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LATVIEŠU FOTOGRĀFISKĀS BIEDRĪBAS 
ETNOGRĀFISKAIS KRĀJUMS*

20.  gs. sākumā dibinātā un līdz 1940. gadam pastāvējusī Latviešu fotogrāfiskā biedrība   
nodarbojās arī ar Latvijas teritorijas kultūras mantojuma dokumentēšanu, kā rezultātā bija 
izveidojies etnogrāfisko fotogrāfiju krājums. Raksta mērķis ir noskaidrot biedrības etno-
grāfiskā krājuma tapšanas apstākļus un rezultātu, identificējot krājuma materiālus un sniedzot 
to saturisku izklāstu. Latviešu fotogrāfiskās biedrības etnogrāfiskās fotogrāfijas ir vēsturiski 
nozīmīgas liecības, tādēļ ir būtiski veikt šo materiālu apzināšanu un analīzi. Biedrības 
etnogrāfiskais krājums laika gaitā ir glabāts tās krājumā un dāvināts citām institūcijām. Tā 
kā biedrībai tās darbības laikā neizdevās krājumu iekļaut plānotajā fotomuzejā un biedrības  
darbība bija pārtraukta, krājums vairs netika glabāts vienkopus un nav identificējams kā 
kopums. Tomēr ziņas par krājuma veidošanu un materiāliem ir atrodamas Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā glabātajos biedrības protokolos un žurnālā “Stari”. 
Atsevišķas krājuma daļas ir identificētas Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, kurā glabātie Latviešu fotogrāfiskās biedrības etnogrāfiskie albumi 
ir uzskatāmi par retiem un unikāliem avotiem, kas pauž biedrības ieguldījumu kultūras 
mantojuma dokumentēšanā, tādēļ ir sniegts to satura atspoguļojums. Biedrības biedru 
veidotais etnogrāfiskais krājums ietver dažādu Latvijas pilsētu dabas un kultūras mantojuma 
fotogrāfijas, kā arī iedzīvotāju portretus, kas atklāj mainīgo vidi un sabiedrības dzīvesveidu 
apmēram simt gadus tālā pagātnē.
Atslēgvārdi: etnogrāfiskā fotogrāfija, Latviešu fotogrāfiskā biedrība, krājums, fotogrāfiju 
albumi, kultūras mantojums.

* Tēmas izpēte ir veikta Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas projekta 
“Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” 
(Nr. VPP-IZM-2018/1-0022), kas tiek īstenots Valsts pētījumu programmas “Latvijas 
mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ietvaros.
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Krājuma veidošanas darba organizēšana

19. gs., veidojoties Eiropas tautu pašapziņai, nacionālisma ideoloģija un ar 
to saistītais patriotisms bija jūtams sabiedrības interesē par nacionālo vēsturi. 
Šajā laikā dibinātās atmiņas institūcijas nodrošināja kultūras zināšanu vākšanu, 
glabāšanu, sistematizāciju un atklāšanu. Kolektīvās atmiņas glabāšanas 
tradīcijas ir saglabājušās līdz mūsdienām, un to kontekstā ir izceļams viens 
no būtiskākajiem fenomeniem – fotogrāfija.1 Industriālā revolūcija ietekmēja 
ne tikai sabiedrības dzīvesveidu, bet arī vizuālās atmiņas glabāšanu. Līdz 
ar to fotogrāfija kļuva par vienu no svarīgākajiem 19.  gs. tehnoloģiskajiem 
izgudrojumiem, kas sniedza iespēju saglabāt precīzas liecības. Fotogrāfijā 
bija iespējams ātri un lielā apjomā iemūžināt mainīgo vidi un sabiedrību, 
un fotogrāfi sajuta izaicinājumu dokumentēt laika liecības, tā radot vizuālus 
kolektīvās atmiņas dokumentus, kas reprezentē nacionālo identitāti. Latviešu 
profesionālās fotogrāfijas aizsācējs Mārtiņš Buclers (1866–1944) uzsvēra, ka 
īpatnība ir lielākā nācijas vērtība, kas ir jādokumentē, un ar preses starpniecību 
aicināja fotogrāfus dokumentēt kultūras mantojumu un tradīcijas, kas vēl bija 
saglabājušās.

