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Art Belongs to the People! 
Alise Tīfentāle 

The visual culture of Soviet times has withdrawn itself from our 
everyday lives so much that we can now take a look at it with a 
culturally-historic interest. The question  today – how were the 
principles of socialist realism, the dominating visual ideology of 
Soviet times, embodied in press photography?

This publication is related to the art exhibition Soviet Mythology at 
the Latvian National Museum of art (April 11 – September 7) and 
the international conference Socialist Realism as a problem in art 
interpretation (May 19 – 20).

Although the term “socialist realism” traditionally is used when 
talking about painting, sculpture, literature and cinematography, 
the photography of the Soviet era is also strongly related to that 
ideology. This article is a glimpse into the principles of socialist 
realism that can be seen in the photographic chronicle Republic in 
photographs as sent to Latvian newspapers by TASS / Information 
agency LATINFORM of the Council of Ministers of Soviet Socialist 
Republic of Latvia from 1974 to 1978.

True wish for a better world, a better art  

According to the definition by Russian writer, literature theoreti-
cian and aesthetics scholar Yuriy Borev, socialist realism is “art 
commissioned by bureaucracy of the party, serving the needs 
of a totalitarian society for shaping ‘the new human’. According 
to the official aesthetics, this art originally reflected interests of 
proletariat, later – of whole socialist society. Artistic concept of 
the socialist realism presumes that a personality is socially active 
and takes part in creating history with violent means”.1 The term 
socialist realism is being used regarding the ideologically charged 
visual art and literature created in the territory of the USSR (Union 
of Soviet Socialist Republics) mainly between the 1930s and 
1950s. However, the principles of socialist realism, defined as the 
method of Soviet art in the beginning of the 1930s, existed and 
were observed in all fields of culture. “Socialist realism presumes 
a true and historically precise depiction of a reality in complian-
ce with the ideological task of educating the working people in 
the spirit of socialism”,2 adds semiotic, linguist and philosopher 
Vadim Rudnev. 
The term today is rather often used disapprovingly, to express a 
negative attitude towards artists’ conformism and obeying the 
demands of an era. Yet, speaking of the historical context of docu-
mentary photography, we can look at the manifestations of socia-
list realism principles passionlessly and try to find analogies and 
similarities with the visual culture of today. 

The main principles of socialist realism are based in the postula-
tes of Marxism: “proletariat is a class that has been historically 
summoned to lead the revolution and, in a violent way through 
the dictatorship of proletariat, reshape the society from unjust to 
just. The proletariat is lead by a party of a new kind that consists 
of professionals, who after the revolution were called to lead the 
building of the new, classless society.”3 Rather idealistically, the 
theoretical formula of the socialist realism presumes that art 
must not be elitist, expensive, reserved for the middle classes or 
the aristocracy, unintelligible, abstract, ambiguous or provocative 
(just like Western modernism with its morally and aesthetically de-
structive cubism, Dadaism, surrealism etc.). On the contrary, art 
must be visually simple and intelligible (therefore “realism”), and 
its content, narrative must be motivating, uplifting, undoubtedly 
orienting the viewer towards the common goals of communism 
(therefore “socialist”). Art must impress and move and mobilize 
masses, art must be saturated with historic optimism etc. – in ot-
her words, art must serve as a weapon of total and overwhelming 
ideology. Philosopher and writer Albert Camus in his lecture Artist 
and his Time (1957, Uppsala University, right after receiving that 
year’s Nobel Prize for literature) said – with an idealism of almost 
the same intensity – “Socialist realism abolishes art to establish 
justice in the first place. When justice will be established – in fu-
ture unforeseeable yet – art will be reborn.”4 The utopian wish to 
establish justice of a kind and change the status of art from elitist 
(let’s remember the slogan ‘Art for art’s sake’ popular in Western 
Europe since 19th century) to democratic, to make art an everyday 
commodity for the vast masses of working people, and a useful 
one in addition (educating, didactic, understandable) is expressed 

in the essential statement by Lenin – “Art belongs to the people”. 
Naïve in theory, this true wish for a better world and a better art in 
reality turned out to be an oppressive mechanism of power used 
by a totalitarian ideology. In turn, the justice mentioned by Camus 
is as far from being established today as it was 50 years ago.   

