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Salīdzinājumā ar citām kultūras institūcijām, kuras Latvijas pirmās neatkarības 

laikā bija jādibina pilnīgi no jauna, muzeju nozarei jau bija bagāta priekšvēsture. Tā 

veidojās no privātkolekciju dāvinājumiem, privātmuzeju un dažādu biedrību savāk-

tiem priekšmetiem. Kopš 1818. gada aktīvi darbojās Kurzemes provinces muzejs Jel-

gavā, uz Nikolaja Himzeļa un Rīgas muzeja kolekciju pamata 1890. gadā dibināja 

Doma muzeju Rīgā. Kā unikāls projekts — Rīgas gleznu galerijas kolekciju pārmanto-

tājs, mākslas veicināšanas biedrības «Kunstverein» aktivitāšu atbalstītājs un Brederlo 

kolekcijas eksponētājs — tika atvērts Rīgas pilsētas mākslas muzejs. Ēkas celtniecība 

un muzeja dibināšana 1905. gadā arhitekta, mākslas vēsturnieka un muzeja pirmā 

direktora Vilhelma Neimaņa vadībā izvērtās ne tikai par galvaspilsētas kultūras vēr-

tību, bet arī par vērienīgu ieguvumu visas Baltijas mērogā.

Pēc neatkarīgas valsts izveides 1918. gadā Latvijas Republikas Izglītības ministri-

jas pakļautībā tika radīta muzeju sistēma, kā arī apzinātas nozīmīgākās kolekcijas. 

Pakāpeniskā darbības pamatvirzienu noteikšanā tika izmantota starptautiska, piemē-

ram, Zviedrijas muzeju, pieredze.1 Sabiedrībai un arī valdībai nebija šaubu par jaunu 

muzeju atvēršanas nepieciešamību. 1920. gadā nodibināja divus muzejus — Valsts 

Vēstures muzeju un Valsts Mākslas muzeju.

1. attēls. Pils no laukuma puses. Vara grebums pēc fotogrāfi jas. Ap 1863. gadu

Foto no: Caune M. Rīgas pils. — Rīga, 2001. — 68.att.

1.  Radiņš A. Zinātniskais darbs muzejā. — Rīga: Muzeju valsts pārvalde, 2004. — 9. lpp.

Ginta Gerharde-Upeniece

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas celtniecības ideja

Valsts un sabiedrības attieksme

(XX gs. 20.—30. gadi)Valsts prestižākās un galvenās kultūrizglītības iestādes — Latvijas Mākslas akadēmijas 

Doktorantūras nodaļa ir augstākās akadēmiskās kvalifi kācijas speciālistu sagatavošanas in-

stitūcija, kas piedāvā jaunajiem arhitektiem, māksliniekiem un mākslas zinātniekiem iespēju 

pēc maģistra zinātniskā grāda iegūšanas kvalifi cēties doktora līmeņa izglītībai. Lai lietderīgi 

izmantotu Doktorantūras nodaļā studējošo speciālistu intelektuālo potenciālu un apliecinātu 

zinātniskajam darbam izraudzīto tēmu aktualitāti, 2007. gada 9. martā tika organizēta konfe-

rence ar nedaudz provocējošu devīzi — «Pirms franču pavasara». Tā bija reakcija uz Latvijā 

gaidāmo, Francijas valdības atbalstītu, franču kultūras reprezentācijas pasākumu virkni ar 

nosaukumu «Francijas pavasaris», kas visas sezonas garumā iepazīstināja mūsu zemes iedzī-

votājus ar franču arhitektūras, mākslas, mūzikas un pat gastronomijas sasniegumiem. Taču 

kopā ar Francijas valdības kultūrpolitikas fenomeniem Latviju sasniegušais pavasaris nebūt 

neaizstāja mūsu pašu rūpes par savām kultūrvides, pilsētbūvniecības, arhitektūras un mākslas 

mantojuma saglabāšanas problēmām, kā arī par aktualitātēm. 

Doktorantūras nodaļā studē dažādu nozaru speciālisti, kuru pamatdarbs ir saistīts ar Rīgas 

pilsētas administratīvajām, Latvijas mākslu reprezentējošajām un aizsargājošajām institūcijām, 

tādēļ viņu zinātniskais potenciāls ikdienā izpaužas, aktīvi veidojot mūsu valsts galvaspilsētas 

vizuālo tēlu, kopjot Rīgas un Latvijas kultūrpolitikas prestižu, kā arī izzinot un popularizē-

jot augstvērtīgo materiālo un garīgo mantojumu. Aktīvajā zinātniskajā apritē ienākuši savas 

nozares lietpratēji, par to liecina konferences ziņojumu analītiskais vērtējums, viņu teicamās 

pasaules kultūras teorētisko un praktisko aktualitāšu zināšanas, kā arī prasme savu zinātnisko 

motivāciju izmanotot vērā ņemamiem noteikumiem gan Rīgas un Latvijas kultūras manto-

juma izpētei, gan attīstības prognozēšanai.

Ziņojumu tematika liecina par zinātniskās konferences dalībnieku prasmi savus pētījumus 

ievirzīt rezonansē ar sabiedrībai aktuālām problēmām. Tā atspoguļo Rīgas kultūras dzīvē sva-

rīgos jaunu muzeju celtniecības un koncepciju izveides aspektus, plaša diapazona arhitektūras 

un pilsētbūvniecības pieminekļu aizsardzības jautājumus, kā arī laikmetīgās mākslas rašanās 

vēstures, krājumu veidošanas un attīstības procesu modelējumu. 

Ar šo zinātnisko rakstu krājumu vēlamies pievienot savu garīgo ieguldījumu Rīgas attīstībai 

par modernu lielpilsētu un Latvijas izaugsmei par laikmeta aktuālajiem uzstādījumiem saba-

lansētu eiropisku zemi. Izsakot pateicību Rīgas domei par atbalstu šī rakstu krājuma tapšanā, 

apliecinu gatavību arī turpmāk rosināt LMA Doktorantūras nodaļas zinātnisko darbu aktuālu 

tēmu izpētē tautsaimniecībai, kultūrai un mākslas procesu izziņai. 

Dr. habil. art. Ojārs Spārītis

LMA profesors, Doktorantūras nodaļas vadītājs 

Priekšvārds



6 7

Kopš 1905. gada pilsētas pārziņā aktīvi darbojās Rīgas pilsētas mākslas muzejs. 

Iestāde, kurai jau bija uzkrāta pieredze un izveidojušās tradīcijas, iestāde, ko Jānis 

Jaunsudrabiņš bija nosaucis par muzeju, kurš «jau labi vecāks par pašu Latviju»1. Te 

īpaši jāuzsver Vilhelma Purvīša kā muzeja direktora darbības laiks, kad XX gs. 20. ga-

dos iesākās latviešu tēlotājas mākslas kolekcijas mērķtiecīga veidošana un paplašinā-

šana.

4. attēls. Rīgas pilsētas mākslas muzejs

Arhitekts — V. Neimanis, 1905

Foto no: Valsts Mākslas muzejs/Sast. M.Lāce, teksta aut. G. Gerharde-Upeniece.

J. Krastiņš, R. Lapiņa, M. Lāce, E. Šmite. — Rīga, 2005. — 31.lpp.

5. attēls. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (bij. Rīgas pilsētas mākslas muzejs)

Foto: M.Brašmane, 2001

Kaut arī Rīgas pilī tikko bija atvērts Valsts Mākslas muzejs, tomēr ekspozīciju tel-

pām trūka vērienīguma un plašuma. Jau drīz pēc darbības sākšanas izvirzījās jautā-

jums par jaunas muzeja ēkas celtniecību, kas neapšaubāmi bija nevis vienas institū-

cijas, bet valsts kompetence. Ēka varētu kļūt par vietu mākslas vērtību krāšanai un 

1.  Jaunsudrabiņš J. Mūsu māksla desmit gados//Daugavas gada grāmata. — Rīga: Valters un Rapa, 

1929. — 163. lpp.

Valsts Mākslas muzejs sāka darbu 1920. gada 15. martā direktora Burkarda Dzeņa 

vadībā. Apmeklētājiem to atvēra 1922. gada 27. maijā.1 Par notikuma plašo rezonansi 

un sabiedrības uzmanību liecināja cildinošas publikācijas presē:

«..tādā kārtā no vispārējas mākslas darbu glabāšanas izveidojies Nacionālais mu-

zejs. Tādu nozīmi piedot viņam domāts arī turpmāk — vākt un izkopt nacionālo 

mākslu.»2

Jaunā muzeja atvēršanu salīdzināja ar to, kas notika Eiropā, kad pēc valsts iniciatī-

vas mākslas kolekcijas kļuva pieejamas sabiedrībai: «..27. maijs iezīmē lielu notikumu 

Latvijas kultūras dzīvē. Muzeju.. uzskata par savu templi, ko likt tuvumā viduslaiku 

katedrālei un Grieķijas templim. Tā bija Francijas revolūcija, kas nesdama demokrāti-

jas uzvaru, pasludināja visu tiesības uz skaistumu un ģēniju, kad revolucionārais kon-

vents 1793. gadā atvēra tautai Francijas ķēniņu pili Luvru, kā pirmo Eiropas publisko 

mākslas muzeju.»3

2. attēls.Valsts Mākslas muzeja ekspozīcija XX gs. 30. gadi 

Foto no: Caune M. Rīgas pils. — Rīga, 2001. — 110. att. 

3. attēls. Rīgas pils. (Ārzemju mākslas muzejs — bij. Valsts Mākslas muzejs)

Foto: L. Balodis, 1996

1.  Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), 1632. febr., 2. apr., 1259. l., 9. lpp.

2.  M. Valsts Mākslas muzejs//Latvijas Vēstnesis. — 1922. — Nr. 232.

3.  M. Z. Latvijas mākslas muzeja atklāšana//Sociāldemokrāts. — 1922. — 30. maijs
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eimas izglītības komisijas sēdēs dažas personas par varēm cenšas izgudrot iemeslus, 

kā visneuzkrītošāki padzīt mākslu no Latvijas. Kā nevainības plīvurs izkārts: Valsts 

mākslas muzeja ēkas celšana nākotnē. Zem šī plīvura izvirzīta ierosinātāju galvenā 

ideja: abu mākslas muzeju apvienošana. Nesaprotami, kāds šeit loģisks attaisnojums 

pastāvošo muzeju apvienošanai ar jaunās ēkas celšanu?

Loģiskāki gan Valsts mākslas muzeja saturu atstāt pagaidām līdzšinējās telpās. 

Valsts mākslas muzeja apvienošana nekādos apstākļos nav pielaižama. Valsts māks-

las muzejam citi uzdevumi, pilsētas muzejam — citi. Nerunājot ne par viņu saimnie-

ciskiem, ne idejiskiem apvienošanas šķēršļiem, tas arī tehniski nav izdarāms. Pilsētas 

muzejam telpas jau tagad tikko pietiek savām vajadzībām, kur nu vēl, ja valsts muzeja 

krājumu ievietos.

Šādam apvienošanas nodomam var būt tikai vienas sekas: aizbildinoties ar telpu 

trūkumu, pilnīgi pārtraukt latviskas mākslas muzeja tālākattīstīšanos — aizbērt veco 

aku, iekams jaunā nav izrakta.»1

Atbalstot muzeja ēkas celtniecības ideju, J. Madernieks nosodīja politiķu neiz-

pratni un pamatoti iebilda pret apšaubāmo procesu, kā nonākt līdz galamērķim, un 

noraidīja «pagaidu» situāciju.

Diskusiju gaisotne pierādīja, ka bija izveidojusies zināma plaisa politiķu un ra-

došās inteliģences pārstāvju vidū. E. Felsbergs tieši atsaucās uz J. Madernieka raks-

tīto un savā pretrakstā aizstāvēja personas Saeimā: «Varu apmierināt J. Madernieka 

kungu: Izglītības komisijā tādu personu, kuras vēloties padzīt mākslu no Latvijas, nav. 

Šī komisija nopietni pūlas radīt apstākļus, kas Latvju mākslai dotu iespēju pacelties tik 

augsti, ka tā varētu sekmīgi sacensties ar vecāko un lielāko kultūru mākslu.»2

Ernests Felsbergs turpināja: «Tajā pašā sēdē izglītības komisija apskatīja arī nama 

celšanu mākslas muzejam. Ir saprotama vēlēšanās, lai mums būtu nams, celts un iz-

daiļots no labākiem latviešu arhitektiem, skulptoriem un gleznotājiem, kurš cienīgi re-

prezentētu mākslas ziņā brīvās Latvijas pirmo laikmetu. Izpildīdami viņiem uzticētos 

uzdevumus, mākslinieki paši augtu, un tā šim namam varbūt būtu lemts ievadīt latvju 

mākslas klasisko laikmetu.»3

Visai apcerīgie vārdi patiešām uzbūra vīziju un zināmā mērā jau pārliecināja, ka 

ēkas celtniecība ir tikai laika jautājums, bet aktuālākā problēma bija fi nanšu piesaiste 

vērienīgajai idejai, kas toreiz — 1924. gadā — likās vienkārši atrisināma. Tika piedā-

vāti arī vairāki varianti.

E. Felsbergs:«Tā varbūt lielā uzvaras pieminekļa celšanu vēl uz kādu laiku atlikt 

un šim nolūkam atvēlētos 15 miljonus izlietot muzeja celšanai, arī Kultūras fonds va-

rētu namam atdalīt kādus miljonus gadā. Ja ņemam vērā, ka Rīgas pilsēta namam 

droši vien neliegtu gruntsgabalu, ka dažiem darbiem varētu izlietot bezdarbniekus, 

ka mūsu mākslas draugi taču arī ziedotu — tad, domāju, nebūtu pārdroši jau tagad 

1.  Madernieks J. Mākslai jāiet...//Jaunākās Ziņas. — 1924. — 1. febr.

2.  Felsbergs E. Latvijas mākslas muzejs//Jaunākās Ziņas. — 1924. — 4. febr.

3.  Turpat

eksponēšanai, tajā apvienotos izpratne par kultūras vērtībām un nacionālās identitā-

tes savdabību, tā veiktu arī valsts reprezentācijas funkcijas.

 Tomēr ideja par muzeja ēkas būvniecību sākotnēji pārtapa par kolekciju pārvieto-

šanas piedāvājumu, kas sabiedrības un mākslas aprindās raisīja diskusijas. Kāds bija 

šo diskusiju rezultāts? Vai pamatota bija jauna muzeja ēkas nepieciešamība, un kāpēc 

šī nākotnes vīzija palika tikai idejas piedāvājuma stadijā? Tie ir jautājumi, kas savu 

aktualitāti nav zaudējuši, gan pārlapojot notikumus vēsturiskā skatījumā, gan rodot 

saistību ar šodienu.

Pārlūkojot Valsts vēstures arhīva materiālus, dažādas publikācijas presē, Latvijas 

Republikas Saeimas stenogrammas un citus materiālus, veidojas visai pretrunīga kop-

aina saistībā ar mākslas muzeju attīstību. 1922. gadā Teodors Zaļkalns presē izsaka 

viedokli par radušos situāciju: «Baumas par nacionālā un Pilsētas mākslas muzeju 

«saliešanu» jau ilgāku laiku dzīvo pilsētā. Nezinu, kas šo ieskatu ierosinātāji, zinu tikai, 

ka šāda muzeju «saliešana» nozīmētu Nacionāla muzeja «likvidēšanu». Varbūt tas arī 

kam nebūt ir vēlams. [..] Es saprotu domas par kopējo muzeja celšanu, kas apvienotu 

daudz ko, kas tagad izkaisīts savrup, bet par «saliešanu» varētu būt runa kādreiz vēlāk, 

varbūt pēc gadiem divdesmit. Vai nepārdomāsim šo lietu drusku nopietnāki?»1

 Faktiski pirmie panākumi šādas «savienošanas» idejas īstenošanā tika gūti, jo 

vienlaikus ar likumu par Valsts Mākslas muzeju jautājums par jaunu telpu meklēšanu 

muzeja vajadzībām bija nonācis līdz Latvijas Republikas Saeimas Izglītības komisijai, 

sadalot to divos realizācijas posmos: pirmajā — divu jau esošo mākslas muzeju ap-

vienošanā — un otrajā, kas paredz jaunas būves celtniecību un vīziju par muzeja ēku 

kā valstisku simbolu.

 Mākslas zinātnieks, vēlāk arī izglītības ministrs, bet 1924.—1925. gadā Saeimas 

deputāts Ernests Felsbergs2 rakstīja: «Apspriežot likumu par mākslas muzeju, Saeimas 

izglītības komisija iztirzāja arī jautājumu, vai nebūtu vēlams šo muzeju kādus gadus 

novietot Rīgas pilsētas muzeja telpās: zināms, tikai gadījumā, ja tas tehniski izrādītos 

par iespējamu un ja Rīgas pilsēta tam piekristu.»3

Pilsētas mākslas muzejs pats par sevi jau piesaistīja uzmanību kā muzejam īpaši 

piemērota ēka. Tātad «pagaidu situācijā» šī celtne būtu pietiekami derīga nacionālās 

krātuves statusam. Ernests Felsbergs paskaidroja Izglītības komisijas pausto viedokli: 

«Pēc komisijas domām, latvju tautas cieņa prasa, lai latvju māksla atrastos staltākās 

telpās ar glītāku ieeju nekā tagad. Apvienojot abus muzejus, varētu iztikt arī ar mazāku 

muzeja personālu un tiklab valsts, kā arī pilsēta aiztaupītu diezgan prāvas summas.»4

Kaut arī galamērķis šķita apsveicams, tomēr tā risinājuma veids mākslas aprindās 

nebija pieņemams, un presē izvērtās asas diskusijas. Jūlijs Madernieks rakstā «Māks-

lai jāiet...» vērsās pret Ernesta Felsberga nākotnes plānu, izsakot savu sašutumu: «Sa-

1.  Zaļkalns T. Mūsu mākslas muzeji//Latvijas Kareivis. — 1922. — 5. maijs

2.  Ernests Felsbergs (1866—1928), valodnieks, mākslas zinātnieks, LR Saeimas deputāts, pieminekļu 

valdes priekšsēdētājs, izglītības ministrs

3.  Felsbergs E. Latvijas mākslas muzejs//Jaunākās Ziņas. — 1924. — 4. febr.

4.  Turpat
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1924. gada oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu par Valsts Mākslas 

muzeju, un šī procedūra ir stenogrammēta šādi:

«Godātie deputātu kungi! Izglītības komisijā bija priekšlikums Valsts Mākslas mu-

zeju apvienot ar Rīgas pilsētas mākslas muzeju, bet izrādījās, ka tas nav iespējams.»1

Tālāk Saeimas sēdē turpināja lasīt likuma tekstu, pret kuru deputātiem nebija ne-

kādu iebildumu. Diemžēl iepriekš diskutētais jautājums par jaunas ēkas celtniecības 

nepieciešamību šajā reizē vispār netika pieminēts.

Muzeja ēkas būvniecības priekšdarbi nesākās, un stūrakmeni pēc trim gadiem, 

t. i., 1927. gadā, neielika. Muzeja celtniecību aizēnoja citas aktualitātes. Sabiedrībai 

un arī valsts politikai šāds reprezentācijas objekts likās nesvarīgs. Kultūras fondam 

šajā laikā bija aktuālākas prioritātes. Muzeju jomā ar tā atbalstu tika īstenots cits pro-

jekts — Brīvdabas muzeja veidošana, pamazām rekonstruējot senlatviešu sētas no 

Latvijas novadiem.

Lai gan reāli jaunas mākslas muzeja ēkas būvniecības jautājumi valdībā netika 

risināti, tomēr mākslas aprindās šī doma bija dzīvotspējīga un turpināja attīstīties.

Jānis Jaunsudrabiņš 1929. gadā rakstā «Mums vajadzīgs mākslasnams» pauda 

savu viedokli. Viņš piedāvāja savu redzējumu, proti, šādai ēkai jābūt nozīmīgai celt-

nei: «Parasti mākslas darbu krātuves, kā arī izstāžu ēkas sauc par mākslas pilīm. [..] 

Tādas pilis ceļ arī valdība, ceļ arī pilsētas. Mēs esam jauna un nabadzīga valsts, vismaz, 

ja runa grozās ap mākslu. Mums nav vajadzīgas pilis, bet mājas ar drošu pajumti. 

Mākslasnams mums Rīgā nepieciešams. Šis jautājums ir tik sasāpējis, ka mūsu jaunā 

māksla un publikas interese tiks galīgi nomākta, ja vēl ilgi turpināsies tagadējie nenor-

mālie apstākļi.»2

Paralēli ēkas celtniecībai J. Jaunsudrabiņš aizstāvēja mākslinieku viedokli un iz-

virzīja arī jautājumu par izstāžu zāļu akūto trūkumu Rīgā, ņemot vērā, ka mākslas 

dzīve pamazām aktivizējās un telpām bija jābūt piemērotām ne tikai pašmāju, bet arī 

ārzemju skatēm.

Kādi risinājumu modeļi šajā laikā izveidojās? Protams, joprojām neatlaidīgi tur-

pināt vērsties pie pilsētas un valsts.

J. Jaunsudrabiņš: «Kur rast izeju? Sarunās ar Rīgas izglītības nodaļas vadītāju Aber-

bergu var gūt pārliecību, ka pilsētai nav iespējams par mākslas namu domāt, vismaz 

pagaidām, kamēr trūkst pašu elementārāko izglītības iestāžu un vispārēju labierīcību. 

Varētu runāt par zemes gabala piešķiršanu, nelieliem pabalstiem un atvieglojumiem, ja 

mākslinieki paši sāktu ēku celt.»3

Jau E. Felsberga paustajā priekšlikumā bija līdzīgs variants, bet kopumā tas jo-

projām likās visai bezcerīgs. Pilsētai jau ir grandioza celtne — Rīgas pilsētas mākslas 

muzejs, līdz ar to jauna mākslas muzeja būvniecības projekts apsaimniekotāju nākot-

nes plānos neietilpa.

1.  Latvijas Republikas Saeimas stenogrammas//Latvijas Republikas Saeimas VI sesijas 1. sēde 1924. gada 

7. oktobrī. — Rīga: Saeimas stenogrāfi skais birojs, 1924. — 9. lpp.

2.  Jaunsudrabiņš J. Mums vajadzīgs mākslasnams//Jaunākās Ziņas. — 1929. — 30. nov.

3.  Turpat

sākt kopot vajadzīgos līdzekļus un veikt priekšdarbus un pēc gadiem trim likt namam 

stūrakmeni.»1

Apgalvojums un polemika presē raksturoja situāciju un viedokļu pretrunas, ilus-

trēja laiku un tam raksturīgo vispārējo optimistisko noskaņu, bet valdībā jautājums 

nevirzījās tālāk par formālām sarunām un apspriedēm.

Diskusiju par abu mākslas muzeju apvienošanu nacionālas idejas vārdā faktiski 

pārtrauca tikai kultūras darbinieku un inteliģences vienota rīcība, kas izpaudās Iz-

glītības ministrijai iesniegtas protesta vēstules formā. Dokuments nosodīja izglītības 

komisijas darbu, skaidroja radušos situāciju, kā arī pauda savu attieksmi un argu-

mentēti kategorisku viedokli pret abu muzeju apvienošanu. Protesta vēstulē lasāmi 

63 kultūras darbinieku uzvārdi, to vidū mākslinieki — Valdemārs Tone, Teodors 

Zaļkalns, Jūlijs Madernieks, Jānis Jaunsudrabiņš, Ansis Cīrulis, Oto un Uga Skulmes, 

Romans Suta, Aleksandra Beļcova, Ludolfs Liberts, Rūdolfs Pelše, Kārlis Brencēns, 

Jānis Liepiņš, Erasts Šveics, Kārlis Zāle (K. Zālit), kā arī mākslas teorētiķi — Jānis 

Siliņš, Jānis Dombrovskis, arhitekti — Augusts Raisters, Pēteris Kundziņš un daudzi 

citi. Mākslas pārstāvju viedokli atbalsta rakstnieki (Jānis Akuraters, Anna Brigadere, 

Edvarts Virza, Elza Stērste, Atis Ķeniņš), politiķi un diplomāti, žurnālistu aprindas 

(Arturs Tupiņš), mūziķi (Pauls Sakss), mediķi (Klāra Hibšmane), sabiedriskie darbi-

nieki (Spricis Paegle) un ievērojamas mākslas aprindu personības (Ellija Rozentāle), 

kultūras dzīves rosinātāji, kuru darbība apvieno aktivitātes vairākās nozarēs vienlai-

kus, pedagogi, daudzi augstskolu mācībspēki.2

1 Felsbergs E. Latvijas mākslas muzejs//Jaunākās Ziņas. — 1924. — 4. febr.

2.  Izglītības ministrijai iesniegtās protesta vēstules teksts (bez labojumiem)

«Saeimas izglītibas komisijai

Saeimas izglītibas komisija, caurskatot Valsts Mākslas muzeja likuma projektu, ierosinājuse mūsu 

nacionalās mākslas muzeja apvienošanas nodomu ar Rigas pilsētas muzeju. Mēs, še parākstijušies, 

nostājamies uz visnoteiktako pret izglītibas komisijā nodomato mineto muzeju apvienošanu.

Šāda apvienošana faktiski nemaz nav izvedama un nozīmē nacionalā mākslas muzeja likvidešanu uz 

vairak gadiem. Pilsētas muzeja telpas jau izmantotas un nespēj vairs uzņemt nacionalā muzeja krājumus, 

tiem gadiem būtu jaguļ noliktavās. Nesaprotami, ka izglītibas komisija, kurai taisni būtu javeicina musu 

nacionalā muzeja tālākā attīstišanās, to tiecas pārtraukt par ļaunu mūsu mākslai, sabiedribai un skolu 

jaunatnei, atņemot iespēju iepazīties ar mūsu mākslu un sekot tās gaitai.

Kas patiesibā kavē atstāt nacionalo muzeju līdzšinejās telpās? Taupibas principiem šī apvienošana nav 

attaisnojama, ari ar nākotnē paredzetā kopejā muzeja celšanu ne.

Mēs protestejam pret tā ārdišanu, kā radišanai tauta-valsts ir ziedojusi tikdaudzi līdzekļu, enerģijas un 

laika, — kas kļuvis par tās neatņemamu īpašumu un vienigo viņas spēju liecību mākslā. Mēs protestejam 

pret valsts mākslas muzeja likvidešanu — tas ir pret tā apvienošanu ar pilsētas mākslas muzeju.

Rigā, 2. februarī 1924. g.

R. Pelše, V. Tone, A. Raisters, T. Zaļkalns, Emils Maurinš, J. Siliņš, J. Madernieks, Pavils Gruzna, E. 

Brastinš, Arturs Tupiņš, K. Bērziņš, A. Julla, J. Akuraters, Ed. Rozīts, A. Brastinš, A. Ķeniņš, H. Grotus, 

Ansis Cīrulis, R. Bīlman, M. Bīlmane, K. Brencens, Sp. Paegle, J. Dombrovskis, E. Šveics, R. Maur, 

O. Skulme, K. Zālit, H. Grinbergs, Dr. Klara Hibšman, Ed. Hibšmans, Jūlijs Miesnieks, E. Vītols, E. 

Deglau, Francisks Varslavans, P. Kundziņš, P. Saks, Anna Brigader, J. Saukums, U. Skulme, A. Prande, 

A. Beļcova, J. Liepiņš, R. Sutta, A. Markvarts, J. Bankavs, A. Bļodnieks, Ž. Smiltnieks, P. Skrabans, L. 

Liberts, Elli Rozental, A. Spertals, H. Aplociņš, R. Kasparsons, J. Bīne, Elza Sterste, A. Kalniņš, Ed. Virza, 

J. Sudrabkalns, R. Brencens, Nemme, R. Kroders, J. Ziemeļnieks, K. Miesnieks.»

LVVA, 1632. febr., 2. apr., 1111. l., 132. lpp., 132. lpp. o. p.
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Kā zināms, nav realizēts arī šis pārkārtojumu modelis. XX gs. 20. gadu beigās eko-

nomiskās krīzes apstākļos valdība jautājumu uz nenoteiktu laiku atlika.

Abi muzeji netika apvienoti, nekādas pagaidu pārstrukturizācijas nenotika, iestā-

des turpināja sākto darbu atbilstīgi savam laikam un iespējām. Nozīmīga bija latviešu 

mākslas kolekciju veidošana abos muzejos. Vietējās skates un daudzās ārzemju izstā-

des rosināja mākslas dzīvi Rīgā, aizsākās aktīva latviešu mākslas izstāžu organizēšana 

ārzemēs.

Atgādinājumu, ka jaunas ēkas celtniecības jautājumā faktiski nav nekādu risinā-

jumu, varam atrast 1930. gada pārskatā par muzeja darbu astoņos gados. Muzeja 

ilggadējais darbvedis Dāvids Vecaukums ziņo: «Valsts mākslas muzejs šimbrīžam at-

rodas Rīgas pilī, kuru ieņem 13 telpas mākslas priekšmetu izstādīšanai un 9 telpas no-

liktavai un citām saimnieciskām vajadzībām. Protams, telpas nav būvētas muzejam un 

tikai pa daļai piemērotas muzeja patiesām vajadzībām. Bet pārskatāmo astoņu gadu 

darbība sniedz neapstrīdamu pierādījumu, ka latvju tēlojošās mākslas ir tāds augošs 

tautas mākslas faktors. [..] Nākošie darbības gadi, bez šaubām, dos ne vien darbības 

plašumu, bet arī dziļumu un valsts pienākums ir nopietni veikto krāšanas darbu novest 

līdz viņa cienīgam novietojumam — piemēroti izveidotai muzeja ēkai.»1

Šajā laikā Izglītības ministrijas pārziņā bija aptuveni 40 dažādas nozīmes muzeju, 

no kuriem Izglītības ministrija pieprasīja atskaites par darbu.2 Tomēr valsts fi nan-

sējums nebija pietiekams, lai muzeju celtniecības jautājumus risinātu tālāk ar pla-

šāku vērienu.Ideja par mākslas muzeja būvniecību bija aktuāla arī XX gs. 30. gados. 

Atmiņās par Valsts Mākslas muzeja direktora Burkarda Dzeņa ilglaicīgo darbību šī 

jautājuma risināšanā stāsta dēls Atis: «Dzeņa prasība pēc jaunām muzeja telpām ir tik 

neatlaidīga, viņa argumentācija tik pārliecināta, ka iestādes ir spiestas reaģēt — jautā-

jums tiek uzņemts Izglītības ministrijas dienas kārtībā, un 1937. gadā ministrija Dzeni 

komandē uz ārzemēm, lai iepazītos ar jaunākajiem veikumiem muzeju celtniecībā un 

iekārtojumos. [..] Dzenis (10.07.—10.08.) apskata muzejus un to iekārtojumus šādās 

Eiropas pilsētās: Berlīnē, Amsterdamā, Hārlemā, Hāgā, Roterdamā, Antverpenē, Bri-

selē, Parīzē, Bāzelē, Cīrihē, Minhenē un Drēzdenē.

Viņš..atbrauc mājās sajūsmināts un bagāts ar jauniem iespaidiem un atziņām.»3

Līdzšinējie idejiskie plāni par «Arsenāla» ēkas pārbūvi, pielāgojot to moderna 

muzeja prasībām, pēc gūtās pieredzes šķietami kļuva reālistiskāki. Tomēr iestādes 

Burkarda Dzeņa entuziasmu apslāpēja. Šajā laikā daudz runāja par Uzvaras laukuma 

izbūvi Pārdaugavā un tajā paredzēto kultūras centru, kur sava vieta varētu būt jau-

nam mākslas muzejam. Tādā gadījumā «Arsenāla» pārbūve par muzeju kļūtu lieka.4 

Jautājuma izskatīšana diemžēl nenonāca valdības darba kārtībā — tas liecināja par 

citu jautājumu prioritāti. Kopējā vēsturiskā aina izveidojās visai traģiska, jo 1939. 

1.  LVVA, 1632. febr., 2. apr., 1259. l., 20. lpp.

2.  LVVA, 1632. febr., 2. apr., 758. l., 11. lpp.

3.  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja arhīvs, ZDC, MP-75. — 30., 31. lpp.

(Dzenis A. Atmiņas par tēvu Burkardu Dzeni. Nepublicēts materiāls. 20. gs. 80. gadi.)

4.  Turpat

J. Jaunsudrabiņam par uzlabojumiem bija sava versija: «Cerība aug, kad parunā 

ar Valsts Mākslas muzeja direktoru Burkardu Dzeni. Nacionālās mākslas muzeja 

vieta nevar palikt joprojām biezās sienās, kur pa sētas puses logiem tikko iespīd dienas 

gaisma. Arī par šaurām istabas kļuvušas. Tad nu acis metas uz skaisto ēku iepretim 

Valsts Bankai. (Te domāta monumentālā klasicisma celtne Torņa ielā 1, tagad — Lat-

vijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle «Arsenāls», celta 1832. gadā — aut. piez.) 

Šī ēka kalpo karaspēkam. Ja valdībai izdotos atrast šim nolūkam citas, varbūt vajadzī-

bai piemērotākas telpas, tad šis nams kļūtu par nacionālās mākslas pili. Tur ērti varētu 

novietot muzeja darbus un vēl atliktu augšstāvā plašas telpas periodiskām izstādēm. 

Muzejs atbilstu savam uzdevumam vismaz 25 gadus.»1

6. attēls. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle «Arsenāls»

Arhitekti — A. Nellingers, I. F. Lukini, 1832

Foto: V. Zilberts, 2001

Savs problēmas redzējums un reorganizācijas modelis bija Burkardam Dzenim. 

Viņš piedāvāja Valsts Mākslas muzeja kolekciju pagaidām pārvietot no Rīgas pils uz 

«Arsenāla» ēku līdz jauna muzeja būvniecībai attālā nākotnē.

J. Jaunsudrabiņš: «Pārbūvēm aprēķināts ap miljonu latu trijos gados. Tas liekas 

daudz, bet stāsta, ka Latgalē katra jauna pamatskolas ēka tik daudz izmaksājot. Bet ja 

šis cerības viltu? Tad jānotiek brīnumam: būs pašiem māksliniekiem jāstājas mākslas 

veicinātāja lomā.»2

1.  Jaunsudrabiņš J. Mums vajadzīgs mākslasnams//Jaunākās Ziņas. — 1929. — 30. nov.

2.  Turpat
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Miterāna bibliotēku, kas uzcelta ar prezidenta Fransuā Miterāna personisku ieintere-

sētību viņa prezidentūras laikā 1995. gadā (arhitekts Domeniks Perolts (Dominique 

Perault)).

7. attēls. Pompidū centrs Parīzē

Arhitekti — R.Piano, R.Rodžerss, 1977

Foto: http://fr.wikipedia.org

 

Parīze, kā zināms, ir muzejiem bagāta kultūras metropole, un pēdējais sasnie-

gums 2006. gadā ir jaunizveidotais «Branlī» muzejs, veltīts Āfrikas, Āzijas, Okeānijas 

un Amerikas mākslai (arhitekts Žans Nuvels (Jean Nouvel)). Tā izveide ir saistīta ar 

prezidenta Žaka Širaka iniciatīvu. Ar plašu vērienu atverot kultūras iestādes, ne bez 

gadā Eiropā bija sācies Otrais pasaules karš. Starpkaru periodā Rīgā uzcēla tikai Kara 

muzeja ēku — torņa piebūvi (arhitekts Artūrs Galindoms (1937—1938), tagad — 

Latvijas Kara muzejs). Pirmās valstiskās neatkarības laikā iesākto kultūrpolitikas at-

tīstību kardināli pārtrauca PSRS karaspēka iebrukums Latvijā 1940. gadā.

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas idejai diemžēl nebija lemts realizēties. 

Turpinot atmiņu stāstu, Atis Dzenis lieto metaforu: «Ja Dzeņa tēlnieka attīstību var 

raksturot kā «cīņu ar materiālu», tad kā muzeja direktoram viņam šī cīņa vairāk nekā 

20 gadus jāizcīna ar ofi ciālo iestāžu atbalsta, izpratnes un līdzekļu trūkumu, kas kavē 

īstenot viņa daudzās ieceres muzeja veidošanā par iespaidīgu nacionālās kultūras in-

stitūciju. Un, kā Dzenis pats mūža galā atzīstas, viņa dzīves lielākā vilšanās ir bijusi 

nespēja īstenot jau no «Rūķa» laikiem loloto ideju par plaša un moderna muzeja ēkas 

uzcelšanu latviešu mākslas darbu uzglabāšanai un izstādīšanai.»1

Minēto faktu virknējums ir tikai epizode, kas atgādina, ka aktuāla jautājuma ri-

sinājums ir ne tikai atbildīgu amatpersonu vai sabiedrībā pazīstamu personību ak-

tivitātes apliecinājums, bet arī politiķu un valsts atbildība. Kontekstuālas atsauces 

kultūrpolitikas aspektā varētu izvērst plašāk, jo viedokļu sadursme sabiedrībā un 

kultūras aprindās, kā arī pavedienu hierarhija uz politiskās skatuves būtībā ir bijusi 

visai komplicēta. Diemžēl emocionālu viedokļu paušana presē vai vēlme aizstāvēt 

sabiedrības uzskatus valstiskā līmenī nav pāraugusi politiskā lēmumā.

Arī pēc neatkarības atjaunošanas 1991. gadā muzeju rekonstrukciju jautājumā 

bieži tika atkārtoti Jāņa Jaunsudrabiņa kādreiz rakstītie vārdi: «Mēs esam jauna un 

nabadzīga valsts, vismaz, ja runa grozās ap mākslu!» Un pirmajā desmitgadē, kas 

iezīmējas kā pārmaiņu periods, tendence atlikt reālu jautājumu risināšanu uz vēlāku 

laiku fi nanšu trūkuma dēļ bija politisks kompromiss starp vēlamo un esošo, tas rak-

sturīgs ne tikai Latvijai, bet visai Austrumeiropas kultūrpolitikai kopumā.2

Tomēr pozitīvu piemēru mūsu pašu un arī ārzemju kultūras objektu celtniecībā 

netrūkst. Jautājums tikai tad iegūst reālu risinājumu, ja valstij ir gan fi nansiāla, gan 

politiska, gan reprezentācijas interese un to papildina personības — prezidenta, mi-

nistra klātbūtne, viņa ieinteresētība un patronāža.

Piemērus šādā aspektā varētu minēt visai dažādus.

2007. gads Latvijas ārējā kultūrpolitikā paliks kā festivāla «Francijas pavasaris 

Latvijā 2007» («Printemps français en Lettonie 2007») laiks. Šajā sakarībā var minēt 

dažus piemērus no nozīmīgu Francijas kultūras objektu — valsts simbolu — tapša-

nas vēstures. Nacionālais modernās mākslas muzejs tika uzbūvēts 1977. gadā Parīzes 

centrā un plašāk pazīstams kā Pompidū centrs (Centre Pompidou, arhitekti — Renco 

Piano (Renzo Piano) un Ričards Rodžerss (Richard Rogers)), jo toreizējā prezidenta 

Žorža Pompidū (Georges Pompidou) iniciatīva objekta tapšanā bija īpaši nozīmīga. 

Francijas Nacionālās bibliotēkas ēku — tā dēvēto «atvērto grāmatu» — pazīstam kā 

1.  Latvijas Nacionālā mākslas muzeja arhīvs, ZDC, MP-75. — 28. lpp.

(Dzenis A. Atmiņas par tēvu Burkardu Dzeni. Nepublicēts materiāls. 20. gs. 80. gadi.)

2.  Dragevic Sesic M., Suteu C. Mapping cultural cooperation in SE Eurpoe: the internationalization of 

cultural policies//Internationalism and cultural cooperation in the Balkans. Th e «artistic» versus the 

«bureaucratic» time. — [B. v.]: policy paper, 2003. — P. 3

8. attēls. F. Miterāna bibliotēka Parīzē

Arhitekts — D. Perolts, 1995

Foto: www.baudelet.net

9. attēls. «Branlī» muzejs Parīzē, 2006

Arhitekts — Ž. Nuvels, 2006

Foto: I. Bužinska, 2006
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akcijai, bet kā sadarbībai, saiknei, koordinācijai.1 Ja varas koordinācija izpaužas ne 

tikai kā institucionāla struktūra ar skaidru nākotnes redzējumu un atbildības robe-

žām, bet arī kā process laikā ar pareizu virziena izjūtu, tad varas mehānismi uz reāla 

ekonomiskā potenciāla bāzes var būtiski ietekmēt kultūras mantojuma sakārtošanu 

kopumā. Kolektīvās atmiņas glabātāji — muzeji — ir tā vērti, lai iegūtu laikmetīgu 

tempļu simbolisku nozīmi un kļūtu par pilsētbūvniecības interešu svarīgākajiem kul-

tūras objektiem pārredzamā nākotnē.

Ieguvums būtu ne tikai sakārtota infrastruktūra un jauna vizuāli estētiskā kvali-

tāte, bet arī mūsdienīgu apstākļu nodrošinājums nacionālā krājuma saglabāšanai.

10. attēls. Rinda pie Luvras muzeja

Foto: J. Loïc, 2005 

1.  Ory P. L’histoire culturelle. — Paris, 2004. — P. 22

savstarpējiem politiķu strīdiem un iekšējiem konfl iktiem Francija apliecina, ka kul-

tūra ir prioritāte citu nozaru vidū un muzeji kalpo par izciliem valsts reprezentācijas 

simboliem.

Franču muzeologs Žans Mišels Tobelems (Jean-Michel Tobelem) izdevumā «Mu-

zeju jaunie laiki. Kultūras iestādes vadības izaicinājuma priekšā» analizē situāciju 

muzeju nozarē, formulējot galvenos attīstības virzienus mūsdienīga muzeja veido-

šanā. Meklējot līdzsvaru starp «disnejlendizāciju» un muzeju kā senu templi, autors 

uzsver arī saikni starp muzeja ēkas arhitektūru un mākslas darbu kolekciju. Ž. M. To-

belems izdala vairākus muzeju tipus: muzejs — svētnīca (dod priekšroku apcerei), 

muzejs — māksliniekam (kalpo mākslai), episkais muzejs (ārpus ierastā), pilsonis-

kais muzejs (pilsētas simbols) vai arī muzejs — Fēnikss (liek atdzimt senai ēkai, lai 

tā kalpotu muzeja vajadzībām).1 Lai vai kurš no klasifi kācijas piemēriem būtu par 

pamatu mūsdienīgam muzejam, pati celtne kā vienots veselums un tajā eksponētā 

māksla tiek uztverta savstarpējā saistībā. J. M. Tobelems uzsver — lai muzejs atbilstu 

šodienas prasībām, šo saistību nedrīkst neievērot, domājot par celtņu pielāgošanu 

muzeju vajadzībām, rekonstrukciju vai jaunu ēku būvi.

Mūsu kaimiņvalstī Igaunijā īpašs bija 2006. gads, kad Tallinā durvis vēra muzeja 

jaunceltne KUMU — Igaunijas Mākslas muzejs (arhitekts Peka Vapavuori (Pekka 

Vapavuori)), kas izraisīja plašu rezonansi sabiedrībā un piesaistīja mākslas mīļotāju, 

politiķu, ārzemju sadarbības partneru, tūristu un citu interesentu uzmanību.

Latvijā arī atjaunotās neatkarības kultūras mantojuma saglabāšanas problēma tieši 

skar muzeju ēkas, kurām steidzami nepieciešama rekonstrukcija. Tā, piemēram, nā-

kotnē gaidāma Latvijas Nacionālā mākslas muzeja abu ēku (K. Valdemāra ielā 10a un 

Torņa iela 1) rekonstrukcija. Ārzemju mākslas muzeja (bijušā Valsts Mākslas muzeja) 

nākamā mājvieta būs Rīgas biržas ēka, tomēr jāatzīst, ka kopumā iecerētais process, 

kas skar arī krājumu pārvietošanu, ir ieildzis. Jaunā valsts kultūrpolitika paredz in-

tensīvākas izmaiņas kultūras mantojuma jautājumu sakārtošanā, kā arī tādu jaunu 

projektu realizācijā kā Laikmetīgā mākslas muzeja celtniecība.

Latvijas valsts starpkaru perioda vēsturiskā un arī mūsdienu pieredze uzskatāmi 

pierāda, ka jaunas muzeja ēkas celtniecība nav tikai vienas institūcijas, piemēram, 

muzeja vadības, kompetence. Lai sabiedrībā izskanējušās diskusijas nebūtu tikai kul-

tūras cilvēku publiska viedokļu apmaiņa, ir nepieciešams valdības un politiķu atbalsts 

un izpratne, ka jaunceļamais objekts ir vajadzīgs visiem sabiedrības slāņiem un valsts 

reprezentācijai kopumā. Plašāks redzējums un abpusēji ieinteresēts dialogs ir aktuāls 

ne tikai kultūrpolitikas līderu un valdības līmenī, bet arī galvaspilsētas un valsts in-

terešu apvienošanā, vietējo un starptautisko fondu piesaistē, kultūras mecenātisma 

veicināšanā. Franču kultūrvēsturnieks, Sorbonnas universitātes (Paris 1) profesors 

Paskāls Orī (Pascal Ory) pētījumā «Kultūras vēsture» ir risinājis varas kā politiska 

spēka iedarbību. Viņš uzsver, ka varai kultūras nozarē jādarbojas nevis kā vienreizējai 

1.  Tobelem J.-M. Le nouvel âge des musées. Les institutions culturelles au défi  de la gestion. — Paris, 

2005. — P. 267
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Industriālā mantojuma izpētei nav senu tradīciju un ilgas vēstures, jo pats jē-

dziens — industriālais mantojums — ir parādījies salīdzinoši nesen.. XVII — XIX 

gadsimtam industriālā revolūcija pilnībā izmainīja ne vien ekoloģiju un kultūrai-

navu, bet arī dzīves veidu un domāšanu. Šajā laikā radās vērienīgas konstrukcijas un 

būves, ierīces un mašīnas, kas bija sava laika ekonomikas, zinātnes un rūpniecības 

sasniegumu atspulgs.

Tehnoloģiju attīstībai pasaulē radās arvien jaunas un jaunas motivācijas un iespē-

jas: zinātnes progress, īpaši ar tehnoloģijām saistīts, bija ārkārtīgi straujš, kas noveda 

pie tā, ka jau esošās tehnoloģijas, inženierbūves un mašinērija kļuva par savdabīgu 

slogu. Turpinot šo neprognozējamo attīstību, tradicionālā rūpniecība transformējās. 

Šī procesa rezultātā daudzas savulaik efektīvi funkcionējušas vēsturiskās ražotnes un 

ar tām saistītā infrastruktūra vairāk netika izmantotas.

Lai pasargātu šos vēsturiskos objektus no nojaukšanas vai sabrukšanas, liels skaits 

ražošanas un transporta objektu daudzās pasaules valstīs, tajā skaitā arī Latvijā, ir 

iekļauti aizsargājamo kultūrvēsturisko objektu sarakstā. Kopš 1950. gadiem, īpaši Ei-

ropā, ir palielinājusies interese par industriālo mantojumu, tai sekojusi arī sapratne 

par šo kultūrvēsturisko liecību saglabāšanas, kā arī turpmākās izmantošanas nepie-

ciešamību.

Industriālais mantojums jeb tehnikas pieminekļi ir tā kultūras vērtību daļa, kas 

atspoguļo ražošanas un transporta attīstības vēsturi. Šo mantojumu veido  pirmo ma-

nufaktūru paliekas, cepļi, brūži, fabrikas, ražošanas ierīces un izstrādājumi, bākas un 

hidrotehniskās būves, kanāli, sūkņu stacijas un ūdenstorņi, dzirnavas, cietokšņi un 

citas industriālā perioda fortifi kācijas, spēkstacijas, ceļi, tilti, dzelzceļi un transporta 

līdzekļi. Īpaša nozīme mūsdienās ir rūpnieciskās arhitektūras un ar to saistītās trans-

porta infrastruktūras izpētei saistībā ar industriālo ainavu un kultūrvēsturisko vidi1.

1.  http://www.i-mantojums.lv

Astrīda Rogule

Industriālā mantojuma nozīme Laikmetīgās mākslas 

muzeja komunikācijā

Vispārīgs industriālā mantojuma raksturojums

Komunikācijas iespējas XXI gs. muzejos

Industriālā mantojuma izmantošana pasaules laikmetīgās mākslas muzejos

Latvijas prakse

Laikmetīgās mākslas muzeja stratēģijas industriālā mantojuma saglabāšanā un iz-

mantošanā.
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XX gs. otrajā pusē dominējošo mākslas muzeju ideāltipu — balto kubu — ir no-

mainījusi daudz dinamiskāka vide, radot jaunas iespējas mākslas komunikācijai.

