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1945. GADA MARTS PADOMJU MEDIJU (NE)REALITÂTÇ

Rakstâ ir aplûkoti vairâki 1945. gada marta padomju mediju (ne)realitâtes aspekti. Ðâ mçneða
nozîmîgâkie valsts svçtki bija Starptautiskâ sievieðu diena, tâlab sievietei preses dienaskârtîbâ
atvçlçta lielâka vieta. Iztirzâts Sievieðu dienas oficiâlais diskurss, dzimtes lomu pozicionçjums
kara pçdçjâ un miera pirmajâ gadâ un varas “lîguma” piedâvâjums sievietçm Latvijas PSR
sievieðu pirmajâ kongresâ marta nogalç.

Atslçgvârdi: Otrâ pasaules kara beigas, padomju okupâcijas vara, Sievieðu diena, padomju
sieviete, Latvijas PSR sievieðu pirmais kongress.

Ar smailu kurpes purnu
Tâ smiltîs zemes dur.
No tava acu skata
Vairs neaiziet nekur.

Viss rudens vienâ liepâ
Kâ milzu sârtâ gail.
Kaut gribas daudz ko sacît,
Tak sirdij tâ kâ bail,

Jo vârdi, kas bij senâk,
Nu atmiòâ vairs nenâk.

Arvîds Grigulis.
Satikðanâs ar Rîgas meiteni bulvârî.

Rîgâ, 1944.

Savulaik Padomju Savienîbâ marts simbolizçja sievieti, sieviðíîbu, mâti.
Protams, marts arî solîja ziemas, sala un sniega beigas, pavasari un dabas moðanos.
8. martâ tika atzîmçta Sievieðu diena –, iespçjams, ïauþu pati iecienîtâkâ, gaiðâkâ
un sadzîviskâkâ oficiâlo valsts svçtku diena. PSRS valsts svçtku kalendârâ tâ
nonâca 1920. gadâ. Nâkamajâ desmitgadç Starptautiskâs sievieðu dienas
svinçðana ieguva valstisku mçrogu, brîvdienas statusâ tâ gan nonâca tikai
1965. gadâ.1  Sievieðu dienas jçdziena saturs, svinçðanas tradîcijas un rituâli,
ideoloìiskâs formulas padomju valsts pastâvçðanas laikâ bija mainîgas. Tajâs
iegûla konkrçtais laiks, varas attieksme pret sievietçm, viòu sociâlais svars.2

Latvijâ pirmo reizi padomju svçtku ietvarâ 8. martu atzîmçja 1941. gadâ –
padomju okupâcijas pirmajâ gadâ. 1945. gada martâ, kad Latvijai no jauna tika
pieðíirts padomju formâts, padomju vara intensificçja publisko uzrunu sievietei,
definçja tâs sociâlo lomu un statusu, dzîves kârtîbu un noteikumus.

Rakstâ ir aplûkots 1945. gada Sievieðu dienas oficiâlais diskurss, dzimtes
lomu pozicionçjums kara pçdçjâ un miera pirmajâ gadâ un varas “lîguma”



piedāvājums sievietēm Latvijas PSR sieviešu pirmajā kongresā marta 
nogalē.

Sieviete Padomju Savienībā staļinismā laikā

20. gs. 20. gadu beigās Padomju Savienībā tika uzsākta “forsētā modernizācija”. 
Šī kursa uzdevums bija likvidēt valsts ekonomisko un militāro atpalicību un 
radīt modernu rūpniecību un lauksaimniecību. Padomju cilvēki tika iesaistīti 
sava laika grandiozajā projektā – sociālisma celtniecība vienā valstī. Tā iet-
varos norisinājās industrializācija un lauku dzīves kārtības reorganizācija, kas 
īstenota ar necilvēciskiem, mūslaiku skatījumā – viennozīmīgi noziedzīgiem 
līdzekļiem: trieciendarbu, badu, mākslīgu “šķiru cīņas” saasinājumu, represijām 
u.c.3  Modernizācija mainīja arī varas politiku pret sievietēm, sievietes sociālā 
loma transformējās.4 

Padomju Savienības vēstures pētnieki allaž akcentē nosacītā varas kontrakta 
jeb līguma ar valsts iedzīvotājiem un to dažādām grupām pastāvēšanu. Arī 
varas nosacītajam līgumam ar sievietēm padomju dzimtes sistēmas modelī bija 
daudz lielāka nozīme nekā oficiāli deklarētājai, bet tikai formāli pastāvošajai 
vīriešu un sieviešu līdztiesībai. Jeļena Zdravomislova (Здравомыслова) un Anna 
Temkina (Темкина) norāda, ka Padomju Savienībā varas attiecības ar sievietēm 
var dēvēt par varas un strādājošas mātes kontraktu. Vara sievietes uzskatīja 
par īpašu sociālo grupu, par sevišķu rūpju objektu, kuras statuss regulējams 
ar normatīvajiem dokumentiem, ideoloģiskajām kampaņām, sociālās kontroles 
mehānismiem un masu medijiem. Padomju varas paternālisms izpaudās sociālo 
garantiju un atvieglojumu piešķiršanā sievietēm, ja viņas strādā un vienlaikus 
dzemdē un audzina bērnus. Valsts atbalsts sievietes padarīja par sociālo 
grupu, atkarīgu no varas labvēlības, tātad pastāvošai kārtībai samērā lojālu. 
J. Zdravomislova un A. Temkina uzsver, ka staļinisma periodā, varai izmantojot 
represiju, stingras kontroles mehānismu savienojumā ar sociālajām garantijām, 
šis kontrakts tika nostiprināts.5  

Turklāt staļinisma laikposmā norisinājās divi savstarpēji pretrunīgi sociālie 
procesi. No vienas puses, industrializācija un kolektivizācija prasīja aizvien vairāk 
darbaroku, tādēļ sievietes masveidā tika iesaistītas rūpnieciskajā un lauksaim
nieciskajā ražošanā. Jaunietes aicināja uzsākt mācības tehniskajās augstskolās 
un arodskolās. Pilsētās drudžainā tempā atvēra jaunas mazbērnu novietnes un 
bērnudārzus, lai sievietēm būtu iespējams savienot darbu un bērnu audzināšanu. 
Ideoloģijā, masu medijos, publiskajos rituālos tika pārveidots sievietes tēls, – tika 
konstruēta sieviete varone, kas iekaro vīrieša darbības sfēru. Taču šī jaunā, 
modernā sieviete (piemēram, stahanoviete, traktoriste, lidotāja u.tml.) savus 
panākumus guva, pateicoties padomju valstij, publiski pauda atkarību no tās 
un pateicību Staļinam.6  