Socialist and capitalist realism 

Looking at the press photographs from Soviet Latvia of the 1970s, 
a certain temptation arises to compare them with today’s visual 
culture, which we might call  capitalist realism. Some formal moti-
ves of socialist realism are still present, although today they have 
gained a slightly different meaning. For example, media are full of 
didactic shots of role-model families in their role-model interiors 
and massive scenes of newly-built blocks of houses, just like in 
Soviet times. We have to consider the fact that sometimes not-
hing else can be so deceptive and manipulative as documentary 
photography – firstly, not a single photograph can be endorsed 
with a kind of authenticity certificate (that would prove that the 
photographer has shot something taking place spontaneously, 
not something staged or organized in any way); secondly, any 
photograph is just a tiny fragment of time-space, and the choice 
of this fragment by the photographer is highly influenced by the 
photographer’s framing, sense of composition, his/her ethical 
concepts, his/her religious and political background and millions 
of other factors. A documentary photograph shot within context of 
any ideology (totalitarian or democratic) can be interpreted at the 
same time as a real document, as a constructed visual concept 
with a certain purpose and message. In this case, we look at the 
photographs from Soviet Latvia press chronicles as samples of vi-
sual interpretation of ideology, without trying to decipher the facts 
and their truthfulness. 

Dynamic. Progress. Collective 

Looking at the Soviet press photography, one visual method 
stands out the most – a photograph must manifest growth, deve-
lopment, the direct way to the victory of communism and ever big-
ger achievements in mass production. Growth and development 
is represented by the image of a worker – a builder of impressive 
buildings, operator of complicated and huge machines, the most 
productive milkmaid, weaver, or decorator. Related to this image is 
also the strange Soviet version of feminism stating woman’s rights 
to work in physically hard and unhealthy professions, so becoming 
a hero of work. All of this matches the basic ideas of socialist rea-
lism: “Socialist realism art and literature created a new kind of 
a positive hero – a fighter, a builder, a leader. Through this hero 
the historic optimism of socialist realism manifests itself in the 
fullest sense: such confirms the victory of communistic ideas”5 
Maxim Gorky, Russian writer and one of the founders of socialist 
realism theory, said in 1934, at the 1st Congress of Soviet writers, 
“Socialist realism confirms existence as an action, as creation, its 
goal is never-ceasing development of the most valuable powers of 
an individual in the sake of man’s victory over natural forces, in the 
sake of man’s health and longevity”.    
Such an impression is easy to achieve in a photograph when using 
a motive that was extremely popular in Soviet times – taking a 
group portrait of representatives of one profession while the group 
is dynamically moving towards the camera. Such photographs not 
only assure constant development but also strengthen the collec-
tive spirit, as such purposeful movement of a group creates, wit-
hout doubt, a more convincing and more monumental impression 
than just a portrait of some individual.  
At the same time, a dominating formula for portraying individual 
heroes of work and role-model workers was man + machine, the 
latter taking up the bigger part of the frame – machines and te-
chnical inventions themselves are a wonderful symbol of progress 
and power, and man is depicted as an operator of this powerful 
machinery.
Stereotypes of visual imagery, inspired and supervised by socialist 
realism theory, can be called a ‘winners’ culture’ – each image 
confirms the achievements, positive growth and progress which 
were considered to be positive values by themselves within Soviet 
ideology. Today, under the stress of different and contradictive 
cultural theories, religious and secular world-views and philosop-
hical systems, everything has become relative and such words as 

progress or progressive with full seriousness can appear only in 
some press news about medicine, space exploration and compu-
ter technologies, and not always with a positive meaning. However, 
the image of the winner and victory over natural forces hasn’t va-
nished – only now the winner doesn’t have any task higher than 
his own well-being. In generic advertising, for example, he doesn’t 
represent the collective fight for a single goal for the masses, but, 
for example, selfishly enjoys all the benefits of the latest SUV to 
consume a view of unspoiled nature for his own egoistic enter-
tainment. In both cases – visual culture of socialist and capita-
list realism – the winner and conqueror of natural forces is being 
idealized to a grotesque level. In the black and white photographs 
of Soviet times the maximum effect was achieved using dynamic 
angles, monumental compositions and purposeful movement of 
groups. Today in advertising photography a similar effect is being 
sought after, compositionally stressing the role of an individual 
who is enjoying his prosperity, using the latest possibilities of digi-
tal image processing to create highly sentimental color schemes, 
and accentuating the social status of the advertised item. 

Campaign for positive thinking and the happiness of the Soviet 
citizen 

Infatuation with progress and achievements is strongly directed 
towards a cult of limitless positivism (paradoxically it is being re-
surrected in today’s Latvia by some supporters of politic proces-
ses), that denies all doubt, intellectual critic, rational analysis, 
relativism, individualism and everything else that leads to the 
collapse of  united collective and antisocial behavior. From the 
photographs chosen for this publication I would like to mention 
one more narrative – symbols of Soviet happiness and prospe-
rity. Let’s keep in mind that these photographs are related to the 
1970s – the time when the ‘golden age’ of socialist realism aest-
hetics and its originally revolutionary and fighting stage (1932-
1956, according to the aforementioned theoretic Y. Borev) is over 
and the idea of an individual’s insignificance compared to the 
large-scale goals of the communist party is not the dominating 
one anymore. In the 1970s, the press photography appraises not 
only the achievements of working people as an amorphous mass, 
but also emphasizes the comfortable and prosperous life that 
awaits them after the working day. These images don’t look that 
much different from the clichés that today’s ordinary consumers 
crave. Comfortable and decorated shopping malls, idyllic villages 
of newly-built houses, cars, vacations by the sea, waitresses in the 
restaurants and cafes dazzlingly remind us of girls from the James 
Bond movies of the same epoch… Illusions were just as sweet and 
lies were just as bold, as we are used to seeing in the constructed 
mass media reality of today.  