Jau 19.  gs. beigās un 20.  gs. sākumā latviešu kultūras mantojuma 
dokumentēšanas rezultātā veidojās gan privāti, gan institucionāli vēsturisku 
fotogrāfiju krājumi nākamajām paaudzēm. 20. gs. sākumā mūsdienu Latvijas 
teritorijā vienotu kultūras mantojuma dokumentēšanu aktualizēja un veicināja 
1906. gadā dibinātā Latviešu fotogrāfiskā biedrība (turpmāk LFB; 1906.–1917., 
1920.–1940. g.) un pirmais fotogrāfijai veltītais latviešu žurnāls “Stari”, kura 
izdošana tika sākta tajā pašā gadā LFB paspārnē. Žurnāla redaktors un izdevējs 
M. Buclers izvirzīja mērķi veidot etnogrāfisku fotogrāfiju krājumu organizēti, 
sadarbojoties fotogrāfiem un etnologiem. LFB biedri un citi fotogrāfi tika 
mudināti piedalīties etnogrāfisku fotogrāfiju krājuma izveides darbā, kurā 
LFB Etnogrāfijas sekcija kļuva par sadarbības centru, M.  Bucleram nosakot 
etnogrāfiskās fotogrāfijas vadlīnijas. Kultūras mantojuma dokumentēšana 
kļuva īpaši nozīmīga toreizējā Latvijas politiskajā un ekonomiskajā situācijā 
pēc Pirmā pasaules karā nodarītajiem postījumiem, kas radīja nelabvēlīgus 
vai pat apdraudošus apstākļus Latvijas pilsētu un lauku teritoriju kultūras 
mantojumam. Tas pats notika ar īpaši aizsargājamām kultūras vietām un 
objektiem, piemēram, pilskalniem, kapiem, pilsdrupām, pamestajām pilīm 
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un muižām, kas tika izlaupītas; negatīvu ietekmi uz arheoloģiskajiem kultūras 
pieminekļiem atstāja arī agrārā reforma.2 Ņemot vērā šos aspektus, Mārtiņš 
Sams (1892–1941) laikrakstos nāca klajā ar uzsaukumu fotogrāfiem iesūtīt LFB 
etnogrāfiska satura pozitīvus vai negatīvus par attiecīgo laikmetu un par šādiem 
motīviem: 1) Latvijas bēgļu dzīve Pirmā pasaules kara laikā; 2) karā izpostītās 
saimniecības un dzīve tajās; 3) izpostīto saimniecību atjaunošana; 4) Latvijas 
arhitektūra; 5) Latvijas iedzīvotāju tipi; 5) darba veidi un to veikšana.3 Lai 
mudinātu fotogrāfus piedalīties krājuma izveidē, fotogrāfiem par negatīviem 
un novilkumiem piešķīra samaksu, bet tiem, kuri nevēlējās negatīvus pārdot, 
piedāvāja tos atdot atpakaļ pēc fotogrāfiju izgatavošanas.4 Tāpat fotogrāfi varēja 
saņemt atlīdzību par pašu izgatavotām fotogrāfijām.5 Rezultātā no žurnālam 
“Stari” iesūtītajām un tā “Etnogrāfiskajā pielikumā” publicētajām, kā arī LFB 
biedru fotogrāfijām pakāpeniski veidojās etnogrāfisks krājums. 

Krājuma glabāšana

Arvien aktuālāks kļuva jautājums par krājuma glabāšanu piemērotās 
telpās muzeja ēkā, kur to varētu apkopot, kārtot, uzskaitīt un popularizēt. 
1913.  gada 30. aprīļa sapulcē M.  Buclers salīdzināja ārzemju un latviešu 
etnogrāfisko darbību un secināja, ka cittautu etnogrāfiskie dokumenti tiek 
apkopoti muzejos.6 M.  Buclers pauda cerību par nākotnē izveidotu jaunu 
muzeja ēku, kurā glabāt sakrāto etnogrāfisko fotogrāfiju krājumu.7 LFB 
biedri tika aicināti dāvināt attēlus plānotajam fotomuzejam. “Bildes, kuras 
guļ biedru atvilktnēs, nevienam nekā nedod, tādēļ lai nes priekš muzeja, būs 
tautai, ko redzēt, būs darinātājam gods.”8 Vēl 20.  gs. 20.  gados LFB biedri 
nebija atmetuši cerību dibināt fotomuzeju. 1921. gadā LFB sēdē fotomuzeja 
komitejā ievēlēja M. Bucleru, Jāni Sīli (1886–1970), Jozefu Borisu, Aleksandru 
Medni (īstajā vārdā Vilis Rīdzenieks; 1884–1962), Jāni Jaunsudrabiņu (1877–
1962) un M. Samu.9 Līdzīgi kā LFB darbības sākumā, kad tā bija pozicionēta 
kā etnogrāfisko fotogrāfiju krājuma veidošanas centrs, 1922.  gadā plānotā 
fotomuzeja izveides sakarā M. Sams izteica ierosinājumu, ka “jācenšas ierīkot 
fotomuzeju ar visām nozarēm un biedrībai [LFB] jābūt te par centru.”10

LFB darbības laikā saskārās ar vairākkārtēju  – arī tās vajadzībām 
neatbilstošu – telpu maiņu. Sākotnēji LFB birojā Aleksandra (tagad Brīvības) 
ielā 36  izveidotajā bibliotēkā bija LFB biedriem pieejama profesionālā literatūra 
un periodika,11 ko vēlāk papildināja ar LFB fotogrāfijām un albumiem. 
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Mārtiņš Sams. Liepājas 
jūras zvejnieks. 

