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PRIEKŠVĀRDS

Krājumā "Ornaments Latvijā" neliela interesentu grupa centusies aplūkot orna-

mentu Latvijas un latviešu mākslā no zinātniskā viedokļa, bez pārlieka patosa un arī

aizspriedumiem. Mērķtiecīgas un sistemātiskas ornamenta pētīšanas uzdevumi gadu
desmitiem pie mums ir bijuši atstāti novārtā. Pašreiz vēlēšanās ātri atrisināt visus

Latvijas ornamenta vēstures jautājumus novestu pie pārsteidzīgiem vispārinājumiem

un neizbēgamas tendenciozitātes. Tādēļ autoni grupa vienojās nemēģināt uzreiz atrast

un pateikt "būtiskāko" un "galīgo", bet tuvoties Latvijas ornamenta vēstures kopsa-
karībām pamazām. Katrs autors pievērsies vienam šauram, bet sev pietiekami labi

pazīstamam parādību lokam vai grupai. Zinātniskā metodoloģija un terminoloģija

netika reglamentēta. Rakstu tematikas un tās interpretācijas dažādība pamato nepie-
ciešamību skatīt ornamentu Latvijā plurālistiski. Vēl jāpiebilst, ka ornamenta jē-

dziens var būt paplašināts un attiecināts ne tikai uz plastiskajām mākslām, bet arī

uz citām kultūras nozarēm. Tāpēc krājumā iekļauts arī raksts, kurā ornamenta vēs-

tures aspektā interpretēta dzeja. Cerams, ka šis krājums kļūs par ierosinājumu tālā-

kiem Latvijas un latviešu ornamenta vēstures pētījumiem.

Elita Grosmane

VORWORT

Die Entstehung der vorliegenden Sammlung hat das in den letzten Jahren an-

steigende Interesse für das Altertum, den Ursprung und die Entwicklung der Kultur

Lettlands verursacht. Ein Bestandteil dieser Kultur ist auch das Ornament. Noch

immer gibt es keine systematische Übersicht über die Evolution des Ornaments in

Lettland von seinem Uranfang bis zu unseren Tagen. Atich die Autoren der vorlie-

genden Artikelsammlung sind nicht imstande, alle Fragen aus dem Bereich der Or-

namentgeschichte zu beantworten, weil diese Geschichte noch im Werden begriffen

ist. Jeder Artikel ist als eine besondere Themaansage zu betrachten, und alle

zusammen könnten sie als Ausgangspunkt für die Omamentgeschichte Lettlands, die

in der Zukunft geschrieben werden wird, dienen.

Elita Grosmane





ORNAMENTA JĒDZIENS UN PLASTISKĀS MĀKSLAS

Eduards Kļaviņš

Līdzšinējie ornamenta apjēgumi, definējumi un

skaidrojumi šķiet visumā labi zināmi un maz pro-

blemātiski. Varētu pat apgalvot, ka ornamenta

konvencionālās definīcijas mākslas terminoloģijas
vēsturē pieder pie stabilākajām un kā tādas nemi-

tīgi atkārtojas dažāda laika un dažāda rakstura

tekstos — gan speciālajā, gan populārajā lite-

ratūrā. Atkarībā no izdevuma profila ornamenta

jēdziena izklāsti ir plašāki un pilnīgāki vai lako-

niskāki un elementārāki, bet no visiem viegli at-

vasināms sākotnēji pieņemamais ornamenta pielīdzi-

nājums "rotājumam". Skaidrojumos tiek lietoti arī

"rotājuma (rotāt)" sinonīmi vai tam cieši piesais-
tāmi lietvārdi un darbības vārdi: latviski "rotājums",

"greznojums", vāciski Schmuck, Verzierung, fran-

ciski parer, embellir, angliski adoming, embellish-

ment, krieviski y3op, yKpauienue. Slavenajā franču

apgaismotāju enciklopēdijā, piemēram, teikts: "Or-

naments., tas, kas iestrādāts, lai rotātu (parer)
kaut ko.."

1
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā

daudzkārt izdotajā F. Meiera "Ornamentikas ro-

kasgrāmatā" ar 1888. g. datētajā ievadā paskaid-

rots, ka "ornaments ir māksliniecisks rotājums
(Schmuck) .

Aptuveni tas pats atrodams mūsdienu

leksikonā: "Ornaments — veidots, uzlikts, inkrus-

tēts vai gleznots kāda objekta rotājums (Verzie-
ning)."

3 Savukārt mūsdienu angļu vārdnīcā

ornaments ir "dekorējums, izgreznojums; tas, kas

rotā vai grezno". Vēl viens piemērs no latviešu

enciklopēdiskās literatūras: "Ornaments.. tēlnie-

cisks, glezniecisks, grebts v. c. greznojums uz cel-

tnes un dažādām lietām.."
5

Arī "ornamenta" lat-

viskais sinonīms "raksts" tiek skaidrots līdzīgi

("rotājošs zīmējums.."
6
). Definīciju noturību un

viendabību pastiprina ari etimoloģiskā noteiktība

un nepārprotamība: omement, omament, Orna-

ment, "ornaments", opnaMenm — atvasinājumi no

latīniskā omamentum, kura viena no nozīmēm,

protams, ir "rotājums, izgreznojums".
7

Tomēr tālākajā ornamenta definīciju izvērsumā

(vai tā trūkuma dēļ) jēdziena šķietamā skaidrība

pazūd, tāpēc arī nepieciešami mēģinājumi tā robe-

žas ievilkt asāk. Vispirms jau nevaram iztikt ar

iepriekšminēto sinonīmisko vienādību — orna-

ments = rotājums. Par rotājumu mēs sauksim

gan villaines rakstu, gan skulpturālu atlantu baro-

ka ēkas fasādē, gan auskarus, gan daudz ko vēl.

Citiem vārdiem, "rotājums", "greznojums" attie-

cināms uz plašāku parādību loku, kuru jāsašau-

rina, lai saskaņā ar definīciju loģiku norādītu ne tikai

uz ornamenta piederību "priekšmetu klasei" (rotā-
jumiem), bet arī uz tā specifiskajām atšķirībām no

citiem šīs "klases" priekšmetiem (kāds rotājums?).
Par šādu norādījumu nevar būt (lai cik tas

mūsdienās liktos aizraujoši) vispārzināmā patie-
sība, ka ornaments nav tikai rotājums, ka orna-

menta motīvi ir zīmes ar attiecīgu informatīvo

saturu (nozīmi), ka ornamentam ir simbolisks

raksturs. Izvērsts ornamenta jēdziens, dabiski, ie-

kļauj sevī šo semantisko aspektu. Pie tam jāpie-

ņem arī E. Gombriha piedāvātais ornamenta

"simboliskā potenciāla" jēdziens: tas vai cits orna-

menta motīvs, piemēram, visur un dažādos laikos

sastopamais "dzīves koks", var tikt lietots kā for-

mālas dabas rotājums un pat rasties spontāni, bet

tā uzbūve ir tāda, ka rosina piedēvēt šim motī-

vam simbolisku jēgu, "piepildīt" to ar informatīvu

saturu. Tomēr, meklējot vispārīgā ornamenta jē-
dziena kontūras un reizē sākotnējo nepieciešami
lakonisko definīciju, semantisko ornamenta kvali-

tāti nedrīkstam absolutizēt, ja nevēlamies iekrist

semiotiskās metodoloģijas pārspīlējumos. Ornaments

ne vienmēr ir simbolisks. Kā pareizi raksta tas

pats E. Gombrihs, īpaši jāuzsver ornamenta neob-

ligāti simboliskais raksturs, jo "pati ornamenta

iracionalitāte tik bieži ir kārdinājusi skatītājus mek-

lēt simboliskas saknes"
9.