No otras puses, 30. gados, nostiprinoties totalitārismam, tā normas tika 
iedibinātas arī privātās dzīves sfērā. Valsts uzsāka stabilas patriarhālas ģimenes 
un tās konservatīvo vērtību nostiprināšanas politiku. PSRS 1936. gadā aizliedza     
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abortus, izveidoja sarežģītu (faktiski gandrīz neiespējamu) laulības šķiršanas 
kārtību, radīja sociālā atbalsta sistēmu daudzbērnu mātēm, nosodīja bezatbildīgus 
tēvus un vīrus, nostiprināja vecāku institūcijas autoritāti. 1934. gadā ar likumu 
aizliedza homoseksuālismu un pieskaitīja to kriminālnoziegumiem. Saskaņā ar 
1944. gada ģimenes likumkodeksu valsts faktiski visu atbildību par ārpusģimenes 
seksuālās dzīves sekām deleģēja sievietei, viņai nebija tiesību grūtniecības 
gadījumā izdarīt abortu vai prasīt, lai vīrietis atzītu bērnu un sniegtu materiālu 
atbalstu. Ikdienā iedzīvinājās tradicionālie dzimtes stereotipi, piemēram, sie
vietēm bija jāuzņemas pilna atbildība par ģimeni un mājsaimniecību. Izveidoja 
daudzbērnu māšu oficiālo pagodinājumu sistēmu – ordeni “Mātes slava”, “Mātes 
medaļa” un goda nosaukumu “Māte varone”. Vientuļās mātes saņēma no valsts 
sociālo pabalstu. Staļiniskās padomju valsts sabiedrība kopumā pozitīvi uztvēra 
varas attieksmes pret ģimeni maiņu, – ģimenes nostiprināšana tika saprasta kā 
atgriešanās pie normālas dzīves, tai tika piešķirta normalitātes nozīme.7 

Ģimenes institūcijas nostabilizēšanos sekmēja arī nedrošie un neprogno
zējamie dzīves apstākļi un cilvēku dzīves. Staļinisma laikposmā nevienam nebija 
drošu izdzīvošanas garantiju. Vēsturniece Šīla Fitcpatrika (Fitzpatrick) uzsver, 
ka šajā situācijā ģimenes, tās locekļi stiprāk saliedējās izdzīvošanas vārdā.8  To 
sekmēja ikdienā valdošais deficīts. Staļinisma periodā PSRS ierindas iedzīvo
tājiem faktiski trūka visa – dzīvokļu, pārtikas, sadzīves priekšmetu. Tas veicināja 
tradicionālā darba dalījuma starp sievieti un vīrieti nostiprināšanos ģimenē. 
Sievietēm nācās šūt un adīt apģērbu, gatavot ēdienu, organizēt un vadīt mājsaim
niecību, deficīta ekonomikas apstākļos dabūt preces, izmantojot pazīšanās 
sociālos tīklus. Vīrieša mājasdarbu klāstā ietilpa tie, kam nepieciešams fizisks 
spēks, kā arī prasme remontēt, pārzināt tehnikas mehānismus. Proti, darbus ko 
sociāli uzlūkoja kā sievietei nepaveicams, nepiemērotus un neatbilstošus. Faktiski 
sievietes strādnieces un mātes lomām, secina J. Zdravomislova un A. Temkina, 
pievienojās trešā – profesionālas ģimenes apkalpotājas loma.9 

Padomju dzimtes politikas uzdevumu vidū, kā jau minēju, ietilpa arī “jau-
nas padomju sievietes” radīšana. Linna Atvūda (Attwood) norāda, ka jēdziens 
“jaunā sieviete” nekad nav uzskatāms par konstantu kategoriju, bet gan, 
mainoties situācijai valstī, tā tika rekonstruēta un pārdefinēta. Šā jēdziena 
sākotnējais uzdevums, veidojot padomju sabiedrību, bija radīt pretstatu sievietei 
cariskajā Krievijā un kapitālistiskajās valstīs. Pētot padomju sieviešu žurnālus, 
viņa secina, ka staļinisma posmā “jaunās sievietes” jēdzienā ir daudz iekšēju 
pretrunu. L. Atvūda raksta: “Viņa bija pašapzinīga, bet vienkārša, godkārīga, 
tomēr spējīga ziedoties cita labā, varonīga, tomēr viegli ievainojama, spēcīga, 
tomēr vāja. Viņa strādāja tāpat kā vīrietis, bet nedomājot par personīgo labumu. 
Viņa bija aktīva un radoša, strādājot fabrikā vai uz lauka, bet, atgriežoties 
mājās, paklausīga vīra autoritātei.”10  Turklāt staļinisma periodā vara izteikti 
intensificēja ideoloģisko darbu ar sievietēm kā sociālo grupu. Komunistiskā 
partija par sava darba nozīmīgu instrumentu uzskatīja sieviešu presi, kurai bija 
jāveic sievietes ideoloģiskā “pārkalšana”, raksta Tatjana Daškova (Дашкова).11  
Beidzoties karam, tradicionālās sievišķības normas, pienākumi un atbildības 
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pret vīru un ģimeni, kā arī padomju valsti vēl intensīvāk tika uzsvērti “jaunās 
sievietes” konstrukcijā.12 

Staļinisma perioda ideoloģijas un politikas iezīmju vidū bija arī seksualitātes 
apiešana un noklusēšana. Igors Kons (Кон) šo politiku, kas sākās 30. gados, 
nodēvējis par “seksuālo termidoru”.13  Seksofobija sekmēja fanātiskā valsts un 
vadoņa kulta nostiprināšanos, to arī varēja izmantot, realizējot tā saucamo prak
tisko politiku – cilvēkus, lai viņus represētu, varēja apsūdzēt seksuālajā izvirtībā, 
pornogrāfijas glabāšanā un izplatīšanā. I. Kons norāda, ka seksofobija nebija 
tikai valsts politika, bet arī zināmā mērā “tautas politika”. To noteica straujās un 
būtiskās pārmaiņas politiskajā elitē, kas notika industrializācijas, kolektivizācijas 
un represiju rezultātā. 30. gadu elitē pēkšņi nokļuva daudz vakardienas zem-
nieku, kas nomainīja intelektuāļus un pilsētu strādnieku izcelsmes cilvēkus. 
I. Kons atzīst, ka politikā “nepieredzējušos bijušos zemniekus antiseksualitātes 
argumenti pārliecināja daudz vairāk nekā agrāko valdošo eliti. Viņi paši jau no 
tā neatteicās un arī nedomāja to darīt, bet sekss tika “dzēsts” no kultūras. Un 
to jaunā elite darīja ar patiesu prieku un uzcītību”.14  Anna Rotkirha (Роткирх), 
rakstot par padomju seksualitātes kultūru, staļinisma laika paaudzi nosauc par 
“klusējošo paaudzi”, jo tolaik nepastāvēja publiskais diskurss par seksa jautā
jumiem.15 

Irina Žerebkina (Жеребкина) uzsver, ka jaunās padomju sievietes sociālajā 
konstrukcijā visas “bioloģiskās”, dzimti marķējošās īpašības tika nomainītas ar 
ideoloģiskajām, bet reproduktīvās bioloģijas modelis – ar “sociālās atražošanas” 
modeli. Sievietes seksuālās, ķermeniskās īpašības publiskajā diskursā ieguva 
“nevēlamību” un “negatīvu” raksturojumu.16  

Staļinisma periodā reālajā dzīvē pilnībā nostiprinājās sievietes kā pakļautas, 
“otršķirīgas” sociālas būtnes statuss visās dzīves sfērās. Oficiāli deklarētajai 
dzimumu līdztiesībai bija vien simulācijas raksturs.