Fotogrāfija no Latviešu 
fotogrāfiskās biedrības 

albuma. LNB Reto 
grāmatu un rokrakstu 

krājums, RIL-1/28, 2. lp. 

Etnogrāfisko fotogrāfiju krājums 1913.  gadā joprojām glabājās divās istabās 
Rīgas Latviešu biedrības (turpmāk RLB) telpās.12 Tās atradās Pauluči (tagad 
Merķeļa) ielā 13 un bija LFB pagaidu telpas, kur atradās arī tās bibliotēka.13 
1921.  gada 1. jūnijā LFB pārcēlās uz Rīgas Tehnikuma (tagad Rīgas Valsts 
tehnikums) telpām Valdemāra ielā 1c, kur ierīkoja arī savu bibliotēku,14 

taču LFB Etnogrāfiskās sekcijas etnogrāfisko negatīvu kolekcijas glabāšanai 
piemērotas telpas nebija atrastas. Līdz šī jautājuma atrisinājumam negatīvu 
kolekcijas pagaidu glabātāja bija LFB biedre Emīlija Mergupe (1885–1972),15 
bet vēlāk bija pieņemts lēmums negatīvus pārvest uz M.  Sama dzīvokli un 
sakārtot tos.16 1925. gada 1. oktobrī LFB atkārtoti mainīja nomātās telpas, un 
LFB pārcēlās no Rīgas Tehnikuma telpām uz Neatkarīgās mākslinieku vienības 
(1919.–1940. g.) mājas telpām Lazaretes (tagad Jeruzalemes) ielā 6/8 ar četrām 
istabām un ķēķi, kas bija piemērotas kursiem un darbnīcām.17 1927. gadā LFB 
saskārās ar finansiālām grūtībām, un, lai tās risinātu, LFB pieņēma lēmumu 
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telpas izīrēt citām organizācijām.18 1931.  gada 1. maijā LFB pārcēlās uz 
Arnolda Cālīša (1883–1972) veikalu Brīvības ielā 2,19 bet 1936. gadā sakarā 
ar veikala telpu maiņu LFB šīs telpas bija jāpamet. Kā pagaidu risinājums bija 
mantu novietošana tās pašas ēkas Cālīša īpašumā esošajā pagraba noliktavā.20 
No 1940. gada februāra LFB atkārtoti nomāja RLB telpas Merķeļa ielā 13.21 
Viena stūra istaba ēkas ceturtajā stāvā bija atvēlēta biroja vajadzībām, vienreiz 
nedēļā referātu zāli izmantoja sapulcēm.22 Tajā pašā gadā pēc RLB likvidācijas 
komisijas paziņojuma līdz 1. augustam tā bija spiesta telpas pamest, jo saskaņā 
ar sabiedrisko lietu ministra 1940. gada 5. jūlija lēmumu RLB tika likvidēta.23 
Tā arī LFB tās pastāvēšanas laikā nebija izdevies dibināt fotomuzeju finansiālu 
līdzekļu trūkuma dēļ.24 Krājumu pārvietoja uz dažādām ēkām, kas nelabvēlīgi 
ietekmēja krājuma glabāšanu.

Izaicinājumi krājuma veidošanas procesā

Pirmā pasaules kara apstākļu un cenzūras radīto seku dēļ biedrības darbība 
un žurnāla “Stari” izdošana tika pārtraukta, taču arī Latvijas brīvvalsts 
laikā biedru aktivitāte samazinājās. Arnolds Cālītis, atskatoties uz biedrības 
darbību, pauda: “Pirms Pasaules kara biedrības dzīve bija sevišķi rosīga. Pēc 
kara biedru skaits samazinājies, lai gan biedrības darbība bija aktīva, sarīkojot 
izstādes, priekšlasījumus u. c.”25 Krājuma turpmāko veidošanu un saglabāšanu 
ietekmēja arī pārmaiņas, kas skāra pašu biedrību, LFB piedzīvojot strukturālas 
izmaiņas. Pēc Iekšlietu ministrijas Preses un biedrību nodaļas ierosinājuma 
1935. gada septembrī ar fotogrāfiju saistītās piecas biedrības – LFB, “Latvijas 
Leika Klubs”, Latvijas Fotogrāfu biedrība, Fotomākslas veicināšanas biedrība, 
Rīgas Fotogrāfiskā biedrība – tika apvienotas,26 un 1939. gadā bija pieņemts 
lēmums par kopīgu nosaukumu – Latvijas Fotogrāfijas biedrība.27 1940. gada 
februāra sapulcē ziņots, ka Latvijas Fotogrāfijas biedrībai pievienojas arī 
Dzelzceļnieku biedrības foto sekcija un Šoseju un zemes ceļu departamenta 
darbinieku biedrība.28 1941. gadā LFB darbība tika pārtraukta.29