Par ornamenta kā rotājuma raksturīgu īpašību
bieži uzskata ornamenta vai ornamentālas kompo-

zīcijas regularitāti un atsevišķu motīvu atkārto-

jumu jeb ritmizāciju. Tā, piemēram, V. Hence

monogrāfijā par ornamentu un dekoru raksta:

"Pie īpašiem ornamentikas izteiksmes līdzekļiem
pieder vispirms atkārtojumu (vienkārša un ritmiska

rindojuma), simetrijas un simetrisku sakarību, līdz-

svara, proporcionalitātes un organiskas vienības

principi, īsi sakot — visas harmonijas puses."
10

Savukārt H. Bauers, sadalot mākslas (gan vēstu-

riski, gan ontoloģiski) plašākās grupās jeb veidos,
formulē: "Ornaments ir raports, t. i.," rotājuma
formu atkārtošanās nemainīgā ritmā."

11
Lakoniskā

vārdnīcu definīcijas variantā tas skan šādi: "Orna-

ments
..

— visu veidu celtņu un priekšmetu atkār-

tots rotājums."
12

Latviešu mākslas literatūrā ritma
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nozīmi mākslā absolutizēja E. Brastiņš ("Māksla
ir rituma konstruēšana vai atdarināšana ar kaut

kādiem līdzekļiem ), un, protams, viņa traktē-

jumā "ornaments., ritmiski sakārto, atkārto vai

pakārto atsevišķas grafiskas zīmes vai to kombi-

nācijas"
14

.

Nav šaubu, ka regularitāte un ritmizācija ir bie-

žākās un populārākās ornamenta pazīmes, bet to

pārakcentēšana var ornamenta jēdzienu sašauri-

nāt par daudz. Jau simetriju un līdzsvaru nevar

uzskatīt par nepieciešamākām ornamenta pazī-
mēm, jo mākslas vēsturē atrodam pietiekami
daudz asimetrisku, principiāli nelīdzsvarotu orna-

mentālu motīvu un kombināciju (rokajs, jūgend-
stila rotājumi), kurus nevar nosaukt par izņēmu-
miem, kas "apstiprina likumu". Atkārtojuma jeb
ritmizācijas pazīme šai ziņā ir vispārējāka, bet arī

tās nozīmi nedrīkst pārspīlēt, jo mēs bez lielām

grūtībām spējam iedomāties vai atcerēties rotātu

objektu, kur pazīstamais ornamenta motīvs kā

tāds ir vienīgais (kaut vai kādu klasicisma laika

krēslu ar vienu liru atzveltnes spraišļojumā vai

baroka celtnes fasādi ar vienu plastisku kartušu).
Protams, atsevišķa motīva ietvaros ar stilizāciju
panākams ritma efekts (piemēram, kāda florāla

motīva viendabīgi lauztās vai liektās kontūras),
bet tas nav motīva kā patstāvīgas tēlojošas vai ab-

straktas vienības atkārtojums. Vārdu "ornaments"

var gan lietot, norādot tikai uz vienu rotājošu

motīvu, un ritmizāciju piedēvēt ornamentālai

kompozīcijai.
15

Tādā gadījumā, dabiski, jautājums
par ritmizāciju ornamenta definīcijā atkrīt; tomēr

parasti vārdu "ornaments" attiecina (kaut vai iz-

teiksmes ekonomijas dēļ) uz visu attiecīgā objekta
ornamentālo rotājumu. Piemēram, "ornaments —

rotājums, kas sastāv no ritmiski sakārtotiem ele-

mentiem; paredzēts dažādu priekšmetu., rotāšanai.."
16

Rēķinoties ar šādu praksi, ritma un vispār regula-
ritātes pazīmju nosaukšanas jautājums saglabājas.

Šai sakarā jādomā par visām tām rotājuma vēs-

turiskām modifikācijām, kurās izpaudusies māk-

slinieku un mākslas amatnieku griba radīt "brī-

vas", "dabiskas", biomorfas, naturālistiskas vai ab-

straktas, bet neregulāras ornamentālas kompozī-

cijas. Par ornamentu mēs taču saucam gan dažus

atšķirīgus un asimetriski izvietotus ziediņus uz 18. gs.
porcelāna trauka, gan nenoteikti līkumotus, uzkrī-

toši individualizētus florālos motīvus jūgendstila
meistaru E. Gailē un L. Tifenija stikla dekorā,

gan sirreālistu nejaušību metodes tradīcijā pama-

totas neregulāras, "nepareizas" līnijas un figūras
uz kādas H. Miro vāzes. Ja atsakāmies no regula-
ritātes absolutizācijas, rodas cita ornamenta definī-

cijas problēma. Vai par ornamentu sauksim kādu

izvērstāku ainavisku vai figurālu kompozīciju uz

traukiem, audumiem, mēbelēm, interjera vai fasāžu

sienām? Tādā kompozīcijā identisku motīvu atkār-

tojumus būs grūti atrast un uzkrītošu regularitāti
tāpat. Turpinot domu — vai iespējams saukt par

ornamentu jebkuru dekoratīvu gleznu un skul-

ptūru uz lietišķās mākslas priekšmeta vai celtnes?

Ja apmierināmies ar vispārēju ornamenta un rotā-

juma identifikāciju, tad tas ir iespējams. Bet vār-

dam "ornaments", kā tas izriet no visa iepriekš-
teiktā, ir tomēr jau izveidojusies aptuvena jēdzie-
niskā specifika, kas liek teorētiski nošķirt orna-

mentu no dekoratīvās tēlojošās mākslas — jo
vairāk tad, ja lietosim latvisko sinonīmu "raksts".

Tāpēc jāapskata "ornamenta" un jau pieminētā
"dekora" jēdzieniskās attiecības. Pēdējo apzīmē-
jumu, ja ne terminu, pastāvīgi savā profesionālajā
valodā lieto mūsdienu mākslas zinātnieki. Tas arī

ir kā sinonīms līdzvērtīgs "rotājumam", bet kon-

vencionāli visvairāk saistīts ar arhitektūru un lie-

tišķo mākslu. Sadzīviskā valodā un domāšanā, kā
... 17

to pareizi jau norādīja V. Hence
,

ornamenta un

dekora jēdzieni bieži netiek nodalīti un faktiski

saplūst. Bet arī augstas klases mākslas zinātnieks

E. Gombrihs savā fundamentālajā darbā, kas vel-

tīts ornamentam, to īsti nenošķir no "dekoratīvās

mākslas", , lai gan labi apzinās "ornamenta", "rotā-

juma", "dekora" nozīmju esošās un iespējamās
sakritības un atšķirības. ("Kāda interjera dekora-

tors nav rotātājs, tieši pretēji — viņš var apzināti
uzsvērt rotājumu trūkumu."

18
) Te gan jāpiebilst,

ka renesanses, manierisma un baroka laikā māk-

slas un arhitektūras teorijā terminam "dekors" bija
arī otra etimoloģiskā ("piemērotības", "piedienības")
nozīme, kas nāca no antīkās retorikas likumiem

un Vitrūvija (kurš savukārt pārstāstīja sengrieķu
estētiskās kategorijas). "Dekors" mākslas prakti-
ķiem norādīja uz nepieciešamību izmantot tos

izteiksmes līdzekļus, kuri atbilst mākslas darba

uzdevumam un tēmai. Šāda "formas" un "satura"

harmonizācija ir svarīga iztirzājamo jautājumu as-

pektā, bet tā ir vēsturiski ierobežota.