1 Борев Ю. Эстетика. – Москва, 2002.
2 Руднев В. Словарь культуры ХХ в. - Москва,1999.
3 Борев Ю. Эстетика. – Москва, 2002.
4 Антология самиздата. http://antology.igrunov.ru/authors/ka-
myu/1088507971.html
5 Литературный энциклопедический словарь. – Москва, 1987. 
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All photographs from the photography chronicle Republic in pho-
tographs by TASS / Information agency LATINFORM of the Council 
of Ministers of Soviet Socialist Republic of Latvia, 1974. – 1978. 

Additional information on the exhibition Soviet Mythology and the 
conference Socialist Realism as a problem in art interpretation is 
available on the website http://www.lnmm.lv

Translated to English by Alise Tīfentāle. 



Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īstenotā 
projekta “Padomjzemes mitoloģija” ietva-
ros LNMM izstāžu zālē “Arsenāls” skatāma 
plaša padomju laikmeta vizuālās mākslas 
ekspozīcija (no 2008. gada 11. aprīļa līdz  
7. septembrim), kā arī notiks starptautiska 
konference “Sociālistiskais reālisms kā māks-
las interpretācijas problēma” (2008. gada  
19. – 20. maijs). Kaut arī tradicionāli vārdu 
savienojums “sociālistiskais reālisms” tiek 
lietots, runājot galvenokārt par glezniecību, 
tēlniecību, literatūru un kinematogrāfu, arī 
attiecīgā laikmeta fotogrāfijās nenoliedzami 
tiek atspoguļota padomju ideoloģija. Šajā 
“Foto Kvartāla” numurā – neliels ieskats so-
ciālistiskā reālisma principu iedzīvināšanā fo-
tohronikā, kuru publicēšanai LPSR laikrakstos 
1974. – 1978. gadā sagatavoja TASS/Latvijas 
PSR Ministru Padomes Informācijas aģentūra 
LATINFORM.

Patiesa vēlme pēc labākas pasaules, labā-
kas mākslas 

Saskaņā ar krievu rakstnieka, literatūras teo-
rētiķa un estētikas pētnieka Jurija Boreva 
definīciju sociālistiskais reālisms ir “Partijas 
birokrātijas angažēta māksla, kura apkalpo 
totalitāras sabiedrības vajadzības “jaunā cil-
vēka” veidošanā. Saskaņā ar oficiālo estētiku 
šī māksla atspoguļoja sākotnēji proletariāta, 
vēlāk – visas sociālistiskās sabiedrības inte-
reses. Sociālistiskā reālisma mākslinieciskā 
koncepcija paredz, ka personība ir sociāli ak-
tīva un piedalās vēstures radīšanā ar spēka 
metodēm.”1 Termins “sociālistiskais reālisms” 
(jeb “socreālisms”) tiek lietots, atskatoties uz 
PSRS teritorijā radīto ideoloģiski piesātināto vi-
zuālo mākslu un literatūru, radītu galvenokārt 
laikposmā no 1930. līdz 1950. gadiem, taču 
sociālistiskā reālisma principi, 20. gs. 30. gadu 
sākumā definēti kā padomju mākslas metode, 

eksistēja un dažādās pakāpēs tika ievēroti vi-
sās kultūras jomās. “Sociālistiskais reālisms 
paredz patiesu un vēsturiski konkrētu realitā-
tes attēlojumu saskaņā ar darbaļaužu audzi-
nāšanas idejisko uzdevumu sociālisma garā,”2 
piebilst semiotiķis, lingvists un filosofs Vadims 
Rudņevs. 

Nereti šis termins mūsdienās tiek lietots nie-
vājoši vai nosodoši, lai paustu noliedzošu 
attieksmi pret mākslinieku konformismu, pa-
kļaušanos attiecīgā laikmeta prasībām, bet 
dokumentālās fotogrāfijas kultūrvēsturiskajā 
kontekstā sociālistiskā reālisma izpausmes 
varam aplūkot samērā bezkaislīgi un meklēt 
analoģijas un līdzības ar mūsdienu vizuālo kul-
tūru, lai nonāktu pie viena otra atklājuma. 

