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IEVADS	
!
!
	
  Šajā bakalaura darbā Preses reklāma franču un latviešu kultūrtelpā 19./20. 

gadsimta mijā tiek izsekots latviešu un franču kultūras atšķirīgajām un līdzīgajām 

iezīmēm, analizējot 1900. gada preses reklāmas katras valsts nacionālajos un sabiedrībā 

populārajos laikrakstos Baltijas Vēstnesis un Le Figaro. Tas ir interesants periods 

vēsturē, ne tikai daudzo atklājumu un dzīvesveida revolucionārās maiņas dēļ gan 

Latvijā, gan Francijā, bet arī sabiedrības tendenču un interešu dažādošanās dēļ, kas 

iezīmē ceļu uz moderno sabiedrību. Kā Latvijas - Francijas starptautisko kultūras sakaru 

studentei man šķita interesanti salīdzināt divas tik dažādas kultūras kā latviešu un 

franču, mēģinot atrast kopīgās un atšķirīgās tendences abu valstu gadsimtu mijas 

reklāmu publikācijās. Šāda pētniecība ir nepieciešama un svarīga gan mūsu tautas 

kultūras vēstures izzināšanai, gan arī starpkultūru attiecību noskaidrošanai.	
 	


	
  Bakalaura darba teorētiskais pamatojums — bakalaura darbs iekļaujams 

kulturoloģijas zinātnes (cultural studies) laukā, kas ietver sevī filozofiskās, vēsturiskās, 

socioloģiskās, reliģiskās, ētiskās un citu zinātņu atziņas par kultūru.   Ar kultūrtelpas 1

jēdzienu šajā darbā jāsaprot katras valsts nacionālās kultūras kopums, tai skaitā 

sabiedrības intereses un kultūrvēsturiskās tendences, kas tiks pētītas konkrēti caur 

preses reklāmu kā vienu no kultūrtelpas raksturojošo iezīmju sastāvdaļu. Kultūrtelpas 

jēdziens tiek izmantots, galvenokārt, franču un latviešu precīzākas kultūrvēsturiskās 

situācijas atainošanas dēļ. Līdzās kultūrtelpai ir jāmin arī tāds jēdziens kā nācija, ar ko 

jāsaprot liela sociāla grupa, kuru raksturo dažādu attiecību kombinācijas (ekonomiskas, 

teritoriālas, politiskas, reliģiskas, kulturālas, lingivstiskas un citas), kas, no vienas puses, 

rodas no cilvēka un dabas mijiedarbības rezultātā noteiktā zemes laukumā (teritorijā), 

un no otras puses, rodas no šo attiecību atspoguļojuma cilvēku apziņā.   Jāiezīmē 2

kultūrtelpas jēdziena izpratne divu salīdzināto tautu kontekstā — šajā gadījumā latviešu 

tautas pirmā atmoda ir nenoliedzami saistīta ar nācijas jēdzienu un latviešu kā 

atsevišķas tautas apzināšanos, kā arī latviešu kultūras atmodu, kas gan sevī ietver, gan 

izpaudās caur latviešu avīžniecību, tādējādi iezīmējot latviešu kultūrtelpas robežas, jo 
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avīzes bija veids, kā ar idejām sasniegt plašāku auditoriju. Miroslavs Hrohs to piemin 

arī savā grāmatā sacīdams, ka nacionālā apziņa bija kļuvusi plašāku masu interesi, pat ja 

ne pilnīgi visiem tās locekļiem, tad konkrētas teritorijas ietvaros noteikti.   Svarīgi ir 3

norādīt atšķirības franču un latviešu kultūrtelpas jēdziena izpratnē, balstoties uz nācijas 

konceptu. Izskaidrojums tam ir rodams Alaina Dīkhofa (Alain Dieckhoff), franču 

politoloģijas un socioloģijas pētnieka un pasniedzēja, izstrādātajā teorijā par politisko 

un kulturālo nacionālismu, kas tiek rezumēta un komentēta Maksima Fijo (Maxime 

Filliau) tāda paša nosaukuma apcerējumā ''Politiskais nacionālisms pret kutlurālo 

nacionālismu?'' (''Nationalisme Politique Contre Nationalisme Culturel? De Alain 

Dieckhoff'').  Autors norāda uz divām nācijas koncepcijām — politisko nāciju un 

kulturālo. Franču kultūrtelpa šajā gadījuma tiek pieskaitīta politiskaijai nācijai, jo ir 

brīvo pilsoņu sabiedrības auglis, kas balstīta racionālā un brīvprātīgā savienībā, 

savukārt, latviešu kultūrtelpu raksturo kulturālās nācijas apzīmējums jeb apvienības 

īstenošanās uz tautas kopējā kultūras un indentitātes apziņas pamata.   	
4

	
 Arī pats termins kultūra ir izskaidrots, šajā darbā ar to saprotot, ka: ''kultūru 

veido valoda, vēsture, reliģiskā pārliecība, ieražas un intuīcija. Tas viss kopumā nosaka 

arī cilvēcisko identitāti,''   kā to ir teicis 20. gadsimta 90. gadu civilzāciju un kultūras 5

teorijas izstrādātājs, Hārvardas Univeristātes profesors Samuels Hantingtons (Samuel 

Huntington) savā darbā Civilizāciju Sadursme. 	


	
 Bakalura darba pētnieciskajai idejai teorētiskais pamatojums ir meklējams 

kanādiešu komunikācijas filozofijas teorijas pārstāvja Herberta Maršala Makluana 

(Herbert Marshall McLuhan) 1977. gadā rakstītajā: ''Vēsturnieki un arheologi vienu 

dienu atklās, ka mūsu dienu reklāmas (paziņojumi) veido visspilgtāko un visuzticamāko 

mūsu ikdienas dzīves atpsoguļojumu visās sabiedrībai ikdienā nozīmīgās jomās un 
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aktivitātēs. Tad ēģiptiešu heiroglifi paliks tālu aizmugurē.''   Sekojoši, ir iespējams to 6

attiecināt un pētīt 19. un 20. gadsimta mijas posmu, pieņemot tā laika reklāmas par 

ikdienas dzīves atspoguļotājām.	


	
 Teorētiskais pamatojums, ka skaidri un konkrēti izsakot ideju caur reklāmu, tai 

skaitā preses reklāmu, ir iespējams pētīt kādu konkrētu kultūru, ir atrodams arī Valērijas 

Sacristas (Valerie Sacriste), reklāmu un mediju socioloģijas doktores, apgalvojumā, kas 

ir iznācis 2001. gada darbā Publicitātes komunikācijas socioloģija (Sociologie de la 

communication publicitaire): ''Reklāma nav tikai vienkāršs ekonomisks atreferējums, 

kas nodrošina vienu vienīgu funkcionālu saikni, bet arī sociāls spogulis, kas pilda 

normatīvu funkciju (normu apkopojums, ko var ņemt par pamatu (Aut. piez.)) tādējādi 

atspoguļojot pasaules uztveri, kultūras, dzīvesveidu, statusu, centru, stereotipu, 

domāšanas un izturēšanās veidus''   	
7

	
 Pieņemot reklāmu kā sociālu spoguli par pamattēzi šim pētījumam, galvenokārt, 

ņemts kanādiešu vēsturnieka Sebastiana Kuvretes (Sebastien Couvrette) veiktais 

pētījumus par Kvebekas preses reklāmu saturu 19. un 20. gadsimtā ''Le contenu 

publicitaire de la presse québécoise aux XIXe et XXe siècles, une source à explorer''. 

Savā pētījumā autors norāda, kāda ir reklāmas vieta Kvebekas presē, kāds ir reklāmu 

saturs un viņa pētījumu ceļi, atsaucoties uz citiem autoriem un iepriekš veiktajiem 

pētījumiem. Kouvrete arī ir rakstījis disertācijas darbu par tēmu ''Un discours masculin 

sur la société: la publicité dans les quotidiens québécois des années 1920 aux années 

1960'', kur pēta sabiedrības vīrišķo ietekmi preses diskursā Kvebekas avīžu reklāmās no 

1920. — 1960. gadam. Iepriekšminētā pētījuma tēmas līdzības dēļ ir iespējams balstīties 

uz S. Kouvreta izklāsīto domu pavedienu un sekot līdzīgām norādēm pētījuma gaitā, 

izmantojot šajā darbā rodamo ideju par pamatu un pētnieciskās iedvesmas rosinātāju. 	


	
 Vēl svarīgi ir minēt latviešu autores Annas Baladinas, sociālo zinātņu maģistra 

grāda komunikācijas zinātnē ieguvējas maģistra darbu Ideālās identitātes un “labā 
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+  ''Les historiens et les archéologues découvriront un jour que les annonces de notre époque 6

constituent le reflet quotidien le plus riche et le plus fidèle qu’une société n’ait jamais donné de 
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égard.'' 
McLuhan, Herbert Marshall, Pour comprendre les médias, Paris: Point-LeSeuil. 1977. p. 268

+  (''(..) la publicité n’est pas une seule et simple information économique, assurant un unique 7

lien fonctionnel mais aussi un miroir social, exerçant une fonction normative en tant qu’elle est 
un lieu d’exposition du monde, des cultures, des modes de vies, des statuts, des pôles, des 
stéréotypes, des façons de penser et de se comporter.'') 
Sacriste, Valerie. Sociologie de la communication publicitaire, Paris: L'Année sociologique 
2001/2, Vol. 51, p. 492



dzīve” žurnāla “Atpūta” un laikraksta “Jaunākās Ziņas” reklāmās (1933–1939), kas 

aizstāvēts Latvijas Universitātes Sociālo Zinātņu fakultātē 2009. gada jūnijā. Autore 

darbā pievēršas līdzīgai tēmai, nosacīdama citus laika nogriežņus, respektīvi, starpkaru 

periodu, un analizē Latvijas ietekmīgajā dienas laikrakstā Jaunākās Ziņas un nedēļas 

žurnālā Atpūta reklāmu piedāvātās vēlamās identitātes un ''labās dzīves'' konstrukcijas, 

ideālo sieviešu un vīriešu tēlus, kā arī rūpniecības preču iemiesotās ''labās dzīves'' 

vīzijas. Preses reklāmas materiāls var tikt pieņemts kā pamats sabiedrības tendenču 

izprašanai.	


	
 Bakalaura darba mērķis ir salīdzinošā aspektā pētīt preses reklāmu 

ikonogrāfisko un tekstuālo saturu un tā pasniegšanas veidu populārajos franču un 

latviešu periodiskajos izdevumos Le Figaro un Baltijas Vēstnesī 1900. gadā iznākošajos 

izdevumos, balstoties uz katras valsts kultūras kontekstu.	


	
  Darba uzdevumos ietilpst analizēt preses reklāmas plašākā vēsturiskā 

kontekstā, un tās salīdzināt divu dažādu kultūru ietvaros. Tāpat pie darba uzdevumiem ir 

pieskaitāma loģisku un pamatotu secinājumu izdarīšana, balstoties uz reklāmas 

konteksta analīzi un tādām zinātniskām metodēm kā kulturoloģija un salīdzinošā 

analīze.	


	
 Bakalaura darba galvenais pētnieciskais jautājums: kā reklāmas un to saturs 

atspoguļoja gadsimtu mijas franču un latviešu sabiedrības kopīgās un atšķirīgās 

iezīmes?	


	
 Pētījuma pamatu veido 3 daļas: pirmajā nodaļā iztirzātas franču preses 

raksturīgās iezīmes, reklāmas loma un gadsimtu mijas laiks. Tas nepieciešams, lai 

izprastu vēsturisko fonu, uz kura attīstījās reklāma šajā valstī un iegūtu teorētisko 

ietvaru vēlākai abu valstu salīdzināšanai. Kā teorētiskais pamats ir izmantoti tādi 

literārie avoti kā Alberta Pjēra (Pierre Albert) grāmata ''Preses vēsture'' (''Histoire de la 

presse'') un Anrija Avenela (Avenel Henri) ''Franču preses vēsture no 1789 līdz 

mūsdienām… '' (''Histoire de la presse française depuis 1789 jusqu'à nos jours…'').  

	
 Otrā daļa veltīta latviešu preses analīzei, sākot ar vēsturiskās situācijas un 

augsnes, kurā radās latviešu avīžniecība, izskaidrošanu un turpinot ar reklāmas latviešu 

presē teorētiskā pamata konstruēšanu. Izmantotas grāmatas par latviešu avīžniecību 

Latvijas Universitātes mediju un komunikācijas vēstures profesores Vitas Zelčes 

grāmata ''Latviešu avīžniecība. Laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā. 1822 — 1865'' 

un latviešu žurnālistikas vēsturi — Arvīds Grigulis, Rihards Treijs ''Latviešu 
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žurnālistikas vēsture. No pirmssākumiem līdz Pirmajam Pasaules karam'', kā arī 

internetā pieejamais LETAS izdevums Alberta Prandes grāmatai ''Latvju rakstniecība 

portrejās''. Šajā nodaļā apskatīta reklāmas latviešu presē izcelšanās un attīstība, kā arī 

tās ietekme uz lasītāju un reklāmas dizaina nozīmība no vizuālās komunikācijas skatu 

punkta.	


	
 Trešajā nodaļā tiek pētītas reklāmas ar reāliem piemēriem, uz kuriem iekļautas 

atsauces pielikumos, kas ir bakalaura darba pētījums, pamatojot to ar iepriekšējās divās 

bakalaura darba daļās atrodamo teorētisko bāzi. Attēlu pētīšana izmantojot 

kontentanalīzes metodi ir aprakstīta Džilianas Rozas (Gillian Rose) grāmatā ''Vizuālā 

Metodoloģija: Ievads vizuālo materiālu pētniecībā'' (''Visual Methodologies: An 

Introduction to Researching with Visual Materials''). Kā arī Francijas Institūta 

mediatēkā pieejamajā grāmatā aprakstītā attēlu analīzes teorija Martinas Žolī grāmatā 

''Ievads attēlu analīzē'' (''Introduction a l'analyse d'image''). Ikonogrāfiskā un tekstuālā 

satura analīze ļauj apskatīt reklāmu turpmāko tehnisko un vizuālo attīstību, reklāmas 

aģentūru izveidošanās priekšvakarā. Tāpat ir iespējams labāk izprast reklamēšanas 

jomas evolūciju jeb šī amata profesionalizāciju preses kontekstā. Darbam ir pievienoti 

pielikumi, lai vizuāli ilustrētu teorētisko materiālu, kā arī padarītu to vieglāk izprotamu 

pilnīgāka priekšstata iegūšanai. Pētīšanai izmantoti populārākie tā laika franču Le 

Figaro un latviešu Baltijas Vēstnesis 1900. gada preses izdevumi.	


	
 Darbs rakstīts, balstoties uz jau zināmiem un pārbaudītiem faktiem, veicot 

pētniecisko darbību un vācot un apkopojot materiālus, tos analizējot un izdarot 

secinājumus. Izmantotā literatūra ņemta no Francijas un Latvijas Nacionālo bibliotēku 

krājuma, Latvijas Kultūras Akadēmijas bibliotēkas un internetā pieejamie materiāli.	


	
 Attiecīgā laika posma reklāmu vizuālie materiāli ņemti no Francijas 

(www.gallica.bnf.fr) un Latvijas Nacionālo bibliotēku digitālā periodikas krājuma 

(www.periodika.lv), kur pieejams bakalaura darbā pētīto avīžu un arī citu vairāk nekā 

100 gadu publicējumu arhīvs, autoritatīvi katras valsts informācijas avotu oriģināli.	


	
 Izmantotās pētniecības metodes: 	


• aprakstošā metode jeb monogrāfiskā – parādības detalizēta izpēte (reklāma presē 

19./20. gs. mijā), apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras 

apskatu (franču un latviešu preses vēsture, attēla vizuāla analīze); 	


• kontentanalīze  — atklāj jēgu, mērķi, vai ietekmi jebkādam komunikācijas veidam 

— daiļliteratūrai, presei, radio pārraidēm, pētot un izvērtējot satura, atkārtojušos 

tēmu detaļas, mājienus un netiešus norādījumus. Kontentanalīzē izmanto 
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tradicionālo informācijas analīzes metodi – tā ietver vispārinātu aktuālo tēmu 

pārskatu, mediju specifiku aktuālo tēmu atspoguļojumā, laikraksta specifisku 

notikumu izklāstu, dažādās valodās iznākošo izdevumu aktualizēto tēmu 

salīdzinājumu. Kontentanalīzes uzdevumi ir: noskaidrot tēmas intensitāti un 

aktualitāti; noskaidrot situācijas un jautājumus, kuru sakarā reklāmas specifika 

laikrakstos tiek pieminēta un novērtēt to atspoguļojuma veidu. Kontentanalīze 

analizē ne tikai skaidro, nepārprotamo tekstu, bet norāda arī uz atšķirīgiem teksta 

satura līmeņiem – primāro saturu (tematiem, galvenajām idejām) un latento saturu 

(konteksta informāciju). Tātad savā darbā centīšos ne tikai virspusīgi aprakstīt 

situāciju, kāda tā bija sabiedrībā, kādu lomu spēlēja ikdienas laikraksti un reklāmas 

tajos, bet arī vēlos panākt dziļāku sabiedrības vispārējās kultūras analīzi, noteicošo 

faktoru un galveno virzītājspēku ietekmi, izprotot laikmeta un sabiedrības kontekstu 

uzdodot jautājumus kā? kāpēc? 	


• dokumentu analīze — (kā kontentanalīzes sastāvdaļa) ir informācijas iegūšana, 

veicot dažādu dokumentu analīzi, kuri satur būtisku informāciju par pētāmo objektu. 

(Dokuments – objektīvās īstenības priekšmetu un cilvēka domas informācijas 

fiksējums ar rakstu zīmju, grafikas, fotogrāfijas, skaņu ierakstu un citu līdzekļu 

palīdzību uz kāda no informācijas nesējiem (papīra, filmas, diska utt.)). Izdala 

oficiālos dokumentus (piem., likumi, noteikumi, lēmumi, pavēles utt.) un neoficiālos 

dokumentus (piem., vēstules, dienasgrāmatas, fotogrāfijas utt.).   Savā bakalaura 8

darbā dokumenti, kurus analizēšu, būs latviešu un franču preses izdevumi Le Figaro 

un Baltijas Vēstnesis, kas iznāca 1900. gadā. Realizēšu mediju reklāmu satura 

analīzi pēc būtības, specifiku aktuālo tēmu atspoguļojumā, kā arī laikrakstu reklāmas 

specifiku ar noteikto tēmu saistīto notikumu izklāstā, parādot mediju kā sabiedrības 

integrācijas veicinātāju vai ierobežotāju.	


!
!
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1. LAIKMETA VĒSTURISKAIS KONTEKSTS UN REKLĀMAS 
KONCEPTS FRANČU PRESĒ GADSIMTU MIJĀ	
!
!
 Gadsimtu mija ir ievērojams izaugsmes un pagrieziena punkts ne tikai visas 

rietumu pasaules vēsturē, bet arī preses attīstības līnijā, dēvēts par franču preses zelta 

laikmetu, konkrēti 1870. — 1914. gadi. Šis periods ir būtisks laiks vēsturē, jo gan 

ekonomiskā, gan politiskā, gan kultūras ziņā Eiropā tika sasniegtas vēl nebijušas 

robežas, jauni atklājumi un neredzēti izgudrojumi. Franču preses zelta laiks sakrīt ar 

Belle Epoque periodu Francijā, kam raksturīga industriālā revolūcija un cilvēku dzīves 

paradumu maiņa kā rezultātā izklaides un socializēšanās manieres guva virsroku un 

kļuva par dominējošo ikdienas dzīvē. Tās bija jaunas dzīvesprieka un optimisma 

vēsmas, kas cienīja brīvību, radošo garu un visu, ko sniedza pilsētas dzīve.  

  

!
1.1. Laikmeta sabiedrības raksturojums un sabiedrības sastāva izmaiņas; 1881.  

gada 29. jūlija preses vārda brīvības likums	


!
!
 Kopumā šis bija laiks, kad tradīcija mērojās spēkiem ar modernajām tendencēm, 

kas lēnām guva virsroku un ieviesa progresīvas pārmaiņas visās dzīves jomās. 

Piemēram, cilvēku dzīvesveids 20. gadsimta sākumā bija krasi mainījies — vairāk 

cilvēku bija nodarbināti industrijas un amatniecības jomā, nekā agrārajā sektorā.   Tas iet 9

roku rokā ar urbanizācijas fenomenu, jo gadsimtu mijā šī parādība bija izteiktāka nekā 

jebkad iepriekš. Pārceļoties uz dzīvi pilsētā bija nepieciešamas jaunas darba vietas un 

iedzīvotāju skaits pilsētās daudzkārt pieauga. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem strādāja 

fabrikās, kas arī bija jauna parādība un reprezentēja moderno, industriālo sabiedrību. 

  Svarīgs ir fakts, ka šī sabiedrības daļa 60% no saviem ienākumiem izdeva par 

pārtiku, 20% par pajumti, 10% par apģērbu un vēl 10% citām vajadzībām.   Līdz ar 10

sabiedrības sastāva izmainīšanos izmainījās arī tās intereses un ikdienas paradumi un 
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cilvēki bija finansiāli spējīgi veltīt līdzekļus avīžu iegādei, kā arī pavadīt laiku, tās lasot. 

Par sabiedrības sastāva izmaiņām gadsimtu mijā runā arī Miroslavs Hrohs (Miroslav 

Hroch), čehu politologs, kurš ir ievērojams nācijas jēdziena pētītājs un grāmatas 

''Sociālie priekšnoteikumi nacionālajai atmodai Eiropā: mazo Eiropas valstu patriotisko 

grupu sociālo mentalitāšu salīdzinošā analīze'' (''Social Preconditions of National 

Revival in Europe: A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic 

Groups Among the Smaller European Nations'') autors. Savā grāmatā viņš raksta, ka  

par izejas punktu ir sarežģīti pieņemt un sadalīt sabiedrību vienkāršās kārtās, jo ir arī 

katras kārtas iekšējās struktūras atšķirības, it sevišķi šajā pārmaiņu laikā, kāds tas bija 

19. un 20. gadsimtu mijā. Valdošā aristokrātija un uzlēcošā kapitālistiskās sabiedrības 

buržuāzija, kā arī zemnieki un  strādnieki, kuru kārta nemitīgi paplašinās —  katrā no 

šīm sabiedrības struktūrām ir iespējams ielūkoties dziļāk, taču vispārīgi tas liecina par 

tādām modifikācijām sastāvā, kas noved pie mūsdienu sabiedrībai līdzīgu aprindu 

uzbūves.   11

 Jāpiemin divi svarīgi un lielu lomu avīžniecības straujā attīstībā spēlejoši fakti 

— obligāta pamatlizglītība un ātrspiedes tehnikas ieviešana iespiesto izdevumu ikdienas 

ražošanā. Viens no ikdienas paradumu mainīšanas virzītājspēkiem bija ''publiskās 

izglītības tēva'' Žila Ferī (Jules Ferry) skolu likums (1882. g.)  , kurā kā obligāta tika 12

noteikta pamatizglītība līdz 16 gadu vecumam, kas bija arī laicīga jeb šķirta no baznīcas 

un bezmaksas. Šis fakts uzlaboja cilvēku izglītotību — tagad daudz lielāka bija 

sabiedrības daļa, kas prata rakstīt un lasīt. Īpaši svarīgi tas ir gan preses, gan jebkāda 

cita rakstīta materiāla attīstībai, jo lasītāju loks bija paplašinājies. 

 Savukārt ātrspiedes izmantošana deva iespēju ātri un vairumā iespiest gan 

avīzes, gan grāmatas, gan dažādas brošūras. To sāka izmantot Anglijā 1814. gadā un 

pirmo iespieda laikraksta ''Times'' izdevumu  , taču vēlāk šī ierīce kļuva populāra arī 13

Francijā un kopā ar šo tehnisko jauninājumu avīze ieguva savu plašo popularitāti un 

universālo varu.  
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 Gadsimtu mijā vārds spēlēja svarīgu lomu un tam piemita īpašs spēks. Šis bija 

pārmaiņu un sabiedrības pārveidošanās laikmets, kur savstarpējā komunikācijā un 

informācijas nodošanā svarīgu lomu spēlēja periodiskie izdevumi un to vieglāka 

pieejamība ļaudīm.	


	
 Attiecībā uz preses vārda brīvības likumu jāsaka, ka jau ilgu laiku preses likumu 

kopumu sastādīja dažādi teksti viens otru papildinot, atkārtojoties un kopējot, bet bija 

vajadzīga skaidrība šajā jautājumā un nepieciešamība pēc izprintēta kodeksa, kas 

pieliktu punktu rakstnieku un izdevēju nesaprašanām. Ar 1881. gada 29. jūlija likumu  14

tika pieņemts kodekss, kurš, aizstājot visus iepriekšējos noteikumus, dod vienotu kopīgu 

likumu regulu, pie kuras var vērsties neskaidrību gadījumā.	