Mūsdienu izpratnē "dekors" var būt dažāds, un

tā jēdziens pieļauj gan dekoratīvus tēlojošos, gan

abstraktus, gan unikālus, gan standartizētus un

ritmizētus motīvus. Cik tālu "dekors" sakrīt ar

"ornamentu"? Katrā ziņā pašreizējie jēdzieniskie
ieradumi un abu terminu lietošanas prakse neļauj
samierināties ar to vienkāršu identitāti. Mūsdienu

latviski runājošs un rakstošs mākslas zinātnieks

bez piespiešanās un attiecīgiem papildu pamatoju-
miem un skaidrojumiem par ornamentu nespēs
nosaukt ne tikai kādu dekoratīvu apaļskulptūru
grupu vai plaknē risinātu sižetisku ainu uz vēstu-

risko stilu trauka, pulksteņa vai mēbeles, bet arī

sienu kolonnas, pilastrus un sandrikus kādas vēs-

turisko stilu ēkas fasādē. Līdz ar to, piemēram,
diferencēti jāraksta nar "ornamentālo" un "arhi-

tektonisko" dekoru.
2

Jāpiezīmē, ka vācu termino-

loģiskā tradīcija pieļauj arhitektoniskā dekora un

ornamenta apvienojumu ar jēdzienu "būvorna-

mentika" (Bauomamentik) vai "būvornamenti",

iekļaujot tajā dekoratīvās formas ar zudušo sākot-

nējo konstruktīvo nozīmi (sienu puskolonnas, pilas-
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tri v. tml.), no esošās konstrukcijas tieši atvasinā-

tās formas (piemēram, gotikas dekoratīvais velvju

ribojums vai logu spraislpjums) un vispārējo ne-

strukturālo ornamentiku.

Latviešu valodā jau nostiprinājies "dekors"

veidojas kā plašākais rotājuma jēdziens, kas attie-

cināms uz plastiskajām mākslām (kāda objekta
visu rotājumu kopa vai "sistēma"); "ornaments"

tam pakārtojas. "Dekors" atbilst krieviskā deKop
23

un vāciskā Dekoration
24

jēgai. Līdz ar to jājautā:
kāda ir ornamenta vieta dekora ietvaros — bla-

kus tēlojošām ainām un ritmizētiem tektoniskiem

motīviem? Atbilde jāmeklē ornamenta un rotātā

objekta struktūras attiecību analīzē. Ornaments

nošķirams no tēlojošiem motīviem (divās vai tri-

jās dimensijās veidotiem), kuri parādās kā pietie-
kami autonomu kompozīciju sastāvdaļas, — tādu

kompozīciju, kuru iekšējā sižetiskā un ekspresīvā
vienība tuvina tos stājmākslas paraugiem. Orna-

ments ir organiskāk piesaistīts rotājamam objek-
tam tai nozīmē, ka ornamenta kompozīcijas lauks

ir objekta strukturālās formas. Reizē ornaments

ar tām nav identificējams (lai cik dekoratīvas lie-

kas strukturālās formas katrā konkrētā gadījumā).
Teorētiskā līmenī ornaments pretstatāms objekta
struktūrai neatkarīgi no tā, vai katrā konkrētā ga-

dījumā tas palīdz akcentēt (iezīmēt) objekta pa-

matuzbūvi vai to slēpj, vai tas ir neobligāts
pielikums un var būt atmests, nekaitējot priekš-

metam, vai izaug no konstrukcijas.

Tādējādi, ja vēlamies nošķirt ornamentu no ci-

tām dekora sfērām, jānorāda uz dekorējamam ob-

jektam kompozicionāli nepieciešami piesaistītu, bet

nestrukturālu elementu rotājumu, pie tam šo ele-

mentu un to kompozīcijas raksturs var būt gan

regulārs, gan neregulārs.
Tālāk apcerot ornamenta un visa veida plastisko

mākslu attiecības, jānorāda uz to fundamentālām

sakarībām. Protams, katra konkrēta vēsturiskā stila

ornamenta ikoniskā, semantiskā un formālā tuvība

tā paša laika "brīvajām" mākslām ir pašsaprotama.

Tā, piemēram, no antīkās mitoloģijas patapinātie
klasicisma ornamenta figurālie motīvi, to simetris-

kais kompozicionālais kārtojums un lineārās kon-

tūras aptuveni sakrīt ar klasicistu gleznu, skul-

ptūru un zīmējumu analoģisku tematiku un for-

mālām kvalitātēm; savukārt jūgendstila florālā,

animālistiskā un antropomorfā ornamentālā tema-

tika, "bioloģiskā romantisma" simbolika, asimet-

riskais viļņveida ritms ap 1900. gadu pastāvīgi
sastopami stāj mākslā un dekoratīvajā mākslā. Bet

ornamenta un dažādo plastiskās mākslas veidu

saistība nosakāma arī teorētiski estētisku spriedu-

mu vispārējā līmenī.

Vispirms jāatgriežas pie ornamenta sākotnējās

definīcijas, tā pielīdzinājuma "rotājumam", "grezno-

jumam". Šie ērtie un vispārzināmie vārdiņi tomēr

neapmierina, ja tiecamies pēc padziļināta skaidro-

juma. Jo kas tad beigu beigās ir "rotājums" vai

"greznojums"? Apstājoties pie šiem vārdiem, mēs

paliekam pragmatiski sadzīvisku jēdzienu un

spriedumu līmenī. Valodnieki norāda, ka "rotā-

jums ir priekšmets, veidojums, ko izmanto rotāša-

nai", bet "rotāt" nozīmē — "greznot, izdaiļot",
savukārt "greznot" nozīmē — "rotājot, izdaiļojot da-

rīt (ko) krāšņu, greznu, arī svinīgu" .
Mēs varētu

vēl papildināt šādas lakoniskas izziņas, pasakot, ka

rotājums ir kaut kas tāds, kas padara rotājamo

objektu pievilcīgu, interesantu, kairinošu, saistošu,

bagātāku, dārgāku, pilnvērtīgāku. Visi šie apzīmē-
jumi kā skaidrojuma komponenti paliek subjektīvi

psiholoģisko un estētisko vērtējumu (skaistā, ne-

glītā dialektikas) sfērā.

Bez šaubām, ornaments ir estētiska efekta sasnieg-
šanas līdzeklis un noteikts kāda objekta estetizācijas
veids. Tā kā mākslas darbs, kā raksta E. Panof-

skis, "ir cilvēka radīts priekšmets, kas paredzēts
estētiskam pārdzīvojumam"

26

,

tad ar ornamenta

palīdzību šādus priekšmetus cilvēks sev rada, pār-
vēršot bieži vien tikai utilitāram mērķim producē-
tu lietu par mākslinieciska (estētiska) skatījuma

objektu. Estētisku pārdzīvojumu (piedzīvojumu)
kā emocionālu norisi izsmeļoši aprakstīt un skaid-

rot ir grūti. Mēs, protams, varētu pieņemt, ka

ornamentēts objekts, kas tiek skatīts nevis kā uti-

litāri funkcionāls, bet kā mākslas darbs, ir emo-

cionāli izteiksmīgs (ekspresīvs) tāpat kā stāj-
mākslas vai "brīvās" mākslas veidojums, un tālāk

mēģināt konkretizēt šo emocionālo efektu, nosa-

kot un tādējādi objektivizējot tās ornamenta īpašī-
bas, kuras semantiķi sauc par "zīmju izteiksmes

kvalitātēm."
27

Bet tad būtu runa par kādu īpašu
emocionālu toni ("noskaņu"), kuru rada tie vai

citi ornamentālie motīvi vai kompozīcijas un kuru

var saukt par optimistisku vai depresīvu, satrau-

cošu vai nomierinošu. Tas viss tomēr neizsmeļ
visu estētisko reakciju un, galvenais, neskaidro

būtiskāko — ornamenta kā "rotājuma" specifisko
emocionālo efektu. E. Gombrihs uzskata, ka paš-
reiz nav cita ceļa kā metaforiski paust šādu estētis-

ku reakciju un ka tāpēc, meklējot objektīvus
skaidrojumus, jāpaliek vizuālās pieredzes jomā, lai

pētītu pamatreakciju, ko izraisa ornaments.
28

Pa-

tiešām — ir iespējams noteikt jutekliski uztvertās

un saskatītās objektu un māksliniecisko darināju-
mu pazīmes, kuras rada estētisku emocionālo

