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1831. gada holēras epidēmija – pirmā lielā holēras epidēmija Latvijas teritorijā 
Cholera epidemic of 1831 - the first major cholera epidemic in the territory of 
Latvia 

Kurzemes guberņa/Kurland Province

• Sākās 1831. gada 8. maijā / Started on May 8, 1831

• Beidzās 1832. gada 28. janvārī / Ended on January 28, 1832

• Saslima 4553 cilvēki, mira 1953 cilvēki /4553 people became ill, 1953 died

Vidzemes guberņa/Livland Province

• Sākās 1831. gada 9. maijā / Started May 9, 1831

• Beidzās 1831. gada 4. decembrī / Ended December 4, 1831

• Saslima 6163 cilvēki, mira 1953 (vai 2459) cilvēki / 6163 people became ill, 1953 (or 2459) died

Cēlonis – Krievijas armijas daļu pārvietošanās, lai dotos apspiest Polijas Novembra 
sacelšanos jeb karotu Poļu–krievu karā (1830–1831)/Movement of the Russian 
army to suppress the Polish November Uprising or Polish-Russian war (1830-1831) 



1831. gada holēras epidēmija/Cholera epidemic of 1831 

• Medicīnas vēsturē labi pētīta/Well studied in medical history 
• Ārsta Aleksanda Raphaela (Raphael, 1866–1919) pētījums par holeru Kurzemē/A study of 

physician Alexander Raphael (1866–1919) on cholera in Kurland
• Epidemiologu, medicīnas vēsturnieku K. Vasiļjeva, R. Bogačevas, L. Vaidera raksti/Articles by 

epidemiologists, medical historians Vasil’ev, Bogacheva, Vaiders

• Slikti integrēts notikums Latvijas vēstures stāstā gan kā katastrofa, gan kā jaunas 
pārvaldības, sociālās prakses/A little integrated event in the history of Latvia, both 
as a disaster and as new governance and social practices 

• Konteksts/Context
• Krievijas impērija daļa/Part of the Russian Empire

• Cenzūra un preses darbības noteikumi/Censorship and rules of the press
• Karantīna kā metode cīņā pret infekcijas slimībām/Quarantine as a method of preventing the spread of 

infectious diseases
• Nesen atcelta dzimtbūšana/Recently abolished serfdom

• Sākas masu mediju laikmets/Mass media starts
• Tiek apgūta lasītprasme/Literacy



Masu mediji/Mass media

Vidzeme/Livland

Rīga

Rigasche Zeitung (1778–1889)

Rigischer Anzeigen 1761–1852)

Rigasche Stadtblätter (1810–1907)

Der Zuschauer (1807–1856)

Nicht-politische Zeitung für Deutsch-
Russland (1826–1827, 1830–1832)

Vidzemes Latviešu Avīzes (1824–1889)

Kurzeme/Kurland

Jelgava

Liepāja

Allgemaine Deutsche Zeitung für
Russland (1811–1831)

Allgemeines Kurländisches Amts- und 
Intelligenzblatt (1825–1852)

Latviešu Avīzes (1822–1915)

Libausches Wochenblatt ( 1824–1858)

Laikrakstu veidi un 
funkcijas:

a) pilsētu laikraksti 
pilsētniekiem 
biznesmeņiem 
(ārvalstu ziņas);
b) paziņojumu un 
sludinājumu 
izdevumi;
c) pārējie – dažāda 
auditorija

periodika.lv



Vietējās ziņas/
Local news

Apraksti/
Features



Apraksti/
Features

Vietējās pārvaldes rīkojumi un
instrukcijas/Local

government orders and 
instructions Rīgas ziņas / 

News from
Riga

Nāves paziņojumi/
Death notices 



Metode – Diskursa vēsturiskā pieeja/Method – the discourse-historical 
approach (Ruth Wodak)

Diskursa stratēģiju īstenošana/Implementation of discourse strategies 

Stratēģija/Strategy Rezultāti/Results

Nosaukšanas 
stratēģija/Nomination

Briesmīga holera=sērga, nikna briesmīga
slimība, varena un bailīga sērga, nikna sērga, 
draudīga slimība, šausmu laiks, Cholera
morbus

Terrible cholera = a disease, a mad 
terrible disease, a mighty and fearful 
disease, a furious disease, a 
threatening disease, a time of horror, 
Cholera morbus

Apgalvojuma
stratēģija/Predication

Labie aktori – Dievs (kas sargā), ķeizars, 
gubernatori, ārsti, ebreji ārsti Daugavpilī, 
rīdzinieki ar savu mieru un izturētību, 
filantropi
Sliktie aktori – holēra
noteikumu un pareizu dzīvesveidu un 
mērenību ēdienā neievērotāji, baumu 
izplatītāji