	
 Pirmajā likuma nodaļā pēc preses un iespiesta vārda brīvības apstiprināšanas 

likums nosaka, ka visam materiālam, kas tiek publicēts, ir jābūt norādītai publicēšanas 

vietai un tās nosaukumam. Līdz tam šāds nosacījums nebija obligāts. Tālāk otrajā 

nodaļā tiek runāts par periodisko presi, ka visu avīžu vai periodisko publicējumu 

vadītājam ir jābūt pilngadīgam francūzim. Kā arī tika stingri noteikta forma, ka uz 

avīzes ir, pirmkārt, jāuzrāda avīzes nosaukums, otrkārt, galvenā redaktora vārds un 

uzturēšanās vieta, un treškārt, avīzes izdošanas vieta. Divi no izdotajiem eksemplāriem 

jānodod Republikas prokuratūrā vai vietējā pilsētas domē, un tas veicams nacionālās 

kolekcijas veidošanas labad.	


!
!
1.2. Franču preses zelta laikmets Parīzē un provincē	


!
!
	
 Tikai triju dekāžu laikā no 1870. gada līdz 1900. gadam ikdienas pārdoto avīžu 

skaits palielinājās sešas reizes  . Šis ir laiks, kad Francijā dominē ikdienas prese. It īpaši 15

pēc 1881.gada 29. jūlija likuma, kas dod brīvību rakstīt un publicēt, iezīmē bagātu 

preses attīstības ēru. Francijas trešās Republikas laiks — tās sākums 1871. gadā, kad  

republika tika proklamēta 4. septembrī, likvidēja monarhiju un turpmāk valsts iekārtu 
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noteica Konstitūcija, iezīmējot pārmaiņas politiskajā un sociālajā vidē. Savukārt 1914. 

gads ir I Pasaules kara sākums, kas nozīmē ikdienas ieradumu sabrukumu un vispārēju 

haosu, esot par iemeslu daudzu laikrakstu izzušanai. Izaugsmi un kritumu parāda šie 

statistikas dati: 1867. gadā Parīzē bija 21 dienas laikraksts un Francijas departamentos 

57; 1880. gadā to skaits jau sasniedza 60 dienas laikrakstus Parīzē un 190 

departamentos; bet 1914. gadā, kad manāmas zelta laikmeta beigas, — 52 Parīzē un 42 

departamentos  .  	
16

	
 1890. gadā Le Figaro, ar tirāžu 80 tūkstoši eksemplāru, bija visvairāk lasītais 

laikraksts Francijā un ne velti tāpēc reklāmas vieta šajā avīzē maksāja visdārgāk. Liela 

daļa no lasītājiem bija Parīzes buržuāzija, kas bija lielākā produktu un luksusa 

pakalpojumu patērētāja. Reklāmu un sludinājumu nozīmīgo lomu lieliski parāda arī 

fakts, ka 1892. gadā 33% no Le Figaro ienākumiem nāca no reklāmu un sludinājumu 

publicēšanas. Savukārt, 1896. gadā tie bija jau 37%, kas vēlāk 1930. gadā uzkāpa līdz 

pat 64% no visiem ienākumiem  .  Vislielākā avīžu izplatība, protams, bija Parīzē, jo kā 17

galvaspilsēta tā bija visvairāk apdzīvota. Taču nedrīkst aizmirst arī par provinces preses 

pastāvēšanu, kas šajā pašā laikā bija tikpat attīstīta.	


	
 Parīzes prese darbojās arī provinces pārstāvētajā lauciņā, kur tai bija ievērojama 

klientu daļa. Tai pašā laikā provinces prese uztver Parīzes publiku tikai izņēmuma kārtā 

un pārsvarā vienaldzīgi. Vēl jāmin, ka prese Parīzē ķer bez aizkavēšanās katru politisku 

jaunumu nākošu no valdības vai parlamenta puses. Tie ir galvenie vadītājspēki un 

iedvesmas avots. Turpretī provincē preses reakcija ir daudz lēnāka, kā arī, galvenokārt, 

atkarīga no savas izplatības zonas. Satura ziņā aprakstīti tiek ne tikai politiskie 

notikumi, bet arī sabiedrībai svarīga informācija, kas noved pie preses sadalīšanās  

informācijas presē un politiskajā presē. Tomēr tas ir tikai relatīvs sadalījums, jo, 

piemēram, Dreifusa lietas laikā arī ,,informācijas avīzes’’ rakstīja par politiskām 

norisēm un nevar teikt, ka ,,politiskās avīzes’’ nebūtu minējušas informāciju, kas ir 

ārpus politikas lauciņa. Līdzās šim avīžu iedalījumam pastāvēja arī specifiskā prese, kas 

specializējās kādā konkrētā lauciņā, piemēram, kopienas izdota un attiecās tieši uz viņu 

pašu interesēm, gan profesionālajām, gan garīgām. Kopumā visi laikraksti tika izdoti 
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franču valodā, bet bija arī izņēmumi, kad izdošanas valoda ir vietējais patoss jeb 

izloksne, kā tas bija departamentos tuvu Vācijas robežai. 	


	
 No 1882. — 1914. gadam dienas preses izdevumu skaits provincē strauji auga 

— 114 izdevumi 1880. gadā, 267 izdevumi 1882. gadā, 280 izdevumi 1885. gadā un 

302 izdevumi 1892. gadā. Savukārt 1914. gadā šis skaits atkal bija nokrities līdz 268 

izdevumiem. Nedaudz vairāk ka divas trešdaļas 1914. gadā provincē pastāvošo 

laikrakstu, bija sākti izdot pēc 1882. gada   . Šajā pašā laika periodā pilsētu skaits, kurās 18

sāka izdot laikrakstus, arī pieauga no 78 pilsētām 1882. gadā līdz stabilam skaitlim 96 

pilsētas 1892. un 1914. gadā  .	
19

	
 Skaitļi un fakti rāda, ka ikdienas izdevumi bija pieprasīti, bet tā kā finansiāli 

vieglāk bija uzturēt iknedēļas avīzes, tad to skaits bija lielāks nekā dienas avīžu skaits. 

Abu laikrakstu veidu aptverošās sfēras, galvenokārt, bija politiskie notikumi nacionālā 

līmenī un katra reģiona vietējie notikumi. 	


	
 Apskatītajā laika periodā, 19. un 20. gadsimta mijā, daudzās pārmaiņas 

ietekmēja sabiedrības paradumus un par netņemamu dzīves sastāvdaļu ieviešot 

laikrakstu lasīšanu. Presē publicēja slavenu rakstnieku rakstus, kā arī tika drukāti 

romāni un lugas vairākos turpinājumos.	


	
 Gadsimtu mijā ikdienas laikraksti ķluva par pieprasītāko masu mediju Parīzē un 

Francijas departamentos. Preses attīstības kulminācija jeb preses zelta laikmets sevī 

ietver faktu, ka pārdoto avīžu skaits palielinājās un pārādījās jauni izdevumi, kā arī to, 

ka palielinājās lasītāju loks. Tāpēc nākamajā apakšnodaļā tiks apskatīta franču avīzes Le 

Figaro rašanās, vēsturiskā izaugsme un situācija gadsimtu mijā.	


!
!
1.3. Laikraksts Le Figaro franču kultūrtelpā gadsimtu mijā	


!
!
	
 Franču ikdienas avīzes Le Figaro nozīmībai gadsimtu mijā pievēršoties, 

vispirms ir īsi jāiezīmē tās izveidošanās vēsture un attīstības gājums, kā arī fakts, ka tā ir 

viena no lielākajām ikdienas avīzēm Francijā, kas pastāv vēl joprojām kopš tās 
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izveidošanās 1826. gadā.   Mūsdienās Le Figaro tirāža ir aptuveni 300 tūkstoši 20

eksemplāru, taču neilgi pirms 19. un 20. gadsimtu mijas, 1866. gadā, kad avīze kļuva 

par ikdienas laikrakstu, tirāža jau bija attiecīgajam laikam iespaidīga — 56 tūkstoši 

eksemplāru un 15 tūkstoši pastāvīgo abonentu.  	
 	
21

	
 Pašos avīzes izveidošanās pirmssākumos, 1826. gadā, esot kāda 24 gadus veca 

komēdijaktiera pārziņā, jaunais laikraksts iegūst nosaukumu Le Figaro pateicoties Pjēra 

Ogistēna Karona de Bomaršē (Pierre—Augustin Caron de Beaumarchais) darbu 

''Seviļas bārddzinis''  un ''Figaro kāzas'' autora, izgudrotajam tēlam, meitu medniekam 

Figaro. Par pamata devīzi izvēloties ''satīriska, garīga un kareivīga avīze''  , Le Figaro 22

publicē teātra kritikas un darbojas kā franciskā gara aizstāvis, kas apžilbina ar savu 

nekaunīgumu un antiklerikālismu (Uzskatu sistēma, kā arī sabiedriska kustība, kas 

vērsta pret baznīcas un garīdziniecības privilēģijām, bet ne pret reliģiju  . Aut. piez.).	
23

	
 Vēlākajos gados, kopš laikraksta biežākas iznākšanas sākuma un kopš kļūšanas 

par ikdienas laikrakstu 1866. gadā, Le Figaro tika uzskatīts par vadošo avīzi, viegli 

lasāmu, augstāko sabiedrības aprindu pārstāvjiem domātu, pilnā attīstības sparā, kas 

pārtikušajai un kulturālajai auditorijai ''Parīzē atklāj Parīzi''.  	
 	
24

	
 Gadsimtu mijā Le Figaro var uzskatīt par vitrīnu, kas ataino augstākās 

sabiedrības un intelektuāļu dzīvi jeb darbojās kā vieta, kur tiem satikties un izpausties 

papīra formātā, jo tajā pat laikā Le Figaro rīko arī literāros vakarus. Būdams plaši 

populārs un pieprasīts, laikraksts ar preses reklāmu palīdzību veicina lasītāju kultūras 

līmeņa izaugsmi un muzikālo ieintersētību, aicinot apmeklēt dažādus muzikālus 
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izklaides pasākumus un ik pa laikam publicējot dziesmu nošu rakstus avīzes pēdējā 

lappusē, piemēram, 1900. gada 7. jūlija Le Figaro izdevumā (Pielikums Nr. 1) Florenta 

Šmita (Florent Schmitt) ''Prelūdija''. 	


	
 Kopumā jāsaka, ka Le Figaro kā ikdienas laikraksta identitāte franču kultūrtelpā 

ir daudzpusīga, gan attainojot augstāko sabiedrības aprindu notikumu atbalsi, gan esot 

par plašsaziņas līdzekli masu komunikācijā, kas to padara par iekārojamu reklāmu 

publicēšanas platformu. Lasītāju auditorijas kāre pēc jaunām aktualitātēm ir Le Figaro 

veiksmes stāsta pamatā, un kopējā lasītāju auditorijas indentitāte un raksturīgo iezīmju 

vienotība, ietver sevī publicēto preses reklāmu satura noteikšanu. 	


!
!
1.4. Preses reklāma franču kultūrtelpā gadsimtu mijā	


!
!
	
 Apskatot, izpētot un izveidojot teorētisko bāzi, kas satur informāciju par preses 

attīstības vēsturisko kontekstu un ikdienas laikrakstu lomu sabiedrībā, var pāriet tieši 

pie reklāmas apskatīšanas franču presē. 	


	
 Runājot par 19./20. gadsimtu miju nākas pieminēt fenomenu, kas tieši tad 

izvedojās — zīmolu jeb produktu marku ēra. Tieši reklāma šo kustību veicināja, un tā 

bija sava veida mijiedarbība, ka, pateicoties reklāmai, attīstījās preču markas un, 

pateicoties preču markām, attīstījās reklāma. Ar vien vairāk un vairāk uzmanību 

pievērsa vizuālajam noformējumam, lai reklāma iekārdinātu un pamudinātu pircējus 

iegādāties produktu vai pakalpojumu. Tomēr šajā periodā vēl ir par agru runāt par spilgti 

kliedzošu un uzmācīgu reklāmu laikrakstos kā tas ir mūsdienās. Tagad mēs esam spiesti 

skatīties uz to, ko nemaz negribam redzēt. Turpretī, pagājušā gadsimta sākumā cilvēki 

ar prieku lasīja un kāri ķēra jaunākās ziņas ne tikai avīzes pirmajās vai vidus lappusēs, 

bet arī aizmugurē, kur bija ievietoti individuāli sludinājumi un vēlāk jau kompāniju 

apmaksātas grafiskas reklāmas. 	


	
 Franču preses zelta laikmeta beigās salīdzinājumā ar tā sākumu ir redzama 

attīstība un uzlabojumi reklāmu dizainā. Attēli vairs nav tikai sastāvoši no dažām 

līnijām, bet kļūst komplicētāki, kā arī pārdomātāka ir to ievietošana kontekstā. Šajā īsajā 

laika posmā mainās reklāmas tendences un mērķis. Reklāmu veidotāji ar vien vairāk 

vēlas pārdot, kā arī veidot un ietekmēt potenciālo pircēju. Lai to panāktu, izmantoja 

simboliskus tēlus preču kvalitātes apzīmēšanai. Tas ir sasaistāms ar franču kultūrtelpā 
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esošo fenomenu, ka gadsimtu mijā izplatīta kļuva mākslinieka profesija, pateicoties tam, 

ka vispārējam izglītības līmenis cēlās un bieži vien profesionāli mākslinieki tika nolīgti 

attēlu radīšanai.	


	
 Kopumā franču preses zelta laikmetā reklāma bija jauns veids kā, izmantojot 

presi par informācijas nodošanas ceļu, varēja komunicēt izdevēji un pārdevēji ar 

lasītājiem. Tas bija ērti, ātri un efektīvi, kā arī labumu guvas visas puses — avīzēm 

samazinājās uzturēšanas izdevumi un palielinājās ienākumi no sludinājumu 

publicēšanas, pārdevējiem bija iespēja vienlaicīgi sasniegt plašas masas ar savu 

ziņojumu un lasītāji ērti katru dienu varēja uzzināt par dažādiem jaunumiem un 

izdevīgiem piedāvājumiem.	


	
 Kā jau minēju ievadā 20. gadsimta sākums ir ievērojamu pārmaiņu laiks  gan 

sabiedrībā, gan reklāmas attīstībā. Cilvēku plūsmas dēļ pieaug urbanizācija un 

paplašinās mediju (preses) telpa, kā arī ievērojami attīstās masu ražotnes, rezultātā tas 

viss sauc pēc modernas, pārliecinošas reklāmas. Palielinoties skaitā un kļūstot plašākam 

sabiedrības vidusslānim, vairojas arī sabiedrības brīvie finansiālie līdzekļi un labklājība, 

kas noved pie iespējas patērēt vairāk un padara cilvēkus ārišķīgākus, izmainot 

sabiedrības preču patērēšanas paradumus. Preču patēriņš kļūst par vienu no jaunās 

sabiedrības raksturīgākajām iezīmēm jeb veidu, kā sevi parādīt sabiedrībā, izteikt savu 

statusu. Reklāma sāk izveidoties par industriju, kas veiksmīgi reaģē uz šīm pārmaiņām 

un atrod jaunus veidus cilvēku pārliecināšanai – iedziļinoties indivīda personībā un, 

izmantojot reklāmu ziņojumus, tiek mēģināts patērētāju uzrunāt emocionāli. Šīs kultūras 

tuvākais radinieks ir mūsdienās pastāvošā patērētāju kultūra, jo reklāmas piedāvā 

iegādājoties produktus, kļūt tikpat skaistiem, brīnišķīgiem, veiksmīgiem un laimīgiem 

kā reklāmās attēlotajiem varoņiem un sākt dzīvot tikpat labu un bezrūpīgu dzīvi. 

Tādējādi 20. gadsimta sākumā jeb manis apskatītā laika posma beigās preses reklāma 

sāk ietekmēt sociālo kārtību un līdzināties ar vien vairāk tai modernajai reklāmai, ko 

mēs pazīstam mūsdienās, savā ziņā kļūstot par sociālo vērtību atspoguļotāju.  	


	
 Franču preses zelta laikmeta beigu periods reklāmas attīstībā uzskatāms par 

jaunas ēras sākumu — reklāmai sākot izveidoties par autonomu industriju un ieņemot 

stabilu pozīciju kā ienākumus nesošs bizness, reizē attīstīdams modernās reklāmas 

pamatprincipus. Publicētajos izdevumos ir redzama sekošana pasaulē un Rietumeiropā 

aktuālajām tendencēm izmantojot psiholoģijas un cilvēku pārliecināšanas paņēmienus. 

Galvenokārt, reklāmveidotāji centās pricējus ietekmēt emocionāli un avīze jau bija 

kļuvusi tikai par informācijas nodošanas starpnieku.  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2. LATVIEŠU PRESES VĒSTURISKAIS KONTEKSTS 19./20.  
GADSIMTU MIJĀ UN REKLĀMA TAJĀ 
!
  

 Izpētot un analizējot procesus franču presē gadsimtu mijā, ir redzams, ka 

latviešu preses attīstības gājiens piedzīvo pavisam citus apstākļus, sākot no izveidošanās 

brīža līdz uzplaukuma un popularitātes laikam. Jāsāk ar nelielu sabiedriski politisku 

situācijas aprakstu jeb vēsturisku ievadu, kas dod ieskatu tā laika latviešu sabiedrībā, 

atklājot aktuālas tendences un ikdienas paradumus. Tālāk pievēršoties avīžu lomai 

sabiedrībā un ieinteresētībai gan no izdevēju puses, gan lasītāju puses var veidot 

noslēgumu šim vēsturiski teorētiskās daļas izklāstam ar reklāmu izpēti latviešu presē. 

Jāpiebilst, ka latviešu tautas un nacionālās preses stāsts ir pavisam atšķirīgs no 

iepriekšējā nodaļā apskatītā franču preses attīstības ceļa, galvenokārt, dažādo tautas 

likteņu pagriezienu dēļ. 

  

!
2.1. Laikmeta sabiedrības raksturojums 

!
!
 Latviešu tautas avīžniecības vēstures kontekstā jārunā par visjaunākajiem 

laikiem, kas ir pēdējie desmit gadi no 19. gadsimta un pirmais ceturksnis 20. gadu 

simtenī. Tāpat kā franču sabiedrībā un visā Rietumeiropā, arī Latvijā šis īsais laika 

posms atnesa dziļas pārmaiņas. Ievērojams latviešu tautas vēsturē ir fenomens, ko sauc 

par Pirmo atmodu — nacionālās pašapziņas pieaugums, kas pozitīvā nozīmē noveda 

līdz neatkarīgas valsts izveidošanai pāris gadu desmitus vēlāk. 19. gadsimta beigu 

posmā palielinājās izglītoto latviešu skaits, tādi bija, 19. gadsimta 60., 70. gados 

dzimušie, piemēram, Juris Alunāns, Krišjānis Barons, Atis Kronvalds, Krišjānis 

Valdemārs, kuri radīja jaunlatviešu kustību, par galveno uzdevumu uzstādot latviešu 

kultūras izplatīšanu un rakstīt un lasītprasmes veicināšanu.   Tā kā vairāki no 25

jaunlatviešu kustības dalībniekiem tajā laikā bija studenti Tērbatas (tagad Tartu, 
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Igaunija) Universitātē, secīgi šī pilsēta kļuva par jaunlatviešu ideju izplatības centru, 

vietu latviešu tautas atmodas sākumam. 

 Rīga savu pilsētas svarīgo nozīmi ir turējusi godā gadsimtiem ejot, tai skaitā arī 

19. gadsimta beigās, kad tā bija trešā lielākā Krievijas impērijas pilsēta aiz Maskavas un 

Sanktpēterburgas  . Tāpat kā visur citur Rietumeiropā, arī Rīgā un tagadējās Latvijas 26

teritorijā var runāt par būtiskām pārmaiņām sabiedrības struktūrā. Krasi mainījās 

laucinieku un pilsētnieku īpatsvars — pieauga lauku iedzīvotāju migrācija uz pilsētām. 

Līdz ar to palielinājās strādnieku īpatsvars pilsētās un arī sabiedriskais pieprasījums  

sāka pieaugt. Šajā brīdi vairāk cilvēku sāka darboties industrijas un agrārajā sektorā.  

Jaunceltajās fabrikās koncentrējās liels ļaužu skaits, kam nācās pakļauties jauniem 

dzīves noteikumiem — citādam darba ritmam un disciplīnai. Fabrikas bija vieta, kur 

strādniekiem tika ierādīta viszemākā vietā sabiedriskajā hierarhijā, savukārt visaugstāk 

stāvēja fabrikanti, kuri arī diktēja noteikumus. No viņiem bija atkarīga strādnieku alga 

un labklājība, darba pienākumi un darba ritms. Jo arvien vairāk šīs pārmaiņas sāka skart 

ikvienu sabiedrības locekli, jo vairāk tās tika pamanītas un jo vairāk pieauga buržuāzijas 

kārtas ietekme. Cilvēki, kas bija vairāk saistīti ar mākslu, kultūru un izglītību, 

nepiedalījās jaunajā sociālās kundzības un atkarības jūgā. Šajā laikā Latvijas teritorijā 

izveidojās jauna kustība — ''Jaunā strāva'', kuras pārstāvji bija tādi ievērojami cilvēki kā 

Jānis Rainis, Pēteris Stučka un citi, noformējot savas ambīcijas demokrātiskā ideoloģijā. 

Šīs kustības galvenās idejas atšķīrās no jaunlatviešu kultūras un izglītības aicinājumiem, 

Jaunās strāvas pārstāvji sliecās vairāk sociālpolitisku un nacionālu ideju virzienā, kas 

20. gadsimta pirmajā ceturksnī izveidojās par noteiktu kopumu ar skaidriem mērķiem, 

novedot pie neatkarīgas valsts nodibināšanas pēc Pirmā  pasaules kara. 

 Mazo tautu pašnoteikšanās jautājums ir kā dzinulis tautas ekonomiskajam, 

politiskajam un kulturālajam dzīves uzplaukumam, kas atbalsojas arī literatūrā un 

rakstītā vārda iespiedizdevumos. Latviešu inteliģences sastāvs un uztvere arī mainās, 

lielākoties cilvēkiem kļūstot izglītotākiem un skolu un augstskolu izglītības līmeņa 

celšanās nozīmēja jaunu, neatkarīgu un brīvi domājošu rakstnieku kārtas rašanos. 

Smeldamies iedvesmu no citu tautu kultūrām, latviešu grāmatniecība kļūst attīstītāka, 

iesaistot vairāk profesionāļus — gan māksliniekus grāmatu un avīžu noformējumam, 
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gan arī rakstniekus rakstu rakstīšanai, kā dēļ ir vērts apskatīt latviešu avīžniecības 

pirmsākumus.  

!
!
2.2. Pirmo latviešu laikrakstu dibināšana (Latviešu Avīzes) un latviešu žurnālistikas 

19. gadsimta vidū saistība ar tautas kultūras atmodu (Mājas Viesis) 

!
!
 Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē, pieņēma likumu par vienkārša ziņotāja 

izdošanu, kura mērķis ir ātri un ērti apziņot zemniekus un pavēstīt tiem visu par 

saimnieciskajām un tiesu lietām. Šeit bija jāpublicē ''paziņojumi par pērkamām un 

pārdodamām precēm, par nomām, par testamentiem, uzaicinājumi bezvēsts prombūtnē 

esošiem vai nezināmiem mantiniekiem, paziņojumi par bēgļiem, sludinājumi par 

nozagtām, pazaudētām un atrastām lietām, darba piedāvājumi, kā arī zemniekiem 

adresētie tiesu un valdības rīkojumi''  . Likumā bija īpaši norādīts, ka nekādus citus 27

rakstus vai piezīmes publicēt nedrīkst, vienīgi sludinājumus un paziņojumus. Šis 

izdevums bija jālasa baznīcās pēc dievkalpojuma katra mēneša pirmajā svētdienā, lai 

visi varētu uzzināt jaunumus. Lietišķā satura dēļ šim laikrakstam cenzūra netika 

piemērota. 