efektu, sagādā iepriecinājumu, gandarījumu un tā-

lāk veido dažādu un neierobežotu asociāciju un

ideju fonu. Pats E. Gombrihs, pētot vizuālo reak-

ciju, pārbauda savu teorētisko pieņēmumu, ka cil-

vēkam piemīt "kārtības sajūta" (sense of order),
kas sakņojas viņa bioloģiskajā dabā; organisms,
cīņā par eksistenci apgūstot nezināmo un daudz-

veidīgo vidi, meklē un saskata tajā vispirms vien-

kāršākos elementus un regularitāti; šādas aktīvas

uztveres procesā (un uztvere, kā zināms, ir aktīva

un selektīva) nepieciešama kāda struktūra (frame-

work), ar kuras palīdzību iespējams noteikt novir-
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zes no regularitātes un tādējādi tikt galā ar ha-

otisko un nejaušību pilno ārpasauli.
29

Simetrijas teorijas speciālisti A. Šubņikovs un

V. Kopciks uzskata, ka simetrijas (un jebkuras ci-

tas likumsakarības) estētiskās iedarbības jēga slēp-

jas psiholoģiskā procesā, kas saistīts ar simetrijas
likumu atklāšanu.

30 Šāda hipotēze pārāk akcentē

intelektuālo izziņu mākslas uztverē; mākslas darbs,

arī ornaments, taču nav labirinta spēle.

Neapspriežot ornamenta izcelsmes un psiholo-

ģiskās uztveres teorijas, jākonstatē tīri fenomeno-

loģiski, ka cilvēkam piemita un piemīt spēja gūt

gandarījumu, apmierinājumu, iepriecinājumu no

kādu elementu atkārtojumiem un likumsakarīgiem
sakārtojumiem, no to ritmizācijas, pie tam, pro-

tams, ne jau tikai no ornamenta, bet arī uztverot

un radot ritmiskas kustības un skaņas, ritmizējot
valodu, pat veidojot "likumsakarīgas" teorētiskas sis-

tēmas. Reizē jākonstatē, kā to pierāda ornamenta

vēsture (un arī vispārējā mākslas vēsture), ka cil-

vēks noteiktos periodos gūst estētisku gandarī-

jumu arī no regularitātes vājināšanās, no tās

sarežģīšanās vai vispār no pilnīgi neregulāra, "ha-

otiska" mākslas darba elementu veidojuma un izli-

kuma. Prieks par atbrīvošanos no pārmērīgi stin-

griem un vienkāršiem kārtības noteikumiem pe-

riodiski ir bijis nepieciešams un gribēts, kaut arī

tā izpausmes ornamenta sfērā nav tik vispārējas
un ilgstošas kā "kārtības izjūtas" pastāvīgie piepil-

dījumi.
Tomēr objekta gan regulārā, gan neregulārā or-

namentācija nozīmēja šī objekta kā estētiski funk-

cionējoša organisma vai "sistēmas" veidošanu. Un

šai aspektā (objekta struktūra kā ornamentālās

kompozīcijas lauks) arī iespējams runāt par "kār-

tību", gan citā — hierarhiski augstākā mākslas

darba iekšējo sakarību līmenī. Jebkurā gadījumā
tās ir ornamenta un objekta strukturālo daļu at-

tiecības, līdz ar to tāda vai citāda formāla organi-
zācija, kas atbilst vai nu pārskatāmas ģeomet-
riskās kārtības, vai dabiskas nepiespiestības un

patvaļas vēlmēm vai to kompromisiem.
Ornamenta un ornamentējamā objekta struktū-

ras attiecības ir mākslas darba formas sfēra šī

vārda vispārējā estētiski filozofiskā nozīmē. Šīs at-

tiecības mēs uztveram jutekliski un pārdzīvojam

emocionāli, netaujājot, vai tās ko attēlo un par
kaut ko informē, bet reaģējot tieši ar estētisku

vērtējumu ("skaists rotājums", "neglīts rotājums").
Vēlreiz jāatkārto, ka ornamenta simboliskā satura

atklāsme ir tikai speciāli tā uztveres un analīzes

gadījumi, parasti ornaments ir "tīrā forma". Un

tieši šī atziņa vispārīgā skatījumā un specifiski
saista ornamentu ar citām plastiskām mākslām.

Tas neatklājas tikai t. s. ornamentalitātē vai orna-

mentālismā — kvalitātēs, kuras iespējams atrast

viena vai otra perioda tēlotājā mākslā, ja paši at-

veidotie objekti ir ornamentēti (ornamenta attēls)
vai attiecīgā mākslas darba formālajā uzbūvē ir

kādi uzkrītoši atkārtoti viendabīgi elementi (spilgti
un savās konsekvencēs galēji piemēri no 20. gs.

mākslas vēstures — franču "Les Nabis" grupas

vai A. Matisa tēlotie dekorētie pilsoniskie interjeri,

itāļu abstrakcionista Dž. Kapagrosi gleznas vai pē-
dējo gadu desmitu "Patterning Art" virziens Rietu-

mos). Tās ir tikai atsevišķas ornamentēto lietišķās
mākslas un "brīvo" mākslu līdzības. Fundamentā-

lākā sakarība nosakāma — gan vēsturiski, gan

teorētiski — pieminētā formas jēdziena robežās.

Šis aspekts ir īpaši svarīgs, domājot par pēdējā
gadsimta eiropeiskās plastiskās mākslas attīstības

gaitu. Jāuzsver, ka te ir runa par formas autono-

miem elementiem, nevis par formu tikai kā tēlo-

juma (attēla) realizācijas līdzekli vai semantiskā

satura vairāk vai mazāk nosacītu materializāciju.
"Kārtības sajūta", kas ir būtiskākais ornamenta

pamatojums, tāpat kā "dabiskuma griba", attieci-

nāma arī uz tēlotājām vai "brīvajām" (ar utilitā-

riem objektiem tieši nesaistītām) mākslām, kurām

nav konkrēti tēlojoša rakstura (20. gs. abstrakcio-

nisms). Protams, tā attiecināma uz arhitektūru,
lietišķo mākslu, dizainu — nevis kā ornamenta

nesējiem, bet kā strukturālu formveidi. Atkārto-

jumi, ritmizācija, līdzīgu un atšķirīgu elementu

saskaņojums, regularitāte, tāpat kā atektoniskās

"brīvās" kompozīcijas, ir bijuši un paliek māksli-

nieciskā efekta izraisītāji visās plastisko mākslu

nozarēs. Šo kvalitāšu īpatsvars dažādos vēsturiskos

periodos ir dažāds, un to sakarības ar citām māk-

slas darba sastāvdaļām arī variējas. Tās var būt

gan organiski saistītas ar tēlotiem objektiem, fak-

tiski būt par šo objektu pazīmēm tēlojuma sfērā,
kā, piemēram, klasiskajā sengrieķu mākslā, kurā
dabas atdarināšana (mimēze) bija vienlaicīgi arī

dabas idealizācija regularitātes aspektā un korelē-

jās ar tādiem grieķu filozofiskās estētikas jēdzie-
niem kā "kārtība (kosmoss)", "mērs", "vienmērība"

"harmonija", "simetrija", "ritms", "proporcijas".
3

Studējot daudz plašāku dažādu mākslas veidu ma-

teriālu, kas saglabājies no eiropeiskās renesanses

laikmeta, mimētiskā tēlojuma "sakārtojums" nosa-

kāms saskaņā ar tektoniska formālā stila regulari-
tāti (vertikālo un horizontālo virzienu akcentē-

jumi un attiecīgā ritmizācija, simetrija, pielāgoša-
nās mākslas darba formātam, kompozīcijas ele-

mentu harmonizācija); šīs hrestomātiskās klasiskās

mākslas pazīmes kādreiz jau bija noteicis un siste-

matizējis H. Velflins
32. Arhitektūras vēsture aplieci-

na "kārtības izjūtu" vēl lielākā mērā. Atcerēsimies

Vitrūvija no sengrieķiem mantotos simetrijas, ei-

ritmijas principus, kas neskaitāmos variantos reali-

zējās eiropeiskās klasiskās tradīcijas arhitektūrā,
kuras vēlākās stadijas (renesansi, baroku) kā vienu

"arhitektonisku sistēmu" E. Kaufmanis apvienoja ar

terminiem "saķēdēšana, integrācija, gradācija"
33

.

