


M. Kosteņecka, “Atmoda” (1988)

Tā stunda ir situsi. Šodien vai nekad! 
Ja palaidīsim garām šo izdevību, 
cilvēce mums nepiedos un nebūs jau 
arī vairs kam piedot.
“



V. Zariņš, “Atmoda” (1991)

“Atmoda” pēc savas dabas ir sievīš- 
ķīga. Tā pārliecina ne tikai ar saviem 
argumentiem, bet vēl vairāk ar savu 
šarmu. 
“



I. Brikše, “Latvijas Tautas fronte” (1998)

“Atmoda”, pārņēmusi labākās “Litera- 
tūras un Mākslas” un “Padomju Jau- 
natnes” žurnālistikas tradīcijas, vien- 
laicīgi ieviesa Rietumu žurnālistikas 
standartus.

“



E. Veidemane, “Atmoda. Mani dārgumi” (2004)

Par “Atmodu” nevar vienkārši teikt: 
tā bija. Tā patiesībā ir. Katrā no 
mums, kas strādāja šajā avīzē. Katrā 
no tiem, kas kaut kādā veidā bija 
saistīts ar šo laikrakstu. Pirmā mī- 
lestība, kas nepāriet apnikumā un 
aizmirstībā.

“



I. Godmanis

Laikraksts “Atmoda” grūtajos brīžos 
bija tas, kurš veicināja tautā izdzīvo- 
šanas gribu un ar kura palīdzību cil- 
vēki tika emocionāli uzmundrināti 
un saliedēti.

“



E. Veidemane, “Latvijas Avīze” (2012)

Ar šodienas acīm skatot, gadījās 
profesionāli misēkļi, nereti bija pār- 
lieku teoretizējoši gargabali, taču ko- 
pumā “Atmoda” bija cīņas laikraksts.
“



A. Liepiņš, “SestDiena” (2017)

Atmodas laika “Atmoda” – tas bija 
riktīgi! Pārējās avīzes varēja būt 
labas, bet “Atmoda” bija karogs.“



A. Ronis, “Latvijas simtgades stāstu raksti” (2017)

"Atmoda" ir fenomens, ko nav atkār- 
tojis un nekad neatkārtos neviens 
Latvijas preses izdevums. Tā ir medi- 
ju brīvības pirmā bezdelīga, kuras 
atnestais brīvības pavasaris turpinās 
vēl šodien.

“
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