Pasaules praksē ir neskaitāmi piemēri, kad muzeji top spēkstacijās un citās indus-

triālajās būvēs. Spilgts piemērs industriālās būves funkciju maiņai un «muzejiskai» 

izaugsmei ir muzejs tagadnes Berlīnei bijušajā Hamburgas stacijā Berlīnē.

1846. gada 12. decembrī no Hamburgas stacijas sāk kursēt pirmie vilcieni Ham-

burgas virzienā. Pati ēka bija viena no vērienīgākajām dzelzceļa staciju būvēm visā 

Eiropā, ko 1846.—1847. gadam realizēja dzelzceļa staciju būvinženierijas aizsācējs 

Frīdrihs Noihauzs (Friedrich Neuhaus, 1779—1876). Šī vēlīnā klasicisma stilā būvētā 

celtne ir vienīgā Eiropā saglabājusies šāda rakstura dzelzceļa stacijas būve. Tomēr jau 

1884. gadā, strauji pieaugot pasažieru un pārvadājamo preču skaitam, stacija vairs 

nevarēja pildīt savas funkcijas un tika slēgta, un kalpoja dzelzceļa administrācijas va-

jadzībām. Jau 1904. gadā staciju pārbūvēja un tā kļuva par Transporta un būvniecības 

muzeju. Viens no izcilākajiem notikumiem, kas saistās ar šo pārbūvi ir Ernsta Švarca 

projektēto dzelzs konstrukciju izbūve (clikt), kas vēl joprojām pārsteidz ar stila izjū-

tas un konstrukcijas izcilību. Transporta un būvniecības muzejs bija tik ļoti populārs, 

ka 1910.—1911. un 1914.—1916. gadam tika veiktas papildu spārnu izbūves, lai pa-

plašinātu ekspozīcijas. Šādā veidolā muzejs darbojās līdz Otrajam pasaules karam. 

1943. gadā uzlidojuma laikā muzeja ēka pamatīgi tika izpostīta, un pēc kara muzejs 

beidza savu darbību. Turpmākos gadus, kad ēka nonāca atkal dzelceļa administrācijas 

rokās, tā praktiski netika izmantota. Kopš 1983. gada celtne ir piedzīvojusi vairākus 

atjaunošanas un pārbūvju etapus, līdz 1988. gadā, kuratora Haralda Scēmana veidota, 

stacijas ēkā atklāšanu piedzīvo pirmā laikmetīgās mākslas izstāde «Zeitlos» Timeless. 

Tas sniedz impulsu Berlīnes senātam un Prūsijas kultūras ministrijai parakstīt vieno-

šanos par Laikmetīgās mākslas muzeja izveidi. Tiek uzaicināts arhitekts Jozefs Pauls 

Klaihauzs, un muzeju atklāj 1996. gada 1. novembrī. Toreiz daudzi apšaubīja jauno, 

pārdrošo un fi nansiāli dārgo ieceri, jo muzejs atradās nomaļus no galvenajiem pilsē-

tas sabiedriskajiem un kultūras centriem. Šobrīd izvēle ir pilnībā attaisnojusies, īpaši 

ņemot vērā muzeja komunikācijas politiku. Tās koncepcijas pamatā ir uzskats, ka 

muzejam ir jākļūst par forumu, kura dinamiskajā vidē varētu vienlīdzīgi komunicēt 

privātās un publiskās kolekcijas. Muzeja mērķis nav statiski eksponēt krājumu, bet ar 

radošu izdomu veidot sarunu vairākām mākslas kolekcijām vienlaicīgi. Vienkopus 

grupējot dažādu Berlīnes muzeju neeksponētos krājuma darbus, brīvi improvizējot, 

tiek rādīti mākslas darbi, kuru atlases pamatā ir darbu unikalitāte un izcilība katra 

autora radošās biogrāfi jas kontekstā. Ekspozīcijās un izstādēs demonstrēti A. Var-

hola, K. Tomblija, R. Raušenberga, Roja Lihtenšteina, Anzelma Kīfera un Džozefa

Beija mākslas darbi.

Tā kā par topošā Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja mājvietu ir noteikta pirmā 

Latvijas spēkstacija Andrejsalā, tad kā pirmais un varbūt spilgtākais piemērs spēksta-

cijas izmantošanā laikmetīgās mākslas muzeja vajadzībām ir jāmin Tate Modern. Pa-

ralēles ir acīmredzamas: galvaspilsēta, upes krastmala, industriālā nomalē celta ter-

Industriālā mantojuma objekti ne tikai tiek apzināti, dokumentēti un kļūst par 

muzeju priekšmetiem, bet arī par muzeju mājvietām, paspilgtinot un individualizē-

jot industriālā mantojuma būvē izvietotā muzeja vēstījumu.

Vēstījums ir ikkatras komunikācijas pamatelements. Savukārt komunikācija ir 

kļuvusi par XXI gadsimta mantru un par tik plašu jēdzienu, kas pieļauj pilnīgu apju-

kumu. Viens no skaidrojumiem balstās uz apgalvojumu, ka komunikācija ir efektīva 

savu ideju tālāka nodošana. Šajā defi nīcijā, manuprāt, visnozīmīgāko semantisko slo-

dzi veic vārds — efektīvs, tātad tāds, kas dod vēlamos rezultātus, ir iedarbīgs.

Lai komunikācija būtu efektīva, ir nepieciešams noteikt komunikācijas mērķi un 

izprast nozīmi katram no komunikācijas elementiem.

Pievērsīšos tikai diviem šī modeļa elementiem — komunikācijas nosūtītājam un 

komunikācijas kanālam. Muzejs, šajā gadījumā Laikmetīgās mākslas muzejs, var būt 

gan ziņas nosūtītājs, gan saziņas līdzeklis. Kā arī industriālais mantojums var būt gan 

ziņas devējs, gan tās izplatītājs.

Būtiska nozīme, protams, ir arī pārējiem diviem komunikācijas elementiem, jo 

komunikācijas nevar pastāvēt bez ziņas jeb vēstījuma saņēmēja, to izslēdz jau komu-

nikācijas defi nīcijā minētais — tālāka nodošana. Savukārt komunikācijas efektivitāti 

var izmērīt tikai ar atbildes reakcijas vai atgriezeniskās saites (feedback) analizēšanu 

un izvērtēšanu.

Lai aplūkotu daudzveidīgu industriālā mantojuma iespējamo nozīmi laikmetīgās 

mākslas muzeja darbībā un izvērtētu šī mantojuma izmantošanu, nepieciešams no-

teikt muzeja kā komunikācijas instrumenta1 komunikācijas kanālus. Tos savā pētī-

jumā Marketing the Museum Routledge, 1997. piedāvā Faiona Maklīna2. Muzeologi, 

uzskatus apkopojot, secina, ka muzeji un to ekspozīcijas XXI gadsimtā ir piedzīvojuši 

radikālas izmaiņas: no didaktiskas ievirzes izglītojošas iestādes kļūstot par centru un 

līdzekli totālai komunikācijai. Ailīna Hūpere-Grīnhila 1994. gadā pētījumā3 «Muzeji 

un to apmeklētāji» apgalvo, ka muzeju komunikācija galvenokārt balstās uz divām 

izvēlēm: muzeja kā ēkas un kā organizācijas tēls vai pieredze, kas iegūta muzeja ap-

meklējuma laikā. Pārfrazējot — muzejs, tā ēka, saturs un piedāvātie pakalpojumi ir 

kļuvuši par komunikācijas ziņas sniedzējiem un izplatītājiem.

Industriālais mantojums muzejos ir kļuvis par neatņemamu sastāvdaļu. Muzeju 

krājumi ik gadu kļūst bagātāki ar jauniem industriālā mantojuma pieminekļiem, ku-

rus atributējot uzskaites ailēs tiek minēts jau XXI gadsimts kā izgatavošanas laiks. 

Milzīgu popularitāti iegūst industriālās ainavas un kultūrvides saglabāšanas projekti. 

Bijušajās fabrikās, stacijās, dzirnavās un bākās iekārtoti muzeji, kuru tipi, piederība 

kādai nozarei un misijas formulējumā noteiktie mērķi bieži neatbilst ēkas sākotnējai 

funkcijai — dabas muzejs var būt radis mājvietu bākā, mākslas muzejs fabrikā, no-

vadpētniecības un vēstures muzejs ķieģeļu ceplī utt.

1.  Brawne 1965, Hudson 1977; Hodge and d’Souza 1979

2.  Marketing the Museum, Routledge, London, New York, 1997

3.  Museums and their Visitors. London: Routledge 1994
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tiem radīti apstākļi. Sākotnēji muzeja veidotāju darba grupa industriālā mantojuma 

klātesamību uzņēma kritiski. TEC-1 ēkā atrodas 21 Latvijas Enerģētikas muzeja in-

ventāra grāmatās reģistrēts industriālā mantojuma objekts, kuram pēc līguma ir ak-

ceptēts muzeja priekšmeta statuss. Kā nodrošināt efektīvu komunikāciju laikmetīgās 

mākslas darbiem un procesiem industriālā vidē, šis jautājums bija un vēl joprojām ir 

izaicinājums.

TEC-1 ēka ir unikāls piemineklis mūsu industriālā mantojuma klāstā.

Andrejsalas elektrostacija bija viena no vecākajām un lielākajām Baltijā. Tā ir uni-

kāls objekts Baltijas enerģētikā. Andrejsalas kā stratēģiski nozīmīga energoobjekta 

mūžs bija veselu gadsimtu — 1905.—2005. gadam. Sākotnēji tā darbojās kā elek-

trostacija, piegādājot elektroenerģiju Rīgai. Kādu laiku savas pastāvēšanas vēsturē 

Andrejsalā ražoja gan elektroenerģiju, gan arī siltumenerģiju. Pastāvēšanas pēdējā 

posmā elektrostacija darbojās kā siltumcentrāle. Andrejsalas elektrostacija — siltum-

centrāle — tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai izmantoja vēsturiski nozīmīgākos 

kurināmā veidus — ogles, malku, mazutu un gāzi.

Līdz mūsdienām Andrejsalas elektrostacijā — siltumcentrālē — saglabājušās dau-

dzas tehnoloģiskās iekārtas un priekšmeti — Eiropas un bijušās PSR industriālās 

vēstures mantojums, kas ir sava laikmeta liecinieki autentiskā vidē, bet pārdzīvojuši 

rekonstrukcijas, modernizācijas, paplašināšanas, remontus, pielāgošanas un citas 

tehnoloģiskā procesa attīstības diktētas izmaiņas. Tehnoloģiskās iekārtas, to vadības 

pultis, kontrolpaneļi u. c. iekārtas ir īpaši unikālas, jo, paplašinoties un pilnveidojo-

ties tehnoloģiskajam procesam, veikti dažādi nepieciešamie uzlabojumi, kas bija sava 

laikmeta inženiertehniskās radošās domas augstākais sasniegums.

XIX gadsimta beigās Latvijā uzņēmēji savās rūpnīcās un fabrikās, uzņēmumos — 

ādas, koka, metālapstrādes u. c. darbnīcās, tipogrāfi jās, dzirnavās un citviet ierīkoja 

nelielas elektrostacijas. Mazās elektrostacijas ražoja elektroenerģiju ne vien savām 

vajadzībām, nodrošinot ražošanas procesu, bet arī telpu, iekšpagalmu un ielas pie-

guļošās daļas apgaismošanai. Saražoto elektroenerģiju bieži piegādāja un pārdeva 

apkārtējo māju iedzīvotājiem. Lai gan elektroenerģijas tarifs bija augsts, pieprasījums 

pēc tās strauji palielinājās. 1899. gadā Liepājā sāka darboties līdzstrāvas elektrostacija 

ar 570 kW jaudu, bet 1901. gadā — Daugavpilī ar jaudu 360 kW.

1901. gadā Rīgas dome apstiprināja 8000 rubļu kredītu pilsētas elektrostacijas pro-

jekta izstrādei. Šo darbu uzņēmās viens no vācu elektroenerģētikas pamatlicējiem 

Oskars fon Millers.

O. fon Millers (1855—1934) — vācu inženieris, konstruktors un izgudrotājs, 

1882. gadā organizējis pirmo elektrotehnisko izstādi Minhenē. Šajā izstādē viņam 

kā pirmajam izdevās pārvadīt elektroenerģiju pa 60 km garo augstsprieguma līniju 

Misbaha-Minhene. Kopīgi ar rūpnieku E. Ratenau 1883. gadā viņš dibināja «Vācu 

Edisona pielietojamās elektrības biedrību». (1887. gadā tā kļuva par «Vispārējo Elek-

trības sabiedrību AEG», bija tās priekštece). Laika posmā no 1883.—1889. gadam 

moelektrostacija, kuras funkcijas nosaka gandrīz identisku plānojumu — divas lielas 

zāles (tvaika katliem un turbīnām) — un saturu — aprīkojumu.

Tate Modern nav jauns muzejs, bet jau tradīcijām bagāts zīmols, kurš XXI gad-

simtā sāk iegūt zīmolam raksturīgo izplatību: fi liāles tiek atklātas ne tikai Britu salās 

(Liverpūle, St. Ives, Kornvola), bet jauni plāni paredz Tate ķēdes muzeju izplatību 

arī citās valstīs un kontinentos. Banksaidas spēkstacijas autors ir ne mazāk leģen-

dārais sers Žails Gilberts Skots (slavenās britu telefonbūdiņas autors), kurš projek-

tēja spēkstaciju Temzas krastos 1947. gadā, energokrīzes laikā. Tā pabeigta tikai 

1963. gadā. Diemžēl termocentrāles mūžs nav garš, jo jau 1981. gadā to slēdz naft as 

cenu kāpuma dēļ. Veselus 13 gadus ēkas liktenis bija apdraudēts, rajona attīstītāji 

to draudēja nojaukt, jau sāka pamazām atbrīvot no mašīnām. Protesti un lūgumi 

iekļaut ēku industriālā mantojuma sarakstos netika uzklausīti, līdz 1994. gadā Tate 

Britain paziņoja par nodomu paplašināt savus valdījumus un esošo spēkstaciju vei-

dot kā mājvietu XX gs. modernajai mākslai. Žaks Hercogs un Pjērs Merons uzvarēja 

arhitektūras konkursā pēc gada, un 2000. gada janvārī ar milzīgiem panākumiem 

aizsākās muzeja komunikācija ar sabiedrību.

Tās pamatā ir nodrošināta pieejamība Tate izcilajām kolekcijām, jo pamatekspo-

zīcija atvērta visiem par brīvu un darba laiks ļauj to aplūkot arī strādājošiem un dau-

dziem tūristiem. Tate piedāvā lieliskas izglītojošas programmas bērniem, tā veicinot 

muzeja nozīmi kļūt par neatņemamu mūžizglītības sastāvdaļu.

Muzeja koncepcija industriālā mantojuma saglabāšanā pelna ievērību. Būvķerme-

nis ir saglabāts gandrīz nemainīgs, skurstenis vēl joprojām slejas 99 m augstumā, bet 

uz jumta kā papildinājums veidots stāvs ar vienlaidus stikla logiem, radot iespēju 

lūkoties uz Londonas panorāmu, Sv. Pāvila katedrāli, Fostera biroja ēku un daudziem 

citiem Londonas arhitektūras pieminekļiem. Interjerā saglabājusies turbīnu halle, 

kas, ieejot muzejā, prot lieliski pārsteigt ar saviem masīvajiem izmēriem. No aprī-

kojuma elementiem ir saglabāts tikai ceļamkrāns, kura funkcijas nav beigušās — to 

izmanto hallē notiekošo izstāžu vajadzībām.

Latvijas topošais laikmetīgās mākslas muzejs arī tiks izvietots bijušajā spēkstacijā, 

tomēr iepriekš minētās paralēles — upe, krastmala, turbīnu zāle u. c. ne tikai neiz-

slēdz atšķirīgu pieeju, gluži otrādi — Tate un līdzīgu muzeju pieredze rosina rast 

citus, daudz dinamiskākus risinājumus esošā industriālā mantojuma izmantošanā.

Latvija XIX—XX gs. mijā, kad tapa TEC-1 Andrejsalā, bija viena no rūpnieciski at-

tīstītākajām Krievijas impērijas provincēm, bet Rīga trešā lielākā rūpnieciskā pilsēta. 

Šeit būvēti automobiļi, velosipēdi, tapis pirmais tanks un sērijveidā būvētas kaujas 

lidmašīnas. Industriālie pieminekļi, kā VEF korpusi, izraisa starptautisku interesi.

Latvijas valdībai un Rīgas domei, nosakot Laikmetīgās mākslas muzeja attīstībai 

domāto teritoriju Andrejsalā, bijušā TEC-1 teritorijā, tika dots impulss kopējo, ne 

tikai arhitektonisko stratēgiju īstenošanai. Muzejs nav tikai ēka, kā jau minēts, tas ir 

komunikācijas līdzeklis, un tā stratēģiski plānoto komunikāciju īsteno visi materiā-

lie un garīgie resursi: ēka, saturs, darbinieki, ekspozīcijas, izglītojošās programmas, 

pakalpojumi utt. Nav šaubu, ka jaunus plānus visveiksmīgāk var realizēt speciāli 
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jas okupāciju 1940. gada 17. jūnijā Andrejsalas elektrostacija, kabeļu tīkls līdz ar visu 

energosaimniecību pārgāja valsts īpašumā.

1944. gada septembrī un oktobrī Andrejsalas elektrostacijas ēka un iekārta tika 

saspridzināta, tā pārtrauca darbību. Pēckara gados Rīgai elektroenerģiju piegādāja 

rezerves elektrostacijas, kuras bija saglabājušās, un energovilcieni, kuri tika novietoti 

Andrejsalas elektrostacijas teritorijā.

1946. gada 30. aprīlī atjaunotā spēkstacija atsāka savu darbību (fi rmas AEG tur-

bīna, jauda 16 MW) ar vienu katlu «Steinmiller». 16. decembrī ieslēdza darbā otro 

tvaika katlu, bet 1947. gada 1. oktobrī — trešo un ceturto katlu. Otrā pasaules kara 

postījumu rezultātā no arhitektoniski izteiksmīgās galvenās ražošanas ēkas bija sagla-

bājusies tikai daļa galvenās fasādes ar tornīti, kas tika iekļauta jaunajā ražošanas ēkā, 

kuras autors bija Ļvovas inženieris Judkins. Andrejsalas elektrostaciju nosauca par 

Rīgas VRES (Rīgas valsts rajona elektrostaciju).

Kurināmā piegādei Andrejsalas spēkstacijas teritorijā izbūvēja sliežu ceļus un 

uzstādīja izkraušanas ierīces. Ierīkoja lentu transportierus, ieviesa barošanas ūdens 

iepriekšējo ķīmisko apstrādi un deaerāciju, kā arī sāka strādāt pie degšanas procesa 

automatizācijas.1948. gada 20. novembrī iedarbināja otro turboģeneratoru, kuru 

uzmontēja rekordlaikā — 26 dienās. 1951. gadā ekspluatācijā pieņēma mehanizētu 

kurināmā padeves iekārtu (iekārta dzelzceļa vagonu izkraušanai, divas vinčas, divu 

pacēlumu transportieri) ogļu smalcināšanas korpusu un ogļu noliktavu. 1953. gadā 

veco AEG ģeneratoru nomainīja ar jaunu — «Eļektrosila» ģeneratoru, kura jauda bija 

25 MW.

Rīgas pilsētas siltumapgādi no Rīgas VRES pirmo reizi uzsāka 1956. gadā. Sākumā 

siltumu saņēma Rīgas jūras tirdzniecības ostas dzīvojamo namu masīvs, bet pēc tam 

arī visi citi tirdzniecības ostas objekti.1962. gadā Rīgas VRES kā kurināmo sāka iz-

mantot Dašavas dabisko gāzi. Izbūvēja gāzes sadales punktu un gāzes vadus. 12. de-

cembrī pirmais katls sāka ražot tvaiku ar gāzes kurināmo. Ogles izmantoja tikai kā re-

zerves kurināmo. 1966. gadā tika izbūvēta maģistrālā siltumtrase, kas savienoja Rīgas 

1. TEC un Rīgas VRES. Līdz ar to abas stacijas tika pieslēgtas kopējam siltumtīklam. 

1965. gadā termofi kācijas vajadzībām samontēja katlu PTVM-50. Tolaik uzstādītā 

siltumenerģijas ražošanas jauda bija 65 Gcal/st. 1969.—1970. gadam notika Rīgas 

VRES katlu rekonstrukcija. Līdz ar to mazuts kļuva par rezerves kurināmo. Tika 

rekonstruēti visi ūdenssildāmie katli un pielāgoti mazuta dedzināšanai.1987. gada 

decembrī 1. TEC Rīgas VRES iecirknī norakstīja pēdējo turbīnu, kura ilgu laiku strā-

dāja ļoti ekonomiski, jo bija pārveidota darbam ar pretspiedienu. Pēdējās turbīnas 

un ģeneratora jauda bija 25 MW. Tā kā Rīgas VRES ģenerējošās jaudas vairs nebija, 

tad to pārveidoja par katlu māju. 1988. gada 1. janvārī to pievienoja termofi kācijas 

pārvaldei un nosauca par siltumcentrāli «Andrejsala».

Pēc Rīgas TEC-1 rekonstrukcijas tā pilnībā nodrošināja siltumenerģijas ražošanu 

Rīgas pilsētas vajadzībām, un siltumcentrāle «Andrejsala» 2004. gada 31. martā pār-

trauca savu darbību.

O. fon Millers kopā ar E. Ratenau bija «Vācu Edisona sabiedrības» direktors.1884. gadā 

O. fon Millers uzbūvēja Minhenes spēkstaciju, kura bija pirmā Vācijā. 1890. gadā viņš 

Minhenē nodibināja inženieru biroju. 1891. gadā vadīja Starptautisko Elektrotehnis-

kas izstādi Frankfurtē pie Mainas. Arī šajā izstādē viņam kā pirmajam izdevās pārva-

dīt 20 000 (25 000) V stipru strāvu pa 176 km garo līniju Laufena-Frankfurte pie Mai-

nas. To demonstrēja kopā ar Mihailu Osipovu Doļivo-Dobrovoļski (1861 — 1919). 

Tas bija īsts tehnikas meistardarbs, nozīmīgs sasniegums maiņstrāvas pārvadē.

No 1918. — 1924. gadam Oskars fon Millers vada tolaik pasaulē lielākās sezonre-

gulējamās HES — Valhenses spēkstaciju projektēšanu. Tolaik tā bija tehnikas attīstības 

virsotne.

Par būvējamās elektrostacijas mājvietu tika izraudzīta Andrejsala (tolaik pazīs-

tama kā Andrejosta). 1903. gadā sākās celtniecības darbi O. fon Millera vadībā. Elek-

trostacijas izbūve bija paredzēta 3 kārtās:

-  elektrostacijas ēka un iekārta, kabeļu tīkls pilsētā līdz Bruņinieku ielai;

-  palielināt elektrostacijas jaudu no 1700 kW līdz 3100 kW un izbūvēt kabeļtīklu 

Pārdaugavā;

-  palielināt elektrostacijas jaudu līdz 5200 kW un divkārt palielināt kabeļu tīkla 

kopgarumu.

Andrejsalas elektrostacijas ēkas būvprojektu izstrādāja Kārlis Felsko (1844—

1918) — viens no ievērojamākajiem Rīgas arhitektiem. Andrejsalas elektrostacijas 

ēku uzbūvēja 1904. gada vasarā, bet septembrī sāka spēkstacijas katlu un iekārtas 

montāža.

Vienlaicīgi izbūvēja kabeļu tīklu — augstsprieguma kabeļus 22 km garumā, zem-

sprieguma — 48 km — un 57 transformatoru stacijas.

1905. gada 14. maijā Rīgas pilsētas valde pieņēma ekspluatācijā Andrejsalas 

spēkstaciju, izbūvēto elektrotīklu un nodeva to pilsētas Uzņēmumu valdes rīcībā. 

Andrejsalas spēkstacijā darbojās trīs ģeneratori ar kopjaudu apmēram 1790 kW, un 

to piedziņai tika izmantotas trīs horizontālās tvaika turbīnas. Kā kurināmo izmantoja 

Anglijas akmeņogles. Turpmākajos gados papildus tika uzstādītas iekārtas, lai pa-

lielinātu elektroenerģijas ražošanas apjomu. Pirmā pasaules kara gados akmeņogļu 

trūkuma dēļ kā kurināmo izmantoja malku. 1915.—1916. gadam daļa elektrostacijas 

iekārtas tika aizvesta uz Krieviju. Lai gan uzstādītā summārā jauda bija 4000 kW, kara 

gados darba jauda bija tikai 2500 kW.

Pēc Pirmā pasaules kara uzsāka Andrejsalas elektrostacijas atjaunošanu un pa-

plašināšanu. Summārā jauda pieauga no 4000 kW 1921. gadā līdz 31500 kW — 

1931. gadā. 1926. gadā uzbūvēja tvaika katlu ķieģeļu dūmeni 85 m augstumā, kurš 

saglabājies līdz mūsdienām. Pirmais elektrostacijas dūmenis nav saglabājies, jo tas 

gājis bojā Otrā pasaules kara gados. 1925. gadā celta sešu kV elektrosadales iekārtas 

ēka. Lai gan bija divas jaunbūves, sākotnējais elektrostacijas ēku komplekss palika 

bez izmaiņām.

1939. gadā Andrejsalas elektrostacija darbojās paralēli kopējā 20 kV kabeļu tīklā 

ar Ķeguma HES, «K» elektrostaciju, Jāņciema un Parka apakšstacijām. Līdz ar Latvi-
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Spēkstacija un tajā esošais aprīkojums ir vesela laikmeta atspoguļojums. Ja mēs 

velkam paralēles ar mākslu kā sava laika atspulgu, tad jāsecina, ka industriālais man-

tojums un laikmetīgā māksla tieši mijiedarbē var kļūt par ļoti iedarbīgu komunikā-

cijas izraisītāju un nesēju. Šie aspekti kļuva par noteicošo arhitektūras meta izstrādē, 

kuru veidoja ievērojamais Nīderlandes arhitekts Rems Kolhāss un OMA arhitekti. 

Arhitekti pieņēma muzeja veidotāju piedāvāto «vispārējās pieejamības» principu un 

izturējās ar lielu pietāti pret industriālo mantojumu: vēsturisko celtni un aprīkojumu, 

piedāvāja vizuālo risinājumu.

Tas paredz pēc iespējas saglabāt vēsturisko celtni, kur par vienu no vizuālā vēs-

tījuma elementiem kļūst vēsturiskais ēkas būvķermenis. Savukārt mākslas darbu 

komunikācijai ir atvēlētas telpas ap ēku esošajā čaulā, tādējādi neļaujot veidot ko-

munikācijas pārslodzes, mākslai konfl iktējot ar aktīvo vēsturisko vidi. Industriālā 

mantojuma priekšmetiem atvēlēta vieta publiskajās telpās, kas saistītas ar muzeja da-

žādām papildpakalpojumu iespējām. Restorāns, kurš atradīsies bijušajā turbīnu zālē, 

saglabās slaveno AEG turbīnu, foajē un pastaigu galerijās atradīsies Enerģētikas mu-

zejā reģistrētie eksponāti. Vairākas telpas topošajā muzejā būs saglabātas savā sākot-

nējā veidolā, veidojot savdabīgus ready-made stūrīšus, kā zaļā istaba, tvaika krāsns, 

vadības pults.

Laikmetīgās mākslas muzejam industriālais mantojums piedāvā arī institucionālu 

komunikāciju. Ir uzsākta sadarbība ar Latvijas Enerģētikas muzeju, kura pārziņā ir 

siltumcentrālē esošie industriālā mantojuma elementi. Tas paver iespēju veidot kopī-

gas izglītojošas programmas, tā veicinot jaunu mērķauditoriju piesaisti un apmaiņu.

Laikmetīgās mākslas muzeja komunikācija Andrejsalā jau ir uzsākta. Mūsu stratē-

ģiju pamatā bija radošo jauniešu piesaiste projektiem. Muzeju dienu pasākumi, īpaši 

2006. gadā, izraisīja neatslābstošu interesi radošajos jeb Ričarda Floridas dēvētajos 

Creative class pārstāvjos. Andrejsalas fenomena pamatā noteikti ir arī savdabīgā, ne-

nopulētā industriālā vide. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem, to neievainojot, neiznīcinot.

Ir izstrādāts Andrejsalas detālplānojums, kurā LMM komplekss TEC-1 ēkā ir 

viens no retajiem industriālā mantojuma elementiem. To saglabājot, muzejs kļūs par 

unikālu mediju ne tikai laikmetīgās mākslas darbiem savdabīgā, neatkārtojamā vidē, 

bet veicinās saglabāt un jaunu kontekstu iedot industriālā mantojuma komunikācijai 

ar nākamajām paaudzēm.

Strādājot pie darba tēmas sākotnējās pamatmateriāla izpētes, pagaidām galveno-

kārt koncentrējos uz vispārīgas Rietumu fotogrāfi jas vēstures un fotoestētikas lite-

ratūras apguvi, lai pilnveidotu priekšstatu par vispārēju medija attīstību gan plašākā 

kultūras vēstures, gan vizuālās mākslas vēstures kontekstā.

Sākot apgūt galvenās pētniecības materiāla grupas, iepazinos ar nozares galveno 

avotu krājumu Latvijas Fotogrāfi jas muzejā. Tas veidojies kopš 1991. gada kā Rīgas 

vēstures un kuģniecības muzeja fi liāle, publikai atvērts kopš 1993. gada, apdzīvojot 

svaigi renovētas Mārstaļu ielas 6 nama telpas divos stāvos.

Muzeja iecere radās nedaudz agrāk, ap 1987. gadu — laiku, kad aktivizējas Lat-

vijas fotogrāfu vide, jau pastāvot padomiskajai Fotomākslinieku savienībai 80. gadu 

beigās, dibinot jaunu Fotogrāfu biedrību. Muzeja krājums veidojies, apvienojot fo-

tovēsturnieka Pētera Korsaka kolekciju un daļu no Rīgas vēstures un kuģniecības 

muzeja fotoarhīva. Kopš muzeja darbības sākuma bijusi paredzēta arī laikmetīgās 

fotogrāfi jas kolekcijas veidošana, kas notiek aktīvāk pēdējos pāris gados, kad muzejs 

saņem būtiskākas valsts budžeta dotācijas.

Jāatzīst, ka muzejs gandrīz nemaz nenodarbojas ar krājuma publicitāti, rīkojot 

vien nedaudzas izstādes no krājuma, bet kopš dibināšanas nav sagatavojis nevienu 

plašākai sabiedrībai pieejamu izdevumu vai jebkādu resursu, kas informētu par krā-

juma veidošanas principiem un stratēģijām. Tomēr parasti muzeja krājums tiek mi-

nēts plašsaziņas līdzekļos saistībā ar papildinājumiem, kas iegūti nejauši un kad ir 

iemesls sarīkot izstādi, kuras publicitātei piesaistītu «atraduma» un «atklājuma» auru 

vai zīmolu.

Iespējams, pēdējā laikā Rietumos pieaugošu popularitāti gūstošā «atrastā fotogrā-

fi ja» ir tāda pati modes lieta, kā tā saucamais vintage (vienkārši second hand) stils 

interjera un tērpu dizainā. Tomēr jau kopš autores darba prakses Latvijas Fotogrāfi jas 

muzejā 90. gadu vidū ar interesi vērots, kā muzeja darbinieki diskutē par kāda uz mu-

zeju atnesta ģimenes albuma vai kurpju kastes estētiskajām un vēsturiskajām vērtī-

bām. Šķiet, ka medija specifi ka nosaka, ka tik tiešām katrā attēlā var slēpties kaut kas 

muzeja krājuma veidotāju ievērības cienīgs — vai nu tajā, kas attēlots, vai arī veidā, kā 

attēlots, vai arī attēla iegūšanas veidā, paredzot arī tehnoloģisku parametru novērtē-

šanu. Tomēr galvenokārt rodas tīri estētiskas dabas problēmas, mēģinot izšķirties par 

Ieva Lejasmeijere

Atrastā fotogrāfi ja — viena no Latvijas Fotogrāfi jas 

muzeja krājuma veidošanas stratēģijām
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nāju.» Tomēr viņa attēlu vērtība slēpjas ne tikai dokumentālā fi ksācijā. «Tiem piemīt 

tā vizuālās ziņas kvalitāte, kas paplašina laika un sociālā komentāra personīgo as-

pektu līdz laikmeta apjēgumam,» jaunatklātos fotouzņēmumus raksturo Fotogrāfi jas 

muzeja vadītājs Vilnis Auziņš.

Nopietnāk ar fotogrāfi ju Arvīds Šimis sācis nodarboties tikai 1985. gadā, darbojo-

ties Salacgrīvas tautas fotostudijā. Tad arī viņš sāk pārcilāt savu arhīvu un to pama-

zām izrādīt personālizstādēs Salacgrīvas pusē. «Visas fotogrāfi ju sērijas Arvīds Šimis 

ir veidojis kā reportāžas, kam laika distance ir piešķīrusi vēsturiska dokumenta no-

zīmi, ko arvien no jauna atklāt nākamajām paaudzēm, tomēr vispirms tās apliecina 

patiesu, neviltotu interesi par cilvēku un dzīvi.»

Vēl viens «atradums» ir tā sauktā Strenču bēniņu kolekcija, par kuru fotomuzeja 

darbinieki uzzināja XX gadsimta 90. gadu vidū, no vietējiem ļaudīm padzirdot par 

fotoplašu atrašanos kādā šķūnītī. Taču laika trūkuma vai vēl kādu iemeslu dēļ līdz 

šķūnītim muzeja darbinieki netiek vairākus gadus, līdz Mārcis Bendiks, kam Stren-

čos radi, dodas noskaidrot, kas šķūnītī īsti ir. Izrādās, ka tajā nav nekā, bet gandrīz 

puse autokravas stikla negatīvu no XX gadsimta pirmajām dekādēm sakrauta kastēs 

kādos bēniņos. Tā fotomuzejs ticis pie apmēram 13 500 fotoplašu kolekcijas, kurā 

redzama Valmiera, Strenči un tās iedzīvotāji XX gadsimta sākumā. Tas ir pēdējos 

desmit gados lielākais, apjomīgākais seno fotouzņēmumu atradums. Turklāt muzeja 

darbinieki atzīmē arī lielisko negatīvu kvalitāti.

Šīs kolekcijas vērtība ir arī tā, ka negatīvi nāk no vienas darbnīcas, un tas dod 

iespēju ielūkoties noteiktas provinces iedzīvotāju dzīvē. Fotoattēlu autori, iespējams, 

ir trīs fotogrāfi  — Dāvis Spunde, Konrāds Krauklis un Jānis Krauklis (dzejnieks Zie-

meļnieks), jo viņi dzīvojuši un strādājuši darbnīcā, kurā vērtīgā kolekcija tika atrasta. 

Visvairāk Strenču bēniņu kolekcijā ir portretu. Daļa no tiem tika sagatavoti eksponē-

šanai izstādē «Portrets» (2007). Savukārt Dāvja Spundes uzņēmumus, kuros autors 

pievērsies dažādām pilsētiņas iedzīvotāju sadzīves ainām, Latvijas Fotogrāfi jas muzeja 

skatītāji varēja iepazīt virtuālā ekspozīcijā «Vēstures iluzionisti» 2007. gada 19. maijā, 

kad notika Muzeju nakts pasākums «Fotogrāfi jas muzeja dzelzceļa platforma». Kā 

muzeja vadītājs rakstījis skates anotācijā: «Dāvis Spunde ir izjutis fotogrāfi jas maģijas 

notikšanas acumirklīgumu un spējis notvert ikdienišķu kustību pārtapšanu laikmeta 

raksturojumā un tēlā.»

Otrā grupa — fotokolekcijas, kuras var saukt par atradumiem. Tās ir nezināmu 

autoru fotogrāfi jas, kuru saturā vai kompozīcijā jeb tā sauktajā redzējumā muzeja 

darbinieki ievērojuši kaut ko īpašu.

Piemēram, 2005. gada pavasarī LFM piedāvāja izstādi ar kāda līdz šim vēl nezi-

nāma autora fotogrāfi jām, kur redzama Kurzeme laikā no 1940. līdz 1942. gadam. 

«Ar dokumentālista nedaudz atsvešināto skatienu tur tverta padomju varas ienāk-

šana Tukumā, bet jau drīz — vācu karavīru saviesīgie vakari Engurē un meijām no-

bērtie latviešu puiši pirms došanās uz fronti vai darbā uz Vāciju. Līdzās kara situācijai 

redzama arī pavisam cita, līdz šim mazāk apzināta tā laika pasaule: atpūtnieki jūr-

noteikta attēla vai attēlu kopuma vērtību. Publikācijās par atradumu izstādēm muzeja 

vadītājs Vilnis Auziņš pārsvarā kā īpašu kvalitāti atzīmē attēlu piederību tā sauktajam 

subjektīvajam dokumentālismam, kas paredz ārkārtīgi plašu interpretāciju lauku.

Pašreizējā izpētes stadijā gribētu auditorijai piedāvāt dažus «atrastās fotogrāfi jas» 

paraugus, kas ilustrē šīs stratēģijas lomu Latvijas Fotogrāfi jas muzeja krājuma veido-

šanā. Šī veida krājuma papildinājumus varētu iedalīt divās lielākās nosacītās grupās, 

kuru nosaukumus atšķirtu vienīgi pēdiņu lietojums.

Tātad pirmā grupa ir «atradumi» pārnestā nozīmē.

Uz šo grupu attiecināmas kolekcijas, kas atradušās jau zināmu un arī krājumā 

pārstāvētu fotogrāfu arhīvos. Kaut kādu iemeslu dēļ šīs kolekcijas vai to daļas nav 

tikušas publiskotas ilgāku laiku, līdz paši autori vai nu par tām aizmirsuši, vai arī 

uzskatījuši, ka nekā vērtīga tur nevar būt, tad kāds cits, pārsvarā kāds fotomuzeja dar-

binieks, nejaušā sarunā vai apskatot attiecīgā autora negatīvu arhīvu, secina, ka attēli 

ir pietiekami interesanti, lai mēģinātu interpretēt tos kā vērtīgu pienesumu Latvijas 

fotogrāfi jas vēsturei.

Pie šādām atradumu kolekcijām pieskaitāmas Arvīda Šima un Valda Lazdiņa 

50. gadu Kazahstānas un Sibīrijas braucienu dokumentācijas, kā arī apjomīga Strenču 

fotosalona meistaru negatīvu kolekcija, ko gluži nejauši atraduši fotomuzeja darbi-

nieki, un vēlāk, pateicoties fotogrāfa Mārča Bendika un nekustamo īpašumu aģentū-

ras «Latio» valdes priekšsēdētāja Edgara Šīna atbalstam, muzejs šo kolekciju ieguvis 

savā īpašumā un izveidojis divas izstādes Rīgā un Strenčos.

Arvīda Šima un Valda Lazdiņa 50. gadu attēli ir īpaši būtisks muzeja ieguvums, jo 

ziņas par fotogrāfi ju gan institucionālā, gan mākslinieciskā aspektā laika periodā no 

40. līdz 60. gadiem ir ļoti trūcīgas, tas bija laiks, kad cilvēki mazāk fotografēja un bieži 

nesaglabāja negatīvus. Šo pārrāvumu nozares attīstībā mainīja fotoklubu dibināšana, 

kas aktivizējās, sākot ar 50. gadu beigām.

Salacgrīvas fotogrāfa Arvīda Šima arhīvs glabājis liecības no 50. gadiem, kad ap 

17 000 Latvijas iedzīvotāju devās uz Kazahstānu, lai tur, padomju valdības aicināti, 

novāktu ražu. LFM 2005. gada septembrī sarīko šī atraduma izstādi «Jaunapgūtās 

zemes». Ražas novākšanas kampaņas Padomju Savienībā, kas tika pavadītas ar lo-

zungiem par Amerikas pārsniegšanu visās jomās, sākās 1956. gadā. Uz Kazahstānu 

darbā devās studenti no visas milzīgās valsts. Arī Arvīds Šimis, toreiz Daugavpils Pe-

dagoģiskā institūta students, tur pabija trīs vasaras, iemūžinot fotogrāfi jās studentu 

darbu un sadzīvi. Fotogrāfs pats uzskatot, ka izstādē apskatāmie uzņēmumi varētu 

būt tikai viena divdesmitā daļa no viņa Kazahstānas arhīva. Lai gan masveidīgi Lat-

vijas studenti devās uz Kazahstānu, muzeja darbiniekiem līdz šim nebija izdevies sa-

stapt līdzīgus materiālus.

Šīs fotogrāfi jas ne vien dokumentē notikumus, par kuriem līdz šim plašākai pub-

likai gandrīz nav bijušas pieejamas vizuālas liecības: atbraucēju sagaidīšana, ražas 

novākšana, atpūtas brīži, lasot vai spēlējot ģitāru. Autors pats stāstījis, ka sākumā 

pati fotografēšana viņu nav īpaši interesējusi. «Par kompozīciju tad vispār neko nezi-
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«Lauku mājās un pilsētu dzīvokļos rūpīgi glabājas vai pa atvilktnēm mētājas (kā 

kuram) vecu fotogrāfi ju kaudzes vai albumi. Jo ilgāks laiks paiet un jo mazāk personu 

mēs atpazīstam, jo neinteresantākas mums sāk likties šīs bildes. Kaut kādas ekskursi-

jas, nepazīstami cilvēki, neatpazīstamas vietas. Laiks un telpa šajos fotoattēlos izliekas 

sveši. Sveši, kamēr mēs nesākam ielūkoties šajos attēlos dziļāk. Un tad aiz konkrētā 

cilvēka stāva, aiz lietām, kas viņu aptver, ieraugām mītiskā vaibstus, kurā apvienots 

kā pārejošais, tā nepārejošais.»

Janīnas Kursītes citāts visai precīzi raksturo iespaidu no dažiem īpaši interesan-

tiem Latvijas Fotogrāfi jas muzeja krājuma anonīmajiem albumiem. Viens no tiem 

ir izteikti reprezentabls, dāvināts kādam Cēsu burtlicim viņa amata svētkos, bet divi 

ir nosacīti saucami par dāmu albumiem — vienā kāda visai koķeta būtne līmējusi 

bildītes, kuru stilistikā jaušama tālaika kino estētikas ietekme, bet otrs ļauj izsekot 

pilnīgam fotostāstam par kādas sievietes dzīvi, iekļaujot bildes kopš agras bērnības 

XX gadsimta sākumā un tālāk pa dekādēm līdz pat XX gadsimta 50. gadiem.

Jāsecina, ka Latvijas Fotogrāfi jas muzejam ir plašas iespējas ne vien atradumu at-

rašanā, bet arī jau līdz šim atrasto vērtību publiskošanā.

malā, siena novākšana, maza bērna bēres u. c. Ikdienas prieki un bēdas šajos attēlos 

sajaukušies ar to neziņu, bailēm, nojausmām un cerībām, kādas cilvēkos raisa dzīve 

tik milzīga un neaptverama vēsturiskā notikuma priekšā kā Otrais pasaules karš.»

Nu jau arī speciālistu aprindās slavenā Kārļa Lakšes vārds nonācis Latvijas foto-

grāfi jas vēsturē gluži nejauši. Kādā 1993. gada vasarā fotogrāfs Andrejs Grants, vie-

sojoties pie radiem Koknesē, tiek aicināts apskatīt kādu čemodānu bēniņos. Tā tiek 

atrasti 3000 stikla negatīvu ar attēliem, kas īsā laikā kļūst par tādām kā Latvijas foto-

grāfi jas vēstures ikonām un būtiski papildina Latvijas Fotogrāfi jas muzeja krājumu.

Par Kārļa Lakšes (1892—1949) aizraušanos un gluži profesionālo darbību foto-

grāfi jā līdz 1993. gadam ziņu nebija. Lai gan viņš darbojies līdz pat XX gadsimta 

40. gadiem, Lakšes vārds nav minēts arī vienīgajā grāmatā par Latvijas fotogrāfi jas 

vēsturi (P. Zeile, P. Korsaks. Latvijas fotomāksla. Vēsture un mūsdienas. Rīga: Liesma, 

1985). Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centra materiālos viņš pieminēts kā 

viens no Vilhelma Purvīša Dabasskatu meistardarbnīcas studentiem. Pirms tam Kār-

lis Lakše neilgi studējis glezniecību arī Krievijā — Pēterburgas Mākslas akadēmijā.

Gan Andreja Granta, gan pēc tam arī Latvijas Fotogrāfi jas muzeja speciālistu 

uzmanību piesaistījis īpašais autora redzējums. Steidzoties Kārli Lakši nosaukt par 

Latvijas Kartjē-Bresonu, Vilnis Auziņš raksta: «Kalēja dēlam no Kokneses vienkārši 

piemīt tāda skatiena izsmalcinātība, kuru var salīdzināt ar absolūto dzirdi. A. Kart-

jē-Bresona šodien tik pazīstamo rafi nēto mirkļa izjūtu viņš intuitīvi nojauš kādus 

divdesmit gadus ātrāk».

Kārļa Lakšes kolekcija sniedz pietiekami apjomīgu un hronoloģiski plašu mate-

riālu, lai mēģinātu šķetināt «izšķirošā mirkļa» pirmreizības problēmu, raisot aizdo-

mas, ka «mirklis», iespējams, ir veiksmīgi mārketēts zīmols un gan jau arī citu valstu 

fotogrāfi jas muzejos vai privātās kolekcijās atrastos kāds «vietējais Bresons».

Viena no atradumu grupām, kas līdz šim nav tikusi publiskota ne publikāciju, ne 

izstāžu veidā, ir anonīmu autoru ģimenes albumi. Tie nonāk muzejā nejauši — vien-

kārši kāds tos kaut kur atrod un atnes uz muzeju. Pārsvarā tajos redzamie uzņēmumi 

uzskatāmi par tā saukto amatierfoto. Latvijas Universitātes profesore Janīna Kursīte 

to sauktu par «tautas fotogrāfi ju», savos pētījumos zināmā mērā radot konkurenci 

Fotogrāfi jas muzejam, jo jau vairākus gadus kopā ar Filoloģijas fakultātes studentiem 

un Zinātņu akadēmijas mutvārdu daiļrades pētniekiem dodas mērķtiecīgās ekspedī-

cijās vākt «vārdu, fotogrāfi ju, tērpu, lietu un kapu stāstus».

Antropoloģisko ekspedīciju rīkotāji rūpējas arī par publicitāti, skaidrojot pasā-

kuma mērķus:

«Dzīve sastāv no daudz, daudz mirkļiem, un, pateicoties fotogrāfi jai, mēs varam 

saglabāt savu svarīgo vai nesvarīgo — atkarībā no pašu izvēles — mirkļu nospiedu-

mus, kurus atmiņa pēc tam sakārto jaunā secībā, jaunā nozīmībā. Cilvēki ir plēsuši 

ārā bildes no albumiem, baiļu vai nepatikas pret pagātni mocīti. Nēsājuši grūtos brī-

žos tuvinieku fotogrāfi jas klāt. Fotogrāfi ja ir kaut kas vairāk nekā tikai sevis un citu 

atpazīšanas process.»
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Raksts veltīts latviešu mākslinieka un teorētiķa Voldemāra Matveja (1877—1914) 

darbībai laika posmā no 1909. līdz 1913. gadam, kad paralēli mācībām Pēterburgas 

Mākslas akadēmijā un organizatoriskiem pienākumiem Pēterburgas mākslinieku 

grupā «Sojuz Molodjoži» viņš pievērsās radošam, teorētiskam un pētnieciskam dar-

bam. Tēmas aktualitāti noteica fakts, ka, lai gan ir pieaugoša interese par mākslinieka 

apcerējumiem «Lieldienu salas māksla» (1914) un «Nēģeru māksla» (1919), Volde-

māra Matveja darbība joprojām nav pietiekami novērtēta ne vien ārpuseiropas kul-

tūru pētniecības, bet arī Eiropas modernisma un krievu avangarda agrīnā veidošanās 

stadijā, kurā «eiropocentrisma noliegumam» un jaunu estētisku orientieru meklēju-

miem — kā raksta krievu avangarda pētniece Ņina Gurjanova1 — bija izšķiroša loma 

mākslas pārejai uz nosacītu, vienkāršotu izteiksmes formu. Par šo gadsimta sākuma 

situāciju Voldemārs Matvejs 1912. gada sākumā sarakstītajā apcerējumā «Jaunās 

mākslas principi «saka:

«Satiksme, kas iznīcina attālumus, iespieddarbi, izrakumi — tas viss atklāj mums 

iespējas savākt vienkopus visus cilvēces sasniegumus dailes novadā, visu laikmetu, val-

stu un tautu sasniegumus. Mūsu novērojumu loks neizmērojami izpleties, paplašinā-

jies, pārstājis aprobežoties tikai ar tuvu kaimiņu daiļradi.