Savukārt baroka un rokoko tēlotājas mākslas no-

virzes no ģeometriskās regularitātes pauda atekto-

niskās mākslas darba organizācijas gribu. 19. gs.
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mākslas vispārējā tendence tuvināt tēlojumu (attē-

lu) jutekliski tveramai vizuālai realitātei vājināja
formālās "kārtības" vai "nekārtības" nozīmi. To-

ties tas notika laikā, kad pakāpeniski nobrieda un

attīstījās priekšstati par mākslas darba formas

pašvērtību. Filozofiskās estētikas sfērā, kā zināms,

jau 18. gadsimtā slavenais vācu domātājs I. Kants

nošķīra "brīvo skaistumu" (freie Schönheit) no "at-

karīgā skaistuma" (anhängende Scliönlieit), pirmajā
jēdzienā iekļaujot tādus objektus, par kuriem

spriedumu no gaumes viedokļa nosaka tikai forma

("..blossen Form nach.."), nedomājot par to atbil-

stību kādam noteiktam mērķim; pirmās objektu

kategorijas piemēri ir ziedi, "lapu ornamenti ierā-

mējumam vai uz papīra tapetēm", otrās — cilvēks,

zirgs, kāda celtne. Romantismā sakņotais estē-

tisms ar tā autonomās mākslas un no utilitāri

tendēta tēlojuma neatkarīgā "skaistuma" kultu 19. gs.

beigās un jo vairāk 20. gs. sākumā plastisko māk-

slu nozarēs realizējās arvien pieaugošā un vispārē-

jā dekoratīvismā. Akcentu pārbīdes skaidri ilustrē

Žorža Braka teiktais: "Man jārada., jauna veida

skaistums — skaistums, kas parādās apjoma, līnijas,
māsas, smaguma valodā, un caur šo skaistumu

jāinterpretē mans subjektīvais iespaids. Daba ir ti-

kai iegansts dekoratīvai kompozīcijai plus senti-

ments."

Un 20. gs. Rietumu plastisko mākslu pamato-
šana "tīri plastiskajās" (gleznieciskajās, tēlniecis-

kajās, grafiskajās) vērtībās bija tik vispārēja, ka to

nespēja būtiski vājināt jaunreālisma vai ideolo-

ģizēta tēlojuma involūcijas posmi. Ornamenta no-

liedzēji — arhitekti modernisti — organizēja telpu

un būvapjomu regulāras vai neregulāras kompozī-

cijas ne jau tikai tāpēc, lai tiktu optimāli atrisināti

funkcionālie uzdevumi. "Kārtības sajūta" acīmre-

dzamāka racionālistiskā modernisma parādībās —

pūrisma, "De Stijl", ģeometriskā abstrakcionisma,

opārta, minimālisma paraugos. Pretstats tiem —

citi 20. gs. mākslas fenomeni, tādi kā sirreālisms

vai dažāda ekspresionistiska tipa pašizteiksme. To-

mēr iracionālistisko virzienu pretstatījums "kārtī-

bas sajūtas" nesējiem nav nemaz tik absolūts

izteikti plastisko vērtību dominēšanas laikmetā.

Mākslinieka emocionālais impulss, vai tas paustu

vitālu dzīvīgumu un pasaules dinamikas apziņu
vai ārdošu negatīvu reakciju, kuru mēs redzam

tēloto objektu tīšās deformācijās, vai ļaušanos zem-

apziņai abstraktāka tēlojuma vai tīri abstraktas

mākslas gadījumos, rada estetizējamo atektonisko,
"haotisko" kompozīciju ar kontrastējošiem, "nepa-
reiziem" tās plastiskajiem pirmelementiem (lauku-
miem, apjomiem, līnijām, krāsām); mākslinieciskā

harmonija piepildās, bet citādi nekā klasiskās tra-

dīcijas vai racionālistisko formālistu darbos. Estē-

tiski apgūtais haoss pārvēršas par kosmosu.

Ornaments 20. gs. lietišķajā mākslā un arhitektūrā

zaudējis to popularitāti, kas bija iepriekšējos laik-

metos, bet tas pastāvīgi jāatceras, vērojot visu 20. gs.

plastisko mākslu attīstības kopainu. Un katrā ziņā
iespējams apgalvot, ka ornamentā elementāri un

skaidri atklājas ļoti būtiska un vispārēja mākslas

kā jutekliski emocionāla gandarījuma nesējas īpa-
šība. Retoriski pārspīlējot šo atziņu, varētu teikt,
ka ornamenta princips ir pašas mākslas princips.
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BEGRIFF "ORNAMENT" UND DIE BILDENDEN KÜNSTE

Eduards Kļaviņš

ZUSAMMENFASSUNG

In der in verschiedenen Sprachen Europas verfaß-

ten Fachliteratur und in populären Aufsätzen wird

der Begriff "Ornament" in der Regel den Begrif-
fen "Verzierung", "Dekor" gleichgesetzt, was auch

der lateinischen Etymologie des Wortes ent-

spricht. Der Begriff "Verzierung" ist aber auf ei-

nen breiteren Kreis von Erscheinungen zu

beziehen, und deshalb ist es nötig, auf die Spezifik

der Ornamentik als eineT Art der Verzierung hin-

zuweisen. Als solche kann der symbolische Cha-

rakter des Ornaments nicht gelten, weil es nicht

genügend allgemein ist, andererseits aber soll eine

weite Deutung des Begriffs "Ornament" die se-

mantische Qualität, sowie "das symbolische Po-

tential" (E. Gombrich) enthalten. Für eine

Spezifik der Ornamentik wird oft die Regularität
ihrer Gebilde und die Wiederholung einzelner

Motive oder der Rhythmus gehalten; diese An-

sicht wird mit Beispielen aus Aufsätzen verschie-

dener Autoren (W. Henze, H. Bauer, E. Brastiņš)
veranschaulicht. Dadurch wird aber der Begriff
"Ornament" zu sehr eingeengt, denn es gibt in

der Kunstgeschichte auch unregelmäßige Orna-

mente oder ornamentale Kompositionen, sowie

Objekte mit einem oder mehreren unterschiedli-

chen Ornamentmotiven. In der lettischsprachigen
Kunstwissenschaft wird der Begriff "Ornament"

dem Begriff "Dekoration" eines Gegenstandes un-

tergeordnet und ist in diesen Grenzen von auto-

nomen dekorativ-bildenden Kompositionen, sowie

auch von dekorativen Architekturmotiven zu un-

terscheiden, die die deutschsprachige Terminolo-

gietradition in den Begriff "Bauornamentik" ein-

schließt. Das Ornament — sowohl regelmäßiges,
als auch unregelmäßiges — ist kompositioneil
mit dem Objekt verbunden, aber unabhängig da-

von, ob es zur Betonung des Objektaufbaues bei-

trägt, oder ihn verbirgt, ob es applikativ ist, oder

aus der Konstruktion entsteht, ist es eine un-

strukturelle Verzierung.
Die Bezeichnungen "Verzierung", "Dekor" gehö-

ren zum Gebiet der subjektiv-psychologischen und

ästhetischen Bewertungen, und als ein emotioneller

Vorgang ist es schwer zu beschreiben. E. Gom-

brich meint, daß der Mensch einen biologisch

bedingten Ordnungssinn hat, der in der Umwelt

vor allem die einfachsten Elemente und Regula-
rität suchen läßt. Die Theoretiker der Symetrie
sind der Meinung, daß der ästhetische Sinn der

visuell aufzufassenden Gesetzmäßigkeiten in der

Entdeckung der Symetriegesetze zu suchen ist. Es

läßt sich jedenfalls phänomenologisch feststellen,
daß der Mensch Genugtuung und Freude sowohl

