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LIETUVOS    ISTORIJOS   METRASTIS,    1972   METAI,    VJLNIUS,    1973
EXEroAHHK   14cTopp!VI   AHTBbl,   roA   ig72,   BHAIIHroc,    ig73

BROL15KUJU RESPuBLIKU ISTORIKU MOKsllNE YEEKLA

LATVIJOS   TSR  MOKSLU  AKADEMIJOS   ISTORIJOS
INSTITUTO  TRUMPA   1966-1970  in.   DARBU  APZVALGA

Latvijos  TSR  MA  Istorijos  institutas ~`didziausias  respublikos  mokslo
centras,  tyrinej?s  latviif tautos praeitj.

1972   in.   sausio   I   d.   institute   buvo   115   darbuotojng,   i§  jng   74   (21   vyr.
jr  53  jaun.)   moksliniai   bendradarbiai.   Trys   i§  jng  turi   mokslng   daktaro  ir
44   mokslng  kandidato   laipsnius.   Mokslini   darb?   dirba   ir  vienas   Latvijos
TSR MA  akademikas  (J.  Krastinis)  bei  du nariai-korespondentai  (V.  Stein-
bergas  ir  V.  Doro§enka).

Institute  yra  §ie  sektoriai:
Latvijos   feodalizmo   laikotarpio   istorijos
Latvijos   kapitalizmo   laikotarpio   istorijos
Tarybines visuomenes  istorijos
Archeologijos  ir  antropologijos
Etnografijos
Filosofijos
Siuolaikines  burzuazines  ideologijos  kritikos
Mokslines  informacijos

-19
-12
-9
-5
-4
-4

Be    to,    institute    yra    kinofotofono   laboratorija,   kurioj-e   dirba   5   dar-
buotojai.

Instituto  mokslinis   kolektyvas   sprendzia   svarbiausias   Latvijos   istori-
jos  problemas,  vykdo  fundamentalius  tyrinejimus,  rengia  apibendrinan5ius
darbus.  Per  praejusi  penkmeti  buvo  pasiekta  jgrazing  rezultatt!,  tyrinejant
5loving?  revoliucine  praeitj,  socializmo  ktirim?,  agrarine  ir  ekonomine  is-
torija,   istoriografij?,   latviu  pazangia  visuomenine-politine  minti,   archeo-
logijos,  etnografijos  bei  antropologijos  klausimus.                                   "
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100-osioms  V.  Lenino  gimimo  metinems  skirta  akademiko  A.  Dryzulio
knyga  „V.  Leninas  ir  revoliucine  Latvija" t,  kurioje  konkre6iai  ir  vaizdziai-.                     T        J      ..                  ____1±--_I..'=_,-_      =1.J^;:ttl^judejime,

Komunis-
LL|+-.`^--`'    --'  '  __C    _  _

tu  partija.  Knygoje  pas;kojama  apie  V.  Lenino  atvykima   1900  in.  pava-
sari  i  Ryga,  jo  susitikima  su  latving  socialdemokratng  atstovais  ir  pokalbius
su  jais  apie  „Iskros"  gabenima  per  Latvija  i  Rusija.  Joje  parodyta  glau-
dtis  V.  Lenino  ry§iai  su  Zymiais  latviu  revoliucinio  judejimo  veikejais,  ju
bendra   kova,  bol§evizuojant  partij?,   revoliucijos  vado   dalyvavimas   Lat-
vijos  socialdemokratu  11  ir  IV  suvaziavimuose.

Dideli  demesi  autorius  skiria    Latvijos   bol§evikt!,   kuriems   tiesiogiqi
vadovavo  V.  Leninas,  kovai  uZ  masing  sutelkima  ir  socialistines  revoliuci-
jos  pergale  Latvijoje  1917  in.,1atviu  §auliu  revoliucionizavimo  ir  ju.vaid-
mens  Spalio  ginkluotame  stikilime  nu§vietimui,  taip  pat  pasakojimui  apie
1919 metu Tarybu Latvija.

Nemaza  padaryta,`rengiant  spaudai  „Latvijos  TSR  istorijos"  trumpojo
kurso  antraji  leidim? 2,  kuriame  atsizvelgta  i  naujausius  respublikos  isto-
rijos mokslo  pasiekimus  ir panaudota  nauja,  ypa6  apie  pokario  metus,  me-
dziaga.

Straipsning  rinkinio  „1905  metai  Latvijoje"   i51eidimas 3  `rodo,  kad  tyri-.
netojai  nuolat  domisi  pirmosios  burzuazines-demokratines  revoliucijos  te-
matika.   Knygoje  nu§vie€iama  bendra  revoliucijos  eiga   Latvijoje,  taipogi
pateikiama  konkre€ing  Ziring  apie  atskirus  ivykius,  keliami  ivairtis  klausi-
mai,  pvz.,  apie  Spalio  streik?  didziuosiuose  Latvijos  miestuose,  revoliuci-.    .  -         I         -1                           1_:1!-~_       1:-..A:^n    -^1J`7_

L\J. I. J 5 u   ,,,,--- _ -_ _ __

parodytas   didelis   V.   Lenino   vaidmuo-  Latvijos   revoliuciniame
kuriant  latviu  revoliu`cine  socialdemokratija  ir veliau -Latvijos\       \  ,              1 (\^^

Latgalos  valstie6ing  kov?,   ginkluota  Tukumo   Sukilim?,   1iaudies  moky-
1,    ry4®,    ++rL\,    --I,_--_     ______    c

q  ir  besimokan6iojo  jaunimo  vaidmeni  ir  viet?  revoliucijoje.  RinkinyjeI             1.      .          .    i  _  __:._  :  _     1:i__,A+ --.- ^^     r`n+`JJ`e    ---,-------- ___                 ,         ,

ideta  plati   1905  metu  ivyking  Latvijo.je  tarybines  istorines  literattlros   ap-
Zvalga.

