit apmetušiespoļiir lielākā skaitānekā zviedri, somi,

igauņi; un, lai gan šīs dažādās tautas pilsētā un tās apkārtnē dzīvo kopā, tomēr katra no tām patur savu

dabisko valodu. Katrs no viņiem saprot trīs šeit valdošās valodas, kā: vācu, latviešuunkrievu.

Ārpus minētā, daudzino šejienes iedzīvotājiemrunā frančuunangļu valodā.

No žīdiem šeit atrodas tikai septiņas ģimenes; viņi var dzīvot tikaipiepilsētā (..).

Baltijas valstu vēstures avoti. -R.: RaKa, 2000. - 63. Ipp.

Avots O

19. gadsimta pirmās puses vācbaltiešu profesors K. V. Krūze par vācbaltiešu identitāti

Vācieši Krievijas impērijas Baltijas provincēs (Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas guberņās) atrodas

īpašā stāvoklī. Vācieši,pēc izcelšanāsunparadumiem,bet caur valdībuun,kopš dibināta vietējā augstskola,

arī caur izglītības iestādēm, ir šķirtino vācudzimtenes. Atrodotieskrievu valdībaspārvaldē,kas atzīst mūsu,
vācu, īpašo statusu, mēs, vācieši, veidojam saiti starp divām galvenajām tautām AustrumuunViduseiropā,
kas caur kopīgāmbriesmāmunkopīgu,lielisku iznākšanuno liktenīgās jauno laiku cīņas (pretNapoleonu)

cieši viena ar otru saistītas.

Šķiņķe I. Kurzemes Literatūras un mākslās biedrība un latviešu valodas attīstības jautājums
19. gadsimta pirmajā pusē // Latvijas Arhīvi. - 1996. - Nr. 3.-4.- 75. Ipp

Avots P

No vācu ceļotāja J. G. Kola piezīmēm 19. gadsimta pirmajā pusē

Kā latviešu, tā igauņu valodā izdotipazīstamu vācu darbu tulkojumi. Ir izdoti žurnāli, kā igauņiem, tā

latviešiem- ir pamācībai, ir laika kavēklim. Latviešu un igauņu vajadzībām ir izdotas vācu vārdnīcas un

gramatikas,unskoluskaitspieaudzis, sevišķiKurzemē. (..) Tagadirpar vēlu, lai latviešuunigauņu dialektu

pārvērstucivilizētās valodās. Šo tautu inteliģentieunmācītie locekļi nicina savus tautiešus un ļotipieķeras

visam vāciskam. Tādēļ var sagaidīt, ka šīs tautas ar katru dienu vairāk pārvācosies. Vācuvalodas pratējuik
dienas kļūst vairāk. Vecā,pagāniskāmāņticībaizzūd,unlatviešuunigauņuparažuvietā stājas vācuparažas.

Dunsdorfs E. Senie stāsti.
Latvijas vēstures lasāmgrāmata. - Melburna: Austrālijas Latvietis, 1955. - 151. Ipp.
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Avots R

No latviešu izglītības darbinieka J. Caunīša runas Vidzemes skolotāju konferencē 19. gadsimta
vidū

“Cienībupretkatras tautas nacionālo apziņu,” sakaDīstervēgs.1“Kaspiekatracilvēkair individualitāte,

tas pie tautāmir nacionālā apziņa. Ja tugribi, lai tevīuntavā tautāko atzīst, tadcienī to arī citā! Bet turiespie

savas tautības! (..) Valoda ir katras tautas svētums. To aizskart, to tautainolaupītunuzspiest tai svešunozīmē

apdraudēt tautas dzīvības saknes. (..) Tautas dzīve ir viņas valodā,un valodā ir iemiesots tās gars.” (..)

I. Pārvācošana ir kaitīgaun tautu maitājoša parādība.

Pārvācošana ir tautības laupīšana un tautas noslepkavošana. (..)