 Kā nākamo svarīgo pieturas punktu latviešu avīžniecības vēsturē jāmin Latviešu 

Avīžu izdošanu. Šeit zīmīgs ir jau nosaukumā izvēlētais vārds ''latvieši'', kas pateicoties 

avīzes iznākšanai nostiprinājās tā laika leksikā. 1822. gadā iznāca Latviešu Avīžu 

pirmais numurs  , kur galvenokārt tika apskatītas vietējā mēroga ziņas, jaunumi 28

guberņās. Latviešu Avīzes var uzskatīt par pirmo iespiestā formāta ziņu izdevumu 

latviešu valodā līdzās grāmatām un kalendāriem, tātad — pirmais latviešu sabiedrībai 

domātais masu produkts. Ziņas pārtapa masu produktā un kļuva par ikdienišķu lietu un 

pieprasījumu pēc tām noteica cilvēku intereses un zinātkāre. Ar Latviešu Avīžu radīšanu 

tika aizsākta populārās žurnālistikas veidošana Latvijā, jo lasītie notikumi tika pārrunāti 

ikdienā mājā, krogā, pa ceļam. Lai gan bija arī daļa publikas, kas sagaidīja, ka ar 
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Latviešu Avīžu parādīšanos tauta tiks izglītota arī ārzemju ziņās, tā tomēr bija vīlusies 

uzzinādama, ka sākumā viņu plašākās intereses netiks ņemtas vērā. Latviešu presē 

publicētās ziņas bija rakstītas ļoti vienkāršā valodā un paredzētas plašam sabiedrības 

lokam, bet tajā pašā laikā pamācošas un ar atsauci uz Dievu un Bībeli, līdz tam laikam, 

kad nonāca pie avīzes reorganizācijas citādu aktuālo ideju dēļ, kas jau ieskandināja 

laikmeta vidus posmu.!

 19. gadsimta vidū sāka iznākt laikraksts Mājas Viesis, ko var iezīmēt kā jauna 

posma sākumu, kam raksturīga ir latviešu nacionālā kustība. Sākums meklējams 

Tērbatas Universitātes latviešu studentu organizētajos tautiskajos ''vakaros'', kas 

pamudināja tautiskā nacionālisma manifestēšanu un atbalstīšanu, pārtopot jaunlatviešos 

un iepriekšminētā laikraksta Mājas Viesis izdošanu.  

 Šis iknedēļas laikraksts aizsāka latviešu preses komercializēšanu, jo sākotnēji 

tika izdots peļņas gūšanas nolūkos. Tomēr šāda veida komerciālais izdevums kļuva par 

aktīvu ļaužu pulcētāju, jo ieinteresēti bija gan lasītāji, gan viedokļu paudēji. Tagad 

Mājas Viesis  bija kļuvis par Latviešu Avīžu konkurentu un Latviešu Avīzēm nācās 

pārdomāt savu saturu un meklēt glābiņu avīzes reorganizācijā. Mājas Viesis kļuva par 

pirmo latviešu laikrakstu, kura oficiāli apstiprinātajā darbības programmā tika ietverta 

politisko ziņu publicēšana, reliģisko ziņu publicēšanai bija tikai sekundāra nozīme un 

vispārīgi Mājas Viesis uzskatāms par laicīgu laikrakstu. Savukārt, Latviešu Avīžu jaunajā 

programmā tika iekļauti divi jauni pielikumi — par baznīcas ziņām un par kristīgās 

ticības izplatību pagānu vidū. Abiem šiem laikrakstiem galvenais uzdevums bija 

jaunāko ziņu publicēšana, bet bija nianses, kas atšķīrās, it sevišķi abu laikrakstu dzīves 

skatījumā. 

 Svarīgi ir pieminēt, ka Mājas Viesis bija pirmais izdevums, kuram redaktors bija 

latvietis, kas tajā laikā vietējiem baltvāciešiem šķita nepareizi, nenormāli un pavisam 

nepieņemami. Savā ziņā ar tautiski nacionālo noskaņojumu Mājas Viesa saturā, šis 

izdevums sekmēja latviešu nacionālās kustības uzplaukumu. Kā raksta Vita Zelče savā 

darbā par latviešu avīžniecību, ka ''laikraksts Mājas Viesis 19.gadsimta 50. gadu otrās 

puses latviešu avīžniecības iztirzāto aktualitāšu priekšplānā izvirzīja latviešu etniskās 

pašnoteikšanās un emancipācijas tematiku.''   Šis laikraksts visai cieši ir saistīts ar 29
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jaunlatviešu kustību, kam šī bija kā platforma no kuras piedāvāt nācijas konceptu, 

turklāt viegli realizējama visai plašā ģeogrāfiskā un sociālā lokā. 

 Nedrīkst aizmirst, ka gadsimta vidū tautas kultūras veicinātāji, galvenokārt, bija 

jaunlatvieši, kas aktīvi darbojās izdodami laikrakstus, cīnīdamies pret vācu baronu 

privilēģijām, feodālo dzimtbūšanas iekārtu un panākdami, ka latviešus sāka uzskatīt par 

savas zemes tautu, jeb par latviešu ekonomisko un politisko līdztiesību, pieprasīdami 

latviešu tautas vienlīdzību ar citām tautām.   Taču viņu darbības posms nav ilgs un jau 30

1870. gadu sākumā viņu darbība apsīkst. Jaunlatvieši apzināti vērsās pret Baltijas vācu 

muižniecību un centās atbrīvot skolas no baltvācu aizbildniecības. E. Brastiņš savā 

1931. gada grāmatā Latvija. Viņas dzīve un kultūra par vācu mācītājiem raksta: ''Mēs no 

savas puses atkārtojam, jau reiz izteikto apgalvojumu, ka latvieši neapzinās sevi kā 

tautu, bet tikai kā kārtu,''    tādējādi mēģinot izkliedēt uzskatu, ka izglītots latvietis vairs 31

nepieder pie savas tautas un nav uzskatāms vairs par latvieti, bet par vācieti. Tāpat 

jaunlatviešus var uzskatīt par pamata licējiem latviešu nacionālajai literatūrai, no 

baznīcas neatkarīgajai presei un nacionālās ideoloģijas veidotājiem. Nekaunēties no 

savas tautības, bet ar to lepoties, bija jaunlatviešu aicinājums pārējiem. Svarīgi ir arī 

pieminēt, ka sabiedrības sastāvs šajā laikā mainījās, bija latvieši, kas izkļuvuši no 

nabadzības un ieguvuši vācu pilsoņiem līdzīgu statusu. Vienlaikus ar šādu dažādu 

sabiedrības slāņu izveidošanos un līdz ar to nacionālās pašapziņas veidošanos lielāka 

uzmanība tika pievērsta nacionālās identitātes jautājumiem, tai skaitā preses tālākai 

attīstībai. Pēterburgas Avīzēm te bija liela nozīme, kaut gan tām nebija ļauts iespiest uz 

tautiskumu mudinātus rakstus, bet pietika vien ar nelielu informācijas daudzumu un 

faktu, ka radās ļaudis, kas bija gatavi aizstāvēt latviešu intereses. It īpaši jāuzsver 

Koronvaldu Ata raksts Tautiskie Centieni, kas bija kā pamudinājums uzplaukumam un 

tautas atmodai. Taču nevar piemirst to, ka šeit ir jāsaskata sakarības ar Rietumu kultūru 

un idejām. Pauls Jurevičs savā rakstā Latviešu emocionālā attieksme pret rietumu 

kultūru raksta, ka pēc ārvalstu studijām Berlīnē Kronvaldu Atis, iepazinies ar attiecīgo 
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tautu kultūru un pieejamo literatūru, smēlās paraugus savai turpmākajai darbībai un 

devē A. Kronvaldu par eiropeisko nacionālo ideju paudēju latviešos.   32

 Vēl vērā ņemams fakts ir izglītoto latviešu neziņa, uz kuru pusi vērsties — uz 

Rietumiem, kas tiem saistījās ar vācu muižniekiem un viņu pretlatvisko politiku, 

varmācības un netaisnības avotu, vai arī uz Austrumiem, kas pagaidām atradās taisnības 

un labākas dzīves kategorijā, pat Maskavā izdoto žurnālu tautas atmodas veicināšanai 

zīmīgi nodēvēja Austrums. Ideja par cīņu pie mums tika atvesta no Rietumiem, 

Maskavā dzīvojošo izglītoto latviešu prātos ienāca ideja radīt latviešu zemē žurnālu, kas 

varētu nopietni veicināt literatūras, valodas un sabiedriskās dzīves attīstību. Šajā žurnālā 

ievietoti tādi materiāli kā prozas darbi, dzejoļi, literatūras kritika un populārzinātniski 

apcerējumi, kā arī pirmā gada sākumā ievietotais prēmiju konkurss par labākajiem 

romāniem un novelēm veicināja literatūras un zinātnisku rakstu attīstību. Tomēr lai cik 

centīgi un neatlaidīgi tika strādāts pie šī žurnāla iznākšanas, laiku pa laikam nācās 

sastapties arī ar dažādām grūtībām, jo Maskavā iespiest latviešu žurnālu bija sarežģīti 

un dārgi, it sevišķi lielo pasta izdevumu dēļ. Rakstnieku līdzdalība bija atsaucīga, bet ne 

tik liela un populāra kā nepieciešams, un atmosfēru vēl vairāk saasināja Dienas Lapas 

iznākšana 1886. gadā, kamēr Austruma izdevēji nemaz necentās atrast jaunus līdzekļus 

popularitātes celšanai un abonentu skaita palielināšanai. Lai novērstu žurnāla galīgu 

bojāeju tika nolemts to pārcelt uz Jelgavu, taču tur žurnāls nonākdams svešas rokās, 

mainīja savu izskatu un apskatītās tēmas, kļūstot vairāk piemērots vienkāršās publikas 

gaumei, pēc tam vēl ceļojot uz Rīgu, Cēsīm, līdz beidzot nonācis Andrieva Niedras 

rokās, tas darbojās vēl pāris gadus un 1906. gadā pārstāja iznākt, pēc 22 gadu 

eksistēšanas.   33

 Kopumā var teikt, ka tautas atmodas kustības veicinātāji bija jaunlatvieši, kas 

balstījās un iedvesmojās no rietumnieciskām idejām, sapludinot tās ar reāliem pamatiem 

pašas tautas noskaņojumā (neapmierinātība ar pašreizējo stāvokli). Pieņemot Rietumos 

izveidotās nacionālās un politiski sabiedriskās idejas, kas atainojās latviešu dzīves 

apstākļos, latvieši pierādīja savu piederību pie Rietumu kultūras loka, jo ne visur 
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pasaulē šādas idejas tika tik brīvi un ar sajūsmu uzņemtas, kā pašas par sevi saprotamas. 

Tāpēc, lai veicinātu katra tautieša personīgo izaugsmi un palīdzētu izprast sociālos 

procesus, kā arī attālinātos no dzimtbūšanas laikā iegūtajiem priekšstatiem, izveidoja 

jaunu laikrakstu Pēterburgas Avīzes, kas iestājās par brīvu cilvēku — latvieti.!

!
!
2.3. Pēterburgas Avīzes kā Baltijas Vēstneša priekštecis un Baltijas Vēstnesis kā 

latviešu kultūras izaugsmes veicinātājs 

!
!
 Svarīgi ir pieminēt Pēterburgas Avīzes, par spīti to īsajam iznākšanas posmam — 

tikai trīs gadi —, jo šis laikraksts ir iezīmējis savu vietu latviešu avīžniecības vēsturē, it 

sevišķi 19. gadsimta otrajā pusē ar latviešu nacionālās atmodas kustības rezultēšanos 

latviešu nācijā un Latvijas valstī. Pat dzejnieks Eduards Virza ir teicis, ka: ''Līdz ar 

viņām [Pēterburgas Avīzēm] latviešu tauta it kā bij ieguvusi acis, kas viņai rādīja viņas 

tagadējo stāvokli un arī nākotnes ceļus.''   34

 Pēterburgas Avīzes bija Krišjāņa Valdemāra un viņa domubiedru politiskais 

projekts jeb universitātes studējošo latviešu intelektuāļu laikraksts. Tieši viņu rokās bija 

visas iespējas ietekmēt un mudināt latviešus dzimtenē uz sarosīšanos, bet Pēterburga kā 

izdošanas vieta tika izvēlēta tajā valdošā reformistiskā noskaņojuma dēļ, kas palaida 

cenzūras grožus vaļīgāk. Jau piesakot laikraksta izdošanu, Juris Alunāns iesniedza arī 

paredzamā laikraksta izdošanas programmu, kas ''ietvēra 12 punktus: 1) valdības 

paziņojumi un ziņas par jauniem likumiem; 2) ziņas par vietējiem un ārzemju 

notikumiem, ''īpaši tādiem, kas interesē lauku ļaudīm''; 3) raksti par lauksaimniecību un 

rūpniecību; 4) dabaszinātniski sacerējumi; 5) apcerējumi par saimnieciskiem 

jautājumiem; 6) darbi par vēsturi ''patriotiskās apziņas modināšanai''; 7) publikācijas par 

citām zemēm un tautām; 8) raksti par izglītību; 9) recenzijas par jauniznākušām 

grāmatām; 10) ''sīkumi'', humors, dzejas, u.c.; 11) tirgus cenas; 12) vietējie 

sludinājumi''  . Šis bija īpašs latviešu gatavots izdevums, kura mērķis bija paplašināt 35
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pieejamo laikrakstu loku un nodrošināt latviešu tautas inteliģences celšanu. Tādējādi 

Pēterburgas Avīzes ātri vien iemantoja popularitāti lasītāju vidū un ieguva tikpat lielu 

abonentu skaitu pāris mēnešos kā Latviešu Avīzes 40 gados. Par lielajiem panākumiem 

jāpateicas pašam saturam, kā arī vācbaltu pastāvošās muižniecības opozīcijai un lasītāju 

uzticībai pašiem veidotājiem Jurim Alunānam (redaktoram) un Krišjānim Valdemāram 

(cenzoram), kas bija politiskie domubiedri.  

 Pēterburgas Avīzes bija īstais laikraksts īstajā vietā un laikā. Galvenā ideja, ko 

tas sludināja, bija latviešu tautas emancipācija un individuālās kultūras un brīvības 

izaugsme. Šeit jaunlatvieši uzrunāja savas tautas zemniekus un mudināja tos atmest 

iesīkstējušos stereotipus un kļūt pašiem par sava likteņa saimniekiem. Taču neilgs šāds 

izteikumu brīvības posms vien bija, stingrā kontrolē avīze pavadīja 1862./1863. gada 

miju un šajā posmā lielāko ievērību pievērsa pasaules politisko notikumu apskatiem. 

Pieņemoties spēkā cenzūrai un Baltijas guberņu vietējo pārvaldītāju interesēm 

neatbilstošo izdevuma satura aizlieguma dēļ, Pēterburgas Avīzes 1865. gadā vēstīja, ka 

turpmāk tās vairs neiznāks. Savā beidzamajā darbības gadā tās vairs maz līdzinājās tām, 

kādas tās bija pašā sākumā 1862. gadā. Iesākumā publicēdami spēcīgus rakstus 

politisko, sociālo — tai skaitā saimniecisko, kultūras un izglītības —  jautājumu apskatē, 

tad beigu periodā izdevumi lielākoties sastāvēja no literāriem publicējumiem un 

zinātniskiem sacerējumiem, padarot Pēterburgas Avīzes par tipisku literāru un 

izglītojošu laikrakstu, tālu no izdevēju sākotnējiem ideāliem.    36

 19. gadsimta otrajā pusē latviešu tautā bija redzama sociāla noslāņošanās, kas 

nepavisam nenāca par labu vispārējam stāvoklim, radot pretrunas un ķildas starp 

trūcīgajiem un turīgajiem. Arī Pēterburgā viss negāja vairs tik gludi kā plānots. Ar vien 

vairāk un vairāk sāka atšķirties cilvēku dzīves veids — gan interešu, gan izglītības jomā 

un līdz gadsimta beigās tautas kustībā iestājās apsīkums. Jaulatvieši savu uzmanību 

vairāk veltīja kultūrai un izglītībai, nevis sociālām tēmām, turklāt no Rietumeiropas 

tagad nāca jaunas idejas, kas balstījās attīstītajā industriālajā sabiedrībā un tās galvenais 

jautājums bija sociālās vienlīdzības ideja.   37
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 Gadsimtu mijā svarīgi ir arī pieminēt laikrakstu Baltijas Vēstnesis, kura saknes 

rodamas jau 1868. gadā. Tas tiek uzskatīts par vienu no vecākajiem un nozīmīgākajiem 

latviešu preses izdevumiem, kas informēja lasītājus par aktuālajiem notikumiem un 

citām svarīgām norisēm, piemēram, Latvijas valsts proklamēšanu, pēc laikraksta 

atjaunošanas pēc 11 gadu pārtraukuma. Neiegūstot pārāk lielu popularitāti pirmajās 

dienās, Baltijas Vēstneša iznākšanas biežums daudz mainās, līdz sākot ar 1880. gadu tas 

iznāk sešas reizes nedēļā, jeb kļūst par dienas avīzi. Ar Baltijas Vēstneša parādīšanos 

var atzīmēt modernās latviešu avīžniecības sākumu, kad Mājas Viesi kritizēja tā laika 

rakstnieki un juta, ka ir nepieciešama jaunas latviešu avīzes parādīšanās. Bet tā kā 

sanākušie, ar Krišjāni Valdemāru priekšgalā nosprieda, ka Rīgā latviešu laikraksts 

nespēs iet jaunus ceļus, tad tā izdevniecību uzņēmās Pēterburgā un tā arī sāka veidoties 

Pēterburgas Avīzes. Bet Bernards Dīriķis, uzturoties Rīgā, vēl joprojām bija 

pārliecināts, ka arī Rīgā ir nepieciešama latviešu avīze, it sevišķi, kad Pēterburgas 

Avīzes pārtrauca savu darbību, un 1869. gadā saņēma koncesiju Baltijas Vēstneša 

izdošanai. Tāpēc Baltijas Vēstnesis tiek uzskatīts kā Pēterburgas Avīžu pēctecis un 

daļēji tas turpināja K. Valdemāra sāktās tradīcijas.    38

 Baltijas Vēstneša devums latviešu kultūras mantojumā ir nozīmīgs un nedrīkst 

tikt aizmirsts, jo galu galā Baltijas Vēstnesis gadu desmitiem bija lielākais latviešu 

laikraksts, kas pulcināja ap sevi plašas latviešu inteliģences aprindas. Kad viens no 

redaktoriem 1902. gadā pameta avīzi un izveidoja jaunu, ko nosauca par Rīgas Lapu, 

var iezīmēt Baltijas Vēstneša lejupslīdi. 1903. gadā tas saņēma dažu mēnešu politisko 

rakstu iespiešanas aizliegumu, vēlāk 1905. gadā cariskā cenzūrā ierosināja laikraksta 

slēgšanu, līdz 1907. gadā to patiešām slēdza uz gadu iepriekš izdotā apsūdzības pamata, 

ka ''tas iespiedis veselu rindu nepatiesu un ļoti tendenciozu ziņu par sodu ekspedīciju 

darbību''.   Pēc tam laikraksts iznāca ar nosaukumu Dzimtenes Vēstnesis (1907. — 39

1917.) un pēc tam atkal ar veco nosaukumu, taču tad tā nozīmība jau bija krietni 

mazinājusies. 
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 Bet laikraksta nozīme latviešu kultūras dzīvē, galvenokārt, saistāma ar latviešu 

valodas attīstību, daiļliteratūras popularizēšanu, literatūras kritikas un latviešu 

žurnālistikas attīstību. Pirmām kārtām jāmin latviešu valodas attīrīšana no 

ģermānismiem, ko aizsāka J. Alunāns Dziesmiņās, turpinot kopā ar K. Valdemāru Mājas 

Viesa pirmajos numuros un vēlāk arī Pēterburgas Avīzēs. Baltijas Vēstnesī lomu 

uzņēmās Kronvaldu Atis ar savu rakstu sēriju Kāds vārds par tēvu valodu, ko publicēja 

sākot ar 1869. gada 20. numuru. Savos rakstos Kronvalds ieviesa tādus jaunvārdus, kas 

jau ir iegājušies latviešu valodā kā neatņemama sastāvdaļa, piemēram: vēsture, vēstule, 

pilsonis, sūtnis, satversme, burtnīca un citi. Popularizējot autoru literāro jaunradi, 

Baltijas Vēstnesis atbalstīja latviešu vārdu krājuma attīstību un nostabilizēšanos. Arī 

ortogrāfijas ziņā Baltijas Vēstnesim bija liela nozīme, jo tas bija pirmais laikraksts, kas 

rakstībā atmeta dubultos burtus. Sākumā tikai dažiem vārdiem, vēlāk arī teikumiem, 

līdz beidzot pavisam izmantoja tikai vienu latīņu burtu dubulto vietā. Vēl konkrēti 

ierosinājumi ortogrāfijas uzlabošanai ir atrodami 1869. gada 10. numurā, kur tika 

ieteikts mīkstos līdzskaņus apzīmēt ar īpašām diakritiskām zīmēm, kā š, ž, č, kas ir 

pamatā mūsdienu ortogrāfijai.    40

 Par iespiesto daiļliteratūras darbu nozīmi Baltijas Vēstnesī, jāsaka, ka līdz tam 

laikam īsi darbi tika iespiesti jau visos iznākošajos laikrakstos, bet kā atsevišķa nodaļa 

jeb feļetons, ieviesās tikai ar Baltijas Vēstnesi. Ar šādu regulāri iznākošo feļetonu varēja 

viegli pievilināt vairāk lasītāju, kā arī tam bija atgriezeniskas sekas — tas bija jauns 

stimuls latviešu literatūras attīstībai. Šeit publicējušies daudzi latviešu rakstnieki un 

dzejnieki, piemēram, Auseklis, Pumpurs, brāļi Kaudzītes, Apsīšu Jēkabs un citi. 

Pumpura dzejoļu publicējumus, piemēram, lasītāji gaidīt gaidīja parādamies katrā jaunā 

numurā. Arī Rūdolfs Blaumanis un Anna Brigadere ir publicējuši savus stāstus Baltijas 

Vēstnesī, un dzejoļus — Aspazija, Plūdons, Poruks un citi. Līdz ar to par Baltijas 

Vēstneša kultūrvēsturisko mantojumu var runāt, kā par laikraksta jauno literāro censoņu 

atbalstītāju un literatūras tendenču veidotāju.    41

 Zīmīgi ir pieminēt, ka Baltijas Vēstnesi var apskatīt arī no specifiska 

skatupunkta — kā latviešu nācijas identitātes veidotāju, kā tas ir darīts Denisa Hanova 
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pētījumā Pilsonības Nācija: Baltijas Vēstnesis 1868 — 1906. Galvenokārt Baltijas 

Vēstnesī tika apskatīta vietējā, reģionālā un ārzemju politika, taču avīze arī kalpoja kā 

informatīva platforma, kurā savus uzskatos rakstos publicēja tā laika viedokļu paudēji, 

bieži vien slēpdamies aiz pseidonīmiem vai anonīmi. Svarīgi arī ir zināt, kāda bija šīs 

avīzes lasītāju auditorija, lai saprastu, kam tā tika veltīta. Denisa Hanova pētījumā 

teikts: ''avīzes raksti būs derīgi un saprotami lielākai daļai no lasītājiem un atspoguļos 

visas cilvēka aktivitāšu nozares''  . Ar to šeit jāsaprot aktuālās informācijas publicēšana 42

praktiskiem ikdienas mērķiem, piemēram, saimniecība, tirdzniecība, ražošana, u.c. Tai 

pat laikā, avīzē bija publicēta arī augstākam intelektam domāts materiāls, kuriem 

''garīgās attīstības pakāpe un materiālais stāvoklis ļauj sekot līdzi literatūras, mākslas un 

teātra attīstībai''  . Kaut gan tajā pašā laikā Baltijas Vēstnesis arī apsola savu lasītāju 43

turpināt izglītot, ja vien tas rūpīgi sekos līdzi avīzē pasniegtajām jaunākajām ziņām. 

 Lasītāju loku paskaidrojošs apraksts noved pie secinājuma par tā laika 

sabiedrību un ļauj izdarīt spriedumus par reklāmas materiālu publicētājiem. Jo attiecīgi, 

ja laikraksts tiek veidots kā ''derīgs un saprotams lielākai daļai no lasītājiem'', tad 

loģiski, ka arī tajā ievietotie paziņojumi un reklāmas tādas būs. Lai laikrakstu varētu 

uzskatīt par ''visu cilvēka aktivitāšu atspoguļotāju'', visiem kritērijiem tam ir jāatbilst, tai 

skaitā pēdējai lapai, kas ir gan komunikācijas līdzeklis starp preču un pakalpojumu 

piedāvātājiem un saņēmējiem (piemēram valodas stundu suldinājumi, papirosu 

reklāmas vai teātra izrāžu paziņojumi), gan arī informatīvs starpnieks jau iepriekš 

minētajos saimniecības, tirdzniecības un ražošanas sektoros.    44

 Baltijas Vēstnesis lika pamatus modernajai latviešu avīžniecībai, jo pirms tam tie 

vairāk atgādināja grāmatas formātu, nevis avīzi — gan pēc formas, gan izkārtojuma, gan 

satura. Tas iznāca lielākā formātā nekā bija ierasts un tam bija līdz pat 12 lappušu 

apjoms. Līdz tam pastāvošie laikraksti parasti atspoguļoja notikumu apskatus par kādu 

konkrētu periodu, bet Baltijas Vēstnesis lauza šo tradīciju un sāka publicēt aktuālu 

informāciju, it sevišķi iznākot 6 reizes nedēļā. Lai tas tiktu realizēts, bija nepieciešams 

plašs korespondentu un ziņotāju tīkls, kā arī līdzstrādnieki. Protams, sākumā šiem 
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nodarbinātajiem bija tikai gadījuma raksturs, līdz laikam ejot tie tika piesaistīti kā 

regulāri ziņotāji; parasti tie bija skolotāji vai rakstveži. Amata profesionalizācijas 

kontekstā var runāt par Baltijas Vēstnesi kā par ''žurnālistu skolu'', jo tie kas bija tikuši 

saistīti ar rakstīšanu avīzei, vēlāk nodarbojās citos laikrakstos kā izdevēji, veidotāji, 

vadītāji vai līdzstrādnieki. To var uzskatīt par jaunas latviešu inteliģences profesijas 

sākumu. 