Didele  instituto  bendradarbing  kolektyvo  veiklos  sritis  yra  darbo  Zmo-
ning  kovos  uZ  Tarybu  valdzia  Latvijoje  1917-1919  metais  tyrinejimas.  Kti-
rybi§kai  bendradarbiaujant  su  Maskvos,  Estijos  ir  Lietuvos  istorikais,  bu-
vo  parengta  monografija  „Kova  uZ  Tarybu  valdzia  Pabaltijyje" 4,  kurioje
pateikta   naujos   medziagos   apie   Didziosios   Spalio   socialistines   revoliu-
cijos  Latvijoje  paruo§ima  ir  jos   eig?,    apie   Tarybu  Latvijos  susiktirima
1918-1919  metais.

I   A.   A.   flpH3yTI,   8.   H.   JleHHH   H   pepoJlrol|HOHHaH   JlaTBHH,   P14ra,1970,   241   p...`    _   .     _,                                  ;_i__:_     _=.A+..=J=+A;.       iitt      i`ar`ilriit

ne
toj

;  I;t:i.jag yELs°RJ "Je=tuJr;.,  '-S~;-i-;i-na*sr --kh-rss `   (otrais   parstradatais    un    papildinatais
izdevums),  RIga,19S7,  752  p.;   HCTopHfl    JlaT814HCKOH    CCP,    CoKpaliieHHE>Ifi    Kypc     (BTopoe
Hepepa6oTaHHoe  H  AolloJIHeHHoe  H3j|aHHe),  PHra,1971,  922  p.

3   1905.  gads` Latvija  (Rakstu  krajums),  Riga.1966,  215  p.
4  Bopb6a  3a  CoBeTCKyro  BjlacTb  8  rlpH6a/I"Ke   (KOTljleK"B  aBTopoB).,  M.,   1967,  627  p.
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Darbo  Zmonit!  kova  uZ  Tary`bt!  valdzi?  Latvijoje  1917-1919  in.  vienti-
sai   nu§vie6iama   akademiku   J.   Krastinio   ir   A.   Dryzulio   monografijoje5.
Joje  giliai  i§analizuotos  Spalio  revoliucijos  socialines-ekonomines  ir  poli-
tines  prielaidos,  parodyta  revoliucijos  rengimas  ir  eiga   Latvijoje,   Koinu-
nistng  partijos vadovaujantis  vaidmuo  darbo Zmoniu  kovoje  uZ  Tarybu  val-
dzios  ikririm?.

Daugelis  problemos  aspektu  papildomai  nu§viesti  A.  Byrono  redaguo-
tame  straipsning  rinkinyje  „1919 metai  Latvijoje" 6.

Akademiko   V.   Samsono   knygoje   „1919-ieji   raudonngju   partizanng  me-
tai" 7  pla€iai  apibtidinta  partizanng  btiriu  kovine  veikla  uzsienio  interventli
ir   latvit!   burzuaziniu   nacionalistu   uznugaryje   Latvijoje   1919-1920   me-
tais,  taip  pat  parodytos  Latvijos  KP  CK  priemones,  organizuojant  ir  ple-
€iant  partizanu  judejim?.

Latvijos  TSR  MA  Istorijos  institutas  kartu  su  Partijos  istorijos  insti-
tutu  prie  Latvijos  KP  CK  ir  Archy`vu  valdyba  prie  Latvijos  TSR  Ministru
Tarybos  parenge  dokumentng  rinkini  „Kaip  tai  buvo?",  demaskuojanti  lat-
vii!    mac.ionalines    burzuazijos    antiliaudine     isdaviki§ka    politik?    1917-
1919   metais8.

Akivaizdtis    rezultatai    pasiekti,    tyrinejant   latviu   §auling   istorija.   Pir-
miausia   paminetinas   apibendrinantis   veikalas   „Latviu   Sauliu   istorija"9,
kuriame  i§samiai  isnagrineta   didvyriska   latviu  §auliu  kova  uZ  revoliuci-
nio   proletariato   reikal?:   atsakingiausiu   tarybines   vyriausybes   uzduo5ing
vykdymas,  kontrrevoliuciniu  mai§tt!  triu§kinimas,  kovine  veikla   pilietinio
ka.ro  frontuose.   Knygoje  pasakojama   apie  latviu  §auliu   dalyvavima,  ku-
riant  Tarybu  valdzia  Latvijoje   1919  in.,  apie  glaudzius  V.  Lenino  ry§ius
su   latvit!  §auliais.

A.   Spreslis   monografijoje   „Latving   Sauliai   Spalio   i§kovojimng   sargy-
boje   (1917  in.   Iapkritis-1918   in.   Iapkritis)"  [°   apra§o  konkre6ius   latvil|
5auliu   kovos  kelius   pirmaisiais    pilietinio    karo    metais,    jng    dalyvavima,
triuskinant  pirmuosius  kontrrevoliucinius  mai§tus,  latviu  tarybines  §auliu
divizijos -pirmojo  reguliaraus  Raudonosios  armijos  junginio -iktirima.
Svarbiausia  demesi  autorius  skyre  didvyri§kajai latviu §auliu kovai 1918 in.
Rytu,   Siaures  ir  Pietng  frontuose.