Tas viss mudina salīdzināt, pretnostatīt atsevišķas skaistuma reliģijas, noteikt to 

raksturu, to vērtību un vienas pārākumu pār otru.»2

Kā zināms, Voldemāra Matveja teorētiskais mantojums liecina tieši par tādu tiek-

smi apgūt dažādu tautu, kultūru un laikmetu sasniegumus, lai uz to apkopojuma, 

izpētes, analīzes un secinājumu pamata radītu vienotu jaunās mākslas plastisko prin-

cipu teoriju, kurā būtu raksturoti gan universāli, gan specifi ski daiļrades principi.

Dažādu tautu, kultūru un laikmetu radošo principu apzināšana vistiešākajā veidā 

ir saistīta ar izpratni par primitīvismu, kam bija būtiska loma ne vien XX gs. mākslas, 

bet vispār arī jaunās estētiskās domāšanas attīstībā. Par to liecina fakts, ka XX gs. ir 

mainījusies gan izpratne par «primitīvisma» jēdzienu, gan arī precizētas šī termina 

hronoloģiskās un vēsturiskās robežas.

1.  Гурьянова Н. Ольга Розанова и ранний русский авангард. — Москва: Гилея, 2002. — С. 18. 

Гурьянова, 2002, С...

2.  Matvejs V. Jaunās mākslas principi//Vodemārs Matvejs. Raksti. Darbu katalogs. Sarakste. — Rīga: 

Neputns, 2002. — 22. lpp. Turmāk: Matvejs, 2002... lpp.

Irēna Bužinska

Voldemārs Matvejs ārpuseiropas kultūru pētniecības 

kontekstā XX gs. sākumā
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mākslas muzeja izstāžu kurators Vil-

jams Rubins jēdzienu «primitīvisms» 

ap XX gs. 80. gadiem sāka lietot pē-

diņās. Terminoloģijas problēmas 

raksturo arī situācija XX gs. beigās, 

kad Francijā speciālisti piedāvāja lie-

tot jēdzienu Arts Premiers (Pirmās 

mākslas),1 kas tomēr tagad — XXI gs. 

sākumā — tiek aizstāts ar visu re-

ģionu uzskaitījumu muzeju nodaļu 

nosaukumos un izstādēs. Līdz ar to 

jēdziens «primitīvisms» vispirms 

tiek attiecināts un lietots kontekstā ar 

XX gs. sākumā radušos mākslinieku 

modernistu un intelektuāļu interesi 

par ārpuseiropas kultūrām, kā arī 

saistībā ar zinātnieku — etnogrāfu, 

arheologu un vēsturnieku — pētīju-

miem.

Tomēr būtu svarīgi piebilst, ka 

krievu avangarda vidē, kurā norisi-

nājās Voldemāra Matveja gan teorē-

tiskās, gan mākslinieciskās daiļrades 

attīstība, jēdziens «primitīvisms» 

tika apskatīts vēl plašāk, jo Krievijā 

atšķirībā no Francijas vai Vācijas notiek apzināta pievēršanās vietējam «primitīvis-

mam» — tautas mākslai un visām tās radošajām izpausmes formām — lubu bildītēm, 

ikonām, bērnu rotaļlietām, izkārtnēm, folklorai. Šo tendenci varētu nosaukt arī par 

«savas esības» vai «savas nacionālās būtības» meklējumiem, kura izskan arī tik pazīs-

tamajos Voldemāra Matveja vārdos, kurus lasām mākslinieka 1910. gada 30. oktobra 

rakstītajā vēstulē:

«Es esmu nabags latvietis, un es mīlu nabadzību, un mūsu nabagā zemē ir tik daudz 

skaistuma aiz sētām, pakšķiem, pagātnē, visā, kas pie malas nolikts...»2

Šīs tendences veidošanās sākumā, tas ir, laikā ap 1907.—1910. gadu, turpat visi 

krievu avangarda mākslinieki un, protams, arī Voldemārs Matvejs izjuta Eiropas, pir-

mām kārtām, franču jaunākās mākslas ietekmes. Nenoliedzami, ka šai ziņā kā viens 

no spēcīgākajiem paraugiem ir jāmin franču mākslinieks Pols Gogēns. Voldemārs 

Matvejs par Polu Gogēnu 1910. gada vasarā sarakstītajā manifestā «Krievu secesija» 

raksta:

1.  Sk., piemēram, interviju ar Āfrikas mākslas izcilu kolekcionāru un speciālistu, Branlī muzeja 

iniciatoru Žaku Keršašu. Les Arts Permiers au Louvre//Connaissance des Arts. — Paris, 

2000. — P. 30—32.

2.  Matvejs, 2002, 131. lpp.

Jēdziena izmantojums atklāj arī ar 

to saistīto problemātiku. Tā Rietumei-

ropā — Francijā un Vācijā — interese 

par primitīvo vispirms aizsākas ar 

vadošo modernisma pārstāvju — 

Pablo Pikaso, Anrī Matissa, Morisa 

Vlaminka, Anrī Derēna, Emīla Nol-

des, Vasilija Kandinska un citu māks-

linieku — pievēršanos ārpuseiropas 

jeb, lietojot tālaika terminoloģiju, 

ilgstoši ignorētiem «eksotiskiem» 

reģioniem — Āfrikai, Okeānijai, Zie-

meļamerikai. Tas ir ļoti plašs, niansēts 

iespaidu komplekss, ko apliecina kaut 

vai minēto autoru daiļrade1.

Izcilais krievu Āfrikas mākslas 

speciālists Vils Mirimanovs XX gs. 

60. gados piedāvāja šī reģiona māks-

las parādības saukt par «tradicio-

nālo» mākslu, aizstāvot viedokli, ka 

te saglabājies tāds sabiedrības attīs-

tības līmenis, kas dod iespēju ar to 

starpniecību rekonstruēt pirmatnējas 

kopienas laikam raksturīgus kultūras 

un mākslas procesus2.

Rietumu afrikānistu aprindās 

XX gs. 70. gados tiek ieviests termins 

«cilšu māksla» (Tribal Art), kas tomēr 

visai drīz tika noraidīts, jo tika atzīts 

par pārāk vienkāršotu — vēršoties 

pret to, lai tādējādi netiktu saglabāta 

Rietumu kultūras pārākuma atzīšana 

pār citu reģionu kultūrām3. Tieši šī 

paša iemesla dēļ Ņujorkas Modernās 

1.  Kā vienu no fundamentālākajiem pētījumiem par šo tēmu varētu minēt: Rubin W. «Primitivism» in 

20th Century Art. Volume I, II. — New York: Museum of Modern Art, 1984, kā arī: Bilang K. Das 

Gegenbild: Die Begegnung der Anantgarde mit dem Ursprünglinchen. — Leipzig, 1989. V. Rubīna 

sastādītajā katalogā tiek apskatīta «primitīvisma» jēdziena nozīme un pielietojums mākslas vēsturē. 

Sk. Kataloga I sēj. 1.—7. lpp., kā arī komentārus 74.—75. lpp. Turpmāk: Rubin, 1984,Vol... P..

2.  Мириманов В. Б. Превобытное и традиционное искусство. — Москва—Дрезден, 1974, 

Мириманов В. Б. Искусство тропической Африки. — Москва. 1987. — С. 9.

3.  Primitivism and twentieth-century art. Documentary History. Edited by J. Flam and M. Deutch. — 

Los Angeles&London, 2003. — P. XIV.

1. attēls. Olga Rozanova. Tunguskas šamaņi. 

Zīmējums. Ap 1913. Privātkolekcija Berlīnē

2. attēls.  Fotogrāfi ja no V. Matveja nepublicētās grā-

matas «Ziemeļāzijas tautu tēlniecība» 1913. LMA IC
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Kā zināms, Voldemārs Matvejs bija iecerējis izdot grāmatu ar Ziemeļāzijas tautu 

tēlniecību, taču mākslinieka rokraksti un manuskripts ir gājuši bojā, un mēs varam 

spriest vienīgi par grāmatas vizuālo materiālu — fotogrāfi jām1. Aplūkojot pat da-

žus attēlus, ir skaidrs, ka arī Voldemāru Matveju vispirms interesējusi skulptūras 

virsma — faktūra. Minētā iemesla dēļ priekšmeti izvietoti tā, lai pēc iespējas labāk 

būtu saskatāma zāģējuma un virsmas apdares savdabīgā tehnoloģija. Ziemeļāzijas 

tautu skulptūra, protams, ir V. Matveja zinātnisko pētījumu objekts, taču mākslas 

darbu fotouzņēmumos visai spilgti ir īstenojies arī radošais princips. Rodas iespaids, 

ka fotogrāfs pats it kā veido, «atjauno» skulptūru virsmas. Ne jau velti katrs centimetrs 

šajos koka darinājumos fi ksēts, paužot īpašu mākslinieka attieksmi, pat mīlestību. 

Domājams, ka te autoram palīdzējusi gleznotāja pieredze. Rezultātā fotouzņēmumi 

ir kļuvuši par tādu kā savdabīgu «simbolu rakstu, kurš ir spējīgs radīt priekšstatu par 

priekšmetu».

Voldemāra Matveja radošās darbības pēdējais posms sākas 1912. gada sākumā, 

gatavojot publicēšanai «Sojuz Molodjoži» rakstu krājumus, kā arī piedaloties apvie-

nības vērienīgo plānu realizācijā.

Izmantodams akadēmijas piešķirto mācību atvaļinājumu, kā arī mākslinieku ap-

vienības sniegto fi nansiālo atbalstu, V. Matvejs 1912. gada vasarā dodas uz Parīzi. 

Pa ceļam viņš apmeklē Vāciju — Berlīni, Hamburgu, Hāgeni, brīdi uzkavējas Ķelnē, 

lai, kā norādīts vēstulē Levkijam Ževeržejevam, «sagremotu vācu dekadenci»2. Šeit 

Matvejs iepazīstas ar Vasiliju Kandinski, Franci Marku, Gabrielu Minteri, tiekas ar 

apvienības «Zilais jātnieks» dalībniekiem, kā arī ar Ķelnes gleznu galerijas direktoru, 

kuram izsaka piedāvājumu organizēt Maskavas un Pēterburgas mākslinieku darbu 

izstādi.

Parīzē tiek īstenoti pavisam citi mērķi un uzdevumi. Laiks aizrit, gleznojot stu-

dijas Monmartrā un vācot materiālus zinātniski pētnieciskajam darbam. Visai bieži 

V. Matvejs apmeklē muzejus, dažādus antikvariātus, veikalus un izstādes, kurās tiek 

eksponēti un pārdoti Āfrikas mākslas darbi. Protams, viņš iepazīstas arī ar franču 

mākslinieku darbiem.

Ir saglabājusies vēstule no Parīzes, kuru viņš 1912. gada vasaras vidū raksta savam 

draugam Kārlim Ārem, aicinot to atbaukt, lai apskatītos Parīzi un arī Pikaso darbus3. 

Diemžēl atkal vairums dokumentu un citu liecību ir gājis bojā. Tomēr mākslinieks 

Uga Skulme 1924. gada 16. maijā publicētajā rakstā min faktu, ka drauga brauciens ir 

noticis un ka viņi ir apmeklējuši Pikaso un Matissa darbnīcas4.

1.  Plašāk par to: Matvejs, 2002, 56. lpp.

2.  Matvejs, 2002, 138. lpp. Plašāk par Voldemāra Matveja darbību Parīzē sk. Bužinska I. Some words 

about Voldemārs Matvejs (Vladimir Markov) and his book «Th e Art of Esater Island»//Rapa Nui 

Journal. — Los Angeles, Volume 14, Nr. 3, 2000. — Pp. 89—92.; kā arī: Howard J. Th e Union of 

Youth. — Manchester, 1992. — P. 134.

3.  Matvejs, 2002, 140. lpp.

4.  Skulme U. Desmit gadus pēc Matveja nāves//Latvijas Kareivis. — 1924. — 16. maijs.

«Gogēns bij’ īsts gleznotājs. Viņš neapmierinājās ar krāsu plankumiņu trīcēšanu, bet 

gribēja, lai krāsas skan, lai viņas ir skaistas. Viņš ieveda krāsu kombinācijās melodiju 

un loģiku. Pie viņa gleznojumiem velti meklēt pēc nevajadzīgiem krāsu toņiem, pēc šā 

tā iekļuvušas krāsas. Nekāda zīmēšana ar krāsām, bet gleznošana ar krāsām. Gogēns 

mācīja mums akcentu glezniecību, mācīja mūs krāsās domāt un ir, kas uz krāsu attie-

cas, mums nonesis uz zemes daļiņu debešķīgas poēzijas.»1

Lielā mērā Pola Gogēna ietekmē Voldemāra Matveja kompozīcijās «Jātnieki mež-

malā», «Vīrietis ar zirgu», «Ābolu novākšana», «Atvadas» (ap 1910—1911, nav sa-

glabājušās) sastopam vispārinātiem tēliem, simboliem līdzīgu cilvēku fi gūru atvei-

dojumu ar robustām, it kā no koka nemākulīgi tēstām kājām, maisiem līdzīgiem 

ķermeņu apjomiem.

3. attēls.  Anrī Russo. Jozefa Brummera portrets. 1909. Privātkolekcija Šveicē

Ir vērts pieminēt vēl vienu «eksotiskā» — «primitīvā» komponentu, kas sākumā 

aizsākās no Pola Gogēna intereses par akmens un koka tēlniecību, taču 1910. gada 

sākumā ieguva savu krievisko ekvivalentu. Krievijā tā bija vairāku mākslinieku pie-

vēršanās Ziemeļāzijas — Sibīrijas tautu tēlniecībai. Tā gleznotāja Natālija Gončarova 

ap 1908.—1910. gadu radīja vairākas gleznu kompozīcijas, kurās attēlotas Sibīrijā 

atrastas senas, arhaiskas sieviešu fi gūras no akmens. Savukārt Voldemāra Matveja 

laikabiedre, arī Pēterburgas mākslinieku apvienības «Sojuz Molodjoži» biedre Olga 

Rozanova iepazinās ar Sibīrijas tautu tēlniecību, par ko liecina viņas zīmējumu ski-

ces, kuras māksliniece bija veikusi Krievijas Zinātņu akadēmijas Etnogrāfi skā muzeja 

krājumos Pēterburgā. Zīmīgi, ka arī viņa iepazīstas ar to pašu skulptūru kolekcijas 

daļu — tie ir Amūras upes lejtecē dzīvojošas cilts nanaju (goldu), Amūras deltas re-

ģionā un Sahalinā dzīvojošas cilts nivhu (giļaku) tēlniecības paraugi. Māksliniece pa-

pildina zīmējumus ar komentāriem par virsmas apstrādes veidu, materiālu lietojumu 

un ķermeņu formu attiecībām2.

1.  Matvejs, 2002, 18. lpp.

2.  Plašāk par to sk.: Терехина В. Н. Владимир Марков и Ольга Розанова о «Принципах нового 

творчества»//Волдемар Матвей и «Союз Молодежи». — Москва, 2005. — С. 125—136.; kā arī: 

Гурьянова, 2002. С. 18.
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Jozefs Brummers (1883—1947) ir dzimis Budapeštā, kur viņš mācījās Dekoratī-

vās mākslas skolā1. 1907. gada beigās 24 gadu vecumā Brummers ieradās Parīzē, lai 

turpinātu mākslas studijas. «Noklausījies pamācības» Ogista Rodēna un Anrī Ma-

tissa privātajās studijās, kā arī tikpat 

pavirši apmeklējis vairākas privātās 

akadēmijas Monparnasā, viņš visai 

drīz atklāja savu patieso talantu un 

spējas mākslas darbu tirdzniecībā, 

uzpērkot japāņu gravīras slavenu pa-

sūtītāju uzdevumā.

«Skopulis ar burvīgu Āfrikas un 

Polinēzijas kolekciju» — tā 1912. gada 

jūlija beigās datētā vēstulē Voldemārs 

Matvejs raksturoja Jozefu Brum-

meru2. Tiesa gan, vēstulē nav minēts 

konkrēts vārds, bet par to, ka tā tomēr 

ir bijusi viņa galerija, var spriest pēc 

šādiem faktiem. Kā tālāk uzzinām 

no tās pašas vēstules, Voldemārs 

Matvejs apmeklēja galeriju kopā ar 

savu paziņu Nikolaju Zarecki un sla-

veno Maskavas mākslas kolekcionāru 

Sergeju Ščukinu. Abu mākslinieku 

cildinošie vārdi par afrikāņu skulptū-

rām atstāja uz viņu vēlamo iespaidu, 

jo sekoja mākslas darbu iegāde — uz 

Krieviju aizceļoja vairāki nēģeru tēl-

niecības paraugi un viena Pablo Pi-

kaso glezna. Fotogrāfi jas no pieciem 

S. Ščukina kolekcijā esošajiem tēlnie-

cības paraugiem tika publicēti Karla 

Einšteina 1915. gadā publicētajā grā-

matā. Pastāv iespēja, ka Matvejs ar 

savu padomu stimulēja tieši šo darbu 

iegādi3.

Domājams, ka Voldemārs Matvejs 

bija apmeklējis Jozefa Brummera galeriju arī 1913. gadā, vācot materiālus un fotogra-

1.  Plašāk par Juzefu Brummeru sk.: Rubin, 1984, Vol. I, Pp. 143—149.

2.  Matvejs, 2002, 138.—139. lpp.

3.  Nēģeru skulptūras no Sergeja Ščukina kolekcijas tika eksponētas vienkopus ar Voldemāra Matveja 

darbiem un fotogrāfi jām A. Puškina Valsts Tēlotājas mākslas muzeja fi liālē — Privātkolekciju muzeja 

telpās sarīkotajā izstādē. Reproducēti izdevumā sk.: Matvejs, 2002, 136. lpp.

Lai arī Voldemāra Matveja attiek-

sme ir ne vienmēr pozitīva, tomēr 

viņš rūpīgi tika pētījis Pablo Pikaso 

darba metodi. Tā apcerējumā «Daiļ-

rades principi plastiskās mākslās. 

Faktūra» lasām:

«Šis mākslinieks uzlīmē uz audekla 

nodzeltējušu avīžu izgriezumus un pie 

tam uz tiem taisa zīmējumus; uzlīmē 

krāsainu afi šu gabaliņus, audekla ga-

baliņus ar nepaotēto pusi uz augšu u. c. 

Interesanti atzīmēt viņa darba veidu 

«virsmas», audekla skaistuma apdarē. 

Uz audekla gludās virsmas viņš vietu-

mis izmētā ar smiltīm sajauktās krāsas 

piciņas; izkaisa pa gludo audekla virsu 

arī atsevišķus smilšu graudus, apklā-

tus ar krāsu; toties citas gleznas daļas 

viņš burtisku pulē ar lakām.»1

Kā zināms, vairāk par jauno 

mākslu Voldemāru Matveju aizrāva 

1912. gada vasaras brauciena laikā pa 

Eiropu atklātā Āfrikas un Okeānijas 

māksla. Viņš kā mākslinieks lieliski 

saprata, ka «..jaunā mākslinieku paaudze ir pateicīga Āfrikai, ka tā palīdzējusi izkļūt 

no eiropeiskā sastinguma un strupceļa. P. Pikaso un arī A. Matiss mācījies no šīs tēl-

niecības» — tā vēlāk lasām viņa izdevumā «Nēģeru māksla»2. Tieši šo reģionu māks-

las pētniecībai mākslinieks velta savas dzīves pēdējos mēnešus, 1913. gada vasarā, 

Eiropas etnogrāfi skos muzejos savācot informāciju un fotogrāfi jas grāmatām par 

Lieldienu salas mākslu un Āfrikas mākslu. Tā kā pēdējā minētā grāmata iznāca tikai 

pēc autora nāves 1919. gadā, Matveja apcerējums tiek uzskatīts par otro nozīmīgāko 

grāmatu, kas veltīta afrikāņu mākslas analīzei no estētiskā viedokļa. Pirmās grāma-

tas autors ir Karls Einšteins, kura grāmata «Negerplastik» tika izdota 1915. gadā ar 

kolekcionāra Jozefa Brummera fi nansējumu. Lai arī nav dokumentālu pierādījumu, 

kad un kādos apstākļos ir tikušies Voldemārs Matvejs, Jozefs Brummers un Karls 

Einšteins, par to liecina vairāki fakti. Ņemot vērā to, ka latviešu speciālistiem abu 

pēdējo minēto personu vārdi varētu būt pasveši, uzskatu par nepieciešamu sniegt 

dažas ziņas par tiem.

1.  Matvejs, 2002, 41. lpp.

2.  Matvejs, 2002, 92. lpp.

4. attēls.  V. Matveja grāmata “Nēģeru māksla”. 1913.

72. attēls. Āfrikāņu skulptūra no Libērijas.

Jozefa Brummera kolekcijā Parīzē

5. attēls.  Koka skulptūra no Libērijas. 6. attēls no

Karla Einšteina grāmatas «Negerplastik».

1915. Jozefa Brummera kolekcijā



40 41

Brummers nav devis nekādas norādes par kolekcijām. Pētnieki ir veikuši tēlniecības 

identifi kāciju un secinājuši, ka grāmatā ir publicēti afrikāņu mākslas darbi no Berlī-

nes un Londonas muzejiem, bet vairākums ir nācis no viņa paša kolekcijas, pie tam 

seši grāmatā ievietotie darbi pieder citam kultūras reģionam — tie ir no Okeānijas.

Tāpat kā vēlāk Voldemārs Matvejs, arī Karls Einšteins savā sacerējumā uzsver Āf-

rikas mākslas savdabību. Viņš raksta, ka šos mākslas darbus ir jāvērtē pēc tai piemī-

tošiem kritērijiem un likumībām. Einšteins ir pārliecināts, ka nēģeri savus darbus 

rada kā «visspēcīgāko reālismu». Tekstos viņš uzsver, ka afrikāņu skulptūra «neko 

nenozīmē», jo «tā ir dievs, mītiska realitāte, kas anulē cilvēka eksistenci».1 Analizē-

jot afrikāņu tēlniecības uzbūves pamatprincipus, pētnieks veic tās salīdzinājumu ar 

Eiropas tēlniecību, pasvītrojot to, ka melnā kontinenta formveides elements ir kubs. 

Vācu pētnieks uzskata, ka visā kontinentā tiek lietota universāla sistēma. Sacerējuma 

beigās ir doma, ka arī maskās var saskatīt kubistisku uzbūvi.

Voldemāra Matveja (1877—1914) «ceļš uz Āfriku» bija daudz straujāks un varbūt 

tieši tādēļ tik intensīvs. Viņa pirmajos teorētiskajos sacerējumos «Krievu secesija» 

(1910) un «Jaunās mākslas principi» (1912) nav sastopamas nekādas norādes par 

Āfrikas un Okeānijas mākslu — tās parādās grāmatā «Daiļrades principi plastiskās 

mākslās. Faktūra», pie kuras Voldemārs Matvejs sāka strādāt jau pēc sava pirmā Ei-

ropas apmeklējuma 1912. gada vasarā. Kā zināms, viņa dzīves laikā — 1914. gada sā-

kumā — iznāca vienīgi «Lieldienu salas māksla» — izdevums, kurā viņš pirmais pa-

saulē novērtē šī reģiona tēlniecības objektus kā nozīmīgus mākslas darbus. Savukārt 

«Nēģeru māksla», kurai materiāli tika savākti Eiropas muzejos 1913. gada vasarā, 

iznāca tikai pēc autora nāves 1919. gadā. Līdz ar to Matveja apcerējums tiek uzskatīts 

par otro nozīmīgāko grāmatu, kas veltīta afrikāņu mākslas analīzei.

Voldemāra Matveja (Vladimira Markova) «Nēģeru mākslai» ir sastādītāju Varva-

ras Bubnovas un Levkija Ževeržejeva priekšvārds. Tam seko ievads, piecas sadaļas un 

121 attēls no 72 objektiem, kuri fotografēti Berlīnes, Londonas, Kopenhāgenas, Parī-

zes, Oslo, Ķelnes, Leipcigas un Leidenes muzejos. Arī Voldemārs Matvejs sacerējumu 

sāk ar domu, ka «Āfrika ir zeme, kurai pieder bagāta māksla», un tālāk tekstā min, ka 

«apbrīnojama ir tās daiļrades patstāvība, formu un līniju bagātība un daudzveidība 

un reizē arī stila vienotība. Šai mākslai nav līdzīgas visā pasaulē»2. Tomēr atšķirībā 

no Karla Einšteina viņš mākslas darbu vērtējumu un analīzi veic no mākslinieka po-

zīcijām. Grāmatas vājākā vieta no mūsdienu viedokļa ir garie izmantoto literatūras 

avotu pārstāsti. Spriedumi un secinājumi nav tik vispārināti, bet mākslas darbu ana-

līze ir saistīta ar konkrēto vizuālo materiālu. Matvejs ir vienis prātis ar Einšteinu, ka 

mākslas darbi «ir gan kā reliģiska kulta, gan arī kā sadzīves daļa», taču viņš izvirza 

pieņēmumu, ka tiem ir simboliska nozīme. Viņš saka:

«Nēģeru mākslā sastopams neizmērojams plastisko simbolu klāsts; nekur nav reālu 

formu, tās visas ir pilnīgi patvarīgas, tās gan kalpo reālām interesēm, bet dara to plas-

1.  Iepazinos ar šī darba tulkojumu angļu valodā. Sk. : Carl Einstein. African Sculpture//Primitivism 

and twentieth-century art. Documentary History. Edited by J. Flam and M. Deutch. — Los 

Angeles&London, 2003. — Pp. 77—92.

2.  Matvejs, 2002, 88. lpp.

fējot nēģeru un Okeānijas mākslas darbus topošajām grāmatām. Viņš pats «skopuļa» 

galerijā nofotografēja sievietes statueti no Bamanas cilts Mali. Matveja grāmatā attēli 

publicēti divos dažādos rakursos.1 Karla Einšteina grāmatā šī skulptūra redzama uz 

pamatnes un citā pagriezienā2.

Jozefs Brummers bija ļoti ieinteresēts vācu literāta izdevumā, jo viņš ne vien 

fi nansēja grāmatas drukāšanu, bet arī izveidoja kvalitatīvu tēlniecības fotogrāfi ju 

komplektu. Karam sākoties, Karls Einšteins tika iesaukts armijā un atradās frontē 

Elzasā.

Karls Einšteins (1885—1940) ir Vācijā dzimis ebrejs, kas — ja runājam par viņa 

politiskajiem uzskatiem — simpatizēja komunistiem un bija aktīvs anarhists3. Viņa 

radošajā mantojumā ietilpst «Negerplastik», kas 1920. gadā tika izdota atkārtoti. 

1912. gadā Karls Einšteins sarakstīja romānu Bebuquin oder die Dilettanten des Wun-

ders, bet 1922. gadā tika izdota viņa grāmata Die Kunst des 20 Jahrhunderts, kurai 

pateicoties literāts saņēma uzaicinājumu pasniegt Bauhauzā, taču šo piedāvājumu 

noraidīja. Bez tam Berlīnē 1920. gada sākumā Karls Einšteins sadarbojās arī ar žurnā-

liem Die Aktion, Die Pleite, Der Blutige Ernst, Das Kunstblatt. Kad 1923. gadā Berlīnē 

Kārlis Zāle izdeva pirmo latviešu modernistu mākslas žurnālu «Laikmets», tā pir-

majā numurā no Das Kunstblatt tika pārpublicēts Karla Einšteina raksts. 1928. gadā 

viņš pārcelās uz pastāvīgu dzīvi Parīzē, kur sadarbojās ar Georges Batalle žurnālā 

Documents: Doctrines, Archéologie, Beaux-arts, Ethnographie.

1930. gadā iznāca modernisma analīzei veltītā grāmata Handbuch der Kunst, bet 

1934. gadā — monogrāfi ja par Žoržu Braku. Viņš ir sarakstījis arī dialogus vairākām 

franču režisora Žana Renuāra fi lmām. 1937. gadā Karls Einšteins kā brīvprātīgais 

piedalījās Spānijas pilsoņu karā. 1940. gadā viņu arestēja un ieslodzīja vācu repat-

riantu nometnē. Lai izvairītos no izdošanas nacistu varas iestādēm, 1940. gada 5. jū-

lijā Karls Einšteins izdarīja pašnāvību.

Atšķirībā no Voldemāra Matveja, kura teorētiskā doma attīstījās pašmācības ceļā, 

kā arī balstoties uz savu mākslinieka pieredzi, Karls Einšteins bija guvis pietiekami 

labu izglītību. No 1904. līdz 1908. gadam viņš apmeklēja Georga Zimmela fi lozofi jas 

un Heinriha Velfl īna mākslas vēstures lekcijas. Augstskolas diplomu viņš tomēr neie-

guva (tāpat kā Matvejs!). 1907. gadā Einšteins pirmoreiz apmeklē Parīzi, iepazīstoties 

ar Pablo Pikaso, Žoržu Braku, Huanu Grisu un citiem māksliniekiem, bet 1920. ga-

dos sākumā šie kontakti kļuva vēl ciešāki.

 Karla Einšteina «Negerplastik» ir izteikti teorētisks sacerējums, kurā jūtamas 

autora simpātijas un kāpināta interese par kubismu. Āfrikas tēlniecības analīze tiek 

veikta vispārināti, nepievēršoties konkrētu reģionu mākslas īpatnībām. Grāmatā 

ir piecas nodaļas — metodoloģiskie norādījumi, gleznieciskais, reliģija un Āfrikas 

māksla, aplūkojot kubu telpā, maska un ar to saistītais. Tekstam seko 95 objektu 

111 fotogrāfi jas. Kā liels izdevuma trūkums minams tas, ka attēlu sakārtotājs Jozefs 

1.  Владимир Марков, Искуссто негров. — Петроград, 1919.— Илл. 72—73.

2.  Karl Einstein. Negerplastik. — Lepzig, 1915. — S. 6.

3.  Plašāk par Karlu Eišteinu sk. Rubin, 1984, Vol. I, Pp. 149—151.
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Lai gan reklāmas klātbūtnes apliecinājumiem Latvijas teritorijas kultūrtelpā ir se-

nas tradīcijas, mākslas vēsturē vai plašākā kontekstā kulturoloģijā tā būtībā ir maz 

apgūta tēma. Nedaudzās reklāmas un mākslas saskarsmei veltītās zinātniskās pub-

likācijas tikai daļēji atsedz kādu atsevišķu, no kopainas savrupinātu tēmas aspektu, 

un tas ir visai ierobežotā laika periodā vai padomiskās cenzūras ideoloģiski iekrāsotā 

interpretācijā. Būtu laiks arī mums reabilitēt šos ārvalstīs jau sen pienācīgi novērtē-

tos, bet autoritārā režīma ilgus gadus noliegtos un līdz ar to arī Latvijas kultūras vēs-

tures noklusētos mākslas un reklāmas komunikācijas procesos radušos komerciālos 

artefaktus.

Ieskats tēmas vēsturē

Pirmais nosacīti plašākais apskats par sava laika komerciālajiem artefaktiem ir 

V. Peņgerota raksts, kas publicēts izdevumā Grāmata par grāmatu.1 Tajā autors kon-

kretizē paša ieviestā termina «lietišķā grafi ka» jēdzienisko aptvērumu un min virkni 

latviešu mākslinieku, kuri līdz 1925. gadam bija iesaistījušies arī topošās reklāmas 

industrijas pasūtījumu izpildīšanā. No starpkaru posma Latvijas preses izdevumiem 

gandrīz vai vienīgā avīze, kas pastāvēšanas laikā (1920.—1934. g.) tomēr regulāri 

publicēja materiālus par lietišķo grafi ku, bija Latvijas Grāmatrūpnieks. Fragmentāras 

ziņas atrodamas rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu un industriālo forumu 

katalogos ar tajos ievietotajiem kompāniju aprakstiem, preču attēliem un reklāmām, 

kā arī līdzīga rakstura iespiedizdevumos no lietišķās grafi kas u. c. mākslas darbu ska-

tēm ar norādēm par atsevišķu mākslinieku darinātajiem konkrētiem reklāmas fak-

tiem.

No padomju laika publikācijām faktoloģiski bagātīgāko uzziņu materiālu par lat-

viešu lietišķo grafi ku, sākot no XX gs. pirmajiem gadu desmitiem un visu starpkaru 

posmu, sniedz Z. Kuples raksti, kas ievietoti autoru kolektīva veidotajā latviešu māks-

las vispārējā apskata krājumā Latviešu tēlotāja māksla 1860.—1940.2 Kā īpaši Latvijas 

1.  Peņģerots V. Lietišķā grafi ka Latvijā.//Grāmata par grāmatu. — R., 1925, 1. sēj., 26.—31. lpp.

2.  Kuple Z. Lietišķā grafi ka.//Latviešu tēlotāja māksla 1860.—1940. — R., 1986, 191.—193., 

419.—420. lpp.

tikas valodā. Šādā veidā nēģeris izpauž visu savu priekšstatu un izjūtu pasauli. Viņš 

nedzenas pēc realitātes, viņa īstenā valoda ir rotaļa ar masu, un šo rotaļu viņš ir izstrā-

dājis līdz pilnībai»1.

Analizējot galvenos formveides principus, mākslinieks runā nevis par apjomu, bet 

gan «par masām un blīvumiem (тяжести)», kurus pretnostatot tiek panākti spēcīgi 

ritmi, apjomi, līnijas.2

Apcerējuma beigās Voldemārs Matvejs atzīst, ka «nēģeru māksla nav bērna šļupsti, 

bet ir nopietna, patstāvīga māksla ar savām stingrām likumībām un tradīcijām».3

Kā liecina XX gadsimta vēsture, Voldemāra Matveja idejas un interese par ārpus-

eiropas reģionu kultūrām XX gadsimta sākumā kļuva par vienu no ceļiem, kas kal-

poja ļoti daudziem māksliniekiem viņu bezrūpīgajās, mērķtiecīgajās vai dramatiska-

jās jaunās mākslas meklējumu labirintos. Tieši tādēļ ir tik intriģējoši turpināt pētīt, 

kā viņa mantojums vērtējams un popularizējams citu reģionu kultūru pētniecības 

kontekstā.

1.  Matvejs, 2002, 92. lpp.

2.  Matvejs, 2002, 93. lpp.

3.  Matvejs, 2002, 94. lpp.

Raimonds Stabrovskis

Konceptuāls ievads Latvijas pirmspadomju laika 

reklāmas artefaktu komentāram
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bijuši pirmie patiesi komerciālie mediji Latvijas reklāmas vēsturē. Diemžēl senākās 

izkārtnes gājušas zudumā jau viduslaikos, kad Rīgā ne vienu reizi vien izcēlās uguns-

grēki, vai vēlāko karu (sākot ar Livonijas karu un beidzot ar Otro pasaules karu) 

postījumos. Līdz mūsdienām saglabājušies tikai daži akmenī kalti noliktavu ciļņi, 

kas datējami ar XVII gs. Vēl joprojām vecpilsētā aplūkojami t. s. Kamieļa un Ziloņa 

kādreizējo noliktavu ieejas portāli, kurus rotā augstcilnī veidotās šo svešzemju dzīv-

nieku izkārtnes. To dekora papildinājums ar akmenī cirstiem rožu ziediem, akanta 

lapu motīvu un pārpilnības ragiem norāda uz komerciālā artefakta piesaisti baroka 

mākslinieciskajai koncepcijai.1

Tirdzniecība bija viduslaiku Rīgas ekonomiskās labklājības pamats, un savu vado-

šās nozares prioritāti saglabāja līdz XIX gs. vidum, kad ar to sāka konkurēt rūpnie-

cība un vēlāk lielražošana. Tomēr tirdznieciskā rosība sekmēja Rīgas saimnieciskās 

dzīves vispārēju uzplaukumu. Īsā laikā te izveidojās dažādi rūpali, kas apmierināja 

rīdzinieku un iebraucēju ikdienišķās vajadzības pēc pārtikas, apģērba, ieročiem u. c. 

ikdienas dzīvē noderīgām lietām. Rīgā, tāpat citās viduslaiku Eiropas pilsētās, par 

preču izgatavošanas pamatvienību noformējās amatnieku darbnīca. Racionālākai 

preču izgatavošanas un realizācijas procesa organizēšanai amatnieki iesaistījās aroda 

apvienībās — cunft ēs (amatos).

Kopumā cunft u sistēma, kas aptvēra visu viduslaiku Eiropu, kavēja preču ražo-

šanas modernizācijas procesu, un amatu statūtos ietvertie noteikumi kļuva par ko-

merciālās iniciatīvas, brīvās tirgus konkurences un līdz ar to arī reklāmu stingri reg-

lamentējošu regulu. Piemēram, Strasbūras audēju amata nolikumā tika norādīts, ka 

pārdodamo preci drīkst izlikt tikai vienā logā un tikai vienu preces veidu: «Ne vairāk 

kā trīs Strasbūras vai kādas citas vadmalas gabalus». Vācijas pilsētās pastāvēja aizlie-

gums pie amatnieka darbnīcas uzstādīt «spilgtas» izkārtnes utt. Līdzīgi tirdzniecisko 

un amatniecisko darbību regulējošie noteikumi atrodami arī Rīgas cunft u statūtos 

(šrāgās) t. s. namnieku runu sakopojumos (Bursprake) u. c. pilsētas pašvaldības nor-

matīvajos aktos. Starp tiem ir arī tādi, kas visai tieši attiecas uz reklāmu. Piemēram, 

XVII gs. namnieku runu sakopojuma 44. pants noteica: siļķes nav brīv citādi pārdot, 

kā vien ar tā vārdu, kas tās ķēris un sālījis, tāpat arī drēbes ar vārdu, kas tās audis.»2 

Tas pats attiecās arī uz mucenieku, ieroču izgatavotāju, bet jo īpaši uz cēlmetālu iz-

strādājumu marķēšanu ar meistara darbnīcas komerczīmi, un tā jau ir viena no mūs-

dienu brenda (zīmolvedības) praktizētajām uzņēmuma reprezentācijas formām.

Iecietīgāku attieksmi viduslaiku Eiropas pilsētās baudīja sabiedrisko organizāciju, 

apvienību, brālību, t. i., pamatā to pašu cunft u (nevis atsevišķu amatnieku darbnīcu), 

un ģilžu publiskās reprezentācijas apliecinājumi, kurus reklāmas vēsturnieki iedēvē-

juši par «korporatīvo reklāmu». Pie tās pieder minēto organizāciju ģērboņi, karogi, 

patronu (svēto aizbildņu) mākslinieciski veidotie tēli u. c. atribūtika.

Lai gan cunft u sistēma paredzēja stingrus reklāmas ierobežojumus, tomēr pilnīgi 

bez tās iztikt arī nevarēja. Viduslaiku pieticīgajam patērētājam tāpat bija nepiecie-

1.  Cielava S. Cilnis Vecrīgas laicīgajā arhitektūrā. — R., 1985, 112. lpp.

2.  Straubergs J. Rīgas vēsture. — R., b.g. 2. sēj. 102. lpp.

vēsturiskajam komercplakātam veltītajiem apcerējumiem minamas V. Lapacinskas 

un I. Martinsones publikācijas.1 J. Borgs nelielajā rakstiņā Lietišķā grafi ka Latvijā ak-

centē domu par divām ievirzēm pirmspadomju perioda Latvijas lietišķajā grafi kā: 

romantisko ar pseidotautiskā elementa dominanti un racionālo, balstītu funkcionā-

lisma un krievu konstruktīvisma koncepcijā.2 Bet tādai specifi skai reklāmas izpaus-

mei kā komerczīmes savos pētījumos pievērsušās I. Blahina un V. Vilīte.3

Vēsturisks reklāmas lokālo tradīciju apskats

Reklāmas evolūcijai ir gadu tūkstošiem ilga vēsture, taču Latvijas teritorijā hro-

noloģiski senākās materiālās liecības par reklāmas faktiem saglabājušās no XI līdz 

XIII gadsimtam. Tās ir reljefi  veidotas ģeometriskas zīmes, kas tikušas iespiestas māla 

trauku apakšā. Mūsdienās vairums arheologu piekrīt pieņēmumam, ka šie vizuālie 

arhetipi ir podnieku darbnīcu markas. Aptuveni uz to pašu laiku attiecas arī t. s. 

īpašuma zīmes. Saimniekiem tās bija mantības piederību apliecinošs identifi kācijas 

simbols, ko tie iegrieza savos bišu kokos, darbarīkos, ar kuriem gāja talkās, zvejas 

piederumos un visbeidzot — arī kapu krustos.4 Tā izveidojās ornamentam līdzīgu 

svītru, krustiņu, kāsīšu un punktiņu kombinācijas, kuras, ieviešoties rakstīt prasmei, 

arvien vairāk nomainīja saimnieka vārds vai iniciāļi.

Lai arī minētās zīmes uzskatāmas par vēlāko uzņēmumu reprezentācijas atribū-

tiem un preču marku priekštecēm, tomēr kaut cik nopietnāk par reklāmas faktu ma-

teriālajiem apliecinājumiem Latvijā un visā Austrumbaltijā var runāt tikai, sākot ar 

vācu feodāļu un tirgotāju ekspansijas pirmajiem gadsimtiem, kad radās sociālekono-

miskie priekšnoteikumi aktuālai nepieciešamībai pēc vizuālajiem komerciālās sazi-

ņas līdzekļiem. Tiesa gan, to izplatība no  XIII līdz XVII gs. 40. gadiem galvenokārt 

aprobežojās ar Rīgu un pilsētas saimnieciskās dzīves pamatnozarēm — tirdzniecību 

un amatniecību.

Pēc vācu tirgotāju apmešanās Daugavas grīvā Rīga kļuva par nozīmīgu starptautis-

kās tirdzniecības tranzītostu visā Baltijas jūras reģionā. Preču izkraušanai, šķirošanai 

un uzglabāšanai Rīgā, kā jau tas bija ierasts visās Hanzas tirgotāju apvienības pilsētās, 

tika būvētas noliktavas (brāķi, spīķeri), ko viduslaikiem raksturīgā tradīcijā pilsētvidē 

situēja telpiskas izkārtnes ar kādu nebūt bieži vien eksotisku tēlu. Domājams, ka šie 

no koka vai kāda cita izturīgāka materiāla darinātie vides reklāmas objekti būs arī 

1.  Lapacinska V. Plakāts.//Latviešu tēlotāja māksla 1860.—1940, 403. — 408. lpp.; Martinsone I. Vētrainā 

laikmeta krāsainās liecības. Art Deco plakāti Latvijā.//Latvijas arhitektūra. — R., 1999, Nr.1. 70.—73. 

lpp.

2.  Borgs J. Lietišķā grafi ka Latvijā. //Latvijas dizains. Sast. M. Lācis. — R.,1984, 80.—90. lpp.

3.  Blahina V. Preču zīmes veidošanās un izaugsme latviešu lietišķajā grafi kā.//Latviešu tēlotāja 

māksla. — R., 1984, 59.—78. lpp.; Vilīte V. Jauni materiāli par Jelgavas sudrabkaļu darbību 17/19. gs.//

Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. — R., 1987, 48.—96. lpp.

4.  Cimermane I. Zīmes uz XI—XIII gs. māla traukiem Latvijas PSR teritorijā.//Latvijas PSR Vēstures 

muzeja raksti. Arheoloģija. — R., 1962. 95.—105. lpp.
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jumi, tad nākamā Rīgas avīze, kas sāka iznākt pēc 50 gadu ilga pārtraukuma (1761. g.) 

ar nosaukumu «Rigische Anzeigen» jeb Rīgas sludinājumi par dažādām lietām, kuru 

izziņošana nepieciešama un noderīga vispārējam labumam, atgādina turpat vai spe-

cializētu reklāmas izdevumu. Katra numura četrās lappusēs atradās vieta visam: Vid-

zemes guberņas pārvaldes rīkojumiem, sludinājumiem par pārdodamajām precēm 

(Waaren, so zu verkaufen), tajā skaitā par nekustamo īpašumu, sludinājumiem par 

aizbēgušiem dzimtļaudīm, graudu un pārtikas preču cenrādim, valūtas maiņas kursa 

tabulām, iebraukušo un aizbraukušo personu uzskaitījumam, tika piedāvātas izīrē-

jamas telpas un meklētas nozagtas lietas, pavēstīts par ostā ienākušajiem kuģiem utt.

No periodikas jaunievedumiem tāpat atzīmējams tāds izdevums kā adresu grāma-

tas. Pirmo Rīgas adresu grāmatu 1790. gadā izveidoja mācītājs Gustavs Bergmanis. 

Tajā starp alfabētiski sakārtotu rīdzinieku uzvārdu sarakstu, mājas adresi un nodar-

bošanos (amatu) atrodamas arī komerciāla rakstura uzziņas.

Un vēl ar žurnāla tipa izdevumiem Latvijas Ārste un Latviska Gada Grāmata aiz-

sākās latviešu valodā tiražētās periodikas tradīcijas. Gada Grāmatu no 1797. līdz 

1978. gadam drukāja J. F. Stefenhāgena tipogrāfi ja Jelgavā, un to rediģēja teologs Ma-

tīss Stobe. Žurnāls iznāca četras reizes gadā, pavisam astoņi numuri. Tomēr tam gan 

vairāk ir kultūrvēsturiska nozīme, reklāmas kontekstā tas vairāk atzīmējams kā fakts 

ar tālejošam sekām, nevis kā aktuāls tā brīža notikums.

Ārpus grāmatu un periodisko izdevumu tiražēšanas tipogrāfi jas arvien vairāk sāka 

izpildīt preču ražošanas uzņēmumu pasūtījumus. Medikamentu, tabakas, alkoholisko 

dzērienu un tiem līdzīgu produktu tirdzniecībā pamazām ieviesās iepakojums un 

tara, ko iespiedgrafi ka apgādāja ar preču etiķetēm un apdrukātām fasējuma kārbām. 

Mainījās arī komerczīmju raksturs. Manufaktūru kolektīvās ražošanas apstākļos tās 

zaudēja individuālā preču izgatavotāja identifi kācijas funkciju un pamatā kļuva par 

ražošanas uzņēmuma reprezentācijas atribūtu. Šodien mēs korporatīvo komerczīmju 

popularizēšanu apzīmējam ar vārdu brends (zīmolvedība).

Kopumā, raksturojot dotā perioda tipogrāfi ski tiražētos reklāmas faktus, jāsaka, 

ka ar iespiedgrafi kas kvalitātēm tie īpaši neizcēlās. Pārsvarā dominēja tekstiem pie-

blīvēti laukumi, ārvalstu (Nīderlandes, Vācijas) ilustratīvo paraugu citēšana un preču 

etiķešu etaloni ar nelielām tekstuālajām izmaiņām.

XVIII gs. 80. gados iesākās pārejas posms no feodālajām ražošanas attiecībām uz 

kapitālistisko darba organizāciju. Reklāma šajā samērā ilgstošajā procesā, kas noslē-

dzās XIX gs pēdējos gadu desmitos ar t. s. «rūpniecisko apvērsumu», arvien vairāk 

apliecināja savas spējas ietekmēt pieaugošās konkurences situāciju.

Šajā laikā turpināja pastāvēt visi iepriekšējie vizuālās reklāmas veidi un komerciāli 

informatīvie mediji. Taču pārbīžu rezultātā, kādas notika reklāmas pasūtītāju un tās 

adresāta sociālajā struktūrā, daži no tiem zaudēja aktualitāti, kamēr citi attīstījās ar 

pieaugošu komerciālās atdeves noslogojumu.

Viduslaiku pilsētvidē iederīgie cunft u u. c. sabiedrisko organizāciju korporatīvie 

reprezentācijas fakti, lai gan vēl palika apritē, tomēr tiem vairs nebija būtiskas nozī-

mes. Tagad publisko telpu sāka piepildīt ar cunft ēm nesaistītu individuālo preču izga-

šama kaut minimāla informācija par iegādātās preces izgatavotāju (ja nu gadījumā 

rastos pretenzijas par preces kvalitāti) vai viņu interesējošās iestādes atrašanās vietu. 

Amatnieku zīmes, izkārtnes un korporatīvā atribūtika līdz poligrāfi ski tiražētās rek-

lāmas sākumiem bija vienīgie komerciālās reprezentācijas līdzekļi.

