


“Baltijas Vēstneša” mērķis ir ap- 
gaismošanas un labklājības izplatī- 
šana, to būs gan jau katrs manījis.“

“Baltijas Vēstnesis” (1870)



Lai “Baltijas Vēstnesis” nelepojas ar 
saviem spēkiem, jo tie vājību pilni un 
lai nedomā, ka jau visiem tik pieklājas 
uz viņu vien skatīties un tam pakaļ 
iet.

“
I. Laube, “Mūsu laika raksti” (1872)



“Baltijas Vēstnesis” bija tā laika  
tautiskākais un progresīvākais laik- 
raksts.“

“Latvju preses 100 gadi” (1922)



Jaunlatviešu partijas avīze, kam nav 
mierīga un godīga laikraksta repu- 
tācijas.  “

Vidzemes gubernatora vēstule (1877)



Ar “Baltijas Vēstnesi” bija likts ciešs 
pamats latviešu nacionālai avīžniecī- 
bai, jo tas bija pirmais mūsu periodis- 
kais izdevums, kas vairs neatradās 
cittautiešu aizbildniecībā.

“
F. Krusa, “Latvija” (1948)



“Baltijas Vēstnesis” ir akumulējis sevī 
nacionālisma un liberālisma idejas, kā 
arī vēl nesenās vietējās nacionālās 
kustības vēstures pieredzi.
“

D. Hanovs, “Pilsonības nācija” (2003)



“Baltijas Vēstnesim” latviešu sabiedris- 
kajā dzīvē bijusi diezgan ievērojama 
nozīme — gan pozitīva gan negatīva — 
un, tīri žurnālistiskā aspektā, tas 
iezīmēja preses pāreju uz moderno 
avīžniecību.

“
K. Leja, “Literatūra un Māksla” (1968)



Latviešu saimnieciskie un sociālie 
centieni, nacionālā un politiskā 
programma, mākslas un kultūras 
jautājumi, kas šai laikmetā saviļņoja 
tautas prātus, atrada savu pirmavotu 
Rīgas latviešu biedrībā un “Baltijas 
Vēstnēsī”.

“
E. Blanks, “Latvija” (1968)
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