5  A.'   Drlzulis,    J.    Krastip§,    Cipa    par   Padomju~varu   Latvija.1917.-1920.
RIga,   1967,  388  p.

6   1919.  gads  Latvija,  Rakstu  kraj,  Rigs,  1969,  239  p.
7  Vilis   Samsons,1919.   sarkano   partizaflu   gads,   Riga.1970,   588   p.
8  Ka  tas  bija?  Dokumentu  un  materialu   kr5jums,   RIga,   1968,  313  p.v-.--1------_

AHtab.c:5da.riJe.~3KarBaoseti¥i'HfiFf8aK'T#:93971
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9  Latvie§u  ;trelnieku  vesture   (1915-1920`).
10   A.  rH.   C ||i`P ec jl H`C,   JlaTbllllcKHe   CTpeJIKH

1919  rr.,   PHra,   1967,   243   p.



Apie   latving    3auliu    kov?    uZ    Tarybng    Latvij?     1919   in.    pasakojama
V.  Berzinio  monografijoje ]].  Joje  smulkiai  analizuojamos  svarbiausios  ka-
rines   operacijos,   pasekamas   Tarybng   Latvijos   armijos   ktirimosi   procesas.

Kai  kas   pasiekta   ir  tyrinejant   §auling   dalyvavim?   Vrangelio  triu§kini-
me.  A.  Spreslis  duoda  nemazai  medziagos  ]2,  kuri  papildo  mtisng  Zinias apie
latving  §auling  vasaros  kovas  Taurijoje,    Kachovkos    placdarrno    gynyb?   ir
ypa6   apie  ju   dalyvavim?   paskutiniame,   sunkiausiame  kovos  pries   Vran-
geli  etape-Perekopo  ir  Ju§unio  poziciju  §turme  ir  Krimo  teritorijos   is-
laisvinime.

Tarybinil!   latviu   istorikl!   mokslo   tyrimo   planuose   svarbi   vieta   skirta
Didziojo   Tevynes   karo   klausimams.   Didziausias   laimejimas   §ioje   srity-
je -kapitalinis  darbas  „Latviu  tautos  kova  Didziojo  Tevynes  karo  metais.
`1941-1945",  gaves  Latvijos  TSR  valstybine  premij? ]3.  Veikale  parodoma,

kokj  indeli  ine§e  Latvijos  darbo  Zmones  i  didvyri§k?  visos  tarybin6s  liau-
dies   kov?   pries   fa§istinius  vokie6ii!   grobikus,   apra§omi   Tarybines   armi-

!.os  latviu  nacionaliniu  daliniu  koviniai  veiksmai,  partizanng  btiring  operaci-
jos,  pogrindiniu  antifa§istiniu  grupiu  ir  organizaciju  veikla.  P.alyginus  su
latvi§kuoju,  rusi§kasis  knygos  leidimas  gerokai  i§plestas:  para5yti  skyriai
apie   Latving   korpuso   1944   in.    gruodzio    men.    mti§ius    prie    DZukstes    ir
1945  in.  kovo  men.  Saldaus  rajone;  papildyta  medziaga  apie'1944  in.  Iat-
viu   nacionaliniu   dalining   kovas   Rygos   ir   Maduonos   operacijoje;   i§plesti
poskyriai   apie   Rygos   antifa§istini  pogrindj   ir  partizanu  btiriq  veiksmus;
i§  naujo  para§yti  skyriai  apie  bazny6ios  politik?  fa§istines  okupacijos  me-
tais,  apie  okupantng  organizuoto  „Latvit2  legiono"  suirim?.

I§ejo   nauja   knyga,   kurioje   tyrinejama.  antifa§istine   pogrindine   kova
Latvijoje   fa§istines   iiekie6it2   okupacijos   metais ]4.

Latvijos  ekonomines   istorijos   apybraizu   dvitomis [5-tai   Latvijos   is-
torijos   kapitalizmo   laikotarpio   sektoriaus   mokslining   bendradarbing   kolek-
tyvo   ilgame6io  ktlrybinio   darbo   ekonomines   istorijos   srityje   vaisius.

Pirmajame  tome  nagrinejama  Latvijos  liaudies  tikio  raida  ikimonopo-
listinio  kapitalizmo  laikotarpiu.  Jame  nu§vie6iamas  kapitalizmo  vystyma-
sis   Latvijos   Zemes  tikyje,    pramo,neje,    transporte,    uzsieni.o    prekyboje   if
miestQ  tikyje,   proletariato  formavimasis,   feodalinds   Zemes   rentos   virtimo
kapitalistine    renta    procesai,    taipogi    pakitimai    Zemes   tikio   gamyboje,

"   V.   Berzip§,   Latvie§u   strelnieki   cida   par   Pad~omju   Latviju    1919.    gada,   RIgai
1969,  265  p.

12  Latvie§u  strelnieku  vesture,  p.  459-579.
13  Latvie§u     tautas     clpa     Lielaja     Tevijas     kara.     1941.-1945,    RIga,1966,    654    p.;

Bopl]6a   jlaTbllllcKoro   HapoAa   8    ro;|bl    BeJIHKOH    OTeqecTBeHHOH    BOHHbl,    1941-1945,    P14ra,
1970,   9,31    p.

14  I.   Pzintars,   Neredzamat   fronts,   2   izd.,   RIga,1970,   244   p.
]5   0qe'pKH     9KOHOMIIqecKOH     IICTopllH     JlaTBHH    (18cO-1900)     (spausdinama);     OqepKH

9KOHOMHtlecKofi   IICTopHH   JlaTBHH    (1900-1917),   PHra,    1968,   347   p.
I
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konkre6iai,  jo   specializacija   pienininkysteje.   Nagrinejama   agrariniu   sar]-
tyking   ir  klasing   kovos   Latvijos   kaime   raida.   I§samiai   analizuojamas   La+F
vijos   stambiosios  pramones   gamybos  vystymasis  ir   strukttiriniai   pasikei-
timai,   pramones   proletariato   formavimasis   ir   darbininkng   jud6jimo   pra-
dzia.    Parodyta     didziujng    Latvijos    miestng    raida,     apibtidinta   jos   uostu
reik§me  Rusijos  uzsienio  prekybai.

