
Ulmanis: diktators-

eiropietis



Autoritāro/totalitāro režīmu 

kopīgas iezīmes
• Paralēli virknei atšķirību abi nedemokrātiskie 

režīmu tipi ir 20. gs. starpkaru laika fenomens 

visā Eiropā (no Igaunijas līdz Portugālei)

• Saikne ar 19. gs. kultūru un Pirmo pasaules 

karu

• Baltijas valstu režīmi - ‘‘vecmodīgie” (pēc 

Hannas Arentes domām): nevērsās radikāli un 

ilgstoši pret savu sabiedrību, nepastāvēja 

terora mehānismi.



Padomju un Hitlera režīmu saknes ir Eiropas 

kultūrā (Žaks Rupniks). 

Analizēsim kopīgas iezīmes un atšķirības, 

lokālās versijas



Kas ir kopīgs?

• Sabiedrība kā politiskais subjekts ir deaktivēta 

(dažādās pakāpēs). Sabiedrība neveido savas 

rīcības ierobežojumus pati, konsensa ceļā, bet 

tai ir pateikts “priekšā”;

• Valsts režīms saistīts ar vienu partiju un/vai 

vienu personu, politiķi un viņa “grupējumu” vai 

ekonomiski-politiskiem spēkiem, kas tiek 

uzskatīti par valdības bāzi (ideoloģisku, 

ekonomisku)

• Sabiedrības militarizācija



19. gs. nacionālisms

• Viena nācija, viena valsts, visi, kas atbilst 

pieder;

• Nav rīcībtelpas ārpus kopienas, nācijas;

• Masu akcijas ir 19. gs. mantojums - sabiedrību 

iesaista politiskā vēstījuma performancē

• Politika uz ielas.



Pirmais pasaules karš
• Jau 1914. gada jūnijā-jūlijā sabiedrību

radikalizācija. Mēs un viņi, ienaidnieki,

civilizāciju ‘‘pēdējā” cīņa;

• stereotipizācija tiek tiražēta masu

komunikācijas līdzekļos (plakāti, skrejlapas,

gravīras, zīmes, simboli, kas atšķir “mūsu”

kopienu no citām;

• propaganda kara laikā; ilgstoša un masveida

vardarbība pret civiliedzīvotājiem. Masu nāve

kā ikdiena. Kara beigas kā stāsts par

nodevību (Vācija)



Pēckara sabiedrība Eiropā

• Masu destrukcija;

• Pirmskara politiskās kultūras sabrukšana. 

Daudznozīmīga cezūra - veco saikņu, 

lojalitāšu, pienākumu sabrukšana;

• Brīvība un nedrošība;

• Jaunie koncepti, tēli, lomas, emancipācijas 

procesi (minoritāras grupas, arī sociālās 

grupas)

• Modernisma mākslas, seksualitātes koncepti



Apokaliptiskās tēmas

• Jaunas sabiedrības veidojās pēc sabrukuma, 

monarhijas vietā demokrātija, bet ilgstoša 

sabiedrības vertikāle un hierarhijas paliek un 

pastāv kā kolektīvais ieradums, sagatavo vietu 

jaunu līderu ģenēzei;

• Demokrātija kā konsensa politika tiek no 

kreisā un no labējā spārna uztverta kā 

buržuāziskās “pļāpāšanas”, nespējas, vājuma 

pazīme;

• Valdnieka toposs gaida jaunus iemiesojumus



Māksla un ideoloģija

• Futūrisms, dadaisms ir sagatavojuši estētisku 

un teorētisku vidi priekšstatam par radikālu 

vecās kultūras iznīcināšanu;

• Futūrisma ikonoklasmu pārņēma un iekļāva 

fašisms ar nākotnes cilvēka, brīvības un 

solidaritātes ideoloģiju;

• Sabiedrība kā abstraktais un nediferencēts 

veselums/ķermenis. Stipras rokas un 

politiskās sakralitātes kombinācija



Triumfa arka. 

M. 