Otrais pasaules karš skāra daudzus fotogrāfus, kuri bija iesaistījušies latviešu 
kultūras vērtību aizsardzības un saglabāšanas darbos un bija LFB biedri. 
Mainoties politiskajai varai un situācijai, LFB biedri piedzīvoja represijas vai 
devās trimdā. Padomju varas skatījumā LFB biedru darbība bija nevēlama, tā 
nesakrita ar valdošo ideoloģiju, jo viņu veikumu latviešu kultūras mantojuma 
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Mārtiņš Sams. Ventspils zvejnieki. Fotogrāfija no Latviešu fotogrāfiskās biedrības 
albuma. LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums, RIL-1/39, 1. lp. 

saglabāšanā un popularizēšanā caurstrāvoja nacionālisma idejas, kas bija 
pretrunā ar jauno varu. Piemēram, par A. Cālīti, kurš pēc Pirmā pasaules kara, 
kad tika atjaunota LFB darbība, kļuva par tās vadītāju (1932.–1940. g.), vēlāk 
represēto fotogrāfu lietās (A. Cālīša lietā) norādīts, ka viņš ir “sociāli bīstams 
elements,” jo bija biedrs “fašistiskajā nacionālistiskajā organizācijā Latviešu 
biedrībā,” ar ko domāta LFB.30 1941.  gadā A.  Cālīti arestēja un izsūtīja uz 
padomju soda nometni Kirovas apgabalā.31 Tajā pašā gadā M. Samu arestēja 
un deportēja,32 un viņš mira soda nometnē Vjatlagā Kirovas apgabalā, bet 
Jānis Sīlis 1944.  gadā devās trimdā uz Vāciju un 1949.  gadā  – uz Ņujorkas 
štatu ASV.33

LFB un tās biedri krājuma veidošanas procesā saskārās ar finansiāliem un 
politiskiem šķēršļiem, kā arī ar karu radītajām grūtībām, kas traucēja realizēt 
mērķi par vienota etnogrāfiska krājuma izveidi, kas tiktu glabāts un būtu 
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pieejams plānotajā fotomuzejā. Šo sarežģījumu dēļ LFB krājums ir izkliedēts 
atsevišķos krājumos un grūti identificējams kā kopums.

Apzinātā krājuma daļa

Ziņas par LFB etnogrāfisko krājumu ir atrodamas atsevišķos informācijas 
avotos, un krājuma materiālu identificēšana citos krājumos ir uzskatāma par 
retu parādību. Mūsdienās nav pieejama precīza informācija par LFB krājuma 
materiāliem, jo LFB darbības laikā neveica krājuma materiālu uzskaiti. 
Kases un Etnogrāfiskās sekcijas gada pārskatos ir saglabājušās ziņas tikai par 
pieņemto fotogrāfiju skaitu. LFB krājuma fotogrāfijas, negatīvi, diapozitīvi un 
citi materiāli atkarībā no to iegūšanas veida iedalāmi šādi:
	 dāvinājumi un pirkumi no LFB biedriem vai citiem fotogrāfiem; 
	 žurnāla “Stari” redakcijai publicēšanai, konkursiem un krājuma 

veidošanai iesūtītās fotogrāfijas;
	 pasūtījuma darbi;
	 kursu absolventu darbi.
Žurnāla “Stari” redakcijai iesūtītās fotogrāfijas ir publicētas “Etnogrāfiskajā 

pielikumā” un iekļautas krājumā. Fotogrāfijas ar etnogrāfisku saturu tika 
atsevišķi izdalītas kā “Staru” etnogrāfiskā kolekcija. Pēc 1913. gada septembrī 
žurnālā “Stari” sniegtās informācijas redakcijā sakrāto fotogrāfiju skaits 
pārsniedza 1000 vienību.34