über die Regelmäßigkeit und Rhytmik der Ver-

zierungselemente, als auch über Schwächung der

Regelmäßigkeit — Verwicklung und über unre-

gelmäßige Verzierungen empfindet. In jedem Fal-

le ist die Wirkung durch die Wechselbeziehungen
zwischen dem Ornament und dem strukturellen

Teil und durch die formelle Organisation des Ob-

jekts bedingt. Das Ornament als eine "reine
Form" läßt sich in der breitesten Sicht mit ande-

ren bildenden Künsten in Zusammenhang brin-

gen. In der Kunstgeschichte der Welt macht sich

der Ausdruck des "Ordnungssinnes" und "Natür-

lichkeitswillens" in Form von Kunstwerken in

verschiedenen Varianten geltend. Deshalb kann

man behaupten, daß in der Ornamentik die allge-
meine Spezifik der Kunst als Erregers der sinn-

lich-emotionellen Wirkung elementar und deutlich

zum Vorschein kommt.
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Ornaments kā cilvēces garīgās dzīves atspulgs

un izziņas objekts dažādos Rietumeiropas mākslas

vēstures izdevumos viskonsekventāk parādās kopš
19. gs. vidus. Kā viens no ierosmes avotiem orna-

menta pētniecības jomā gan māksliniekiem un ar-

hitektiem, gan zinātniekiem un citu specialitāšu

pārstāvjiem kalpoja dažādu laikmetu gravīru krā-

jumi. Par šajos krājumos un arī citos mākslas

darbos sastopamo ornamentu historisma laikmetā

(19. gs.) bija pastiprināta interese. Ornamenta

izpētes jomā gūtās atziņas tika apkopotas enci-

klopēdijās, leksikonos, ornamenta krājumu kata-

logos, mākslas vēstures grāmatās un monogrāfiska
rakstura izdevumos.

1

Jēdziena "ornaments" skaidrojums enciklopē-
diska rakstura izdevumos un speciālajās vārdnīcās

parasti sākas ar tā etimoloģijas atšifrējumu (orna-
re — lat. — rotāt). Šais izdevumos atrodam orna-

menta funkcijas raksturojumu, galveno formu,

motīvu, sistēmu skaidrojumu. Formāli analītiskajā

ornamenta traktējumā ietvertas tādas neatņema-
mas ornamenta pazīmes kā ritmiskums, arhitek-

toniskā struktūra, motīvi, materiāla un izpildījuma

saiknējums v. c. Šāds traktējums mēdz būt

izvērsts šaurāk vai plašāk. Plašu ornamenta un

ornamentikas skaidrojumu atradīsim vienā no sa-

līdzinoši jauniem mākslas leksikoniem, kur orna-

menta izveides noteicošo faktoru kopā tiek atzīts

arī laikmets un kultūras loks.
2

Minot būtisku or-

namenta funkciju — rotāšanu, šai izdevumā kon-

statēts, ka ornamentu var sastapt visos mākslas

veidos, bet it īpaši — arhitektūrā un lietišķajā
mākslā. Par ornamenta izcelsmes laiku mēdz

uzskatīt agro neolītu ar šim posmam raksturīga-
jiem maģiskajiem, estētiskajiem v. c. garīgo

izpausmju veidiem. Mākslas leksikonā lakoniski

iezīmēts arī ornamenta attīstības ceļš līdz 20. gs.

sākumam, izceļot divus galvenos ornamenta vei-

dus (pamatformas) — ģeometrisko un augu orna-

mentu. Šo ornamentu robežas ne vienmēr skaidri

iezīmētas, tās mēdz būt plūstošas.
No tendences atklāt ornamentam piemītošo

māksliniecisko vērtību izaug pētniecības virziens,
kam būtiska ornamenta formu attīstības izpēte.

Eiropā tas sākas ar klasiskā mantojuma apguvi

un turpinās cauri vēsturisko stilu (romānika, goti-

ka, renesanse, baroks, rokoko, klasicisms) lokiem.

Laikposmā no 19. gs. vidus līdz mūsdienām šī

virziena pārstāvji daudz paveikuši gan atsevišķu
ornamenta motīvu evolūcijas, gan ornamenta

struktūras — konkrēta vēsturiskā stila iezīmju ne-

sējas — izpētē. Jāpiezīmē, ka, lai šādas ievirzes

ornamenta pētniecība nestu bagātus augļus, kā

liecina dažu mākslas zinātnieku biogrāfiskie fakti,

bijis nepieciešams viens priekšnoteikums — iespē-

jami ciešs kontakts ar pētāmo objektu. Vairāki

nozīmīgi ornamenta pētnieki, kuru publikācijas
parādās pagājušā gadsimta 90. gados un 20. gs.

pirmajos gadu desmitos, ir strādājuši muzejos un

bibliotēkās. Tā, piemēram, Aloiss Rīgls
4

,
austriešu

mākslas zinātnieks, iekams izstrādā savu pamat-
darbu "Stila jautājumi. Ornamentikas vēstures pa-

mati", astoņus gadus vada Austrijas Mākslas un

rūpniecības muzeja Tekstiliju nodaļu, Viljams
Henrijs Gudjiers

5

,
"Lotosa gramatikas" autors, ir

Bruklinas muzeja Ēģiptes nodaļas vadītājs, Pēteris

Jesens
6

,
vēsturisko stilu ornamenta pētnieks, ir

Berlīnes Lietišķās mākslas muzeja bibliotēkas di-

rektors. Mūsu gadsimta vidū ornamenta attīstības

procesa pētniecībā iesaistās arī dažu universitāšu

zinātnieki. Jaunu traktējumu klasiskā ornamenta

un orderu analīzē resp. Vitrūvija iedibinātās tradī-

cijas transformāciju Ziemeļeiropas manierisma

posmā ienesa zviedru mākslas zinātnieka Erika

Foršmana pētījums "Kolonnas un ornaments".
7

No antīkās kultūras mantojuma izaugušā orna-

menta mākslinieciskās izteiksmes analīze nav vie-

nīgā pētniecības līnija. Dažādu etnosu radītās

ornamenta sistēmas slēpj sevī lielas estētiskas vēr-

tības, kuru atklāšanai un interpretācijai zinātnieki

veltī ne mazums pūļu. Sarežģītā ķeltu ornamenta

uzbūves principu atšifrēšanai savu pētījumu veltījis
Džordžs Beins.

8 Ženēvas mākslas amatniecības

skolas profesors Klods Humberts sakārtojis apjo-
mīgus krājumus "Ornamenti".

9
Izdevumos ietvertā

materiāla kārtojuma princips — ornamenta motī-

vu struktūra, pamatformu veidi (četrstūris, aplis,
trīsstūris v. c), ritmika, kompozīcijas Ukumības,

ornamentu simbolika.

Ornamenta izcelsme un semantika — tā varētu

formulēt otru ornamenta pētniecības virzienu. Šī
virziena pārstāvju uzmanības centrā — ornamenta

simbolika, kurā savukārt koncentrējusies dažādu

tautu tūkstošgadīgā dzīves pieredze, pasaules
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uzskata iedīgļi, vēlme ar maģiskām zīmēm un ri-

tuāliem iedarboties uz noslēpumainajiem dabas

spēkiem. Pēc krievu arheologa Borisa Ribakova

domām, ikvienam zinātniekam, kurš tiecas formu-

lēt ornamenta jēdzienisko nozīmi, jāiegremdējas
5000—6000 gadu dzīlēs.

