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Eseja 

Atšķirīgais tautu tērpos. 

Katrai tautai ir sava „firmas zīme”/piederības zīme. Nacionālās identitātes pazīme, kas 

katru tautu izceļ pārējo nāciju vidū. Ēdiens, dejas, dziesmas – tas viss padara ikvienu tautu 

īpašu un unikālu. Tautu tērps ir viens no svarīgākajiem un spilgtākajiem vēsturiskajiem 

mantojumiem, kas visprecīzāk atspoguļo katras tautas temperamentu un īpatnības. Taču 

neviena tauta nav identiska citai, tādēļ arī to tērpi krasi atšķiras. 

Latvijas tautu tērps nav vienāds visai valstij, tas atspoguļo katra novada raksturīgākā 

iezīmes. Tomēr tiem ir arī kaut kas kopīgs. Gari svārki, kas simbolizē tikumību, piesedzoša 

linu blūze un krekls vīriešiem, ņieburs ar saktu, kuras vidū vizuļo dzintars- latvju tautas 

simbols un dārgakmens. Nedrīkst arī aizmirst par jostām, kuras ir rotātas ar latvju rakstu 

zīmēm, no kurām visbiežāk sastopama ir Māras zīme, Laimas zīme, Saules zīme, Jumis un 

Ūsiņš.  

 Tautu tērps ir kā vēsturisks apliecinājums visam, kam tauta ir gājusi cauri. Tas ir kā 

dvēseles spogulis, kurš atspoguļo tās rakstura īpašības. Piemēram, Ungāru tautas tērps izceļas 

ar savu pompozitāti. Tie padara gurnus platākus, velkot vairākus svārkus vienu uz otra, arī 

tautu tērpi tiem atšķiras atkarībā no tā vai iri svētki, vai nē. Galvenā īpatnība ir tāda, ka 

mēteļus un zābakus kā sievietes tā, arī vīrieši nēsā vienādus, atšķirībā no latviešu tautu 

tērpiem, kur dzimumu atšķirība ir labi pamanāma. 

 Kaut arī Latvija un Igaunija ir kaimiņvalstis, to tautu tērpi nebūt nav tik līdzīgi. 

Igauņiem ir izmantoti dažādi zilās krāsa toņi, kas simbolizē viņu dvēseles ziemeļnieciskumu 

un atturību Tanī pat laikā, zilo krāsu latvieši neizmanto vispār.  

Rumāņiem, atšķirībā no latviešu tautas, krekli ir veidoti nevis no lina, bet gan no 

kaņepēm. Un arī priekšauts ir obligāta tautastērpa sastāvdaļa, kuru rumāņi nēsā gan priekšā, 

gan aizmugurē. Un pat mūsdienu tērpos rumāņiem ir saskatāmas tradicionālo tērpu iezīmes. 

 Tā kā poļi ir slāvu tauta, viņu tautu tērpos ir atpazīstamas tik ļoti tipiskās slāvu pazīmes. 

Piemēram, košās puķes un dažādi krāsaini izšuvumi, kas atspoguļo šīs tautas dažādību un 



spilgto temperamentu. Kamēr latvieši pieturas pie pieticības un vienkāršības, poļiem ir 

svarīgi, lai, skatoties uz viņu tautu tērpu, cilvēkiem aizrautos elpa.  

Pilnīgs pretstats „klusajam” latviešu tautu tērpam ir eksotiskais turku tradicionālais 

tērps, kur pat vīriešiem uz galvas ir košs vainags. Atšķirībā no latviešiem tik ļoti iecienītā lina, 

turki dod priekšroku maigajam un greznajam zīdam. Kamēr latviešiem nav pieņemts 

krāsoties, turki labprāt izmanto visas dekoratīvās kosmētikas priekšrocības. 

Bulgāri, tāpat kā rumāņi arī ir kalnu tauta. Viņu tērpos līdzīgi kā latviešiem ir redzams 

lins, taču izšuvumi ir tipiski slāvu tautām – košas puķes, spilgti un krāsaini ornamenti gan uz 

biksēm, gan zeķēm, gan blūzēm u.t.t. 

Latviešu tautas tērps varbūt ir pieticīgāks un nav tik spilgts kā citām tautām, taču tas 

izceļas ar savu vienkāršību un nesamākslotību. Tas atspoguļo latviešu mentalitāti un iekšējo 

nosvērtību. 
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