 Tai pat laikā nedrīkst aizmirst par reklāmas vietu Baltijas Vēstnesī. Kā jau 

pieņemts, tās izvietotas laikraksta pēdējā lappusē, bieži vien aizņemot visu lapu. Par 

piemēru ņemot 26. jūnija 1900. gada Baltijas Vēstneša izdevuma pēdējo lapu 

(Pielikums Nr. 2) ir redzams, ka kreisajā augšējā stūrī parasti tika ievietoti sēru ziņojumi 

un līdzjūtības, labo lapas pusi un vidu aizņem reklāmas, bieži ievietotas dažādos rāmjos, 

lai izceltos uz kopējā fona. Pārējo lapas daļu sastāda sludinājumi un individuāli 

paziņojumi. Izpētot 1900. gadā publicētās reklāmas Baltijas Vēstnesī, jāsaka, ka 

procentuāli lielāko daļu tomēr sastāda sludinājumi (individuāli, cilvēku ievietoti, bez 

komerciāla nolūka), nevis reklāmas (kompāniju apmaksāti paziņojumi ar mērķi iegūt 

komericālu labumu), un reklamēto preču kategorijās nav vērojams vienveidīgums vai 

kādas produktu grupas pārākums pār citu — tiek reklamētas gan šujmašīnas, gan 

velosipēdi, gan tabaka, gan arī sludinātas valodu stundas, sapulces, teātra izrādes un 

jaunu grāmatu iznākšanas paziņojumi. Izpētot un analizējot Baltijas Vēstneša reklāmu 

sludinājumus pēdējās lappusēs, nākas secināt, ka šī informācija aizņem visu pēdējo 

lappusi darba dienās, kad avīzes kopējais biezums ir četras lappuses, taču sestdienās 

avīzes apjoms palielinās līdz sešām lappusēm, no kurām pēdējās divas vai divas ar pusi 

ir veltītas reklāmu sludinājumiem. 

 Tomēr Baltijas Vēstnesis atspoguļo tikai vienu daļu no kopējās latviešu preses 

reklāmas situācijas, ko var apskatīt plašāk.!

!
!
2.6. Preses reklāma latviešu kultūrtelpā gadsimtu mijā 

!
!
 19. gadsimta beigu posmā Latvijas periodiskajos izdevumos ir manāmas 

reklāmas, kā arī sludinājumi, kuru veidotāji vēl nav tik pieredzējuši kā to amata brāļi 
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Rietumeiropā, kas prata radīti vizuāli patīkamu un estētiski baudāmu noformējumu.  

Pamats, protams, ir viens un tas pats — teksts un to papildinošs zīmējums, lai 

piedāvājums būtu glīti ilustrēts un piesaistošs, taču, galvenokārt, šeit dominēja 

funkcionālisms un praktiskums pāri ēstētiskam baudījumam. 

 Jāpiemin fakts, ka par Latvijas preses reklāmas ''zelta laiku'' ir uzskatāms 

starpkaru periods, kas neietilpst manā pētniecības laukā, kad reklamēšanās jomā notika 

nepieredzēta attīstība un tās popularitāte strauji auga, kā arī tā izveidojās par īpašu 

atsevišķu nozari. Šeit jau ir manāma pirmā atšķirība ar Francijas preses vēsturi, kad 

preses ''zelta laiku'' posmi divās kultūrās atšķīrās. Kā jau minēts bakalaura darba pirmajā 

daļā, franču preses zelta laikmets atbilst Belle Epoque laikam Francijā, kas ir laika 

posms starp Franču — Prūšu karu (1870) un Pirmo pasaules karu (1914), bet latviešiem 

īsts zelta laikmets  sākas tikai 1920., 1930. gados Tas norāda, ka pie mums šī jaunā 

tendence — reklāma presē kā masu komunikācijas veids —  ir nonākusi vēlāk. 

 Ir interesanti aplūkot kā prese integrējas kapitālistiskās ekonomikas apgriezienos 

un kļūst par galveno masu komunikācijas starpnieku starp paziņojumu autoriem un to 

sasniedzējiem jeb patērētājiem. Šajā procesā drukātā prese pārvēršas nozīmīgā 

informācijas nesējā un lai sevi veiksmīgi pozicionētu preses tirgū, laikrakstu izdevēji 

meklēja veidus kā palielināt lasītāju pulku, dažādojot apskatītos tematus, ne tikai avīžu 

rakstos, bet arī reklāmās. Tajos laikrakstos, kas bija komerciālu nolūku vadīti,  ziņu 

devējiem un publicētājiem laikraksta tirāža bija galvenais kritērijs, pēc kura tika 

nofiksēta cena reklāmas sludinājumiem, ņemot vērā galvenā redaktora vēlmi nosegt 

savas avīzes publicēšanās izmaksas. Lai pievērstu plašākas publikas uzmanību 

publicējot reklāmas, lielākie laikraksti veltīja vairāk vietas sensacionālām ziņām, 

izklaides ziņām, vietējām ziņām un visādiem sīkumiem un hronikām. Tajā pašā laikā 

lapas izvietojums kļūst pārdomātāks un pievilcīgāks un tieši pateicoties reklāmai, tās 

ilustrācijām un dažādajiem formātiem, drukātās preses vizuālais noformējumus kļūst 

pievilcīgāks un acij tīkamāks, nomainot iepriekšpastāvošo kārtību — publicēt montonas 

laikrakstu tekstu kolonnas. 

 Šajā laikā Latvijas presē vēl nav novērojamas paziņotāju izstrādātās mārketinga 

stratēģijas, bet patērētāju piedāvājumu evolūcija gan ir jāņem vērā. Piemēram, savā 
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pētījumā ''Kvebekas preses reklāmu saturs 19. un 20. gadsimtā; avots, ko pētīt''     45

Sebastiens Kuvrete (Sebastien Couvrette) min, ka Kvebekas presē starp 1880. gadu līdz 

1910. gadam visizplatītākā reklāmas produktu kategorija bija medikamenti, nostumjot 

malā apģērbu reklāmas, kas līdz tam laikam bija populārākā kategorija  . Šī perioda 46

laikā reklāmu drukātajā presē daudzuma pieaugums norāda uz strauju šīs jomas 

attīstību. Franču preses vēsturē visuzskatāmākais piemērs bija Le Figaro, kas ap 1890. 

gadu bija panācis tirāžu 80 tūkstoši eksemplāru un kas bija laikraksts, kurā reklāmas 

vieta maksāja visdārgāk. Tā lasītāju pulks sastāvējo Parīzes ausgtākā sabiedrības slāņa, 

kas bija aktīva lukusa preču un pakalpojumu patērētāja, tādējādi reklamētājiem 

pievilcīga auditorija. Šeit ienākumi no reklāmām sastādīja 33% 1892. gadā un jau 37% 

1896. gadā  .   47

 Latviešu preses vēsturē piemeklēt līdzīgus piemērus ir grūti, jo nav pieejama 

informācija un nav veikti pētījumi tieši par reklāmas publicēšanas devumu un 

ieguldījumu preses attīstībā līdz Pirmajam pasaules karam. Par līdzīgu tēmu ir Annas 

Balandinas pētījums ''Ideālās identitātes un ''labā dzīve'' žurnālā ''Atpūta'' un laikraksta 

''Jaunākās Ziņas'' reklāmās (1933–1939)''. Pēc autores darbā pieejamās informācijas var 

secināt, ka 19./20. gadsimta mijā latviešu preses reklāmās vēl netiek izmantota 

psiholoģijas zinātne un patērētāju emocionāla ietekmēšana, kas latviešu avīžniecībā 

kļuva populāra tikai aptuveni 20., 30. gados. Gan sociālu, gan finansiālu iemeslu dēļ 20. 

gadsimtā komerciālā prese kļūst par dažādo preses sabiedrību vienojošo elementu, taču 

attiecināt to uz visiem izdevējiem arī nevar, jo katrs rīkojas savu motīvu vadīts un 

balstoties uz katra personīgās ideoloģijas pareizību šajā industriālā kapitālisma un 

urbānās pasaules laikā.  

 Latviešu preses zelta laikmets savu kulmināciju piedzīvoja tikai starpkaru 

periodā, taču jau gadsimta sākumā var runāt par latviešu preses reklāmas sākotni, it 
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sevišķi jūgendstila kontekstā. Anna Balandina savā pētījumā ''Jūgendstila lietojums 

modernās rūpniecības reklāmās Rīgas adrešu grāmatās (1906 — 1910)'' raksta: 

''Apzinādamies, ka reklāma ir svarīgs ierocis konkurences cīņā un spēj ievērojami 

paaugstināt uzņēmuma peļņu, tie katru gadu reklāmai tērēja arvien vairāk un arvien 

vairāk piedomāja pie reklāmu satura,''   un to var attiecināt uz reklāmām kopumā, tai 48

skaitā preses reklāmām. 

 Latviešu reklāmas specifika gadsimtu mijā ir tāda, ka tā nav tik agresīva uz 

pārliecināšanu un ietekmēšanu, kā franču reklāma presē. Pasniegšanas veids ir no daudz 

neitrālāka viedokļa puses. Viens no latviešu preses reklāmas specifikas raksturlielumiem 

ir salīdzinoši lielāks reklāmas teksta klātbūtnes pārākums pār reklāmas attēlu klātbūtni, 

respektīvi, salīdzinot ar franču presi, 1900. gada Baltijas Vēstneša reklāmas publikācijās 

ir izmantotas maz ilustrācijas un reklāmas attēli. Reklāmas lielākoties sastāv vienīgi no 

teksta. Pētot kā reklāma atspoguļo kultūrtelpu, ir redzams, ka reklāma darbojas kā 

informācijas nesējs, attīstot, bagātinot un papildinot latviešu kultūrtelpu. Piemēram, 18. 

februāra 1900. gada Baltijas Vēstnesī publicētā romāna Divas laimes izdošanas rekāma 

(Pielikums Nr. 3), ar šīs reklāmas starpniecību tiek vairota tautas rakstniecības 

plaukums un lasītāju interese garīgi pilnvērtīgi pavadīt laiku. 

 Nobeidzot šo pētījuma aprakstoši teorētisko daļu, jāpievēršas latviešu un franču 

1900. gada preses reklāmu analīzei trešajā bakalura darba daļā.  

���33

+  Balandina, Anna. Jūgendstila lietojums modernās rūpniecības reklāmās Rīgas adrešu 48

grāmatās (1906-1910). Rīga: LU SZF Komunikācijas studiju nodaļa, 2007., 31.lpp.



3. 1900. GADA BALTIJAS VĒSTNEŠA UN LE FIGARO PRESES 

REKLĀMU ANALĪZE FRANČU UN LATVIEŠU KULTŪRTELPĀ 

  

 Bakalaura darba trešajā daļā ietverta pētniecības praktiskā daļa, ievērojot, 

paturot prātā un atsaucoties uz iepriekšējās divās nodaļās izklāstīto informāciju par 

katras valsts preses attīstības tendencēm un reklāmas vietu presē.  

 Presi un masu medijus ir pieņemts dēvēt par ceturto varu. Šāds apzīmējums ir 

iegājies no 19. gadsimta, kad tā dēvēja avīzes līdzās tādām ietekmēm kā aristokrātijai, 

garīdzniecībai un parlamentam. Visiem zināms, ka laikraksti ir mums līdzās katru dienu 

un ik uz soļa, tie caurvij mūsu dzīvi. Tie nevis nosaka, ko mēs domājam, bet gan rosina 

jautāt un parāda ceļu, par ko būtu jādomā, tādā veidā arī iespaidojot mūsu dienas 

kārtību. Turklāt, laikraksti, gluži kā fēniksi, atdzimst katru dienu no jauna, bet ievēro un 

izpilda savus ilgtermiņā nospraustos pienākumus, kā piemēram, iepazīstināšanu ar 

ziņām. Cilvēkiem katram ir savs viedoklis par konkrētām lietām, taču avīzes dod 

informatīvu fonu, uz kura balstīt šo viedokli vai veidot jaunu. Avīze ir kā tilts starp 

vakardienu un rītdienu, bet esoša šodienā. Tā ir radīta vakar, pie mums ir šodien un bieži 

vien runā par rītdienu. ‘‘Avīzei ir jāizskaidro vakardiena un jāsagatavo lasītājs rītdienai, 

aktualizējot notikumus starp pagātni un nākotni.’’   49

 Runājot par pašu reklāmu kā atsevišķu vienību, jāsaka, ka tā ir savā ziņā jaunu 

standartu veidotāja un nostiprinātāja. ''Reklāma ir mijiedarbības process: tā paņem un 

atdod sabiedrībai tās kodus un simbolus, tās stereotipus un kultūras fenomenus, kas ir 

raksturīgi konkrētajai sabiedrībai, kurus tā uztver, uz tiem adekvāti reaģējot,'' tā teikts 

Ingas Dalibas grāmatā ''Vizuālās reklāmas pamati''   50

 Reklāmas definīcija (publicité franču val.) ir šāda: ,,paziņojumi, informācija, 

kuras mērķis ir padarīt kaut ko plaši pazīstamu, pievilcīgu, izraisīt par kaut ko interesi, 

šim nolūkam izmantojot plakātus, ziņojumus, dažādus masu saziņas līdzekļus. Reklāmu 

plaši izmanto, lai popularizētu noteiktas preces un pakalpojumus, iepazīstinātu ar preču 

���34

+  Bergstrems, Bū. Vizuālā komunikācija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2009. 34.lpp49

+  Daliba, Inga. Vizuālās reklāmas pamati. 2006., 4.lpp. 50

(Grāmatas interneta versija pieejama: http://www.iinuu.lv/userfiles/files/gramata.pdf) [skatīts 
14.05.2014.]



iegādes un pakalpojumu izmantošanas vietām.’’    Tātad reklāma ir masu komunikācijas 51

sastāvdaļa, veids, kā paziņot masām par jaunu produktu parādīšanos tirgū un citiem 

jaunumiem. Ar to iedrošina, pārliecina vai pat manupulē ar auditoriju (skatītājiem, 

lasītājiem, klausītājiem), lai panāktu vēlamo efektu vai mērķauditorijas atsaucību. 

Visbiežāk vēlamais rezultāts ir panākt patērētāja komerciālās preces ievērošanu, taču 

pastāv arī politiskās un ideoloģiskās reklāmas. Ar vārdu reklāma saprot ne tikai 

mūsdienu izpratnē tik populāro vizuālo reklāmu ar kādu attēlu, bet arī sludinājumu, 

mutisku vai rakstisku, kas ir reklāma tāpat kā afiša. Šajā bakalaura darbā jēdziena 

''sludinājums'' nozīme ir saistīta ar tā idejisko un kontekstuālo saturu — tā ievietotājs ir 

privātpersona, kas pērk/pārdod/izīrē/meklē/atdod, nekomerciālu mērķu vadīts (pat ja tā 

ir mājās nevajadzīgās tējkannas pārdošana), vienkārši nododot savu ziņu plašākām 

masām. Savukārt, reklāma ir kādas kompānijas apmaksāta, tikai ar mērķi piesaistīt 

cilvēkus un gūt peļņu.!

 Pēc likuma ,,reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama 

saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi", tā ,,nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos 

reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem", un tajā ,,atļauts iekļaut tikai 

tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, 

tikumības un pieklājības normas".    52

 Ar reklāmas palīdzību tiek mēģināts popularizēt iedomas par ''ideālo dzīvi'', 

aicinot tiekties pēc lietām, kuras patiesībā nemaz nav tik nepieciešamas, bet kalpo tikai 

savas iegribas apmierināšanai. Šeit iederas runāt par patērētāju kultūru, kur reklāmu 

viedotāji konstruē vēlamos priekšstatus par ideālu un laimīgu dzīvi, kas ātri vien 

iemiesojās cilvēku reālajā dzīvē, nosacīdama priekštatus par to, kāda ir dzīves kvalitāte 

un kas ir nepieciešams tās uzlabošanai. Tā tas ir mūsdienās, bet sākums šim fenomenam 

ir meklējams tieši pagājušo gadsimtu mijā. 

 Vēlreiz atkārtošu, ka 19. un 20. gadsimtu mija bija laiks, kad mainījās dzīves 

standarti un sāka viedoties sabiedrība tāda, kādu mēs to pazīstam mūsdienās. Principā 

manis apskatītais laika posms ir kā robeža starp iepriekšpastāvošo dzīvesveidu un jauno, 
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moderno, patērniecisko, Rietumeiropas kultūras ietekmi, kur tiek kultivēti skaistuma 

stereotipi, liekot cilvēkiem ticēt, ka iegūstot kādu lietu, tā statuss vai dzīves līmenis 

celsies, tādējādi padarot indivīdu laimīgāku. Šo pārmaiņu krasi iezīmē latviešu preses 

reklāmas, kur ir skaidri redzams, ka 19. gadsimta beigās avīžu pēdējās lapas lielākoties 

sastāvēja no nekomerciāliem individuālu cilvēku sludinājumiem, savukārt, 20. gadsimta 

pirmajā ceturksnī sāka parādīties fenomens, kas attīstoties izauga patēriņa kultūrā. 

Francijā šī parādība notika ātrāk, staujāk un intensīvāk, Latvijā tā ienāca nedaudz vēlāk 

un lēnīgāk, taču tas ir interesants temats abu valstu salīdzināšanai bakalaura darba 

trešajā daļā kultūvēsturiskā aspektā.  

 Lai varētu pievērsties prakstiskajai pētījuma daļai un salīdzināt reklāmas 1900.  

gada franču un latviešu avīžu izdevumos, vispirms ir jānosaka pētīšanas kritēriji. Manā 

gadījumā tie būs: 

1) reklāmas psiholoģiskās ietekmēšanas aizsākumi preses reklāmās jeb reklāmas kā 

labākas dzīves ieviesējas tēls franču un latviešu presē 19./20. gadsimta mijā, 

respektīvi, nepieciešams pētīt, kā reklāma ietekmēja pircēju izvēli produktu 

patērēšanā, vai tas jau bija aktuāli un kā tas notika franču un latviešu sabiedrībā; 
2) kāda bija preses reklāmu tekstuāla un vizuāla uztveramība 1900. gada Baltijas 

Vēstneša un Le Figaro izdevumos; 
3) kopīgās iezīmes franču un latviešu preses reklāmās 1900. gada izdevumos Le Figaro 

un Baltijas Vēstnesis; 
4) atšķirīgas iezīmes franču un latviešu preses reklāmās 1900. gada Le Figaro un 

Baltijas Vēstnesis izdevumos. 
!
!
3.1. Reklāma kā labākas dzīves propagandētāja latviešu un franču presē 19./20. 

gadsimta mijā 

!
  

 Mūsdienās laikmetīgajā sabiedrībā nav šaubu, ka reklamēšanai ir svarīga loma 

sabiedrībā — gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā. Autore Helga Ditmare, doktore 

sociālajā psiholoģijā un socio—kulturālo rakstu autore, norāda, ka reklāmas patēriņa 

precēm pievieno simboliskās nozīmes, kuru uztver cilvēka reālā identitāte (kāds viņš ir 
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šajā brīdi), un to nodod cilvēka ideālās identitātes uztvērējam (kāds viņš vēlas būt). 

Autore arī min divas konkrētas kategorijas, kuras ir bieži sastopamas patērētāju kultūrā 

— ''perfekts ķermenis'' un ''labā dzīve''  . Līdz ar to reklāmas dara visu, lai indivīds tiktu 53

iespaidots tik tālu, ka sasniegt ''perfektu ķermeni'' un ''labu dzīvi'' kļūst par viņa mērķi. 

Šo faktu lieliski apstiprina piemērs Le Figaro 1900. gada 18. decembra numurā 

ievietotā Pret aptaukošanās tablešu reklāma (Pielikums Nr. 4). Šīs reklāmas ievietošana 

liecina par to, ka sabiedrībā ārējā izskata jautājums bija aktuāla problēma un cilvēki jau 

tad bija gatavi izmēģināt pat kūstošas tabletes, kas cīnās ar aptaukošanos. Šis fakts 

liecina, ka tādas sabiedrībā nostabilizējušās normas kā mūsdienās (pieņemot, dzīvojam 

ārišķības gadsimtā un tas ir tas uz ko cilvēki tiecās), patiesībā to pirmssākumi ir 

meklējami jau simts gadus senā pagātnē, kas ir novedusi cilvēci līdz tādām 

vispārpieņemtajām sabiedrības normām, kādas ir apkārt mums tagad. 

 Protams, jāņem vērā katra indivīda ojektīvie un subjektīvie aspekti par ''perfekta 

ķermeņa'' un ''labas dzīves'' jēdzienu izpratni, respektīvi, objektīvie ir materiālā 

labklājība, nodarbinātība, veselība, ģimene un sociālā līdzdalība, savukārt subjektīvos 

aspektus veido priekšstati par iepriekšminēto labu dzīvi un indivīdu apmierinātība ar to. 

 Ir zināms, ka objektīvajiem aspektiem, kas nosaka dzīves kvalitāti, piemīt 

materiāla vērtība, bet vispārējam priekšstatam par kvalitatīvu dzīvi ir jāņem vērā katra 

individuālie vērtību indikatori, kā piemēram, laime, apmierinātība ar dzīvi un faktori, 

kas to ietekmē — sajūtas, domas, emocijas — kas piepilda ikviena indivīda dzīvi. Tāpēc 

dzīves kvalitātes jēdziens arī subjektīvā manierē ir saistāms ar patērniecību (nopērkot 

kādu lietu, mēs jutīsiemies laimīgāki, piepildītāki) un jau minēto ''labo dzīvi''.  54

Piemēram, Le Figaro 16. jūnija 1900. gada numurā ievietota mākslīgo zobu 

izgatavošanas reklāma (Pielikums Nr. 5), kur brošūru iespējams pasūtīt pēc 

pieprasījuma, bet sniegta informācija arī par jaunā salona atvēršanu, garantējot, ka visi 

zobārsti ir ieguvuši medicīnisku izglītību vai nu Parīzē, vai Amerikā un nodrošina zobu 

saglabāšanas, ārstniecības un aizvietošanas procedūras ar līdz šim vēl neiepazītiem 

veidiem. Ar šo reklāmu var teikt, ka tā atspoguļo iepriekš apgalvoto par dzīves 
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kvalitātes uzlabošanu, kā arī sabiedrības tendenci pārlieku rūpēties par savu izskatu. Tā 

kā sabiedrības sastāvs bija mainījies un parādījusies gan jaunā buržuāzijas kārta, gan 

strādnieku kārta pilsētās, tad reklāmas avīzēs tika ievietotas ar nolūku būt atbilstošas 

savas auditorijas dažādiem pārstāvjiem. Ārējais izskats bija kļuvis par svarīgu faktoru 

ikdienas dzīvē un par savu izskatu bija sākuši rūpēties ne tikai galma ļaudis, kā tas būtu 

bijis, piemēram, 17. gadsimtā, bet arī pilsētniekiem, lauciniekiem un daudziem citiem 

cilvēkiem ir kļuvuši pieejami resursi un radusies interese, lai sekotu līdzi ārējam 

koptēlam. Tiek piedāvāta zobu ievietošanas procedūra (iztrūkstošo vietā), kas liktu tiem 

izskatīties labāk, justies pārliecinātāk par sevi un tādā veidā būt apmierinātākam. 