Novitāte ar tālejošām sekām, kas izraisīja apvērsumu visā turpmākajā reklāmas 

nozares attīstībā, bija Johana Gūtenberga ap 1440. gadu izgudrotā drukājamā ma-

šīna. Īsā laikā tipogrāfi jas radās daudzās Eiropas pilsētās, un poligrāfi ski tiražētais 

teksts, kam drīzumā piebiedrojās arī attēls, pamazām iekļāvās topošajā reklāmas in-

dustrijā.

Rīgā (var teikt arī visā Latvijā), kā tas ir labi zināms, pirmā tipogrāfi ja pēc rātes 

iniciatīvas tika ierīkota 1588. gadā, un par tās apsaimniekotāju kļuva no Holandes 

(varbūt arī Vācijas) uzaicinātais speciālists Nikolajs (Nikolauss) Mollīns. Lai gan ne-

vienam no Mollīna vadītās tipogrāfi jas izpildītajiem 160 drukas darbiem nav tiešas 

saistības ar komerciju, viņa iespiestais Rīgas kalendārs būtībā aizsāka Latvijas perio-

disko izdevumu vēsturi. Nākamajā un gadsimtos, kas sekoja, arvien lielāku brošēto 

kalendāru uzziņu laukuma daļu aizpildīja komerciālie sludinājumi.

XVII gs. Latvijā līdzās preču amatnieciskajai izgatavošanai sāka attīstīties sīkrūp-

niecība. Radās pirmās manufaktūras, preču ražošanā un tirdzniecībā ar Rīgu sāka 

konkurēt arī citas Latvijas pilsētas, kas sekmēja reklāmas izplatīšanos provincē. Īpaši 

intensīvi jaunās saimniekošanas metodes ieviesās hercoga Jēkaba valdīšanas laikā 

(1642.—1681.) Kurzemes hercogistē. Tika dibinātas zāģētavas, darvas tecinātavas, 

stikla, pulvera, ziepju ražošanas manufaktūras, vairākas austuves un ieroču kaltu-

ves. Ventspilī attīstījās osta un kuģu būvniecība. Uz vietas ražotās preces un no aiz-

jūru kolonijām ievestos labumus — cukuru, tabaku, kafi ju, garšvielas utt. — hercoga 

aģenti tālāk pārdeva Rietumeiropas un Krievijas tirgos. Nepieciešamība pēc visas šīs 

izvērstās darījumu saimniecības nodrošināšanas ar komerciālo informāciju bija viens 

no iemesliem, lai XVII gs. beigās Jelgavā darbu uzsāktu hercoga galma spiestuve. 

Starp citiem tās izdevumiem, līdzīgi kā tas tika praktizēts citos Rietumeiropas starp-

tautiskās tirdzniecības centros (īpaši Nīderlandes un Anglijas ostu pilsētās), atroda-

mas arī nelielas informatīvās lapiņas par kuģu reisiem, tilpumu, pārvadājamo kravu. 

Šīs lapiņas, t. s. fl aeri (no angļu fl y — «lidot»), dažkārt bija arī ilustrētas ar kuģu vai 

kādas eksotiskas zemes ainavas attēlu.

XVII gs. 80. gadi Latvijas reklāmas vēsturē nozīmīgi ar pirmā regulārā laikraks ta 

dibināšanu. 1681. gadā G. Nellera tipogrāfi ja Rīgā sāka drukāt avīzi vācu valodā «Ri-

gische Novellen», kas uz četrām mazformāta lappusēm iznāca divas reizes nedēļā. Vi-

sai haotiskajā informatīvo rakstiņu salikumā gadījās arī pa kādam sludinājumam.

Ar 1721. gada Nīstades miera līgumu Latvijā beidzās aptuveni 200 gadu ilgstošais, 

gandrīz nepārtraukto karu periods, un turpmākajā XVIII gs. sabiedrība varēja pie-

vērsties saimnieciskās dzīves attīstībai. Labvēlīgajā tirgus situācijā manāmi aktivizē-

jās arī rosība reklāmas nozarē.

Visdinamiskākā izaugsme vērojama tā laika preses reklāmā. Ja Nellera izdotajā 

avīzē, kuras pēdējais numurs iznāca 1710. gadā, bija tikai daži neizteiksmīgi sludinā-
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Pirmos vispāratzītos panāku-

mus šajā reklāmas žanrā guva 

franču mākslinieki XIX gs. ot-

rajā pusē.

Latvijā senākās zināmās afi -

šas saglabājušās no XVIII gs. 

pirmajām desmitgadēm. Tās 

ir vienkrāsainas ksilogrāfi jas 

ar paziņojumiem par ceļojošo 

teātru un cirka trupu viesizrā-

dēm (1.,2. att.). Bet gadsimta 

beigās parādās arī pirmie krāsu 

komercplakāti. Šie, lai arī naivi 

sadzīvisku vai teiksmaini ro-

mantisku sižetu risinošie, bez-

stila vai labākajā gadījumā 

historisma un jūgendstila tradī-

cijai piesaistītie reklāmas fakti, 

tomēr jau uzrāda kvalitātes, kas 

ietvertas jēdzienā — komerc-

māksla.

XIX gs. beigās Latvija veido-

jās par nozīmīgu Viskrievijas 

industriālu reģionu ar attīstītu 

lielrūpniecību un izvērstu sīk-

ražošanas tīklu, ar brīvu kapitāla konkurenci un plašu preču realizācijas iekšējo un 

ārējo tirgu. Iestājās ekonomiskie nosacījumi, kuros reklāma Latvijā, gluži tāpat kā 

citviet rietumu pasaulē, kļuva par kapitālistiskā uzņēmuma vitāli svarīgu faktoru. Tā 

noformējās tipiskā ražošanas industrijā ar savu materiāli tehnisko bāzi, tehnoloģijām, 

darba metodēm un transportu, saviem speciālistiem un sazarotu nodaļu struktūru. 

Īsāk sakot, reklāmas nozare profesionalizējās.

Līdz Pirmajam pasaules karam atsevišķas Latvijas tipogrāfi jas bija sasniegušas 

Rietumeiropas valstu poligrāfi sko iespēju līmeni. Par tādu neapšaubāmi uzskatāms 

A. Grotusa litogrāfi jas uzņēmums Rīgā, kas skaitījās vismodernākā tipogrāfi ja tā 

laika Krievijā.

Viens no unikālākajiem Grotusa tipogrāfi jā drukātajiem izdevumiem, kam pienā-

kas vislielākie nopelni iespiedgrafi kas, tajā skaitā arī ilustrētās reklāmas sludinājumu 

attīstībā, ir Rīgas vēstures pētnieku joprojām apbrīnotā Ādolfa Rihtera izveidotās 

Adresu grāmatas (Riraer Adressbuch, herausgegeben von Adolf Richter). Katra gada-

gājuma grāmatas izdevumu, kuri iznāca no 1885. līdz 1914. gadam, ievadīja reklāmas 

sludinājumu lapas uz zaļa papīra, bet noslēdza reklāmas uz rozā papīra. Kopumā 

viena gada grāmata saturēja ap 250 sludinājumu. Dažu fi nansiāli varošāko uzņē-

tavotāju, pakalpojumu sniedzēju un ražošanas uzņēmumu vides reklāmas nesēji. Tie 

vairs ne tik daudz vērsās pie sabiedrības priviliģētajām aprindām, cik samērā plašā 

«vidējā» iedzīvotāju slāņa, kas jau bija kļuvis vairāk vai mazāk maksātspējīgs.

Mainījās arī pašu mediju informatīvais raksturs un ārējais veidols. Līdzās vidus-

laikiem raksturīgajai priekšmetiski tēlojošajai vai simboliskajai izteiksmei pilsētvidē 

parādījās grafīti uzraksti, kas tika krāsoti tieši uz ēku fasādes apmetuma. No tiem 

publiskajā telpā nodalījās brīvi stāvošas reklāmas vienības: izkārtnes, norādes utt., 

kuras funkcionēja verbāli informatīvajā režīmā.

Pieauga preses izdevumu skaits un tajos ievietotie reklāmas sludinājumi. Latviešu 

valodā drukātā periodika beidzot tika pie pirmajām avīzēm, ar kurām arī reklāmas 

kontekstā skaidrāk iezīmējās Latvijas kulturoloģijā akceptētā tēze par divu nacionāli 

un sociāli atšķirīgu kultūru līdzāspastāvēšanu. Pati pirmā no tām tā arī saucās «Lat-

viešu Avīzes» un iznāca 1822.—1910. gadam Jelgavā. Šajā neliela formāta luterāņu 

mācītāju rediģētajā nedēļas iz-

devumā ievietotie raksti parasti 

ieturēti tēvišķīgi pamācošā tonī. 

Taču pirmajos avīzes iznākša-

nas gados katrā numurā atro-

damas arī ziņas par Rīgas tirgus 

cenām u. c. satura komerciāla 

informācija. «Bet no reklāmu 

saturošiem laikrakstiem, kas 

sāka iznākt XIX gs. otrajā pusē, 

kā populārākie minami «Mājas 

Viesis» un «Pēterburgas Avī-

zes».

Rietumeiropā jau XVIII gs. 

otrajā pusē ar vara grebuma 

un asējuma tehnikas apgūšanu 

jūtami palielinājās iespiedgrafi -

kas reklāmas izdevumu māks-

linieciskais līmenis. Ar to īpaši 

izcēlās reklāmdevēju pieaici-

nāto grafi kas meistaru rūpīgi 

izstrādātās antikvāru adreses, 

ielūgumi uz dažādiem pasā-

kumiem, izstāžu programmas 

u. c. sīkiespiedumi, kas tika iz-

sūtīti prominentas publikas piesaistīšanai. Pateicoties litogrāfi jas drukāšanas tehni-

kas atklāšanai (tiek uzskatīts, ka šo daudzkrāsu drukājamo metodi 1797. g. izgudroja 

bavārietis Aloizs Zenenfelders), XIX gs. sākumā ievērojami palielinājās iespieddarbu 

laukumi, bet gadsimta vidū jau varēja drukāt krāsainas lielformāta afi šas un plakātus. 

1. attēls.  Ilustrēta afi ša

 Nav signēts. 55,5 x 69,3. Rīga: 

Müllerschen Buckdruckerei.1867. LAB

2. attēls.  Ilustrēta afi ša

 Nav signēts. 41,3 x 55,7. Rīga: 

Müllerschen buckdruckerei.1870. LAB
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Pēdējais un arī iespaidīgākais cēliens reklāmas vizuālajai komunikācijai ar patē-

rētāju noris starpkaru posmā. XX gs. 20. gados preču un pakalpojumu tirgū piedā-

vājums manāmi pārsniedza pieprasījumu un turpmākās komercspēles noteikumus 

sāka diktēt konkurence. Reklāmai tas nozīmēja jaunu izaicinājumu un vēl nebijušas 

apliecināšanās iespējas.

Jau ar pirmajiem Latvijas brīvvalsts gadiem noris reklāmas industrijas reorgani-

zācija, sakārtošanās brīvā tirgus apstākļos efektīvi funkcionējošā sistēmā. Šī procesa 

privātās iniciatīvas atbalstam dibinājās valstiskās institūcijas un sabiedriskās orga-

nizācijas. 1919. gadā Latvijas pagaidu valdība Liepājā izveidoja informācijas biroju 

Latopress, ko gadu vēlāk pārdēvēja par Leta. Tā uzdevums bija ziņu sniegšana ār-

zemju korespondentiem par notikumiem Latvijā un vietējās preses apgādāšana ar ār-

zemju ziņām. Tajā pašā laikā Rīgā izveidoja vienotu poligrāfi sko uzņēmumu sistēmu, 

kas piegādāja izejvielas, dalīja pasūtījumus vai kā citādi rūpējās par nozares attīstību. 

20.—30. gadu mijā tika nodibināts propagandas birojs Pērciet Latvijas preces. Tā bija 

pirmā valsts iestāde, kas gādāja par reklāmas intensīvu izmantošanu.

Bija jau arī par ko gādāt. Strauji pieauga periodisko izdevumu skaits. 1931. gadā 

Latvijā iznāca 168 laikraksti (pēc 1935. gada valdības apvērsuma to skaits gan sa-

ruka līdz 47), un daudzi no tiem varēja izdzīvot vienīgi, pateicoties ienākumiem, 

ko deva reklāmas sludinājumu laukumu pārdošana. Par lielāko laikrakstu starpkaru 

posmā izveidojās Antona Benjamiņa izdotās Jaunākās Ziņas, kas labākajos gados sa-

sniedza 200 000 lielu metienu. Laikrakstā ievietoto sludinājumu nozīmi savās atmi-

ņās pienācīgi novērtējis tā ilggadējais atbildīgais redaktors Jānis Kārkliņš: «Parastais 

sludinājumu devējs un lasītājs ir pircējs vai pārdevējs, darba vai istabas meklētājs vai 

piedāvātājs. Viņš dzīvo un kustas sīkajos sludinājumos. Tas ir īsts tautas sīkumtirgus, 

kur daudz ko var viegli piedāvāt un atrast. Sludinājumi ir tie, kas Pirmā pasaules karā, 

pareizāk bēgļu laikā, Jaunākās Ziņas ieceļ drošos seglos».1

Lai apmierinātu pieaugošo iespieddarbu patēriņu poligrāfi skajiem uzņēmumiem, 

kā Rīgā, tā arī provincē darba netrūka. 1918. gadā Rīgā nodibinājās Latvijas valsts 

vērtspapīru tipogrāfi ja, kas spēja veikt jebkuru pasūtījumu atbilstoši pasaules la-

bāko iespiedgrafi kas standartu līmenim. No tās neko daudz neatpalika N. Filipova, 

G. Henčkes, R. Hofmana uzņēmumi, kuri specializējās vienīgi lietišķās grafi kas ie-

spieddarbu tiražēšanā.

Ar pasūtījumiem tipogrāfi jas apgādāja individuālie reklāmdevēji un reklāmas bi-

roji. 1921. gadā tika pieteikts reklāmas birojs, vai kā toreiz to dēvēja — kantoris, ateljē 

Zvans. Tā bija lielākā tā laika fi rma, kas sava, kā tagad teiktu, radošā direktora Alfreda 

Švedrevica vadībā noformēja veikalu vitrīnas, izgatavoja tiražēšanai paredzētos pla-

kātu metus un izpildīja citus visdažādākos klientu uzdevumus. Turklāt lielākie ražo-

šanas uzņēmumi (pamatā akciju sabiedrības) izveidoja paši savus reklāmas birojus. 

1938. gadā tika reģistrēti 9 biroji, kuru darbinieki rūpējās par fi rmas tēla populari-

zēšanu, sākot no ietinamā papīra dekoratīvās apdrukas priekšlikumiem un beidzot 

1.  Kārkliņš J. Latvijas preses karalis. — R., 1990, 47. lpp.

mumu reklāmas tika iespiestas uz kartona vai krītpapīra, bet nelieli sludinājumi pie-

pildīja arī alfabētisko rādītāju lapas. Pašu sludinājumu laukumu noformējumā tika 

izmantoti dažādu garnitūru (šrift u, fontu — ap 20) un izmēra burtu salikuma efekti, 

bagātīgs tipogrāfi sko ornamentu piedāvājums, vienlaicīgs trīs vai pat četru krāsu 

(melns, sarkans, zils, brūns) iespiedums. Sevišķi ekskluzīvus sludinājumus greznoja 

reklamējamo preču un pašu to ražotājuzņēmumu grafi skie attēli vai fotogrāfi jas, re-

producētas un iespiestas cinka klišejās, litogrāfi jas vai linogriezuma tehnikās.1

Pirms kara arī dažiem latviešu māksliniekiem vēl izdevās pagūt pievērsties ko-

mercgrafi kai. Pēc Jāzepa Grosvalda zīmējumu metiem drukāti dekoratīvi iesaiņoja-

mie papīri un konfekšu kārbu apvākojums, Hermanis Grīnbergs ir autors vairākām 

tirdzniecības zīmēm, Rihards Zariņš darinājis fi rmas zīmi izdevniecībai Rīgas Lat-

viešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļai, Jūlijs Madernieks — izdevniecībai Zalktis, 

Alberts Kronenbergs — Jāņa Kukura apgādam. Dažus reklāmas plakātus jūgendstila 

ievirzē izstrādājis Janis Rozentāls. Kaut gan jūgendstila dekoratīvās formas vairāk 

parādījās nevis tā laika plakātos, bet gan adresu grafi skajā dekorā, laikrakstu nosau-

kumu logotipos un periodikā ievietoto reklāmas sludinājumu vinjetēs vai tēlu trak-

tējumā (3. att.).

3. attēls.  Foto salona adrese

 Nav signēts. 7 x 11. B.t., bg. Autora privātkol.

1.  Taimiņa A. Rihtera Rīgas adresu grāmatas valdzinājums.//Iespiedgrafi ka. — R., 2003, 4.—8. lpp.
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visai nevienmērīgs un līdzās augstam profesionālismam sastopami arī diletantiski 

risinājumi, tomēr kopumā šis reklāmas žanrs uzrāda atzīstamas mākslinieciskās vēr-

tības.

Tāpat kā iepriekš, arī starpkaru posmā Latvijas komercplakātā saskatāma ārval-

stu mākslas stilu un virzienu ietekme vai pat atdarinājumi. Piemēram, aizguvumi 

no tādu Rietumeiropas mākslas strāvojumu radošajiem principiem kā postimpresio-

nisms (īpaši jau A. Tulūza-Lotreka plakātu koncepcijas), vācu ekspresionisms, ku-

bisms, konstruktīvisms un, protams, 30. gados dominējošā Art Deco (4. 5. att.).

5. attēls.  Plakāts

Signēts: Civis / Sergejs Civis — Civinskis. 39,8 x 52. Rīga: tip. A. Grosset. 1922.LNB

Savukārt pie patērētāja nacionālajām jūtām apelējošais komercplakāts un ko-

mercmāksla vispār ietekmējās no pašu latviešu mākslas, kurā bez modernisma kon-

vencijās balstītām kompozīcijām bija sastopami arī daudzi reālistiski atveidoti tau-

tiskas ievirzes mākslas darbi. Šīs tematikas aktualizēšanās saistīta ar XIX gs. beigu 

tautas atmodas kustības un vēsturisko sakņu apzināšanos ar iedvesmoto nacionālā 

romantisma atdzimšanu. Neseno brīvības cīņu heroikas atbalsis, lepnums par izka-

roto nacionālas valsts neatkarību, dievturu idejiskie centieni pēc senlatviešu reli-

ģisko tradīciju atjaunošanas mākslā aktualizēja episkā varoņlaikmeta idealizāciju. 

No tradicionālās mākslas aprites aizgūtie, latviskuma piesātinātie komecmākslas 

ar visaptverošu uzņēmuma vizuālā tēla uzturēšanu. Bet tas bija pa spēkam vienīgi 

speciālistiem.

Ražošanas korporācijas, privātie uzņēmēji, tirgotāji un pakalpojumus sniedzošās 

komerciestādes savas reklāmas grafi skā dizaina izstrādāšanā arvien biežāk iesaistīja 

akadēmiski izglītotus māksliniekus: grafi ķus, gleznotājus, vēlāk arī citu mākslas veidu 

profesionāļus. Pavisam līdz 1940. gadam vairāk par 40 latviešu māksliniekiem blakus 

savam pamatarodam veica arī reklāmas pasūtījumus. Viņi kā alternatīvu tradicionā-

lajai mākslai izvirzīja komercmākslas estētikas principus, tomēr, izstrādājot reklāmas 

attēlu kompozīcijas, saglabāja arī mākslas iedibinātās izteiksmes jeb atskaņas no kāda 

aktuāla mākslas stila vai virziena.

4. attēls.  Plakāts

 Nav signēts. 25 x 39,8. Rīga: lit.Emil Ussleber. B.g. LNB

Starp visiem iespieddarbiem kā vizuāli izteiksmīgākais sava laika reklāmas medijs 

izcēlās komercplakāts. Lai gan tā autoru radošās ieceres un izpildījuma sniegums ir 
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par viņiem adresēto reklāmu 

nemaz tik augstās domās ne-

bija. Kāds anonīms apskatnieks 

laikrakstā «Latvis» rakstīja: 

«Latviešu tirgotāji ar maz izņē-

mumiem vēl neizprot reklāmas 

nozīmi. Daudzi vēl nesaprot, ka 

nepietiek vēl, ja veikals iet labi, 

jo ar to nav teikts, ka tas neva-

rētu iet vēl labāki. [..] Lielākā 

nelaime tā, ka mūsu tirgotājs 

uzskaita sludinājumā vai visas 

preces, kuras atrodas veikala 

plauktos. Par šādiem sludinā-

jumiem izdota nauda ir zemē 

nomesta. Sludinājumu neviens 

īpaši nemeklē, bet tam pašam ar 

savu īpatnību jāgriež uz sevi la-

sītāja uzmanība un jāiespiežas 

atmiņā, lai lasītājs to atcerētos 

vēl pēc ilga laika un vajadzības 

gadījumā izlietotu sludinājuma 

piedāvājumu. [..] Izkārtnes ir 

tirgotāja vizītkarte. Tā aplie-

cina, kāds ir pats tirgotājs. Viņai 

nav jābūt raibai, bet burtiem 

atkal labi salasāmiem, vienkār-

šiem un solīdiem. Skatu logs ir 

nesamaksājama reklāma. No skatu loga var vislabāk vērot, vai tirgotājs ir speciālists 

vai tikai gadījuma veikalnieks. Mūsu skatu logi pa lielākai daļai dekorēti bez garšas. Vēl 

arvien pastāv tendence, tāpat kā sludinājumos, sabāzt visas savas preces logos. [..] lai 

piegriežam vērību Vācijai, Francijai, Anglijai, bet galvenām kārtām Amerikai, tad mēs 

tik redzēsim savu nevarību un vājos panākumus reklāmas ziņā.»1

Laika distancētajā vērtējumā komerciālo artefaktu mākslinieciskajam defi nēju-

mam piemīt kāds vārdos grūti formulējams senatnīguma valdzinājums: mākslinie-

ciskajās izpausmēs agresīvs, bet vienlaikus arī optimistisks un dzīvespriecīgs pasaules 

redzējums. Lai arī varbūt ne tik reprezentabli kā augstās mākslas meistardarbi, tie to-

mēr ir daļa no mūsu kultūras mantojuma un kā tādi pelnījuši ne vien plašāku, bet arī 

objektīvāku komentāru, nekā to dod mūsdienu publikācijas vai kā tas bija iespējams 

padomju laika mākslas zinātnei.

1.  Par reklāmu. Bez aut.//Latvis.- R.,1921, No. 34.

fakti nereti izvērtās pārslogotā, reālistiski tēlojošā un amizanta patriotisma sižetiskā 

ainā, kas tikai reizēm saglabāja modernismam raksturīgo stilizāciju un tēlu monu-

mentalitāti (6., 7. att.).

Jau tūlīt pēc iespiedreklāmas struktūrvienības izveidošanās tā specializējās divos 

virzienos. Vienā gadījumā formējās kā patstāvīga periodisko izdevumu reklāmas no-

zare, bet otrajā — tipogrāfi ski pavairotās afi šas un plakāti iekļāvās publiskās telpas 

vizuālās komunikācijas apritē. Tomēr abu variantu tehnoloģiskajos un māksliniecis-

kajos risinājumos atrodamas daudzas kopīgas pazīmes, kas ļauj runāt par konceptu-

āli vienotu reklāmas attēlu.

Starpkaru posmā reklāmas afi šas un plakāti visai manāmi akcentēja komerciālo 

mediju klātbūtni pilsētvidē. Turklāt, ja līdz Pirmajam pasaules karam pilsētvidē 

to komunikācija ar patērētāju noris galvenokārt vācu vai krievu valodā, tad tagad 

monopoltiesības uz publiskās telpas komerciālo atdevi jau pilnībā piederēja latvis-

kajiem reklāmas medijiem. Un 

tas ir būtisks latviešu kultūras 

vēstures noklusēts moments. 

Ja tradicionālā tēlotāja māksla 

nacionālās identitātes vērtības 

sludināja visai šauram intelek-

tuāļu lokam, tad komercmāksla 

tās piedāvāja vispārējai masu 

patērēšanai. Tieši apkārtējās 

vides piepildījums ar rakstis-

kiem un tēlainiem latviešu va-

lodā «runājošiem» reklāmas 

artefaktiem radīja uzskatāmi 

pārliecinošu priekšstatu par 

neatkarīgas valsts un nacionāli 

identifi cējamas tautas esamību.

Komercmākslas jēdziena 

kontekstā iekļaujas arī tādi vi-

zuālās reprezentācijas materiāli 

kā produkcijas sortimenta un 

pakalpojumu katalogi, reklā-

mas lapiņas, kalendāri un veid-

lapas ar korporatīvo simboliku, 

preču etiķetes, iepakojuma 

kārbu un iesaiņojuma apdru-

kas, pastkartes un tamlīdzīgi 

iespiedgrafi kas izdevumi.

Pārlapojot tā laika presi, re-

dzams, ka kādreizējie patērētāji 

6. attēls.  Plakāts

 Nav signēts. 28,2 x 43,5. Rīga: Herm. 

Usslebera lit.. 1925. LNB

7. attēls.  Plakāts

 Nav signēts. 33,1 x 49,6. Rīga: Zemnieka domas. B.g. LNB
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Pievēršanos laika posmam — XX gadsimta 80. un 90. gadiem — Latvijas laik-

metīgajā mākslā var pamatot ar vairākiem iemesliem. Pirmkārt, tieši šis periods 

uzskatāms par paradigmu maiņas laiku, kad mākslas valodā bija gan vispārējas uz-

tveres izmaiņas, gan jaunu estētisko stratēģiju aktualizācija, kur priekšplānā iznāca 

konceptuāla ievirze un mijiedarbība starp postsociālistisko un Rietumu domāšanas 

telpu.

Strādājot Laikmetīgās mākslas centrā, kura viena no funkcijām ir mākslas procesu 

attīstības un kopsakarību izpēte, mana pētnieciskā uzmanība gūst sasaisti ar mākslas 

centra aktivitātēm. To vidū minētajām dekādēm pēdējos gados veltīta sevišķa uzma-

nība — gan ar 80. gadu «robežpārkāpējiem» un «robežu pārkāpšanai» veltītajiem 

notikumiem un izdevumiem, gan ar topošo rakstu krājumu par 90. gadiem laikme-

tīgajā mākslā Latvijā.

Protams, nosaukumā pieteiktais laika posms un tā kopējās un atšķirīgās platfor-

mas atklāšana attiecas uz doktorantūras studijās pieteikto tēmu loku: modernisma un 

postmodernisma stratēģiju dialektika, tās ietvaros arī laikmetīguma un tradīciju jeb 

pēctecības attiecības, Austrumeiropas reģiona mākslas problemātikas studijas, skatot 

paralēles un salīdzinot Latvijas un citu postsociālistisko valstu mākslu.

Abas desmitgades — 80. un 90. gadi — iezīmēja jaunu zonu Latvijas mākslas kartē, 

ko apzīmēšanai visērtāk ir lietot postmodernisma jēdzienu. Tomēr tās raksturo pie-

tiekami daudzas atšķirības, kas turpmākajā daļā tiks iztirzātas.

Kā darbā «Attiecību estētika» (Relational Aesthetics) raksta franču mākslas teorē-

tiķis un kurators Nikolā Burjo (Bourriaud): «Mākslinieciskā darbība nav nemainīga 

esence, bet drīzāk spēle, kuras formas, modeļi un funkcijas attīstās un izvēršas atbil-

stoši noteiktiem periodiem un sociāliem kontekstiem»1.

Mākslas valodas lietojums mainās ar katras jaunas paaudzes ienākšanu — tas re-

aģē un mijiedarbojas ar laikam raksturīgajām idejām un tendencēm, kas attiecas ne 

tikai uz mākslas darbu vai izmaiņām mākslas uztverē, bet arī uz plašākiem sociāliem 

un politiskiem kontekstiem, piemēram, patērētājsabiedrības kritiku, varas, atbildības 

vai brīvības jautājumiem, kolektīvās vai personīgās identitātes pētniecību utt.

1.  Bourriaud Nicolas. Relational aesthetics. Les preses du réel. 2002. p. 11.

Runāt par reklāmu Latvijā pēc Otrā pasaules kara (tāpat kā visā toreizējā Padomju 

Savienībā) būtu tas pats, kas pielīdzināt plānveidīgo tautsaimniecību brīvā tirgus 

ekonomikai vai sociālistisko sacensību kapitālistiskajai konkurencei. Unikālajā tirgus 

situācijā, kad pastāvēja vienlaicīgs importa preču defi cīts un milzīgs vietējo ražojumu 

pārpalikums (t. s. «ņeļikvid»), reklāmai faktiski zuda jēga, ekonomiski pamatota mo-

tivējuma. Un tas, ko toreiz dēvēja par reklāmu, bija režīma angažēts, ideoloģizēts un 

birokrātiski regulēts pasākums, nevis skaudras konkurences noteikta dabīga nepie-

ciešamība. Bet tas jau ir cits stāsts.

Ieva Astahovska

Laikmetīgās mākslas izmaiņas XX gs. 80. un 90. gados 

Latvijā
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modernisms, it īpaši tas, kuru dēvējam par avangardu un kurš spridzināja sevi, ir 

nolaidušās visplašākajā publiskajā aerodromā.»1

Tomēr arī postmodernisma jēdziena attiecinājums uz nosacīti jaunām kultūras 

parādībām nav tik vienkāršs, kā varētu vēlēties — tā atšķirīgā izpratne veidojusies 

gan vācu, gan franču, gan amerikāņu teorētiķiem, tā galvenais iemesls ir dažādās 

sociālās, politiskās un vēsturiskās pieredzes.

Savukārt Austrumeiropā, attiecīgi arī Latvijā, iespējams saskatīt vēl citu postmo-

dernisma versiju, kas daļēji atšķiras no tā ierastajiem raksturojumiem Rietumos. 

Piemēram, tajā postmodernismam piedēvētās iezīmes noteiktā mērā saplūdušas ar 

modernisma raksturojumu, un to vienlaicīgās aktualitātes dēļ tie nav pretstatāmi, 

jo pirmais te neveidojās kā loģiska pēctecība un reakcija uz otro, kā tas bija Rie-

tumos. Turklāt būtisku atšķirību Austrumeiropas postmodernismā veido sociālais 

konteksts — tas lielā mērā uztverams kā reakcija uz grūstošo totalitāro režīmu.

Postmodernismu raksturojošās izpausmes Austrumeiropā sakrita ar sociālisma 

pēdējo fāzi, tāpēc nereti (post)sociālistiskajās valstīs tas interpretēts kā «kritiski-

mākslinieciskas pretošanās» forma un reakcija uz ideoloģisko spiedienu sociālisma 

«galastacijā» ar acīmredzami jaunu kultūras izpratni.

Šī iemesla dēļ Austrumeiropā postmodernisms gan iekļaujas vispārējā strāvojumā, 

gan akcentē nacionālo sevišķumu, iegūstot dziļāku dimensiju, kas ar tā «pretošanās 

estētiku» izaicināja un pārkāpa ofi ciālās kultūras «vienīgo modeli».

Rumāņu pētniece Magda Karneci norāda, ka Austrumeiropā postmodernisms 

atklājās gan kā jauns mēģinājums «pilnveidot», t. i., papildināt, nevis kritizēt iepriek-

šējās paaudzes modernitātes modeli, gan, īpaši 80. gadu jaunākās paaudzes darbībā, 

tas izpaudās kā reakcija pret mākslas «politizēti-integrēto» vai politiski «neitrālo» 

estētisma pozīciju, kas bija ierasts totalitārajos režīmos.2

Jāteic gan, ka postmodernisma versijas arī Austrumeiropā un Latvijā nav iden-

tiskas — daudzviet Austrumeiropā 80. gadu mākslas ētoss bija politiskāks un arī re-

akcionārāks nekā Latvijā, tas bija ar izteiktu disidentisma programmu, kas darbojās 

konfrontācijā ofi ciālajai mākslai. Savukārt Latvijas 80. gadu jaunā māksla visumā 

tika akceptēta ofi ciālajā mākslas dzīvē — jaunie mākslinieki principā nebija ne «pa-

grīdes», ne «margināli» un vienlaikus ar «robežas pārkāpjošiem» projektiem, kurus 

realizēja, piemēram, Mākslas, Kino dienu akcijās u. c., viņi piedalījās arī ofi ciālajās 

izstādēs un iekļāvās vispārējā mākslas dzīvē. Tomēr arī Latvijā 80. gadu postmoder-

nisms mākslas valodā iezīmēja noteiktu subversijas formu — atspoguļoja subjektīvu 

saturu, asociatīvā, ironiskā vai groteskā veidā deformēja klišejas un pārinterpretēja 

iepriekš dominējošo stilistiku, ieliekot tajā jaunu saturu.

Katalogā «Rīga — latviešu avangards» publicētajā esejā «Laika gars un vietas at-

mosfēra» H. Lediņš lieliski raksturojis noteiktā kultūras stāvokļa līdzību un atšķirību 

1.  Lediņš H. Avangards nav avangards. Avots. 1987, nr. 5.

2.  Cârneci Magda. Art of the 80s in Easter Europe. Texts on postmodernism. Mediana Colection. 1999. 

p. 10. 

Atgriežoties pie defi nīciju un jēdzienu precizēšanas: īpaši 80.— 90. gadu mijā kā 

jauno mākslas valodu paradigmu maiņu raksturojošs apzīmējums tika izcelts «avan-

garda» jēdziens. Tomēr tā raksturojums tika pausts visai aptuveni — ar to apzīmēja 

gan jaunākās paaudzes «robežpārkāpjošo» darbību, kas gan nenoraidīja tradīcijas un 

noteiktā mērā bija balstīta «skolas» ietvaros, gan arī no ofi ciālās mākslas scēnas atšķi-

rīgu iepriekšējo paaudžu mākslinieku veikumu (piemēram, izstādē «Rīga — latviešu 

avangards» piedalījās arī Auseklis Baušķenieks, Ivars Poikāns, Kirils Šmeļkovs).

Būtiski, ka šajā laikā notika «avangarda» mantojuma aktualizēšana, atsaukšanās 

arī uz XX gs. pirmās puses modernismu — interese par to bija loģiska, jo ideoloģisko 

apsvērumu dēļ padomju laikā šis mantojums lielā mērā tika noklusēts.

Jau iepriekš teiktais apliecina «citas» mākslas vēstures versiju Latvijā, jo Rietumos 

no avangarda jēdziena 80. gadu mākslas raksturojumos ne tikai izvairās, bet to kritizē 

kā izgāzušos modernisma paradigmas un tā Lielās Utopijas beigu saistībā (dažkārt 

tiek lietots jēdziens «neoavangardisms» vai «postavangards»).

Tāpēc piemērotāks šīs paradigmu maiņas apzīmējums ir postmodernisms — kā 

vispārēja kultūras stāvokļa reprezentācija, kas visai kardināli atšķiras no modernisma 

ar tā oriģinalitātes mītu un kādu esenciālu, nemainīgu kultūras un sociāli politisko 

vērtību dominanti. Tā vietā postmodernisms izaicina un pārkāpj nekritisku sekošanu 

ideoloģijām vai pakļaušanos kultūras viengabalainībai, atklājot ideju un priekšstatu 

plurālismu, kas sintezējas noteiktā šaubu un nenoteiktības vai aptuvenības atmosfērā. 

Te vietā būtu atgādināt «īstenākā» postmodernista, leģendārā arhitekta, mākslinieka 

un teorētiķa Hardija Lediņa pausto par jaunās paradigmas jeb «aptuveno» mākslu: 

«Mākslas aptuvenība izpaužas kā mainīgā robeža, kur sastopas, piemēram, video 

māksla, performance, horeogrāfi ja un literatūra. Otrs mākslas aptuvenības aspekts 

saistīts ar mūsu eksistenci: cilvēks ir dabas daļa, bet dabas procesi vienmēr ir aptu-

veni — kad sākas un kad beidzas vakars, kad beidzas ziema un sākas pavasaris, kad 

cilvēks paliek vecs vai arī — kur ir mūsu Galaktikas robeža. Aptuvenība sevī ietver 

humāno aspektu iepretī tehnokrātiski aprēķinātajam.»1

Hardijs Lediņš arī bija tā personība, kas Latvijā pirmais pastiprināti pievērsās 

un arī citus iepazīstināja ar postmodernismu, to kontekstualizējot arī ar lokālajām 

mākslas parādībām: «Postmodernisms cenšas mākslā ieviest tikpat daudz dimensiju 

kā dzīvē. Runājot amerikāņu mākslas kritiķa Duglasa Deivisa vārdiem, postmoder-

nisms sevī ietilpina gan «pagātnes zvanu skaņas, gan tagadnes dārdoņu un nā kotnes 

atbalsi.» Raksturīgi postmodernisma izteiksmes līdzekļi ir retorika, metaforas, sim-

boli, tropi, hiperbolas, ilūzijas, citāti, kas tiek lietoti visās mākslas nozarēs.

Postmodernisms ir radījis arī savas specifi skas mākslas formas — akcijas, perfor-

mances. Tās visas raksturīgas ar savu daudzdimensionalitāti, ar pāreju no viena žanra 

otrā. Šķiet, ka postmodernisma izpausmēm var «pierak stīt» arī mūsu daudzās Māks-

las, Teātra, Kino u. c. dienas, kas no elitāriem augstumiem, kādos mīlēja uzturēties 

1.  Intervija ar H. Lediņu. Jaunas žilbinošas iespējas. Literatūra un Māksla. 1989, 26. aug. 
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kur tas arī gan pauda labēju pozīciju, kurai te bija pilnīgi citāda ideoloģiskā nozīme, 

taču atklāja daudz lielāku enerģētiku: gan politisko ierobežojumu, gan konservatī-

vāku mākslas tradīciju dēļ tas demonstrēja daudz lielāku radikālismu un iesaistītību 

sociālpolitiskajā situācijā. Šī iemesla dēļ 80.—90. gadu mijā neoekspresionisms Aus-

trumeiropā aktualitāti zaudēja, jo mainījusies bija vispārējā situācija.

Austrumeiropas neoekspresionismam bija līdzīga arī stilistiskā valoda: lielas kom-

pozīcijas, apzināta izvairīšanās no formas pabeigtības, izmantojot fragmentāciju un 

aptuvenību, nereti raupja un kareivīga forma un patētiska retorika, kur izspēlēti vis-

pārzināmi simboli vai klišejas un kur patoss bieži saplūst ar grotesku vai ironiju, izrā-

dot — virsmas, naratīva, metaforas, alegorijas — spraigumu un izteiksmību.

Tematiski un emocionāli šie darbi atklāja personīgu mitoloģiju, kas reducēta uz 

ikdienas dzīves notikumiem un subjektīvām sajūtām, kas pauda eksistenciālu vai so-

ciāli zīmīgu saturu.

Šīs paaudzes māksliniekus neraksturoja ne optimistiskas cerības — kā tas bija 

60. gados, ne 70. gadu reālisma revizionisms vai tveršanās intelektuālos eksperimen-

tos un racionālā redukcionismā (sākot no minimālisma līdz opārtam un kinētiskajai 

mākslai). Iepriekšējo desmitgažu «programma» atklājās novecojusi, tās vietā 80. gadu 

mākslinieki pievērsās caur subjektīvo pasauli tvertai realitātes kritikai.

Minētais komentēja vispārējo situāciju Austrumeiropā, arī Latvijā — iemiesoja 

subversīvo dimensiju iepretim ofi ciālajai kultūrai un koncentrējās uz netieši un me-

taforiski paustu sociālpolitisko kontekstu, padomju mītu kritiku.

Mākslinieki pētīja nevis jaunus «darbības ceļus», bet iekšējo pieredzi (bioloģisko, 

psiholoģisko, garīgo) — 80. gadu mākslas valoda bija ne tik daudz novatoriska, bet tā 

apzināti deformēja iepriekšējo izteiksmi, demonstrējot tā jaunu attieksmi.

90. gados, kad Latvijas mākslā ienāca tā saucamā «otrā konceptuālistu paaudze», 

kuras redzamākie pārstāvji bija Gints Gabrāns, Miķelis Fišers, Andris Frīdbergs un 

Anita Zabiļevska, arī viņu darbošanās tika raksturota ar postmodernismu. Taču jau-

nās paaudzes mākslas valoda bija atšķirīga no iepriekšējās desmitgades gan ar for-

mas, gan ar satura stratēģijām. 90. gadu postmodernisms, salīdzinot ar 80. gadiem, 

ienesa komplicētāku attieksmi, kur iztrūka viena dominējoša attīstības līnija, noteikts 

vadošais medijs, ideja vai formāts, kam tiktu dota priekšroka.

Pēc 80. gadu sabiedriskās nozīmības 90. gadu mākslas valoda bija atsvešināšanās, 

reprezentācijas krīze, galējas konceptuālisma prakses un apropriāciju taktikas, brīva 

visdažādāko iespaidu miksēšana un koncentrēšanās uz nepastarpinātu komunikā-

cijas procesu ar skatītāju. Tipiska 90. gadu iezīme bija īsā laikā nekritiski izmēģināt 

visdažādākās iespējamās «nepareizības» mediju, estētikas un satura izpausmēs.

80. gados bieži izmantotās tēlainības un simboliskuma, mākslas kā estētiskas un 

materiālas vērtības vietā 90. gados jaunos māksliniekus interesēja «ne vairs poten-

ciāla un iespējama, bet praktiska komunikācija — realizēta dažādos veidos, ar izteiktu 

konceptuālisma stratēģiju, vēršoties pie noteiktas pieredzes (sociālas, psiholoģiskas, 

iemeslus dažādās vietās: «Laika gars un vietas atmosfēra ir savstarpēji saistītas vēr-

tības. To mijiedarbību varētu salīdzināt ar panorāmas potenciometra darbību. Grie-

žot to vienā virzienā, laika gara īpatsvars pieaug un atmosfēras klātbūtne samazinās, 

griežot otrā virzienā, notiek pre tējs process. Tomēr pilnīga viena faktora izslēgšana 

arī nav iespējama — mēs nevaram eksistēt tikai vietā bez laika vai otrādi. Sistēma 

«Laika gars — vietas atmosfēra» atrodas nepārtrauktas mainības stāvoklī. To var 

raksturot kā nedalāmu polaritāti, kur viens pols atrodas pretrunīgā stāvoklī attie-

cībā pret otru. [..] kā atslēga var kalpot postmodernismam raksturīgā dubultā koda 

lietošana, kurā, no vienas puses, būtiski svarīgu nozīmi var iegūt vietējā atmosfērā. 

Tās reprezentācija var izpausties gan literārā vai seman tiskā veidā, gan caur vietējo 

kultūru un tradīcijām. Koda otra daļa šādā gadījumā var būt arī internacionāla, un tā 

var izpausties caur populāru, pasaulē aprobētu formu valodu vai caur jaunām tehno-
loģijām un materiāliem.»1

80. gados noteiktas «izmaiņas gaisā» kļuva uztveramas visā reģiona kultūras men-

talitātes līmenī. Mākslinieki bez vienotas estētiskās programmas demonstrēja līdzīgu 

attieksmi: gandrīz visur Austrumeiropā estētiskās izmaiņas, kas attiecināmas uz post-

modernisma kodu, atklājās neoekspresionisma stilistikā, kas iezīmēja jaunās paaudzes 

mākslas valodu (arī Latvijā).

Nereti tas dēvēts arī par jauno brutālismu vai jauno jūtīgumu, tā apzīmējumi un 

raksturojumi dažādās Austrumeiropas valstīs bija līdzīgi — «jaunais tēls» vai «jaunais 

jūtīgums» Ungārijā, «neo-brutālisms» vai «radikālais reālisms» Polijā, «jaunais reā-

lisms» Čehoslovākijā, «jaunais fi gurālisms» Rumānijā.

Latvijā galvenokārt ieviesās «neoekspresionisma» apzīmējums (arī «jaunais skar-

bais stils», «neobrutālisms» u. c.) — to pārstāvēja mākslinieki, kas nereti dēvēti par 

«robežpārkāpējiem» jeb «pirmās paaudzes konceptuālistiem» (kaut arī viņu pieeja 

uztverama kā drīzāk kontekstuāla, nevis konceptuāla) — Andris Breže, Kristaps Ģel-

zis, Ojārs Pētersons, Juris Putrāms, Oļegs Tilbergs, Aija Zariņa un citi.

Nosauktajā bija ieraugāmas arī pazīmes, kas raksturīgas Rietumu neoekspresio-

nismā (itāliešu transavangardā, amerikāņu «bad painting» un grafīti, vācu «jauno 

mežoņu»/neue wilde darbībā un franču «jaunajā fi gurālismā»/novele fi guration).2

Tomēr bija principiāla atšķirība — Rietumu postmodernisms, kas atklājās neoeks-

presionisma tendencēs, radās kā — netieši — ideoloģiski labēja pozīcija pēc radikālā 

un kreisi orientētā neoavangarda meklējumiem 60. un 70. gados. Pēc konceptuālās 

performanču mākslas, landārta, arte-povera u. c. stratēģijām, kas vērsās pret tradicio-

nālo glezniecību, to pasludinot par «mirušu», 80. gados Rietumu māksla impulsīvi 

atgriezās pie konservatīvākas gleznieciskas un metaforiskas mākslas valodas, kas tūlīt 

arī tika sveikta mākslas tirgū. Jau 80. gadu otrajā pusē Rietumu neoekspresionisms 

tika kritizēts par tā «teatralitāti un trivialitāti» un «Potjomkina retoriku» (Donalds 

Kuspits). Minēto ir daudz grūtāk attiecināt uz neoekspresionismu Austrumeiropā, 

1.  Lediņš H. Laika gars un vietas atmosfēra. Riga — Lettische Avangard. [Katalog]. Berlin. 1988. 

2.  Cârneci Magda. Art of the 80s in Easter Europe. Texts on postmodernism. Mediana Colection. 1999. 

p. 71.
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Tādējādi 90. gados mākslinieks, pēc Burjo defi nīcijas, ir nevis zinātnieks/fi lozofs/

amatnieks, kurš sabiedrībai nodod «sava darba objektīvos rezultātus», kā viņa pozīcija 

bija defi nēta saistībā uz 60. un 70. gadu mākslinieku paaudzi un kas vēl bija aktuāla 

arī 80. gados, bet drīzāk tulkotājs/politiķis/režisors jeb zīmju operators, kurš veido jeb 

modelē mākslas struktūras kā realitātes dublierus un tos apmaina ar realitāti vietām.

ētiskas utt.) ārpus mākslas. Kā defi nēja šīs paaudzes laikabiedre mākslas zinātniece 

I. Šteimane: šai paaudzei māksla bija svarīga nevis kā noteiktā estētikā balstīts ar-

tefakts, bet medijs, kas «komunicē ar skatītāju, caur mākslas objektu transformējot 

viņa pieredzi uz kādu citu pieredzi»1

Minētajā iezīmējas būtiska atšķirība no 80. gadu paaudzes: tā sauktais postmedija 

nosacījums. 80. gadu postmodernismam piemita vēl aizvien medija pašvērtība — gan 

tradicionālajos (glezniecībā, grafi kā, tēlniecībā), gan jaunākos mākslas medijos (in-

stalācijā, performancēs, video) radītie darbi balstījās uz noteiktā medija morfoloģiju, 

un komunikācija ar skatītāju bija pastarpināta — «neizejot ārpus» mākslas darba. 

90. gados iepriekšējais medija vērtības — kvalitātes standarts, ko noteica tradicionālo 

mediju dominante, tika izaicināts un aizstāts ar jauniem — piemēram, intereses vai 

komunikācijas — kritērijiem, ko vairs nenoteica medijs («mākslas darbam jābūt tikai 

interesantam» — Donalds Džads). Uz to attiecās atbrīvojošs materiāla un darbības 

paplašinājums.

Postmedija nosacījums bija simptomātiska iezīme gan Austrumeiropā, gan Rie-

tumu mākslā — artefaktā balstītas mākslas izpratne šai laikā tika galēji pārkāpta un 

nereti aizstāta ar interaktīviem žestiem, izmantojot dažādus — uztveres, eksperimen-

tālus, kritiskus vai līdzdalības — modeļus.