Antrajame  ,,Apybraiz1!"  tome,  1970  in.  gavusiame  Latvijos  TSR  valsty-
bins  premija,  pirm?kart  latviu  istoriografijoje  taip  kruop§6iai  apibendrin-
ta  nepaprastai  gausi  XX  a.  pradzios  Latvijos  ekonomine  istorija  lie€ianti
medziaga.   Cia   nu§vie6iami   svarbiausiu   pramones   §akt!   ir  kredito   sferos
monopolizavimo  klausimai,   Zymtis   poslinkiai  kapitalistiniame  Zemes   tikio
vystymesi,  eksporto  ir  importo  organizavimo  pakitimai,  komunalinio  tikio-
evoliucija.   Kaip   rodo  nuosekli  svarbiausing  socialines-ekonomines  istorijos
faktu  analize,  Latvija  socialiniu-ekonominiu  pozitiriu  buvo  pasirengusi  so-
cialistinei   revoliucijai.'

Viena  i§  minetosios  problemos  temng  gvildenama  kolektyviniame  darbe
„Pabaltijo  ekonominiai  ry§iai  su  Rusija``  ]6,  kuriame,  gausiai  panaudojant
§altinius,  nagrinejama  Latvijos  uzsienio  prekybos .centrng  raida  ir  nuosek-
1us  ekonominiu  ry§iu  stipr6jimas  su  Lietuva,  Estija,  Baltarusija,  taip  pat
su  Vidurio  ir  Piett!  Rusijos  rajonais.

Nemaza  pasiekta,  sprendziant  tradicine  Latvijos  istorijos  problem? ~
agrarini    klausim?.    Pazymetinos    stambios   M.    Svaranes,    A.   Mierinios,
L.  Balevicos  monografijos.  M.  Svaranes  knygoje ]7  duodama  nemazai  nau-

jos   medziagos,    a.pibtidinan6ios    XIX    a.    penktojo-§e§tojo    de§imtme€ing
Kurzemes   ir   Vidzemes   valstie6ing   socialine-ekonomine   padeti    (valstie€ing
tikis  ir  jo  pakitimai,  pereinant  nuo  lazo  prie  pinigines  rentos,  ivairtis  kla-
siu   kovos   aspektai-bendri   valstie6ii!  veiksmai   pries   valdan6iaja   klase
ir  feodalines  prievartos   formas,   samdiniu  konfliktai   su  tikininkais,   dvaru
darbininkng   kolektyvines   kovos   pradzia    del    savo    padeties    pagerinimo).

A.   Mierinios  monografijos £8,   apdovanotos   akademiko  J.   Zu6io   premi-

ja,   demesio   centre-Kurzemes   kaimo   darbo   Zmones.   Autore   nuosekliai
atskleidzia   ttikstan€ing  valstie€iu  tikii!  tikr?j?  padeti,  parodo  jng  i§naudoji-
ma   ir  prie§taravimt!   gilejima   pa6ioje  valstietijoje.   Nemaza   vietos   skiria-
ma   beveik   netyrinetam    klausimui -ivairiems    Kurzemes   valstie€ing   mo-
kes5iams  ir  prievolems.

16   9KOHOMHqesKHe   cBH3H   rlpH6ajl"KH   c   PoccHefi,   C6opHIIK   cTaTeH,   PKra,   1968,   285   p.
17  M.   Svar£.ne,   Saimnieks   un   kalps   Kurzeme   un   Vidzeme   XIX   gs.   vidti,   Social-

ek°n]8mA:kfu:Pec:r]eiuaTSAg:graas]9a7t]tie2c:gag. un   zemnieku   stavoklis   Kurzeme   19.   gs.   otraja

puse,  Riga}   1968,  255  p.
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Akivaizdi  pazanga  matyti,  tyrinejant  agrarilies  XX  a.  pradzios  prob-
lemas.   L.   Balevicos  monografijoje 19   pirmakart  taip   detaliai   i§analizuota
dvarng   Zemes   dkio   gamybos   strukttira,   derlingumas,   samdomosios   jegos
klausimai  ir  kt.  Nagrinedama  valstietijos  klasinio  susiskaldymo  didejima,
autore  pastebi  esminius  poslinkius,  ivykusius  XX  a.  pradzioje  buoziniuose
tikiuose:   1abai  plinta  Zemes  tikio  technika,  kei€iasi  tlkio  'strukttira,  dideja
samdomojo  darbo  panaudotjimas.

Ekonominius   ir   politinius   reiskinius,   salygojusius   revoliucines   situa-
cijos  susidaryma  Latvijoje  XX  a.  pradzioje,  analizavo  J.  Krastinis  „Latvi-
jos   ekonomines   istorijos   apzvalgoje   (190.OT1917)" 20.   Ta€iau   pagrindini
demesi  autorius  skiria  valstie€iu  judejimui  pirmojoje  burzuazineje-demok-
ratineje    revoliucijoje     (Zemes    tikio    darbininkng    s{reiku    organizavimas,
valstie6ing  prie§inimasis  prievolems  ir  mokes€iams,  iu  ekoiiominiai  bei  po-
litiniai  reikalavimai,  „baznytines  demonstracijos",  nauju  revoliuciniu  val-
dzios  organu -valstie6ing  vykdomt!ju  komitetq  ir  kaimo  milicijos -stei-
gimas) .

Straipsning  rinkinyje  „Latvijos  agrarine  istorija   (XVI-XI¥)" 21  i§nag-
rineti  gamybiniu  jegu  vystymosi  procesai,  analizuojama  pereinamo]o  1ai-
kotarpio  nuo  feodalining  gamybining  santykiu  i  kapitalistiniui   (XIX  a..k:t:
virtasis-penktasis  desimtme6iai)   agrarine  raida,  prekybos  ir  ekonominiai
ry§iai.