LFB sava krājuma materiālus dāvināja vai deva to izmantošanas 
tiesības citām institūcijām. LFB 1923.  gada darbības pārskatā ziņots, ka tās 
Etnogrāfiskā sekcija ar Kultūras fonda finansiālu atbalstu 2000 latu apmērā 
veikusi “Etnogrāfiskās kolekcijas” (kopā 132 fotogrāfijas, no kurām daļa ir no 
“Staru” etnogrāfiskās kolekcijas) veidošanas darbu, kurā piedalījies Mārtiņš 
Sams, Arturs Štāls (1897–1951), Eduards Gaiķis (1881–1961), Voldemārs 
Priede (1880–1940), Arnolds Cālītis, Jānis Sīlis, Georgs Zemīts un Oskars 
Jankovskis.35 Kultūras fonds noteica, ka piešķirtā nauda jāiegulda etnogrāfisko 
fotogrāfiju kolekcijas veidošanā un katra uzņēmuma viens eksemplārs ir 
jānodod Latvijas Etnogrāfiskajam muzejam (tagad Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs; turpmāk LNVM).36 Šo kolekciju, no kuras daļa bija eksponēta 
LFB “Pavasara foto izstādē”, 1923.  gadā uzdāvināja Kultūras fondam un 
LNVM37 un saglabāja arī LFB krājumā iekļaušanai plānotajā fotomuzejā.38 
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Jānis Sīlis. Rucavnieki. Fotogrāfija no Latviešu fotogrāfiskās biedrības albuma. LNB Reto 
grāmatu un rokrakstu krājums, RIL-1/28, 8. lp.

Par LNVM nodoto kolekciju M. Sams saņēma apliecību, kas apstiprināja tās 
augsto vērtību,39 bet J. Sīlis saņēma kvīti no Kultūras fonda.40 

Abām institūcijām nodotās 132 fotogrāfijas bija sadalītas skaitliski divās 
vienādās daļās. LNVM krājumā ir 66 LFB etnogrāfiskas fotogrāfijas, no 
kurām 24 anotētas kā žurnāla “Stari” etnogrāfiskā krājuma fotogrāfijas. Tā kā 
nebija zināmas LNVM vajadzības,41 atšķirībā no Kultūras fondam nodotajām 
fotogrāfijām tās nav uzlīmētas uz kartona pamatnes un papildinātas ar 
ierakstiem. Kultūras fondam nodotās 66 uz kartona pamatnes uzlīmētās 
etnogrāfiskās fotogrāfijas, iesietas albumā, tika glabātas Latvijas Republikas 
Saeimas bibliotēkā, bet 1960.  gadā nonāca Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
(turpmāk LNB) un ir iekļautas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā. 

LFB veica darbu tematisku fotogrāfiju sagatavošanā citu institūciju izstādēm 
vai publikācijām. 1923.  gadā Zemkopības ministrijas Zvejniecības nodaļa 
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vērsās ar lūgumu pie M.  Sama starptautiskai rūpniecības izstādei izgatavot 
fotogrāfijas, kas atainotu zvejniecības dzīvi, tādēļ viņš ierosināja fotogrāfiem 
iesūtīt LFB novilkumus un no izvēlētajiem izgatavot palielinājumus, par 
ko fotogrāfi saņemtu atlīdzību.42 Rezultātā Zvejniecības nodaļa saņēma 20 
eksemplārus zvejniecības nozares fotogrāfiju.43 Desmit etnogrāfiskā krājuma 
fotogrāfijas, ko izvēlējās Augstskolas (Latvijas Universitāte) Arhitektūras 
nodaļa publicēšanai būvniecības krājumā, LFB atļāva izmantot bez maksas ar 
nosacījumu, ka būs norādīti fotogrāfiju autori.44 

LFB krājumu papildināja arī kursu absolventu fotogrāfijas. Katram kursu 
absolventam vajadzēja sagatavot izstādei desmit fotogrāfijas, no kurām viena, 
pēc LFB biedru ieskatiem, nonāca biedrības īpašumā.45 Kursu absolventu 
labāko darbu iekļaušana LFB krājumā tika ierosināta 1925. gadā. LFB krājumā 
mēdza nonākt arī izstāžu un ekskursiju fotogrāfijas, kas bija saistītas ar tās 
darbību. Tās nereti mēdza apkopot albumos, ko glabāja LFB bibliotēkā.

