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Temats: "Kas mēs esam — pārdomas par identitāti" 
 
Lai izpētītu identitātes tematiku, esam to sadalījuši trīs atsevišķās daļās. Katra daļa ir veltīta 
konkrētam temata aspektam, piedāvājot dažādus ieskatus un diskutējamus jautājumus. Klases un 
grupu uzdevumiem ierosme gūta Eiropas vēstures nama pastāvīgajā ekspozīcijā. 
 

1. daļa. Mana identitāte 

2. daļa. Kā tiek veidotas un saglabātas identitātes? 

3. daļa. Mēs un citi. Kā identitāte vieno un šķir? 
 
Katrā daļā ietilpst: 

 norādījumi skolotājiem, 

 uzdevumi, 

 izdales materiāli, 

 noderīgi tiešsaistes avoti. 
 
Uzdevumi var būt skolotāja vadītas diskusijas, grupu darbs, individuāla vielas apguve un primāro un 
sekundāro vēstures avotu izmantošana. Skolotāji var paši izvēlēties, kurus klases un grupu 
uzdevumus pildīt. 
 
Tematiskais pārskats  
 
Identitāte ir sensitīva tēma, kuru skaidrot ir sarežģīti. Mums katram ir atšķirīga izcelsme, dažāda 
dzīves pieredze; mēs esam auguši tādā kultūras un etniskajā vidē, kas, iespējams, ļoti atšķiras no tās, 
kurā auguši mūsu līdzcilvēki. Tam, kā mēs sevi raksturojam un apzināmies, var būt senas saknes, tieši 
tāpat kā saiknei ar ģimenes locekļiem vai kaimiņiem. Taču cilvēki arī veido identitātes un apjauš, kas 
viņi ir, vadoties pēc konkrētākiem sociāliem aspektiem, piemēram, darba, vaļaspriekiem, draugiem 
un grupām, ar ko viņi sevi identificē vai kopā pavada laiku. Būtiski identitātes raksturotājelementi ir 
etniskā izcelsme, reliģija, dzimumorientācija un fiziskais izskats — tie visi ir jāņem vērā. Noteiktos 
apstākļos un laika gaitā apjausma par to, kas mēs esam, var mainīties. Tas, kā mēs redzam sevi, var 
atšķirties no tā, kā mūs redz citi. Šajā tematā, izmantojot piemērus no vēstures, mēs izpētīsim, vai ir 
iespējams izskaidrot ar identitāti saistītās idejas, ar kurām sākam šī temata skaidrojumu. 
Turpmākajās daļās tiek runāts par to, ka identitātes, tostarp nacionālās un vēsturiskās identitātes, 
jēdziens nekad nav bijis stingri noteikts; tas pēc būtības drīzāk ir kā kaleidoskops — daudzšķautņains 
un vienmēr mainīgs. 
 
Definīcijas 
 
Identitāte 
"Identitātes nekad nav bijušas vienotas, un jaunākajos laikos tās kļuvušas ārkārtīgi fragmentētas un 
dalītas; nekad tās nav sastāvējušas no viena elementa, bet gan no daudziem tādiem, kas saistīti ar 
dažādiem, bieži vien pretējiem un pretrunīgiem diskursiem, praksi vai nostājām. Tās nemitīgi mainās 
un pārveidojas." 
Avots: Stuart Hall, Questions of Cultural Identity, 1996 
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Etniskā identitāte 
"Etniska grupa ir kolektīva kultūras kopiena, kurai ir svarīgi saglabāt mītu par savu izcelsmi un 
vēsturisko atmiņu un kuru var atpazīt pēc vienas vai vairākām tai raksturīgām kultūras iezīmēm, 
piemēram, reliģijas, tradīcijām, valodas vai institūcijām." 
Avots: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
 
 
Nācija 
"Konkrēta kopiena, kam vēsturiski bijusi sava teritorija un kam ir kopēji mīti un atmiņa, kopēja 
sabiedrības kultūra un vienoti likumi un tradīcijas." 
Avots: Anthony D. Smith, When is a Nation, 2002 
 
Nacionālisms 
"Ideoloģiska kustība, kuras mērķis ir panākt un saglabāt autonomiju, vienotību un identitāti tai 
iedzīvotāju daļai, kas pēc dažu šīs kustības dalībnieku domām veido faktisku vai iespējamu nāciju." 
Avots: Anthony D. Smith, National Identity, 1991 
 
Valsts 
"Valsti var definēt šādi — tā ir tādu autonomu institūciju kopums, kurām kādā konkrētā teritorijā 
pieder varas monopols un kuru pilnvaras iedzīvotāji respektē." 
Avots: Anthony D. Smith, Ethno-Symbolism and Nationalism, 2009 
 
"Teritoriālas kopienas, kurām ir sava identitāte un pašnoteikšanās vēlme un kuras dzīvo vienā vai 
vairākās valstīs, ar kurām tās sevi parasti neidentificē. To tautu identitāte, kurām nav savas valsts, 
parasti sakņojas viņu kopīgajā kultūrā un vēsturē." 
Avots: Montserrat Guibernau, Nations and Nationalism, 2004 
 
Kultūra 
"Kultūra ir kopums, kas sevī ietver zināšanas, ticību, mākslu, morāli, likumus, tradīcijas un daudzas 
citas spējas un ieradumus, ko apgūst cilvēks kā sabiedrības loceklis." 
Avots: UNESCO 
 
Kultūras mantojums 
Jēdziens "kultūras mantojums" aptver vairākas mantojuma kategorijas. 

 Materiālais kultūras mantojums: 
o kustams kultūras mantojums (gleznas, skulptūras, monētas, manuskripti), 
o nekustams kultūras mantojums (pieminekļi, arheoloģisko izrakumu vietas u. c.), 
o zemūdens kultūras mantojums (vraki, zemūdens drupas un pilsētas). 

 Nemateriālais kultūras mantojums: mutvārdu tradīcijas, izpildītājmāksla, rituāli. 
 