Šo modeļu vidū īpaši izcēlās komunikācijas stratēģija — ne tikai kā lokāla aktua-

litāte, bet plašā kontekstā. Tā sakrīt arī ar Nikolā Burjo defi nēto un kopš 90. gadiem 

mākslas pasaulē plaši akceptēto «attiecību estētikas» modeli, kas pieņem, ka mākslas 

darbs balstās uz attiecībām starp cilvēkiem, kuri to reprezentē, veido vai veicina. Šajā 

modelī mākslas darbs darbojas, kad skatītājs kļūst par tā tiešu līdzdalībnieku; «at-

tiecību estētikas» modelis demonstrē mēģinājumu strādāt ar attiecībām, kas īsteno 

tiešu komunikācijas procesu jeb par savu teorētisko un praktisko izejas punktu izvē-

las cilvēciskās attiecības un sociālo kontekstu. Ar šo modeli, kurā mākslinieks veido 

vai pārraida noteiktas situācijas, 90. gados laikmetīgā māksla realizē subversīvo un 

kritisko funkciju.

Burjo «attiecību estētiku» raksturo kā postkritisku intelektuālu pozīciju, kas vēl 

vairāk un radikālāk novirzās no modernitātes un modernisma mākslas aktualizēta-

jiem estētiskajiem, kultūras un politiskajiem mērķiem, tomēr neatsakās no utopiskas 

mākslas kā dzīves ietekmēšanas patosa, kas gan vairs nav avangarda Lielā Utopija, 

bet atsevišķu mazu un galvenais praktisku utopiju kopums, ko veido nelielas grupas 

dažādās vietās un laikos. Nespējot mainīt pasauli kopumā, mākslinieki «jau attīstī-

tas reālas lietu kārtības ietvaros var un mēģina radīt citas eksistences un uzvedības 

formas. Viņi pieņem nosacījumus, ko saņem no jau esošā kā dotā, un nevis mēģina 

mainīt dzīves kontekstu, bet tā vietā pievēršas kopattiecībām ar pasauli un tādējādi 

modelē iespējamās pasaules. Citiem vārdiem, mākslas darba loma vairs nav veidot 

iztēlotas un utopiskas realitātes, bet dzīvošanas un darbības modeļus eksistējošās rea-

litātes ietvaros».2

1.  Šteimane Inga. Jānis Viņķelis. 2003. 19. lpp.

2.  Bourriaud Nicolas. Relational aesthetics. Les preses du réel. 2002. p. 13.
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Digitālā māksla (datormāksla) ir XX gadsimta otrās puses mākslas parādība. Tās 

attīstību lielā mērā noteicis datortehnikas attīstības līmenis un šīs tehnikas iespējas 

datu plūsmu vizualizēt.

1950. gadu ir pieņemts uzskatīt par datormākslas aizsākumu. Bens Laposkis (Ben 

Laposky, 1914 — 2000), Džons Vitnijs (John Whitney, 1918—1996) un Herberts 

Franke (Herbert Franke, 1927) ir pirmie, kuri veic mākslinieciskus eksperimentus 

ar datoru. Šie datormākslas pionieri ir cieši saistīti ar tehnoloģijām, kuras ir tik tālu 

attīstījušās, ka iespējams vizualizēt attēlus. Tās sevī ietver digitālās un sākotnēji arī 

analogās elektriskās shēmas. Protams, šie un citi pirmo darbu autori visbiežāk nav 

profesionāli mākslinieki, taču viņu veikums datormākslas piecdesmit gadu garajā 

vēsturē ir nozīmīgs. Šo vēsturi iespējams nosacīti iedalīt vairākos posmos.

Digitālās mākslas periodizācija ietver:

1950.—1986. g. datormākslas pionieri,

1986.—1996. g. Paintbox posms,

1996. — šim brīdim multimediju posms.

Terminoloģija

Digitālās mākslas terminoloģija ir jauna un vēl tikai rodas. Tā vairāk ir nostabili-

zējusies angļu valodā. 50. gados, kad sākušies pirmie vizuālie eksperimenti ar datoru, 

tos dēvē par datormākslu («computer art»). Termins «digitālā māksla» («digital art») 

parādās pakāpeniski un nostabilizējas 70. gados. 1990. gadu vidū šī mākslas veida 

attīstībā iesākas jauns — multimediju posms («the multimedia era»), kas turpinās 

arī mūsdienās. Latvijā gandrīz tajā pašā laikā sākas līdzīgas aktivitātes. Kopš 1990. g. 

otrās puses aktuāls kļūst termins — «jauno mediju māksla», kas plašākā nozīmē ir 

«digitālā māksla».

Latviešu valodā pazīstams un tiek lietots termins «datorgrafi ka», taču angļu va-

lodā atbilstošais jēdziens «computer graphics» (CG) visbiežāk tiek saprasts kā ap-

zīmējums grafi sko objektu veidošanas matemātiskajam aprakstam. Par šīs nozares 

apzīmējumu latviešu valodā būtu vēlams izraudzīties vārdu savienojumus — digitālā 

māksla, vizuālā digitālā māksla, datormāksla.

Solvita Zariņa

2D digitālās mākslas rašanās un XX gs. tēlotājas mākslas 

virzienu kopsakarības
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 Foto un kino mākslas straujā attīstība atvieglo izpratni par netradicionālu mediju 

iesaistīšanos mākslas procesā.

Bez tā visa datormākslai būtu grūti vai pat pilnīgi neiespējami dažos gadu desmi-

tos iegūt atzinību muzeju un galeriju līmenī. Kopumā var droši apgalvot, ka digitālā 

māksla kā mākslas veids varēja rasties tikai XX gadsimta mākslas kontekstā.

Latvijas XX gs. māksla, sākot no 1945. gada, politisko apstākļu dēļ attīstījusies 

mākslīgā izolācijā. Pasaulē aktuālo virzienu atblāzmas tradicionālo mediju mākslā, 

protams, var viegli saskatīt, taču apskatītās tēmas kontekstā diemžēl lielāka nozīme ir 

informācijas trūkumam par Rietumu mākslu plašākā sabiedrībā.

Datormākslas aizsākumi

Pēc Otrā pasaules kara ASV ieņem līderpozīcijas datornozares attīstībā kopumā. 

Likumsakarīgi, ka pirmie datormākslas piemēri atrodami tieši tur, taču arī Eiropā 

(Vācijā, Anglijā) gandrīz vienlaicīgi notiek līdzīgas parādības. Ir dažas kopīgas iezī-

mes, kas raksturo šo jauno mākslu un tās radītājus:

1)  autori nav profesionāli mākslinieki, taču guvuši labu izglītību dabaszinātnēs, 

inženierzinātnēs, matemātikā;

2)  viņiem raksturīga interešu daudzpusība, vēlēšanās aptvert, izskaidrot, viņuprāt, 

zinātnes progresā balstīto pasauli un jauno tehnoloģiju ietekmi uz sabiedrību;

3)  digitālās mākslas pionieri patiesi vēlas iedziļināties mākslas estētikas jautāju-

mos.

Ieskatam daži fakti no šo mākslinieku radošajām biogrāfi jām.

Bens Laposkis (Ben F. Laposky, 1914—2000) ir amerikāņu matemātiķis un māks-

linieks.

Viņš parasti tiek minēts kā pats pirmais datormākslas darbu autors. B. Laposkis 

savas teorētiskās idejas atspoguļojis rakstos un esejās.

«..jaunas mākslas formas un tehnikas kosmosa laikmetā var sevī iekļaut idejas un 

tehnoloģijas, arī materiālus un izpildījuma veidus, balstītus jaunajās tehnoloģijās. Šī 

jaunā pieeja redzama elektroniskajās abstrakcijās jeb oscilonos. Arī Laslo Nāgs, viens 

no Bauhauza kustības līderiem Vācijā, uzskatīja, ka liela daļa vizuālo mākslas darbu 

nākotnē būs saistīti ar gaismas gleznojumiem,» Bens Laposkis raksta 1958. gadā.1 

Citā vietā viņš norāda:

«..mākslā mani interesē ģeometriskais abstrakcionisms, kubisms un futūrisms. Os-

cilogrammas ir saistītas ar jaunākajiem atklājumiem op-art, lumia (gaismas) mākslu, 

datormākslu, abstraktajām fi lmām, videomākslu. Oscilogrammas varētu būt viena 

no radošajām stājmākslas formām».2

1.  Laposky B. Electronic Abstracts, Art for the Space Age — Proceedings of the Iowa Academy of 

Science, 1958., p. 340.—351.

2.  R. Leavitt (Ed.) Artist and Computer — Harmony Press, 1976.

Digitālās mākslas īpatnības

Digitālajā mākslā ir divu veidu pieeja tehnoloģijai, kuru mākslinieki lieto:

1)  digitālās tehnoloģijas tiek izmantotas kā līdzeklis, instruments mākslas darba 

radīšanā;

2)  ir mākslas darbi, kuros šīs tehnoloģijas kalpo par vidi (mediju) radīšanas pro-

cesam, kas bieži tiek uztverts kā māksla pati par sevi.

Abiem šiem digitālās mākslas izpausmes veidiem ir savas raksturīgās iezīmes. 

Taču šīs pieejas bieži pārklājas un saplūst, tāpēc divās atšķirīgās kategorijās tās var 

iedalīt tikai nosacīti.

Datormākslas sākumposmā likās, ka tā varētu kļūt par tradicionāli orientētas tēlo-

tājmākslas sastāvdaļu, taču, notikumiem attīstoties, nākas secināt, ka:

1)  radies jauns mākslas veids, kurš līdzīgi fotogrāfi jai un kinomākslai ieņem savu 

patstāvīgu vietu;

2)  ir daudzas mākslas nozares, kas, pateicoties datorgrafi kas iespējām, jūtami pa-

plašina savu tehnisko līdzekļu arsenālu, un tāpēc mūsdienās visbiežāk runā 

par jauno mediju mākslu. Tā sevī ietver arī datormākslu. Tāda notikumu at-

tīstība, no mūsdienu viedokļa raugoties, šķiet, ir likumsakarīga, un būtībā to 

lielā mērā nosaka arī XX gadsimta mākslas īpatnības (dažādu mākslas nozaru 

sadarbība un to robežu izzušana).

Faktori, kas veicināja digitālās mākslas attīstību

Ir svarīgi apzināties, ka digitālās mākslas estētika nav radusies tukšā vietā. 

1950. gados, kad uz skatuves parādās datormākslas pirmie darbi, savu uzplaukumu 

un sabiedrības aktīvu reakciju jau bija piedzīvojuši tādi mākslas virzieni kā kubisms, 

konstruktīvisms, supremātisms, abstrakcionisms, dadaisms, sirreālisms, bija pazīs-

tams — naivisms, kas saistāms ar primitīvās mākslas jēdzienu. Katrs no tiem devis 

kādu ieguldījumu datormākslas formālo izteiksmes līdzekļu attīstībā vai arī paplaši-

nājis tās izteiksmes līdzekļu robežas.

 Dadaisms tajā ienes nejaušību un interaktivitāti kā mākslinieciskās izteiksmes lī-

dzekļus. Daudzus māksliniekus interaktivitātes virzienā iedvesmojušas Marsela Du-

šampa (Marcel Duchamp, 1887—1968) idejas.

 Kā celmlaužus virzienā uz mākslas jēdziena izpratnes paplašināšanu sabiedrības 

apziņā jāpiemin arī naivisma un tā sauktās primitīvās mākslas parādības.

 Ļoti liela nozīme ir abstrakcionisma un tā dažādu paveidu izplatībai šajā laikā. Tas 

bija noteicošais faktors, kurš ietekmēja datormākslas attīstības sākumu.

 Parādās virtuālās telpas jēdziens. Digitālās mākslas teorētiķi, piemēram, Kristiana 

Paula (Christiane Paul), uzskata, ka ungāru mākslinieks Laslo Nāgs (Laszlo Moholy-

Nagy, 1895—1946) pirmais savos darbos lietojis virtuāli optiskus efektus.1

1.  Paul C. Digital Art — London: Th ames&Hudson Ltd., 2003., 13. lpp.
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3. attēls.  Herberts Franke. Krāsu rastrs 75, 1975, 

šī darbu sērija tiek izdrukāta uz pirmā Eiropā pieejamā tintes printera

Herberts Franke. No cikla Einšteina sērija, 1975, 

Alberta Einšteina fotoportrets – digitalizēts un transformēts

Herberts Franke. No cikla Mondriana sērija, 1980

Maikls Nols (A. Michael Noll, 1939), amerikāņu datorzinātnieks, ieguvis doktora 

grādu inženierzinātnēs Bruklinas Politehniskajā institūtā (1971). M. Nols ar dator-

mākslu sācis nodarboties 1962. gadā. Viens no pirmajiem viņš lieto datoru, lai radītu 

struktūras, paraugus, animācijas, tikai māksliniecisku mērķu vadīts. Vairāki šī autora 

darbi atrodas Ņujorkas Modernās mākslas muzeja kolekcijā (MoMA). Viņa pētījumu 

loks un mākslas intereses ir plašas: estētika, mediju efekti cilvēku komunikācijā, 3D 

datorgrafi ka, cilvēka un mašīnas taktilā komunikācija, runas signālu apstrāde.

Izteiksmīgs M. Nola darbības piemērs, šķiet, ir sociālpsiholoģisks eksperiments, lai 

izprastu cilvēku uztveres īpatnības un tā laika jauno tehnoloģiju ietekmi uz apziņu. 

P. Mondriana (Piet Mondrian, 1872—1944) gleznas Līniju kompozīcija (1917. g.) un 

M. Nola darba Līniju kompozīcija (1964. g.) darbu reprodukcijas parādītas 100 cil-

vēkiem. Vairākums esot izvēlējies datora versiju, domājot, ka tā ir Mondriana radīta. 

M. Nols par šo gadījumu izteicies rakstā: Human or Machine: A Subjective Compari-

son of Piet Mondrian’s ’Composition with Lines’ and a Computer-Generated Picture.1

4. attēls.  P. Mondrians. Līniju kompozīcija, 1917 

M. Nolls. Datora ģenerēta līniju kompozīcija, 1964 

M. Nolls. Četras datora ģenerētas līniju kompozīcijas, 1965

1.  Žurnāls Th e Psychological Record, Vol. 16. No. 1, (January 1966), p. 1.—10.

1. attēls.  Bens Laposkis. Osciloni, 1950—1956

Herberts Franke (Herbert W. Franke, 1927) dzimis Austrijā, izglītojies Vīnes 

universitātē, specializējoties fi zikā, matemātikā un ķīmijā. Sākotnēji H. Franke strādā 

līdzīgi kā B. Laposkis, taču vēlāk viņš attīsta savu rokrakstu un paplašina tēmu un 

izmantoto mediju loku. Frankes mākslinieka un teorētiķa profesionālajai biogrāfi jai 

pieskaitāmas vairākas grāmatas, kuras ieguvušas popularitāti, piedzīvojušas vairākus 

izdevumus: Phänomen Kunst1, Computergraphik — Computerkunst2 un raksti žur-

nālā Leonardo3. Viņš lasījis lekciju kursus Kibernētikas estētika (vēlāk Datorgrafi ka — 

datormāksla) Minhenes universitātē (1973 — 1997) un Minhenes Mākslas akadēmijā 

(1984 — 1998). Paralēli mākslas aktivitātēm Franke aktīvi darbojies vēl vairākās zi-

nātnes jomās — fi zikā, ķīmijā un datorzinātnē.

2. attēls.  Herberts Franke. Oscilogrammas, 1956, 

Herberts Franke. Elektroniskās grafi kas, 1961—1962

Herberts Franke. Gaismas formas (sadarbībā ar Andrea Hubneru), 1953.—1955

1.  Izdevniecība Heinz Moos Verlag, München 1967, papildināti izdevumi ar nosaukumu Phänomen 

Kunst. Die kybernetischen Grundlagen der Ästhetik, 1974., 1979.

2.  Izdevniecība Bruckmann, München 1971 (papildināts izdevums — 1985. g.)

3.  Specializēts žurnāls, iznāk 1968. gadā, dibināšanas mērķis — komunikācijas līdzeklis tiem 

māksliniekiem, kuri savu darbu radīšanai izmanto jaunās tehnoloģijas un zinātnes sasniegumus
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litāšu aspekta raugoties, īpaši saistoši ir tas, ka tikai desmit gadus vēlāk (1967. gadā) 

Ņujorkā (ASV) tiek nodibināta EAT (Experiments in Art and Technology), apvie-

nība, kurā piedalās mākslinieki un inženieri. Parasti kā sadarbības aizsācējus min 

mākslinieku Robertu Raušenbergu (Robert Rauschenberg, 1925) un inženieri Biliju 

Klīveru (Billy Klüver, 1927—2004). EAT tiešām ir labs inženieru, programmētāju, 

zinātnieku un mākslinieku sadarbības piemērs. Šis projekts turpinājies vairāk nekā 

desmit gadu, un tajā bijuši iesaistīti pazīstami dažādu nozaru XX gadsimta māksli-

nieki, piemēram, Endijs Varhols (Andy Warhol, 1928 — 1987), Žans Tenglī (Jean 

Tinguely, 1925 — 1991), Džons Keidžs (John Cage, 1912 — 1992), Džaspers Džonss 

(Jasper Johns, 1930).

1968. gadā tiek dibināta Computer Arts Society (CAS), kura ir British Computer 

Society atzars. Tās dibinātāji — Džons Landsdouns (John Landsdown), Džordžs Mā-

lens (George Mallen) un Alans Satklifs (Alan Sutcliff e).

Pasaulē 1970. gadu pieņemts uzskatīt par laiku, kad tēlotājmākslā parādās princi-

piāli jauna iezīme — darba radīšanas process kā māksla, kurā galarezultāts vairs nav 

vienīgais kritērijs.

Tādi XX gadsimta mākslas virzieni kā opārts, minimālisms, konceptuālā māksla, 

Fluxus, mail art jau attīstās, abpusēji ietekmējoties ar digitālo mākslu, bieži izmanto-

jot to kā mediju.

Latvijas situācija

LPSR Zinātņu akadēmijā 1960. gadā Jāņa Daubes vadībā tiek konstruēts pirmais 

Latvijā pirmās paaudzes elektroniskais dators. Autori gan esot gribējuši vienkārši 

uzbūvēt Padomju Savienībā slepenā laboratorijā, kuru vadīja Isaks Bruks, jau kons-

truēto M-2 tipa datoru, taču vajadzīgo detaļu trūkuma dēļ jaunkonstruētais dators 

LM-3 iznācis pilnīgi oriģināls. 1962. gadā LVU Skaitļošanas centrā uzstāda tiem lai-

kiem lielu pirmās paaudzes datoru BESM-2M, kas tolaik ir ceturtais nemilitāriem 

mērķiem lietotais dators PSRS. Taisnība, klīst baumas, ka jau pirms tam darbojies 

kāds dators PSRS armijai tolaik piederošā ēkā Rīgā, Pils laukumā, taču publicētu ziņu 

par to nav.

XX gadsimta 50. gadu sākumā ASV tika izveidotas datu izvades ierīces, kuras va-

rēja lietot datu vizualizācijai (printeri un monitori). Pasaulē tad arī notiek pirmie 

iepriekš aprakstītie mēģinājumi «datora radītā mākslā». 1960. gadu otrajā pusē attīs-

tās tā sauktā ASCII (American Standart Code for Information Interchange) māksla, 

kurā zīmējums un forma tiek veidota, izmantojot ar datoru drukājamās rakstu zī-

mes. Par vienu no ASCII mākslas aizsācējiem uzskata Kenetu Knoultonu (Kenneth 

Knowlton). Viņš toreiz strādāja American Telephone and Telegraph sabiedrības Bella 

laboratorijās.
 Latvijā iespēja nodarboties ar datormākslu pirmo reizi radās tikai 1969. gadā, kad 

LVU Skaitļošanas centrs iegūst Francijā ražotu otrās paaudzes datoru GENERAL 

5. attēls.  M. Nolls. Deviņdesmit paralēlas sinusoīdas, ca. 1960 

B. Railija (B. Riley). Straume, 1964, 148 x 149, darbs atrodas MoMA kolekcijā)

6. attēls.  M. Nolls. Gaussian Quadratic, 1962

P. Pikaso. Mana Džollija (Sieviete ar ģitāru), 1911—1912

Mākslinieku un zinātnieku sadarbība

Kā jau minēju, jaunās tehnikas sākotnēji lieto un attīsta cilvēki, kuri par savu pa-

matprofesiju izraudzījušies tehniskās zinātnes. Tas ir likumsakarīgi, jo izriet no tā laika 

skaitļojamo mašīnu pieejamības un iespējām ar tām rīkoties. No māksliniecisko kva-
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7. attēls.  ASCII attēlu paraugi, 1970. gadi. Latvija. Eižena Āriņa (LVU Skaitļošanas centra direktora) 

portrets, Jāņa Daubes portrets. LVU galvenā grāmatveža portrets. Kalendārs, kura rotāšanai izmantots 

gatavs paraugs, kas iegūts no Rietumeiropā ražotu skaitļojamo mašīnu programmnodrošinājuma 

krājumiem. Latvijā darināts akta zīmējums ASCII mākslas tehnikā. Kalendārs ar aizgūtu populāras 

aktrises (Dž. Lolobridžidas) portretu un šī attēla fragments — atļauja darbu izstādīt publiskai apskatei 

Skaitļošanas centrā

8. attēls.  Leons Harmons un Kens Noultons (Leon Harmon, Kenneth Knowlton). Uztveres studija, 1966. 

Datora ģenerēta izdruka, 152 x 366 cm. Rietumeiropas ASCII mākslas paraugs. Šķiet, ka liela nozīme ir 

tam laikam milzīgajam darba izmēram

ELECTRIC 415 ar «plato druku». Andrejs Skuja un citi datoru apkalpošanas inže-

nieri uz šīm datu drukāšanas ierīcēm veidojuši tam laikam sarežģītus zīmējumus (tā 

saukto ASCII mākslu), kā arī pazīstamu melodiju atveidojumus ar datora tehnisko 

skaņas signālu palīdzību. Šo darbu piemērus arī tagad iespējams sameklēt LU MII 

(Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta) muzejā.

Latvijā tajā laikā vērojama tehnikas atpalicība, taču galvenokārt te nav vides, kur 

varētu organizēt pasākumus un izstādes, nav tā XX gs. mākslas fona, kādu to varam 

redzēt Eiropā, ASV. Estētiskās pieredzes ziņā ir liela atšķirība starp tehnisko inteli-

ģenci Latvijā un Rietumu pasaulē. Avangarda parādības mākslā nav Padomju Latvijā 

pierastas. Atsevišķi artefakti, kuri tomēr parādās, ir atrauti no tikpat kā nepazīstamā 

kopējā Rietumu XX gadsimta vidus mākslas konteksta un tolaik plašākas publikas 

atzinību negūst.

Laikmetu un sabiedrību kopumā labi raksturo muzikologa Borisa Avrameca stās-

tījums par laikmetīgās mūzikas koncertiem Rīgā 1970. gadu vidū: «..bija kāds otrais 

trešais cikla XX gadsimta mūzika koncerts, kurā skanēja Čārlza Aivsa un Džona Kei-

dža (slavenais komponists ir arī viens no apvienības EAT aktīviem dalībniekiem un 

jauno tehnoloģiju izmantotājiem — S.Z.) mūzika. Nepatikšanas sākās jau gandrīz 

pašā sākumā no pilnīgi neprognozējamas puses — klausītājiem.»1

Ņemot vērā iepriekšminētos faktorus, interesanti un ievērības cienīgi šķiet tie ne-

daudzie datormākslas piemēri, kuri atrodami LU MII (Latvijas Universitātes Mate-

mātikas un informātikas institūta — tolaik LVU Skaitļošanas centra) muzejā. Galve-

nokārt tā ir ASCII (American Standart Code for Information Interchange) māksla.

Šeit redzamajos darbos var saskatīt vairākas stilistiskas tendences:

pirmkārt, tas ir reālisms šī termina plašākā nozīmē. Kā izejmateriāls darba vei-

došanai visbiežāk kalpojusi fotogrāfi ja vai kādi drukāti attēli, kuri ar roku rastrēti, ar 

autora paša rakstītas programmas palīdzību ievadīti datorā, rūpīgi piemeklējot un 

atlasot piemērotas burtu zīmes un simbolus, lai panāktu atbilstošas tonālās pārejas.

otrkārt, saskatāmas, protams, arī naivisma tendences. Ir tikai loģiski, ka šiem dar-

biem trūkst parakstu. Teorētiski ir iespējams autoru vārdu un uzvārdu noskaidrot, 

taču jāsaprot, ka tā laika Padomju Latvijā ir izplatīta šauri profesionāla pieeja darbam 

un grūti iedomāties zinātnieku vai inženieri, kurš profesionāli izteiktos par mākslas 

parādībām vai atļautos savus vizuālos eksperimentus ar datoru nosaukt par mākslu.

treškārt, vērojama neliela pagrīdes mākslas tendence (paturot prātā tā brīža poli-

tisko situāciju). Saņemot Rietumvalstīs ražotās skaitļojamās mašīnas un tām klāt pie-

vienoto programmnodrošinājumu, atklājās, ka ir programmas, ar kurām iespējams 

iegūt erotiska rakstura ASCII zīmējumus. Diezgan plaši pārstāvēti ir lokalizēti un 

pašsacerēti šī rakstura programmu lokālie varianti.

1.  Robežu pārkāpšana. Mākslu sintēze un paralēles. 80. gadi/Konferences rakstu krājums — Rīga: 

LLMC, 2006., 24. lpp.
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liņš, Artūrs Pērkons, Andrejs Rubulis, Ineta Sipunova, Kristians Šics, Raitis Šmits, 

Rasa Šmite, Gatis Vanags, Solvita Zariņa, Žanete Zariņa u. c.

Ir vairāki iemesli, kāpēc būtiski dokumentēt Latvijā šai jomā notikušos procesus.

Pirmkārt, ir iespējams izsekot notikumu attīstības gaitai, jo tie risinājušies nesenā 

pagātnē.

Otrkārt, sabiedriskā doma nobriedusi interesei par mazāk zināmām mākslas for-

mām. Naivisms, stencil art, grafīti tādā vai citādā nozīmē izraisa sabiedrības reakciju. 

A. Leiša grāmata «Tīrradņi. Naivā māksla Latvijā» par Latvijas naivās mākslas auto-

riem un Naivās mākslas muzeja atklāšana Rīgā ir tikai dažas no aktivitātēm.

Treškārt, vairākas valstis, kuras netiek minētas kā aktīvas datormākslas aizsācējas, 

ir ieinteresējušās par lokālās digitālās mākslas attīstību. Kā piemēru var minēt Dā-

niju, Orhusas universitātes projektu1, arī Zviedrijas, Somijas aktivitātes šajā jomā.

XX gadsimta māksla izdarīja virkni revolucionāru apvērsumu tēlotājā mākslā 

gan formālā, gan saturiskā ziņā. Gadsimta vidū, kad parādās pirmie datorgrafi kas 

piemēri, par mākslu tos var nosaukt tikai un vienīgi šī gadsimta mākslas stilistikas 

kontekstā. Jaunas vizuālās pieredzes meklējumi, tehnisku atklājumu prieks, no vie-

nas puses, un tehniskā sarežģītība, grūtības, ar kurām saskārās mākslinieki, veidojot 

darbus ar datora palīdzību, no otras puses, kaut kādā mērā noteica šo darbu vizuālo 

estētiku.

Ar dažādām digitālās mākslas un jauno mediju parādībām, skatītām plašākā no-

zīmē, ikdienā saskaras patiesi liels cilvēku loks. Tāpēc liekas svarīgi apzināt digitālās 

mākslas vēsturi un teorētiskos jautājumus Latvijā. Ir būtiski saprast spēles noteiku-

mus, lai varētu tajā piedalīties. Ir jāzina valoda, lai spētu iedziļināties tajā, ko māksli-

nieks mums grib pateikt.

1.  http://www.interfacekultur.au.dk/eng/enhed/praesent

Paintbox posms

1986. gads tiek uzskatīts par pirmā perioda beigu laiku. Tas galvenokārt saistīts ar 

to, ka parādās jauni tehniskie līdzekļi — «Quantel Paintbox» — specializēta video un 

grafi kas programmatūra, «Commodore Amiga» personālie datori, piemēroti skaņas, 

video un datu apstrādei —, un arī tiek radīta mūsdienās ļoti populārās grafi skās pro-

grammas «Photoshop» pirmā versija.

1985. gada decembrī Dāvida Hoknija (David Hockney) un citu mākslinieku dar-

bošanos ar «Quantel Paintbox» programmatūru rāda BBC televīzijas pārraidēs. Tas 

ir cikls, kurš kopumā nosaukts «Gleznošana ar gaismu» (Painting with Light). Endijs 

Varhols savukārt lieto Commodore Amiga datorus, lai radītu pašportretu sēriju un 

dziedātājas Deboras Herijas (Deborah Harry) portretus.

Šo laiku dēvē par Paintbox posmu («Paintbox Era»). Tas ilgst no 1986. līdz 

1996. gadam.

Multimediju posms un digitālā māksla Latvijā

Tieši 1994. gadu pieņemts uzskatīt par laiku, kad pasaulē internets kļūst plašāk 

publiski pieejams. Tas pakāpeniski iezīmē multimediju posma aizsākumu, kuru dēvē 

par trešo posmu digitālajā mākslā un kurš turpinās arī mūsdienās. Šais gados veido-

jas jauns jēdziens mūsdienu cilvēka apziņā — virtuālā telpa. Un no 1990. gadu vidus 

Latvijā varam vērot lielu daļu pasaules kontekstā redzamo mākslas parādību.

9. attēls.  Deivids Ems (David Em, 1952, Koreja). Gvadalupe, 1998

Agris Dzilna (1963, Latvija). Miers, 1999

1990. gados Latvijā jau vērā ņemams skaits mākslinieku un dizaineru veidojuši ar 

datoru digitālās vizuālās un multimediālās mākslas darbus. Viņu vidū varētu minēt 

šādus autorus: Arvīds Alksnis, Toms Alsiņš, Agris Dzilna, Dace Džeriņa, Anitra Eg-

līte, Jānis Garančs, Austris Mangulis, Jānis Mitrēvics, Olafs Muižnieks, Armīns Ozo-
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Tagadējais Reiterna nams tapis 1684.—1688. gadam pēc lieltirgotāja un pilsētas 

maģistrāta locekļa, vēlāk rātskunga Johana fon Reiterna pasūtījuma un ir viens no 

holandiešu klasicisma arhitektūras spilgtākajiem piemēriem Rīgā. Galvenos nama 

būvdarbus pabeidza 1685. gadā, savukārt fasādes apdare turpinājās vēl triju gadu ga-

rumā.

1. attēls.  Reiterna nams. Kopskats

2. attēls.  Reiterna nams. Frontona kartuša

Anna Ancāne

Reiterna nama fasādes dekoratīvā plastika un daži 

aspekti stilistisko analoģiju meklējumos
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5. attēls.  Reiterna nama portāla fragmenti

6. attēls.  Reiterna nama fasādes dekora fragments

7. attēls.  J. Vingbonss. Tripu nams (Trippenhuis) Amsterdamā (1660—1662)

Logs virs portāla ietverts barokāli dekoratīvā, plastiski veidotā nokarenas ziedu un 

augļu vītnes ierāmējumā — to caurvij sulīgs vīnogulājs un lentas, virs loga samezglo-

joties trīs smagos, izteiksmīgos pušķos. Šī kompozīcija optiski pagarina portālu, taču 

ir brīvi izvietota un nav saistīta ne ar ordera elementiem, ne logailām. Divas vītnes no 

abām pusēm nokarājas arī abpus pusstāva logam zem frontona. Lai arī, kontrastējot 

Galvenās fasādes izveidē nepārprotami dominē Ziemeļnīderlandes klasicisma ele-

menti — noteicošais elements, kas organizē plakni, ir seši no Gotlandes kaļķakmens 

kvadriem veidoti lielā ordera joniskie pilastri, fasādes centrālā daļa akcentēta ar pla-

kanu rizalītu. Arī skulpturālie veidojumi darināti akmenī.

3. attēls.  Reiterna nama frīzes ciļņi

4. attēls.  Reiterna nams. Dzegas noslēguma konsole

Par būvdarbu pabeigšanu liecina izliekta frontona kartuša ar gadskaitli «1685» un 

ķeruba galviņu tās noslēgumā; zem kartušas — reljefi  veidota J. fon Reiterna iniciāļu 

sarežģīti savīta monogramma «J. R.» spoguļattēlā, ko abās pusēs ierāmē kupli palmu 

zari. Sulīgu akanta motīvu dekorēta, fasādi noslēdz antablementa frīze, kas līdzās fl o-

rālo elementu (ziedu un akanta) bagātībai papildināta arī ar zvēru fi gūrām — frīzes 

centrā izteiksmīgi atainota cīņa starp lauvu un lāci, turklāt vēl ir saskatāmi citi reāli 

un fantastiski tēli — vilki, pūķi, auni, brieži, suņi, delfīni. Vietām ciļņi ir tik reljefi , 

ka gandrīz atdalās no sienas un pārvēršas pilnplastikā. Dzegas noslēgumā abās pusēs 

novietoti fantastiski maskaroni-konsoles — rēcoši zvēru motīva un akanta hibrīdi 

ar antropomorfi em vaibstiem. Rizalīta vidusass spēcīgi akcentēta ar greznu ieejas 

portālu ar brīvi stāvošām korintiskā ordera kolonnām un plastiski dekorētu antable-

menta joslu. Kolonnu impostos redzami divi skulpturāli portreti, iespējams, Johana 

Reiterna un viņa sievas Katrīnas atveidi. Portāla pusaploces arkas padusēs reljefā at-

tēlotas alegoriskas lidojošas puti fi gūriņas ar vainagiem, portāla antablementa cen-

trā redzams putns, tam abās pusēs — puti ar suņiem, kuri rotaļīgi savijas un ložņā 

akantu lapu biezoknī.
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9. attēls.  J. Vingbonss. Ēka Amsterdamā, Keizergratas (Keizersgracht) ielā 319

 

10. attēls.  A. Kvellīns. Dekora paraugi Amsterdamas rātsnama ciļņiem

 

11. attēls.  A. Kvellīns. Dekora paraugi Amsterdamas rātsnama ciļņiem

Lai labāk izprastu Reiterna nama fasādē realizēto dekoratīvo ieceri, vispirms jā-

pakavējas pie J. van Kampena laikā Ziemeļnīderlandē pastāvošās arhitektūras un 

tēlniecības mijiedarbības vispārējiem principiem. Valdīja uzskats, ka tēlniecība ir pa-

kārtota arhitektūrai un skulptora pienākums ir — izprast arhitekta patieso nodomu, 

pirms ķerties klāt viņa darbam. J.van Kampens tiecās apvienot arhitektūru un tēlotā-

jas mākslas pārdomātā mākslinieciskā programmā. Viņa celtnes ne tikai nodrošināja 

«ietvaru» tēlniecībai, bet apvienoja formu un saturu vienotā ikonogrāfi skā konceptā. 

ar gludo fasādi, šāds dekors šķiet aplikatīvs, šeit uzskatāmi parādās baroka dekoratīvi 

plastiskā domāšana. Analoģisks princips ir vērojams daudzās holandiešu klasicistu 

ēkās: turpat vai vienīgais dekoratīvais elements, ko pieļauj atturīgo fasāžu risinājums, 

ir sienas plaknē starp stāvu logiem ievietotie festoni (to, ka holandiešu klasicisms var 

būt savās izpausmēs arī relatīvi grezns, demonstrē, piemēram, Jistusa Vingbonsa cel-

tais brāļu Tripu nams (1660—1662) Amsterdamā). Plastisks ziedu vītņu motīvs, kas 

ietver logu virs portāla, parādās Filipa Vingbonsa nerealizētajā Amsterdamas rāts-

nama projektā (publicēts 1648. g). Tas pats princips ievērots pēc jaunā parauga tapu-

šajās Ziemeļnīderlandes sakrālbūvēs. Zīmīgs piemērs ir pirmais lielākais klasiskajā 

stilā celtais centriskais dievnams Ziemeļnīderlandē — Marekerkas baznīca Leidenē 

(1639—1659), kas tapusi pēc A. van des Gravesandes un J. van Kampena projekta. 

Klasiskā portāla mākslinieciskais risinājums balstās uz ģeometrisko proporciju, taču 

gan virs durvīm, gan tās ierāmējošajās lizēnās izmantots bagātīgs augu motīvs, kurš 

dekoratīvu festonu un ziedu vītņu formā bagātina plakni un akcentē portāla vidusasi. 

Vēl reljefāk veidotas puti fi gūriņas ar kuplām ziedu vijām frontonā1. Cits raksturīgs 

piemērs — Johanesa Vingbonsa pēc brāļa Filipa projekta veidotā ēka Amsterdamā, 

Keizergratas ielā 319 (9. att.), te zelminī redzamās vertikāli nokarenās ziedu vītnes2 

Reiterna nama fasādē ar izmantoto augu motīvu ir formāli līdzīgas, taču sulīgākas, 

smagākas, barokāli piesātinātākas. Gan vītņu dekorā, gan akanta lapu un zvēru mo-

tīvos izpaužas visas internacionālajam barokam piemītošās formālās tendences — 

plastiskums, virtuoza gaismēnas efektu saspēle, neapvaldīts ritms un mežonīga vitali-

tāte. Tomēr barokālā dekora lietojums būtiski atšķiras no tā, kā ornaments izmantots 

klasiskā baroka arhitektūrā: šeit tas kalpo fasādes plaknes sakārtošanai, piedalās nevis 

plastiskās virsmas rotaļās un virsmas dematerializācijā, bet gan plaknes organizācijā 

frontālā dimensijā. Šī ir cita sistēma — raksturīga baroka laika klasicismam, kurā 

valda izsmalcināts līdzsvars starp ēkas virsmu un ornamentu.

8. attēls.  A. van des Gravesande, J. van Kampens. Marekerkas baznīca Leidenē (1639—1659)

1.  Hamberg P. G. Temples for Protestants. - Gothenburg, 2002. - P. 106.

2.  Ottenheym K. Classicism in the Northern Netherlands in the seventeenth Century.//Palladio and 

Northen Europe. Books, Travellers, Architects. - Milan, 1999. - P. 159.
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Viņa aizsāktais jaunais stils radīja pieprasījumu pēc sava īpaša, specifi ska skulpturā-

lās ornamentācijas tipa. Tēlnieks, kurš vislabāk prata pārtulkot van Kampena zīmēju-

mus akmenī, bija Arts Kvellīns (1609—1668) no Antverpenes, viņš būtiski ietekmēja 

Ziemeļnīderlandes tēlniecības attīstību. Jāmin arī van Kampena vairākkārtējā sadar-

bība ar vēl vienu populāru fl āmu tēlnieku — Rombautu Verhulstu (1624—1696). Jau-

tājums, cik lielā mērā van Kampena zīmējumi diktēja viņa celtņu skulpturālo ietērpu, 

ir diskutējams, taču skaidrs, ka tēlniekam bija jāpielāgojas arhitekta iecerei.

12. attēls.  A. Kvellīns. Dekora paraugs Amsterdamas rātsnama ciļņiem

13. attēls.  Reiterna nama portāla frīzes ciļņi

Reiterna nama dekoratīvajā apdarē jūtama radniecība ar Arta Kvellīna ornamen-

tālajiem paraugiem Amsterdamas rātsnamam, kurus 1668. gadā publicēja tēlnieka 

brālis Huberts1. A. Kvellīns piedāvāja daudzveidīgus festonu variantus un frīžu skulp-

turālās apdares paraugus, līdztekus izmantojot gan bagātīgu fl orālo elementu klāstu, 

gan iekļaujot tajā augļus, dzīvniekus un puti, gan fantastiskus radījumus, kā arī ale-

goriskus un emblemātiskus elementus.

 

14. attēls.  P. Posts. Johana Hulsthauta nams Leidenē, Rapenburgas (Rapenburg) ielā 8 (1668)

1.  Quellinus Hubertus. Van de Voornaamste Statuen ende Zieraten... - Amsterdam, 1668. — Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa.

15. attēls.  P. Posts. Leidenes Svaru ēka (1657)

16. attēls.  R. Verhulsts. Leidenes Svaru ēkas fasādes dekors

Meklējot tiešākas analoģijas, Reiterna nama fasādes dekora koncepts liek atcerē-

ties P. Posta celtnēs sastopamo arhitektonisko elementu dominanti, vienlaikus akcen-

tējot ēkas centrālo daļu ar izteiksmīgu ornamentu. Tomēr vēlreiz jāuzsver, ka dekors, 

sekojot klasicistu principiem, pildīja tikai sekundāru — papildinājuma — funkciju 

un bija kopējās ēkas struktūras sastāvdaļa. Patiesais celtnes skaistums tika saskatīts 

tās proporcijās. B. Noldusa, analizējot Reiterna nama fasādes risinājumu, min, ka 

dekoratīvo elementu koncentrācija tās centrā bija «daļa no abstrakcijas meklējumiem 

klasicistu kanona ietvaros». Tiešām, P. Posta vēlākajos projektos noteicošais elements 

bija sienas virsmas un logu ritmika, ko papildināja uzsvērti aplikatīvs augstcilnī vei-

dots ziedu viju dekors fasādes centrā. Viņš visai bieži izmantoja fasāžu dekorēšanai 

tādas skulpturālas detaļas kā festoni un ziedu vītnes, arī kartušas un puti. Šāds dekors 

regulāri parādījās P. Posta darbos XVII gs. 50.—60. gados, un tā sākotne saistāma ar 

30. gados un vēlāk izplatīto interjeru dekorēšanas stilu Ziemeļnīderlandē (tā izveidē 

P. Postam bija svarīga nozīme). Figuratīva ornamenta izmantošanas pirmavoti fasāžu 

dekoram saistījās ar franču — tajā skaitā Pjēra Lemuē un Antuāna Lepotra — paraugu 

izplatību Nīderlandē. Jau 1650. gados P. Posts eksperimentēja ar šādu paņēmienu 

projektā kādai ēkai Hāgā, Kneiterdeikas (Kneuterdijk) ielā 6. Ļoti raksturīgs Reiterna 

nama fasādes dekoram līdzīgs risinājums izmantots P. Posta 1668. gadā projektētajā 

Johana Hulsthauta namā Leidenē, Rapenburgas (Rapenburg) ielā 8, kur atturīgās fa-

sādes centrālā daļa akcentēta ar vertikālām ziedu vītnēm un masīviem festoniem. Tā-

pat kā Reiterna nama fasādē, šis plastiskais dekors iecerēts kā otrā stāva centrālā loga 
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ierāmējums virs ieejas portāla. Interesants ir fakts, ka 1657. gadā Leidenes Svaru ēkas 

projektā P. Posts sadarbojās ar Rombautu Verhulstu, kurš izveidoja divas vertikālas 

augstciļņa vītnes fasādes centrālajā daļā starp otrā stāva logiem1.

Ja, pamatojoties uz daudzkārt minēto analoģiju ar R. Bindenšū projektētajiem 

Sv. Pētera baznīcas Rietumu portāliem, var pievienoties uzskatam, ka R. Bindenšū 

ir bijis arī Reiterna nama un tā portāla arhitekts, kā portāla un fasādes tēlnieciskā 

ietērpa (izņemot frontonu) un skulpturālo portretu izpildītājs publicētos avotos bieži 

minēts Hanss Valters Šmīsels. Tomēr ne dokumentāri, ne ar salīdzināšanas metodi 

nevar pierādīt viņa iesaistīšanos Reiterna nama tēlnieciskā dekora izveidē, jo nav sa-

glabājusies neviena vizuāla liecība par viņa rokrakstu vai pārstāvēto stilistisko ievirzi.

17. attēls.  Reiterna nama portāla fragments

18. attēls.  R. Bindenšū. Sv. Pētera baznīcas frīzes ciļņu zīmējuma fragments

Kā Reiterna nama frontona ciļņu autors tiek minēts tēlnieks un būvmeistars Hanss 

Jurgens Herolds (Johans Georgs Herolds) no Freiburgas (Meisenē). Kā amata meis-

tars pirms tam viņš strādājis arī Hamburgā un vēlāk — Narvā. Ir zināms, ka Herolds 

piederēja pie pazīstamas Saksijas mākslinieku ģimenes, bija mācījies strādāt ar koku, 

akmeni, marmoru un alabastru, kā arī praktizējās kā arhitekts. Meistara tiesības viņš 

ieguva 1681. gadā. Pēc Reiterna nama frontona izveides Herolds turpināja strādāt 

Rīgā kā patstāvīgs meistars. Tā kā nav ziņu par J. G. Herolda Rīgas periodā projek-

tētām ēkām un šai laikā viņa vārds parādījās lielākoties līdzās citiem meistariem, 

jāsecina, ka pirms pārcelšanās uz Narvu Herolda darbība bija saistīta galvenokārt ar 

tēlnieciska rakstura pasūtījumiem. Reiterna nama frontona ciļņu atribūcija balstās 

uz faktu, ka tajos izmantotais kompozicionālais paņēmiens atgādina citus Herolda 

darbus ārpus Rīgas. Stilistiski tie analogi Narvas kapsētas vārtu un burggrāfa K. fon 

Kohena dzīvojamā nama frontona ciļņiem, kā arī Narvas Sv. Jāņa baznīcas sola kok-

griezumā darinātajam barokālajam dekoram. Ir zināms, ka J. G. Herolds strādājis 

Narvā pie šī un citiem pasūtījumiem no 1690. gada līdz 1693. gadam. Miris Narvā 

1693. gadā. Viens no nozīmīgākajiem J. G. Herolda darbiem bija holandiešu klasi-

cisma formās veidotā Narvas biržas ēka, kurā saskatāms spēcīgs P. Posta Māstrihtas 

rātsnama projekta iespaids.

1.  Terwen J.J., Ottenheym K. A. Pieter Post (1608—1669), Architect. - Zutphen, 1993. - P. 189.

Ir izteikts pieņēmums, ka Herolds varētu būt ne tikai Reiterna nama frontona 

ciļņu, bet arī portāla tēlnieciskās daļas autors1. Arī P. Kampe savā leksikonā min, ka 

Herolds darinājis arī portālu un pārējo dekoru. H. V. Šmīsela dalību pētnieks apro-

bežo ar portāla kolonnu «sausākajām, neizteiksmīgākajām formām».

Aplūkojot Herolda darināto zelmiņa kartušu ar eņģeļa galviņu un salīdzinot to 

ar portālā atveidotajiem puti un pārējiem ciļņiem, var konstatēt stilistisku vienotību 

starp šiem tēlnieciskajiem elementiem un līdz ar to viņa saistība ar Reiterna nama 

dekoratīvo apdari ir pamatota. Hipotētiski var pieļaut, ka Reiterna nama fasādes un 

frontona dekoratīvā apdare un daļa portāla ciļņu ir viena meistara, proti, Johana 

Georga Herolda, rokas darināti — taču pēc Bindenšū izstrādāta projekta. Būtiska at-

ribūcijas sastāvdaļa, kas atklāj R. Bindenšū rokraksta īpatnības, ir meistara pieeja or-

namenta izmantojumam. Sv. Pētera baznīcas centrālā portāla projektā redzamie an-

tablementa frīzes nerealizēto ciļņu zīmējumi apliecina to pašu dekoratīvo domāšanu, 

kādu sastopam Reiterna nama ciļņos. Sv. Pētera baznīcas frīzē akanta traktējumā 

atklājas raksturīgās īpatnības: ornamentālās joslas centrā no savīta augu gredzena iz-

rāpjas puti fi gūriņas (līdzīgi kā Reiterna nama portāla frīzē — suņu fi gūras), elegantu 

akanta arabesku vidū slēpjas ūsaina seja. Var pieņemt, ka Bindenšū un Herolda sa-

darbība aizsākās vēl pirms iesaistīšanās pie Reiterna nama projekta — iespējams, jau 

grandiozā Sv. Pētera baznīcas portālu projekta gaitā. Nav šaubu, ka novatoriskās Rei-

terna nama konstrukcijas dekora izveidei Bindenšū piesaistīja profesionālāko «bilžu 

griezēju» Rīgā, kura kvalifi kācija bija adekvāta paša būvmeistara izglītībai un kura 

pieredze ārzemēs garantēja izpratni par arhitektoniski dekoratīvo ieceri. Pasekojot 

Herolda darbības turpinājumam Narvā, konstatējam ne tikai stilistisko analoģiju ar 

apskatāmo materiālu — Narvas periodā Herolds jau sevi pierādīja kā daudzpusīgs 

mākslinieks — ne tikai kā tēlnieks, bet arī nobriedis arhitekts, kurš brīvi pārzināja 

Ziemeļnīderlandes klasicistu principus. Iespējams, Herolda orientēšanās jaunāka-

jos strāvojumos bija noteicošais faktors R. Bindenšū lēmumam, izvēloties sadarbī-

bas partneri atbildīgajam projektam. Narvas biržas analoģijas ar P. Posta Māstrihtas 

rātsnamu norāda uz Herolda interesi par šī meistara darbu, un šai kontekstā arī nav 

nejauša Reiterna nama fasādes centrālās ass dekora koncepcija, kas norāda uz ne-

pārprotamu ietekmi no P. Posta projektiem. Arī S. Karlings monogrāfi jā par Narvu, 

raksturojot Herolda stilu, norāda, ka tas ir lielā mērā ietekmējies no nīderlandiešu 

augstā baroka. Herolda nīderlandisko ievirzi vēlreiz apliecina viņa ciešā sadarbība ar 

Jakobu van der Kapelli (Jacob van der Capelle) Narvas periodā.