III.Kā latviešu tautu var pacelt augstā izglītības stāvoklī bez kādas pārvācošanas? Audziniet latviešu

tautu,māciet tai savu tautībuunvalodupazītunmīlēt! Kāds franču filozofs saka: “Gudrs var tikt tikai ar paša

gudrību.” Gēte saka: “Arī iekšiene ir universs.”No tā izriet, ka tautas augšanunevar vadīt no ārpuses, bet,
gluži pretim, tā var notikt tikai no iekšienes. (..) Tāpat kā novārtā atstāts un nicināts bērns ir pats zemās

domās par sevi, tāpat tas diemžēl ir vienā otrā vietā ar latviešu tautu-bet vairs ne visur! Un tomēr šāda

nicinātabērnavienīgais glābiņš ir tikaipaša iekšējie spēki.No ārienes varnākt tikaiuzmudinājumiunuzai¬

cinājumi. Tādēļ,mīļie amatabrāļi,mēs esam šeit.Mūsuuzdevums iruzaicināt tautuatstāt viņās bērnišķīgās

slimības,kānetīrību,māņticībuutt. (..)

Izlietojiet to,kas jauir (..). Vai tos nevar saukt par akliem,kas nav ievērojuši latviešu tautas līdzšinējo

attīstībuunapgalvo-latvietis līdzpat šimnav sevnekāpanācis? Vaimumsnavliels skaits latviešuskolotāju,

(..) arendartoruutt., un vai latvietis starp saviem tautas brāļiem nevar nosaukt mācītus vīrus, tirgotājus un

citus?Uncik ilgs laiks irpagājis,kamēr latvietis no savām važāmatpestīts? Vainebūtuvislielākānetaisnība

prasīt no viņa vēlvairāk? Vajagotbūt latviešuuniversitāteiuntamlīdzīgāmlietām, lai latviešus varētu saukt

par tautu!? Bet ko šīs augstās lietas dos bez stipra pamata, liels koks bez saknēm?

Ideju vēsture Latvijā. No pirmsākumiem līdz XIX gs.

90. gadiem. Antoloģija. - R.: Zvaigzne ABC, 1995.- 356.-358. lpp.

Avots S

Jaunlatvieša K. Valdemāra viedoklis viņa laikabiedra A. Zandberga atreferējumā

Pēc manām domām, labāki, lai latvieši lauž krievu valodu nekā pļurkst pa vāciski! Ko latvieši tomēr

iegūs - būs pašapziņa, patstāvība, palaišanās uz saviem spēkiem, tautas lepnums - tas ir viss, kas trūkst
latviešiem. Latvieši vienādvien turēs sevipārākupar krieviem,bet padodas vācietim, jo vācu autoritāte un

iespaids vēlnav iznīcināti,unto drīzi iznīcināskrievuķepa,kura ganizliekas smagākaunrupjāka, jo ķērās

taisnipie rīkles, bet nevar tik dziļi iesūkties latvjumiesāun garākā vācukrampjanagi, lainīcinātu tautas

atmošanās garuunnomāktupsihikuunprātu. (..)No otras puses skatoties, latviešiemunigauņiem arī būs

jācieš no pārkrievošanās. Tie jau ieraduši ciest, jo viss vienalga, ciest no vāciešiemjeb krieviem. Ciešanas

nokrieviemtačureiz atnesīs latviešiembrīvību, līdzīgas cilvēkutiesībasungalugalābeigsies. Vai tādarupja

un stiprapārkrievošana var ilgi vilkties?! Tas nav krievu dabā! Krievs grožus atlaidīs, jo pats neizturēs. (..)

Mēs, latviešiunigauņi, tikai panāksim atbrīvošanuno vācu jūga. Mums tikai jāgādā, kamēs varam sagat¬

avotpietiekamivairākmācītulatviešuvīru,kuri lai ieņemtukrievuierēdņu vietas (..). Vai tadjūsnemaniet,

kaKrievijā vairs ilginespēs turēties neaprobežotāpatvaldībaunkapēcnelaimīgakara, kāds dabīgi gaidāms
drīz,bez citām svarīgāmpārmaiņāmKrievijā varnāktparlamentsunBaltija varpaliktpar autonomuprovin¬

ci,pat ar latvieti ģenerālgubernatorupriekšgalā.

Bērziņš J. Latvijas valstiskuma ideja 1905.gada revolūcijā //
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. - 1992. -Nr. 3. - 88.-89. lpp.

Fridrihs ĀdolfsDistervegs (1790-1866)-vācu pedagogs, cīnījās par skolu sistēmas demokratizāciju
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Avots T

Latviešu valodas izloksnes 20. gadsimtā

sloksnes

1

rS.
Vidzemes izloksnes

Kursiskās izloksnes j

Latgaliskās izloksnes
Zemgaliskās izloksnes

o
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