10
Veicot šo iegremdi, zi-

nātnieks nokļūtu Tripoļjes (4.—3. g. t. p. m. ē.),
Trojas (Troja I—3 g. t. p. m. ē.), Mazāzijas (Ha-
kilāra, Hatal-Hijuka — 6., 5. g. t. p. m. ē.) un

citu senu kultūru slāņos.
11

Pieminēto un citu

kultūru arheoloģiskais materiāls kalpo par vienu

no nozīmīgākajiem pirmavotiem ornamenta izcel-

smes un semantikas izziņā. Ornamenta pamatmo-
tīviem senajās kultūrās ir zīmju raksturs.

Vairākām zīmēm, kas apzīmē jēdzienus "kalns",

"ūdens", "uguns", "saule", "zvaigzne", "zemes vir-

sma" v. c, ir universāls raksturs. Šo zīmju izcel-

sme saistīta ar senā cilvēka orientēšanos telpā un

laikā, viņa kosmogoniskajiem priekšstatiem, ari

estētiskās izjūtas izpausmēm.
Vairākkārt pievēršoties Tripoļjes kultūras būtis-

ku iezīmju analīzei, B. Ribakovs izvirza savu hi-

potēzi par šai kultūrai raksturīgā ornamenta

semantiku.
12

Analizējot apgleznotās keramikas un

sīkplastikas ornamenta motīvus, kā ari šo motīvu

kompozicionālo kārtojumu, B. Ribakovs konstatē,
ka daži rituālie trauki vēl saglabā mednieku

kultūras atbalsis, bet citi, piemēram, trauki grau-

du glabāšanai, tāpat kā statuešu rotājumi, aplieci-

na zemkopju kultūrai piemītošas pazīmes ("apsēta
tīruma", "lietus" motīvs v. c). Kosmogonisko
priekšstatu spilgtākais motīvs — spirāle, kas sim-

bolizē laika kustību (6e3 epejueHu). Tripoļjes
kultūras ornamentikā ietilpst arī aplis, krusts, sku-

jiņa, čūskas (zalkša) zīme, kas dēvēta par

"sabrūkošo spirāli" (pacnadaiouļaHCß cmīpaAb).
1

Vizuālu informāciju un jēdzienisku atšifrējumu
zīmēm, kas simbolizē kalendārās pārmaiņas (die-
nas un nakts, gadalaiku un gadu miju), kuras

saistās ar saules, mēness, zvaigznes simboliku, arī

svastikas, krusta, meandra variantiem plašā ģeo-
grāfiskā diapazonā sniedz Ernsts Fūrmanis.

14

Latviešu ornamenta pētniecībā šo līniju pirms

otrā pasaules kara aizsāk Ernests Brastiņš un

Jēkabs Bīne, trimdā turpina Arvīds Brastiņš, Māra

un Marģers Grīni.
15

Ornamenta zīmju semantikas izpētei Latvijā pē-

dējos gados pievērsusies folkloriste B. Mežale.
1

Nozīmīgu līniju ornamenta pētniecībā ievada

austriešu izcelsmes angļu mākslas zinātnieks

Ernsts Gombrihs. Par ornamenta analīzes pamatu

monogrāfijā "Ornaments un māksla" E. Gombrihs

izvēlas uztveres teoriju.
17

Apzinoties tēmas plašu-

mu un sarežģītību, pētījuma "Ornaments un māk-

sla" autors atzīstas: "Mana paša normālā reakcija
uz ornamentu, iekāms es iesāku šo pētījumu, ra-

dīja manī domu nosaukt grāmatu — "Nepārskatā-
mā māksla" ("Die unangesehene Kunst")."

18

Plašajā, skrupulozi izstrādātajā monogrāfijas "Or-

naments un māksla" programmā E. Gombrihs

ietver dažādās zinātņu nozarēs uzkrātās atziņas
par kārtību un mērķtiecību dabā, dekoratīvās

mākslas (Dekoration) teoriju un praksi, uztveres

likumībām, stila psiholoģiju un ornamenta termi-

noloģiju, kā arī pauž savu viedokli par pieminēta-

jām problēmām. Monogrāfijas autors atzīmē, ka

rotājuma māksla sasniegusi augstas virsotnes isla-

ma pasaulē, Tālajos Austrumos, Spānijā un pie

spāņu pēcnācējiem Meksikā, pie Jaunzēlandes pirm-

iedzīvotājiem maoriem un indiāņiem Amerikas

ziemeļaustrumos, kā arī angļu un īru grāmatu
glezniecībā, vēlīnās gotikas, rokoko laikmeta māk-

slas darbos un jūgendstila darinājumos. Tie visi ir

atšķirīgi ceļi, lai sasniegtu dažādus mērķus, bet

nav grūti saskatīt to radniecību (Familienähnlich-
keit). Pieminot valodas praksi un valodas normas

ornamenta jomā, mākslas zinātnieks konstatē: šīs

normas ir svārstīgas un nedrošas. Pārejošas robe-

žas ir starp jēdzienu "ornaments" un "rotājums"

(Schmuck), pie tam šīs robežas ir atšķirīgas kā

angļu, tā vācu valodā.
19

E. Gombrihs ne tikai at-

gādina par terminoloģijas grūtībām, bet grāmatas
trešajā daļā "Psiholoģija un vēsture" ietilpina arī

veselu nodaļu ar nosaukumu "Izrotājums vai

zīme?" ("Zierat oder Zeichen?"), kur analizē vai-

rākas problēmas: motīvi un to nozīme; ranga

(resp. kārtas, klases) apzīmējums; heraldiskā sim-

bolika; simbols un formulējums; rotājošā raksta

pārvērtības; simbolu potenciāls. Atgādinot vispārzi-
nāmu patiesību, ka nav tādas cilts un tādas

kultūras, kurai nebūtu ornamentikas tradīciju,
E. Gombrihs atzīmē: ornamenta teorija vēl ir re-

latīvi jauna parādība. Viņš norāda, ka vairāki or-

namenta pētnieki, runājot par mākslas

aizsākumiem, apbrīnojuši, kā cilvēks sasniedza

tādu abstrakcijas pakāpi, ka izjuta vajadzību no-

vilkt taisnu līniju. Arī pats E. Gombrihs, kavēda-

mies pārdomās par šo tēmu, atzīstas: vēl retāk

mēs sev jautājam, kāds īsti ir to iemaņu (vingri-
nājumu) īstais mērķis un kāpēc cilvēce izjūt neat-

vairāmu tieksmi veltīt tādu nepieredzētu enerģijas
daudzumu, lai priekšmetus rotātu ar punktiem,
četrstūriem vai rombiem, spirālēm un vijīgām lī-

nijām.
20

Ņemot vērā vēsturisko situāciju — pusgadsimtu
ieilgušo okupācijas režīmu

—, pašlaik varam ru-

nāt par teorētiskās pieejas neizstrādātību latviešu

ornamenta pētniecībā. Līdz ar jaunas baltu tautu

etnoģenēzes koncepcijas veidošanos, kusas pamats
ir latgaļu, zemgaļu, sēļu cilšu kranioloģiskā mate-

riāla izpētes rezultāti,
21

zināmas korekcijas veido-

sies arī baltu cilšu ornamentikas analīzes jomā.
Ornamenta pētniecības lauks nemitīgi paplašinās,
un tas prasīs dažādās zinātņu nozarēs iegūto atzi-

ņu izmantojumu.
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RICHTUNGEN IN DER ORNAMENTFORSCHUNG

Veronika Kučinska

ZUSAMMENFASSUNG

Die Ornamentforschung hat sich in Westeuropa
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts aktiviert. Er-

kenntnisse, die man bei der Ornamentuntersu-

chung gewann, wurden in Enzyklopädien,

Lexikonen, Katalogen für die Ornamentsammlun-

gen, in kunstgeschichtlichen und monographischen
Ausgaben zusammengefaßt.