 Šajā apakšnodaļā jāpiemin Annas Balandinas maģistra darbs Ideālās identitātes 

un “labā dzīve” žurnāla “Atpūta” un laikraksta “Jaunākās Ziņas” reklāmās (1933–

1939)  , kas ir rakstīts tieši par ''labās dzīves'' tēmu preses reklāmās latviešu presē. 55

Autore raksta, ka reklāmās tika attēloti vizuāli pievilcīgi tēli, materiāli pārtikuša un 

bezrūpīga dzīve bija mērķis, ko ikviens vēlas sasniegt. ''Reklāmas vēstīja, ka galvenais 

kvalitatīvas dzīves rādītājs ir labs izskats un iespēja iegūt savā īpašumā materiālas un 

modernas lietas, jo tās veidos subjektīvo apmierinātību ar dzīvi, labklājību, laimi un 

apmierinātību, sniedzot fizisku un psiholoģisku komfortu, ceļot cilvēku pašapziņu un 

tādējādi vairojot to labsajūtu, laimes izjūtu un iespēju attīstīt savu personību. Šādi 

attēlojot vēlamo realitāti, reklāma aicināja sapņot par iespēju tajā nokļūt, cenšoties tās 

uztvērējā radīt ticamības izjūtu, ka, patērējot noteiktus produktus, ikvienam ir iespējams 

tā dzīvot.''   Lai gan autores darbā tiek runāts par situāciju Latvijā 20ajos, 30ajos gados, 56

tomēr tās pašas īpašības var attiecināt arī uz kopainu preses reklāmas jomā vispār, tai 

skaitā arī Francijā un Latvijā gadsimtu mijā, kad iepriekš aprakstītās tendences vēl tikai 

sāka veidoties.  

 Latviešu sabiedrībā caur preses reklāmu saturu var novērot līdzīgu parādību kā 

franču sabiedrībā, arī latvieši sāk interesēties par ārišķīgām lietām un to redzeslokā 

nokļūst modes jaunumi, par ko var spriest pēc Baltijas Vēstnesī 15.februārī ievietotās 

reklāmas par jauna žurnāla iznākšanu — Modes Wehstnesis (Pielikums Nr. 6). 

Interesentiem tiek piedāvāta iespēja pasūtīt sev parauga numuru, kā arī izdevēji 
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informē, ka nākamajam numuram jāpiesakās laicīgi, jo pirmajam jau ir tik liels 

interesentu skaits, ka izsūtīt visiem plānotajiem abonentiem nav iespējams, un norāda, 

ka žurnāla maksa ar piesūtīšanu mājās gadā ir 4 rubļi un 25 kapeikas, bet pusgadā — 2 

rubļi un 15 kapeikas. Raksturīgi arī, ka par jauna žurnāla iznākšanu tiek paziņots ar 

avīzes starpniecību, it sevišķi tādas, kas jau ir ieguvusi popularitāti un savu regulāro 

lasītāju lauku. Laikraksti bija veids kā sasniegt plašākās masas ar informāciju, kas 

peļņas gūšanas nolūkos nav mazsvarīgi.  

 Gadsimtu mijā cilvēki sāka vairāk domāt par ārējo izskatu, sevis kopšanu un 

vispārēju higiēnas līmeņa paaugstināšanos, par to liecina, piemēram, 22. janvāra 1900. 

gada Le Figaro ziepju reklāma Blanche Leigh (Pielikums Nr. 7), kurā ir redzami cilvēku 

pārliecināšas un ietekmēšanas elementi, nodēvējot šīs par vislabākajām un 

vishigiēniskājām ziepēm, kas ir nopērkamas it visur. Konkrēta produkta veidotāju 

izmantotie apzīmējumi vislabākais ir viena no tipiskākajām reklāmas industriju 

pārstāvju pārliecināšanas metodēm, sakot, ka mūsu produkts ir vislabākais, bet citi tādi 

paši produkti ir tikai labi vai parasti. Loģiski, ka cilvēks izvēlēsies sev labāko produktu, 

jo kāpēc gan ņemt parastas ziepes, ja es varu izvēlēties iegādāties vislabākās ziepes un 

būt apmierināts ar savu izvēli.  

 Līdzīgi kā iepriekšējā piemērā, tendence, ka cilvēki aizvien vairāk sāka vērtēt 

ārējā izskata detaļas un materiālas lietas kā patiesos to tēlu veidotājus, izskaidro interesi 

par modes jaunumiem. Tas ir redzams arī 6. oktobra 1900. gada Le Figaro reklāmā par 

cimdu, kabatlakatiņu, siksnu un lietussgargu jeb galantērijas nonākšanu pārdošanā sākot 

ar pirmdienu, 8. oktobri. Pēc šīs reklāmas var spriest, ka franču sabiedrībai bija aktuāli 

ikdienā izmantot cimdus, kabatlakatiņus, jostas un lietussargus, kas sasaucās ar pirmajā 

nodaļā rakstīto par dzīvesveida maiņu gadsimtu mijā, kad par galveno aizraušanos kļuva 

dzīves baudīšana, atnesa kopā ar dzīves prieka un optimisma vēsmām jaunus 

paradumus, kas ātri vien nostiprinājās tā laika sabiedrībā. Respektīvi ar pieprasījumu 

pēc cimdiem un kabatlakatiņiem var saprast dzīves uztveres filozofiju un pilsētniecisko 

dzīves veidu, kas urbanizācijas rezultātā izpaltījās gan latviešu sabiedrībā, gan Francijā. 

Tāpēc interesanti apskatīt abu kultūru līdzīgās un atšķirīgās iezīmes, izmantojot 

salīdzinošo analīzi turpmākajās apakšnodaļās. 

  

!
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!
3.2. Preses reklāmu tekstuālas un vizuālas uztveramības analīze 1900. gada Baltijas 

Vēstnesī un Le Figaro 

!
!
 Gadsimtu mijā franču un latviešu avīžniecībā lielākā daļa no preses reklāmām 

sastāvēja no teksta. Grafisku attēlu un ilustrāciju reklāmas bija retas un primitīvas. 

Atsevišķu teksta daļu izcelšanai franču un latviešu avīžniecībā izmantoja dažādus fontus 

un burtveidolus un pašus burtus gan mazākā, gan lielākā izmērā.  Burtveidols ir vienā 

dizainā veidots alfabēts (burti, cipari un citas rakstuzīmes). Fonts ir tehniski noteikta 

izmēra un stila burtveidols, tomēr mūsdienās šo terminu biežāk izmanto paša 

burtveidola apzīmēšanai digitālā kontekstā.    Valodniecības pamatterminu skaidrojošā 57

vārdnīcā teikts, ka fonts ir: ‘‘noteikta grafiskā veidola rakstzīmju kopa’’.   58

 Lielākā daļa preses reklāmu sastāvēja no teksta, jo grafisku attēlu un ilustrāciju 

reklāmas bija retas un primitīvas. Atsevišķu teksta daļu izcelšanai izmantoja dažādus 

burtu veidus un izmērus. Tā kā šajā laikā reklāmas lielākoties sastāvēja no teksta, tad 

teksta uztveramībai svarīgi bija pievērst uzmanību tādām lietām, kā: burtveidols, mazie 

un lielie burti, burtu izmērs, rindstarpas, rindu garumi, vārdu atstarpes, atstarpes starp 

rakstu zīmēm, kā arī papīra krāsa un tekstūra un pats galvenais — valoda, saturs un 

lasītājs, kas ir šo rakstīto ziņu adresāts. Tiek uzskatīts, ka vieglai lasīšanai vislabāk 

piemēroti ir burti ar apaļiem stūriem un liekumiem, jo tas mazina raksta vienveidību un 

sniedz acīm pavedienu, kuram ir viegli sekot. Būtiski ir ievērot rindstarpas, vārdu 

atstarpes, rindu garumus un sleju izvietojumu. Attālums starp rindām ietekmē lasāmību 

un ja attālums ir par mazu, rindas saplūst un ir grūti izlasāmas. Taču, ja rindas ir pārāk 

retas, arī tad ir grūti lasīt, jo teksts nav saturēts kopā. Optimālais variants ir rindstarpas 

lielums ir nedaudz lielāks, kā burtu lielums un palielinot burtu lielumu proporcionāli 

jāpalielina arī rindstarpa. Rindas garums jeb slejas platums ir jāņem vērā rediģējot avīžu 

rakstus, taču arī attiecībā uz reklāmu šis punkts ir svarīgs, jo visbiežāk reklāmai ir 

atvēlēts iezīmēts lauks, kurā jāsatilpina viss teksts. Savukārt slejas izvietojums — 
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līdzināts pret kreiso malu, līdzināts pret labo malu, līdzināts abās pusēs vai centrēts — 

kopā ar burtu kombināciju ievērojami ietekmē teksta uztveramību, tāpēc virsrakstu, 

rakstītu ar lieliem burtiem, parasti novieto centrēti. Vārdu atstarpēm ir jābūt pietiekami 

lielām, lai varētu skaidri izšķirt atsevišķus vārdus. Ja tā būs pārāk maza, tad vārdi saplūs 

kopā un tos būs grūti izlasīt. Drukātajos medijos (t. sk. laikrakstos) vislabākais variants 

ir izvēlēties standarta izkārtojumu ar standarta attālumu starp burtiem. Skatoties no 

kultūrvēsturiskās puses, gadsimtu mija bija laiks, kad franču sabiedrība kļuva 

izglītotāka, pateicoties obligātās izglītības likumam, un gan mākslinieki, gan lasītāji 

sagaidīja vairāk no avīzes nekā tikai drukātu tekstu, bet drīzāk kā aizraujošu laika 

kavēkli pie kā veldzēt savas inteliģentās slāpes.	


	
 Reklāmu un sludinājumu ilustrēšanā izmantotos attēlus ir nepieciešams ievietot  

pareizajā kontekstā, jo nepareizs konteksts var pārveidot attēlu. Virsraksti un citi teksti, 

novietoti blakus attēlam, ir attēlu ārējais konteksts, kas, ja nepieciešams, var arī mainīt 

saturu. Šīm ilustrācijām ir jāsaskan ar reklamējamo objektu un jābūt saskaņā ar 

konkrēto vēstījumu un tā kontekstu. Vizuālajā komunikācijā attēli tiek izmantoti ar 

mērķi. Lai nonāktu pie pareizo attēlu izmantošanas, ir nepieciešams vispirms 

noskaidrot, vai ar šī attēla palīdzību lasītājam tiks sniegta informācija par to, kas 

redzams attēlā un kāda tam saistība ar konkrēto reklāmu, kā attēls ir veidots un kādā 

kontekstā parādīts, lai padarītu uztveršanu vieglāku, kam tas ir domāts un ar kādu mērķi 

tiek sūtīts. 

 19. gadsimta franču avīžu izdevniecībā visbiežāk izmantotā burtu saime ir 

antīkva (Pielikums Nr. 8). Antīkva ir: ‘‘latīņu raksta veids, kam raksturīgi burti ar 

noapaļotām kontūrām, piemēram, A a, B b, C c. Lielie burti izveidojušies no 

kapitālraksta, mazie — no karolingu minuskuļa. Antīkva lietota kopš 14.–15. gs. līdz 

mūsdienām’’.   Šiem burtiem ir mainīgs ritms starp biezajām un šaurajām līnijām, kā arī 59

apakšgarumi un izliekumi ir dažādi. Šie burti ir ērti lasāmi, tāpēc jau kopš 16. gadsimta 

sastopami grāmatu iespiešanā. Latviešu presē ir novērojama gan vecā, gan jaunā 

rakstība, kas tiks apskatīta turpmākajā apakšnodaļā par atšķirībām franču un latviešu 

kultūrtelpā 19. un 20. gadsimta mijā. 
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 Burtu izvēle gan franču, gan latviešu preses reklāmās ir svarīga avīzes 

rediģēšanas sastāvdaļa, jo jāpiemin dažas galvenās burtu funkcijas — viegla teksta 

lasīšana, lai uztvertu teksta loģiku un struktūru, un teksta un burtu saskaņa tādā ziņā, ka 

burtveidolam ir jāiederas kontekstā. Par piemēru ņemot Le Figaro 25. augusta 1900. 

gada medikamentu reklāmu pret reimatismu, podagru (Podagra, ģikts: vispārēji 

vielmaiņas traucējumi, kas saistīti ar urīnskābes sāļu uzkrāšanos organismā un to 

izgulsnēšanos locītavās, zemādā un citur.   Aut. piez.) (Pielikums Nr. 9) ir redzams, ka, 60

lai izceltu medikamenta nosaukumu, tas ir rakstīts ar lieliem burtiem un lai tam 

pievērstu uzmanību pirmkārt, šie burti ir vislielākie salīdzinot ar citiem. Vārdi, 

paskaidrojoši kāda veida kaitēm tā ir, ka tā ir pret podagru, reimatismu, ir rakstīti 

mazākiem, bet, salīdzinot ar citiem, vidēja izmēra burtiem. Un vieta, kur to iegādāties 

arī ir attēlota lielāka izmēra burtiem, pēc tā var spriest, ka burtu lielums ir izvēlēts 

attiecīgi paustā teksta nozīmībai un tas veido izteiktu hierarhiju. Salīdzināšanai 

teorētisks burtu lieluma un izvietojuma paraugs rāda, ka virsrakstam ir izmantots 

vislielākais burtu izmērs, aptverošai ievadinformācijai nedaudz mazāks, bet 

apakšvirsraksta burtu izmēra lielums ir iepriekšējiem diviem pa vidu (Pielikums Nr. 10). 

Tas it sevišķi attiecās uz rakstiem avīzēs. Šāda teksta uztveramībai ir jāpievērš 

uzmanība, jo lasīšana kļūst par neapzinātu procesu, acis burtiem seko no kreisās uz labo 

pusi un smadzenes domā līdzi iztēlojot tēlus, ainas un domas. Lai nokļūtu līdz šim 

fenonmenam, avīžu iespiedējiem ir jāzin, ka mēs nelasām atsevišķus burtus un bieži 

vien mēs pat nemaz nelasām vārdus. No latviešu preses kā piemēru var minēt 

Fotografiska eestahde reklāmu Baltijas Vēstnesī 27. septembra 1900. gada numurā 

(Pielikums Nr. 11). Ar vislielāko burtu izmēru ir attēlots reklāmas nosaukums — 

Fotogrāfiska izstāde —, nedaudz mazāka izmēra burti sniedz autora vārdu un vēl 

mazāka izmēra burti apraksta atrašanās vietu. Arī šeit ir novērojama teksta hierarhija 

attiecība skatoties no informācijas svarīguma punkta, tāpat kā tas bija franču presē 

publicētajā reklāmā. Savukārt, reklāmas saturs atspoguļo tā laika latviešu sabiedrības 

interesi par  mākslu un kultūras pasākumiem, šajā gadījumā fotogrāfiju izstāde. Tas 

norāda uz reklāmas kā gadsimtu mijas sabiedrības kultūrtelpas atspoguļotājas 

fenomenu. 
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 Preses reklāmās attēli tiek izmantoti ar mērķi. Lai nonāktu pie pareizo attēlu 

izmantošanas, ir nepieciešams vispirms noskaidrot, vai ar šī attēla palīdzību lasītājam 

tiks sniegta informācija par to, kas redzams attēlā un kāda tam saistība ar konkrēto 

reklāmu. Vēl svarīgi ir saprast kā attēls ir veidots un kādā kontekstā parādīts, kam tas ir 

domāts un ar kādu mērķi tiek sūtīts. Visskaidrāk reklāmas domu izsaka vienkāršs 

attēlojums, tam, kas tiek pārdots. Piemēram, 18. jūlija Baltijas Vēstneša velosipēdu 

reklāmā (Pielikums Nr. 12) ir attēlots grafiski zīmēts velosipēds. Procentuāli attēls 

aizņem pusi no reklāmas laukuma, tam seko reklāmas nosaukums Brennabor welosipedi 

un izgatavotājrūpnīcas nosaukums E. Sagowsky, Rigâ. Efektīvi ir izvēlēties vidēja 

lieluma attēlu atbilstošu kontekstam, kas papildina ievietotās reklāmas tekstu, jo 

tādējādi tiek pievērsta lielāka uzmanība un šī reklāma izceļās un ir daudz pamanāmāka 

starp citiem, ar tekstu pildītiem laukumiem. Kas attiecās uz franču press reklāmās 

sastopamajiem attēliem, jāsaka, tie arī nav daudz, un ir drīzāk vienkārši, ar informatīvu 

funkciju. Piemēram, 16. septembra 1900. gada Le Figaro publicētājā paklāju, mēbeļu un 

apģērbu reklāmā (Pielikums Nr. 13), kur reklāmas idejas momentānai uztveršanai ir 

ievietoti aprakstīto tekstu ilustrējoši attēli — paklāji un dāma žaketē un cepurē —, 

norādot, ka šādus ir iespējams iegādāties. 

 Šajā apakšnodaļā apskatītajai reklāmu vizuālajai attēlošanai svarīgs vienojošs 

faktors ir vienotība. Vienots veselums pastāsta vairāk nekā kādas daļas atsevišķi un 

vienota veseluma labu izskatu nosaka grafiskais dizains, tas ir kā teksta un attēlu 

mijiedarbība. Iepriekš analizētās preses reklāmu ilustrācijas ir vēl attīstības sākumā un 

tās nepavisam nav tādas kā mūsdienās — krāsaini kliedzošas un ļoti uzkrītošas. Attēli ir 

labi palīgi, lai paaugstinātu vēstījuma iedarbību un analizējot augstākminētās reklāmas, 

ir secināms, ka tajās sastopamiem attēliem lielākoties ir informatīva nozīme, jo tie 

vienkārši nodod vajadzīgo informāciju par produktu to attēlodami. Tie ir vienkārši un 

precīzi preču attēli, kas ir aprakstoši un tiek izmantoti, kad informācijas sūtītājs vēlas 

parādīt kā kaut kas izskatās vai demonstrēt noteiktas produkta īpašības. 

!
!
!
!
!
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3.3. Kopīgās iezīmes latviešu un franču kultūrtelpā un preses reklāmās 

!
!
 Iesākumā, atsaucoties uz iepriekšējās nodaļās apskatīto, salīdzinot Latviju un 

Franciju, varam secināt, ka Latvijā, tāpat kā Francijā un citur pasaulē, 20. gadsimta 

sākumā ir novērojams pamatīgs pārmaiņu laiks, kas dziļi skar sabiedrību un tās 

domāšanas veidu. Urbanizācijas procesu pieaugšanas temps, mediju telpas 

paplašināšanās, masu ražotņu attīstība ir raksturīgas gadsimtu mijas iezīmes. Šis laiks 

saskanēja ar preses reklāmas evolucionēšanu par produktu, līdzīgu tam, ko pazīstam 

mūsdienās.  

 Svarīgi ir pieminēt sabiedrības sastāva izmaiņas, kur vidusslānis palielinājās un 

vairojās arī sabiedrības labklājība, respektīvi, cilvēki varēja atļauties iegādāties vairāk 

un tērēt vairāk, kas attiecās gan uz franču, gan latviešu sabiedrību. Rezultātā cilvēki 

kļūst ārišķīgāki, kā jau iepriekš minēts, un, patērēdami vairāk, tie cenšās sevi definēt 

sabiedrībā un atklāt citiem savu statusu. Iepriekšējos gadsimtos bija stingri nodalītas 

cilvēku kārtas, un kurš bija zemnieks, tas arī par zemnieku palika, un par karali kļūt 

nemaz nesapņoja. Gadsimtu mijā ikvienam bija dota iespēja kļūt par personīgo ''karali'' 

ar iegūtām materiālām vērtībām, lai celtu savu stāvokli citu acīs. Tāpēc tas arī bija īstais 

laiks, kad reklāma kļuva par industriju, un jomas pārstāvji gan apzināti, gan neapzināti 

aptverdami notiekošās pārmaiņas, sāka izmantot emocionālas ietekmēšanas pieejas. 

Protams, starpkaru periodā tā attīstās daudz intensīvāk un pastiprinātāk, bet 20. 

gadsimta sākuma franču un latviešu kultūras kontekstā ir vērts par to runāt, jo šo posmu 

var uzskatīt par laiku kad sāk veidoties aizmetņi reklāmas jomas tendencēm, kas vēlāk 

izaug un turpina attīstīties arī mūsdienās. 

 Spriežot pēc preses reklāmām, franču un latviešu sabiedrībā ir vērojamas 

līdzīgas tendences, piemēram, 14. septembra 1900. gada Baltijas Vēstneša numurā 

atrodamajā vīnu un alus reklāmā (Pielikums Nr. 14) un franču avīzē Le Figaro 3. aprīļa 

numurā Byrrh uz vīnu bāzes gatavota tonika dzēriena reklāma (Pielikums Nr. 15). 

Franču tonika reklāmas izcelšanai uz kopējā fona ir izmantota retāk sastopama parādība 

— baltu burtu attēlojums uz melna fona. Uz kopējā lappuses izskata nav grūti 

iedomāties mazu melnu pleķīti izceļamies, tādējādi pievēršot vairāk uzmanības, nekā 
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tad, ja tas monotoni saplūstu ar pārējo tekstu. Franču tonika reklāmā atkal ir manāms 

vārda labākais izmantojums, tāpat kā augstāk minētajā ziepju reklāmā. Pēc tā var spiest, 

kā šāda atsevišķu produktu nostādīšana augstāk par citiem, izceļot tos ar vārdiem 

labākais un vislabākais, sāk kļūt populāra un bieži pielietota. Kaut gan šīs divas franču 

un latviešu alkoholisko dzērnienu reklāmās no vizuālās komunikācijas skatu punkta ir 

pilnīgi atšķirīgas jau izmantotās informācijas pasniegšanas daudzumā, izmantotā burtu 

stila dažādībā un vispārējā noformējumā, uzmanība šajā gadījumā jāpievērš to saturam, 

lai ieraudzītu līdzības divās dažādās kultūrās. Šajā sakarā pamatojumu atkal var meklēt 

bakalura darba iepriekšējās daļās, kur runāts par sabiedrības dzīvesstila maiņu. 

Pilsētnieki nenodarbojās ar savu dzērnienu brūvēšanu, tie izvēlējās iegādāties to no 

tirgotājiem, kuri, savukārt, lai paziņotu par preču pieejamību izvietoja reklāmas avīzēs, 

tādējādi ļauj savai ziņai sasniegt plašākas masas gan franču, gan latviešu sabiedrībā.  

 Par ļaužu kultūras līmeni liecina avīzes ievietotās tikko kā izdoto grāmatu 

reklāmas. Tādas ir atrodamas gan franču, gan latviešu presē ar nelielām vizuālām 

atšķirībām, piemēram, 18. februāra 1900. gada Baltijas Vēstnesī publicētā romāna 

Divas laimes iznākšanas rekāma (Pielikums Nr. 3) ir noformēta ar rāmīti, kas sastāv no 

rombiem, lai izceltu šo paziņojumu uz kopējā lappuses fona. Savukārt, franču presē 3. 

septembra 1900. gada Le Figaro paziņojumam par Onorē Balzaka pilnu, ilustrētu darbu 

iznākšanu (Pielikums Nr. 16) izvēlēts horizontāls noformējums, it īpaši izceļot autora 

vārdu, tādā veidā piesaistot publiku ar jau visiem labi zināmā un pazīstamā autora 

kvalitatīvajiem literārajiem darbiem pārizdotā formātā. Pēc šī var spriest, ka abās 

kultūrās ir ienācis laiskais, bet tajā pašā laikā inteliģentais laika pavadīšanas fenomens 

— grāmatu lasīšana. Pat tās, kas jau ir izlasītas, var skaisti sagult plauktos, lai 

potenicālie ciemiņi un citi ļaudis varētu acīmredzami pārliecināties par indivīda 

inteliģences līmeni pēc grāmatplaukta satura. Jāpiemin arī fakts, ka iedzīvotāji ir sākuši 

kļūt arvien izglītotāki, Francijā to noteica obligātais skolu izglītības likums, bet latviešu 

sabiedrībā līdz ar gadsimtu mainījās arī cilvēku paradumi un augot lasīšanas prasmei, 

auga arī cilvēku interese par grāmatām.  

 Abu valstu avīzēs atrodamajās tabakas reklāmās Baltijas Vēstnesī 17. jūnijs 

1900. gada Tabakas magasina (Pielikums Nr. 17) reklāmā un Le Figaro 11. janvāra 

1900. gada Cigarettes Indiennes de Grimault & Co (Pielikums Nr. 18) ir vērojamas 

vizuālas atšķirības, izkārtojums, burtu stils, teksta daudzums un saturs. Taču tās ir tikai 
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pirmajā līmenī, uzreiz pamanāmās atšķirības, kuru vizuālais materiāls atšķirās. Idejas 

līmenī var saskatīt ko citu — franču un latviešu kultūru kopīgo īpašību atspoguļojumu. 