Otrais pasaules karš būtiski neizmainīja dzimtes modeļa pamatlīnijas un 
padomju varas politiku pret sievietēm. Tikai viņas kļuva varai vēl nepiecie
šamākas. Mūslaiku vēstures literatūrā padomju sieviešu dalības vēsture šajā 
karā tiek joprojām dēvēta par “neuzrakstīto vēsturi”. Tomēr pat oficiālās sta-
tistikas dati liecina, ka sieviešu tiešā iesaiste kara norisēs bija liela. Proti, viņu 
īpatsvars Sarkanajā armijā sasniedza pat 8% no personālsastāva un 9,8% no 
partizānu vienību sastāva nacistu okupētajās teritorijās.17  Sieviešu darbaspēks 
tautsaimniecībā kļuva aizvien vajadzīgāks. Kara beigās viņas veidoja 56% no 
visiem strādājošiem, bet lauksaimniecībā – 91,7% darbaspēka.18  Faktiski robeža 
starp “vīriešu darbu” un “sieviešu darbu” izplūda. Vienlaikus dzimtes tēlojumā 
masu medijos, mākslas darbos, kino, propagandas izdevumos u.c. vīriešu un 
sieviešu atšķirība tika uzsvērta, kļuva vēl intensīvāka nekā pirms kara. Sieviešu 
darbu, kā atzīst vēsturniece Barbara Endžela (Engel), attēloja kā viņu īpašu 
pienākumu pret vīriešiem, kuri atrodas frontē.19  Tā PSRS visvarenākā persona 
J. Staļins 1944. gadā Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas 27. gadadienai 
veltītajā svinīgajā runā norādīja: 
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“Uz visiem laikiem ieies vēsturē padomju sieviešu un mūsu slavenās jau-
natnes nepieredzētā darba varonība, kas iznesusi uz saviem pleciem galveno 
darba smagumu fabrikās un rūpnīcās, kolhozos un sovhozos. Dzimtenes goda 
un neatkarības vārdā padomju sievietes, jaunekļi un jaunavas parāda cildenumu 
un varonību darba frontē. Viņi izrādījušies to savu tēvu un dēlu, vīru un brāļu 
cienīgi, kas aizsargā Dzimteni pret vācu fašistiskajiem briesmoņiem.”20 

Karu tālaika padomju prese tēloja galvenokārt kā vīriešu pieredzi. Publiskais 
sieviešu feminitātes uzsvērums masu medijos bija pat uzmācīgs, sievišķība arī 
iemiesoja mājas un ģimeni, kuras dēļ vīrieši riskēja ar dzīvībām 21  Oficiālā propa-
ganda gan bija izveidojusi arī sievietes varones tēlu, tā prototips visbiežāk bija 
partizāne vai sanitāre. Šī varone epizodiski pavīdēja vīriešu varoņu galerijā. Olga 
Nikonova (Никонова) atzīst, ka šī kara varone neiekļāvās frontes ikdienā, tā 
nebija samērojama ar sieviešu patieso attieksmi pret karu, tā izjūtu un reālo ik-
dienas varonību. Kara ikonogrāfijā, konstruējot sievieti plakātos, kino, literatūrā, 
dziesmās un presē, tai pārsvarā tika piešķirts Mātes Dzimtenes vai aizmugurē 
vīrieti atgriežamies no frontes gaidošas sievišķīgas būtnes veidols.22  

Sievietes frontes/frontinieces pieredze (tā, protams, bija ļoti dažāda, bet iegūta 
ekstrēmos apstākļos) pēckara padomju valstī bija lieka, pat traucējoša jaunās 
mierlaika normalitātes radīšanā un tradicionālās dzimtes kārtības atjaunošanā. 
Sievietes kara pieredze un atmiņas iegūla klusumā. Faktiski to pieprasīja vara, –
1945. gada jūlija runā PSRS Augstākās padomes Prezidija priekšsēdētājs Mihails 
Kaļiņins rekomendēja demobilizētajām sievietēm nelielīties ar saviem kara 
nopelniem. O. Nikonova rezumē, ka frontinieces oficiālajā memoriālajā kultūrā 
uz vairākiem gadu desmitiem pārvērtās par “noklusējuma figūru”.23 

Pēckara sievietes publiskajā reprezentācijā absolūti dominēja sievas un mātes. 
Viņas vērtība tika mērīta pēc valstij dzemdēto un izaudzināto karavīru skaita. 
Maternitāte publiskajā diskursā tika pozicionēta kā sievietes valstisks pienā
kums.24  Sievietes pienākums bija arī rekonstruēt kara izpostīto “māju”. B. Endžela 
atzīst, ka sievietes pamatuzdevums bija dziedināt no kara pārnākušo vīriešu 
“brūces”, bet viņas pašas traumas un vajadzības tika uzskatītas par neesošam. 
Literatūrā, kino, masu medijos salīdzinājumā ar pirmskara laiku lielu lomu ieguva 
mīlestības tēma. Preses izdevumi mudināja sievietes labiekārtot mājas, gatavot 
garšīgas un sātīgas maltītes, rūpēties par izskatu, kopt dārzu utt. Modes lapās 
dominēja izteikta sievišķība – augstpapēžu apavi, sarežģītas frizūras, kosmētika. 
Pēckara reālajā ikdienā atšķirībā no mediju radītās pasaules dominēja grūtības, 
deficīts, nabadzība. Īpaši tā skāra atraitnes un neprecējušās sievietes.25  