Gan proporcijās, gan arhitektonisko elementu izkārtojumā Reiterna nama fasāde 

sasaucas ar pazīstamiem holandiešu arhitektu darbiem — daudzu vēlāko celtņu pro-

totipu — J. van Kampena projektēto Morica namu Hāgā, kā arī F. Vingbonsa projek-

tēto J. Popena namu (Poppenhuis, 1642) Amsterdamā un P. Posta Vredenburgas villu. 

Jistusa Vingbonsa projektētais brāļu Tripu nams (Trippenhuis, 1662) Amsterdamā jau 

rāda līdzīgu shēmu daudz reprezentatīvākā veidā. Tieši šo pieminekli atsauc atmiņā 

1.  VKPAI PDC arhīvs. Zirnis G. Atskaite par restaurācijas darbiem arhitektūras piemineklī — dzīvojamā 

ēkā Rīgā, Mārstaļu ielā Nr. 2/4. - Rīga, 1959. - 4. lpp.
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Izvērtējot Latvijas pareizticīgo baznīcu ēku stāvokli šobrīd, izvēlējos Vidzemi tā-

dēļ, ka šajā Latvijas teritorijā visuzskatāmāk ieraugāma vēsturiskās situācijas ietekme 

gan uz ēku celtniecību, gan saglabāšanu un uzturēšanu. Latgalē vēsturiski ir bijis vai-

rāk ieceļojušo krievu tautības iedzīvotāju, kas veidoja savas draudzes, saglabājot tra-

dīcijas daudzu paaudžu garumā.1 Līdz ar to tagad, kaut arī netrūkst draudžu ar pavi-

sam nelielu ticīgo skaitu, Latgalē, salīdzinot ar Vidzemi, tādu dievnamu, kas atrastos 

drupu stāvoklī vai netiktu izmantoti, ir daudz mazāk, jo krievu tautības pareizticīgie 

ir centušies uzturēt savas reliģiskās tradīcijas līdz pat mūsdienām. Latgalē joprojām 

ir saglabājušās vairāk nekā 40 pareizticīgo baznīcu, un tādu, kas netiktu izmantotas 

reliģiskajām vajadzībām, ir maz. Tā, piemēram, Kaunatas dievnams (1908), padomju 

gados pārveidots par dzīvojamo ēku, vairs nav atguvis savu sākotnējo funkciju un at-

rodas drupu stāvoklī. Tiskādu pareizticīgo baznīca (1878) ilgus gadus netika izman-

tota, un 2006. gadā tai iegruva jumts. Daugavpils Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo 

baznīca Garnizona kapos (1897) šobrīd netiek izmantota. Šie trīs piemēri ir vienīgie 

visā Latgales teritorijā, kur pareizticīgo dievnami vairs nepilda savu funkciju. Arī pa-

domju gados šī reģiona baznīcas vairumā gadījumu nav pārtraukušas savu darbību. 

Savukārt Zemgalē un Kurzemē, kur vēsturiski ir bijis mazāk ieceļojušo krievu tautī-

bas iedzīvotāju un kuras neskāra tāda latviešu zemnieku masveida pāriešana pareiz-

1.  Pastāv pieņēmumi, ka jau XI gadsimtā vēl pirms katoļticības ienākšanas Latvijas teritorijā bija 

sastopami pareizticības aizsākumi. Tomēr tie vairāk saistīti ar kaimiņzemju tirgotājiem, kas ieceļoja 

Latvijas teritorijā. Arī turpmākajos gadsimtos pareizticība un ar to saistītā baznīcu celtniecība 

visbiežāk bija saistīta ar krievu tautības ieceļotājiem — tirgotājiem. Ar XVII gadsimtu Latvijas 

teritorijā ienāca vecticībnieki (1660. gadā Liginišku ciemā Daugavpils apkārtnē tika uzcelts pirmais 

vecticībnieku dievnams) (Дегутский летописец. — Л.62 об.), kas pēc patriarha Nikona reformām, 

kuras aizsākās 1652. gadā, izceļoja no Krievijas reliģisko vajāšanu dēļ. Kopš tā laika Austrumlatvijā 

pakāpeniski veidojās vecticībnieku draudzes. XVIII gadsimtā Krievijas impērijas iedzīvotāji migrēja 

uz jaunām dzīvesvietām, un, kaut arī šī kustība nebija masveidīga, Latvijas austrumu daļā ienāca 

krievu tautības iedzīvotāji (Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии — Рига, 1999. — с. 13), 

kuru vidū bija arī no muižniekiem bēgošie pareizticīgie zemnieki (Podmazovs A. Vecticība Latvijā. — 

Rīga, 2001. — 63.—64. lpp.). Pēc 1772. gada, kad Latgale tika pievienota Krievijas impērijai, šeit 

pastāvīgi uzturējās Krievijas karaspēka daļas, parādījās pareizticīgie ierēdņi, auga krievu tirgotāju 

skaits, kas veicināja pareizticīgo draudžu veidošanos. XVII un XIX gadsimtā draudžu skaits auga 

proporcionāli līdz ar iebraukušo pareizticīgo skaita palielināšanos. 1859. gadā visā Vitebskas 

guberņā bija tikai 461 pareizticīgais latvietis (Gavriļins A. Pareizticības izplatīšanās Latvijas teritorijā 

18.—19. gadsimtā//Latvijas vēsture — 1998. — Nr. 2—26. lpp.).

Anita Bistere

Pareizticīgo baznīcas nostiprināšanās Vidzemē 

XIX gadsimtā un šīs konfesijas sakrālā arhitektūra

Reiterna nama ornamentālā antablementa frīze (tai līdzīga redzama arī Bindenšū Sv. 

Pētera baznīcas centrālā portāla projektā) — arhitektoniskā dekora elements, kurš 

holandiešu klasicistu celtnēs nav sastopams bieži.

Reiterna nams un tā plastiskais dekors, līdzīgi kā holandiešu klasicistu darbos, 

spoži reprezentē sava laika politiskās, ekonomiskās un kultūras elites stilu. R. Bin-

denšū un J. G. Herolda tandēms darbā Reiterna nama projektā demonstrē XVII gs. 

Ziemeļnīderlandes jaunās arhitektūras veidotāju lokā aprobēto arhitekta — tēlnieka 

sadarbības paņēmienu — līdzīgi kā van Kampens un A. Kvellīns, P. Posts un R. Ver-

hulsts, kuri prata organiski sasaistīt plastiku un arhitektūru. Svarīgi bija, lai tēlnieks 

pilnībā izprastu arhitekta ideju un darbotos tajā pašā zīmju sistēmā, tam Reiterna 

nams ir spilgta un laikmetīga ilustrācija.
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vietējās muižniecības reakcijas, impērijas starptautiskā stāvokļa un Eiropas sabied-

riskās domas.1

Pāreja pareizticībā 1845.—1848. gadam bija ekonomiska, nacionāla un politiska 

protesta akts. Daļa zemnieku mainīja ticību, cerot ar «cara ticības» palīdzību uzlabot 

savu materiālo stāvokli. Daudzi pārgāja pareizticībā, «spītējot» saviem muižniekiem. 

Īpašus materiālus labumus saviem jaunajiem draudzes locekļiem pareizticīgā baznīca, 

protams, nevarēja sniegt, un tas arī nebija tās mērķis. No 1866. gada līdz 1871. gadam 

1500 pareizticīgiem latviešu un igauņu bezzemniekiem katram tika iedalītas 5 desetī-

nas zemes no bijušajām kroņa muižām. Šis pasākums, protams, nevarēja apmierināt 

visu pareizticīgo latviešu un igauņu zemnieku vajadzības pēc zemes. Jau 1850. gados 

Sv. Sinode bija spiesta konstatēt, ka zināms daudzums latviešu un igauņu mainīja 

ticību tikai formāli, nepievēršot šim aktam dogmatisku nozīmi. Daudzi no viņiem 

tāpat kā iepriekš turpināja apmeklēt evaņģēliski luteriskos dievkalpojumus un brāļu 

draudžu sapulces. Šo stāvokli vēl vairāk saasināja vietējo muižnieku politiskais un 

ekonomiskais spiediens uz pareizticīgajiem zemniekiem. Viņiem lika pildīt klaušas 

mācītāju muižās, maksāt nodokļus luterisko baznīcu draudžu skolu uzturēšanai, ne-

pagarināja zemes nomas laiku vai pat aizdzina no zemes. Kā sekas tam ar katru gadu 

pieauga to personu skaits, kas «izvairījās» no pareizticības.2

Kaut arī 1850. gados mazinājās zemnieku aktivitāte un parādījās no pareizticības 

atkritušo slānis3, 1846.—1848. gadam nodibinātas 34 latviešu un igauņu draudzes, 

1852. gadā pieauga līdz pat 87.4 1860. gados auga no pareizticības atkritušo skaits, un 

draudžu materiālais stāvoklis joprojām bija ļoti smags — dievnamu bija pārāk maz, 

1.  1845.—1848. gada notikumos valdība aizstāvēja pareizticības izplatīšanos Baltijā. No 1848. gada 

Rietumeiropas revolucionāro notikumu ietekmē valdības interese par šo procesu nedaudz atslāba. 

Tika pieļauta iespēja, ka vietējā muižniecība, būdama nemierā ar valdības darbību, sāks aizstāvēt 

Rietumeiropas pārveidojumus, tāpēc līdz minimumam samazinājās pareizticīgās baznīcas 

subsidēšana Baltijā, tika ierobežoti pareizticīgās garīdzniecības un vietējās zemniecības kontakti. 

Nikolaja I valdības pēdējā akcija, kas nostiprināja valdošās konfesijas prestižu, bija pastāvīgas Rīgas 

eparhijas izveide 1850. gadā. 1860.—1870. gadam valdības attieksmē pret baznīcu notika pārmaiņas, 

kam par iemeslu kļuva Krimas kara sekas, poļu sacelšanās un sociālisma uzskatu izplatīšanās. Šo 

notikumu rezultātā valdība bija spiesta atslābināt savu stingrību pret muižniecības un mācītāju 

darbībām pret pareizticīgiem igauņiem un latviešiem. Zaudējums Krimas karā iedragāja Krievijas 

starptautisko autoritāti, bet mērenā baznīcas politika Baltijas guberņās varēja to pacelt, balstoties uz 

baltvācu muižniecības un vietējo evaņģēliski luterisko konsistoriju starptautiskajiem sakariem. — 

Gavriļins A. Starpkonfesionālās nesaskaņas Vidzemes guberņā 19. gs. otrajā pusē//Latvijas vēsture — 

1993. — Nr. 2 — 7.—8. lpp.

2.  Pēc Rīgas pareizticīgo bīskapa Arsēnija (Brjanceva) vērtējuma 1886. gada sākumā Vidzemes guberņā 

bija 8711 cilvēku, kas «izvairījās» no pareizticības un atgriezās luterticībā. Taču pēc Evaņģēliski 

luteriskās garīdzniecības aprēķiniem tādu personu kopējais skaits Vidzemes guberņā 1886. gadā bija 

35165 cilvēki. Pēc sarakstiem, ko Sv. Sinodei iesniedza Rīgas eparhijas pareizticīgā garīdzniecība, 

1886. gadā eparhijā bija 18816 cilvēku, kas nebija gājuši sūdzēt grēkus un pie dievgalda. 1893. gadā 

tādi bija 15 222 cilvēki. — Gavriļins A. Starpkonfesionālās nesaskaņas Vidzemes guberņā 19. gs. otrajā 

pusē//Latvijas vēsture — 1993. — Nr. 3—23. lpp.

3.  Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии — Рига, 1999. — с. 359—362.

4.  Srābāns R. Architekta J. Baumaņa celtās pareizticīgo baznīcas//Izglītības Ministrijas Mēnešraksts — 

1936. — Nr.12. — 680. lpp.

ticībā kā Vidzemē, ir salīdzinoši neliels skaits pareizticīgo draudžu un dievnamu. Tie 

visbiežāk atrodas lielākajās pilsētās (Ventspilī, Kuldīgā, Liepājā, Saldū, Jelgavā u. c.), 

līdz ar to šīs draudzes darbojas joprojām un uztur savus dievnamus. Šeit nav iekļauta 

arī Rīgas pilsēta, jo te draudžu dievnami vairumā gadījumu tiek pienācīgi uzturēti 

un arhitektūras mantojuma saglabāšanas problēmas nav tik uzkrītošas kā Vidzemes 

lauku teritorijās.

Jau vēsturiski atšķirīga situācija ar pareizticīgo draudzēm veidojās Vidzemē. XVII 

gadsimtā un XIX gadsimta sākumā pareizticīgo draudzes Baltijas guberņās galveno-

kārt izveidojās Rīgā vai karaspēku daļu pastāvīgajās dislokācijas vietās. Šīs draudzes 

nemēģināja aktīvi sludināt pareizticību vietējo iedzīvotāju vidū, un līdz ar to nekādā 

ziņā nevarēja arī radīt kaut kādas pārmaiņas Baltijas guberņu konfesionālajā struk-

tūrā. Tiesiskā paritāte, līdzsvars starp Evaņģēliski luterisko un Pareizticīgo baznīcu 

pilnīgi apmierināja vietējo muižniecību, sekmēja baltvāciešu lojālas attieksmes no-

stiprināšanos pret centrālo valdību, bet tas savukārt apmierināja arī cara valdību.1 

Pareizticīgo skaits Vidzemē armijas daļu pārvietošanās dēļ nepārtraukti mainījās.2

Saimniekošanas sistēma, kas valdīja Vidzemes guberņā XIX gs. 30. gadu beigās — 

40. gadu sākumā, pasliktināja zemnieku stāvokli. Vairākas neražas sekoja viena ot-

rai, un zemnieki sāka saskatīt izeju no grūtā stāvokļa iespējā pievienoties pareizti-

cībai, kas bija valdošās varas ticība (Vidzeme tika pievienota Krievijas impērijai jau 

1721. gadā). 1840. gados bija vairāki posmi, kas saistīti ar zemnieku masveida pār-

iešanu pareizticībā. Šīs kustības rezultātā Vidzemes guberņā vietējo iedzīvotāju vidū 

izplatījās un nostiprinājās pareizticība, 1840. gadu otrajā pusē šajā ticībā pārgāja 17 % 

no tolaik Vidzemes guberņas teritorijā dzīvojošajiem zemniekiem, un tieši ar šo laiku 

aizsākās pareizticīgās kultūras latviešu un igauņu paveida attīstība.3

Pareizticīgās baznīcas nostiprināšanas pasākumi variējās, pieņemot vai nu atklāti 

aktīvas formas, vai arī bija tikai iekškonfesionālas norises, neaizskarot Evaņģēliski 

luteriskās baznīcas intereses. Tas bija atkarīgs no cara valdības iekšpolitiskā kursa, 

1.  Gavriļins A. Pareizticības izplatīšanās Latvijas teritorijā XVII — XIX gadsimtā//Latvijas vēsture — 

1998. — Nr. 2—27. lpp.

2.  Tā 1800. gadā Rīgas Garīgās pārvaldes pārziņā bija 18 baznīcu ar 16290 draudžu locekļiem (no 

tiem 7111 dzīvoja Rīgā); 1810. gadā — 19 baznīcas un 11678 pareizticīgo; 1820. gadā — 17 baznīcas 

un 9378 ticīgo (no tiem 4602 dzīvoja Rīgā); 1830. gadā — 15 draudžu, trīs kapsētas, divas armijas 

baznīcas, bet pareizticīgo skaits — 11335 (no tiem 6252 dzīvoja Rīgā). — Gavriļins A. Pareizticības 

izplatīšanās Latvijas teritorijā 18.—19. gadsimtā//Latvijas vēsture — 1998. — Nr. 2—26. lpp.

3.  Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии — Рига, 1999. — с. 359—362.



90 91

atņemtas 28 baznīcas, no kurām 8 tika nodotas citām reliģiskajām konfesijām. Tika 

atņemtas arī Rīgas Garīgā semināra, Rīgas Garīgās skolas ēkas, baznīcai piederošā 

zeme u. c. Dievnamu atņemšana tika argumentēta ar to, ka Krievijas impērijas laikā 

tās cēla par valsts līdzekļiem, tāpēc uz Padomju Krievijas un LR miera līguma pamata 

tās ir nevis baznīcas, bet valsts īpašums.1 Tikai pēc atkārtotiem LPB vadības lūgu-

miem četru gadu garumā 1926. gadā Ministru kabinets apstiprināja «Noteikumus 

par Pareizticīgās baznīcas stāvokli», saskaņā ar kuriem LPB beidzot ieguva juridiskās 

personas tiesības. Līdz ar to beidzās vajāšanas, pareizticīgo baznīcu slēgšanas un iznī-

cināšanas periods.2 1920. gadu otrajā pusē, kad normalizējās LPB attiecības ar Latvi-

jas valsti un nostabilizējās baznīcas materiālais un garīgais stāvoklis, atsākās pareizti-

cīgo baznīcu celtniecība. Pateicoties draudžu aktivitātēm, LPB 1920. gadu otrajā pusē 

un 1930. gadu pirmajā pusē izdevās izvērst plašus celtniecības un remontdarbus. To 

rezultātā ap 1940. gadu katra septītā Latvijas pareizticīgo baznīca bija iesvētīta no 

jauna, tātad vai nu jaunbūvēta, vai pārbūvēta.3

Otrs smagais periods Pareizticīgajai baznīcai sākās pēc Otrā pasaules kara. PSRS 

vadība uzskatīja, ka reliģiskais pasaules redzējums ir viena no sastāvdaļām, kas veido 

sabiedrības nacionālo un individuālo pašapziņu, tādēļ ar 1948. gadu īpaši izvērsās 

baznīcu slēgšana. No 1949. gada Pareizticīgajai baznīcai tika uzlikti dažādi darbības 

ierobežojumi4. 1950. gadu beigās un 1960. gadu sākumā Pareizticīgajai baznīcai bija 

smags periods, kurā PSRS vadība veica pēdējos mēģinājumus radikāli un īsā laikā 

atrisināt reliģisko problēmu valstī. No 1964. gada pēc N. Hruščova darbības beigām 

antireliģiskais spiediens mazinājās, jo atklātā baznīcas un ticīgo vajāšana bojāja sa-

biedrisko un politisko lojalitāti ticīgo vidū, izraisīja līdzjūtību pret to ciešanām no 

neticīgiem, un baznīcas vajāšana izraisīja starptautiskās sabiedrības protestus, kai-

tējot PSRS starptautiskajam prestižam. PSRS vadība mainīja antireliģiskās politikas 

formas un metodes, un kaut arī joprojām bija svarīgi iznīdēt reliģijas un baznīcas 

nozīmi, šis mērķis vairs nebija aktuālākais uzdevums.5

Ar PSRS sabrukumu un Latvijas neatkarības atgūšanu 1991. gadā mainījās vispā-

rējā attieksme pret baznīcu un reliģiju kopumā. LPB atguva visus īpašumus, ieskaitot 

baznīcas, kas tai piederēja līdz 1940. gadam. Pamazām ir atsākusies arī jaunu diev-

namu celtniecība Latvijas teritorijā. Pašreiz Vidzemē saglabājušās nedaudz vairāk kā 

1.  Гаврилин А. Утраченные в ХХ веке храмы Риги//Православие в Латвии. Под. ред. 

А. В. Гаврилина — Рига, 2006 — с. 30—31.

2.  Turpat. — с. 40.

3.  Gavriļins A. Latvijas pareizticīgo dievnamu būvvēstures pamatposmi//Man jau un tev tikai 

(piecdesmit) — Rīga, 2002. — 23. — 24. lpp.

4.  Pamazām aizliedza dievkalpojumus ārpus baznīcām, atcēla krusta gājienus, izņemot Lieldienu, 

ierobežoja mācītāju izbraukumus, neļāva vienam mācītājam apkalpot vairākas baznīcas. Ja pirmo 

pēckara gadu represijas vispirmst skāra garīdzniecību, kas kara gados atradās vācu okupētajās 

teritorijās, tad pēc 1948. gada tām bija jau visaptverošāks raksturs. — Гаврилин А. Утраченные в ХХ 

веке храмы Риги//Православие в Латвии. Под. ред. А. В. Гаврилина — Рига, 2006 — с. 41.

5.  Гаврилин А. Утраченные в ХХ веке храмы Риги//Православие в Латвии. Под. ред. 

А. В. Гаврилина — Рига, 2006 — с. 44.

draudžu sanāksmes daudzās vietās nācās noturēt gluži nepiemērotās telpās, kas stipri 

kavēja pareizticības nostiprināšanos. 1863. gadā Sinode konstatēja, ka Vidzemes gu-

berņā nepieciešams uzcelt baznīcas 60 pareizticīgo draudzēm un 32 no tām tas da-

rāms steidzīgi, tādēļ Sinode nolēma katru gadu izsniegt noteiktu naudas summu šim 

nolūkam.1 Tā nebija pietiekama, taču 1860. gadu beigās arī valdība iedalīja zināmu 

naudas summu dievnamu celtniecībai.

Cara valdības iekšpolitikā, sākot ar 1880. gadiem, pastiprinājās rusifi kācijas ten-

dences un cīņa ar baltvācu separātismu, tajā skaitā arī ar Evaņģēliski luteriskās baz-

nīcas pozīcijām Baltijā.2 Kopumā no 1885. gada līdz 1895. gadam pret Vidzemes un 

Kurzemes mācītājiem tika ierosinātas 178 krimināllietas. Taču par spīti sodiem evaņ-

ģēliski luteriskā garīdzniecība turpināja veikt garīgos svētkalpojumus tiem, kas «iz-

vairījušies» un kuri uzskatīja sevi par luterticīgajiem. Arī Sv. Sinodes nepārtrauktie 

mudinājumi pareizticīgo garīdzniecībai uzņemties rūpes par tiem, kas «izvairās» un 

lai pārliecinātu atgriezties pareizticībā, nedeva jūtamus rezultātus.3

Nikolaja II kronēšana 1894. gadā ar 14. novembra Manifestu tika amnestēta virkne 

noziedznieku kategoriju, tajā skaitā arī Baltijas guberņas mācītāji, kas notiesāti par 

«valdošās baznīcas tiesību pārkāpšanu». Pēc 1894. gada represijas pret luteriskajiem 

mācītājiem par garīgo pakalpojumu sniegšanu tiem, kas «izvairās», kļuva retākas, 

tomēr joprojām vēl bija.4

Masveida pareizticīgo dievnamu celtniecība Latvijas teritorijā risinājās no 

1870. gadiem līdz XX gadsimta sākumam, kad to pārtrauca Pirmais pasaules karš.5

XX gadsimtā bija vērojami divi īpaši smagi periodi, kas negatīvi ietekmēja pareiz-

ticīgo baznīcu saglabāšanu un uzturēšanu. Pirmais no tiem bija 1920. gadu pirmā 

puse, kad pareizticība tika uztverta kā Cariskās Krievijas relikts un Latvijas Pareizti-

cīgajai baznīcai (LPB) vēl nebija piešķirts juridiskais statuss. LR valdība ieteica LPB 

pāriet Konstantinopoles Patriarha jurisdikcijā, bet LPB vadības nevēlēšanās izpil-

dīt šīs Iekšlietu ministrijas rekomendācijas tika skaidrota kā tiekšanās uz Carisko 

Krieviju. Tādēļ 1920. gados pret LPB sākās vajāšanas. Līdz 1926. gadam LPB tika 

1.  Turpat. — 681. lpp.

2.  Ja 1870. gados izmeklēšana tajās lietās, kur mācītāji tika apvainoti par pareizticīgo «pavedināšanu», 

galvenokārt tika vilcināta un parasti beidzās ar attaisnojošiem spriedumiem, tad jau 1884. gadā pēc 

Iekšlietu ministrijas rīkojuma 12 luterāņu mācītāji tika saukti pie kriminālatbildības. 1885. gada 

26. jūlijā ar cara rīkojumu Baltijas guberņās tika atjaunota tāda likuma darbība, pēc kuras 

garīdzniecībai, laulājot dažādu ticību līgavu un līgavaini, vajadzēja pieprasīt no viņiem parakstus par 

obligātu šajā laulībā dzimušu bērnu kristīšanu un audzināšanu pareizticībā. Savukārt ar 1887. gada 

5. marta rīkojumu tika atcelts 1874. gada rīkojums, un Vidzemes gubernators ieguva tiesības ierosināt 

lietas par mācītāju kriminālo sodīšanu par «noziegumiem, kas pārkāpj valdošās Pareizticīgās baznīcas 

tiesības» bez iekšlietu ministra atļaujas.

3.  Gavriļins A. Starpkonfesionālās nesaskaņas Vidzemes guberņā 19. gs. otrajā pusē//Latvijas vēsture — 

1993. — Nr. 3—25. lpp.

4.  Gavriļins A. Starpkonfesionālās nesaskaņas Vidzemes guberņā 19. gs. otrajā pusē//Latvijas vēsture — 

1993. — Nr. 3—26. lpp.

5.  Gavriļins A. Latvijas pareizticīgo dievnamu būvvēstures pamatposmi//Man jau un tev tikai 

(piecdesmit) — Rīga, 2002. — 21.—23. lpp.
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gajiem neviens pastāvīgi nedzīvoja Cēsīs. Līdz ar to nebija iespējams izveidot draudzi 

un celtniecības darbi aizkavējās. Cēsu pareizticīgo baznīcu uzsāka būvēt 1839. gadā. 

Būvdarbus beidza tikai 1845. gada vasarā, bet Cēsu pareizticīgo draudze izveidojās 

1845.—1846. gada ziemā, kad pareizticībā pārgāja apkārtējie zemnieki.1 Cēsu drau-

dze joprojām dievnamā notur dievkalpojumus, ēkai tiek veikti remonti, un tā tiek 

pienācīgi uzturēta. Savukārt Galgauskas pareizticīgo baznīca 1960. gados pārtrauca 

savu darbību, un pamazām tās stāvoklis arvien vairāk pasliktinās. Padomju laikā tika 

sadedzināts dievnama ikonostass ar visām ikonām, pazuda svečturis ar 320 svecēm, 

bet septiņi zvani tika sagriezti un aizvesti pārkausēšanai, tikai mazākais saglabājies 

un atrodas Galgauskas kapu kapličā.

2. attēls.  1. Viļķenes pareizticīgo baznīcas iekšskats, foto: 2007.g., A. Bistere; 2. Viļķenes pareizticīgo 

baznīca, foto: 2007.g., A. Bistere; 3. Viļķenes pareizticīgo baznīca, foto: 1987.g., VKPAI PDC; 4. Zaubes 

pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 5. Zaubes pareizticīgo baznīcas interjers, foto: 2005.g., 

A. Bistere

1840. gadu otrajā pusē Vidzemes guberņas teritorijā tika dibinātas vairākas pa-

reizticīgo draudzes, kurām 1860. gados tika uzceltas baznīcas pēc viena tipveida pro-

jekta, kura autors nav zināms. Latvijas teritorijā tās ir Lazdonas, Zaubes, Aderkašu, 

Ļaudonas, Ērgļu un Viļķenes baznīcas (2., 3. att.). Arī Igaunijas teritorijā joprojām ir 

saglabājušās vairākas pēc šī projekta celtās pareizticīgo baznīcas (Karksi — Nuia, pie 

Tori u. c.).

1.  Gavriļins A. Pareizticības izplatīšanās Latvijas teritorijā XVII—XIX gadsimtā//Latvijas vēsture — 

1998. — Nr. 2 — 26.—27. lpp.

30 pareizticīgo baznīcu ēku, no kurām tikai puse joprojām darbojas un tiek izman-

totas kulta vajadzībām.

1. attēls.  1. Cēsu pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 2. Cēsu pareizticīgo baznīcas interjers, 

foto: 2005.g., A. Bistere; 3. Galgauskas pareizticīgo baznīcas interjers, foto: 2006.g., A. Bistere; 

4. Galgauskas pareizticīgo baznīca, foto: 2006.g., A. Bistere; 5. Galgauskas pareizticīgo baznīca, foto: 

1974.g., VKPAI PDC

Cēsu un Galgauskas pareizticīgo baznīcas (1.att.) celtas 1840. un 1850. gados. 

Abām ēkām par pamatu ir kalpojis viens projekts, kura autors nav zināms, taču Cēsīs 

baznīcas celtniecības ierosinātājs bija grāfs Karls fon Zīverss, savukārt Galgauskā — 

barons Mengdens fon Altenvogs.

Abām baznīcām izmantots taisnstūra plānojums ar poligonālu altārdaļu. Ēkas cel-

tas no ķieģeļiem, apmestas un krāsotas. Baznīcām ir divi torņi — poligonāls zvanu 

tornis virs ieejas ēkā un masīvs sīpolveida kupols uz zemas poligonālas pamatnes 

dievnama austrumu daļā. Baznīcu eksterjeram veidots visai bagātīgs dekorējums, to 

rotā pilastri, profi lēta dzega, logailas ar pusaploces noslēgumu un savdabīgs jumta 

risinājums.

Jautājums par pareizticīgās baznīcas celtniecību Cēsīs tika risināts aptuveni 40 ga-

dus un spilgti atspoguļo situāciju, kāda valdīja XIX gadsimta pirmās puses pareizti-

cīgo dievnamu celtniecībā. 1803. gadā pirmo reizi Sv. Sinode izskatīja jautājumu par 

pareizticīgās baznīcas celtniecību Cēsīs, bet ierēdnis Veiss, kas bija prasījis Sinodes 

atļauju, uzzinājis, cik daudz izmaksās dievnama celtniecība, no šīs idejas atteicās. 

1832. gadā pēc atļaujas pie Sv. Sinodes griezās Karls fon Zīverss. Līdzekļus dievnama 

būvei savā testamentā atvēlēja fon Zīversa māte. Taču izrādījās, ka no Cēsu pareizticī-
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1980. gados kolhozs bija iecerējis baznīcu savest kārtībā un ierīkot tur pagasta sko-

las novadpētniecības muzeju, saglabājot ēkas sākotnējo izskatu un plānojumu, kā arī 

atjaunot altārvietu. 1980. gadu beigās Restaurācijas institūts veica izpēti. 1980. gadu 

beigās un 1990. gadu sākumā Viļķenes pareizticīgo baznīca atradās avārijas stāvoklī 

un tai bija nepieciešami neatliekami konservācijas un restaurācijas pasākumi, kas, 

mainoties politiskajai situācijai Latvijā, tā arī netika veikti. Šobrīd dievnams pieder 

Latvijas Pareizticīgajai baznīcai, bet, tā kā šeit nav vairs pareizticīgo draudzes, baznī-

cai nav motivācijas dievnamu atjaunot.

2005. gadā, apsekojot Zaubes (2.att.) dievnamu (1866), tika konstatēts, ka pa-

mazām baznīca ir zaudējusi savu iekārtu, saglabājies tikai ikonostasa karkass ar Sv. 

Vakar ēdiena ikonu un altāra sētiņa. Arī ēkas stāvoklis pamazām pasliktinās, jo diev-

nams netiek remontēts un uzturēts. Bojātā jumta seguma dēļ ir cietis ēkas interjers.

Labākā situācijā ir Aderkašu (draudze dibināta 1848. gadā, dievnams celts 1864. 

vai 1867. gadā1) un Lazdonas (draudze dibināta 1847. gadā, dievnams celts 1863.—

1866. gados) pareizticīgo baznīca (3.att.), tur joprojām notiek dievkalpojumi, un 

dievnami iespēju robežās tiek uzturēti un remontēti.

Savdabīgā situācijā ir Ļaudonas baznīca (3.att.). Pareizticīgo draudze šeit dibināta 

1846. gadā, bet dievnams pabeigts 1863. gadā. Otrā pasaules kara laikā baznīca stipri 

cieta ugunsgrēkā (saglabājās tikai ēkas mūra daļas), bet padomju gados tika pamesta. 

Tajā bijusi iecerēta bibliotēkas izbūve, tika izlauzta altāra velve, uzlikts pagaidu jumts, 

taču iecere līdz galam netika īstenota. 1989. gadā tika sākta dievnama atjaunošana, 

kas beidzās 1993. gadā. Ļaudonas baznīcas arhitektoniskais veidols ir nedaudz mai-

nījies — tai vairs nav sākotnējā tornīša virs ēkas centrālās daļas, taču ir rasta iespēja 

atjaunot un saglabāt dievnama ēku. Ļaudonas baznīca ir savā ziņā unikāla ar to, ka 

1991. gadā tika apstiprināta tās konfesionālā piederība trim Ļaudonas draudzēm — 

pareizticīgo, katoļu un luterāņu, kas izmanto dievnamu savām reliģiskajām vajadzī-

bām.

1870. gadā pareizticīgo baznīcu jaunbūvju projektu un aplēsumu sastādīšanai Si-

node piesaistīja arhitektus J. F. Baumani, H. Šēlu un R. Pfl ūgu. Minēto arhitektu pro-

jektēto pareizticīgo baznīcu celtniecība noritēja divos posmos: 1871.—1873. gadam 

un 1875.—1878. gadam. Kopumā pēc J. F. Baumaņa projektiem uzceltas 17 baznīcas, 

no kurām septiņas atradās pašreizējās Vidzemes teritorijā, Šēla celtās ēkas atradās 

pašreizējās Igaunijas teritorijā, bet pēc R. Pfl ūga projektiem uzceltas 11 baznīcas Lat-

vijas (gan Vidzemes, gan Sēlijas) un divas — Igaunijas teritorijā.

Vidzemē J. F. Baumanis projektējis baznīcas Bērzaunē, Māļos, Mārcienā, Bučauskā, 

Valmierā un Nītaurē (4., 5.att.).

J. F. Baumaņa projektēto pareizticīgo baznīcu ēku celtniecībā izmantoti plēsti 

laukakmeņi ar stūru, ailu apmaļu un torņu izbūvi no sarkanajiem ķieģeļiem. Šiem 

dievnamiem par pamatu ir kalpojusi noteikta shēma, kuras variācijas izmantotas ša-

jos projektos. Plānojumu J. F. Baumanis veidojis krusta formā ar dažādās baznīcās 

atšķirīgiem priekštelpas, draudzes telpas izmēriem un transepta garumu. Torņu un 

1.  VKPAI Pieminekļu dokumentācijas centra lieta nr. 16 A
1
, Aderkašu pareizticīgo baznīca

Šo dievnamu ēku pamatā ir taisnstūra formas plānojums ar sašaurinātu priekštel-

pas un altāra daļu. Baznīcu celtniecībā izmantots laukakmens un ķieģeļu mūrējums, 

kas apmests un krāsots. Ēkām ir divi torņi — poligonāls zvanu tornis virs ieejas ēkā 

un neliels poligonāls tornītis virs ēkas centrālās daļas. Kopumā šīs baznīcas risinātas 

lakoniskās formās ar atturīgu dekoratīvo elementu izmantojumu.
 

3. attēls.  1. Aderkašu pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 2. Aderkašu pareizticīgo baznīcas in-

terjers, foto: 2001.g., VKPAI PDC; 3. Ļaudonas pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 4. Ļaudonas 

pareizticīgo baznīca, foto: 1928.g., VKPAI PDC; 5. Lazdonas pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g.,

A. Bistere; 6. Lazdonas pareizticīgo baznīcas interjers, foto: 1983.g., VKPAI PDC

Ērgļu pareizticīgo draudze dibināta 1846. gadā, savukārt dievnama būvniecība pa-

beigta 1867. gadā. Baznīca vairs nav saglabājusies, padomju gados tā uzspridzināta.

Viļķenes pareizticīgo baznīcas (2. att.) celtniecība uzsākta 1866. gadā, dievnams 

iesvētīts 1870. gadā. Ēkas būvdarbi veikti neapmierinošā kvalitātē, un pirmie remonta 

darbi bija nepieciešami drīz pēc baznīcas pabeigšanas. Tomēr XX gadsimta otrajā 

pusē dievnams bija saglabājies bez pārbūves. Pēdējie draudzes dokumenti datēti ar 

1951. gada februāri, domājams, ka nedaudz vēlāk draudze beigusi savu darbību, jo 

pēc kara daudzi pagasta iedzīvotāji tika izsūtīti. 1950. gados ēka izmantota kā graudu 

noliktava un kā sporta zāle. Vētras laikā dievnams zaudēja daļu jumta seguma un 

netika vairs izmantots un remontēts.1 Pašreiz Viļķenes baznīcai ir saglabājies zvanu 

tornis un baznīcas sienas. Jumts, logi, durvis, interjera apdare un iekārta ir zudusi. 

1.  Restaurācijas institūta izpētes materiāli. Objekts: Viļķenes pareizticīgo baznīca; objekta nr.: 88—22; 

sējums: 2; marka: IZP; autors Ģ. Vaivars — Rīga, 1990 — 25. lpp.

1
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bija iebrucis pārsegums, jumta tikpat kā nebija, un turpmākajos gados stāvoklis ne-

uzlabojās. Iekštelpās saglabājusies tikai akmens plākšņu grīda, gaiši zilo sienu un citi 

apdares fragmenti. 2005. gadā uzsākta baznīcas sakopšana.

No 1871. līdz 1873. gadam celtajām J. F. Baumaņa baznīcām Vidzemē tikai Bu-

čauskas dievnams (5.att.) ir saglabājis savu sākotnējo izskatu un tiek izmantots reli-

ģisko rituālu veikšanai. 1995. gadā tam veikts nopietns remonts (jumtam, mūriem). 

Līdzīgi kā Ļaudonas baznīcai arī Bučauskas baznīcu izmanto divas draudzes — pa-

reizticīgo un katoļu.

Nītaures baznīca (1875—1878) (5.att.) pašlaik atkal darbojas. Padomju gados ēkā 

atradās noliktava. 1990. gadu sākumā draudze atguva dievnamu, kas bija zaudējis 

savu iekārtu un izdemolēts. Ir sakopta teritorija ap baznīcu un atjaunota dievnama 

iekārta. Ikonostasu un ikonas darinājis Olafs Muižnieks.

Valmieras pareizticīgo baznīca (1875—1878) (5.att.) arī ir saglabājusi savu sākot-

nējo veidolu, tajā regulāri notiek dievkalpojumi, un dievnams tiek pienācīgi uzturēts. 

Tas varētu būt saistīts ar to, ka šis dievnams atrodas pilsētā un tam jau sākotnēji ir 

bijusi daudz lielāka draudze.

5. attēls.   1. Bučauskas pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 2. Bučauskas pareizticīgo baznīca, 

foto: 2005.g., A. Bistere; 3. Nītaures pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 4. Valmieras pareizti-

cīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere

kupolu skaits un izvietojums šiem dievnamiem ir nemainīgs — virs ieejas ēkā paceļas 

zvanu tornis, dievnama centrā izvietots liela izmēra kupols ar logailām un četri nelie-

lāki tādas pašas formas kupoliņi ēkas stūros. J. F. Baumanis katrai baznīcai izvēlējies 

atšķirīgu torņu un kupolu formu un risinājumu, kas dažādo dievnamu ārējo veidolu. 

Arhitekts kopumā ēku dekorativitāti panācis ar ēkas plānojumā paredzēto plakņu 

kārtojumu, būvniecības materiāla izvēli, sarkanā ķieģeļa joslas veidojot ar dažādiem 

dekoratīviem elementiem, zobinājumiem un torņu un kupolu risinājumu.

4. attēls.   1. Bērzaunes pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 2. Bērzaunes pareizticīgo baznīcas 

iekšskats, foto: 2005.g., A. Bistere; 3. Māļu pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 4. Mārcienas 

pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 5. Mārcienas pareizticīgo baznīca, foto: 2005.g., A. Bistere; 

6. Mārcienas pareizticīgo baznīcas interjers, foto: 2005.g., A. Bistere

No šiem dievnamiem vissliktākajā stāvoklī atrodas Bērzaunes pareizticīgo baznīca 

(1873) (4.att.), no kuras ir saglabājušās tikai dievnama sienas un daļēji arī torņi. Baz-

nīcas iekārta, interjera apdare, grīda, logi un durvis ir zuduši.

Māļu dievnams (1871—1873) (4.att.) pašreiz nedarbojas, padomju laikā tajā tika 

ierīkota veikala noliktava. Dievnama ēka pamazām ir daļēji zaudējusi torņu kupolu 

segumu, logus, durvis un iekārtu.

Mārcienas pareizticīgo baznīca (1873) (4.att.) arī vairs nedarbojas un atrodas visai 

kritiskā stāvoklī — tai zuduši torņu kupolu segumi un iekārta. 1970. gadu sākumā ēka 

vairs netika izmantota, taču tai bija saglabājies torņu kupolu segums, kas 1990. gados 

bija daļēji saglabājies vai zudis, atsedzot kupolu koka konstrukcijas. 1990. gados ēkai 

2

4

5

1

3

6
1

4

2

3



99

Ievads

Šajā rakstā esmu ieskicējis kādreiz lielā rūpniecības uzņēmuma VEF vēsturi, tā 

izveidošanos par nozīmīgu ražotāju un arī izjukšanu, pārvērtību par neražojošu in-

dustriālā mantojuma objektu. Latvijas ekonomikas transformācija no PSRS robežās 

ieslēgtas plānveida uz brīvā tirgus ekonomiku, atvērtu konkurencei visā pasaulē, ir 

licis vilties agrākajos priekšstatos par padomju perioda VEF ražojumu kvalitāti un 

spēju konkurēt pasaules tirgos. No otras puses, pakāpeniska atsevišķu uzņēmuma 

daļu slēgšana un faktiskais bankrots ir pievērsis uzmanību šī agrāk tik ievērojamā 

uzņēmuma īpašai sociālajai nozīmei, bet notikusī ražošanas ēku pārbūve izraisījusi 

interesi par Rīgai būtisku industriālās pagātnes liecību saglabāšanu.

VEF nozīme Rīgai un rīdziniekiem ir pietiekams iemesls, lai to uzskatītu par kul-

tūrvēsturiski vērtīgu, tomēr valsts aizsargāto pieminekļu sarakstā iekļautas tikai dažas 

ēkas to arhitektūras kvalitātes dēļ. Šāda atšķirība starp ofi ciālo pieminekļu aizsardzī-

bas statusu un uzņēmuma industriālā mantojuma saturu raisa pārdomas par to, kas 

nosaka šīs konkrētās rūpnīcas industriālā mantojuma vērtību. Rūpnīcas izjukšana ir 

novedusi pie lielākās daļas iekārtu un ražošanas komponentu zuduma, un arī tas liek 

pārvērtēt VEF industriālā mantojuma nozīmi.

Kopš 1997. gada VEF kā vienots uzņēmums vairs nepastāv un tā ēkas ir tikušas 

pirktas un pārdotas vairākkārt, bet padomju periodā paplašinātā rūpnīcas teritorija 

sadalīta vairāk nekā piecdesmit zemes gabalos, kuri nonākuši pāri par 20 sabied-

rību īpašumā. Dažas ēkas ir rekonstruētas vai renovētas, dažu ēku pārbūves plāni 

joprojām tiek izstrādāti, bet daži īpašumi, kļuvuši par spekulācijas objektiem, bez 

praktiska lietojuma pēdējā desmitgadē lēnām degradējas. Pārveidojumi VEF celtnēs 

jeb pielietotās pārveides koncepcijas vērtētas pēc tā, kā tās ļāvušas nezaudēt rūpnīcas 

celtnēs ietverto industriālā mantojuma vērtību. Šie vērojumi atklāj visai dažādu iz-

pratni par šīs vietas industriālā mantojuma potenciālu un attieksmi pret mantojuma 

vērtībām vispār, kas jārisina kā problēma, lai neizslēgtu VEF saglabāšanos nākotnē.

No aplūkotajiem 14 dievnamiem viena baznīca vairs nav saglabājusies, septiņas 

netiek izmantotas, un tikai seši dievnami joprojām darbojas. Galvenie iemesli, kas ra-

dījuši šādu situāciju, acīmredzot ir meklējami XIX un XX gadsimta vēsturiskajā ainā, 

sociāli ekonomiskajā un politiskajā situācijā. Latviešu zemnieku vidē pareizticība ne-

iesakņojās tik dziļi, līdz ar to jaunizveidoto draudžu locekļu skaits pamazām saruka. 

Neredzot cerētās pārmaiņas savā sociāli ekonomiskajā situācijā, latviešu zemnieki vai 

nu atgriezās evaņģēliski luteriskajā konfesijā, vai arī to izdarīja nākamās paaudzes. 

Tāpat arī padomju gadi neveicināja ticības nostiprināšanos un izplatīšanos. Un vis-

beidzot — lielākā daļa no minētajām baznīcām tika uzceltas lauku teritorijās, kur arī 

iedzīvotāju blīvums nebija tik liels.

Andis Cinis

VEF — industriāla objekta saglabāšana un piemērošana 

jaunai izmantošanai
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VEF ēkas veido raksturīgu siluetu, kas jau sen kļuvis par visas apkārtnes ainavas do-

minanti.

Padomju periodā rūpnīca bija divkārt izaugusi un tās apkārtnē bija virkne dažādu 

brīvā laika pavadīšanas iespēju strādniekiem un apkārtnes iedzīvotājiem: kultūras 

nams, peldbaseins, basketbola zāle, kinoteātris. Tie atradās iepretim rūpnīcai ielas 

pretējā pusē un piešķīra apkārtnei plaši lietoto apzīmējumu «Vefi ņš». Ar VEF no-

saukuma plašo lietojumu gan rūpnīcai, gan kultūras namam, gan kinoteātrim, gan 

sabiedriskā transporta pieturām, gan apkārtnei uzņēmums bija aizņēmis ne tikai fi -

zisku, bet arī mentālu telpu gandrīz visu rīdzinieku prātos.

Rūpniecisko objektu saglabāšanas principi

VEF nozīme rīdziniekiem ir skaidri saskatāma, un vēlme aizsargāt šo svarīgo ra-

žošanas vietu ir saprotama, pat ja pašlaik mantojuma nozīme ofi ciāli ir atzīta tikai 

arhitektūras aspektā. Tomēr atšķirībā no atsevišķas ēkas vai pat vēsturiska kompleksa 

«industriālais mantojums sastāv no industriālās kultūras atliekām, kurām piemīt vēs-

turiska, tehnoloģiska, sociāla, arhitektūras vai zinātniska vērtība. Šīs atliekas sastāv no 

ēkām un iekārtas, darbnīcām, dzirnavām un rūpnīcām, raktuvēm un apstrādes un at-

tīrīšanas vietām, noliktavām un glabātavām, vietām, kur ģenerēta, pārvadīta un lietota 

enerģija, transporta un tā infrastruktūras, kā arī ar industriju saistītām sociālo norišu 

vietām, tādām kā dzīvojamās ēkas, reliģiskās un izglītības vietas»1. Šī industriālā man-

tojuma defi nīcija no TICCIH Nižņij-Tagilas industriālā mantojuma hartas iezīmē 

vērtības, kā arī min principus to uzturēšanai un saglabāšanai.

2. attēls.  1898.gadā Heinriha Šēla projektētā montāžas ceha ielas fasādes zīmējums. Latvijas Valsts vēstu-

res arhīvs 2761. fonds., 3. apraksts., 9371. lieta

1.  Nižņij-Tagilas Industriālā mantojuma harta. 1.daļa, 1. paragrāfs

Rūpnīca

«Flagmanis», «Padomju Latvijas industrijas gigants» — tie ir laikmeta presē atro-

damie apzīmējumi, aprakstot Valsts Elektrotehniskās fabrikas, saīsinājumā «VEF», 

nozīmi Padomju Latvijas tautsaimniecībā. Patiesi lielais elektrotehniskās nozares 

uzņēmums, izvietots uz 30 ha zemes, padomju periodā nodarbināja līdz pat 20 000 

strādnieku, tādēļ nav pārsteigums, ka pašlaik vienmēr, kad tiek pieminēts Latvijas in-

dustriālais mantojums, VEF min starp svarīgākajām rūpnīcām, kaut arī šodien tikai 

nieks vien šeit tiek ražots.