Tas vēlreiz apliecina latviešu kā eiropas tautas piederību pie rietumu kultūras puses un 

tādu pašu vērtību pieņemšanu un ieviešanu ikdienas dzīvē, kā lielajās eiropeiskajās 

valstīs, piemēram, Francijā. Tabakas reklāmu parādīšanās faktu var saistīt ar 

iepriekšminēto dzīvesveida maiņu un urbanizāciju, kā arī citādu standartu un normu 

ieviešanu ikdienā. Taču modernās pilsētas dzīves neatņemama sastāvdaļa cigarešu, 

tabakas un papirosu kūpināšana, turklāt, kā minēts franču reklāmā, ka tas ir labs 

līdzeklis cīņā pret astmu, nomāktību, bezmiegu, un ir iegādājams aptiekā. Tāpat ar 

pozitīvu pieskaņu ir atrodama papirosu reklāma 26. jūnija 1900. gada Baltijas Vēstneša 

numurā, kur teikts Smehkejeet papirosus Kasatschok (Pielikums Nr. 19). Ar labvēlīgu 

uzsaucienu smēķējiet tiek reklamēts iegādāties paciņu ar 10 gabalu papirosu par 3 

kapeikām. Šajā reklāmā var redzēt, ka nav izmantota liekvārdība, skaidri un gaiši 

nodota galvenā ziņa, kuru lasītājs arī skaidri un gaiši var uztvert. Idejiskā līmenī tomēr 

paliek kā rādītājs, pēc kura varam redzēt, ka arī latviešu sabiedrībā, tāpat kā franču, bija 

aktuāli iegādāties un smēķēt papirosus vai cigaretes, liecinot par līdzīgām interesēm 

divās dažādās Eiropas tautu aprindās.  

 Tomēr izpētot 1900. gada latviešu Baltijas Vēstneša un franču Le Figaro 

publicētās reklāmas nākas secināt, ka atšķirības ir manāmas vairāk un izteiktāk nekā 

kopīgas iezīmes.  

!
!
3.3. Atšķirīgās iezīmes franču un latviešu kultūrtelpā preses reklāmu publikācijās 

gadsimtu mijā 

!
  

 Pētot atšķirīgās nianses franču un latviešu preses reklāmās, interesanti ir atzīmēt, 

atsaucoties un iepriekšminētajām tabakas reklāmām (Pielikums Nr. 17 un Nr. 18), ka 

katrā kultūrā tiek izmantots citādāks apzīmējums — Francijā cigaretes, bet latviešu 

presē papirosi. Vispārīgi papirosi ir tabakas izstrādājumi, kas parādījās pirms cigaretēm, 

tiem nav filtra, bet par iemuti kalpojošs, biezāka kartona materiāla gals, un tikai 1/3 ir 

pildīta ar tabaku. Cigaretes jau var uzskatīt par smēķējamo objektu nākamo attīstības 
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pakāpi un pēc šīm divām reklāmām var spriest, par latviešu un franču gadsimtu mijas 

smēķēšanas kultūru atšķirībām, uz ko norāda avīzē publicētā informācija.  

 Runājot par atšķirībām divu valstu preses reklāmu publikācijās 1900. gadā, ir 

jāņem vērā divu dažādu valstu dažādās kultūras un vēstures iespaids. Lielas valsts 

Francijas kultūrvēsturisko mantojumu nav iespējams vienlīdzīgi salīdzināt ar mazākas 

latviešu tautas vēsturisko stāvokli un likteni, kas, protams, atstāj iespaidu uz 

avīžniecību. Tas vēsturiski izskaidro daudzu jomu, tai skaitā preses reklāmas, attīstības 

dažādību — atrašanās stāvokli starp individuālu paziņojumu publicējumiem 

(sludinājumiem) un kompāniju apmaksātiem komerciāliem paziņojumiem (reklāmām), 

kas latviešu preses gadījumā bija jāsaskaņo ar Krievijas impērijas cenzūras 

noteikumiem. 

 Vēl interesants fakts, ko pieminēt, ir tas, ka 1900. gadā latviešu prese tiek 

publicēta vecajā rakstībā. Kā jau minēts otrajā bakalaura darba daļā, Baltijas Vēstnesis 

kultūrvēsturiskā mantojuma ziņā bija pirmais, kas sāka atmest dubulto burtu rakstību 

vārdos un pāriet uz modernāku latviešu valodas rakstību. Pārejas posms skaidri 

redzams, piemēram, Baltijas Vēstneša 17. jūnija 1900. gada izdevuma Valodu stundu 

reklāmā (Pielikums Nr. 20). Divi sludinājumi, kur tiek reklamētas valodu apgūšanas 

stundas, viens otram sekojoši ar identisku nosaukumu Valodu stundas ir rakstīti divās 

dažādās rakstībās. Tuvāk ieskatoties, redzams, ka patiesībā sludinājumi nāk no viena un 

tā paša avota, un arī teksts ir gandrīz identisks, bet iespējams, ka sludinājums modernā 

rakstībā ir vairāk orientēts uz gados jaunāku publiku, kuriem tīk tvert visu jauno un kas 

ātri pielāgojas pārmaiņām, ņemot vērā, ka ir minēta sagatavošana, lai iestātos vidējās 

mācības iestādēs un amatniecības skolās. Ziņojumā rakstītam vecajā rakstītbā ir 

nedaudz skopāks apraksts, kas vēsta, ka divas jaunkundzes vēlas atrast līdzdalībnieces 

vācu, franču un krievu valodu mācībās vai katrā valodā atsevišķi. Sludinājuma saturs, ar 

divu dažādu rakstības veidu izmantošanas faktu, liecina par to, ka latvieši kā nācija vēl 

tikai veidojās, formējot savu rakstību un nacionālās vērtības. Turpretī franču preses 

reklāmās izmantotā valodas rakstība ir tāda pati kā mūsdienu franču valodas rakstība, 

ko var redzēt pielikumos ievietotajās reklāmās, spilgti iezīmējot atšķirības starp franču 

un latviešu kultūrām gadsimtu mijā.  

 Izpētot 1900. gada franču avīzē Le Figaro un latviešu Baltijas Vēstneša  pēdējā 

lappusē publicētās reklāmas un paziņojumus, nākas secināt, ka ir manāmas atšķirības, 
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piemēram, teātra izrāžu paziņojumos. Baltijas Vēstnesī 8. janvārī 1900. gadā publicētajā 

reklāmā par Rīgas Latviešu teātra izrādi Staburaga Meitiņa (Pielikums Nr. 21), kas bija 

romantiska pasaka ar dziedāšanu un dejām, ir manāmas iezīmes, kas ir raksturīgākas 

reklāmai — tas ir viens liels, izcelts paziņojums par izrādi, kas notiks svētdien, 9. 

janvārī 1900. gadā. Savukārt, franču avīzē Le Figaro 5. janvāra 1900. gada izdevumā 

dažādu izrāžu paziņojumi ir attēloti saraksta veidā (Pielikums Nr. 22), pirmo minot 

slaveno Folies Bergère kabarē koncertzāli, nākamo Casino de Paris koncertzāli, kas arī 

ir labi zināma kopš 18. gadsimta, un citas izklaižu un izrāžu vietas. Tas liecina par 

bagātu un piesātinātu vietējo kultūras dzīvi tā laika Parīzē, un paziņojumu attēlojumu 

veids abu valstu preses reklāmās atšķirās, liekot secināt, ka latviešu Baltijas Vēstnesī 

informācija par teātra izrādi ir vairāk izcelta uz kopējā fona, nekā tas ir franču avīzē, jo 

tekstam sarakstītam vienā kolonnā zūd nozīmība un grūti atšķirt svarīgāko vai 

interesantāko informāciju. Taču meklējot atbildes uz šo fenomenu kultūras vēsturē, ir 

redzams, ka patiesībā 1900. gadā pagaidām Rīgā bija tikai viens teātris — Rīgas 

Latviešu teātris — , kas bija Rīgas Latviešu Biedrības pārziņā un ir uzskatāms par pirmo 

profesionālo latviešu teātri. 1899. gadā sākās pilsētas otrā teātra ēkas būvdarbi, bet 

jaunā teātra iesvētīšana notika tikai 1902. gada 14. septembrī,   līdz ar to ir loģiski 61

izskaidrojams, kāpēc latviešu presē izrāžu reklāmas nemaz nevarēja parādīties saraksta 

formā un tā ir redzama atšķirība no franču teātru izrāžu paziņojumiem. Tomēr sociālā 

iekļaušanās kā svarīgs un dzīves kvalitāti ietekmējošs faktors reklāmās ir jūtama vairāk 

latviešu presē caur izrāžu paziņojumiem, kas aicina nākt, piedalīties un būt daļai no 

aktīvās sabiedrības, lai labi pavadītu laiku socializējoties ārpus mājas, jo gandrīz katrā 

Baltijas Vēstneša numurā ir atrodamas teātra izrāžu paziņojumu publikācijas. Arī otras 

teātra ēkas celtniecība Rīgā liecina par latviešu augošo interesi par kultūras pasākumu 

apmeklēšanu. 

 Pie reklāmu publikācijās sastopamajām atšķirībām ir pieskaitāma arī franču 

pastiprinātā interese par veikalu izpārdošanām 1900. gadā, piemēram Le Figaro 7. 

janvāra 1900. gada Grands Magasins de Louvre. Soldes Fin de Saison reklāma 

(Pielikums Nr. 23) (salīdzinājumā ar latviešu preses reklāmās atrodamajām reklāmām). 

Zināms, ka reklāmas propagandēja uzskatu, ka materiālu lietu patērēšana ir ceļš uz 
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labklājību, personīgo laimi un komfortu, ko var sasniegt, akcentējot tādus ekonomiskos 

un sociālos labumus kā labs, moderns apģērbs un iespēja rūpēties par savu veselību un 

iespēja patīkami pavadīt brīvo laiku. To var redzēt franču izpārdošanas reklāmā, kas, lai 

ilustrētu savu nododamo ziņojumu par izpārdošanu, satur lietussarga attēlu un cenu, it 

kā lai pārliecinātu lasītājus par izpārdošanas efektivitāti un patiešām zemajām cenām. 

Tas ir jauns paņēmiens, kas līdz tam laikam nav bijis izmantots. Veikalu izpārdošanu 

reklāmu publicēšanu var saistīt ar franču modes attīstību, kas nenorit viendabīgi. 

Gadsimtu mijā bija iestājies nosacīts miera periods, jeb franciski dēvēts par Belle 

Epoque, kad cilvēki alka pēc skaistā, romantiskā un estētiski pievilcīgā, un to vēlējās 

atspoguļot arī savā apģērbā. Atšķirībā no franču presē atrodamās izpārdošanas reklāmas, 

1900. gada latviešu Baltijas Vēstnesī  nav mānamas reklāmas, kas vēstītu tieši par 

izpārdošanu un cenu samazinājumu veikalā.  

 Atšķirība divās pētītajās kultūrās ir saskatāma, analizējot laikrakstos atrodamās 

reklāmas kopumā, tas ir, frančiem populārāk ir reklamēt un iegādāties gatavus 

produktus (modes preces, cimdus, lietussargus, apģērbus), bet līdzīgās kategorijās 

skatoties latviešiem izplatītāka tendence ir nodrošināties ar izejmateriāliem. Igors 

Freimanis savā grāmatā ''Dendijs cauri laikmetiem'' min piemēru, ka tieši 20. gadsimta 

sākumā var manīt tendenci franču modē, kur kļūst aktuāla austumnieciska noskaņa kā 

ikdienā, tā arī saviesīgos pasākumos, kad tika līksmots, par nākamo dienu nedomājot.  62

Tas izskaidro nepieciešamību un pieprasījumu pēc gataviem tērpiem. Latviešu presē ļoti 

bieži ir redzami sludinājumi adāmām mašīnām un šujmašīnām, piemēram, Baltijas 

Vēstneša 26. augusta 1900. gada izdevumā (Pielikums Nr. 24), kas liecina par tautas 

amatniecības prasmi un māku izmantot šādu ierīci.  

  Vēl interesanti ir izpētīt Baltijas Vēstneša iepriekšminētā 26. augusta numura 

reklāmu, kas vēsta par 1900. gada rudens un ziemas sezonas atklāšana J. Levy Berga 

Bazārā, Rīgā (Pielikums Nr. 25), kur iespējams iegādāties kostīmus pēc angļu un franču 

modēm, lielā izvēlē un lielā krājumā. Tas pierāda to, ka latviešiem ne tikai bija aktuāli 

iegādāties izejmateriālus — audumus, šujmašīnas un citus rīkus — , bet arī sekot līdzi 

modei, it sevišķi angļu un franču. Šeit jau ir redzami pirmie kultūras sakaru veidojumi, 

kas rāda, ka latviešu sabiedrībā franču mode tiek uzskatīta par kaut ko elegantu un 

izsmalcinātu. To var uztvert kā pirmos neapzinātos starptautiskos kultūras sakarus vēl 
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pirms Latvijas valsts izveidošanās, bet jau ar redzamu un jūtamu franču ietekmi, 

piemēram, tādā jomā, kā modes aktualitātes.  

 Divu dažādu Eiropas tautu reklāmas kultūras tendenču pētīšanu nobeidzot, 

jāpievēršas bakalura darba kopsavilkumam un svarīgākajiem secinājumiem.  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NOBEIGUMS	
!
	
 	

	
 Rezumējot bakalaura darbā izklāstīto un analizēto, jāsaka, ka novērojama 

tendence avīžu lasīšanā ir to pieejamība ne tikai sabiedrības augstākajiem slāņiem. Kopš 

Trešās Republikas sākuma un preses vārda brīvības likuma ieviešanas 1881. gadā 

ikdienas laikrasti atspoguļo sociālās dzīves jaunumus ne tikai Parīzē, bet arī provincē — 

gan lielajās pilsētās, gan arī mazākos ciematos. Avīzes iegādāšanās kļūst par ikdienišķu 

paradumu plašam cilvēku lokam — amatnieki, komersanti, tirgotāji, strādnieki, kā arī 

bagātākie un nabagākie zemnieki ik dienas baro savu garīgo izskalkumu ar avīzes svaigi 

publicēto informāciju.	


	
 It īpaši ir jāiezīmē 1890. — 1910. gadi, kas bez šaubām ir visstraujākais 

izaugsmes periods franču preses vēsturē, kad, ar vien vairāk cilvēkiem lasot un 

iegādājoties laikrakstus, to lasītāju loks paplašinājās. Pirmā pasaules kara priekšvakarā 

gandrīz visa sabiedrība lasa avīzes, lai par to rūpētos avīžu saturs tiek dažādots — ne 

tikai lieli, uzmanību piesaistoši virsraksti, bet arī romantiski stāsti sievietēm un dažādas 

izklaides spēles bērniem sāk savu uzvaras gājienu publicējumos. Avīzes mainās un 

pielāgojas savam lasītāju lokam un jaunajai publikai. Tās vairs nav paredzētas kādai 

noteiktai sabiedrības daļai vai sadalītas atsevišķām grupām — republikāņiem šīs, 

monarhistiem tās un sociālistiem vēl citas. Prese kļūst par tādu nozari, kas atspoguļo  

pasaules jaunumus un kļūst par ziņu izplatīšanas līdzekli tirgū, kas veiksmīgi spēj ne 

tikai informēt, bet nu jau arī ietekmēt savus lasītājus, no kā galu galā ir atkarīga avīzes 

ilgtspējīga pastāvēšana (ienākumi no reklāmu publicēšanas).	


	
 Tas, kas slēpjas aiz miljoniem avīžu eksemplāru ikdienas tirāžas, ir saikne ko 

avīzes izveido ar saviem lasītājiem. Lielākoties cilvēki iemīļo kādu konkrētu avīzi un 

pie tās pieturās, esot uzticīgi un iegādājoties tikai šo laikrakstu laikam ejot. Galvenokārt, 

tas notiek līdzīgu viedokļu, uzskatu, vēlmju sakritības rezultātā. Jo katra avīze pasniedz 

jaunumus savā veidā un manierē, atliek tikai izvēlēties sev tīkamāko. Rezultātā 

izveidojās jauna profesija — žurnālisti — cilvēki, kas nodarbojas ar rakstu sastādīšanu 

avīzēm.	


	
 Laikraksti dzīvo savu dzīves ritmu, kura temps pieaug bez mitas. Ar katru brīdi 

samazinās jaunuma jeb aktualitātes notikuma laiks realitātē un tā publicēšana avīzē. Gan 

konkurences, gan ''es šo jaunumu publicēju pirmais'' titula iegūšanas sacensība pāatrina 

preses darības tempu, pirmajā vietā liekot tādas īpašības kā ātrums un noderīgums.	
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 Kopumā nākas secināt, ka apskatītā perioda beigu posmā, analizējot reklāmu 

piedāvājumu, populārs ir ideālais sieviešu un vīriešu tēls, kā arī rūpniecības preču 

iemiesotās labās dzīves vīzija, kas tālaika reklāmās tiek piedāvāta, iegādājoties preces, 

kļūt tikpat skaistiem un laimīgiem kā reklāmu varoņiem, dzīvot tikpat labu un bezrūpīgu 

dzīvi, kādu dzīvo šie ideālie tēli. Reklāmās dominēja patērnieciskais diskurss, kas 

galveno nozīmi šajā laikā piešķīra labam izskatam un laiskam dzīvesveidam.	


	
 Savukārt, pirmo latviešu laikrakstu dibināšana ir saistāma ar nepieciešamību pēc 

ziņotāja, kura uzdevums ir ātri un ērti pavēstīt zemniekiem saimnieciskos un tiesu 

jaunumus. Lietišķā satura dēļ laikrakstam cenzūru nepiemēro, bet par nosaukumu 

izvēlās Latviešu Avīzes, ar kā palīdzību vārds ''latvieši'' nostiprinās tā laika leksikā. 

Tātad šo izdevumu uzskata par pirmo latviešu valodā iznākošo iespiestā formāta ziņu 

izdevumu. Līdzas grāmatām un kalendāriem Latviešu Avīzes kļūst par pirmo masām 

paredzēto produktu. 	


	
 Gadsimta otrajā pusē tautas atmodas kustības veicinātāji bija jaunlatvieši, kas 

sapludinādami rietumnieciskās idejas ar toreizējo tautas neapmierināto noskaņojumu, 

guva plašu atbalstu. To arī viņi sludināja presē — Pēterburgas Avīzēs, kur iestājās par 

brīvu cilvēku — latvieti. Pieņemot Rietumos izveidotās nacionālās un politiski 

sabiedriskās idejas, kas attaisnojās latviešu dzīves apstākļos, latvieši pierādīja savu 

piederību pie Rietumu kultūras loka, uzņemdami brīvu cilvēku idejas, kā pašas par sevi 

saprotamas. 	


	
 Baltijas Vēstneša kā latviešu nozīmīgākā laikraksta gadsimtu mijā devums 

latviešu kultūras mantojumā nedrīkst tikt aizmirsts, jo Baltijas Vēstnesis, pulcinādams 

ap sevi latviešu inteliģences aprindas, gadu desmitiem  bija lielākais latviešu laikraksts,  

no 1880. gada, kas tas sāka iznākt 6 reizes nedēļā līdz 1907. gadam, kad tā darbība tika 

pārtraukta. Tā nozīme latviešu kultūras dzīvē, galvenokārt, saistāma ar latviešu valodas 

attīstību, daiļliteratūras popularizēšanu, literatūras kritikas un latviešu žurnālistikas 

attīstību. Baltijas Vēstnesis lika pamatus modernajai latviešu avīžniecībai, kuras 

neatņemama sastāvdaļa ir reklāma presē, uzsākot žurnālistu amata profesionalizāciju, 

kas noveda arī pie reklāmas jomas profesionalizācijas un avīžu izdevuma formātu 

pārveidošanu — līdzīgu mūsdienu avīzēm, tās kļuva vizuāli pievilcīgākas un 

pārdomātākas.	


	
 19. un 20. gadsimta mijā Latvijas periodiskajos izdevumos ir reklāmas un 

sludinājumi, kuru veidotāji vēl nav tik pieredzējuši kā to amata brāļi Rietumeiropā, 
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piemēram, latviešu preses publikācijās nav sastopams tik daudz ievietotu ilustrāciju, kā 

franču presē, kas dara kopējo lapas izkārtojumu pārskatāmāku un estētiski tīkamāku.	


	
 Analizējot un pētot reklāmu publikācijas 1900. gada Baltijas Vēstneša un Le 

Figaro izdevumos, tika pamanīti gan līdzīgi sabiedrības uzskatu atainojumi (jaunāko 

iznākušo grāmatu reklāmas sludinājumi, tabakas, vīnu un citu dzērienu reklāmas kā 

dzīves baudīšanas simboli franču un latviešu kultūrā), gan arī krasas atšķirības, kā 

piemēram, pats fakts, ka 1900. gadā latviešu presē tiek izmantota gan vecā rakstība, gan 

arī jaunā (bez dubultajiem burtiem un ar mīkstinājuma zīmēm). Vēl intersanti ir secināt, 

ka gan franču, gan latviešu sabiedrības locekļiem bija aktuāli apmeklēt koncertus un 

teātra izrādes, un lielākoties par šiem pasākumiem tika paziņots ar avīžu reklāmu 

starpniecību. Šajā gadījumā atšķirīgais ir tas, kā reklāmas materiāls tiek vizuāli 

noformēts un pasniegts, kas var būt atkarīgs no gan no dažādām uztverēm par to, kas ir 

skaists un labs reklāmas materiāls, gan arī no tehniskā sasnieguma attīstības pakāpes, 

cik tieši fiziski daudz ilustrācijas, piemēram, ir iespējams ievietot publikācijās.	


	
 Darba nobeigumā var secināt, ka ar reklāmas sludinājumu analīzi un pētīšanu 

var noteikt pastāvošās līdzīgās un atšķirīgās iezīmes franču un latviešu kultūrā, ikdienas 

dzīvē un reklamēšanās tendencēs, pirms tam, protams, izpētot un ņemot vērā plašākus 

vēsturiskos apstākļus un balstoties katras tautas kultūras kontekstā.  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KOPSAVILKUMS	
!
	
 	


Industriālās revolūcijas rezultātā tehnoloģijas attīstījās tik tālu, ka atstāja iespaidu 

arī uz tipogrāfijas nozari, ļaujot avīzes saražot lētāk un vairāk, kas tās padarīja 

pieejamas lielākam lasītāju lokam.	


Līdz ar avīžu popularitātes pieaugumu bija iespējams nodot ziņojumus lielākai 

auditorijai, kas lieti noderēja reklāmu gadījumā. 	


Gadsimtu mijā pēc avīžu izdošanas apjoma pieauguma, dzelzceļa un telegrāfa 

attīstības Francijā sākas drukātās preses zelta laikmets.	


Tagadējās Latvijas teritorijā visi procesi norisinājās pakāpenski, bet novēloti, jo 

tiem bija jāsasniedz cariskās Krievijas Impērijas latviešu guberņas un jāiziet cauri 

cariskajai cenzūrai.	


Šajā periodā gan franču, gan latviešu prese attīstījās moderna laikraksta virzienā 

— publicēti vairs netika īsi paziņojumi, bet to saturs paplašinājās, tika iekļauti 

raksti arī par kultūras notikumiem, literatūru un literatūras kritiku. 	


Franču preses reklāmās gadsimtu mijā sāk dominēt patērnieciskais diskurss, 

mudinot cilvēkus iegādāties lietas, kas tos padarīs laimīgus un par galveno vērtību 

nostādot labu izskatu un laisku dzīvesveidu.	


1900. gada franču un latviešu avīžu publikācijās ir redzams, ka franču reklāmu 

sludinājumi ir tehniskajā ziņā attīstītāki, tie ir vairāk ilustrēti, arī burtu stili ir 

izmantoti dažādi un ir vairāk pievērsta uzmanība lasītāja estētiskajam baudījumam 

noformējumā.	


Latviešu prese, izgājusi attīstības ceļu no vācu valodā izdotajām avīzēm, līdz 

jaulatviešu nacionālajam ieguldījumam tautas kultūras uzplaukumā, 1900. gadā ir 

nonākusi punktā, kur vēl joprojām turpina savu attīstību, taču šajā laikā pēdējās 

lapas saturs, galvenokārt, sastāv no individuālu cilvēku paziņojumiem — 

sludinājumiem, bez komerciāla mērķa, ar drīzāk informatīvu nozīmi. 	


1900. gada Baltijas Vēstnesī rodamajā sludinājumā, kas vēsta, ka ir iespējams 

iegādāties kostīmus pēc angļu un franču modes, liecina par pirmo kultūras sakaru 

dzimšanu vēl pirms neatkarīgas valsts izveidošanās un faktu, ka latviešu 

sabiedrība interesējās par aktuālajām tendencēm franču kultūrā.  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ANNOTATION	

!

PRESS ADVERTISEMENTS IN LATVIAN AND FRENCH CULTURE AT THE 

TURN OF THE 20TH CENTURY 

!
This research paper is dedicated to the analysis of culture through press advertisements 

published in 1900 in Latvian and French popular newspapers of their time Baltijas 

Vestnesis and Le Figaro. It includes the discovery of the historical background of the 

society at the turn of centuries, advertisements in printed press and the theoretical side 

of advertising of a way of interpretation of a culture as well as description of how life 

was perceived through the eyes of press advertisements at the turn of centuries. 