Latvijas sievietes: statistika

Pēckara Latvijā sievietes veidoja iedzīvotāju lielāko daļu. Demogrāfu rīcībā nav 
precīzu datu par dzimumu disbalansu 40. gadu otrajā pusē. Pirmā iedzīvotāju 
uzskaite pēc kara PSRS tika veikta tikai 1959. gadā. Šīs Vissavienības tautskaites 
dati ļauj daļēji spriest par situāciju. Tā reģistrē, ka 1959. gadā Latvijas iedzīvotāju 
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kopumu veido 919 008 vîrieði (43,90%) un 1 174 450 sievietes (56,10%). Pilsçtu
iedzîvotâju vidû sievieðu îpatsvars ir nedaudz lielâks nekâ laukos. Pilsçtnieku
vidû sievietes ir 56,66%, laucinieku – 55,39%.26  Vislielâkais sievieðu pârsvars ir
tajâs vecumgrupâs, kurai piederîgie vîrieði bija pakïauti mobilizâcijai. Piemçram,
vecumgrupâ no 35 lîdz 39 gadiem (1945. gadâ viòiem bija 20–24 gadi)
1000 iedzîvotâju vidû 385 ir vîrieði un 615 sievietes, vecumgrupâ no 40 lîdz
44 gadiem (1945. gadâ – 25–29 gadi) ðî proporcija ir – 405 vîrieði un 595 sievietes.27

1944. un 1945. gadâ, kad Latvijas teritorijâ noslçdzâs kara darbîba, sievietes
viennozîmîgi veidoja lielâko civiliedzîvotâju daïu, turklât lielâko darbspçjîgu
iedzîvotâju daïu. Vîrieði bija armijâ (PSRS un nacistiskâs Vâcijas), filtrâcijas
nometnçs, kâ arî iesaistîjâs nacionâlajâ bruòotajâ opozîcijâ vai atradâs nelegâlâ
stâvoklî, nogaidot situâcijas tâlâko attîstîbu.

Latvijas sievietes salîdzinoði maz iesaistîjâs politiskajâs norisçs, viòu galvenâ
darbîbas joma bija mâjsaimniecîba vai sava zemnieku saimniecîba. 1945. gada
presç ir bagâtîgs darbavietu piedâvâjums, daudzi no tiem uzrunâ tieði sievieti. Ir
vajadzîgas grâmatvedes, rçíinvedes, maðînrakstîtâjas, stenogrâfistes, laborantes,
pastnieces, frizieres, sekretâres, arhivâres, apkopçjas, strâdnieces, vecmâtes,
medicînas mâsas, sanitâres u.c. Padomju reþîma un Komunistiskâs partijas
funkcionâru vidû sievieðu bija visai maz. 1946. gadâ sievietes bija 25,4% no
Latvijas Komunistiskâs partijas ierindas biedriem. No Latvijâ esoðo komunistiskâs
partijas organizâciju vadîtâjiem sievietes bija 23,4%, pârsvarâ viòas pildîja pagastu
vai nelielu uzòçmumu partorgu funkcijas.28

Kara postîjumu likvidçðana un okupâcijas reþîma iecerçtâ Latvijas taut-
saimniecîbas un sociâlâs struktûras modernizâcija padomju formâtâ pieprasîja
daudz plaðâku sievieðu iesaisti darbâ, politiskajâs un sociâlajâs aktivitâtçs. Padomju
varai bija vajadzîgas sievietes, viòu darbaspçks, spçja dzemdçt un audzinât jaunus
pilsoòus, kâ arî viòu lojalitâte, sadarbîba (visdaþâdâkâ veidâ) ar varu, spçja
pielâgoties un samierinâties ar apstâkïiem. Sâkâs jaunas (iz)dzîvoðanas prakses.

Padomju sievietes svçtku diena

1945. gads martâ pçckara Latvijas sovetizâcijas projektâ29  iezîmçjâs sievietes
esamîbas svarîguma uzsvçrums. Pie tâlaika tâbrîþa cilvçku kolektîvajâm rûpçm
piederçja gaidâmâ ledus ieðana Daugavâ, plûdu draudi, meþa darbu sezonas
noslçgums un gatavoðanâs pavasara sçjai. Rîdzinieku ikdienâ ienâca pilsçtas
sakopðanas talkas “Par tîru un skaistu Rîgu”. Tuvojâs padomju okupçtâs Latvijas
pirmais mierlaika pavasaris.

Jau Sievieðu dienas priekðvakarâ laikraksta “Cîòa” varoòu vidû aizvien bieþâk
parâdîjâs sievietes. Viòu sasniegumi, darba uzvaras, klâtesamîba tapa redzamâka.
Nenoliedzami, galveno vçrîbu padomju prese joprojâm veltîja kara norisçm;
regulâri tika publicçtas Augstâkâ virspavçlnieka J. Staïina pavçles, kurâs slavinâta
Padomju armija, ziòots par tâs kârtçjâm uzvarâm, ieòemtajâm pilsçtâm un
reìioniem, kâ arî atainotas nacistu zvçrîbas.

1945. gada marts padomju mediju (ne)realitâtç 97



Vissavienîbas komunistiskâs (boïðeviku) partijas Centrâlâs komitejas (VK(b)P
CK) lçmumâ “Par Starptautisko sievieðu dienu 8. martâ” padomju sieviete
pozicionçta kâ Sarkanâs armijas palîdze cîòâ pret vâcu iebrucçjiem. Uzsvçrts, ka
viòas “ziedo” spçkus uzvaras labâ, “aizstâj” vîrus, brâïus, tçvus, dçlus. Lçmumâ
teikts:

“Padomju sieviete godam veic savus pienâkumus pret dzimteni un stiprina
padomju valsts militâro un ekonomisko varu. [..] VK(b)P CK uzliek par pienâkumu
visâm partijas organizâcijâm svinçt Starptautisko sievieðu dienu 8. martâ kâ
masu politisko kampaòu, kuras mçríis ir sniegt pastiprinâtu palîdzîbu Sarkanajai
armijai, lai âtrâk un galîgi varçtu sagraut hitlerisko Vâciju un nostiprinât padomju
valsts militâro un ekonomisko varu. Partijas organizâcijâm jâpaskaidro visâm
darba sievietçm, ka galîgai ienaidnieka sagrâvei katrai mûsu valsts sievietei un
jaunavai, tâpat kâ visai padomju tautai, jâstrâdâ vçl neatlaidîgâk ..”30

VK(b)P no sievietçm prasîja un prasîja, viòas valstisko pienâkumu sarakstâ
bija darbs, iesaistîðanâs sabiedriskajâ un valsts darbâ, mâcîbas, mâtes pienâkumi,
arî dalîba kaujâs, “varoòdarbi” visâs dzîves jomâs.