Etnogrāfiskie albumi

LFB dažādu albumu veidošanu bija aizsākusi jau drīz pēc tās dibināšanas. 
LFB albumi ir etnogrāfiskā krājuma daļa, kas, pateicoties to specifikai, nodrošina 
fotogrāfiju glabāšanu vienkopus un paskaidrojošu ierakstu esamību, kas atklāj 
to izcelsmi un saturu. Vispirms ir sniegts ieskats atsevišķos LFB albumu tipos, 
par kuriem ir saglabājušās ziņas, bet nav zināma to pašreizējā atrašanās vieta, 
pēc tam ir aplūkoti etnogrāfiskie albumi, kas ir identificēti LNB krājumā.

LFB veidoja dažāda tipa albumus, piemēram, ekskursiju un “ceļojošos” 
albumus. “Ceļojošie” albumi bija paredzēti fotogrāfiem (abonementiem), 
kuri pievienoja tiem savas fotogrāfijas un sūtīja tālāk citiem fotogrāfiem, kuri 
turpināja iesākto darbu: pievienoja fotogrāfijas un citu autoru fotogrāfijas 
papildināja ar komentāriem, ieteikumiem, atzinību vai kritiku. 1908.  gada 
janvārī LFB Rīgā izlaida pirmo “ceļojošo” albumu, sekojot angļu fotogrāfu 
biedrību piemēram, kur fotogrāfijas attīstība bija sasniegusi augstāku līmeni,  
kas arī tika pamatots ar šī albumu tipa veidošanu.46 Šādu albumu tapšanas  
mērķis bija veicināt latviešu fotogrāfijas attīstību un etnogrāfiskā krājuma 
veidošanu. Albumu sūtīšana bija teritoriāli iedalīta: Rīgā un ārpus Rīgas 
(Valka, Rūjiena, Aizpute, Vecpiebalga, Koknese u. c.). Kad albumi bija pilni, 
tos iekļāva LFB bibliotēkā kā vērtīgu dokumentu, ko ārpus bibliotēkas bija 
aizliegts iznest  – tos varēja apskatīt biedrības sapulcēs.47 Pamatojoties uz 
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Arnolds Cālītis. Zvejnieku tači pār Daugavu. Fotogrāfija no Latviešu 
fotogrāfiskās biedrības albuma. LNB Reto grāmatu un rokrakstu 

krājums, RIL-1/39, 2. lp.

lielo pieprasījumu, 1909.  gadā izveidoja otro Rīgas “ceļojošo” albumu,48 bet 
1914. gadā no jauna ierosināja “ceļojošo” albumu sūtīšanu.49 “Ceļojošo” albumu 
veidošanā bija iesaistīts Mārtiņš Buclers, Voldemārs Priede, Arnolds Cālītis, 
Fricis Cielava (1881–1949), Jānis Rieksts (1881–1970), Roberts Johansons 
(1877–1959) un citi fotogrāfi.50
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Ekskursiju albumu sakarā pieminēšanas vērta ir LFB Ekskursiju komitejas 
izbraukumu organizēšana uz dažādām Latvijas pilsētām, kas bija viens no 
fotogrāfu sadarbības veidiem, ar ko tika veicināta etnogrāfisko fotogrāfiju 
krājuma veidošana. Žurnāla “Stari” redakcija pēc ekskursijām aicināja iesūtīt 
fotogrāfijas, bet 1914.  gadā ziņoja par iespēju saņemt godalgas par Ikšķiles 
apkārtnes ekskursijas fotogrāfiju albumiem. Šajos albumos bija jābūt vismaz 
desmit viena vai vairāku autoru fotogrāfijām ar paskaidrojošu tekstu par 
redzamajiem vēsturiskajiem pieminekļiem un ar pievienotu ceļojuma karti. 
Godalgotos albumus bija paredzēts iekļaut krājumā.51 M. Buclers 1914. gadā 
aicināja LFB biedrus iesniegt ekskursijas fotogrāfiju kopijas, lai izveidotu vienu 
vispārēju ekskursijas fotogrāfiju albumu.52

LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājumā kopš 1960.  gada ir pieejami 
trīs LFB 20. gs. pirmās puses palielināta formāta fotogrāfiju albumi no LFB 
etnogrāfiskā krājuma. Albumu fotogrāfijām ir pievienoti paskaidrojoši 
ieraksti par fotogrāfiju autoriem un nosaukumiem, dažos gadījumos norādot 
arī gadu, vietu, portretētās personas vārdu vai fotogrāfijas piederību “Staru” 
etnogrāfiskajam krājumam. Šajos albumos iekļautās fotogrāfijas aptver plašu 
tematiku: ēkas, darbarīki, darbi, paražas, cilvēku tipi, apģērbi, trauki un dažādi 
mājas rīki, vēsturiskas vietas, pieminekļi un vecas kapenes. Pirmajā albumā,53 
kurā ietvertas 22 fotogrāfijas, uzsvars likts uz portretiem, kuros redzami 
Kurzemes reģiona tipi, ģērbušies tradicionālajā apģērbā vai veicot darbu, un 
ir sniegts ieskats par mājas rīkiem. Otrajā albumā,54 ko veido 25 fotogrāfijas, 
atspoguļotas dažādas Latvijas teritorijas vietas un kultūras objekti. Trešā 
albuma55 19 fotogrāfijās ir redzams daudzpusīgs teritoriālais un tematiskais 
aptvērums, kas atspoguļo gan lauku, gan pilsētas vidi. Visos albumos aptvertas 
dažādas Latvijas pilsētas – Liepāja, Ventspils, Rīga, Sigulda, Kuldīga u. c. 