!
The research paper has been based on cultural studies theory and books and resources in 

English, French and Latvian that can be found in the French and Latvian National 

Libraries as well as on the internet.  

!
Main goal for this writing was to analize in a comparative way iconographical and 

textual content of the press advertisements taken from popular French and Latvian daily 

newspapers Le Figaro and Baltijas Vēstnesis, in the context of each of the nations 

history of civilization. 

!
Main tasks include composing a descriptive representation of French and Latvian 

culture and historical national press description and comparing them in a similair way 

after having set the criteria to do so. Also making logical and solid conclusions based on 

the theory of image analysis and comparative analysis is a task to achieve in this paper.	


Main research question go as follows: how do the press advertisements reflect lifestyle 

and society at the turn of the centuries and what were the similar and contrasting 

elements in French and Latvian culture.!

!
In the first chapter the attention is drawn to the historical context of French press golden 

era by describing what the life was back then and what was the role of newspapers in 

everyday life at the end of 19th century and begining of 20th century.  
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!
The second chapter consists of general portrayal of Latvian press history, marking the 

most important points in it's development and pointing out the advertisements role in the 

printed press in Latvian culture.  

  

In the third chapter a further research has been done in a comparative way of one of the 

longest running french newspapers Le Figaro and it's equivalent in Latvian culture 

Baltijas Vēstnesis, taking advertisements published thoughout 1900 and analyzing their 

cultural message of society's typical tendencies. 

!
This matter is interesting to research and important to discover because never before 

that time the newspapers had had such great popularity which lead to many people 

realising that through them there is a way of accessing an audience of thousands and 

create a new way of promoting goods. In this research paper it has been tried to explain 

and meet in the middle the history of French and Latvian press with theories of image 

analysis by involving them in practical research. 

!
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L'ANNOTATION	
! !
LES PUBLICITÉS DE LA PRESSE ÉCRITE DANS LA CULTURE LETTONE ET 

FRANÇAISE AU TOURNANT DU 20E SIÈCLE 

!
(PRESS ADVERTISEMENTS IN LATVIAN AND FRENCH CULTURE AT THE TURN 

OF THE 20TH CENTURY) 

!
Ce travail de fin d'études est écrit sur les publicités de la presse en 1900 dans les 

journaux lettons et français Baltijas Vēstnesis et Le Figaro. Il comprend la recherche de 

l'arrière—plan historique de la société à la fin du siècle, la publicité dans la presse écrite 

et la théorie de la publicité comme une voie d'interprétation de la culture. Le moyen de 

recherche est l'analyse comparative des deux sociétés sur lequel la conclusion de la 

façon dont la vie a été perçu à travers les yeux de publicités dans la presse au tournant 

du siècle est basée. 

!
Le travail de recherche a est basé dans la théorie des études culturelles, l'information  a 

été cherchée dans des livres et des ressources en anglais, français et letton qui sont 

disponibles dans les bibliothèques nationales de France et de la Lettonie ainsi que sur 

l'Internet. Par exemple, basant la partie de la recherche pratique sur l'archivage 

numérique de la Bibliothèque nationale française, tous les images des publications des 

journaux a été trouvés la. 

!
Le principal objectif de ce travail était d'analyser d'une manière comparative le contenu 

iconographique et textuel des annonces de presse de quotidiens français et lettons Le 

Figaro et Baltijas Vestnesis , dans le contexte socio—culturel de chaque de pays. 

!
Les tâches principales sont la composition d'une description historiographique de la 

culture française et lettonne, ainsi que la description de l'histoire de presse nationale. 

Enfin la tâche principale de la partie de la recherche pratique était comparer les 

tendances typiques parus dans des publicités de la presse des deux societés — française 
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et lettonne — d'une manière similaire après avoir fixé les critères pour le faire. 

Également pour tirer des conclusions logiques et solides basées sur la théorie de 

l'analyse d'images et l'analyse comparative.  

!
Principale question de recherche vont comme suit : comment les annonces de presse 

reflètent le mode de vie et la société au tournant des siècles et quels ont été les éléments 

similaires et contrastées dans la culture française et lettone . 

!
Dans le premier chapitre l'attention est fixée sur le contexte historique de la presse à 

l'âge d'or de la presse française. C'est fait en décrivant comment la vie à l'époque était et 

le rôle des journaux dans la vie quotidienne à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle . 

!
Le deuxième chapitre se compose de la représentation générale de l'histoire de la presse 

lettone, en marquant les points les plus importants de son développement et en 

soulignant le rôle de la publicité dans la presse écrite dans la culture lettone . 

  

Dans le troisième chapitre une recherche profondi a été effectuée de manière 

comparative d'un des plus anciens journaux français Le Figaro et son équivalent dans la 

culture lettone Baltijas Vestnesis, prenant des publicités publiées pendant 1900 et 

l'analyse de leur message culturel refelectant des tendances typiques de la société . 

!
Cette question est intéressante pour la recherche et important de découvrir, car jamais 

avant cette époque, les journaux n'avaient eu une si grande popularité agissant comme 

un moyen d'accés à des milliers de lecteurs en créant une nouvelle façon de promouvoir 

les biens. Dans ce travail de recherche est expliqué et rencontré la culture de la societé 

en se basant sur l'histoire de la presse française et lettone avec les théories de l'analyse 

d'image en les impliquant dans la recherche pratique. 
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PIELIKUMI 

Pielikums Nr. 1  

Le Figaro 
 7. jūlijs 1900.	
!

!
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Pielikums Nr. 2 
Baltijas Vēstnesis 
26. jūnijs 1900. !
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un stallis 2 sirg. isihrejams Peterşalas dodama. Peepraş. şch. aw. ekşped. 11829

NtlìUîâS twrilnm tr*»ï»r
lìr U lûlini Nr. 109, wàla nobeigşchanas dehļ pabr. Kîài,î eelâ 13. Turpat st rg s pahrdodams.

*■
,\7.* amerikāņu Mehr

Ul. n. I.vM, pràt. àà dos ìNON?M gnny 11808 W.deja leeluma ax ntuïu ftagra gturttt, uj bi.oànt eeïàm, israhdita a

11604 Wihnes, ehdam- un salmu krehşlus, sofas/tulit wajadsigs. Nolihgşchana 27. junijâ ° - tirini
dahrsu, patchkamâ wîduzî uņ '

1 >

- galdus, leelus un masus klapgaldus, -no pulksten 7-8 rlhtâ jaunā Ahboltiņa g VA« ftaïïtâ 2?W ?iiT2' ' ™WPC wers-es no Rigas aiszeļoşchanas 17.
eeïd 32, ptt jT

U
p
U tûtu W"1?'«f apdsihwotas eelas Peterb. preekşchp. dehļ ot, lehtl pahrdodamas. KatrS pirzeis

a ? f?,m dus regaļus, mūzas ar krahneem, gardi-<neeka I. Babauşki. 11341 dsthwokus. no 3 istabām un gowiu stallis tūliņ lehti pahrdodama. Peepr. şch. aw. weegl. war atrast, pa Jelgawas şchoşeju WfcfrtfrfnmiïS9-1 posb. un no 5-8V» wakarä, Kun.
ncg ûr

M
ŗtûn
'

àîn )iatuxots dekorācijas un
2-3 goìmm lihds ar dşihwokli isihreiaml 11786 e,ot, pa labo roku, kur eeşahkàs Atgasene, W^J^UļĶĶĶIU^

gu eelâ Nr. 9.
preekşchkaru bilschu aparātu ar daschadàm Gertrūdes eelâ Nr. 50. 11342 Robeschu (Grenz) eelô, otra Gim- Xlf ttttïl fcht %

Ns IT Hr jl
ķ ķàm,Wahzu biljà un zitaslÄas. Bode "8-0

1111 >ìl I.UIM prakt ahŞ ss ķllSllkdetā ķvMsZS federu rospuşka un bomu Mahjasihpaşchn. I.Jakadşon. <ì , Zv l
_ #y9unv» f

m ķŗeetna pahrdeweja tuliņ wajadsigi Pahrdodamas Helenes eela 14. 11816 Peepraş. şchàs awises ekşpedizijâ. — JSttw S MDCtuCUt
;Dr. B. Heymail, N773 papiru un raksta leetu ŞÄŞ-pê àw

.

" Wentsplk, àrl-şka 3 zeî no Carlirl.
T-atr» bulwar? Nr. 8, 1 trp., 20 rubļuS —

—

fc " « ?işeem peederumeem pahrdodami Ma- «OUUÏ lļ UUUiIUIU Mahja ar masàm klahtehkàm, kà:kleh. Jocko ein Affe .. . Mr. F. loh
ausu, deguna un kakla şlimneekņS pee- dabu tas, kursch man maijā no laukeem at- VtYÛOTtì& Rrtlfîrt frllK rtiaS eelâ Nr. 140. 11818 Ahgensk., Amālijas eelâ 13. 11805 tim, staļļeem, muhra pagrabu lihds ar au-

ņemu katru deenu no 9—12 un no 4—6. braukuşcham Rigâ, ar it labàm leezibàm, cņ*ll*>++**> ww^ļw f%>m*r -—— ~—
. gļu- un sakņu dahrsu 456 leelS, la-

_Ņ walodaS un nupat pa-.wajadsigs l. Ņewas eelâ 10. nm'ĶttWW twtth IIISMKIIS bâ weetâ, tuwu pee ostas, pahrdodama bes csjlnKttl'a'av U,Oc.vNSMS
m..

ttlimi, ovtiAioiza »«-«»«4-«»» ««'beîdsu Jtallşko grahmatweşchanas kursu,; - ...—

,t t
L

.. * .*«, ,«
widutajeem. Peedahwazumî sem burta Lul!lUulL.tlà I>voàļ!u Ii

AÄÄ 2Ş gàttlii .Ş.Ģà«.s«à ì i69. Jhpaşchums £^Pi—
* î

BM"H

Dr. Äctìlauokerskn 10(11 ,au!cem- Peepr. Terbàs'tulit war peeteikt. Dahrsa eelâ s,peeAlel. ?UîL ffiî '

•
Pulksten 7

. wak.:

nm
îŞĢ' °Şp»

ŗ ~ Ìftaķbob*-«
«à»- w t "... Galdneeka sellis JS**J!ļ şiņK. àŞ «-

şâ.
r,iūffln Lachende Erben

schana un mahkşligu sobu eelikşchana no uu nauda "MX ļwajadsigs Reweles eelâ 75. 11845 eelâ 47, apşkat. no p. 6—B wak. 11834 schlipşeS, isschuhtnS kungu krekluS Operete 3 zehleenoS uo Weiņberg
9-12 un no 11783 us Jehkab Sirşchbauma wahrda pasaudeta — ~ (iWnntärtrthrttà (Fantasiehemde) un dahmu bluhşes »ļā 28 . ....

şestdeen, 23. ju?. no Polozkas eelas ļthdsj O fia|fl|flAo|ri Arlltttt fûiìûYU V<tti xio 120 ï. «. b. Treşchdeen, 28. zunlia.

Äêi. Casselo krahşu fabr. Pret pateiz. algu gaiOneeKl JWUU TŪIĪ
gl6 O-cftô leelž, us Pēterburgas şchoşe- ÊĶ DaIA-AII MarijaS Şlawenà amerikāņu mehrkaķa lsrahd

<Zs luhds nodot Aleksandra eelâ Nr. 178, pee wajadsigi Matişa eelâ 145, ds. 16. Peepr/lehti pahrdodami Şuworowa eelâ Nr. 1«0, jaS pahrdodams. Peeprasams Kalnzeema şi» I«vr| eela 10, Mr. F. Johnsoua
Jelgawas Ahrrigâ, Grahwju eelâ Nr. 1- dworņika. 11799 tlihds p. Bno rihta. 11782 ds. 24. Apskatāmi no 12-1 deenâ. 11835 eelâ Nr. 4. 11343 11681 pirmä weeşoşchanàS israhde.



Pielikums Nr. 3 
Baltijas Vēstnesis 
18.februāris 1900. !

Pielikums Nr. 4 
Le Figaro 

18.decembris 1900. ! !
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Pielikums Nr. 5 
Le Figaro 

16. jūnijs 1900. !

Pielikums Nr. 6 
Baltijas Vēstnesis 
15. februāris 1900. !!
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Pielikums Nr. 7 
Le Figaro 

22. janvāris 1900. 

Pielikums Nr. 8 
Bergstrems, Bū. Vizuālā komunikācija. 101.lpp !
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Pielikums Nr. 9 
Le Figaro  

 25. augusts 1900. !

!
Pielikums Nr. 10 

Bergstrems, Bū. Vizuālā komunikācija. 106.lpp !!
!
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Pielikums Nr. 11 
Baltijas Vēstnesis 

27. septembris 1900. 

Pielikums Nr. 12 
Baltijas Vēstnesis 
18. jūlijis 1900.  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Pielikums Nr. 13 
Le Figaro 

16. septembris 1900. 

Pielikums Nr. 14 
Baltijas Vēstnesis 

14. septembris 1900.  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Pielikums Nr. 15 
Le Figaro 

3. aprīlis 1900. !

Pielikums Nr. 16 
Le Figaro 

3. septembris 1900. 

Pielikums Nr. 17 
Baltijas Vēstnesis 
17. jūnijs 1900.  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Pielikums Nr. 18 
Le Figaro 

11. janvāris 1900. 

Pielikums Nr. 19 
Baltijas Vēstnesis 
26. jūnijs 1900. 

Pielikums Nr. 20 
Baltijas Vēstnesis 
17. jūnijs 1900.  !
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Peedahwa saļumôS tsbrauzejeem ļatru deenu şawuS laboS al«S:

>?>K fAtt á%\ pļauMaşchinas Pşiļngstädteri, Pilsenes un lehģer-alu
111 II ip feena grayoekkus muzwâ». °ud.,-. m m».

Radeeni, draugeem un pafihstameem ta b-hdu wehsts ka mans mihļais wihrs 1 laSitMS pļaUZMaşchmaS SU>thļdttUSS MjlKll. Dtjll» gllhdll «N tl«tķtl«ll.
muhşu labais tehws, brahlis un şwainis > eegahoatees! ! ! *r Ģe-eja brihw». 11371

Nà lîîîî M I
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fd*àtn to6a&w pf«»i«*«"mafàu *«*», 2 Ififitoti WfiIOSÌDBdÌ™~-i''i'î. W>
41-HllltW şVMIIINttNS I «aà flaht-es Sşgà S«à /P-şia.-h..'h
w ■ rveeta. Dauâsreis Iveena pat, rascba vcigatigi at- _jim2 ■ I j,hj,|/A« ņ»à

P°HZ «9°* şlim°şch°nas, şawâ 65. dsihwibas gadâ, peektd-en, 16. junijâ şch. g., pull- I ttWwa 10. k«s paŗ WHSu rnaşchinu isSoļs. Z Mllfltktotl U-tl-liUkdi I /Ştļà dllilvd

' Ş. Ģhja us muhschigu duşu. — Paglabaşchana notiks otrdeen, 20. ju-> (mMUM*!! l-:i<'(Mltlir:ì* °isz.ļ°,chan°s d-hļ >-»ti p-chrdàiKrah. VI->si»'MNNllt?><ļl
m>â, pulksten 3 pehz pusdeenas, is sehru mahjas Lubanes un Şlahwu eelu stuhrî, I weueidldgeJllUia, 21. ds. 4. Apstà.SNal .I.UIIINclî»!
Şw. Jahņa kapos. ' li!#«■#% I In 112931

ļf

n„ Us kluşn pawadişchann luhds dfiļi apb-hdinà pàļpa.izeji. S rIUŪO Nkl'lUâMl ttILVLI', «M
Ä!!!l

rttaļ I
dibiuatS 1873 11350

pahàdams Dsirnawu H H

i N.bw-«Walodu UittNMo I _f£L I
Ntaywes şitttî. à , , ,

à à —

JlOlHlvllllnOnO ş labas ahrsemes sirmas, masleetots ar pa- Wļ
Radeem, draugeem un pasihsta- / īgi If\ll llûfiriß î è tihkamu şkaņu vn wezs fliigelS (Peter- W Ş^^^WWWWkì

. meem ta behdu wehsts, ka mans
, .

à burgas) ļoti labi usturets, pahrdodami kla- » «iWW' H
mihļots wihrs un muhşu tehws llhdsdaltbneezeS Wahzu, Kree- ş weeru weikalâ, Wehweru eelâ 6 1 trep W

c> ra (* -v. ?un Frantşchu walodu stundās, ş â Turpat instrumentu islaboschana teek W ■
ÄeljKaoS S? ķatra waloda şewişchķi. Tuw. siņ. è . T kreetni un lehti isdarita. 11419 g Wķ^

Blaumaņa kga grahm. tirg. Terbatas cc. ? |BA ş ş —■
■ fMWW

Ā'ĪnVCM "-V, .
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10837 { UItIÎII It Î 11 I
»äas« Va odu stundas v ĶĶ f I ŞŞ %■ I*l ■
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paglc-başchana notiks 18. junijâ p. n
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3 pehz p. is şehru mahjas Bruņe- Kuvx.. damam un berneem KrceTn, ] şawàm kttrşu beiauşckàlN 7 LktlS ItOUS M 7r 7Va
f
8
f BVa, I

neeku eelâ 61, Matìşa kapôs. Vācu, Franču un Angļu valod. # ' *wv 'w ""BUļinum o r r H
fl ļ0 ļ2 14 15 ■

Sagatavos v? Ti««n vidM m»oih .
ai

ş pahrdodams Tnhsweembas eela Nr. 32. mm »r iur
ii

r 10, ■

s*trr şchàftĢ«tz«hf>h«stàĢ. |t„to Ģw.
■ ?jàtas eelâ Nr. 7. Blaumaņa k. gr. J to* toeljtejàsjee mtitt maķşu strahdat ka tagad wiņas war eestahtees manā îar dfihwokli isihrejama Matişa eelâ 91. | ôo'un Wihnes à2O rbļ.' I
WWMWW>WMWWUWWWMW ur&- 11038 toettoio — ĶaiorSS. Şmilşchu eela Nr. 24. ş ds. 12. 11432 ■ ' ļ
r Stundas -WG

'

ş Peeteiktees war katru deenu Rigâ. Terbatas eelâ Nr. 7 (Terbatas un ş — à • H
r *9« 70*

I
JĀ, | ~à -Ģ. ».Ģ °°«. à). ? Wlşchu strop» »

Skola I
" f

àà» ìfiïî.iM ssAfl i stoias -àduŞŞ- c. Seidman. VLķrÄK'à«'»°Ş■
, Ä

■

îi-s--h.ņs-«-. -1 un wàâ -° 6-9. 11392
ş |ļB s,.g-mŞ-Ņâ!.°.â mm .-Ķ. It- şchu..° s.h«°,ch-nâ. şch«h. ? ŞlNebde pr-chch trchsrwdiM I

Riga, mas- Şmilschu «lâ l. c 2 .
,? şch»»-, -àrbs,. şaļmu-ezibâ 11. t. t. t-ek «»ļ,w»ta ari »a w-I-rai ş '"V""'""»1» ■

—à □—S-^-! sOttltv fMtS î m-hneich--»>. ş isthrejam» un l«t-S p°hrd°d°maS I
10 my-

lìr H Xl" nitman <p°-"-r«> °I briihnļ-m I-UIUM--M. ņausa ş à »ruņw«ku °-lâ Sb. IU3B JĒ | lUnstreti zenn rali-1
Ull 11l Ullllnlllall w-hrdu Fiki- noklihdiķ. Pret p°t-iz. è à -wT'e TT? H ditaii bes maksas.

«.»««l- N°. 1«.
»°d°d. «°sm,°«l9. 11.21ş ş Weàla tekpas > > 3 1

Runas stundas mahgcs un samu şlimi Wakar, pehz pusdeenas zeļâ pa Kungu ş isihrejamas Aleksandra eelâ 113,pee Leelà HJ\ Mr» l/niArt>l#%# I
bâs katru deenu no 9—12 un no 4—6 un Minsterejas eelàm un pontona tiltu ş

fc
ş pumpja. 11373 Hļl. |f|d.l\UWoKV-

. , r„V(.
<» I '

7'l
Dr. J. Springenfers vuhlvts pfans tlhds ar "boves cctauc, i*.*» ■ speziala musikas instru-1

prakt ahrsts ÛC *
KißĒßMßßM»fmiMaßßm«»mira galds, madratşchl, masgasamS galds tin ■ r

,

«wotu eelâ87a peeņemslimneekus katru stymemmeem. > ļ~V_ ļ ļ • 1 • • M «jjf» leetas pahrdo d a m a S ■ Mkmll MWBINZ
deenu no 9-11 pr. pusd. un no 4-7 Godigo atradēji pret pateizibaS algu > HSITPì ïl II ( TPÎÌI ]fl 1H I I Suot" ■ Riaâ Kauf-eelâ 10

luhds nodot Akmeņu eelâ 15, Hening « CXilļl VJI ClUUliii* | weîka a. H407 | I
Sobu ahrste

f9°: !i378
- > Uş Kalku eeM Wr. 15, pretî „Uļejam", peedahwà wispilnigaki B Eeneşiga wideza leeluma ma- » .şeetuoà

*

MariiaWilenkin îuiûS f*tt*'H apgahdatu krahjumu ■ teriat-SoSe W Leizigâ, Londonà, Şw. Peter-I
>L«» »»Işî?U»Iû» şchanu un «

.. .

.

r J n

M _ W lihds ar inwentaru tuliņ apstākļu dehļ Pe. W burgâ, Maşkawà. 11390 |
peeņem sobu şlimneekus no p. 9-1 pus- şchnitu fitsmeşchanu pamatigi wehlàs ļ drehbju stoffus, Beşche S terb. pr. pilş. lehti pahrdodama. Peepr. W |
deenâ un no 4—6 pehz pusdeenas Şu- eemahziteeS, war peeteiktees leelà Sehniņu m no wilnas, weenkrahşainus un musturos, bagatâ krahşu iswehlê un kreetnâ labumā. H şchàs aw. ekşp. 11399 mmlM^'~

m

~~7
m

~~TrmT'~
mMmmà9

worowa eelâ 25. 11394 eela 10112, ds. 4. Turpat kreetnas taļtu W ;ihSáY w„«rtâ aßf- ■ . . . H BUU Kailf-PPlâ fl
—————— —- schuweļas wajadsigas. lupi ļ Wisadas audeklu un ■ Màriâl KtZde

>v. >

AH»Ķ», weuerişkâS, k«u»u««, rih- ■ drehbem, bluhsem, garneschana: un oderem, *WĶWĶWIIĶĶ~VVVv —^^mumu

b!ķ «Ģ ķatru Drehbju şchuwejas şehrn stoşfus un crèpe ttalîas pnexes. » isihrejama bes waj ar dsihwokli Kalnzeema Deriga

§ mm y|.| wajadsigas TerbataS eelâ 40, ds. 4, 1 trp. > leelà iswehlê. Şihda lakatus UU şchalles. U387 ■ Nr. 161.
deeiia«

£r-.S!Ä"»__ BşşŞşş I Kodina, »«.H«S ..w«« 6r,(jr»,Bs mu«ur--. |, «à
„,.

dkhwa„a.
M.P«riņşch, *m. ķ y ļ>_„rifi ltl ļ

prakļişi» m«s. f«rsfch«- 3ià Ahgenskalnâ, Şlokas eelâ Nr. 4, L 2 >n

Bode 11381
-U. JMl^euiUdl,

«ÄdÄ «sjfp&Ä -**-** Br—aft r 13 SlthMà ttls 13.
katrâ ļaikâ. 11404 kasarmu şehtâ Nr. 1, ds. 6. Peeteikşchan. II ~~l+i.Zm**> Ma .