Musolini/Ulma

nis



Pasaules ekonomiskā 

krīze 

• 20. gadu beigu krīze, depresija, kuras sekas 

mazinājās tikai 30.gadu otrā pusē;

• Valsts kļūst par drošības avotu



Vadonis un performance
• Modernisma teātris kļūst par brīvdabas masu 

politisko svētku teātri; Tuvojās viduslaiku 

moralite teātrim analfabētiem

• Teātra reformēšanas meklējumi (Mejerholds, 

Majakovskis) sekmēja teātra kā politiskās 

performances veidošanos (masu akcijas, 

svētki revolūciju gadskārtu svētku atzīmēšanai 

jau 1789. gada revolūcijas laikā. 1920. gada 7. 

nov. Ziemas pils ieņemšanas atceres svētki

• Atdzimšanas dziesma 1934. g. 21. jūlijā (+ 22. 

un 24. 07) - šajā tradīcijā. Kroders. Rēvija



Tādu rēviju nevar izdomāt 

neviens cilvēks, to izdomājis 

pats Dievs vai liktenis

Krūmājs, K. Darba drudzis Esplanādē…20.07. 1934., Nr. 159, 3. lpp.





Tehnoloģijas masu 

politiskai komunikācijai
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Vadonis ir visur

Vadoņa tēla 

tiražēšana

medijos

Visa telpa tiek 

piepildīta ar 

vadoni – visi 

mākslas žanri 

kalpo vadoņa 

tēla pavairošanai



20.gs. 30.gadu mediju 

izmantošana
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Boļševisms un civilizāciju 

cīņa
• Oktobra revolūcija kļuva par šoku Eiropas 

sabiedrībām; tai sekojošais sarkanais terors 

un ilgstošais pilsoņu karš veicināja boļševisma 

šausminošā tēla tiražēšanu (emigrācija)

• Politiski citādais kā nepieņemamais, drauds;

• Fašisma un nacionālsociālisma ideoloģisko

instrumentu būtisks saturs arī antisemītisma 

propagandā (cīņa pret boļševikiem)



Duce, Führer, Vadonis
• Eiropas nedemokrātiskājos režimos (iesk. arī 

Austrumeiropas valstis un PSRS) līdera kults 

saistīts ar vadoņa īpašību izcelšanu, kas viņu 

atdala no masām un veido par varoni un pat 

brīnumdari

• Īpašas fiziskās dotības, intelekta diženums, 

ķermeņa pat maģiskas spējas (Musolīni uzvar 

nāvi, paliek neskarts pēc atentātiem, Staļins 

neguļ, domā par tautiešiem, Ulmanis ir mobils, 

izturīgs, spēj savaldīt pat vētras)



Aspazija meklē vētru pavēlnieku

•Tu miesā dzimis, mūžam atdzimstošais,

•Tu dusošais un mūžam lidojošais,

•Tu nemiernieks, mums citiem mieru nes.

•Ej tālāk, māci tev pakaļ dzīties,

•Ej vētrām cauri, nav tēv vētru bīties,

•Jo zini, pats pār vētrām kungs tu esi  

(1936. 2. Latvju zemnieku Pļaujas svētki)



Paralēles/salīdzinājumi



Vadoņa deifikācija – kvazireliģiskas 

īpašības. Dievs



Vadonis - brīnumdaris



Kolektīvais ķermenis

• sports kā nācijas konsolidācijas līdzeklis;

• jaunības un fiziskās vitalitātes kults (vēl pirms 

Pirmā pasaules kara);

• Vingrošana kā kolektīvais ķermenis, fiziskās 

konstrukcijas (cilvēks kā būvmateriāls)
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Mūsdienu vēsturnieki meklē līdzsvaru...

“Turpmākie seši gadi bija brīvvalsts ekonomikas 

augstāko sasniegumu laiks...[...]Valsts apvērsums un 

tam sekojošie seši gadi cieši saistīti ar viņa vārdu un 

ieguvuši apzīmējumu “Ulmaņa laiki”...[...] Taču 

nelikumīga varas sagrābšana, satversmes 

apturēšana...neiecietība pret jebkādu kritisku domu, 

personības kulta spilgtas iezīmes, kas raksturīgas 

visiem diktatoriem, ...nav pieņemamas.” (20. gs. 

Latvijas vēsture, II. sējums, 2003. - lpp. 582.)