Sievieðu dienas oficiâlâ diskursa centrâ lîdzâs sievietes darba panâkumu
aprakstiem bija mâtes slavinâjums. Laikraksts “Cîòa” vairâkkârt publicçja Latvijas
PSR Augstâkâs padomes Prezidija dekrçtus par daudzbçrnu mâðu apbalvoðanu
ar ordeni “Mâtes slava” un medaïu “Mâtes medaïa”. Apbalvoto sarakstos –
mâjsaimnieces un darba zemnieces, kuras bija dzemdçjuðas 8–5 bçrnus.31

“Cîòa” jau 7. martâ ziòoja, ka visi galvaspilsçtas uzòçmumi un iestâdes atzîmç
Starptautisko sievieðu dienu, notiek sarîkojumi, uzstâjas paðdarbîbas mâkslinieki,
labâkajâm strâdniecçm un darbiniecçm par “priekðzîmîgu darbu” izsniedz balvas
un naudu. Valsts pieðíirtos naudas pabalstus saòçma arî daudzbçrnu mâtes un
vientuïâs mâtes. Latvijas PSR Arodbiedrîbu centrâlâs padomes rîkotais pasâkums
notika Strâdnieku teâtra telpâs, tâ programmâ referâts, aktriðu Lilitas Bçrziòas
un Bertas Rûmnieces, dziedâtâjas Elfrîdas Pakules un rakstnieces Annas Sakses
uzstâðanâs.32

8. martâ notika galvenais publiskais pasâkums – svinîgâ sanâksme Latvijas
PSR Valsts operas un baleta teâtrî vçrienîgas izrâdes standartformâtâ. Padomju
okupâcijas pirmâ gada dienaskârtîbu piepildîja svinîgo sanâksmju virkne, kurâm
bija jâveic Latvijas iedzîvotâju iniciâcijas rituâls padomju sistçmâ. Padomju
sabiedrîbas sociâlâ dzîve staïinisma posmâ bija izteikti ritualizçta, jau 30. gados
tika izstrâdâtas staïinisko rituâlu formulas. Rituâli piederçja pie tâlaika dzîves,
tie tika izspçlçti kolektîvu izrâþu veidolâ, apvienojot telpas dizainu, kustîbas un
verbâlo diskursu. Padomju oficiâlâ rituâla pamatforma staïinismâ bija sapulce.33

Sievieðu dienas svinîgâs sapulces prezidijâ bija LK(b)P CK pirmais sekretârs
Jânis Kalnbçrziòð un citas republikas oficiâlâs varas personas un “Latvijas PSR
ievçrojamâkâs sievietes”. Referâtu lasîja Latvijas PSR Sociâlâs nodroðinâðanas
tautas komisâre Ieva Paldiòa. Tika izspçlçta arî tâlaika sapulèu rituâla galvenâ
daïa – apsveikums Staïinam.34
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Svçtku dienas “Cîòas” numurâ tiek runâts par padomju sievieðu pienâkumiem
pret valsti un Latvijas sievieðu obligâto lîdzdalîbu to pildîðanâ. Laikraksts uzsver:
“Padomju Latvijas sieviete nenogurdama strâdâ, lai drîzâk panâktu uzvaru.”35

Tiek veidota arî paraugsievieðu galerija – sanitâres Milda Kandâte, Zenta Ozola,
Petkçvièa, Berta Avots, snaiperes Monika Meikðâne, Çrika Gaile un Lâsma Miïûnas,
mûrniece Milda Sproìe, meþa darbu pirmrindniece Elza Lâce, elektromontiere
Skaidrîte Zakse, kalçja Milda Grçviòa.36  Laikraksta lappusçs arî padomju
sievieðu – kanonisko kara varoòu Zojas Kosmodemjanskas, Lizas Èaikinas u.c. –
portreti.

8. marta numura publikâciju virsraksti ir vienoti lîksmojoðâ toòkârtâ: “ Viòa
kaï uzvaru”, “Padomju vara ir atbrîvojusi lauku sievieti”, “Sieviete palîdz veidot
lauku dzîvi”, “Sieviete raþoðanas komandieris”. Arî Latvijas PSR Radiofonâ vârds
visas dienas ilgumâ tika dots sievietçm.37  Padomju mediju (ne)realitâtç Latvijas
sieviete savus svçtkus bija nosvinçjusi.

Tilta feminînâ puse

1945. gada marta mierlaika dzîves svarîgâkais notikums bija tilta pâr Daugavu
uzcelðana. Tas, kâ vçsta laikraksts “Cîòa”, tika bûvçts tikai trîs mçneðus, un
satiksme pâr jauno tiltu sâkâs 18. martâ. Prese slavinâja padomju cilvçku varonîgo
darbu:

“Daugavas krasti pirmo reiz vçsturç redzçja ðâdus darba tempus. Dienu un
nakti bûves vietâ kustçjâs simtiem spraigu, darbâ norûdîtu stâvu, spoþi zibçja
cirvji, automâtiskie urbji un mehâniskâs ierîces. Tâlu atbalsojâs veseru klaudzieni.
[..] Ðâds grandiozs un îsâ laikâ, grûtos kara apstâkïos veikts darbs bija iespçjams
vienîgi tâpçc, ka mûsu ïaudis iedvesmo dziïð patriotisms, savas Dzimtenes
mîlestîba, nesalauþama griba jo drîzâk sagraut ienaidnieku un veidot mûsu zemi
skaistu un varenu.”38

Daugavas tilta bûves noslçguma svçtku diskursâ vçrojams padomju dzimtes
modeïa pozicionçjums. Celtnieka, bûvinþeniera profesijas tradicionâli pieder pie
vîrieða darba jomas. Karð radîja izòçmumus. “Cîòa” vçstîja:

“Jaunâ tilta celðanâ aktîvi piedalîjuðâs arî sievietes. Jau pie bûvprojekta
izstrâdâðanas viòas parâdîja savu prasmi un izstrâdâja visus tiltam nepiecie-
ðamos plânus un zîmçjumus, izdarîja vajadzîgos aprçíinus. Arî lielâ tilta projekts
ir sievietes izstrâdâts.”39

Daugavas tilta bûvprojekta autore bija I. Stoïarska,40  un tâ celtniecîbâ piedalîjâs
strâdnieèu brigâdes. Informâcija par bûvprojekta autori presç bija skopa. Viòas
seja redzama tilta celtniecîbas darba vadîtâju (viòi visi militârâs formâs) kopçjâ
fotogrâfijâ, izlasâmas daþas rindas par viòas izglîtîbu un iepriekðçjâm bûvçm.
“Cîòa” piedâvâ arî I. Stoïarskas izteikumu:

“Esmu priecîga, ka man bija izdevîba piedalîties ðajâ darbâ un ar to pakalpot
jaunajai Padomju Latvijas republikai un draudzîgajai latvieðu tautai.”41
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Tilts bija uzcelts, izmantojot armijas resursus un cilvçkus. Lîdzâs pateicîbas
vârdiem Sarkanajai armijai “Cîòas” publikâcijâs liela vieta bija atvçlçta
rîdziniekiem. Viòi padomju mediju realitâtç radîja mierlaiku. Tâ zîmju vidû bija
arî tekstilfabrikas “Sarkanais rîts” sievieðu brigâde. Strâdnieces “vienlîdz labi
veica visus darbus gan pie smilðu transporta un lîdzinâðanas, gan pie akmens
grozu nogremdçðanas, gan citus darbus”.42  Tilts preses dikursâ ieguva sieviðíîbas
vaibstus, pçckara Rîgas pirmajai varenajai bûvei bija arî feminînâ (lîdz)puse.
Diskursîvi tâ mazinâja armijas klâtesamîbas totalitâti un ievilka spilgtâkus
mierlaika vaibstus Latvijas galvaspilsçtas dzîvç. Padomju prese sievietçm pieðíîra
tâlaika dzimtes izpratnç tradicionâlo maríçjumu – “lielâ darba lîdzgaitnieces”.43

Jâpiebilst, ka tilts tika nojaukts 1957. gadâ.44

Latvijas sievieðu kongress

1945. gada 30. un 31. martâ Rîgâ tika sasaukts Latvijas PSR sievieðu pirmais
kongress. Tâ bija viena no visgrandiozâkajâm sava laika publiskajâm izrâdçm,
kurai bija jâdemonstrç varas un sievieðu kâ lielas sociâlas grupas savstarpçjais

Daugavas tilta
bûvprojekta autore
I. Stoïarska (pirmâ
no labâs).
Cîòa. 1945. 20. marts.
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atbalsts un sadarbîba. Kongresa notikumi plaði tika atspoguïoti tâlaika presç un
Radiofona raidîjumos, kongresâ teiktâs runas un pieòemtie dokumenti tika
publicçti atseviðíâ grâmatâ.45

Sievieðu kongresa scenârijs bija lîdzîgs citiem tâda paða formâta pasâkumiem.
Vispirms notika padomju demokrâtijas simulâcija – tika sasauktas mazâkas
sievieðu sapulces (administratîvo rajonu un uzòçmumu lîmenî), kas formâli
ievçlçja/nosauca delegâtes republikas kongresam un izpçlçja padomju rituâlu
ðaurâkâ mçrogâ. Tâ obligâtie elementi bija Staïina ievçlçðana sanâksmes goda
prezidijâ un vçstules Staïinam nosûtîðana.46  29. martâ kongresa delegâtes ieradâs
galvaspilsçtâ, notika viòu svinîgâ sagaidîðana. Nâkamajâ dienâ kongresa dele-
gâtes – kopskaitâ 1100 sievietes – pulcçjâs Rîgas greznâkajâ un prestiþâkajâ
telpâ – Operas teâtrî.

Kongresâ tika veikti visi padomju rituâla elementi. Tie vçrojami gan zâles un
skatuves greznojumos, gan arî pasâkuma scenârijâ, kas ietver jau minçto obligâto
Staïina ievçlçðanu goda prezidijâ, PSRS himnas atskaòoðanu, kolektîvas vçstules
Staïinam pieòemðanu un nosûtîðanu. Vçstule ietvçra slavinâjumus un pateicîbu
vadonim un padomju iekârtai, kârtçjo reizi tiraþçja standartlozungus:

“Lai dzîvo varonîgâ Sarkanâ Armija! Lai dzîvo varenâ Padomju Savienîba!
Lai dzîvo nesagraujamâ tautu draudzîba! Lai dzîvo ìeniâlais kara vadonis,
padomju tautu uzvaru organizators, mîïotais skolotâjs un mûsu tautas lielais
draugs biedrs Staïins!”47

Vçstule ietvçra arî padevîbas apliecinâjumus Staïinam un solîjumus sadarboties
ar padomju okupâcijas varu labâkas nâkotnes vârdâ. Viens no zvçrestiem skançja:

“Mçs, Padomju Latvijas sievietes, ziedosim visus savus spçkus, visu savu radoðo
enerìiju, lai îsâ laikâ sadziedçtu faðistiskâs okupâcijas sistâs brûces un pârvçrstu
Latviju par ziedoðu sociâlistisku republiku.”48

Sievieðu kongresâ izskançjuðâs runas iespçjams iedalît divâs grupâs: pirmajâ
ietilpst varas pârstâvju sievietçm adresçtâs runas, otrajâ – sievieðu teiktâs runas,
kuru adresâts bija vara un citas sievietes.

Varas vçstîjums sievietçm

Pçckara Latvijâ augstâko padomju varas publisko reprezentâciju veica trîs
cilvçki – Latvijas Komunistiskâs partijas pirmais sekretârs Jânis Kalnbçrziòð,
Latvijas Augstâkâs padomes Prezidija priekðsçdçtâjs Augusts Kirhenðteins un
Latvijas PSR Komisâru padomes priekðsçdçtâjs Vilis Lâcis. Ðiem trim cilvçkiem
bija jâkalpo par padomju varas leìitimitâtes simboliem gan Latvijâ, gan aiz tâs
robeþâm, lai gan viòiem un viòu vadîtajâm iestâdçm nebija patstâvîgas politiskâs
nozîmes un rîcîbspçjas. Pçckara Padomju Savienîba bija centralizçta valsts, kur
ar republiku vadîbu faktiski nerçíinâjâs. Latvijas augstâkâs padomju varas
personas, kâ jau minçju, galvenokârt kalpoja publiska reprezentanta lomâ. Viòu
uzdevums bija arî translçt varas rîkojumus iedzîvotâjiem, ðajâ gadîjumâ – Lielâ
Darîjuma piedâvâjumu un noteikumus.
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Sievieðu kongresa atklâðanas runu teica Vilis Lâcis. Arî ðoreiz tika izmantota
V. Lâèa rakstnieka popularitâtes un vîriðíîgâs pievilcîbas kârts. Domâjams, ka
tieði V. Lâcis un viòa românu varoòi bija vieni no spilgtâkajiem tâlaika sievieðu
elkiem. Ðajâ runâ tika akcentçtâ padomju varas oficiâlâ doktrîna, ka Padomju
Savienîba ir vienîgâ pasaules valsts, kurâ sievietes ir lîdztiesîgas vîrietim un
sievietçm ir pavçrtas visplaðâkâs iespçjas.49