Paruo§ta   spaudai  H.   Struodo  monografija   „Latvijos  Zemes  tikis  per-
einamuoju  laikotarpiu  nuo  feodalizmo  i  kapitalizma   (XVIII  a.  devintasis
desimtmetis-XIX  a.   septintojo  de§imtme€io  pradzia)",  kurioje  analizuo-
jami  Latvijos  kaimo  gamybining  jegng  skirtingumai,  kaimo  gyventoju  dina-
mikos   augimas,   apzvelgiamas   dvarininkq  ir  valstie6iq  tikis`  ir  feodalines
rentos  evoliucija.  Nemaza  vietos  skiriama  femdirbystes  ir  gyvulininkystes
gamybinii!  jegu  raidai.

Pastaraisiais  metais  tyrinetos   ir  Latvijos   istorijos   tarybinio   laikotar-
pio  agrarines  problemos.   197l-iems  metams  spaudai  paruo§tas  straipsniu
rinkinys   „Tarybu   Latvijos   kaimas:   darbas   ir  buitis",   kurieme   atsispindi
ivairtls  Latvijos  kaimo  istorijos  aspektai:  Tarybu  valdzios  organng  Latvi-
jos  kaime  atktirimas  ir  veikla  pirmaisiais  pokario  metais,  klasiu  kova,  so-
cialistinio  gamybos  btido   1946-1951   in.   kaime   pergale,   Zemes  tikio   ga-
mybos   techninis   aprtipinimas,   koltikiu   ir  tarybining  tlking   gyvenvie6iu   sta-
tyba,  kulttiros-§vietimo  darbas  juose.

un    Kurzeme     pirma     pasaules    kara
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Nelengva  tema -susisiekimo  keling  ir  prekybos  feodaliniame  laikotar-
pyje  tyrinejimas.   Sia  tema,  panaudojant  archyvu  fondng  medziaga,   para-
5yta    V.    Pavulano    monografija    „Susisiekimo    keliai    Latvijoje    XIII-
XVII  amziais"22.   Vykstant   prekiu   mainams   tarp   Rytng   ir   Vakarng   Euro-
pos,  Latvijos  susisiekimo  keliai  buvo  labai  svarbtis.  Rysium  su  tuo  paro-
dyta  jng  reik5me  kaimynining  §aling -Rusijos,  Lietuvos-Lenkijos  valstybes,
Svedijos -ekonominei  ir  politinei  istorijai.

Ry§kiu  pasiekimng  turima  istoriografines  problematikos  srityje.  Mineti-
nos   monografijos:   „Istoirijos   mokslo   raida   Tarybu   Latvijoje",   „Tarybine
Latvijos  istoriografija",  taip  pat  A.  Byrono  daktaro  disertacija   „Latvijos
istorijos  kapitalizmo  ir socializmo  laikotarpio  problemos  tarybineje  istorio-
grafijoje" 23.  Siuose  veikaluose  pirmakart  tarybineje  istoriografijoje pla€iai
apibfldintas  respublikos  istoriku  ktirybinis  darbas,  isanalizuota  gausi  isto-
riografine  medziaga,  i§skirti  istorijos  mokslo  raidos  etapai  ir  pateikti  lat-
ving   tautos   istorijos    svarbiausiu    problemu    tyrinejimu    rezultatai.   1§   jng
matyti  konkretus  latving  istorikq  pagrindining  istorinio  materializmo  teori-
ning  teiginiu  ir  metodologiniu  principu  isisavinimo  bei  ktirybi§ko  taikymo

procesas,  juose  pabrezta   leninining   idejt!   istorijos  mokslo  vystymui   reik§-
me,   i§nagrineti    latviu    tautos    istorijos    tyrimo    organizavimo    principai
(mokslinit!  centru  ktirimas,  ilgalaikis  planavimas,  mokslininkng  jegi!,  spren-
dziant  svarbiausias  problemas,  koordinavimas  ir  t.  t.).

Pirmieji  Zingsniai  Zengti,  studijuojant  vis  dar  mazai  tyrinet?  mokslo
sriti -§altiniu  moksla.  Rygoje  vyko  konferencija,  skirta   Pabaltijo  tautng
istorijos  §altiniu  mokslo  problemoms.   Kartu  su  latving   istorikais  joje  da-
lyvavo   Maskvos,   Leningrado,   Vilniaus,   Talino   ir   kitng   moksliniu   centru
tyrinetojai 24.   Siuo  metu   rengiamasi   antrajai   konferencijai,   kurioje   svar-
biausias   klausimas   numatytas   Rygos   istorijos   Saltiniu   mokslo   problemu
svarstymas.   Isleistas   straipsning   rinkinys   „Pabaltijo   tauti!   istorijos   §alti-
ning  mokslo  problemos" 25.  Jame  gausu  §altining,  lie6ian6ing  visus' Pabaltijo
tautng  istorijo`s  laikotarpius,    pradedant    archeologine  ir  numizmatine  me-
dziaga,  baigiant  ivairiais   Latvijos   istorijos  Didziojo  Tevynes  karo  metng
dokumentais.

