
Pasaules tautu saimē sevi piesaka jauna nācija – latvieši. 

Latviešu etnogrāfiskā izstāde 

 

No 1896. gada 1. augusta līdz 15. septembrim Rīgā Viskrievijas X arheoloģiskā 

kongresa ietvaros notika Latviešu etnogrāfiskā izstāde. Tagadējā Latvijas Nacionālā teātra 

vietā, tolaik vēl neapbūvētā laukumā starp pilsētas kanālu un Lielo Jēkaba ielu (mūsdienās 

Kronvalda bulvāri) speciāli izstādei uzceltos pagaidu paviljonos un seno un jaunāko laiku 

zemnieku mājokļu rekonstrukcijās ar vairāk nekā 8000 priekšmetu palīdzību 18 tematiskajās 

nodaļās rādīja vērienīgu latviešu kultūrvēstures un jaunāko sasniegumu panorāmu. 

Izstādes brīvā dabā ar tām īpaši būvētiem pagaidu paviljoniem ne Eiropā, ne Latvijā 

nebija nekāds jaunums. 19. gs. vidū Eiropa iepazina Pasaules izstādes, kur pilsētu laukumos 

izstādēm iekārtoja apstādījumus, veidoja grantētus celiņus un būvēja pat vairākus simtus 

pagaidu paviljonus. Kopš 19. gs. vidus arī Latvijā par neatņemamu kultūras un saimnieciskās 

dzīves sastāvdaļu bija kļuvušas izstādes – lauksaimniecības, rūpniecības, amatniecības, kopš 

19. gs. 80. gadiem arī kultūrvēsturiskās izstādes. Taču Latviešu etnogrāfiskā izstāde 

pārsteidza visus – izstāde, kas atspoguļotu kādas tautas vēsturi, kultūru, saimniecisko dzīvi un 

laikmetīgos sasniegumus Baltijā notika pirmo reizi. 

Vairāk nekā 45 000 apmeklētāju pusotra mēneša laikā apskatīja izstādi, kur pirmo reizi 

vienkopus varēja iepazīties ar “latviešu vēsturi bildēs”: latviešu apdzīvoto apgabalu 

etnogrāfiskajām un vēsturiskajām kartēm, antropoloģiskajām un statistikas ziņām par 

latviešiem, latviešu valodu, folkloru, mitoloģiju, tradīcijām, literatūru, izglītību un latviešu 

biedrību darbību, apskatīt latviešu tautas celtniecības paraugus, tradicionālos apģērbus un 

rotaslietas, lauksaimniecības, zvejniecības, amatniecības un mājrūpniecības darbarīkus, 

mūzikas instrumentus. 

1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde apliecināja gan latviešu spēju sarīkot šāda 

vēriena pasākumu, gan arī parādīja topošās nacionālās pašapziņas šķautnes, latviešiem 

svarīgākās vērtības, attieksmi pret vēsturi, tradicionālās kultūras mantojumu, kā arī toreizējo 

laikmetu. Mūsdienās vēsturiskā izstāde ir kļuvusi divtik nozīmīga – gan kā svarīgs 

etnogrāfisko un vēstures priekšmetu vākums, gan kā lieciniece toreizējai latviešu sabiedrībai, 

jaunās nācijas kopīgajām vērtībām. 

Līdz 2017. gada septembra beigām katru nedēļu iepazīsimies ar kādu no 1896. gada 

Latviešu etnogrāfiskās izstādes nodaļām un tās interesantākajiem eksponātiem, kas glabājas 

Latvijas muzeju krātuvēs un šobrīd apskatāmi Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, izstādē 

“Versija–latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”. 



  

Latviešu etnogrāfiskās izstādes pagaidu paviljoni. 

Rīga. 1896. gads. Zīmējuma fotoreprodukcija. 

Fotografēja Matīss Pluka 1930. gadā. 

 

Latviešu etnogrāfiskās izstādes reklāma. 
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Latviešu etnogrāfiskās izstādes galvenā ēka. 

Fotografēja Emanuels fon Eggerts. 1896. gads. 

Biškopības nodaļa Latviešu etnogrāfiskajā 

izstādē. Fotografēja Emanuels fon Eggerts. 

1896. gads. 

 