Good actors – God (who protects), 
emperor, governors, doctors, Jewish 
doctors in Daugavpils, inhabitants of 
Riga with their peace and endurance, 
philanthropist 
Bad actors – cholera
offenders, diet violators, proper 
lifestyle violators , rumor distributors 



Argumentācijas 
stratēģija/
Argumentation

Cerība uz Dievu
Ieteikumi (mērenība pārtikā un dzērienos, 
atteikšanās no vakariņām, uzmanīgs 
dzīvesveids, noteikumu ievērošana, 
karantīnas  ievērošana, tīrs gaiss, silts 
apģērbs, miers, paļaušanās uz Dievu, tūlītēja 
vēršanās pēc palīdzības, smēķēšana 
apdūmošana) 
Ķeizara gādība
Maskavas notikumu (1830) mācība

Hope for God 
Recommendations (moderation in food and drink, 
refusal of dinner, careful lifestyle, compliance with 
the rules, compliance with quarantine, clean air, 
warm clothing, peace, trust in God, immediate 
help, smoking, smoke release ) 
Emperor's care 
The lesson of the events of Moscow (1830) 

Perspektivizācijas un 
diskursa reprezentācijas 
diskursīvās stratēģijas/ 
Perspectivization, 
framing or discourse 
representation

Informēšana
Organizēšana
Ieinteresētība atrisināt situāciju (ieteikumi)
Emociju piedāvājums: līdzjūtība; priecāšanās 
un pateicība par holēras beigām

Information 
Organization 
Interest in resolving the situation 
(recommendations)
Emotions: compassion; joy and gratitude for the 

end of cholera 

Diskursa intensifikācijas 
un mīkstināšanas  
stratēģija/ 
Intensification,
mitigation

Statistika
Sliktu un labu ziņu regularitāte
Pazemības un cerību piesātināta valoda
Holēras ziņu vieta preses dienaskārtībā

Statistics 
Regularity of bad and good news 
A language of humility and hope 
Cholera news in press agenda 

Diskursa stratēģiju īstenošana/Implementation of discourse strategies 
Stratēģija/Strategy Rezultāti/Results



StatistikaStatistikas diskurss

Mirušie

Instrukciju 
(noteikumu,

karantīna, kordonu) 
diskurss

Saslimušie

Dieva 
klātbūtnes 

diskurss

Ķeizara,
paļāvības uz 

valdnieku 
diskurss

Vietējās varas 
(gubernatoru, 
rātes) diskurss

Noteikumu un pareiza 
dzīvesveida  ievērotāji 

– pozitīvo aktoru 
diskurss

Veselības 
diskurss

Saslimstība citur 
diskurss

Baumas un 
baumotāju 

diskurss

Holēras – nelaimes diskurss

Nelaimes –
holeras –

norimšanas 
diskurss

Ārstu un viņu 
sniegtās palīdzības 

diskurss

Galvenie 
diskursi

Polijas nemieru 
apspiešanas 

panākumu diskurss



Discourse of 
the 

suppression 
of the Polish 

Uprising 

StatistikaStatistical discourse
The 

dead

Discourse of 
instructions (rules, 

quarantine, cordon) 

Sick people

Discourse of 
the presence 

of God 

Discourse of 
emperor and  
trust in rulers 

Discourse of local 
government 

(governors, city 
councils) 

Discourse of 
proponents of rules 
and the right way of 
life as positive actors 

Health 
discourse 

Discourse of 
morbidity 
elsewhere

Discourse 
of rumors

Discourse  of cholera as a major accident 

Discourse of 
cholera decrease 

and end

Discourse of 
doctors and their 

help 

Discourse of 
lamentation



Statistika
Statistical discourse

The 
dead

Discourse of instructions 

Sick people Discourse of local 
government 

(governors, city 
councils, sanitary 

commissions ) 

Discourse of 
cholera decrease 

and end

Cholera



Secinājumi / Conclusions

• Mediji – prese – iesaistās holēras novēršanā un tās organizācijā / The media 
is involved in the prevention and organization of cholera

• Dominējošie – faktu (statistikas) un instrukciju diskursi / Discourses of facts 
(statistics) and instructions dominate 

• Svarīgs medicīnas zināšanu un ārstu – pozitīvo aktoru – diskurss /An 
important discourse is the discourse of medical knowledge and physicians 
as positive actors

• Racionālie argumenti ir pārsvarā pār iracionālajiem / Rational arguments 
prevail over irrational in newspapers  

• Holēras situācija ietekmē pašus medijus /The cholera situation affects the 
media themselves 