Varas prasîbas sievietçm tika formulçtas LKP CK pirmâ sekretâra Jâòa Kaln-
bçrziòa un otrâ sekretâra Arvîda Pelðes runâs. Vispirms jau tajâs tika deklarçta
padomju mitoloìijas aksioma – padomju valsts un iekârta ir vislabâkâ pasaulç,
tâ ir cilvçces augstâkais sasniegums. Ðîs “absolûtâs patiesîbas” mâcîbstunda
piederçja pie padomju iekârtas/okupâcijas dzîveskârtîbas leìitimâcijas un vecâs
iekârtas deleìitimâcijas prakses. Sociologs T. van Deiks (van Dijk) norâda, ka
leìitimâcijas un deleìimitâcijas stratçìijas ir lîdzîgi diskursîvas un ietver pozitîvu
paðprezentâciju un negatîvu cita prezentâciju.50  Padomju ideologu uzdevums
bija radît pozitîvu iekârtas tçlu, tam noderîga bija citu iekârtu nomelnoðana.
Tâlab Latvijas pagâtne viennozîmîgi pârtapa “slikto laiku simbolâ”, kam bija
jâkalpo par padomju varas sasniegumu pastiprinâjumu. Jo pagâtne iegûst drûmâku
diskursu, jo padomju iekârta lielâku varenîbu, tâs nâkotnes solîjumi kïûst gaiðâki.
Partijas vadîtâju runas nepârpotami atspoguïoja kapitâlistiskâs un nacistiskâs
okupâcijas pagâtnes un sociâlistiskâs ðodienas/nâkotnes pretstata konstrukciju.

              Pagâtne                           vs.                     Tagadne/nâkotne
sievietes beztiesîba padomju varas un Staïina konstitûcijas

garantçtâ vienlîdzîba ar vîrieti

sievietes un mâtes sociâlâs aizsar-
dzîbas trûkums

valsts rûpes par sievieti un mâti

darbs kapitâlistu labâ darbs tautas labâ

valsts atsveðinâtîba no tautas valsts rûpes par tautu un tautas atbalsts
valstij

burþuâziskâ ìimene, kas veidota uz
komerciâla aprçíina pamata un “kurai
bieþi vien lîdzi velkas prostitûcija un
lîdzîgas kapitâlistiskas iekârtas ne-
krietnîbas”

padomju ìimenes pamatâ ir “patiesa
mîla un biedriska draudzîba”

morâles pagrimums “padomju sievietes morâle ir vis-
augstâkâ un tîrâkâ morâle”

sieviete ir kalpone ìimenç sieviete ir lîdztiesîga ìimenes locekle

Partijas funkcionâru runâs arî visai precîzi tika izteiktas varas prasîbas un
brîdinâjumi sievietçm:
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Latvijas PSR sievieðu 1. kongresa delegâtes padomju mediju (ne)realitâtç.
1945. gada marts.
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1) neatbalstît un nesadarboties ar tiem, kas pârstâvçja iepriekðçjâs varas,
neticçt viòiem, nesadarboties ar nacistiem un tos, kas ðîs prasîbas ievçros,
neapdraud aresti un izsûtîðana uz Sibîriju;

2) nesniegt atbalstu nacionâlajai bruòotajai pretestîbas kustîbai;
3) pildît valsts uzliktos pienâkumus – izpildît labîbas sagâdes un meþa darbu

normas, iesaistîties darbâ rûpnîcâs, uz dzelzceïiem un citur;
4) atbalstît padomju armiju;
5) piedalîties sagrauto pilsçtu drupu novâkðanâ;
6) rûpçties par pavasara sçjas norisi;
7) iesaistîties sabiedriskajâ dzîvç un kultûras aktivitâtçs.51

Runas savâ saturâ, formâtâ un izteiksmes veidâ bija primitîvas, standartizçtas,
bagâtas ar ideoloìiskâm kliðejâm un frâzçm. Prese vçsta, ka to laikâ klâtesoðie
izpildîja vçl vienu rituâla sastâvdaïu – aplaudçja pçc skanîgâkajiem lozungiem.

Sievieðu vçstîjums varai

Ir publicçtas 49 sievieðu kongresâ teiktâs runas. Runâtâjas pârstâv tâlaika
tautsaimniecîbâ nozîmîgâkâs profesijas, daþâdas sociâlâs grupas un iespçjami plaðu
reìionâlo ìeogrâfiju. Piemçram, runâtâju vidû ir Íeguma HES inþeniere, vairâkas
zemnieces un rûpnîcu strâdnieces, universitâtes profesore, galvaspilsçtas teâtru
un operas zvaigznes, frontinieces, ârstes, tçlniece, skolotâjas, daudzbçrnu mâtes.

Arî sievieðu runas tiek veidotas pçc sava laika publisko runu formâta. Saturiski
tâs ir visai lîdzîgas, vienveidîgas. Tajâs tika tiraþçts “vâcu faðistu” (nacistu)
nosodîjums un postîjumu uzskaitîjums, padomju tautas varonîbas slavinâjums,
kâ arî Staïina (daþkârt arî Ïeòina) cildinâjums, solîjums strâdât padomju iekârtas
labâ, pirms plânâ paredzçtâ termiòa un kvalitatîvi izpildît savu darbu.

Piemçram, fragments no kâdas zemnieces E. Graudiòas, kas pilda desmit-
nieces pienâkumus (ir atbildîga, lai 10 zemnieku saimniecîbas izpildîtu visas
valsts nodevas), runas:

“Biedres! Latvijas sievietçm ir pienâkuðas dienas, kâdas tâs agrâk nav
piedzîvojuðas. Sievietes pirmo reizi brîvi pulcçjas mûsu sirmajâ Rîgâ savâ pirmajâ
kongresâ. Sievietei padomju vara atdevusi tiesîbas uz dzîvi un darbu, sievieti
godina un cildina, lai kâdâ darbâ viòa strâdâtu. Lûk, tâdçï mçs, sievietes, esam
íçruðâs pie darba visâs dzîves nozarçs, kas gaidît gaida mûsu darba rokas. [..]
Pateicîbâ padomju valdîbai par mums, sievietçm, atdoto brîvîbu mums nekas
nebûs par grûtu visu valstisko pienâkumu veikðanâ.”52

Kongresâ izskançjuðâs runas viennozîmîgi var nodçvçt par Latvijas sievieðu
kâ sociâlâs grupas lojalitâtes un atbalsta okupâcijas varai paraugdemonstrçjumu.
Kongresâ teiktâs runas tikai daïçji sakòojas ikdienas îstenîbâ, tâs tâpat kâ citi
padomju laika teksti veidoja fiktîvo realitâti, kas bija padomju valsts leìitimitâtes
pamatâ, bija slavinâjums sociâlismam, kas reâli nepastâvçja.