22  V.   Pavulans,   Satiksmes   ce|i   Lat`vija   XIII-XVII   gadsimta,   RIga,1971,   235   p.
23  A.    BIrons.    V.    Doro§enko,   Vestures    zinatnes    attlstlba    Padomju    Latvija,

RIga,1966,  255  p.;A.    K.    BHpoH,     8.    8.   J|opollleHKo,     CoBeTCKafl     ||cTopHorpa¢IIH
JlaTBHH,   PHra,1970,   498   P.;   A.   K.   BIIPOH,   HPo6JleMbl   HCTopHH   JlaTBHH   IIepHo;|a   KallH-
TajlH3Ma    H    coliHajlH3Ma    8    cOBeTCKOH    HCTOPH0rpa¢HII.    ABTopedyepaT    ;|H6cepTauHH    Ha    co-
IICKaHHe   yqeHofi   cTeneHH   AOKTopa   IICTopHqecKHx   HayK,   PHra,    1971,    107   p.

24  Te3Hcbl   ;|oKjla;ioB    H   coo6IIieHHfi   KOH¢epeHLillH   no   HCTotlHHKOBe;|qecKH,M    IIpo6jieMaM

HCTopHII  HapoILOB  HPH6aJI"KH,  PHra,I.968,Ilo  p.
25  14cToqHIIKOBeliqecKHe   Hpo6IleMI>I   HCT'op"   Hapo;|oB   Hpll6aJI"KH,   P14ra,    1970,   487   p.
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Praejusi   penkmeti   susirdpinta    tarybinio    mokslo    istorijos   tyrinejiinu
respublikoje.    Parengta    monografija    ,,Latvijos   TSR  Jvlo\kslu   akademijos
istorija   (1946-1971   in.)",   kuri   sutrumpinta   jau   i§ejo   rusng   kalba26.   Si`a-
me   darbe   susisteminta   gausi   konkreti    medziaga,    apibtidinanti   Mokslq
akademijos -stambiausio  respublikos  mokslinio  centro -organizacija   ir
jos    augima.   Knyga   supazindina    skaitytojus   su   respublikos   mokslininkng
ina§u  i  moksla  ir  socializmo  ktlrima.

Smulkiai  i§nagrineta  nauja  Latvijos  istoriografijos  tema -„Latvii2  kul-
ttiros-§vietimo  istaigos  Tarybng  Sajungoje  tre6iajame-ketvirtajame  de§imt-
me€iuose".   Spaudai   parengusi   Sia   knyga    D.    Vyksne    i§nagrinejo   latving
kulttiros-§vietimo  istaigi!  Tarybu  Sajungoje  darbo  istorini  patyrima.

Na§iai  dirba   Instituto  ateistine  grupe,  parengusi  keleta  originaling  vei-
kalng.  Antai  Z.   Balevico  knygele  „Latvijos  pravoslavng  bazny6ia   svastikos
§e§elyje" 27   parodo   Latvijos   pravoslavng   dvasininki!   antiliauding   politika
Didziojo Tevynes karo metais, joje yra  naujos  medziagos,  demaskuojan€ios
Latvijos   baznytininkng   organizuota    uZ    respublikos    ribu   „pravoslaviska
misija  Rusijos  i§laisvintose  srityse",  taip  pat  apra§ytos  baznytininku  tar-
navimo  okupantams  formos  ir  metodai.

A.   Podmazovo   darbe28   duota   socialine-demografin,i   baznytining   para-
pijng   charakteristika,   pareik§ta   idoming   pastabi±   apie   dabartines   Latvijos
sentikius   (amziaus  lygio  tikin6iuju  tarpe   kilimas,    taip   pat  moterng   skai-
6iaus  tarp  jng  padidejimas,  sentikii!,  ypa6  nedalyvaujan€iu  visuomenineje-
gamybineje  veikloje,   socialiniu   ry§iu   siaurumas,   mazas   i§simokslinimas).
Autorius  paneigia  !sigalejusia  nuomone  del  nepaprasto  s6ntiking  inertisku-
mo  socialinio  ir  mokslinio  progreso  s?lygomis   ir  parodo,   kaip-vyksta   ju
religining  mokymng  modernizavimas.

1§  spaudos  i§ejo  straipsniu  rinkinys  „Ateizmas  ir  religija" 29,  kuriame.
glaudziai   siejant   su   respublikos   gyventoju   materialistines   pasaulezitiros
quklejimo  metodika,  nusvie6iami  teoriniai  ateizmo  klausimai,  pvz.,  religi-
jos  aksiologines  problematikos  aspektai,  nagrinejami  kai  kurie  objektyvtis
ir  subjektyvtis  kaimo  gyventojng  ateistinio  auklejimo  veiksniai,   apibtidina-
ma   Siuolaikine  katolicizmo,  pravoslavng  bazny6ios  ir  sentiking  padetis   Lat-
vijoje,  keliamos  tradicining  ir  tautinil2. apeigu  problemos  ir  kt.

Reik§mingiausias   filosofu  mokslines  veiklos   rezultatas   yra   apibendri-
namojo   darbd   filosofines   ir  visuumenines-politines  minties   istorijos   Lat-

26   AKaj|eMHH   HayK  JlaTBHHCKOH   CCP,   PHra,   1970,   162   p.
27   3.   8  ajl eB HI|,   HpaBoc7IaBHafl   I|epKOBb   JlaTBHH   rlo;I   ceHblo   cBacTHKH    (19'41-1944),

PIIra,   1967,  92  p.
28  A.     Hoj|Ma3oB,   CTapoo6pHA.qecTBo   8   JlaTBIIH,   PHra,1970,Ill   p.
29  ATel43M   H   pej"r"    (HeKOTopble   Hpo6/IeMI,I   aTeHCTHtlecKoro  ,BOCI"TaHHH    a   JlaTBHH-

cKofi  CCP),1969,   208  p.
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vijoje  pirmojo  tomo  parengimas  spaudai,  taip  pat  keletos  monografiju  pa-
sirodymas.