Galvenie sociālistiskā reālisma principi balstīti 
marksisma pamatpostulātos – “proletariāts ir 
šķira, kas vēsturiski aicināta vadīt revolūciju 
un vardarbīgā veidā, caur proletariāta dikta-
tūru, pārveidot sabiedrību no netaisnīgas par 
taisnīgu, un proletariātu vada jauna tipa parti-
ja, tā sastāv no profesionāļiem, kuri pēc revolū-
cijas aicināti vadīt jaunās bezšķiru sabiedrības 
būvēšanu”.3 Visai ideālistiskais sociālistiskā 
reālisma teorētiskais formulējums paredz, 
ka māksla nedrīkst būt elitāra, dārga, vidus-
šķirai vai aristokrātijai rezervēta, nesaprota-
ma, abstrakta, divdomīga vai provocējoša (kā 
Rietumu modernisms ar morāli un estētiski 
destruktīvo kubismu, dadaismu, sirreālismu 
utt.) – gluži otrādi, mākslai ir jābūt vizuāli vien-
kāršai un saprotamai (tāpēc izmantots vārds 
“reālisms”), un tās sižetam jābūt motivējošam, 
pacilājošam, nešaubīgi uz komunisma mēr-
ķiem orientējošam (tāpēc vārds “sociālistis-
kais”). Mākslai jāiespaido un jāmobilizē ļaužu 
masas, mākslai jābūt vēsturiska optimisma 
caurstrāvotai utt. – īsāk sakot, mākslai jākal-
po par visaptverošas ideoloģijas propagan-

das ieroci. Filosofs un rakstnieks Albērs Kamī 
1957. gadā lekcijā “Mākslinieks un viņa laiks” 
Upsalas universitātē neilgi pēc Nobela balvas 
saņemšanas gandrīz vai tikpat ideālistiski ir 
teicis: “Sociālistiskais reālisms atceļ mākslu, 
lai pirmkārt iedibinātu taisnīgumu. Kad taisnī-
gums būs iedibināts – pagaidām neparedza-
mā nākotnē –, atdzims arī māksla.”4 Utopiskā 
vēlme panākt zināmu taisnīgumu un mākslu 
no elitāras jomas (atcerēsimies Eiropā kopš 
19. gs. laiku pa laikam pavīdošo saukli “māks-
lu mākslai”) padarīt par darbaļaužu masas 
ikdienas sastāvdaļu, turklāt lietderīgu – izglī-
tojošu, audzinošu, visiem saprotamu – pausta 
koncentrētajā apgalvojumā “Māksla pieder 
tautai!” (Ļeņins). Teorijā naivais ideālisms un 
patiesa vēlme pēc labākas pasaules un labā-
kas mākslas praksē pārvērtās par totalitāras 
ideoloģijas varas mehānismu. Savukārt Kamī 
minētais taisnīgums pasaulē nebūt nav iedibi-
nāts vēl šobaltdien. 

Sociālistiskais un kapitālistiskais reālisms 

Lūkojoties uz 20. gs. 70. gadu Padomju Latvijas 
preses fotogrāfijām, kurās zināmā mērā iedzīvi-
nāti šie principi, reizēm rodas kārdinājums tās 
salīdzināt ar mūsdienu aktuālo – kapitālistiskā 
reālisma, patērētājkultūras u.c. – vizuālo kul-
tūru, kurā veiksmīgi turpina funkcionēt vairāki 
sociālistiskā reālisma formālie motīvi. Tagad 
tie nes citu informatīvo slodzi, bet, piemēram, 
no plašsaziņas līdzekļiem nekur nav pazudu-
šas didaktiskās fotogrāfijas ar paraug-ģime-
nēm parauginterjeros vai vērienīgie skati ar 
modernajām jaunbūvēm un labiekārtotajiem 
blokmāju rajoniem, nekur nav pazudis “uzva-
rētāja” kults u.c. Jāpatur prātā arī fakts, ka rei-
zēm nekas cits nevar būt tik melīgs un mani-
pulatīvs kā dokumentālā fotogrāfija – gan tajā 
aspektā, ka nevienai fotogrāfijai nav iespējams 
pievienot ticamu “autentiskuma sertifikātu”  

Māksla pieder tautai! Sociālistiskais reālisms fotogrāfijā
Alise Tīfentāle 

Padomju laika vizuālā kultūra ir pietiekami attālinājusies no mūsu ikdienas, 
lai varētu uz to palūkoties ar kultūrvēsturisku interesi. Šoreiz uzmanības 
centrā jautājums: kā padomju laika vadošās vizuālās kultūras ideoloģijas –  
sociālistiskā reālisma – principi tika iemiesoti preses fotogrāfijās?  
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Padomju Latvija kopā ar 
citām brālīgajām republikām 

gatavojas slavenajai jubilejai –  
Lielās Oktobra sociālistiskās 

revolūcijas 60. gadadienai. 
Pie Gaiļezera Rīgā ceļ jaunu 

dzīvojamo namu masīvu. 1977. 
Foto un komentārs:  

LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 



(kas apliecinātu, ka fotografēts ir spontāni 
notiekošais, nevis lielākā vai mazākā mērā in-
scenētais vai speciāli organizētais), gan tajā, 
ka iemūžinātais kadrs ir tikai neliels laiktelpas 
dokumentācijas fragments, kuru ietekmējis fo-
togrāfa izvēlētais kadrējums un akcenti, kom-
pozīcijas izjūta, ētisko priekšstatu kopums, 
reliģiskā vai politiskā pārliecība un citi neskai-
tāmi faktori. Jebkurā ideoloģiskajā kontekstā 
(vai tas būtu totalitārisms vai mūsdienu demo-
krātija) izgatavota dokumentālā fotogrāfija ir 
traktējama vienlaikus gan kā reāls dokuments, 
gan kā konstruēts vizuāls koncepts ar noteiktu 
mērķi un vēstījumu. Attiecīgi šajā gadījumā ap-
lūkojam padomju laika preses fotogrāfijas kā 
centienus vizuāli ilustrēt ideoloģiju, nevis pie-
vēršam uzmanību attēlos fiksētajiem faktiem 
un veicam to patiesīguma pārbaudi.  

Dinamika. Progress. Kolektīvs 

Aplūkojot padomju laika preses fotogrāfijas, 
visskaidrāk izkristalizējas viens no vizuālajiem 
pamatprincipiem – fotogrāfijai jāpauž izaug-
sme, attīstība, taisnais ceļš uz komunisma 
uzvaru un arvien jauniem sasniegumiem ražo-
šanas apjomu pieaugumā. Savukārt izaugsmi 
šajā kontekstā vislabāk simbolizē strādnieka –  
galvenokārt fiziska darba darītāja – tēls: va-
renu ēku būvētājs, sarežģītas un iespaidīgas 
tehnikas pārvaldītājs, visčaklākā slaucēja, 
audēja vai krāsotāja. Te piederīga arī īpatnā 
padomju “feminisma” versija par sievietes 
līdztiesību strādāt fiziski smagus un veselībai 
kaitīgus darbus, tā kļūstot par darba varoni. 
Šie principi saskan ar sociālistiskā reālisma 
pamatideju: “Sociālistiskā reālisma māksla un 
literatūra radīja jaunu pozitīvā varoņa tēlu – cī-
nītāju, būvētāju, vadītāju. Caur viņu vispilnīgāk 
atklājas sociālistiskā reālisma vēsturiskais op-
timisms: varonis apliecina komunistisko ideju 
uzvaru.”5 Viens no sociālistiskā reālisma teo-
rijas radītājiem rakstnieks Maksims Gorkijs.1 
Vissavienības padomju rakstnieku kongresā 
1934. gadā teicis: “Sociālistiskais reālisms 
apliecina eksistenci kā darbību, kā jaunradi, 
kuras mērķis – indivīda vērtīgāko spēju ne-
pārtraukta attīstība, lai nodrošinātu cilvēka 
uzvaru pār dabas spēkiem, cilvēka veselību un 
ilgmūžību.”

Šādu iespaidu fotogrāfijā var labi panākt, iz-
mantojot padomju laikā populāru motīvu –  
portretēt kādas noteiktas profesijas pārstāvju 
grupu, dinamiski soļojam pretī fotoobjektīvam. 
Šādās fotogrāfijās vienlaikus ar attīstības ap-
liecinājumu tiek arī stiprināts kolektīvisma 

gars, jo nenoliedzami mērķtiecīga grupas 
kustība fotogrāfijā rada pārliecinošāku un mo-
numentālāku iespaidu nekā savrupa indivīda 
portrets. Savukārt individuālu darba varoņu un 
paraugstrādnieku portretos dominējoša for-
mula ir “cilvēks + mašīna” – kadra lielāko daļu 
aizņem tehnika (kas pati par sevi jau ir progre-
sa, varenības simbols), un cilvēks attēlots kā 
tehnikas apkalpotājs. 