Albumu fotogrāfiju autori ir LFB biedri: V. Priede, M. Sams, J. Sīlis, A. Cālītis, 
A. Štāls, E. Gaiķis un G. Zemīts. V. Priedes, kas līdzdarbojās žurnālā “Stari”, 
fotogrāfijās redzamas lauku dzīves ainas Zvārtavas pagastā: azaids56 un tādi 
kultūrvēsturiski objekti  kā piemineklis Meinardam57 un “Soda vieta” Gaujienas 
muižā.58 M. Sams kā etnogrāfijas fotogrāfs specializējās zvejniecības nozarē. 
Vairākums fotogrāfiju ir uzņemts Kurzemē, kur dokumentēta jūrnieku dzīve. 
Rezultātā ir tapuši vairāki portreti, kuros redzami zvejnieki59 un cēlāji.60 LFB 
albumu fotogrāfiju klāstā ir arī M. Sama fotografētie lībiešu portreti, piemēram, 
M. Irbes portrets,61 kas tapuši, apzinoties lībiešu tautas apdraudēto stāvokli 
to mazā skaita dēļ. Līdzīgi kā M.  Sams, arī J.  Sīlis pievērsās etnogrāfiskajai 
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Voldemārs Priede. Azaids uz lauka (Zvārtavas pagasts). Fotogrāfija no Latviešu 
fotogrāfiskās biedrības albuma. LNB Reto grāmatu un rokrakstu krājums, RIL-1/39, 13. lp.

fotogrāfijai ūdens tuvumā. Vienā no albuma fotogrāfijām ir redzama Kuldīgas 
rumba ar zvejnieku murdiem,62 citās – rucavnieki tautas tērpos.63 LFB albumos 
ir viņa fotografētas ainavas un portreti. Albumos no A. Cālīša fotogrāfijām ir 
ietvertas tās, kurās redzama plostošana64 un apdraudēti kultūras objekti un 
vietas, piemēram, Ikšķiles baznīca65 un Staburags.66 E.  Gaiķis ir pievērsies 
kultūras pieminekļu fotogrāfijai. Viņš dokumentēja Rīgas celtnes un kapa 
pieminekļus Koknesē. Tāpat LFB albumos ir iekļautas arī A. Štāla Vidzemē un 
Latgalē tapušās dabas un kultūras objektu, lauku saimniecību un pilsētas vides 
fotogrāfijas.

Secinājumi

Mārtiņa Buclera iecere LFB izveidot etnogrāfisko fotogrāfiju krājumu 
nākamajām paaudzēm tika realizēta. LFB darbības laikā krājums glabājās LFB 
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1 Bate, D. The Memory of Photography. Photographies. 2010. Vol. 3, Issue 2. P. 243–257. (Pho-
tography, Archive and Memory). Šeit 246. lpp.

2 Ritums, R. Arheoloģijas pieminekļu apzināšana, aizsardzība un izpēte. Grām.: Pieminekļu 
valdei – 90: Pieminekļu valdes mantojums Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā. Rīga: 
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telpās, kuras periodiski tika mainītas un bieži nebija piemērotas biedrības 
vajadzībām. Tā kā LFB darbība aptvēra administratīvu, izglītojošu un krājuma 
veidošanas darbu, tai bija nepieciešamas telpas biroja, sapulču, kursu un 
darbnīcu vajadzībām, kā arī bibliotēkai un plānotajam fotomuzejam. LFB 
darbību un krājuma veidošanu ietekmēja politiskā situācija, karu radītie 
apstākļi un biedrības budžets. Finanšu trūkuma dēļ LFB neizdevās nodrošināt 
vienota krājuma izveidošanu un glabāšanu fotomuzejā tam atbilstošās telpās. 
Rezultātā tas vairs nav vienots krājums, jo ir notikusi krājuma fotogrāfiju 
sadalīšanās atsevišķās daļās – lielākā daļa no 20. gs. 10.–20. gados tapušajām 
krājuma fotogrāfijām ir izkliedēta dažādu atmiņas institūciju krājumos vai 
privātpersonu kolekcijās. Tāpat ir iespējams, ka daļa krājuma vairs neeksistē, 
ņemot vērā vēsturiski politisko situāciju LFB darbības laikā un vēlāk. Par 
LFB biedru fotogrāfijām, kas ir atmiņas institūciju krājumos, lielākoties nav 
pieejama informācija par to, kādā ceļā tās nonāca krājumā un kas ir bijušais 
īpašnieks, tādēļ ir grūti konstatējama fotogrāfiju saistība ar LFB krājumu. Tas 
rada nepieciešamību meklēt pavedienus atsevišķos informācijas avotos par 
LFB krājuma materiāliem. 