P.`  Laizano    monografijoje    „Naujasrovininku    filosofines    pazitiros"0
nusviesta   „Naujosios   sroves"   atsiradimo   istorija,   parodyta   „naujasrovi-
ninkng"  veikla,  §io  revoliucines  inteligentijos  judejimo  reik§me,  skleidziant
marksistines  idejas  Latvijoje.   Didzioji   darbo  dalis  skirta   „naujasrovinin-
ki!"  filosofinems,  ateistinems,  sociologinems,  visuomeninems-politinems  ir
estetinems   pazitiroms   apibtidinti   bei   i§nagrineta   jng   kova   su   ivairiomis
idealistinemis  kryptimis  ir  burzuaziniu  nacionalizmu.

P.   Kuokio   knygoje   „Filosofines   problemos   P.   Stu6kos   veikaluose" 3l
nu5viesti  5io  Zymaus  visuomeninio-politinio  veikejo  kovos  uZ  marksistine-
leninine  revoliucine  teorija,   Lenino  mokymo  apie  tarybine  valstybe  kaip
proletariato   diktattiros   form?,   marksistines-leninines   teises   teorijos   kaip
istorinio  materializmo  kategorijos  i§vystymo  klausimai.  Autorius  i§nagri-
nejo  teorine  ir  praktine  P.  Stu6kos  veikl?,  puoselejant  proletarini  interna-
cionalizm?,  Rusijos  ir  Latvijos  proletariato  kovine  vienybe.

Praejusi  penkmeti  nemazai  tyrineta  etnografiniu  problemu.  M.  Slavos
monografijoje32   susisteminta   ir   i§analizuota   nemazo   laikotarpio   latvil!
valstie€ii!  drabuziai.

Baigtas  kolektyvinis  veikalas  „Nauji  rei§kiniai  Latvijos  TSR  miest;  ir
kaimo  darbo  Zmoning  buityje",  kuriame,  panaudojant  naujus  duomenis,  pa-
rodoma  §eimos  ir  darbo  tradiciju uZuomazga  ir  i§plitimas  tarp  Tarybng  Lat-
vijos  pramones  imoniu  darbininkl!,  kova  su  praeities  liekanomis  darbe  ir
buityje,  nu§vie6iami  kaimo  gyventojng  §eimos  buities  klausimai   (nauji  §ei-
mos   nariu   savitarpio   santykiai,   §eimynines   §ventes   ir  kt.);   tyrineta   kai
kurit2  profesiju   (pvz.,   gyvuliu   augintoju)   tradicijos.

Para§yta  pirmoji  latving  tarybineje  istoriografijoje  apibendrinanti  Lat-
vijos   etnografijos   motnografija 33.   Joje   pagal   socialines-ekonomines   for-
macijas  nagrinejamas  i§tisas  kompleksas  problemng:  §eimos  ir  §eimos  bui-
ties  kitimai,  pagalbines  ir  pagrindines  uzsiemimng  rti§ys,  darbo  irankiai  ir
metodai,  svarbiausios`  Latvijos   (kaimo  ir  miesto)   gyventojng  materialin6s
kulttiros  formos.  Ypa6  atkreiptas  demesys  i  tai,  ka  naujo.  kiekviena  socia-
line-ekonomine  formacija  jne§6  i  buiti,  materialine  ir  dvasine  latving  tautos
kulttira.

Toliau  buvo  rengiamas   Latvijos  TSR   istorinis-etnografinis   atlasas -
sudetine  Pabaltijo  istorinio-etnografinio  atlaso,  TSRS   Etnografijos   insti-
tuto koordinuojamo,  dalis:  sudaromi  Zemelapiai,  ra§omi  paai§kinimai.

30  P.   Laizans,   Jaunstravnieku   filozofiskie   uzskati,   Riga,1966,   232   p.

::#:E.]¥:¥,Hf'at:]pre¥:C:i:tKaHse+::;i:flR¥;ta,BLT9P6%:aLX68H.p.Hi,AcrEye:Tg&i?aHruaLLe9t6n7dgr2a3f:j£,.
7,1966).                                                                                                                                         .

33  Latvie§u  etnografija,  Riga'`,  1968,  595  p.
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1§  spaudos  i5ejo  keletas  archeologining  knygu.  Pazymetina  J.  Grauduo-
nio  monografija  „Latvija  velyvojo  Zalvario  ir  ankstyvosios  gelezies  laiko-
tarpiu",34  kolektyvinis  darbas  „Kulttiriniai-istoriniai  latviu  tautos  ry§iai  su
slavt!  tautomis"   (Arheologija  un  etnografija,  VIII)35  ir  kt.

Svarbiau'sias  archeoilogng  kolektyvo  ilgame6io  darbo  rezultatas  yra  pa-
rengtas  spaudai  i§samus  apibendrinamas  darbas  „Latvijos  TSR  archeolo-
gija",  kuriame  pirmakart  tarybineje  istoriografijoje  taip  i§samiai  isnagri-
neta  Latvijos  istorija  nuo  IX  ttikstantm.  pr.  in.  e.  iki  XVI  amziaus.  Jame
kalbama  apie  gamybining  jegu  raids,  apibtidintos  svarbiausios  tikio  §akos:
medziokle,   Zvejyba,   gyvulininkystes,   Zemdirbystes   ir   amatng  ,atsiradimas
bei  jng  paplitimas.   Smulkiau,  nei  bet  kur  kitur,   aptarti  etniniai `procesai,
i§aiskinta,  kaip,  konsoliduojantis  vietinems  balti!  ir  finougrng  gentims,  su-
sidare  latviu  tautybe.