Sociālistiskā reālisma teorijas iedvesmotos vi-
zuālo tēlu stereotipus, populārākos fotogrāfijas 
motīvus var dēvēt par “uzvarētāju kultūru” –  
katrs attēls apliecina sasniegumus, pozitīvu 
izaugsmi un progresu, kurš attiecīgajā laikpos-
mā bija absolūti pozitīva vērtība pati par sevi. 
Šobrīd visdažādāko kultūrteorētisko un filo-
sofisko pasaules uzskatu sistēmu sajaukuma 
ietekmē viss kļūst relatīvs un tādus vārdus kā 
“progress” un “progresīvs” kaut cik nopietni 
attiecina varbūt vienīgi uz medicīnas, kosmosa 
izpētes un datortehnikas jomām un arī ne vien-
mēr ar pozitīvu nozīmi, savukārt vizuālajā kul-
tūrā “dabas spēku uzvarētāja” tēls gan nekur 
nav pazudis – tikai tagad uzvarētājam nav ne-
kāda par ikdienu augstāka virsuzdevuma, viņš 
vairs nereprezentē kopīgu, masveidīgu cīņu 
par vienotu mērķi, bet gan, piemēram, reklā-
mas fotogrāfijās pašmērķīgi bauda jaunākā 
pilnpiedziņas auto priekšrocības, lai bezrupīgi 
patērētu neskartās dabas labumus egoistiskai 
izklaidei. Abos gadījumos – gan sociālistiskā, 
gan kapitālistiskā reālisma vizuālajā kultūrā 
– “dabas spēku uzvarētājs” gan nereti tiek 
idealizēts līdz groteskai (padomju laika meln-
baltajā fotogrāfijā maksimālo efektu panāca, 
izmantojot dinamiskus rakursus, monumen-
tālas kompozīcijas un mērķtiecīgu kolektīva 
kustības fiksāciju, savukārt šobrīd reklāmas 
fotogrāfijā līdzīgi efekti tiek panākti, kompozi-
cionāli izceļot indivīda – egoistiska labklājības 
baudītāja – lomu, izmantojot attēla datorap-
strādes iespējas sentimentālu krāsu gammu 
iegūšanai un galveno akcentu liekot uz pārdo-
damā priekšmeta sociālo statusu).   

Pozitīvisma kampaņa un padomju pilsoņa 
laime 

Aizraušanās ar progresu un sasniegumiem 
vērsta uz nebeidzama pozitīvisma kultu (kuru 
paradoksālā kārtā atgriezt dzīvē vēlas daži 
politisko procesu atbalstītāji šodienas Latvijā), 
kas noliedz šaubas, saprātīgu kritiku, racio-
nālu analīzi, relatīvismu un individuālismu un 
visu pārējo, kas neglābjami noved pie saliedē-
ta kolektīva sabrukuma un antisociālas uzve-

dības. Šī raksta ietvaros aplūkotajā padomju 
laika preses fotogrāfiju kopumā izceļama at-
sevišķa sižetiska līnija – padomju laimes un 
labklājības simboli. Jāpatur prātā, ka konkrē-
tais fotogrāfiju kopums attiecināms uz laiku, 
kad sociālistiskā reālisma estētikas “zelta 
laikmets”, tā sākotnējais revolucionārais un 
karojošais posms (kuru jau minētais teorētiķis 
J. Borevs attiecina uz 1932. – 1956. gadu) ir 
noslēdzies un teorijā postulētā ideja par cilvē-
ka individuālā likteņa nesvarīgumu partijas ko-
pīgo mērķu priekšā 20. gs. 70. gadu ikdienas 
vizuālajā kultūrā vairs nav dominējošā. Preses 
fotogrāfijās tiek popularizēti ne tikai darbaļau-
žu kā amorfas masas sasniegumi, bet tiek vēs-
tīts arī par to, cik labiekārtota un ērta vide pēc 
darbadienas viņus sagaida, un šie padomju 
pilsoņa laimes simboli pārāk daudz neatšķiras 
no tā, ko iekāro šodienas patērētājsabiedrības 
pilsonis. Gaumīgi iekārtoti lielveikali, idilliski 
kolhozu ciemati, volgas un žiguļi, pelnītais at-
vaļinājums pie jūras, smalkos restorānos un 
kafejnīcās klientus apkalpo oficiantes, kuras 
aizdomīgi atgādina šī paša laikposma Džeimsa 
Bonda filmu varones… Tikpat saldas ilūzijas un 
tikpat salti meli kā kapitālisma pasaules plaš-
saziņas līdzekļu konstruētajā realitātē, kurā 
dzīvojam šobrīd.  

1 Борев Ю. Эстетика. – Москва, 2002.
2 Руднев В. Словарь культуры ХХ в. - Москва, 1999.
3 Борев Ю. Эстетика. – Москва, 2002.
4 Антология самиздата. http://antology.igrunov.ru/authors/ka-
myu/1088507971.html
5 Литературный энциклопедический словарь. – Москва, 1987. 

Alise Tīfentāle – mākslas kritiķe, žurnāla “Foto Kvartāls” galvenā 
redaktore. 

Fotogrāfiju reprodukcijas un datorapstrāde 51. – 65.lpp. – Dainis 
Godainis. 

Pateicība Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attēlizdevumu lasītavas 
darbiniekiem par atsaucību un palīdzību šī materiāla tapšanā. 

Vairāk informācijas par izstādi “Padomjzemes mitoloģija” un 
konferenci “Sociālistiskais reālisms kā mākslas interpretācijas 
problēma” – interneta mājaslapā www.lnmm.lv.