1. attēls.  1896. gadā arhitekta Edmunda fon Trompovska un civilinženiera Frīdriha Zeiberliha būvētā 

biroja ēka. Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2761. fonds, 3. apraksts., 9369. lieta

Par spīti ideoloģiskiem slavinājumiem, rūpnīca kļuvusi populāra galvenokārt ar 

tās ražojumiem. Pirms Otrā pasaules kara starp radio aparātiem un tālruņiem svarī-

gākais VEF ražojums bija pasaulē mazākā foto kamera «VEF-Minox», kā arī treniņu 

lidmašīnas, izgatavotas tikai kādos četrdesmit eksemplāros. Pēckara periodā rūpnīcā 

ražoja tālruņus1 un tālruņu centrāles2, kaut gan vispazīstamākie bija pārnēsājamie ra-

dio aparāti. Tiem bija labs, laikmetīgs dizains, kas patīkami izcēlās starp citiem PSRS 

ražojumiem visai nabadzīgajā plaša patēriņa preču tirgū.

Līdzīgi kā daudzas rūpnīcas, arī VEF sevi reprezentēja ar vērtīgām pret Rīgas gal-

veno ielu pavērstām fasādēm. Visas četras ēkas pie ielas ir aizsargājami kultūras pie-

minekļi, bet divas no tām ir projektējis Pīters Bērenss laika posmā, kad viņš strādāja 

kā konsultants uzņēmumā AEG Berlīnē. Blakus īpašajām arhitektūras kvalitātēm 

1.  Radio aparāti: 1950 — 95 000, 1960 — 394 000, 1985 — 856 000; tālruņi: 1950 — 203 000, 1960 — 

527 000, 1985 — 2,8 miljoni. Enciklopēdija Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija. Rīga, 1988. 722. lpp.

2.  VEF izgatavoja vairāk nekā 20% no visām automātiskajām tālruņu centrālēm, kas tika izgatavotas 

PSRS. http://www.country-data.com/cgi-binf/r-7722.html http://countrystudies.us/lativa/17.htm 

Avots: ASV Kongresa bibliotēka. Pēdējo reizi kontaktēts 25.09.2005
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tizāciju kopš 1995. gada, pieņēma lēmumu rūpnīcu sadalīt mazākās akciju sabiedrī-

bās: «VEF-KT» (komutācijas tehnikas rūpnīca), «VEF-tranzistors» (radio rūpnīca), 

«VEF» (uzņēmums, kas apvienoja deviņas biznesa nozares: servisa centru, veikalu, 

ambulanci, kultūras namu, zinātnisko centru u. c.), «VEF-REC» (elektrotehniskais 

iecirknis), «VEF — instrumentu rūpnīca», «VEF — iespiedplašu rūpnīca»1.

3. attēls.  Visticamāk Auguta Folca darinātā Prometeja skulptūra 1898. gadā Heinriha Šēla projektētā 

montāžas ceha ielas fasādē

Šīs atsevišķās ražošanas vienības drīz vien iegrima parādos gan nesamaksātā soci-

ālā nodokļa, gan neizmaksāto algu dēļ. Bijušā PSRS tirgus maksātspēja arvien saruka, 

bet Rietumu tirgū sacensties praktiski nebija iespējams. Uzņēmumu uzkrātos algas 

parādus darbiniekiem un nesamaksāto sociālo nodokli valstij kompensēja Privatizā-

cijas aģentūra, tādēļ uzņēmumi juridiski nebankrotēja.

Redzot, ka «VEF-KT» un «VEF — instrumentu rūpnīca» nav izredžu atsākt ražo-

šanu, tās tika privatizētas ar likvidāciju. Šo uzņēmumu jaunais saimnieks — Itālijas 

nekustamo īpašumu fi rma «Ltd. PK Investment» — izmantoja rūpnīcu ēkas, lai re-

konstruētu tās par tirdzniecības centru «Domina».

«VEF — tranzistors» arī tika privatizēts ar likvidāciju, tās jaunais saimnieks bija 

uzņēmums «VEF Telekom», kas bija dibināts kā neatkarīgs uzņēmums, lai gan līdz 

privatizācijai praktiski eksistēja, nomājot agrākos VEF resursus, ēkas, darba galdus 

un iekārtas, kā arī nodarbinot rūpnīcas speciālistus. Patiesībā bankrota procedūra 

1.  Jankevica, Inese, Matjušonoka, Inese. VEF: pirms privatizācijas — decentralizācija. Dienas Bizness. 

12.02.1993.

Pirmkārt, tiek nosaukts funkcionālās vienotības princips, kas nodrošina vietas 

vērtības un autentiskuma saglabāšanu. Otrkārt, izņemot industriālas vietas ar īpašu 

vēsturisku nozīmi, adaptācija citai izmantošanai tiek uzskatīta par piemērotu saglabā-

šanas paņēmienu. Treškārt, jānodrošina pārveidojumu atgriezeniskums1 un ietekmes 

samazināšana līdz minimumam. Nižņij-Tagilas industriālā mantojuma hartā vēstu-

risko industriālo vietu piemērošana jaunai izmantošanai uzsvērta kā līdzeklis, kas 

psiholoģiski stabilizē vietējo sabiedrību un veicina tās ekonomisko atjaunošanos.

Šī defi nīcija un principi kopumā seko universālajam Venēcijas Hartas garam, 

tomēr akcentē, ka piemineklis nav tikai viena pati ēka, bet var būt arī kompleksa 

vēsturiska vieta un ka labākais veids, kā saglabāt pieminekli, ir to izmantot sociāli 

lietderīgam mērķim. VEF gadījumā šie un Industriālā mantojuma hartas principi 

ļauj izvērtēt rūpnīcas saglabāšanos un lietotās koncepcijas rūpnīcas ēku jaunai iz-

mantošanai.

No strādājoša uzņēmuma uz industriālo mantojumu

Pirms neatkarības atjaunošanas neviens neticētu, ka tik liels uzņēmums ar dažā-

dību ražojumos varētu būt īpaši vārīgs jaunajos apstākļos pēc Baltijas valstu pilnīgas 

neatkarības atgūšanas. Spēja reaģēt uz dažādām prasībām tika uzskatīta par priekš-

rocību pārejas laika valsts ekonomikā. Tomēr patiesībā 1990. gadu sākumā uzņēmu-

mam trūka modernā «know-how». Piemēram, automātiskās telefona centrāles, kuras 

ražoja VEF ar Tele-Nokkia preču zīmi PSRS tirgum, tika komplektētas Latvijā izga-

tavotos korpusos no sastāvdaļām, kuras piegādāja no Somijas, bet galvenos mezglus 

ar mikroshēmām, automātisko telefona centrāļu smadzenēm, ievietoja un pēc tam 

veica arī regulēšanu Somijā. Tā rūpnīcas rīcībā tā arī nekad nenokļuva tehnoloģija 

patiesi jaunāko elektronisko sistēmu ražošanai2. Tālruņu centrāles, kas tika konstruē-

tas un ražotas VEF, nebija iespējams pārdot Rietumu tirgos.

Drīz kļuva acīmredzams, ka izvairīties no ekonomiskajām problēmām šis lielais 

uzņēmums spēs, tikai piesaistot stratēģisku investoru ar lielām investīcijām un mūs-

dienīgu «know-how», ietverot arī tehnoloģiju atjaunošanu un vadību. Diemžēl pat 

Latvijas valdības dalība pārrunās, piemēram, ar koncernu Siemens, kurš apsvēra ie-

spēju pirkt VEF kā veselu uzņēmumu, nepalīdzēja, jo uzstādītā privatizācijas cena 

bija augsta. Turklāt pašā VEF pastāvēja bažas, ka uzņēmuma pirkšana ir vienkār-

šākais veids, kā iznīcināt potenciālu konkurentu3. Pakāpeniski tapa skaidrs, ka uz-

ņēmums ir par lielu un tā modernizācija pilnā apjomā maksātu nesamērīgi dārgi. 

Tādēļ Privatizācijas aģentūra, kas pārraudzīja visu Latvijas valsts uzņēmumu priva-

1.  Vairāk par šo «Reversibilität. Das Feigenblatt in der Denkmalpfl ege?» Eine Tagung des Deutshen 

Nationalkomitees von ICOMOS und des Sonderforschungsbereichs 315 der Universitat Karlsruhe 

(24.—26.Oktober 1991)

2.  Intervija ar Gunti Līpiņu, agrāko VEF galveno inženieri

3.  No intervijas ar bijušo VEF galveno inženieri Gunti Līpiņu
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Pirmā pasaules kara, kaut gan rūpnīca pēc produkcijas apjoma un strādnieku skaita 

vislielākā bijusi pēc Otrā pasaules kara. XX gadsimta pirmās desmitgades celtnes ir 

līdzgaitnieces ēkām, kas šodien veido UNESCO pasaules mantojuma vietu, Rīgas 

vēsturisko centru1. Lai gan rūpnīca formāli nepieder šai aizsargājamai teritorijai, iz-

cilākās rūpnīcas ēkas iederas tā rašanās laikmetā un stilā.

4. attēls.  1900. gadā Frīdriha Zeiberliha būvētā biroju ēka

Periods pirms Pirmā pasaules kara

Detmaņa periods

Visagrākais attīstības posms tagadējā VEF teritorijā saistīts ar elektrotehniskās no-

zares pionieru darbību Rīgā — Heinrihu Detmani un viņa kompanjonu Engelbertu 

Arnoldu2. Neliels gramofonu un atskaņošanai nepieciešamo adatu ražošanas uzņē-

mums3 kopš 1888. gada izauga par fabriku ar 20 strādniekiem, dinamomašīnu, sada-

les iekārtu un elektrotīklu detaļu4 ražošanai. Vairākas ražošanas ēkas bija izvietotas 

šaurā, perpendikulāri Sankt-Pēterburgas šosejai izvietotā zemes gabala aizmugures 

daļā, kamēr pie ielas joprojām atradās divstāvu koka dzīvojamā ēka. 1888. gadā fabrika 

sastāvēja — ēkā atradās telpa tvaika dzinējam, montāžas telpas un birojs. 1893. gadā 

tai piebūvēja lielāku montāžas darbnīcu, bet jau 1896. gadā mazo biroju aizmugures 

1.  Nr.852 UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā

2.  Biedriņš, Andris. UNION (VEF) pārvaldes ēkas arhitektoniski-mākslinieciskā izpēte un 

inventarizācija. Rīgā, 2001. 6. lpp.

3.  Ar 1885. gada 14. maiju datēta fi rmas veidlapa ar vinjeti. Rīgas Celtniecības komisijas lieta. LCVVA, 

2761.f., 3.a., 9369.l.

4.  Biedriņš, A. Pp. 7.

ļāva agrākajam uzņēmumam atbrīvoties no parādu lielākās daļas un turpināt agrāko 

telekomunikāciju tehnikas ražošanu.

«VEF — iespiedplašu rūpnīca» tika pārdota par vienu latu ar parādu saistībām 

Ls 600 000 apjomā uzņēmumam SIA «Iespiedplašu rūpnīca», kuru vēlāk iegādā-

jās «Radiotehnika — RRR». Iespiedplašu ražošanas līnija tika pārvietota uz jaunu 

novietni «Radiotehnika RRR» teritorijā un joprojām tiek izmantota vienpusēju un 

divpusēju montāžas plašu ražošanai. Kopā ar rūpnīcas iekārtu «Radiotehnika RRR» 

iegādājās arī reģistrēto uzņēmumu, tādēļ ieguva tiesības lietot saīsinājumu VEF savā 

nosaukumā, kas tagad ir «VEF — Radiotehnika RRR»1.

1999. gadā «VEF-REC» tika pārdots ASV sabiedrībai «Harvey Industries» un tur-

pināja ražot dažādas iekārtas mazās partijās, pārsvarā lauksaimniecībai, kokapstrā-

dei vai individuāli projektētus, dažādiem mērķiem paredzētus mehānismus2. Uzņē-

muma īpašnieks apgādāja ar pasūtījumiem, izmantojot savus sakarus ASV un Eiropā. 

Diemžēl attaisnojušās uzņēmuma vadības bažas par atkarību no visai nedrošās saites 

ar īpašnieka apgādātajiem pasūtījumiem. Vecā īpašnieka pēcteči ir izlēmuši rūpnīcu 

pārdot, bet, tā kā ražotne ir ļoti neliela, tiek pārdots nekustamā īpašuma objekts, bet 

uzņēmums tiks slēgts.

Pēdējā no sešām minētajām tika privatizēta akciju sabiedrība «VEF», kas vienīgā 

ieguva tiesības lietot saīsinājumu VEF kā preču zīmi. Šis uzņēmums iegādājās ek-

lektisma stilā veidoto administratīvo ēku pie galvenās ielas ar visai robusto padomju 

perioda piebūvi pagalmā, kā arī vēl dažas celtnes rūpnīcas teritorijā.

Tā no liela valsts uzņēmuma VEF sarāvās vienā nelielā nekustamā īpašuma fi rmā 

ar dažām privatizētām celtnēm agrākās rūpnīcas teritorijā. Pārējās ēkas kā visvērtī-

gāko daļu no bijušā uzņēmuma ir iegādājušies dažādi privatizētāji. Diemžēl ēkām 

piesaistītie zemes gabali izveidoti visai haotiski, bez īpaši pārdomāta plāna. Pašlaik 

arī nepastāv nekāda kopīga un noformulēta koncepcija teritorijas izmantošanai un 

nav skaidrs, vai vispār pastāv kāds vienots viedoklis šajā jautājumā.

VEF ēkas detaļās un izmaiņās

Ekonomiskie apstākļi 1990. gadu vidū pakāpeniski piespieda VEF pārtraukt dar-

bību. Redzot, ka nav cerību atsākt ražošanu, rūpnīcas vadība pārdeva iekārtas, lai 

vismaz kaut kādā apjomā segtu nodokļu un algu parādus3. Pašlaik pāris ražotnes vēl 

turpina darboties, bet no pārējām saglabājušās tikai ēkas.

Stilistiski un konstruktīvi dažādās rūpnīcas ēkas atspoguļo visus tās pastāvēšanas 

posmus. Paradoksāli, ka augstākā arhitektūras kvalitāte piemīt ēkām, kas celtas pirms 

1.  Pašlaik uzņēmums ir veiksmīgs akustisko sistēmu ražotājs un apkalpo lielākus elektronikas 

uzņēmumus, piemēram, ASV kompānija Mackie. 1999. g. uzņēmuma jauda bija 100 000 akustiskās 

vienības mēnesī, tās pārdodot Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā, Somijā, kā arī mazās partijās Krievijā un 

Baltijas valstīs. «Radiotehnika RRR» tika privatizēts 1999. gadā

2.  Līcītis, Kaspars. «VEF pārtapis par rūpnieciski komerciālu zonu». Diena. 29.06.1999. p. 5.

3.  No intervijas ar bijušo VEF galveno inženieri Gunti Līpiņu
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telpā pārvietoja uz jaunuzcelto namu1. No minētajām ēkām saglabājies vienīgi birojs, 

bet 1910. gada oforts ļauj gūt priekšstatu par rūpnīcu un tās ēku izskatu.

Divstāvu biroja celtne, līdzīgi daudzām Rīgas arhitekta Frīdriha Zeiberliha ēkām, 

celta tā sauktajā ķieģeļu stilā2. Šī stila raksturīgā iezīme ir ķieģeļos izmūrētas dzegas, 

dažkārt lietojot arī zobinājuma joslas un ļoti bieži izmantojot izvirzītu taisnstūrainu 

dekorējumu frontonu sānos un virsotnē. Kopumā šie dekoratīvie elementi atgādina 

neogotikas stila paraugus un pilnīgi noteikti bija tipiski XIX gadsimta pēdējai des-

mitgadei.

Pašlaik agrākā Detmaņa fabrikas biroja ēka pieder kādam uzņēmumam, kas ražo 

specifi skas drošības iekārtas. Celtne šķiet labā tehniskā stāvoklī, tomēr nekas tās iz-

skatā neliecina par izcilo vēsturisko nozīmi, kāda tai piemīt kā liecībai par elektro-

tehniskās nozares aizsākumiem Rīgā. Pavirši aizmūrētas logu ailes un plastikāta logu 

rāmji bez jebkāda dalījuma rūtīs padara ēku nenozīmīgu. Mazā ražotne nebojā ēku, 

tomēr īpašnieki acīmredzami netiecas veikt nekādas darbības, lai to īpaši saglabātu 

vai izceltu tās nozīmi.

«Union» periods

Tomēr veiksmīgā Detmaņa uzņēmuma fi nansu iespējas bija ierobežotas, un, lai 

paplašinātu uzņēmumu, bija nepieciešami lielāki ieguldījumi. 1898. gadā uzņēmumu 

iegādājās vācu-amerikāņu kompānija «Union» no Berlīnes, lai izmantotu plašās 

Krievijas tirgus iespējas3.

«Union» nekavējoties uzsāka ražošanas telpu paplašināšanu, uzceļot vairākas 

jaunas un svarīgas ēkas. Pirmkārt, uzcēla gareno montāžas cehu, otrkārt, uzbūvēja 

ūdenstorni Detmaņa laika gramafonu fabrikas galā, treškārt, pie montāžas ceha pie-

būvēja vairākas palīgceltnes, ceturtkārt, uzcēla katlu māju ar skursteni un turbīnu 

telpu un visbeidzot — divstāvu biroju ēku. Visu ēku autors bija Rīgā labi pazīstamais 

arhitekts Heinrihs Šēls4, bet būvdarbus visām ēkām starp 1899. gada martu un jūniju 

veica Rīgas būvuzņēmējs A.Hausermans5.

1.  Arhitekts Edmunds fon Trompovskis, 1888. gadā. Civilinženieris Frīdrihs Zeiberlihs 1893. un 

1896. gadā. LCVVA, 2761.f., 3.a., 9369.l.

2.  Krastiņš, Jānis. Rīgas arhitektūras meistari. 1850—1940. Jumava, Rīga. 2002. Pp. 25.

3.  XIX gadsimta beigās Krievijas valdība ieviesa īpašu muitas politiku, kas lika ārzemju ražotājiem 

attīstīt ražošanu Krievijā, lai izvairītos no aplikšanas ar muitas nodokli, kas dubultoja preču cenas 

tirgū. Pateicoties Rīgas izdevīgajam ģeogrāfi skajam stāvoklim un labajiem dzelzceļa sakariem ar 

Krievijas iekšieni, Rīga kļuva par vienu no attīstītākajām rūpniecības pilsētām Krievijas impērijā

4.  Scheel Heinrich Karl (17.05.1829. Hamburg — 13.04.1909. Riga). Arhitekts. Studējis Pēterburgas 

mākslas akadēmijā starp 1847. un 1851. gadu. Saņēmis akadēmiķa grādu 1862. gadā. No 1853. gada 

darbojies arhitekta praksē un bijis celtniecības kompānijas īpašnieks Rīgā

5.  LCVVA, 2761.f., 3.a., 9369.l

Divstāvu biroja ēkas arhitektonisko apveidu H.Šēls celtniecības gaitā 1900. gadā 

pārveidoja funkcionālu apsvērumu dēļ, pievienojot mansarda stāvu1. Celtnes simet-

riskā fasādes kompozīcija ar izvirzītiem rizalītiem sānos un uzsvērtām dekorētām 

durvīm centrā ir visai tipiska fasādes kompozīcija XIX gadsimta beigu arhitektūrā.

5. attēls.  Krievu Vispārējā elektriskā fabrika (agrākais «Union»). 1911. gada Rīgas adrešu grāmata

«Union» rūpnīcas apraksts iekļauts grāmatā «Riga und Seine Bauten», kas izdota 

1901. gadā, atzīmējot 700 gadu jubileju kopš Rīgas dibināšanas 1201. gadā. Grāmatā 

norādīts, ka rūpnīca ir uzbūvēta, sekojot jaunākajiem tehnikas un higienas apsvēru-

miem, tā atspoguļo izcilu panākumu, kas pats par sevi ir tādā pašā līmenī kā pirmās 

klases rūpniecības uzņēmumi ārzemēs arhitektūras un iekšējā iekārtojuma ziņā, un 

ir ievērības vērta Rīgas vieta. Interesants ir ražošanas iecirkņu apraksts 260 m garajā 

no ķieģeļiem, dzelzs un stikla būvētajā montāžas cehā: tīšanas iecirknis transforma-

toriem, enkuriem un magnētiem, iecirknis Krievijā lielākajai Amerikas uzņēmumā 

«Bullard» ražotajai virpai, kuru izmanto 1500kW vai 2000 zirgspēku dinamomašīnu 

ražošanai, kā arī frēzei, universālajai virpai un urbjmašīnai, telpa ražojumu pārbau-

dei ar slodzi, no kurienes tie tālāk tiek iepakoti nosūtīšanai pasūtītājiem. Montāžas 

ceha sānu piebūvēs atradusies virpotava, frēzētava un instrumentu darbnīca, kā arī 

aparātu un slēdžu montāžas cehs. Katra lielā darbmašīna montāžas ceha telpā bija 

apgādāta ar patstāvīgu elektrisku dzinēju, bet sānu piebūvēs mašīnas darbināja ar 

grupētu piedziņu. Cehā atradās arī četri ar elektrību darbināmi krāna celtņi, lai pār-

vietotu smagās turbīnu detaļas. Elektrību piegādāja no katlumājas ar diviem sapā-

rotiem 600 voltu tvaika ģeneratoriem — ar 500 zirgspēku jaudu katram. Rūpnīcas 

elektrostacijas jauda bija pietiekama, lai apgādātu arī apkārtnē esošās rūpnīcas, līdz 

1905. gadā pirmo elektrostaciju Andrejsalā uzcēla Rīgas pilsēta.

1.  LCVVA, 2761.f., 3.a., 9371.l.
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tomēr šodien jau visai banālā risinājuma akceptēšana atkarīga no arhitektoniskā risi-

nājuma kvalitātes, jo ēka ir valsts aizsargāts arhitektūras piemineklis.

Pašlaik telpas ir uzlabotas, vienkārši izkrāsojot ar reģipsi apšūtās sienas. Iepriekšē-

jie telpu īrnieki nomainījuši arī sākotnējos L profi la metāla rāmjos iestiklotos logus ar 

baltiem plastikāta logiem, kas tomēr ir pārāk kontrastējoši pārējam celtnes apveidam, 

tādēļ saimnieki apsver iespēju tos atkal mainīt paredzētās rekonstrukcijas gaitā.

Ķieģeļu mūrējumā un apmetumā izstrādāto detaļu līdzīgās formas padara biroju 

ēku un lielo montāžas cehu par ansambli. Kopējais ēku apveids, iespējams, jumta 

formas dēļ neļauj nepārprotami atpazīt ēkas izmantošanu birojiem, tikpat maldinošu 

iespaidu radījuši arī pašlaik jau zudušie vārti, kurus biroja ēkas projektā iekļāvis arhi-

tekts H.Šēls un kuri redzami 1900. gada fotoattēlā. Montāžas ceha fasāde, biroja ēka 

un vārtu apveids vairāk atgādina pilsētas muižu Francijā vai Itālijā nekā rūpniecības 

uzņēmumu.

Biroja ēka nesen atjaunota. Fasādēs restaurētas dekora detaļas un sākotnējo koka 

logu rāmji. Ieejas kāpņu vestibilā atsegts un restaurēts bagātīgs krāsotais sienas dekors 

ar koka fi nierējumu imitējošiem paneļiem un profi lētām ģipša dzegām gar griestiem. 

Izņemot ieejas vestibilu, telpu interjers jau sākotnēji vienkāršs. Gar koridoru ēkas 

vidusasī izvietotas iegarenas, apmēram piecus metrus augstas biroja telpas. Ķieģeļu 

velvēs uz metāla profi liem veidotie griesti balstīti uz čuguna stabiem ar profi lētām 

bāzēm un kapiteļiem, kamēr sienas dekorētas visai vienkārši — ar tumšu tievu līniju 

ierobežotiem, vienā tonalitātē krāsotiem paneļiem. Restaurēts arī 1960. gados veido-

tais pirmā stāva gaiteņa sienas dekors. Lai iegūtu lielāku iznomājamo platību, aug-

stajās pirmā un otrā stāva biroja telpās ierīkots antresola līmenis, izbūvēti arī agrāk 

neizmantotie bēniņi. Telpas labiekārtotas ar modernu vēdināšanas sistēmu un sakaru 

komunikāciju pieslēgumu.

Atjaunotā nama izīrējamās platības aizņem divu banku fi liāles, kāda liela informā-

cijas tehnoloģiju kompānija un vairāku mazu uzņēmumu biroji, cokola stāvā izvie-

totā ēdnīca ikdienā apkalpo ēkā un apkārtnē strādājošos. Restaurēto interjera daļas 

veido jau ierastu kontrastu mūsdienīgam telpu iekārtojumam. Sākotnējais biznesa 

plāns un tā realizācija izrādījusies veiksmīga, saglabāta ēkas sākotnējā funkcija — bi-

roju telpas. Vērtīgākās detaļas atsegtas un padarītas pieejamas publikai, panākot, ka 

kultūras pieminekļa statuss ir izprotams. Tomēr visai nekonkrēti nojaušama saistība 

ar industriālā mantojuma aspektu.

Diemžēl līdzīgs veiksmes stāsts neattiecas uz 1899. gadā celto katlu māju. 

1990. gada rūpnīcas teritorijā ierīkoja centralizēto siltumapgādi no pilsētas siltuma 

tīkla, bet katlu mājas iekārta, kas visticamāk bija saglabājusies kopš pēckara laikiem, 

tika demontēta, lai pārdotu metāllūžņos. Privatizēto un tukšo ēku sāka rekonstruēt, 

lai ierīkotu birojus. Diemžēl uzsāktajiem darbiem nebija nekādu atļauju, arī saskaņota 

arhitektūras projekta. Pašlaik uzsāktais ir apturēts, jo bez atļaujas to nav iespējams 

likumīgi pabeigt. Iesāktā arhitektoniskā iecere neatbilst šīs vecās rūpniecības ēkas 

arhitektoniskajam apveidam, nerespektē ēkas fasāžu un apjoma kompozīciju, un ne 

tikai nerada jaunu, bet degradē arī senās celtnes patstāvīgo arhitektonisko kvalitāti. 

Vienā no montāžas ceha sānu paplašinājumiem atradās strādnieku ģērbtuves ar 

skapīšiem un mazgāšanās istaba. Tekošs ūdens ar regulējamu temperatūru no krāna 

bija pieejams katrā izlietnē, istaba bija iekārtota sešiem strādniekiem1. Visu uzņē-

muma teritorijā bijušo ēku izvietojums parādīts attēlā minētajā grāmatā.

Vienstāva ražošanas ēkas arhitektoniskais apveids ar detalizēto fasādi pret galveno 

ielu, lielajiem logiem un stikloto jumta virsgaismu liek domāt par zināmu telpisku 

vienotni starp ēkas funkciju, veidu, kā tajā ieplūst gaisma, un ražošanas laukuma or-

ganizāciju. Laikmetā, kad dienas gaisma ražošanai tika izmantota visā iespējamā laika 

intervālā, lielie logi sānu un galvenajā fasādē, kā arī virsgaisma jumtā bija ierasts risi-

nājums. Īpašs tomēr šķiet metāla jumta kopņu laidums gandrīz 30 metru platajā ēkā. 

Tās veidotas no profi lētiem metāla elementiem ar nedaudz asimetriski ēkas garenasij 

novietotu balstu. Balsti, līdzīgi kā kopnes, veidoti no profi lētiem metāla elementiem. 

Skaidri saprotams, ka arhitekta uzdevums bija nodrošināt maksimāli plašu grīdas 

laukumu, kas nepieciešams turbīnu lielo detaļu izgatavošanai. Simbolizējot saistību 

ar gaismu, ēkas galvenajā fasādē, īpaši veidotajā nišā, atrodas Prometeja skulptūra, 

kuras autors, iespējams, ir Augusts Folcs2. Kopumā rūpīgi izveidotais ķieģeļu mūris 

ar smalko dekorējumu apmetumā rada iespaidu, ka aplūkojam templi, nevis rūpnīcu. 

Patiesi būs grūti atrast citu tik bagātu fasādes izveidojumu un pilnvērtīgu kompozī-

ciju starp Rīgas rūpniecības ēkām.

Sānu paplašinājumi pie lielā montāžas ceha jau sākotnēji bija trijos stāvos. Nav 

zināms, kā katrs stāvs tika izmantots, izņemot plānā vispārīgi nosaukto funkciju. Šo 

apjomu arhitektoniskais izveidojums ir vienkāršs, tomēr arī te lietots rūpīgs ķieģeļu 

mūris ar dekorētu frontonu. Privatizācijas gaitā korpusa sānu paplašinājumi ir atdalīti 

no galvenās ēkas un sākotnēji vienotā apjoma daļas nokļuvušas dažādos īpašumos.

1989. gadā garenajā ražošanas cehā izcēlās ugunsgrēks un nodega lielākā daļa 

sākot nējā jumta klājuma, zaudējot arī korē izbūvēto virsgaismu. Laimīgā kārtā me-

tāla kopnes un balsti netika bojāti, vienīgi dažās vietās tos nācās pastiprināt. Diemžēl 

zaudētā virsgaisma nav atjaunota, un atvērums ieklāts ar necaurspīdīgu klājumu, un 

agrāk gaismas pielietā telpa pašlaik šķiet krēslaina un vēsa. Tikai vietumis to izgaismo 

metināšanas loka spožās ugunis. Skaidri redzams, ka telpa uzņēmumam ir par lielu, 

jo tikai daļa no tās tiešām tiek aktīvi izmantota. Daļa no uzņēmuma līdzekļiem tiek 

novirzīti ražošanas atjaunošanai, bet nekas pašā ēkā. Kopš «Harvey Industries» nolē-

mis ēku pārdot, radies jauns izaicinājums montāžas ceha turpmākai izmantošanai.

Lielā montāžas ceha sānu paplašinājumi, tāpat kā 1899. gadā celtā biroja ēka, pie-

der kompānijai, kam vienīgai no sešām agrākajām VEF daļām joprojām pieder tie-

sības uz šo nosaukumu. Uzņēmuma īpašnieki, agrākie VEF darbinieki, ir nolēmuši 

te ierīkot birojus vai kādu vieglu ražošanu, tomēr skaidru plānu vēl nav. Lai iegūtu 

lielāku izīrējamo platību, ir izveidots priekšlikums paaugstināt ēku par vienu stāvu, 

1.  Riga un Seine Bauten. Pp. 418—420.

2.  Skulptūras autors nav precīzi zināms, tomēr tiek uzskatīts, ka tā izgatavota labi pazīstamā Rīgas 

tēlnieka Augusta Folca (August Volz) darbnīcā
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dājošo skaitu no 835 1908. gadā uz 4000 nodarbināto 1914. gadā. Uzņēmuma bilan-

ces vērtība 1914. gadā sasniedza 12 miljonu rubļu1.

Lai gan ražošana attīstījās strauji, Krievu Vispārīgā elektriskā kompānija tikai 

1910. gadā uzcēla pirmo jaunbūvi — čuguna lējumu noliktavas piebūvi «Union» 

lielā montāžas ceha galā. Joprojām saglabājusies, bet pašlaik starp vēlākām piebū-

vēm grūti saskatāmā Rīgas arhitekta-tehniķa Frīdriha Zeiberliha projektētā dzelteno 

ķieģeļu ēkas fasāde redzama no ielas. Tās arhitektūra pielāgota jau agrāk uzceltajām 

ķieģeļu ēkām. Vienstāva apjoms ar 30 metru laidumu ir pārsegts ar ķieģeļu sienās 

balstītām dzelzs kopnēm. Viena no ēkas sānu sienām atbilstoši Rīgas apbūves notei-

kumiem ir akls ugunsmūris, jo būvniecības laikā tā atradusies uz rūpnīcai piederošā 

zemes gabala robežas, lieku reizi apliecinot autentisko objekta detaļu nozīmi, to spēju 

atspoguļot vietas pārveidojumu vēsturi.

Noliktavas projekta zīmējumu komplektā atrodams rūpnīcas plāns ar norādēm 

par ēku izmantošanu. Tajā parādīts, ka rūpnīca galvenokārt ražojusi mehāniskas un 

elektrotehniskas preces, kā arī gramofonus2. Tās pašas ēkas var atpazīt 1910. gadā 

zīmētā rūpnīcas skatā no putna lidojuma. Mehāniskais cehs bijis izvietots garenajā 

montāžas ceha ēkā un tās sānu piebūvēs, kamēr gramofonu ražotne koncentrēta 

mūsdienās pilnīgi zudušajā ēkā tagadējā pagalmā. No atzīmēm redzams, ka dažādie 

ražošanas procesi lielajā montāžas hallē nav mainījušies kopš 1901. gada apraksta 

Rīgas jubilejai veltītajā grāmatā «Riga un Seine Bauten».

Tālākā rūpnīcas pārbūve visticamāk notikusi saskaņā ar kādu garākam laika pos-

mam izstrādātu plānu. Vispirms 1911. gadā pie lielā montāžas ceha pret Pēterburgas 

šoseju piebūvēja strādnieku garderobi un ēdnīcu3, lai varētu atbrīvot vietu ražoša-

nas ēkai ar ūdenstorni, kas vēlāk nostājās agrākās garderobes un ēdnīcas piebūves 

vietā. Pašlaik ēdnīcas apmestās un krāsotās fasādes vienaldzīgās plaknes asi nesader 

ar smalko un detaļās izstrādāto lielā montāžas ceha fasādi, un lielākoties uzskata, 

ka celtne radusies padomju periodā. Tikai XX gadsimta sākuma fotogrāfi jas parāda 

tās sākotnējo izskatu ar dzelteno ķieģeļu fasādi kārtīgā mūrējumā, kas labi saskan ar 

blakus esošo montāžas ceha fasādi. Ēdnīcas fasāde ar ķieģeļos izmūrētajiem taisn-

stūra pilastriem visā fasādes augstumā un iedziļinātiem logu atvērumiem starp tiem 

ir tipisks fasādes izveidojums arī diviem vēlākajos gados celtajiem Krievu Vispārīgā 

elektriskās kompānijas korpusiem, kuru autors ir Pēters Bērenss4. Rīgas būvju uzrau-

dzības komisijas lietā savukārt ēkas rasējumu kopijas parakstījis Rīgā labi pazīstamais 

arhitekts-tehniķis Frīdrihs Zeiberlihs, jo arhitektūras prakse Krievijā bija atļauta tikai 

valstī reģistrētiem arhitektiem.

1.  Biedriņš, A. Pp. 11.

2.  LCVVA, 2761.f., 3.a., 9371.l. Rūpnīcas plāns, ko zīmējis arhitekts tehniķis Teodors Zeiberlihs, ir datēts 

ar 1910. gada 20. aprīli

3.  LCVVA, 2761.f., 3.a., 9371.l

4.  Arhitekts Pēters Bērenss konsultēja uzņēmumu AEG tās korporatīvā stila izveidei 20. gadsimta 

pirmajās divās desmitgadēs un ir īpaši slavenos ar AEG Turbīnu rūpnīcas ēku Berlīnē. Krastiņš, Jānis. 

Lielais Rīgas arhitektūras ceļvedis. Rīga, 2000. 449. lpp.

Turpmāk, atjaunojot celtni, būtu uzsverama katlu mājas arhitektoniskās kompozīci-

jas saistība ar citām pastāvošajām «Union» perioda ēkām, bet izmantošanai nepie-

ciešamās platības palielinājums meklējams, respektējot celtnes apjoma kompozīcijas 

pabeigtību.

Krievu Vispārīgā elektriskā kompānija

Uzņēmums «Union» bija starp septiņiem metālapstrādes uzņēmumiem, kas 

1900. gadā kopumā saražoja trešo daļu visas Latvijas teritorijā radītās rūpnieciskās 

produkcijas1. Tomēr to tāpat ietekmēja krievu-japāņu kara izraisītā ekonomiskā krīze 

XX gadsimta pirmajos gados. Līdz 1903. gadam krīze jau bija pārvarēta2, un turpmā-

kajos gados Krievijas rietumu provinču ekonomika atkal atguva stabilitāti. Nākotnes 

perspektīvas šķita daudzsološas, tādēļ pat 1905. gada notikumu virpuļi neatturēja 

Berlīnes uzņēmumu AEG3 no «Union» pirkšanas, lai ienāktu dinamiski augošajā 

Krievijas tehnisko un elektrisko preču tirgū.

6. attēls.  Pēc H. Šēfela parakstīta projekta 1915. gadā uzbūvētā dzelzsbetona rāmja noliktavas ēka

AEG pārdēvēja uzņēmumu par Krievu Vispārīgo elektrisko kompāniju un ieviesa 

principiāli jauno preču sērijveida ražošanu. Pieaugošie ģeneratoru, transformatoru, 

slēdžu bloku un dažādu elektrisko iekārtu ražošanas apjomi prasīja palielināt arī strā-

1.  XX gadsimta Latvijas vēsture. I. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900—

1918. Galvenais red. Valdis Bērziņš. Latvijas vēstures institūts, 2000. 238—239. lpp.

2.  XX gadsimta Latvijas vēsture. I. Latvija no gadsimta sākuma līdz neatkarības pasludināšanai. 1900—

1918. Pp. 241—243.

3.  AEG — saīsinājums no nosaukuma vācu valodā «Allgemeine Elektrische Gesellschaft »



112 113

hallē joprojām saglabājušās funkcionālās zonas kā 1901. gadā, bet agrākā gramofonu 

ražotne pārvērsta par lietuvi un smēdi. Plānā parādīts arī joprojām nepabeigtais ra-

žošanas korpuss Brīvības un Bērzaunes ielas stūrī.

Šim rūpnīcas vēstures posmam krasi pielika punktu Krievijas valdības 1915. gada 

jūlijā pavēle — kara frontei tuvojoties Rīgai, evakuēt visas iekārtas un ražošanas lī-

dzekļus uz Harkovu. No evakuētajām fabrikas iekārtām neviena neatgriezās Rīgā, un 

par šo vēstures posmu šodien liecina tikai ievērojamie rūpnīcas korpusi.

Starpkaru periods

Tukšie Krievu Vispārīgās elektriskās kompānijas ražošanas korpusi tikai 1927. gadā 

pēc īpašuma juridisko jautājumu nokārtošanas nonāca nesen dibinātās Latvijas Valsts 

Pasta un telegrāfa darbnīcu īpašumā, bet līdz gada beigām jau paguva saražot preces 

7,2 miljonu latu vērtībā. Līdz 1932. gadam, kad to pārveidoja par Valsts Elektroteh-

nisko fabriku, rūpnīcā bija izveidotas radio, telefonu, elektroķīmisko preču, vadu, 

spuldžu, elektroiekārtu un ģeneratoru ražotnes ar apmēram 3000 strādniekiem1. Se-

kojot AEG paraugam, tika nolemts tā nosaukumā izmantot saīsinājumu VEF2.

7. attēls.  V. Rīdzinieks. 1930. gadi. Valsts Elektrotehniskās fabrikas ēkas. Rīgas vēstures un kuģniecības 

muzeja attēls VRVM 91.139/211

Pirmskara laikā uzcelto rūpnīcas korpusu apjoms bija pilnīgi pietiekams nelielās 

Latvijas valsts vajadzībām, tādēļ gandrīz vienīgais nozīmīgais būvdarbs starpkaru 

periodā bija 1914. gadā iesāktā, bet joprojām bez jumta esošā korpusa pabeigšana, 

uzceļot tam ceturto stāvu. Šajā laikā uzcēla arī divas dzīvojamās ēkas Bērzaunes ielā 

fabrikas darbiniekiem, kopumā ar pāris dučiem dzīvokļu3.

1.  Biedriņš, Andris. Valsts Elektrotehniskā Fabrika (VEF). Latvijas Architektūra. Nr.3(41) 2002. 

Pp. 86—88.

2.  Ločmelis, Jāzeps. VEF — mans liktenis. Inženiera Jāņa Lintera fonds. Rīga, 2005. 51. lpp.

3.  LCVVA, 2761.f., 3.a., 9371.l.

Divas citas P.Bērensa Krievu Vispārīgai elektriskai kompānijai, AEG Krievijas 

fi liālei, projektētās ēkas — 1912. gadā celtais ražošanas korpuss ar ūdenstorni  un 

četrstāvu ražošanas korpuss Brīvības un Bērzaunes ielu stūrī — jau sen atzītas par 

kultūrvēsturiski nozīmīgām, iekļaujot arhitektūras pieminekļu sarakstā. Liela daļa 

ēku kultūrvēsturiskās vērtības izriet no to piederības pasaulslavenā arhitekta daiļra-

dei, lai gan Rīgā rasējumu lapās, kas saglabājušās, nav pat neviena uzraksta vācu va-

lodā, nemaz nerunājot par P. Bērensa parakstu. Otrkārt, vērtība ēkām neapšaubāmi 

piemīt arī kā atturīga jūgendstila paraugiem. Vienīgais fasādes dekorējums ir pilastri 

starp logu ailēm, kas iezīmē funkcionālisma principus, kādi attīstījās vēlākajos gados, 

pamatojoties uz paša P. Bērensa idejām, kaut gan sākotnēji projektētie stāvie jumti un 

ēkas cokola apdare ar raupju, sarkanīgi brūnu dolomīta rustojumu noteikti norāda uz 

jūgendstila stilistiku šajās celtnēs.

Ēkas ķieģeļu velvju pārsegumi veidoti uz profi lētām dzelzs sijām, kas savukārt bal-

stītas uz stabiem no profi ldzelzs elementiem. Droši vien, ka metāla profi los veidotie 

logu rāmji, kas tikuši patapināti no Rietumu vai Centrālās Eiropas ar daudz maigāku 

klimatu kā Baltijā, bargajās Latvijas ziemās vienkārši caursala. Abām daudzstāvu 

ēkām bija iebūvēti lift i, kā arī tualetes stāvos.

Gan «Union» perioda montāžas halle un biroja ēkas, gan abas Krievu Vispārī-

gās elektriskās kompānijas ēkas XX gadsimtā kļuvušas par simboliem ne tikai VEF, 

bet noteikti asociējas ar Rīgas industriālo mantojumu kopumā. Diemžēl ne visi ēku 

privatizētāji izprot savā īpašumā pašlaik esošo ēku kultūrvēsturisko vērtību. Smalko 

dzelzs profi lu un sīkā rūtojuma vietā ievietoti logi ar platiem plastikāta rāmjiem tik-

pat kā bez dalījuma. Lai gan šāda nomaiņa no praktiskā viedokļa šķiet loģiska, tā 

nozīmīgi maina aizsargājamo ēku arhitektonisko veidolu. Pašlaik gan citas izmaiņas 

nav notikušas, jo ēkām nav rasts viens izmantotājs. P. Bērensa projektēto lielo kor-

pusu īpašnieki meklējuši iespēju izīrēt telpas gan tirdzniecības namam, gan birojiem, 

bet pagaidām neveiksmīgi.

Pretstatā aprakstītajām maz zināma ir Krievu Vispārīgai elektriskai kompānijai 

celtā ēka dzelzsbetona rāmja konstrukcijā ar dzelteno ķieģeļu sienām rūpnīcas teri-

torijas aizmugures daļā. Zīmējumus četrstāvu artilērijas šāviņu noliktavai 1915. gadā 

parakstījis Rīgas arhitekts Frīdrihs Šefels1, un jādomā, ka viņš arī ir šīs ēkas autors, 

jo būtu maz ticams, ka kopš Pirmā pasaules kara sākuma kāds Vācijas arhitekts būtu 

projektējis ēkas militārai ražošanai Krievijā. Dzelzsbetona rāmja konstrukcija pirms 

Pirmā pasaules kara Rīgā lietota tikai dažās rūpnīcu ēkās, turklāt tā visai labi saglabā-

jusies. Respektējot retuma vērtību un labo saglabātību, būtu jāizvērtē iespēja minēto 

ēku iekļaut valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Uzņēmums «VEF-Te-

lekom» pēc privatizācijas ēku pārdevis, bet jaunais īpašnieks vēlas to paaugstināt, 

piebūvējot pāris stāvu virs sākotnējā apjoma. Šāda atļauja nav dota, tomēr, neesot 

aizsargātam kultūras piemineklim, ēkas saglabāšana ir apdraudēta.

Rūpnīcas teritorijas plānā, kuru F. Šefels pagatavojis 1915. gadā, piesakot dažu 

nojumju būvi, norādītas katras ēkas izmantošana. Tajā parādīts, ka lielajā montāžas 

1.  LCVVA, 2761.f., 3.a., 9371.l.
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padomju periodā, kad ārzemju iekārtas iegādāties nebija iespējams. Ja darbgaldi no 

PSRS tika uzskatīti par relatīvi kvalitatīviem, tad instrumenti no citām padomju rūp-

nīcām bija ievērojami zemākas kvalitātes. Tie lūza vai arī kļuva nelietojami pārāk ātri. 

Daudzas darba mašīnas, konveijeri un automātiskās konveijera līnijas tika projektē-

tas un izgatavotas VEF, lai nodrošinātu ražojumu kvalitāti1.

8. attēls.  VEF makets 1980. gados, izgatavots rūpnīcā. Atradās direktora kabinetā uz sienā iegremdējama 

paneļa. Reproducēts no 1980. gadu VEF reklāmas bukleta

Rūpnīca atsāka darbu drīz pēc Sarkanās Armijas ienākšanas Rīgā 1944. gada 

13. oktobrī. VEF bija saglabājies relatīvi labā stāvoklī, tādēļ jau gada beigās tika sara-

žotas pirmās baterijas2. 1945. gadā tika atsākta arī tālruņu un radio aparātu ražošana3, 

tomēr bija vajadzīgi vēl gandrīz divi gadi, lai veiktu visus nepieciešamos remontus4. 

Iesaistīta PSRS pēckara atjaunošanas programmā, rūpnīca pakāpeniski kļuva par 

lielāko tālruņu centrāļu ražotāju visā Padomju Savienībā5, saglabājot arī ievērojamu 

lomu tālruņu un radio aparātu ražošanā.

Sākumā visa ražošana notika jau pastāvošās ēkās, bet pieaugošie apjomi drīz 

prasīja telpu paplašināšanu. Lai gan trīsstāvu, divstāvu un vienstāva ķieģeļu ēka pie 

Ūnijas ielas aiz «Union» perioda noliktavas nav dokumentēta Rīgas būvju valdes lie-

tās, tās visticamāk celtas tūlīt pēc Otrā pasaules kara, jo parādās 1950. gadu plānos. 

1.  No intervijas ar Gunti Līpiņu.

2.  Ločmelis, Jāzeps. VEF — mans liktenis. Inženiera Jāņa Lintera fonds. Rīga, 2005. 55. lpp.

3.  Radio aparāti: 1950 — 95 000, 1960 — 394 000, 1985 — 856 000; Tālruņi: 1950 — 203 000, 1960 — 

527 000, 1985 — 2,8 miljoni. Avots: Enciklopēdija Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija. Rīga, 1988.  

722. lpp.

4.  Ločmelis, Pp. 55

5.  Vairāk nekā 20% no visām automātiskajām telefonu centrālēm PSRS tika saražotas VEF.

http://www.country-data.com/cgi-binf/r-7722.html http://countrystudies.us/lativa/17.htm Avots: U.S. 

Library of Congress. Pēdējo reizi skatīts 25.09.2005.

Rūpnīca ieguva izcilu popularitāti ar saviem ražojumiem, galvenokārt tālruņiem 

un radio aparātiem. Slavenais VEF-Minox, kuru sāka ražot tikai 1938. gadā, nebūt 

nebija galvenais iemesls tās popularitātei. Galvenā starpkaru periodā uzkrātā vēr-

tība bija kvalitātes tradīcija, ko iemiesoja rūpnīcas ražojumi un ko rūpnīca ieguva kā 

viens no svarīgākajiem un lielākajiem starpkaru perioda ražotājiem ar lielu produktu 

dažādību, kā arī lepnumu, ko cilvēki izjuta par tiem.

Tomēr visnozīmīgākā starpkaru perioda zīme, kas padarīja uzņēmumu atpazīs-

tamu pilsēttelpā, bija un joprojām ir Art Deko stila reklāmas uzraksts ar trīs izgais-

motiem saīsinājuma burtiem virs P. Bērensa projektētā ūdenstorņa. Nav precīzu datu 

par tā izveidošanu, tomēr rūpnīcas vecākie darbinieki uzskata, ka uzraksts parādījies 

tūlīt pēc 1932. gada un ka izstrādājuma tehniskos zīmējumus izstrādājis Aleksandrs 

Egle, vēlākais VEF direktors1.