Latvijas PSR sievieðu kongress (gan kâ patiesi notikusi sapulce, gan kâ varas
inscençta izrâde un mediju notikums) pieder pie pirmajiem zîmîgiem atskaites
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punktiem, kas ļauj izsekot sieviešu izdzīvošanas praksēm un stratēģijām 
staļinisma posma. Pētot staļinismu PSRS 30. gados, Š. Fitcpatrika nākusi pie 
atziņām, ka sabiedrības un režīma attiecībās ir iespējams vērot samērā daudz in-
terakcijas un improvizācijas elementu, varas un sabiedrības neformālo nolīgumu, 
kas sekmēja daudzu iespējas (iz)dzīvot.53  

Kongress, tā norises atainojums presē darīja skaidras okupācijas varas akceptētas 
sievietes dzīves robežas. Tomēr to telpas aizpildījumā bija iespējamas lielākas vai 
mazākas variācijas. Dzīve/izdzīvošana totalitārismā diktēja nepieciešamību sievietēm 
apgūt aktīvas vai pasīvas pielāgošanās, manipulēšanas ar varu, tās rīkojumiem, 
pasīvas pretestības un citas ikdienas dzīvošanas/izdzīvošanas stratēģijas.
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Vita Zelče

märz 1945 in der reAlität/irreAlität 
der sowjetischen medien

Der Monat März galt seinerzeit in der Sowjetunion als Symbol der Frau, der 
Weiblichkeit, der Mutter. Diese Zeit ließ hoffen, dass Winter, Frost und Schnee 
bald vorbei sind, dass der Frühling kommt und die Natur erwacht. Am 8. März 
wurde der Frauentag gefeiert; es war wohl der beliebteste, gemütlichste und fröh-
lichste Feiertag unter allen offiziellen Staatsfeiern. Der Sinn des Frauentages, die 
Traditionen und Ritualien beim Feiern sowie die ideologischen Formeln waren 
jedoch in verschiedenen Perioden der Sowjetherrschaft verschieden. Sie wurden            
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von der konkreten Zeit, vom Verhalten der Sowjetherrschaft gegen die Frauen
sowie von dem sozialen Status der Frauen geprägt.

In Lettland wurde der 8. März als ein sowjetischer Feiertag erstmals 1941 –
im ersten Jahr der sowjetischen Okkupation – gefeiert. Im März 1945, als
Lettland aufs Neue in den Rahmen der sowjetischen Ideologie eingeordnet wurde,
wandte sich die Sowjetherrschaft besonders intensiv an die Frauen, legte die
soziale Rolle und den Status der Frauen, ihre Lebensordnung und -bedingungen
fest.

Im vorliegenden Beitrag wird der offizielle Diskurs des Frauentages von 1945,
die Positionierung der Geschlechterrollen im letzten Kriegsjahr und im ersten
Friedensjahr sowie der „Vertrag“, der seitens der Sowjetherrschaft den Frauen
im ersten Frauenkongress der Lettischen SSR Ende März 1945 angeboten wurde,
charakterisiert.

Der größte Teil der Einwohnerschaf Lettlands in der Nachkriegszeit waren
Frauen. Demographen verfügen über keine genauen Daten über den Anteil von
Männern und Frauen in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre. Die erste Volkszählung
wurde nach dem Krieg in der Sowjetunion erst 1959 durchgeführt. Ihre Daten
spiegeln teilweise auch die Situation der 1940er Jahre wider. Es wurde festgestellt,
dass 1959 in Lettland 919 008 Männer (43,90%) und 1 174 450 Frauen (56,10%)
lebten. Die Frauen beteiligten sich kaum an politischen Vorgängen, hauptsächlich
waren sie im Haushalt oder in eigenen Bauernhöfen tätig. Unter den Funktionären
des Sowjetregimes und der Kommunistischen Partei gab es recht wenig Frauen.
Nur 25,4% der Mitglieder der Kommunistischen Partei Lettlands waren Frauen.
Der Anteil der Frauen unter den Leitern der Organisationen der Kommunistischen
Partei betrug 23,4%, meist waren sie als Parteiorganisatorinnen in Dorfgemeinden
oder in kleineren Betrieben tätig.

Die Beseitigung der Kriegszerstörungen und die von dem Okkupationsregime
geplante Modernisierung der Volkswirtschaft und der sozialen Struktur im Geiste
der Sowjetherrschaft erforderte einen größeren Anteil der Frauen an der
Produktion und an den politischen und sozialen Aktivitäten. Die Sowjetherrschaft
benötigte die Frauen nicht nur als Arbeitskraft, sondern auch als Mütter, die die
neuen Sowjetbürger gebären und erziehen sollten; sie legte großen Wert auf die
Loyalität der Frauen, auf die Zusammenarbeit mit ihnen (in verschiedenen
Bereichen), auf die Fähigkeit der Frauen, sich an verschiedene Verhältnisse
anzupassen und sich mit der gegebenen Situation zufrieden zu geben.

Der 8. März 1945 wurde in de Realität/ Irrealität der Medien von Sowjetlettland
zum Feiertag der Frauen, da ihre Verdienste um den Staat gepriesen wurden. Im
öffentlichen Bereich wurden bestimmte sowjetische Verfahren angewendet: zu
Ehren von Frauen wurden Leitartikel veröffentlicht und feierliche Sitzungen
einberufen, kinderreiche Mütter wurden mit Orden und Medaillen ausgezeichnet,
Kriegs- und Arbeitsheldinnen – gerühmt. Der Rundfunk brachte sogar eine speziell
den Frauen gewidmete Sendung. In der Presse wurde die Arbeit der Frauen bei
der Wiederherstellung der Daugava-Brücke besonders hervorgehoben.
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Am 30. und 31. März 1945 wurde in Riga der erste Frauenkongress der Lettischen
SSR einberufen. Es war eine der markantesten öffentlichen Vorstellungen jener Zeit,
welche die Zusammenarbeit zwischen der Sowjetherrschaft und den Frauen als einer
großen sozialen Gruppe sowie ihren gegenseitigen Rückhalt demonstrieren sollte. Der
Frauenkongress der Lettischen SSR gilt als eine der ersten wichtigsten Zäsuren bei der
Erforschung der von ihnen angewendeten Strategie und von Methoden zum Überleben
unter dem Stalinismus. Der Kongress sowie die Darstellung seines Verlaufes in der Presse
legte die Grenzen des von der Okkupationsherrschaft den Frauen zugewiesenen
Lebensraumes fest. Bei der Ausfüllung dieses Raumes waren jedoch kleinere oder größere
Variationen möglich. Das Leben/Überleben unter den Bedingungen des Totalitarismus
veranlasste die Frauen, sich aktiv oder passiv an die Wirklichkeit anzupassen, sie versuchten,
die Sowjetherrschaft und ihre Verordnungen zu manipulieren, passiven Widerstand zu
leisten sowie andere Methoden zur Bewältigung des Alltags anzuwenden.

Schlüsselwörter: Ende des Zweiten Weltkrieges, die sowjetische Okkupations-
herrschaft, der Frauentag, die sowjetische Frau, der erste Frauenkongress der
Lettischen SSR.
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