Žurnāls “Foto Kvartāls” lūdz atsaukties cilvēkus, kuru 
arhīvā atrodas padomju laikā uzņemtas fotogrāfijas, kurās 
dokumentētas Rīgas ielas un jaunbūves, rīdzinieku sadzīve, 
darbs, iepirkšanās un izklaide, kā arī rīdzinieku privātie un 
publiskie interjeri. 

Ceram uz veiksmīgu sadarbību! 

Lūdzam atsaukties, rakstot uz e-pasta adresi  
fotokvartals@gmail.com.



Veiksmīgi izpildījis pusgada 
plānu, zvejnieku kolhoza 

“Carnikava” kolektīvs pieliek 
visas pūles, lai pirms termiņa 

izpildītu devītās piecgades 
izšķirošā gada plānu.  

Attēlā – zvejnieks no zvejnieku 
dzimtas Jānis Pētersons ar 

lomu apmierināts. 1974. 
Foto un komentārs:  

LATINFORM fotohronika  
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas 
aģentūra LATINFORM. 



Karstā dienā. 1976.
Foto un komentārs: LATINFORM fotohronika 

“Republika fotoattēlos”. TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas aģentūra LATINFORM. 

Saskaņā ar PSKP 24. kongresa direktīvām republikā jau 
nodota ekspluatācijā PSRS 50. gadadienas vārdā nosauktā 

Rīgas HES. Attēlā – tiek būvēta Rīgas TEC-2. 1975. 
Foto un komentārs: LATINFORM fotohronika “Republika 

fotoattēlos”. TASS/Latvijas PSR Ministru Padomes 
Informācijas aģentūra LATINFORM. 



Jauni dzīvojamo namu masīvi 
pēdējos gados uzbūvēti ne tikai 

Rīgā, bet arī citās mūsu republikas 
pilsētās, zvejnieku ciemati, kolhozu 

un padomju saimniecību ciemati 
izdaiļo apkārtni. Tie kļuvuši par 

rajonu ekonomiskās un kultūras 
dzīves centriem. Pēc kolhoza 
arhitekta I. Šilgaļa (pa kreisi) 
izstrādātā ģenerālplāna plaši 

celtniecības darbi rit Dobeles rajona 
ar Ļeņina ordeni apbalvotā kolhoza 

“Nākotne” ciemata centrā. 1975.
Foto un komentārs: LATINFORM 

fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 

Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Bauskas rajona kolhozs “Uzvara” ir 
viena no mūsu republikas pirmrindas 

saimniecībām. Par piemēru ņemot 
šo kolhozu, mums gribas parādīt, kā 

tiek īstenoti PSKP CK 1978. gada 
jūlija plēnuma lēmumi.  

Kolhoza ciemata kopskats. 1978. 
Foto un komentārs: LATINFORM 

fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 

Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Desmitās piecgades plāna  
izpildīšana mūsu republikas 

darbaļaudīm kļuvusi par sirdslietu.  
Jaunais Gaisa tilts Jūrmalā. 1976. 

Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”. 

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 



Ļeņina iela Rīgā. 1976. 
Foto un komentārs: 
LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas 
aģentūra LATINFORM. 

Rīga ir republikas kultūras 
dzīves centrs. Šeit darbojas 
teātri, aptuveni 30 kultūras 
nami un klubi. 
Attēlā – rūpnīcas VEF 
kultūras pils. 1976.
Foto un komentārs: 
LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas 
aģentūra LATINFORM. 



Lidotāja, sociālistiskā darba varone Ļubova Ulanova. 1975. 
Foto un komentārs: LATINFORM fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru Padomes Informācijas aģentūra LATINFORM. 



Simttūkstošais traktors, 
kas izremontēts “Latvijas 
Lauksaimniecības tehnikas” 
Jēkabpils rajona apvienībā. 1978. 
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”.  
TASS/Latvijas PSR Ministru  
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Rīgas Elektromašīnu rūpnīcā 
izgatavota deviņmiljonā veļas 
mazgājamā mašīna. 1978. 
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”.  
TASS/Latvijas PSR Ministru  
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Šajos namiņos atpūšas Rīgas pilsētas Tramvaju – trolejbusu pārvaldes darbinieki.1974. 
Foto un komentārs: LATINFORM fotohronika “Republika fotoattēlos”. TASS/Latvijas PSR 

Ministru Padomes Informācijas aģentūra LATINFORM. 