Zīme darbojas kā pilsēttelpas orientieris. Tā pārdzīvojusi karu un okupāciju un 

kļuvusi par neatņemamu Rīgas pilsētainavas sastāvdaļu, par VEF, un noteikti arī par 

Rīgas industriālā mantojuma simbolizējošu ikonu. Diemžēl pašlaik šī nozīmīgā kul-

tūrvēsturiskā vērtība nav ņemta valsts aizsardzībā. Ūdenstorņa un ražošanas korpusa 

īpašnieki uzmanību šai konstrukcijai nevelta, izņemot iznomājot mobilo sakaru an-

tenu izvietošanai.

Pēckara periods

Par spīti ideoloģiskiem ierobežojumiem un padomju propagandas ietekmei, zinā-

šanas par starpkaru periodu joprojām izplatījās starp jaunajiem cilvēkiem bez dzīves 

pieredzes neatkarīgajā Latvijā, tā pakāpeniski idealizējot pagātni. Viens no šiem stās-

tiem noteikti saistījās ar VEF, un katrs latvietis uztvēra šo uzņēmumu kā brīnišķīgu 

daļu no zaudētās Latvijas ar tajā ražotajām augstas kvalitātes precēm.

Tomēr arī padomju propagandai bija nepieciešams veiksmes stāsts, un VEF bija 

tam ļoti piemērots. Tieši padomju periodā tas kļuva vislielākais gan rūpnīcas aiz-

ņemtās teritorijas un fi liāļu dēļ, gan nodarbināto strādnieku skaita ziņā, gan pēc sa-

ražotās produkcijas apjoma2. Pateicoties lielumam un tehniskajam nodrošinājumam, 

rūpnīca bija spējīga atrisināt visdažādākos tehnoloģiskos uzdevumus. Uzņēmums 

sastāvēja no vairākiem lieliem cehiem, kas apkalpoja ražošanas procesu. Tāda bija 

instrumentu rūpnīca, kas gatavoja darbgaldus, instrumentus un dažādas detaļas, pie-

mēram, ražošanas procesā nepieciešamos urbjus un griežņus, presformas tālruņiem 

un radio aparātiem un citus izstrādājumus ražošanas nodrošināšanai. Mehāniskais 

cehs piegādāja dažādas automātiskas iekārtas detaļu izgatavošanai un šķirošanai, kā 

arī remontēja vai pat izgatavoja darbgaldus VEF vajadzībām. Īpaši svarīgi tas bija 

1.  No intervijas ar Gunti Līpiņu.

2.  20 000 nodarbināto četrās lielākajās ražošanas nozarēs ar vairākām palīgnozarēm 1988. Uzņēmums 

pletās uz 30 ha zemes, un tajā atradās 90 dažāda izmēra ražošanas ēkas, ieskaitot Rīgā un Latvijas 

mazajās pilsētās izvietotās celtnes. Lācis, Mārtiņš. Rūpniecības fl agmaņa jaunā dzīve. Diena. 

01.06.2001.
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šādu laidumu, izbūvētas zenīta gaismas uz jumta. Šis bija lielākais no visiem VEF 

korpusiem, kas jebkad atradās rūpnīcā. Tajā bija trīs svarīgākie nodalījumi: mehānis-

kais cehs liela izmēra detaļu izgatavošanai, montāžas plašu ražotne1 un zona tālruņu 

centrāļu montāžai.

Trīsstāvu mehāniskā ceha ēka blakus automātisko tālruņa centrāļu ceham bija uz-

celta līdzīgā konstrukcijā, tomēr tās izmēri bija ievērojami mazāki. Abas sānu fasādes 

bija veidotas ar piekārtajiem fasāžu paneļiem un lentveida logiem, bet gala fasādes 

bija uzceltas sarkanajos apdares ķieģeļos.

Var šķist paradoksāli, ka lielākā rūpnieciskā ēka VEF teritorijā ir praktiski zudusi. 

Pēc privatizācijas abas minētās celtnes tika pārdotas nekustamo īpašumu kompāni-

jai, kas nolēma tās izmantot tirdzniecības centra ierīkošanai. Celtņu iekšpusē nekas 

vairs neliecina, ka daļa no tām ir bijušas industriālas ēkas. Abu ēku agrākās nesošās 

konstrukcijas ir izmantotas, ciktāl tās bijušas lietderīgas, piemēram, kolonas un pār-

segumi iebūvēti jaunā autostāvvietā. Tirdzniecības centram izveidota fasāde, apvie-

nojot abus agrāko ēku apjomus.

Saliekamās konstrukcijas ar sešu un deviņu metru soli izmantotas arī jaunajam 

1969. gadā celtajam instrumentu ceha apjomam. Ēkas fasādes kompozīcija padara tās 

kopējo izskatu nedaudz mūsdienīgāku. Sarkano ķieģeļu stabi fasādes apakšējā daļā 

tektoniski balsta apjoma augšējos stāvus, kuri fasādē iezīmējas, mijkārtojoties pie-

kārtajiem paneļiem un lentveida logiem. Logu lentes laukums sadalīts, ļaujot augšējā 

daļā logus atvērt telpas vēdināšanai un tā radot pievilcīgāku kopējo fasādes izskatu. 

Ēka pieder jau pieminētajam uzņēmumam, kas joprojām šeit nodarbojas ar pres-

formu ražošanu.

Rūpnīcas teritorijā bija divas ēdnīcas, celtas 1975. un 1983. gadā. Pirmā no tām 

bija vienkārša ēdnīca, bet otra tika veidota ar zināmām ambīcijām, lai demonstrētu 

VEF augstos tehnoloģiskos sasniegumus. Te vienā no pirmajām vietām Latvijā tika 

lietotas magnētiskās kartes, kas vienlaicīgi kalpoja gan kā caurlaide, gan medijs, lai 

fi ksētu dienas pusdienu izvēli un rūpnīcas ēdnīcā tēriņu kopsummu, kuru katra mē-

neša beigās atvilka no algas. Šajā ēdnīcā nebija Padomju Savienībā tik raksturīgo 

rindu. Pēc tam, kad VEF beidza darbu privatizācijas gaitā, ēdnīcas elektroniskā ie-

kārta tika demontēta un pārdota kādam uzņēmumam Krievijā.

Ambīcijas uz kvalitāti, būvējot ēdnīcu, atspoguļojas arī tās arhitektūrā. Apstākļos, 

kad jebkāda celtniecība bija atļauta tikai pēc iepriekš izstrādātiem tipa projektiem, 

tika saņemta speciāla Valsts Celtniecības komitejas priekšsēdētāja atļauja izstrādāt 

individuālu ēdnīcas ēkas projektu. Lai gan kopumā ēka risināta individuāli, tās arhi-

tektūrā nav izdevies izvairīties no robustajām proporcijām, kas pārsvarā raksturīgas 

padomju arhitektūrai, galvenokārt tādēļ, ka konstrukcijā joprojām bija jāizmanto tip-

veida celtņu elementi: nesošās kolonas, pārseguma paneļi un piekārtie fasādes paneļi. 

Ēka pieder kompānijai, kas vienīgā ieguvusi tiesības lietot VEF nosaukumu un paš-

laik nodarbojas ar bijušo rūpnīcas nekustamo īpašumu apsaimniekošanu. Pagaidām 

1.  Th e factory of assembling plates was acquired by Riga Radio Factory, dismantled from VEF and 

relocated to the Radio Factory. Simultaneously with the assembling plate production Radio Factory 

acquired also rights to use abbreviation VEF

Šo ēku ķieģeļu apjomiem ir tipisks fasādes risinājums ar taisnstūrainiem pilastriem 

starp logu ailēm, kamēr fasādes augšējā daļa pie jumta dzegas ir izveidota vienkārša 

un racionāla. Tā kā ēkas nav dokumentētas, nav zināma to sākotnējā funkcija. Pa-

domju laikā trīsstāvu ēkā bija izvietots rūpnīcas konstruktoru birojs, bet vienstāva un 

divstāvu ēkā līdz jaunā apjoma būvei atradās instrumentu cehs.

Abus minētos korpusus privatizējusi kāda nekustamo īpašumu kompānija, kas 

divstāvu ēkai, kuru pašlaik izmanto veikalam, uzbūvējusi vēl divus stāvus ar dzīvok-

ļiem. Pārbūve izdarīta bez likumīgi apstiprināta projekta un bijusi pretrunā pilsētas 

plānojuma noteikumiem, tādēļ tagad to apstiprināt ir ļoti sarežģīti.

Piebūves pelēkā apmetuma apdare nesaderas ar ķieģeļu apjomu ne krāsā, ne fak-

tūrā, ne arhitektoniskajā tēlā, jo apdares kvalitāte neveido pietiekamu kontrastu. Uz-

būves apjoms izdalās apkārtējo ēku vidū un ir jāuzskata par neveiksmīgu arhitektūras 

paraugu.

Pirmā dokumentētā jaunbūve uzcelta 1959. gadā kā piebūve P. Bērensa 1914. gada 

korpusam Brīvības un Bērzaunes ielas stūrī. Ēkas četros stāvos atradās mehāniskais 

cehs, elektrotehniskā, metālu, fi zikālā un tehniskā laboratorija, kā arī klimatisko testu 

laboratorija un projektu birojs.

1959. gadā tika uzbūvēts arī jauns tālruņu centrāļu ražošanas bloks. Trīsstāvu ēkā 

atradās mehāniskais cehs, montāžas plašu un vadu cehs, montāžas cehs un iepako-

šanas nodalījums. Šajā korpusā, tāpat kā visos citos, rūpnīcā atradās arī strādnieku 

garderobes un dušas telpas.

Bijušais centrāļu ražošanas bloks un instrumentu rūpnīca pieder vienam saimnie-

kam. Instrumentu rūpnīcā joprojām notiek ražošana, un izgatavotajām presformām 

ir veiksmīgs noiets daudzos ražošanas procesos.

Jaunbūve pie Bērzaunes ielas un presformu iecirknis būvēts, daļēji lietojot salieka-

mos elementus — stāvu pārseguma paneļus, dzelzsbetona konstrukcijās izgatavotas 

sijas un stabus. Korpusu silikāta ķieģeļu fasādes veido raksturīgo padomju perioda 

industriālo ēku apveidu, īpaši, ja tās būvētas līdz 1960. gadu vidum. Korpusu vien-

kāršie taisnstūra apveidi ar lielajiem logu atvērumiem un lēzenajiem jumtiem atgā-

dina modernisma paraugus, kuros forma seko funkcijai. Tomēr kopumā ēkas veido 

visai utilitāru iespaidu1.

Vēlākās ēkas jau pilnībā būvētas no saliekamiem elementiem, un to izskats ir 

nedaudz mūsdienīgāks. Saliekamās rūpnieciskās ēkas sastāvēja no kolonām, sijām 

un kopnēm, kas tika montētas 6, 9, 12 vai 18 metru laidumos. Pārsegumiem lietoja 

iepriekš saspriegtus paneļus, piekārtus paneļus lietoja arī fasāžu apdarei, bet telpas 

izgaismoja ar lentveida logiem. Līdzīga konstruktīva shēma bija izmantota arī jau-

najam automātisko tālruņu centrāļu ražošanas korpusam 1965. gadā, kā arī vēlāk 

celtajam mehāniskajam ceham.

Vienstāva korpuss, lai gan drīzāk rūpnīca automātiskajām tālruņu centrālēm, bija 

īpaši liels, 216 metru garš un 144 metrus plats. Iepriekš saspriegtie jumta pārseguma 

paneļi balstījās uz dzelzsbetona kopnēm 18 metru laidumā. Lai izgaismotu telpas ar 

1.  LCVVA, 2761.f., 3.a., 9371.l
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arhitektūras izvērtēšana no pārāk īsā laika intervāla ne vien VEF teritorijā, bet arī 

vispārīgi pašlaik ir vēl pāragra, kaut gan ēku konstruktīvo nepilnību un ne pārāk 

kvalitatīvā arhitektoniskā apveida dēļ tās intensīvi pārbūvē un izmaina. Visracionā-

lākais risinājums tādēļ būtu visas rūpnīcas teritorijas aizsardzība, nodrošinot, ka tiek 

noteiktas katrai celtnei pieļaujamo izmaiņu robežas.

Šādai nostādnei ir svarīga nozīme, ņemot vērā pašreizējo stāvokli agrākajā rūpnī-

cas teritorijā. Tā privatizācijas gaitā sadalīta atsevišķos gabalos ar nodrošinātu pie-

kļuvi. Tomēr šāds stāvoklis ir apmierinošs, kamēr visā teritorijā ir zema aktivitāte. 

Turpmāk būs nepieciešama vienošanās par autostāvvietām it kā lielajā pagalmā. To 

var izvietot pazemē vai daudzstāvu ēkā virs zemes, ja izdodas panākt vienošanos starp 

dažādo zemes gabalu saimniekiem gan īpašuma tiesību, gan iespaidīgo būvniecības 

izmaksu dēļ. Tomēr ilgākā laikā darbošanās rūpnīcas teritorijā bez šādas vienošanās, 

ņemot vērā pieaugošo automašīnu skaitu, nebūs iespējama.

Lai gan rūpnīcas novietne pilsētā ir visai ērta, jo tā atrodas pie trim lielām ielām, 

tik un tā atklājas pretrunas, izvēloties jaunu funkciju agrākajām ražošanas ēkām. Da-

žas ēkas sadalītajā teritorijā joprojām tiek izmantotas ražošanai, piemēram, instru-

mentu rūpnīca, dažas ēkas tiek izmantotas birojiem, bet viena ir paaugstināta, izbū-

vējot jaunajos stāvos dzīvokļus. Tomēr lielākā daļa bijušo rūpniecības ēku joprojām 

gaida citu izmantošanu, jo to saimnieki nevar izlemt mainīgajos tirgus konjunktūras 

apstākļos starp birojiem, dzīvokļiem, viesnīcām vai tirdzniecības centriem vai vēl 

ko pavisam citu. Līdzīgu problēmu nāksies risināt arī uzņēmumam, kas iegādāsies 

lielo montāžas halli. Ēkai ir pārāk ierobežota piekļuve, tā nepaveras pret rūpnīcas 

teritoriju, tā ir pilnīgi slēgta pret ielu. Katrai no iespējamām funkcijām, piemēram, 

birojiem, tirdzniecības namam vai izstāžu hallei, būs nepieciešama pieeja no ielas un 

platība autostāvvietai. Vienīgā rūpnīcas daļa, kas pilnīgi pārveidota jaunai izmanto-

šanai, ir tagadējais tirdzniecības centrs «Domina», kas ir relatīvi brīvstāvošs pārējā 

rūpnīcas teritorijā.

9. attēls.  1970. vai 1980. gados uzstādītais dekoratīvais cilnis pie bijušās rūpnīcas goda plāksnes

nav konkrētu plānu celtnes izmantošanai, tomēr ir iecere to veidot kā biroju ēku. 

Viņu biznesa plāns ir uzsākt renovāciju un tās laikā atrast īrnieku, līdzīgi kā tas noti-

cis, attīstot iepriekšējos projektus.

Arī 1980. gados celtā sanāksmju zāle arhitektoniski visai neveiksmīga piebūve pa-

galmā pie 1900. gadā celtās biroja ēkas pašlaik ir radikāli mainījusi izskatu. Tās sā-

kotnējā telpiskā ideja ar pusloka izvirzījumu pagalmā un arhitektoniskais apveids ar 

masīvām, bez logiem veidotām un pelēku apmetumu klātām sienām šķiet ambiciozs, 

pat nedaudz komisks. Ēkas īpašnieki, nekustamo īpašumu kompānija VEF, ir veikusi 

ēkas rekonstrukciju, piemērojot to birojiem. Pēc rekonstrukcijas tā nav ievērojami 

mainījusies ne plānā, ne apjomā. Jaunajā fasādes apveidā svarīga nozīme un arī kom-

pozīcijas pamatojums ir stiklojumam un metāla elementiem, kas rada nepieciešamo 

kontrastu starp vēsturisko ēku un jauno piebūvi. Iekštelpās izmainīta sasaiste ar sā-

kotnējo biroju ēku, atbrīvojot tās fasādi no masīvā dzelzsbetona stāvu pārseguma pie-

slēguma. Pašlaik no rekonstruētās ēkas iekštelpas paveras skats uz arhitekta H. Šēla 

projektētās ēkas fasādi gandrīz visā tās augstumā, tā pasvītrojot senākās ēkas kvali-

tāti.

Nobeigums

Industriālās ražotnes parādīšanās, tāpat kā tās darbības izbeigšana, atspoguļo in-

dustriālās ražošanas attīstību Austrumeiropā un īpaši arī Rīgā. Ražošana šeit attīstījās 

Rīgas ģeogrāfi skā stāvokļa dēļ, kas ir ērts preču loģistikai Krievijas tirgū, nevis mērķ-

tiecīgi auga tuvumā minerālu ieguves vietām. Šīs īpatnības dēļ mašīnbūves ražošana 

attīstījās relatīvi vēlu, bet elektrotehnisko preču ražošana gandrīz vienlaicīgi ar pārējo 

Eiropu.

Iepriekš jau minēts, ka vēsturisko apstākļu dēļ no rūpnīcas zudušas agrāko periodu 

ražošanas mašīnas, kas arī tiek uzskatītas par daļu no jebkuras ražošanas kultūrvēstu-

riskā mantojuma vērtības. Tomēr ne VEF, ne tās iepriekšējos pastāvēšanas periodos 

nevienu ražošanas procesu nevar uzskatīt par raksturīgu visai rūpnīcai kopumā, jo 

visi tās ražojumi bijuši kompozīti, sastāvējuši no daudzām un dažādām sastāvdaļām, 

veicot atšķirīgus darba procesus. Rūpnīcas patstāvīgajai individualitātei būtiskākas ir 

industriālās ēkas un to iekšējais izkārtojums. Celtnes atspoguļo ne vien industriālo 

arhitektūru dažādos laikmetos, rūpnieku ambīcijas, attieksmi pret ražošanu, bet arī 

šīs vietas simtgadīgo vēsturi, tādēļ tām neapšaubāmi piemīt industriālā mantojuma 

vērtība neatkarīgi no konkrētā izskata un izcelšanās laika.

No teiktā redzams, ka pašreizējā pieminekļu saraksta apjoms attiecībā uz indus-

triālajiem pieminekļiem ir pārāk ierobežots, jo fi ksēts tikai industriālo pieminekļu 

arhitektūras aspekts1. No otras puses, daļa no rūpnieciskajām ēkām arhitektoniski 

ir maznozīmīgas, to vērtība ir tikai klātbūtnē rūpnīcas teritorijā. Padomju perioda 

1.  Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr.6650 VEF ēkas (4 korpusi) Brīvības ielā 214, 1898—1914.

Renāte Čaupale, mag. art.
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Kopumā redzams, ka metodes ēku pārveidošanai ir visai dažādas: no renovācijas 

un kultūras mantojuma aizsardzības iestāžu diktētas restaurācijas ar daļēju rekons-

trukciju līdz neatļautai būvniecībai, kas neapmierina ne ēku un vietas saglabāšanas, 

ne kvalitatīvas arhitektūras kritērijus. Tādēļ vietas vizuālās vienotības nākotne ir visai 

neskaidra. Vispārīgā attieksme ir orientēta uz tirgus cenu, bet ne vērtību saglabāšanu. 

Daži piemēri ar neatļautu būvniecību bez konteksta izpratnes parāda, ka industriālā 

mantojuma vietas vērtības nav izprastas. Tā kā Rīga ir liela pilsētas un VEF izjucis jau 

pirms desmit gadiem, rūpnīcas pārveidošana jaunai izmantošanai nav būtiski sva-

rīga pilsētas ekonomiskajai dzīvei, tādēļ tai piemītošā industriālā mantojuma vērtības 

zaudēšana nedrīkst būt cena, kas maksājama par tās tālāku izmantošanu.

Nākotnē pastāv divi izaicinājumi VEF turpmākai izmantošanai. Pirmkārt, ir jāat-

rod uzņēmumi, kam nepieciešamas tādas platības, kādas iespējamas vecajos ražoša-

nas korpusos, un, otrkārt, ir jātiecas rast līdzsvaru starp vietas vizuālām izmaiņām, 

atverot to labākai publikas piekļūšanai, un arhitektūras kvalitātes un īpatnību sagla-

bāšanu, pat padomju laika celtnēm. Turklāt šie izaicinājumi jāpieņem gan attīstītā-

jiem, gan mantojuma aizstāvjiem, jo mantojuma aizsardzība ir sociāls process, vieno-

šanās, kura pastāv, rodot apmierinošu kompromisu.

Latviešu, čehu, kā arī poļu un slovāku vēsturiskie likteņi savijas XX gadsimta Ei-

ropas kultūras ainā. Daudzi attīstības posmi ir kā spoguļi kopējām Eiropas kultūras 

tendencēm. Kaut arī tās vēl ir lielvaru okupētas nācijas, XIX gs. 50. gados, īpaši 60., to 

teritorijās, līdzīgi kā pārējā Eiropā XIX gs. otrajā pusē, iezīmējas pilsoniskās un eko-

nomiskās aktivitātes, bet kultūras pacēluma sākumu lielpilsētās simbolizē eklektismā 

radītās greznākās un reprezentablākās pilsētu ēkas.1 Šie nami izteiksmīgi parāda pil-

sētu arhitektūras līdzīgo virzību saskaņā ar tā laika esošajām Eiropas arhitektūras un 

kultūras tendencēm; tā Krakovas pilsētas teātra (Teatr Miejski, 1890—1893; arh. Jans 

Zawiejski) ēkas fasādē izteiktās atsauces uz baroku izteiksmīgi sasaucas ar Rīgas II 

pilsētas teātra jeb Krievu teātra (1900—1902; arh. Augusts Reinbergs) un čehu Mo-

rāvijas pilsētas Ostravas Pilsētas teātra (Ostravské mĕstské divadlo, 1906—1907, arh. 

Aleksandr Graf) ēku fasādēm. Eiropā aktuālais XIX gs. otrās puses romantizētais ek-

lektisma un historisma posms tūlīt tiks nomainīts ar modernismu, kas pāršalks pār 

pēckara Eiropu, demonstrējot sabiedrības spēju no jauna atdzimt radošām un laik-

metīgām pārmaiņām, kuras savukārt pārtrauks 1939. gads.

Pirmā pasaules kara notikumi ienesa Eiropā nozīmīgas ģeopolitiskas izmaiņas, 

spēcīgi ietekmējot ekonomiku un kultūru. Nozīmīgs laiks tas bija Latvijai — vēl tikai 

salīdzinoši nesen, nedaudz vairāk par pusi gadsimta, kopš XIX gs. 60. gados pilnībā 

atcelta dzimtbūšana, bet jau XX gadsimta sākums piesaka Eiropai jaunu valsti — 

Latviju. Līdzīgs liktenis ir poļu un čehu tautām. Sabrūkot Austroungārijas impērijai, 

neatkarību iegūst čehi un slovāki, 1918. gadā kopīgi apvienojoties pavisam jaunā Ei-

ropas valstī — Čehoslovākijā. Polija pēc atbrīvošanās no cariskās Krievijas okupācijas 

tajā pašā 1918. gadā atjauno savu valstiskumu, sākot jaunu vēstures posmu kā II Rze-

czpospolita. Jaunās valstis, balstoties uz privāto saimniecību un brīvo tirgu, diezgan 

drīzā laikā sasniedza nozīmīgus ekonomiskus panākumus, kas savukārt ietekmēja 

būvniecības uzplaukumu, liecinot par valstu labklājību.

Art déco arhitektūra, kas dzima no jūgendstila un kubisma, sintezējot sevī eks-

presionismu un daudzas citas, tajā skaitā klasiskās, vērtības, savas pirmās izpausmes 

1.  To skaitā tādas kā Nacionālais teātris Prāgā (1868—1883, J. Zítek.) un Rīgas Pilsētas Pirmais jeb Vācu 

teātris (1860—1863, Ludvigs Bonštets), Nacionālais muzejs Prāgā (1885—1890, J. Schulze) un Rīgas 

pilsētas mākslas muzejs (1903—1905) u. c.

Renāte Čaupale

Latvijas, Polijas un Čehijas art déco un neavangardiskā 

modernisma — neoklasicisma — reprezentatīvās celtnes
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rod jau XX gs. sākumā.1 Dotie piemēri ieskicē art déco stila iezīmju koeksistenci ar 

klasicismā sakņotās arhitektūras paraugiem.

Kā Latvijas, tā arī Čehijas arhitektūrai ir cieša saistība ar vācu tradīciju ietekmi. 

Čehu arhitektūra var lepoties ar spēcīgu austrieša Oto Vāgnera (Otto Koloman Vag-

ner) skolu, kas izaudzinājusi talantīgu skolnieku paaudzi. Paša meistara daiļrade ir 

gājusi laikmetam līdzi, evolucionējot no tik izteikta Vīnes Karlplatz (1898—1899) — 

secesijas metro pieturas paviljona Kārļa laukumā līdz Karaliskā pasta krājkasei — 

Postsparkasse (1904—1907), kurā pieticīga dekoratīvā valoda kopā ar fasādes klasici-

zējošo dalījumu aizsāk jaunu modernisma posmu Eiropas arhitektūrā.

Viens no Vāgnera skolniekiem Jan Kotĕra (1871—1923), kura daiļradē, lai gan 

arhitekts tieši nepārstāv art déco stilu, drīzāk secesijas un eklektikas sintēzi, saska-

tāms viens no pirmajiem piemēriem Čehijā ar art déco un klasicisma stilu sintēzes 

estētiku: 1907.—1908. gadam celto čehu Tirdzniecības un rūpniecības paviljonu ju-

bilejas izstādei Prāgā. Lai gan celtnes kompozīcijas princips atgādina Jozefs M. Ol-

brins (Jozeph Marija Olbrich) projektēto namu Ernstam Ludvikam Darmstadtē 

(Ernst Ludwig Haus, 1899—1901), zelmiņa risinājumā izteiktā zikurāta tēma logu 

četrrindīgajā kārtojumā liecina jau par tai laikā populārajiem formu ģeometrizāciju 

un kubisku formu meklējumiem, kas bija aktuāla un diskutējama tēma jauno čehu 

arhitektu vidū.2 Saglabātajos projektu zīmējumos paviljona interjerā redzama zig-zag 

ornamentikas maniere.3

Čehu Tirdzniecības un rūpniecības paviljons izstādei Prāgā, 1907—1908; arh. Jan Kotĕra

1.  Laika posms, kad var runāt par art déco stilu, vēl nav ieguvis neapstrīdamas aprises. Tā, piemēram, 

Jean Paul Bouillon, viens no lielākajām art déco vēstures autoritātēm, apgalvo, ka minētais stils ilga no 

1903. līdz apm. 1940. gadam, bet Sigfrieds Giedion uzskata, ka 1925. gada izstāde Parīzē faktiski jau 

konstatē art déco procesa briedumu un pasaules atzinību

2.  Šlapeta V., Kubismus v architektuře //Český kubismus. Architektura a design, 1910—1925/red. 

Alexsander von Vegesack — Praha 1991, s. 34—35.

3.  Tołłoczko Z., Architektura perennis. Szkice z historii nieawangardowej architektury nowoczesnej 

pierwszej połowy XX wieku (Ekspresjonizm — Art Déco — Neoklasycyzm), — Kraków, 1999,— s. 53.

Ernsta Ludvika nams Darmstadtē (Ernst Ludwig Haus), 1899—1901; arh. Joseph Marija Olbrich

Rīgā šajos gados tiek uzcelts izcils Latvijas agrīnā modernisma paraugs — Ernesta 

Poles un Eižena Laubes projektētais Rīgas Latviešu biedrības nams (1909), kurā, lī-

dzīgi kā Kotĕr’a ēkā Prāgā, atrodam atsauci uz jau pieminēto J. M. Olbriha daiļradi, 

precīzāk Das Secessionsgebäude (1897) biedrības ēku Vīnē. Rīgas Latviešu biedrības 

namu var uzskatīts kā pirmo, kurā modernisms apvieno gan klasicisma tradīcijas, 

gan atsauci uz jūgendstilu, precīzāk,Vīnes secesiju. Par to liecina rizalītu vainagojums 

un nacionālajā romantismā pieteiktās tēmas ēkas fasādē, kurā realizēti Jaņa Rozen-

tāla jūgendstila, simbolisma un neomītisma simbiozē radītie panno tēli. Ēkas kom-

pozīcija, inspirēta no klasicisma kanoniem, kuras epicentrs ir ieejas portāls ar granīta 

kolonnām un stilizētiem joniskiem kapiteļiem, kopējo tēlu tomēr iegūst, pateicoties 

šai laikā aktuālajai un modernajai formu ģeometrizācijai.

Izsekojot vēsturei, noteicošais iemesls, kāpēc arhitekti Laube un Pole atteicās no 

sākotnējā, uz jūgendstilu un nacionālo romantismu bāzētā projekta, iespējams, ir 

tieši ap 1909. gadu Eiropā aktuālā klasicisma kā antagonisma jūgendstilam atgrie-

šanās un ģeometrisko formu aktualitāte. Līdz ar to Latviešu biedrības nama projekts 

caur kompromisu iegūst jaunu, sinkrētu, klasicismā balstītu, variantu, monumentālu 

un reprezentatīvu fasādi ar ģeometrisku formu dinamiku, ko papildina nacionālā ro-

mantisma un Vīnes secesijas tēma. Šajā pašā laikā Eiropā parādās arī pirmie art déco 

simptomi, kas saskatāmi klasicisma, kubisma, ģeometrizācijas un historisma formu 

sintēzē.

1912. gadā Varšavā sāka celt krietni atšķirīgāku, bet līdzīgu savā koncepcijā ar 

Latviešu biedrības namu, par vienu no izcilākajiem XX gadsimta Polijas arhitek-

tūras agrīnā modernisma paraugiem uzskatīto Kooperatīvo Banku biedrības ēku 

(Gmach Banku Towarzystw Spółdzielczych, arh. Jan Heurich) «Pod Orłami» («Zem 

ērģļiem»). Andrzej K. Olszewski šeit runā par modernizēto klasicismu (zmoderni-

zowany klasycyzm) fasādes risinājumā, kura koncepcija balstīta klasicisma simetrijā 

un vācu jūgendstilā, bet forma evolucionē uz ģeometrisku vienkāršību un vieglumu, 
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korpusiem. Realizētais projekts saglabā ekspresivitāti, bet ēkas fasāde ar dalījumu 

trijos līmeņos, ir izteikti dekoratīva, un tikai vidējam līmenim saskatāma atsauce uz 

klasicismu.

Rīgā Ernesta Poles (1872—1914) projektētajā īres namā Smilšu ielā 10 (1910) un 

Krakovā Adolfa Szyszko-Bohusz projektētajā Apdrošināšanas biedrības namā «Fe-

niks» (Dom Towarzystwa Ubezpieczeniowego, 1928—1932) redzam secīgu attīstību 

no vēlās secesijas/jūgendstila caur neoklasicismu uz agrīno modernismu. Līdzīga 

arhitektūras tradīciju kontinuitāte ir projektētajā Auguste Perret (1874—1954) ēkā 

Parīzē rue Franklin 25bis (1902—1904). Lai gan augu motīvs fasādē vairāk saistāms 

ar secesiju, Perret namu uzskata kā vienu no pieteikumiem art déco arhitektūrā. Sa-

vukārt E. Poles nams Smilšu ielā, lai gan celts vēlāk, ar savu pieticīgo dekorativitāti un 

smalko fasādes kompozīciju drīzāk tuvāks 1937. nekā 1925. gada tradīcijām.1

Vienlaikus ar art déco stila attīstību kā Rīgā, tā arī Varšavā un Prāgā bija aktuāli 

reprezentācijas risinājuma meklējumi, un tieši neoklasicisms uz laiku kļūst par valstu 

ofi ciālo stilu.

Prestižas Prāgas komisijas, izvērtējot XX gs. arhitektūras iespējas, nonāca pie neo-

klasicistiem, it īpaši izceļot to klasicisma variantu, kurš saistīts ar Vāgnera skolu un 

viņa skolniekiem, kuri spēja apvienot klasisko ar moderno. XX gs. sākumā Prāgā 

viņi ir vieni no tiem, kas veido talantīgu un spēcīgu arhitektu paaudzi, kas iekļā-

vās nacionālā stila meklējumos — Antonin Engel (1879—1958), Bohumil Hübsch-

mann (1884—1914), Jan Kotĕra (1871—1923), František Roith (1876—1942), Pavel 

Janák (1882—1956).

Vāgnera klasicistisko ēku varenie izmēri un monument ālais raksturs ar savu uz-

svērto dedukciju par pasaules kārtības nemainīgumu atbilda Prāgas konservatīvo fi -

nansistu un augsto ierēdņu vēlmei aizsargāt savu status quo. Rezultātā 20. gados Vāg-

nera klasicisma ietekmē tapa daudzi Prāgas institūciju un fi nanšu nami.2 Tie vēl šobrīd 

bagātina pilsētu ar izcilām reprezentatīvām ministriju un banku ēkām — Dzelzceļu 

ministrija (Ministerstvo železnic, 1927—1931; arh. A. Engel), Pasta krājkase (Poštovní 

spořitelna, 1928—1931; arh. F. Roith), Uzņēmējdarbības banka (Živnostenská banka, 

1928—1938; arh. F. Roith), Tirdzniecības ministrija (Ministerstvo obchodu, 1932—

1933; arh. Jozef Fanta) u. c. Attieksmi pret stilistikas izvēli šajā laikā raksturo Čehijas 

prezidenta Tomaša Masarika (Tomáš Garrigue Masaryk, 1850—1937), slovāku arhi-

tekta, pazīstama galvenokārt kā klasicisma arhitektūras ideju īstenotāja, Jože Plečnik’a 

(1872—1957) piesaiste Prāgas pils rekonstrukcijas darbiem, kas parāda klasicisma 

nozīmi tā laika politiskā tēla veidošanā.

1.  Čaupale R., Tołłoczko Z. Secesja i modernizm w Rydze. Pół wieku Architektury Łotewskiej — perłą 

Europejskiego dziedzictwa kulturalnego//Czasopismo Techniczne, Kraków, z. 13-A/2005. - s. 20—21.

2.  Šváha R. Th e architekture of new Prague 1895—1945. Cambridge, 1995. — s. 186.

vienlaicīgi saglabājot monumentalitāti. 

Vēl 1929. gadā Szczęsny Rutkowski piedā-

vāja vērtēt šo celtni kā «prekubistisku» vai 

«prekonstruktīvistisku».1

Starpkaru periodā gan Latvijas, gan 

Polijas neoklasicismā jūtamās Pēterbur-

gas klasicisma tradīcijas diezgan veik-

smīgi sadzīvo ar agrīno modernismu. 

Starp daudziem poļu arhitektiem jāat-

zīmē tādi arhitekti un darbi kā Marian 

Lalewicz (1876—1944) un Polija Ban-

kas ēka (1924) Sedlces (Sedlce) pilsētā, 

Adolf Szyszko-Bohusz (1883—1948) 

un Pasta Krājkases ēka (Pocztowa Kasa 

Oszczędności, 1922—1925) Krakovā. 

Līdzīgs piemērs tikai nedaudz agrāk parādījās arī Rīgā 1910. gadā Mārtiņa Nukša 

(1878—1942) projektētajā īres namā Elizabetes ielā  21a. Apskatot Čehijas piemērus, 

redzam, ka šeit jau krietni modernāku risinājumu 1927.—1930. gadam Krājbankai 

Moravskoostravská spořitelna Ostravā (Čehijā) atrod Jan’a Kotĕra skolnieks Karl Ko-

tas (1894—1973). Pirmajā variantā projekts ir bijis avangardiskāks, bet dzīvē tiek 

realizēts tāds, kas piekāpjas valdošai gaumei pēc tradīcijām. Ēka sastāv no vairākiem 

1.  Olszewski A.K. Nowa forma w architekturze Polskiej 1900—1925. Teoria i praktyka. - Wrocław, 

Warszawa, Kraków, 1967, s. 52.; 83.—84.

Pasta Krājkases ēka Krakovā Pocztowa Kasa Osz-

czędności, 1922—1925; arh. Adolf Szyszko-Bohusz

Īres nams Rīgā, Elizabetes 21a, 1910;

 arh. Mārtiņš Nukša

Krājbanka Ostravā, Moravskoostravská 

spořitelna, 1927—1930; arh. Karl Kotas 
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Lauksaimniecības ministrijas ēka Prāgā, 1928—1932; arh. František Roith

Tiesu pils Rīgā, 1936—1938; arh. Fridrihs Skujiņš

Kalnu metalurģijas biedrības vadības nams Ostravā, 1928—1929; arh. Jaroslav Stockar-Bernkopf

Klasicisma arhitektūras vēsturē līdzīga situācija jau bija, jo tieši pirms simt ga-

diem — XIX gs. 20. — 30. gados — ar Berlīnes dramatisko teātri (Schau spielhaus; 

1818—1821) un citām Berlīnē šai laikā projektētām ēkām Karls Friedrich Schinkel 

deva jaunu izpausmi Prūsijas kultūras un politiskām ambīcijām.1. Līdzīgi Rīgā pēc 

gandrīz pusgadsimta «iecerētā Pirmā teātra celtniecība kļuva par Vācu teātra un gara 

kultūras cietokšņa radīšanas kampaņu, kura lielā mērā saliedēja šim kopīgajam mēr-

ķim citādi neviendabīgo Rīgas vācu sabiedrību»2. Vēlme radīt mākslīgi «nacionālo 

stilu» ir bijušas arī Krievijā Nikolaja I valdīšanas laikā ar t. s. krievu Bizantijas stilu 

un Vācijā ar neogotiku, kuru laikā ap 1800. gadu sāk uzskatīt par īsteni vācisku, pat 

nacionālu stilu.3 Savukārt t. s. Bohēmijas neorenesanse (Bohemian neo-Renaissance) 

ir apzināts «produkts», izrietošs no Bohēmijai XVI gs. raksturīgās arhitektūras, kuru 

veicināja čehu arhitekts Antonín Wiehl (1846—1910).4 Jāatzīmē, ka klasicisms mo-

dernisma periodā nevarēja atgriezties kā iepriekšējo gadu neoklasicisms, bet noteikti 

asimilēja sevī daudzus virzienus, tajā skaitā arī dekorativitātes tendences, un deva 

iespēju raksturot jaunās parādības kā neoeklektismu.5 Šī laika pārmaiņas arhitektūrā 

varētu raksturot arī kā neavangardisko modernismu (non-avant-gard modern), semi-

modernismu. Savukārt Andrzej K. Olszewski piedāvā apzīmēt kā Stilu 1937.6

Vienlaikus ar meklējumiem pēc nacionāla stila klasicisms piesaista un ātri ie-

gūst atbalstu no autoritāro vadītāju puses gan Vācijā, gan Itālijā un PSRS. Centie-

nus racionāli klasiskās formas sasaistīt ar XX gs. dzimstošo valstiskuma tēlu aplie-

cina 30. gadu publikācijas, kas vienlaicīgi slavina Kārļa Ulmaņa darbību un pateicas 

«mūsu Vadonim»7, uzteicot «latvju arhitektūras stilu».8 Rīga īsā laikā atzinību iegūst 

tādas izcilas kvalitātes ēkas kā Finanšu ministrijas nams (Aleksandrs Klinklāvs; 

1937—1939) Smilšu un Zirgu ielā, Armijas ekonomiskais veikals Audēju ielā 16 

(Artūrs Galindoms; 1936—1938), Slimokases nams Skolas ielā 5 (Aleksandrs Klin-

klāvs; 1937), Tiesu pils Brīvības bulvārī 36 (Fridrihs Skujiņš; 1936—1938).

Latvijā viens no aktīvākajiem klasicisma ideju realizētājiem un vienlaicīgi viens no 

darbīgākiem sabiedrisko celtņu arhitektiem šajā laikā bija arī Indriķis Blankenburgs 

1.  Watkin D., A History of Western Architecture. — London 2005, s. 415, 416. 

2.  Spārītis O. Ludviga Bonšteta un Reinholda Šmēlinga projekti//Latvijas Nacionālā opera./ teksta aut.: 

Alksne B.... u. c. — Rīga, 2000. — 24. lpp.

3.  Tołłoczko Z. i T. Z dziejów rozbudowy i restauracji katedry w Kolonii. Przyczynek do romantyzmu 

i historyzmu w europejskiej kulturze architektonicznej XIX wieku, Teka Komisji Urbanistyki i 

Architektury O/PAN w Krakowie, Tom XXXIII, 2001.; Tołłoczko Z. «Sen architekta» czyli o historii i 

historyzmie architektury XIX i XX wieku. — Kraków, 2002 — s. 42.

4.  Šváha R. Th e…op.cit.  — s. 28.

5.  Krastiņš J. Latvijas...op.cit. — 124.— 140. lpp.

6.  Olszewski A.K. Styl 1937 w świetle krytyki i historii//Myśl o sztuce, Warszawa, 1976. Nosaukums, 

izriet no līdzīga principa, kā Art Déco savulaik tika dēvēts par Stilu 1925., izrietošs no Parīzes izstādes 

Exposition Internationale Arts et Techniques dans la Vie Moderne Paris 1937 (Starptautiskā modernās 

mākslas un tehnikas izstāde)

7.  Laube E. Kupls celtņu vainags pāri visai Latvijai//Latvijas Kareivis. - 1937. - 4. sept.

8.  Dreimanis P. Jauns laikmets galvaspilsētas celtniecībā//Latvijas Arhitektūra. - 1938. - Nr.1. - 3. lpp.
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(1887—1944). Tradicionāli reprezentatīvi ir ne tikai 30. gados arhitekta projektētās 

skolu ēkas, bet arī Latvijas bankas nami, piemēram, Alūksnē, Cēsīs un Kuldīgā, kā 

arī ap šo laiku būvētā bankas ēka Jēkabpilī, ko var apskatīt kā 30. gadu historisma 

piemērus1 un arī kā XX gs. neoeklektisma paraugus.

Tomēr Blankenburga daiļradē sastopam ne tikai tradicionālu klasisko formu lie-

tojumu, bet arī modernus risinājumus. Jau pavisam citā klasicisma skanējumā ir 

1938. gadā Blankenburga realizētā pārbūve Jāņa Fridriha Baumaņa 1868.—1871. ga-

dam būvētajai meiteņu vispārizglītojošai skolai, t. s. Lomonosova ģimnāzijai. Sagla-

bājot Baumaņa ēkas kompozīciju, pārbūve Raiņa bulvārī 29 ieguva modernas, racio-

nālas, skarbas un drīzāk kubiskas formas. Lai gan centrālās formas atgādina antīku 

portiku, tomēr šeit vairs nav saskatāma klaja grieķu klasika. Ēkas fasādes kompozīcija 

sasaucas ar tā perioda celtniecības tendencēm; skatot 1933.—1935. gadam Marcello 

Piacentini projektēto Romas universitātes rektorāta ēku (Città Universitaria), tālu 

pāri okeānam Paul Philippe Cret’a 1935.—1937. gadam projektēto ASV FIB galveno 

korpusu Federal Reserve Board Building Vašingtonā un arī Prāgas centrā 1935. — 

1939. gadam uzsākto Česká národní banka arh. (František Roith,1876—1942) bankas 

ēku, redzam, ka kopējais kompozīcijas tēls šīm ēkām balstīts uz spēcīgām ģeometris-

kām, pat kubiskām formām, kuras izkārtotas simetriski ap centrālo asi. Fasādes ak-

cents ir visām kopīgs: kubisks, portikam līdzīgs izvirzījums vai rizalīts, kuru grezno 

ritmiski kārtoti stabi vai bezkapiteļu pilastri. Analoģiskas klasicisma motīvu inspirā-

cijas redzam Varšavas arhitektu grupas 1934. gadā projektētajā Polijas pilsētas Gdi-

ņas Tiesu nama ēkā (Sąd Okręgowy i Prokuratura; arh.: Tadeusz Sieczkowski, Zbig-

niew Karpiński, Roman Sołtiński), tikai jau ar daudz spēcīgāku modernisma estētikas 

izpausmi centrālā rizalīta formās.2

Apskatot Prāgā František’a Roith’a Lauksaimniecības ministrijas ēku (Ministerstvo 

zemědělství, 1928—1932), varam vilkt paralēles ar desmit gadu vēlāk Rīgā uzcelto 

Fridriha Skujiņa Tiesu pils (1936—1938) fasādes kompozīciju, kas, apvienojot XX gs. 

moderno un XIX gs. tradicionālo, panāk cēlu un monumentālu iespaidu.

Daudz drosmīgāku risinājumu, kurā arī jūtams klasicismā smelts kompozicio-

nālais pamats, ir atradis Jaroslav Stockars-Bernkoph (1890 — ?), projektējot Ostravā 

Báňské a hutní (Kalnu metalurģijas) biedrības vadības namu 1928.—1929. gadam. 

Racionāla un vienlaicīgi klasicistiska fasāde ir bagātināta ar heroiskām Josef ’a Ku-

bička skulptūrām. Akcentētā centrālā izvirzījuma tēma vizuāli turpinās jumta izbū-

ves daļā un ir bagātināta ar dekoratīviem slēdzējakmeņiem un iluminatora logiem. 

Kopumā ēka rada art déco iespaidotu celtni, kur art déco rada kompromisu starp 

avangardu un tradīciju.

1.  Krastiņš J. Latvijas... op.cit. — 116. lpp.

2.  Sołtysik M., Gdynia — miasto dwudziestolecia międzywojennego. Urbanistyka i architektura, Warszawa 

1993. — s. 332.

Nacionālā Čehijas banka Prāgā, Česká národní banka, 1935—1939; arh. František Roith

Rajona Tiesa un prokuratūra Gdiņā, Budynek Sądu Okręgowego i Prokuratury w Gdynie, 1936;

arh. Z. Karpiński, T. Sieczkowski, R. Sołtyński 

Lomonosova ģimnāzijas pārbūve, Raiņa bulv. 29., 

1938; arh. Indriķis Blankenburgs

ASV FIB galvenais korpuss Vašingtonā, Federal 

Reserve Board Building, 1935—1937; 

arh. Paul Philippe Cret



Tā laika modernās tendences sasniedza arī citas Latvijas pilsētas — Daugavpilī 

1936. gadā top arhitekta Vernera Vitanda (1903—1982) projektētais Vienības nams, 

kurā racionālais, klasiskais un dekoratīvais atrod kopēju harmonisku tēlu tik daudz-

funkcionālam kompleksam. Kā raksta pats Vitands, «..šī laikmeta lielākā un pēc prog-

rammas komplicētākā celtne Latvijā» 1 apvienoja kultūras un sporta centru, viesnīcu, 

restorānu un universālveikalu. Jelgavā Zemgales novada izstādei 1937. gadā Pauls 

Kundziņš projektējis monumentālu pagaidu celtni Nacionālās celtniecības komitejai, 

kurā ir izteiktas art déco stilistikas pazīmes. Par to liecina iluminatora logi un skujiņas 

ornaments, kurš klāj rizalīta iekšējo sienu. Neatkarīgi no tā, vai autors šos dekorēju-

mus iekļāvis kā vernakulārisma izpausmi vai sekojis līdz zig-zag moderne modes sti-

lam, ēka nepārprotami saistāma ar Stilu 1925. Alfrēds Laukirbe (1901—1993) Jelgavas 

viesnīcā (1939) veiksmīgi risinājis neoklasicisma, ekspresionisma un dekorativitātes 

sintēzi vai, kā piedāvā J. Krastiņš, ēku var raksturot kā tipisku neoeklektisma piemēru.2

Kopumā minētajām reprezentatīvajām celtnēm raksturīga dažādu stilu sintēze, 

klasicisma formu valodas bāze un ģeometrizācija atsevišķiem paraugiem, kuru at-

ribūcija var radīt domu plurālismu teorētiskajā laukā. Kā viens no tiem saistāms ar 

art déco stilistikas vai estētikas atribūciju. Nobeigumā šim apcerējumam par Latvijas 

un Čehijas tautu arhitektūru, pievienojos izcilā čehu arhitektūras vēsturnieka Karela 

Teiges apgalvojumam, ka modernā arhitektūra ir principā internacionāla un univer-

sāla pēc sava rakstura.3

1.  Vitands V., Daugavpils Vienības nams//Latvijas Architektūra. - 1939. - Nr.12. - 365. lpp.

2.  Krastiņš J., Latvijas... op.cit. - 132. lpp

3.  Teige K. Modern architektura in Czechoslovakia. - Prague, 1947, s. 5.