LFB krājums tā izkliedes dēļ pilnā apmērā nav identificējams, tomēr ir 
zināms, ka LFB darbības laikā krājuma materiālus glabāja savā pārziņā un arī 
dāvināja citām institūcijām – LNVM un Kultūras fondam. Kultūras fondam 
dāvinātie albumi vēlāk nonāca Latvijas Republikas Saeimas bibliotēkas 
pārziņā, bet pašreiz ir LNB krājumā. Ir identificēta daļa no LFB krājuma un 
žurnāla “Stari” etnogrāfiskās kolekcijas fotogrāfijām LNVM un trīs albumi – 
LNB krājumā. Apzinoties, ka ir saglabājusies tikai daļa no LFB krājuma 
fotogrāfijām, tām ir piešķirama vēl lielāka vērtība un unikalitāte. Mūsdienās 
arvien aktuālāka kļūst krājumu transformācija uz digitālu vidi, tādēļ pastāv 
iespēja sākotnējo mērķi realizēt elektroniskā platformā, apvienojot gan LFB, 
gan citu fotogrāfu veikumu etnogrāfijas sfērā. 

ATSAUCES UN PIEZĪMES
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Stella Hermanovska

ETHNOGRAPHIC COLLECTION OF THE LATVIAN 
PHOTOGRAPHIC SOCIETY

At the beginning of the twentieth century, the Latvian Photographic Society 
(hereinafter LPS; 1906–1917, 1920–1940) documented the cultural heritage 
in the territory of Latvia, which resulted in a collection of ethnographic 
photographs. LPS ethnographic photographs are a historically significant 
evidence, therefore, it is important to identify and analyse these materials. 
This article is dedicated to an ethnographic collection made by the LPS in the 
territory of Latvia focusing on its content. The aim of the article is to find out 
the organisation and result of the LPS’s ethnographic collection by identifying 
the materials of the collection and providing insight into its content. 

In 1906, the LPS was founded, and the first Latvian journal dedicated 
to photography, “Stari” (Rays) was published. It included ethnographic 
photographs with annotations in the “Ethnographic Annex”. The editor and 
publisher of this journal was the beginner of Latvian professional photography 
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Mārtiņš Buclers (1866–1944). He set a goal to create a photo-ethnographic 
collection in a unitary organised way by collaboration between photographers 
and ethnographers. The Ethnographic Section of the LPS was the centre of 
cooperation. Buclers also developed guidelines for ethnographic photography 
and appealed in press to photographers for documenting cultural heritage and 
traditions having survived. He argued that peculiarity is a major value of the 
nation, which has to be documented immediately. As a result, ethnographic 
photographs were created that have been stored in the LPS collection and were 
supposed for inclusion in the collection of the planned photography museum. 
Over time, the LPS donated photographs of the ethnographic collection to 
other institutions. 

Nowadays these photographs are stored in memory institutions and private 
collections. LPS failed to pass the collection to the planned photography 
museum during its activity. After the liquidation of the LPS, the collection was 
no longer stored all together and cannot be identified as a whole. However, 
information on the creation of the collection and materials can be found in 
the minutes of society meetings, stored by the National Archives of Latvia, 
and in the journal “Stari”. Certain parts of the collection have been identified 
in the National History Museum of Latvia and the National Library of 
Latvia (hereinafter NLL). The LPS ethnographic albums kept by the NLL are 
considered to be rare and unique sources that express the LPS’s contribution 
to the documentation of cultural heritage, therefore, a reflection of their 
content is provided. The ethnographic collection created by the members of 
the LPS include photographs of the nature and cultural heritage of various 
Latvian cities, as well as portraits of local people, which reveal the changing 
environment and the lifestyle of the society about a hundred years ago.

Keywords: ethnographic photography, Latvian Photographic Society, 
collection, photography albums, cultural heritage.
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