Šogad padomju kūrortiem aprit 
sešdesmit gadu. Jūrmala ir viena no 
lielākajām mūsu zemes dziednīcām, 

Padomju Latvijas lepnums.  
Attēlā – tehniskās apkopes 

stacija Priedainē. 1978. 
Foto un komentārs: LATINFORM 

fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 

Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Audēja Ināra Sauka zīda 
izstrādājumu ražošanas apvienībā 

“Rīgas Audums” pirmā iekļāvās 
ražošanas novatoru vissavienības 

patriotiskajā kustībā  
“Piecgadē – divus individuālos 

uzdevumus”. 1977. 
Foto un komentārs: LATINFORM 

fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 

Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Ar Ļeņina ordeni apbalvotā Rīgas 
Elektromašīnu rūpnīca, sekmīgi 

pabeigusi pirmā ceturkšņa 
programmu, virs plāna realizēja 

produkciju vairāk nekā par  
900 tūkstošiem rubļu.  
Attēlā – mašīnu ceha  

montēšanas iecirknis.  
Priekšplānā – sociālistiskā darba 

varonis montāžas atslēdznieks 
komunists S.Kirjanovs. 1976. 

Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”. 

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM.



Rīgas 2. TEC pirmrindas 
celtnieku brigadieri V. Zeņkovs, 
A. Šneiders, V. Vaivods,  
V. Čermašencevs un  
Š. Hugajevs. 1978. 
Foto un komentārs:  
LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas 
aģentūra LATINFORM. 



Valmieras Stiklašķiedras 
rūpnīcā Padomju Savienības 

varoņa apakšpulkveža  
M. Kovaļova vārdā nosauktās 

komjauniešu un jauniešu 
maiņas šķeterētājas nākušas 

klajā ar ierosmi kongresa 
atklāšanas dienā strādāt ar 

ietaupītajām izejvielām. 1975. 
Foto un komentārs:  

LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas aģentūra 

LATINFORM. 



Baltkrievijas PSR.  
Viena no galvenajām tautas 
saimniecības nozarēm  
republikā ir mašīnbūve.  
Attēlā redzami varenie 
pašizgāzēji: (no kreisās) 
četrdesmittonnīgais BelAZ-548, 
septiņdesmitpiectonnīgais  
BelAZ-549. 1974. 
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”.  
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Šoferis izmēģinātājs J. Gulbis  
ar mopēdu “Rīga–16”.  
Šai mašīnai piešķirta Valsts 
kvalitātes zīme. 1978. 
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”.  
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Deju svētku dalībnieku gājiens  
pa pilsētas ielām. 1975. 
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”.  
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 



Desmitajā piecgadē turpinās 
kūrvietu attīstība Rīgas Jūrmalā. 

Top pansionāta  
“Lielupe” korpuss. 1976. 

Foto un komentārs:  
LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Padomju Latvijas darbaļaudis 
apņemas pārdot valstij  

1,395 tūkstošus tonnu piena. 
1974. 

Foto un komentārs:  
LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas 
aģentūra LATINFORM. 



Jelgavnieki atpūšas. 1974.  
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Tūkstoši strādnieku un kalpotāju 
ģimeņu katru gadu saņem 
labiekārtotus dzīvokļus. 1975. 
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Viena no individuālajām mājām 
Bauskas rajona kolhozā “Uzvara”. 
1978. 
Foto un komentārs: LATINFORM 
fotohronika “Republika fotoattēlos”. 
TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 



Jūrmalā atpūtniekus apkalpo 
daudzas kafejnīcas, ēdnīcas un 

restorāni. Tā izskatās  
kafejnīcā “Vēja rādītājs”. 1975. 

Foto un komentārs:  
LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 

Rīgā atvērts jauns 
universālveikals “Imanta”. 

Pircējus apkalpo pārdevējas 
konsultantes, kasieres 

kontrolieres, elektroniskās 
tehnikas inženieri un 
citi republikas lielākā 

pašapkalpošanās pārtikas  
veikala speciālisti. 1978. 

Foto un komentārs:  
LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM. 



Radiomontētāja Marga Matveja demonstrē jauno 
elektrofonu “Melodija-102-Stereo”. 1977. 

Foto un komentārs: LATINFORM fotohronika  
“Republika fotoattēlos”. TASS/Latvijas PSR Ministru 

Padomes Informācijas aģentūra LATINFORM.

Modelēšanas darbnīcas līdzstrādniece  
N. Karpejeva demonstrē sporta džemperi. Šo jaunumu, kas 

darināts no strukturāla trikotāžas auduma, izlaidusi Rīgas 
trikotāžas izstrādājumu ražošanas apvienība “Sarkanais rīts”. 1977. 

Foto un komentārs: LATINFORM fotohronika  
“Republika fotoattēlos”. TASS/Latvijas PSR Ministru  

Padomes Informācijas aģentūra LATINFORM.



Dziesmu svētki. 1977. 
Foto un komentārs:  

LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM.

Līdz maija vidum Rīgas 
Pionieru pilī būs atvērta izstāde 

“Interpressfoto”. Izstādes 
ģenerāldirektors J. Ļipodajevs 

iepazīstina apmeklētājus ar 
eksponātiem. 1978. 
Foto un komentārs:  

LATINFORM fotohronika 
“Republika fotoattēlos”.  

TASS/Latvijas PSR Ministru 
Padomes Informācijas  
aģentūra LATINFORM.