Archeologai   i§tyre   nemazai  vertingng    archeologiniu    paminklng,   Rygos
HES  statybos  rajone  iskasti  svarbtis  Zalvario  amziaus  gyvenvietes   (Kivit-
kalnas)   ir   seniausit!jng   lyvit!   centru-Duoles,   Vampenie§il!,   Martinsalos
salng  bei  Salaspilio  radiniai.  Tiriant  juos,  i§ry§keja  minetu  gyvenvie6iu  iki
XVII  a.  pradzios  tikinio  ir  visuomeninio  gyvenimo  procesas.  Arajos  ekspe-
dicijoje  surinkta   senosios  medzio  kulttiros   unikalios   medziagos.

Nuolat  vyk'sta  etnografines  ekspedicijos.  Jng  duomenys  igalina  visapu-
si§kiau   i§nagrineti   daugeli   problemu   nuo   pat   latving   tautos   kulttirinil!-
istoriniu   ry§ing   su   kaimyninemis   tautomis   ik\i   tarybiniu   buities   tradicijng
formavimosi.

Organizuota   keletas  ekspedicijng  ry§ium   su  Didziojo  Tevynes  karo   is-
torijos   studijavimu.   Surinkta   gausi   medziaga   panaudojama   geriau   nu-
5viesti  antifa§istiniu  organizaciju  ir  gruping  pogrindinei  veiklai,  partizanu
btiring   operacijoms,   Tarybines   armijos   latving   nacionalining   daliniu   kov-ai.

Latvijos   TSR  MA   Istorijos  instituto  bendroji   leidinic  produkcija
ir   apgintu   kandidatining   disertacijng   skai5ius

1969           I            1970

Bendroji    leidining    produkcijos    apimtis
(sp.   I.)

Apibendrinamieji  darbai
Monograf ijos,  straipsning  rinkiniai
Dokumentng  publikacijos
Apginta  kandidatiniu  disertacijng

386,5

2
8

I

34  fl.   rpay;|oHIIc,    JlaTBHH   8   9IIoxy   no3;iHefi   6poH3bl   H   paHHero   xejle3a.   Hatlajlo
164     p.,     75    ,pav.,    42     lent.Pa3H39XAerHhHe%]oB:jpa8°L6:]T:ton-:8rTa¥ii:,°rS| I:TPL°aHt'viep§Eraku[|?3Z+esturiskie   sakari   ar   slavu   tau-

tam    (pec   arheologijas   materialiem),   RIga,    1968,   216'   p.

238



Instituto  moksliniai  bendradarb.iai  suteike  nemaza  parama  „Mazosios
Latvi5kosios  tarybines  enciklopedijos"  redakcijai,  para§e  i  §io  leidinio  tris
tomus,  daugiausia  i§  Latvijos  istorijos,  778  straipsnius.

Taigi  per  praejusi  penkmeti  instituto  bendradarbiai  paskelbe  9 apibend-
rinamuosius  darbus,  28  monografijas    ir   tematiniu    straipsnil2    rinkinius,
I   dokumentng  publikacija  ir  nemazai  mokslining   straipsniu.   Bendroji   insti-
tuto  bendradarbiu  leidiniu  produkcijos  apimtis  sudaro   1200  spaudos  lan-
kng. Apginta  17 kandidatiniq  disertaciji!.

Dar  atsakinge'sni    uzdaviniai    instituto   bendradarbiams    yra   i§kile  §i
penkmeti.  Tai  triju  tomng  Rygos  istorijos,  latviu  §auling  istorijos  rusu  kal-
ba,   monografijl!,   skirtu   karinei-patriotinei   problematikai   (,,Latving   §auling
dalyvavimas  triuskinant  Vrangeli",  „Latvi§kngju  Tarybines  armijos  dalining
kova   pries   vokie€ing   fa§istinius   grobikus    1941-1945    metais",   „Latvijos
TSR   pilie€iu   dalyvavimas   antifa§istineje  kovoje  uZ  Tarybu  S?jungos   ri-
bL!"   ir  kt.),   rengimas.   Bus   sprendziami   ir   aktualiausi   socializmo  ktirimo
klausimai    („Socialistiniai    pertvarkymai    Latvijoje    1940-1941    metais",
„Technikos   progresas   ir  jo   socialines    pasekmes    Latvjjos    TSR    kaime"
ir  kt.).

Didelis   demesys  bus  kreipiamas   dokumentiniu   leidiniu   parengimui   ir
publikavimui.  Kartu  su  Latvijos  TSR  Centriniu  valstybiniu  Spalio  revoliu-
cijos  ir  socialistines  statybos  archyvu  rengiamas  spaudai  dokumentng  rin-
kinys    „Latvijos     §auling    vykdomojo     komiteto    Prezidiumo    protokolai"
(1917  in.   rugpititis-1918  in.  vasaris)".   Reiksmingas   respublikos   moksli-
nio   gyvenimo  ivykis   turetng   btiti   „Dauguvos  baseino   arche.01oginiai   ir  et-
nografiniai  paminklai"   pub`1ikacijos.

Pagaliau   svarbtis   uzdaviniai   i§kelti   ir  mokslininkams,   tyrinejantiems
tarybinio  moikslo  raida,  visuomenines  ir  filosofines  minties  istorijos,  isto-
riografijos  bei  istorijos  §altining  mokslo  klausimus.

Tokie  tad,  trumpai  apzvelgus,  mtisi!  svarbiausieji  pasiekimai  ir  tokios
Latvijos   TSR  Mokslng   akademijos   Istorijos   instituto   bendradarbiu   kolek-
tyvo  pagrindines  veiklos  perspektyvos.

Remdamiesi  TSKP  XXIV  suvaziavimo  nutarimais,  Tarybu  Latvijos  is-
torikai   numate  naujus   latving   tautos   istorines   praeities   tyrinejimng  barus.

A.  8 y r o n a s
Latvijos  TSR  MA  Istorijos  instituto

direktoriaus   pavaduo,tojas