" eî»"i —■-—

Trfîlfmff ffîmnfrtn
»àd°°°«.w 11. schķiras meiteņu pnwat-sko v FstwoKtîs "^ i"^'M

h

ktr'
(SteSftô 53 "f 3 11431 àa.àļ.ì.àļ <«.»»«I.t.»àļ«- ' r şch'-h-i un stalli pr«l ch gowim vaurtikas bode Ķşş v« l°ht-làm ,«à-M»
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Sf. (VtDtUUStII. d-dll paftahwigu d-rbu Şuworowa -°Iâ »IU» Usņ-michļ-naS .kjam-m n° l—i. augustam. Mahziba şahļs-ļS B. ousuftä. a\Kū^n*llf» *~ rxlttl 52a. 11360 .K. ņUVIIi»» şlUUļstļŞ
«».
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.

fttPrSķ masiwa felta m
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palihga skolotājs, 'i^r^,Şgàà«J-I™,
àâ »r€tr?¥«\

Samdehļ kandidātu kungl top Ģzmati pee şaimueeka. 11380 15-16 g. w., war peeteiktees Şuworowa 11363 ĢUJUIWWI oşļylvoMS Nr. 165. 11375 mgprf juWàs, selttt Utt

Meitā Ģ î-Mà—S 11391 PŞ Peem un şakņu bode ş şàà^-s.
à

î 2 littttNl lstchļtņņ Mllhldm wajadstg- Ņ°«l°W° U 92, r-st-. 215!? ĢĢjĢ şih-dadama j°un-J°.. . .
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xît prot, war peeteiktees pirmdeen no 2 par labu algu tulit wajads. Şarkandauga- nZTfTa — —

aIICnIM preZeS

Pjfffic Ifltw I flhriflr w- à.àu,cha- .°lâ 34.5t..m„. P-
à

un
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Pehz pusdeenas: S MrLlttS —— -~

« «
Welweti pagrabi, staļļi, ratu schķuhņ <» ģ

p A /» wajadsiaas Leelajâ Fesakşalâ 15, muischâ $aftei(lìt
, .

Llhdseedsihwotaja ??Ut)NN(IMt MMMMS un familijaS dsihwokļi isihrejami Leelâ \ n.îotldPll ttfl NttfKlļoukwkoimşnas p° -Ģ -° «°ģ«a. .i--» şi..âTîV. °..»w7.
-°' ïette,"eeä "ss»J «2» iL AWMSKM« şilks.

ş şîş -

MàekliS Nr. 20 ds. 7. 11449 I «aşarnS tentri».

-fpktlp «şi â >». MpAdera palihgS Gultas weeta nm

êEHFrätl
— JAUM IMUIa JrViZu, nZTÁ onf °à

«ajadstg, Ma-ijaS eelä 4S. ds. «. 11442 dabūjama Bruņ°»-à «1° 102. ds. 24. « Udllg Idll
m pa- >, Mott«lļ ş,

Galdneeka maiìzeklis Skàî "2 gà mātr ä«%ä chariey's Tante.

% Reinfelds, «„ valibai vee buhwju darbeemwajadsigi platşcha strahdneeki, wajadstgi Jahņa eelâ isthreiamas kluşâ familijâ. Peepr. Paulu- pee şmmneera. 11441 oļn ļuflû zehleenSS no vŗaubo«

ï 11385 preekşchneezes weetneekS. p?e I. MMle-, Antonijas Nr. 8, 2 trepes 12, pee dworņà 11278
Mahja 7 Walķttri?. 7

1
—

pplâ 4. 11202 -—

p,_ 5à ar semi pahrdodama Şchampetera gruntē « WUKU J d f

1
... T/'VV' wļî.ìp?ì°şŞa »"

y
»FļàtĶgs. wWļsa(ļUB darbusmuh-

-wà

Ņ KŞI-fşişkaNŞlttw àtiM Jugendvonheute.
g., Plkst. 3 pehz pàusman P-ederoşchàm X hllhlâlûO "

—"

1M

LstUvMa Katoļu eelâ9. 11392
furQ egneB 46QQ tuM Qobâ ûifìeïo^anflB Joku luga 4 zehleenos uo Otto Ernst.

. kroņa -pilwes pļawàm pee Kasaka ļro- tJk Rllftu UU ffUU llltftftltâ ckhreiama eelâ Nr. 8, ds. 4, 1 trep. Masleetots un alibti usturets dehļ pahrdodama ar 6000 rubļ. eemakşu. Pirmdeen, 19. jūnijā :

guS, starp Aigu un BolderaM. IU ?àe?kau Peepr şwehtdeen no 8 r. lihds 9 wak.
1 L/nfiLsa-SL. Peepr. şch. awis. ekşped. 11209 Otro reM

at «ï„.ar şawu materiālu, ļa arl ar ouywes rgu , n> .„T
, o, 1-, 11376 WW? welofîpedo W» rr>f»

I ..253 JÄ* SSÄSftS»
Ģ

N«S - Ģaìiga ispahrdoşchana Mm«av.Barnhà
«MMM D-hrt.,».» !^Lg^ÌÌ7

Klķttns IļŞttKll şillhģs °- ih-aschu °Äu i,.h«Ş n-p--z°.-m L.b- w-.°st»-d- """"'««.Ņ S-'u >u-° bn°«. ķ. -ş..

—~—Ģ. k
Kreetns ztlwers p« °pk°h-ļa-°°st- (umg-w°°d> un Ichuh.° ds. 1. nao a(u WemoS „„ 55lll6(. Wli,oi,araB MaŞ-Ķ Crfinhiīnroc u/ooonamâ

(Tmû k Mltau «2* mi auìtai tt«Ämo « ... „

«»» ««• Daschadas imiurs kalumus,
weesnama.

VIUIUIK. MM «*lUMW «« à-«. e£lä 62 114°° n,8"! tÄäÄ"mo TiSS
„sh b s

W-,°st--d- a"st»
un gum pa.a'. Weeşu israhde no

w-hid-en. I». i°Ş P-° I-ba laiļa >à «"l-; «.«hlS.,.*
LL

~W-i~
L
;

Mşira ulâ 69. tllrMà isdara glibtļ un labi par p--m°hn.,Ahgenskalņa Waş-r. tķà
Ib.«ul" is»«»,-t»e» »« t»»-» «ķ frtfrilt fá*fTÎ< KktttUl Ulllyluttu UrllPUtķKl J,»«.*«. a"Ma

- 11364 9ta Jenta. Turpat pahrdod' glihtu loļekļeem
«audare-m -r k-ŗa mustku. Ate-i n° MrttMS KMeill şşķUļS « T

Mj LmJrn»,n „rs 01 "'îf 6ef n,e*6eltm 'k'hr-I-m- w-en-m
—

=—;
—

knga draschļu. jauau sahrmaņu d-oschlu, ?.î ,° .S°Ģ z Mist Bus Dubulļe-m. „Fdsig« ul 1-a'Ş
«°? L6' °°l°dstg> Şuw°-°«a °-l°

„„ M„eem ,u„g«m Romanawa ccli 59. 2 ttltt fCCÌ welokvedt m°°lnà an -a.ui -à ari Ş«°hļd«n.lS.

a° ìabàm pulļst' ? °à- »! 3°S°' Brî,hw--u -°>â 14 p« 1.1-ja. H428 »*« dsthw. S. U3M »L„w
w»,f,„l„

daschada» -°!pufl°-. ŅŞn ?'/. «°k.:

Zm Kutscheers Dsihwoklis "ffi
maM„< I Oinnlo t

8""1

Ä X» »„i „ 2 »m.s.-..°« w-..ņ..d.
—

IlieiBlgsB J, dlpOlSij Lachende Crben.
verliņos. Zena 1. weeta w ro»., • woa» uix ļ0

°

cï
» n0 Ropaschu staz. şmagaS braukşchanaS. Peepr. Awotu eelâ 130 rbļ. isthrejams Dsirnawn eelâ 43. lehti pahrdodami Torņakalnā, GimnastikaS Marijas eelâ Nr. 140, paşcha namā. Operete 3 zehleenoê no Wewbergera.

11112 WadonS F. Mlp. Pe«'ķ-Aa Fwwe, k, 11310 Nr. 61, ds. 12. 11429 11344 24, ds. 5. H3B4ļ Telefons Nr. 1123. Kaşes atwehrS p. 6 wakarâ.
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toßo-ieeo ļeaajrpw. Pw* 2€-rt> asr. 1900 r. - Druļat» pņ B. Dchà v- beedreem Rigâ. Todlebena bllļwarî «r. 2. Samļma uamà

ķà AàPŞ Mà,:
«

I î I.«ZŞŞŞBŞ- ' JĀ'
|gŗ- clehaÌa Swehtkņ prograņņa:

Ut HHIL

Radeem, draugeem un pafihftameem ta bļhdu wehstS, ka mans mihļaiS wihrs. .
_

T" J r „fV
L Swehtku >kt- « «arşchņ. peedaliļeeģ

..

muhşu rehws un weztehws V »» »«bib- 2. Te.tri-. Us-ed,4: «à-
71 t . Leela zotll nn jautrrbas luga. Latwtfki — —

I J?lt Itl itttî I t à. u o I 3. BigasLatTeeşu
| |*U*i ■ I-âgâaSMaSMMáS Beedriba.
■ z«unà, 24. -ugustâ. pulkst-n 4 p.hz pð-. P-hz ilga« gŗub.as ;«şch-°--. > X :S»ÄC"-*?ÄSeSttJ.. 26
■ şaroâ 73. dfihwibas gaoâ aisgahja us muhschiqu duşu. — Tabrgà angahjeja xawadi- W j~ş ) nteaaai kuugeem 75 kav.. oahmàm 50 t. - «UJ,

şchana nonts şwehtdeen, 27. augustā, pulksten 4' - pehz pusdeenaS, rs şehru mahjas W L |Ş| ļ*" âCo

" 1 PUuig. b.f«-. T\ \ 11

uj Jw. lahņa kapeem. > ■■■■■■■■■ HIIkI hSllû
. ķķ- .

?£' katrai bêhņai ecneşigņ pelņņ à .ķ , » UI\U Ufl IIP
■ i63»0 Ui kluşu pawadlşchanu luhds dfiļt apbehdinatee pakaļpalizcji. lMêt ş?Sì "

t rt Itlt rtt It tītf )

■ ■ WMmSI /I IrräáSS» 9.. vai,
Miâ«> /ķ i 1« «bà

; 1 dc ļ>uà 4 ntà,
■BTsMIKn/ l\ II Swebtdeen 87 ananftâ 190\ g Pe pulKaUa o.

«tf«! i k ■âPBÄSNjļiâW Şcht» -dà, «aşàa» dadu. terb-rga» şchos-jâ 9. lilbotcbo ielpM:
„ 3

pttmtw şltmneekņs .>«Şdşih V Ht t! H t t ttt T. p«
» ņ Cenas: Beedreem un

-TNstan nnt
>liHHnttļnms. E.Sagowskyßigâ, kal Ip l:ts>J^

iM7i U| i nUlulLUIIui îo'ļlrt a laok- bŗļwl» şiņehķf- àbèşs fera |nr HB 5 Ş ļ«t» lalamt ņ» Btten ş 9 #j> B H WH ?
1-<v>,

„

.15174 nuimiwynw
kwŅNch. «-h«şch« iifotl tnH prttiich «idş Ş ķ

.
M «ķ CB N U Kart. komij%

t«flûb ikdeeo«S rsramm» lauhi b«H?»» ş-ņtzņe,»» »«hķ»e-4 scht GZd» «şt»à» «ehņeşch» ftM M|fll IH
«tr»m«ai tsmt aalneeM bfl#

"gffft, w«*
_

ş ŅĢ. - »4d K^c.

1B«
JÏÌI ' ' BBiilJ uaşê

Padşi.u.juşi "ÄJWÄ^\^TTÄ,ïSi
' Ņfià ķeemba'

sobu slimus katru deeuuuo pMt. >.«'«»,.,. > ..,.,?.,..»». i i I
v tlntga VUsele. 3 septembri 1900 fßiigffttiji fttt

9_lM M ļ_6 15996 tpntt. .-à -Ur-Ģ M>oteeî ar, tad kad şļ.àeze. ļ-rşv -
- 16382 Komiteja. (ļurnlMe».

i ? , ,

ìoyyo ņ»» patoahgi, bes fsraionrci perk»chh«a4 atfiatz, «ftahor. s
ļggß Zul c Şchwatt. 3) 3.c^tejc ««ejcf .

j
J*^| t̂^*,pegßbtt vehz k»r«orri-» ~

ş
inBHBHHHi / şşs

Itfï fiÌtlllltllÄ pllllZ Mllt
»şe«m şodu ļ.i°««tu4 Plkļì. 9-1 °° XV Işşl ş > şşşĢ j' » * 4*

'

»« puì 4—6 p. ». ccl» 25. Pee tà» paşch»» reises, iàtorrja grreşchat pee »ah,iwja ruņgee» », £ I 411 .v.
. || Sohķu'r» ap pulkhril 7 wàâ. là

DM» uàm a- «r f.fôn wehlak.iS lihds SO. şevâ «aşàl, preekşt şà zepuru ichabşàa» waiadftga» prrekşch Moşkawe,.' 11 ||I |ļAll 6 v-àn 3 rihtt.
ŗikk?si T«l t'fcà* ïtfïrmn ff*"* «- hrŗ.l b htu bcttgtt» » w-hleto». »s Wckeem -odoiee» h->» °sr-r«. dfih.-kļi» °- laba alga. Peepraşam» Aletş.ndr. eelà Rr *8.

v,flļj }ļi:■ M I ļ I Se-ei» t-eşk-itot labd nod)-
SSTÏ fnß şâ-hd.» àfe.: »à« wâ «jadfigi ķ şllzyMeS ştŗahdo-eki. -Mņ' reem m, dahmàm 6.. kap.. şa^à?tmmoimnmivm* 9—n nşm n .Vo» Torļlusa Urate behr-i: şķbmej» --«chde» k-r-torijai. tà -kt»«. dşiļMotliS un laba alga. 16431 • •

g?em 75 kap.
iv «m>r P' .

*ta«. broxcneefi uiil' — ~— k TseebàS jauktS koris 15423 Lreekşàà
Ur. WîtenKtn, Rigâ. br»e»eļk» «»t. 34. a9m l«0a g. l | 1 f1 Hahîm»4 p°!k«e» 4 pebz pusd. ~

q!L
,M3C

M
*Aarons.chouth.Ascherad-n. Nrann I J&fflsr- 50 w Ahamkaļva Là

R,ga, Kal^u eelâ 15
, pretlm „Uļejanl .

» ķ Ķ« u«J,
şş „'v ?... Kigas Pilsehtas Lombards. şià «.«°àà. .àm ..şilLjg°sostlssr.».m»sch.bĢ.

mm
zz. Ş«. àd».,«».,, i-à,^.. »222!> rtksch- »n llhricmjil jaķàs miti uoffi r brrìiriba °°>°m,.-«:

Ri. 123567 (jo atbuļln jas ffpirftal Ewj JMgoiÌßaUll), i. p«şW »> »» »ŗ >»>' »-,»ti,à ~,HI»- -»ņ d-b»jm»i! •*
««•»»«. M

HfÛaâ ?irfşiŞşf« ?IV. S. Kleitu stoffi preeksch bnchtes., weesibu- I "2enSon'ba

ļ

- IZÌL Daiīie VOn Ml»
isuhtrupeşchanà.

"

un promenades kleitām.
™ *™

IMIkW Iļflßpf torM "»ļ.r?»Stoffi preeksch mahzibas un eesweht. kleitām, I ļļnļ>n hjtļļļ»
*a,etia bSTefîie*"*

1 (ìai ĢĢŞĢĢŞŞĢŞŞŞŞŞ ŞĢŞŞĢŞĢŞŞŞŞ ļHrlni ftoffi prttbfiļ fftļrn un pronifnûôfs klfitūtn. Uillil*
bt J{

» ä
Vi à Ş

Jaunakàs înodes kàitķ stofsi, kà ari D (^
3"B,!

n

17, teiri;
..

p^&ļl^ Algas mayzwu apgaoala wişasaudeklu«nbaltprezes. Dame von Maxime.

uşņehmejam, bet tikai şpezialistam kvmitejtt ŞpehlcS bitvi musikas kori.
. T J

nre-
Ş eegud. ap.eek.r. «ahzekļ. a.!t«. pir.àS Jļlff. _LatV66Sll

,

ņoteàmî dabuiaun pre- v, t-eşib. -est.hî--- kr-ņ- d.ea.ftà wbkot °r 19. şevtr.b.i plkiì lv Ņp-ä PPÌn sW 15
W ?

*

şts kaMorî: Mîllera flràatu dru- nhtt. L-hgş«b«ņ.4 pe«em» gabala ka-zlejà 13. rm 15. şeptemSr, ņo ynlî- ZU>eza ZZiCL Vil. IO
f „

#
kàwâ, 2 trep. augşchâ, otrdeeu,!?» 3-5 peļ» p?Sdņ«A. 16402 şwehtdee». »7. augustā I }fkaTTl^
zeturtdeeu uu peektdeen uo pulkneu -M-\JmMĶJM. lO«

NMMMMMMNMNtM* gT sticjssliu liamU. ?î Zls.,j, 27. auguslá 13M.1

-

w
L itļàm

m«m

jK| » ar real fkolu turşu î
I-raâis:

sSaSmftt lih-di" ar şagatawoşchanas klaşèrn. isrihko» şwàen. 27. aug. şch. g. , ... à

Peeteittchà» katru lx«u lihds pķe- 1 de«â. pee ka» pats şiàett ja- I ļ . I. j.â 1^
—* CO ņem lihbşi m i*4nttï>\ krustāma, baķ» poteşchaà xm ftolas I«,iba4. ļI 1

fìfl fl f| R-şşVBIV PariSeS Torņakalna parka I O 072^
- S şahkums 1. septembri. 1462T |y| I I pasaules ÌS- (sev. «rkadijâ': UUIIIdUCLUIO
~

\JI UllU £ X liV stàdêî <â # .rv i<* Bedu luga 5 061661108 ņ
Pinndeen, 28. aagustá, pnlkst. Ä

- - - |P|| 110 Şekspira. No Aflfc*

şş«à?°.à
IM-B°àNàà ļfaļ Lokomobiles,

"°»-à atklaŞschana. şiWŞ kolem. LOIOÌļUseS ■> u,.l"
zika:

W W
kg° crļ-nr-4.

2) Slavas marşs.

gM^——ŞŞ is sirma» 16106 Prcekschueczlba. 3) GaWļu muziķa ar fanfares

Ņigas Apr. Ji s LikM Tļ Marshall, Sons & Co. IJ2 i 1H Ä

MkgpjuLttdndas î v-in»k4,no»gk ua»
frtļtft ; Aergakasarâ.magaļìnasNr.4,>2uu560. MWMlll şilşi. loļl^X1'

. ,

SŞşch« wtus m stt«.s ştsmi Tjrŗ IVT pc] i n *.«w»«.«*. 111
nouiiS MT «iļri» nuifAa. ~wm

-w- w-° « -ĢŞtņm »«».5 «à. m. VV
.

XYJL C O 1 1 [ļ, ş à » » U) nZvm nun.

Är «. ... „ I Wehweru eelâ 13. Uuku oalle. °Ş

Preekşchueezib» şpalwu, plihşcha, drehbes uu kafchoka apkakles, wakara Z Jamm dekorācija >

. r- ~ mehteļus, kapes, palētos, jakcteS un rotuudas, wate- Şahkum» pulkftm 5 wakarâ. beigas v i

pnwat - eiementar şkola tas un uewatetas, jaunākos faşonàs. 2 rihtá. Forums Roitia«
N. S-ckf-Ņ. Kostīmus pehz Angļu un Parisēs modēm

palitZ. """" tafe|^
àşi - -

U.H 3mr„.M| «M J, lUHtafi» Ģ.» .7.
.

L..
.

»»- t.s.ti ».hd«,, OdKUltlS PUIKSI. « HP"

Leew isrvebce
Ņ -Algas fuvrtnaņu pcck.Ģ 'r-^îS.-.

.Ņ T-fc. i
Seednba TorņakalnaLatw. pat. ķ

NL»taihß wlşadl gatarm kuvgu un dahmu Kaschok,. beedriba. »

manā priwat. elemen- Leets krclHjums ĢĢ.^.£3£?££
.Ä, I ĢîsgàsÄudrşi balle

tzà kalst
pşişķş vzzu-z. , . .. s^v^a^k

« I b«I lhiteem karakula apkaklēm; u,waltt ì, deml uu seemas M>>lld.JLlll 11/II nOllO 3. veota 11.-16. 75 it«p, nenuŗ-
__°lof3 V. «t«»«sch. « stoneem, daşchadaS bikşas leela iswehlê. : «PT Tejo3 pee labaS kareivju UlìU UullC tas veetas talè 50 M.«P. g»lerij»

Şarkandaugawas Pilş. elcm. v »W- Paftellej.ņņS us v.hmņ n° kuugu usvalkeem «şga» ìķ.tw. teātra orķeftrS. Btf=."7'*'
fc
J ) aas veetas »0 kap.,

"?SrX
h

darb. .pehk. -..
' '««

zaur II klases eertbkoşchauu wehl ņ aaroa ? pķn, 4 rļîņâ. Şadkmr» pâ. ».9 wakarâ. deiga» Y
" "

,
„

. . . ffļ.—I—fil7^grtA#tá1—fiI7^grtA#tá
war usņeml şkolneetus un ştolueezeS. » Taudsnmâ mcn ir eeşp.'hjam» p« drihņişchķigi lehtàm

"

Ee eiâ skaitot weeşa.VŞn 3ņo rihia.
&b L l'Jïll Şwescheem 111. ļmlslyu ļeşş

Pcetetkschauas katru deeuu. Mahziba I à wbak. p.-i d-t. 16459 85 ta... »*r -m »°àd?h. 16379 Pr,ekschņ-e,ì... BSS 'àeem n w.sam
--l- U».

şahkşees 1. fept. 15384 ■ mcm 75 M b edreaem 65 kup. Ģy-hlèS kareiwt» «uşikg. Pàdeen. 28. augustā.
Skolotais I. îrctbcrgS. W> >WW>WWW>W>W>>>>>>>>pşş»i Ş.ide. tmt4t4tt».t«t»...»t»â' 1 tv *Vï r(o^Ä Ä

1 Walde. ļeem. Safija. Tehja. .
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toßo-ieeo ļeaajrpw. Pw* 2€-rt> asr. 1900 r. - Druļat» pņ B. Dchà v- beedreem Rigâ. Todlebena bllļwarî «r. 2. Samļma uamà

ķà AàPŞ Mà,:
«

I î I.«ZŞŞŞBŞ- ' JĀ'
|gŗ- clehaÌa Swehtkņ prograņņa:

Ut HHIL

Radeem, draugeem un pafihftameem ta bļhdu wehstS, ka mans mihļaiS wihrs. .
_

T" J r „fV
L Swehtku >kt- « «arşchņ. peedaliļeeģ

..

muhşu rehws un weztehws V »» »«bib- 2. Te.tri-. Us-ed,4: «à-
71 t . Leela zotll nn jautrrbas luga. Latwtfki — —

I J?lt Itl itttî I t à. u o I 3. BigasLatTeeşu
| |*U*i ■ I-âgâaSMaSMMáS Beedriba.
■ z«unà, 24. -ugustâ. pulkst-n 4 p.hz pð-. P-hz ilga« gŗub.as ;«şch-°--. > X :S»ÄC"-*?ÄSeSttJ.. 26
■ şaroâ 73. dfihwibas gaoâ aisgahja us muhschiqu duşu. — Tabrgà angahjeja xawadi- W j~ş ) nteaaai kuugeem 75 kav.. oahmàm 50 t. - «UJ,

şchana nonts şwehtdeen, 27. augustā, pulksten 4' - pehz pusdeenaS, rs şehru mahjas W L |Ş| ļ*" âCo

" 1 PUuig. b.f«-. T\ \ 11

uj Jw. lahņa kapeem. > ■■■■■■■■■ HIIkI hSllû
. ķķ- .

?£' katrai bêhņai ecneşigņ pelņņ à .ķ , » UI\U Ufl IIP
■ i63»0 Ui kluşu pawadlşchanu luhds dfiļt apbehdinatee pakaļpalizcji. lMêt ş?Sì "

t rt Itlt rtt It tītf )

■ ■ WMmSI /I IrräáSS» 9.. vai,
Miâ«> /ķ i 1« «bà

; 1 dc ļ>uà 4 ntà,
■BTsMIKn/ l\ II Swebtdeen 87 ananftâ 190\ g Pe pulKaUa o.

«tf«! i k ■âPBÄSNjļiâW Şcht» -dà, «aşàa» dadu. terb-rga» şchos-jâ 9. lilbotcbo ielpM:
„ 3

pttmtw şltmneekņs .>«Şdşih V Ht t! H t t ttt T. p«
» ņ Cenas: Beedreem un

-TNstan nnt
>liHHnttļnms. E.Sagowskyßigâ, kal Ip l:ts>J^

iM7i U| i nUlulLUIIui îo'ļlrt a laok- bŗļwl» şiņehķf- àbèşs fera |nr HB 5 Ş ļ«t» lalamt ņ» Btten ş 9 #j> B H WH ?
1-<v>,

„

.15174 nuimiwynw
kwŅNch. «-h«şch« iifotl tnH prttiich «idş Ş ķ

.
M «ķ CB N U Kart. komij%

t«flûb ikdeeo«S rsramm» lauhi b«H?»» ş-ņtzņe,»» »«hķ»e-4 scht GZd» «şt»à» «ehņeşch» ftM M|fll IH
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