Das frühe Neolithikum gilt als die Entstehungs-
zeit des Ornaments. Einzelne ornamentale Gebil-

de (Linien, Zickzacke, Rauten, Meander u. a.)
sind in dem späten Paleolithikum und Mesolithi-

kum festgestellt worden. Bei der Analyse der Or-

namentformen wurden zwei Hauptarten der

Ornamentik hervorgehoben — das geometrische
Ornament und das Pflanzenornament.

In der Zeit seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

bis heute ist es viel sowohl im Bereich- der For-

schung der Evolution einzelner Ornamentmotive

und der Ornamentstruktur, als auch in bezug auf

die Erarbeitung der Theorie (A. Riegl, P. Jessen,
E. Forssman, E. Gombrich) geleistet worden.

Eine andere Richtung ist auf die Untersuchung
des Ornamentursprungs und der Ornamentseman-

tik gezielt. Die Hauptaufmerksamkeit der Vertre-

ter dieser Richtung gilt der Ornamentsymbolik, in

der sich die tausendjährige Lebenserfahrung und

Weltanschauungsanstäze verschiedener Völker ge-

sammelt haben.

In der Forschung der lettischen Ornamentik

nahmen diese Richtung E. Brastiņš und J. Blne

auf, nach dem 2. Weltkrieg wurde sie von A.

Brastiņš, Māra Grīna, Marģers Grīns und B. Me-

žale fortgesetzt.
Die geschichtliche Situation — die über 50

Jahre lange Okupation — hat es bedingt, daß die

Ornamentforschung in Lettland nicht genügend
entwickelt ist.



SOLĀRĀS UN LUNĀRĀS SIMBOLIKAS IZPAUSMES

LATVIJAS ARHEOLOĢISKAJĀ MATERIĀLĀ

Guntis Zemītis

Vai arheoloģiskais materiāls spēj atspoguļot
kulta parādības? Šis jautājums ne vienu reizi vien

ir izvirzīts arheoloģiskajā un simbolikai veltītajā li-

teratūrā, īpaši diskutējams ir jautājums par lat-

viešiem raksturīgo ģeometrisko rakstu un tā

pamatelementiem. To izplatība dažādos laikos un

dažādās kultūrās, kur tiem nereti piešķirta
maģiska nozīme, novedusi pie mēģinājumiem re-

staurēt seno latviešu reliģiju, kur katrai zīmei ir

īpaša simbola loma.
1

Mēs nevaram noliegt dažādu

reliģiju pastāvēšanu senatnē. Nav šaubu arī, ka

tām vajadzēja tādā vai citādā veidā izpausties lie-

tiskajā materiālā. Tomēr jau V. Ģinters, kura

spalvai pieder viens no vērtīgākajiem pētījumiem
par senlatviešu simbolikas problēmām, aizrādījis,
ka arheologa rīcībā ir konkrēti objekti un eksakti

vērojumi, bet, tiklīdz viņš tiecas konstruēt kādu

kulta ainu, viņam jāizlīdzas ar salīdzināmā arheo-

loģijā sameklētām analoģijām un nereti nepamato-
tiem pieņēmumiem.

2
Taču, vadoties pēc vairāku

parādību kopuma, iespējams veidot vairāk vai ma-

zāk ticamu kopainu un izdalīt galvenās tendences

senajā simbolikā. Pat nepārzinot konkrētu arheo-

loģisko materiālu, mēs droši varam apgalvot, ka

būtiskas pārmaiņas etniskā situācijā vai saimniecī-

bā izsauc arī būtiskas izmaiņas simbolikā. Solārās

un ar to cieši saistītās lunārās simbolikas sākumi

meklējami vēlajā neolītā (2100—1500. g. p. Kr.).
Šis laikmets saistās ar indoeiropiešu ienākšanu

Latvijas teritorijā un pāreju uz ražotājsaimniecību.
Vairākums arheologu uzskata, ka auklas kerami-

kas kultūras ciltis, kuras šajā laikā ienāk Latvijā,
nodarbojušās ar lopkopību, galvenokārt aitkopību.

Zemkopības loma pieaugusi tikai perioda beigu
posmā. Pāreja uz ražotājsaimniecību — kvalitatīvi

augstāku attīstības pakāpi — bija saistīta ar jaunu
simbolu ieviešanos. Zīmīgi, ka daļa šo simbolu

saglabājas arī vēlākos gadsimtos. Tas norāda, ka

kopš vēlā neolīta nav notikušas arī būtiskas pār-
maiņas iedzīvotāju etniskajā sastāvā. Solārā un lu-

nārā simbolika atbilda tām prasībām, kādas

izvirzīja lopkopju un zemkopju dzīvesveids. Cilvē-

ka eksistence bija atkarīga no dažādām dabas pa-

rādībām. Tas lika iedziļināties šo parādību būtībā

un pakārtot savu dzīvi to cikliskumam. Saules un

mēness aprite, dabas cikli, laika apstākļu progno-
zēšana — tās bija jomas, kuru izzināšana vistiešā-

kā veidā bija saistīta ar cilvēka eksistences nodro-

šināšanu. Saule un mēness kļuva par zemkopju

un lopkopju ideoloģijas galvenajiem elementiem.

Uz to norāda arī folklora, kur centrālo vietu ie-

ņem saules dainas, saulgriežu svētki kā gada gal-
venais atskaites punkts un to saistība ar auglības
nodrošināšanu. Kā zināms, vēl nesenā pagātnē Jā-

ņos tika veiktas dažāda rakstura erotiskas darbī-

bas, kuru mērķis bija veicināt tīrumu auglību.
3

Loģiski, ka šīs ideoloģijas izpausmes rodamas arī

simbolos. Turklāt šai parādībai ir vispārīgs rak-

sturs tālaika Eiropas zemkopju un lopkopju, bet

etniskā ziņā — indoeiropiešu kultūrās. Kopš vēlā

neolīta Latvijā atrod kaula mēnessveida piekariņus
— lunulas (1. att.: 1). Mēnessirpja zīmes saistība

ar lunāro simboliku ir neapstrīdama. Eiropā bron-

1. att. Mēnessveidapiekariņi.
1 — Lubāna ezers. Vēlais neolīts; 2 — Mežotne. 3.—4. gs.;

3 — Daugmales pilskalns. 12. gs.; 4 — Lielvārde. 11. gs.
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zas un dzelzs laikmetā pusmēness simbols parā-
dās visur — gan Vidusjūras kultūrās, gan antīkajā
pasaulē un Viduseiropas telpā —,

bet pārsvarā
amuletu piekaru veidā. Šajā laikā kā rotājošs ele-

ments tiek lietoti koncentriski apļi ar punktu
vidū. ŠI zīme paliek par vienu no centrālajām
baltu simbolikā visā dzelzs laikmetā (1.—12. gs.)
un viduslaikos līdz pat jaunāko laiku etnogrāfiska-

jam materiālam. Aplis, tāpat kā ritenis, reliģiskā
simbolikā ieņem centrālo vietu pirmkārt kā saules

simbols. Sauli uz optiskas pieredzes pamata mēdz

apzīmēt ar saules ripu. Saules simboli apļa un

spieķu riteņa veidā dominē Zviedrijas klinšu zī-

mējumos, kas pārsvarā attiecināmi uz agro bron-

zas laikmetu.
5

Šī laika raga cirvis ar koncentrisku

apļu rotājumu atrasts Pērnavas upē Igaunijā.
6

Ar

vēlo neolītu datējams arī kaula duncis ar koncen-

trisku, apļu rotājumu no Lubāna ezera.
7

Nosacīti

pie solāriem simboliem pieder arī t. s. punktētā
romba motīvi, kuri, līdzīgi koncentriskajiem

apļiem, ir iecienīti arī uz etnogrāfiskajiem priekš-
metiem un pazīstami ar stūrainās saulītes apzīmē-
jumu. To ieviešanās konstatēta nedaudz vēlāk,
kad šos elementus sastop uz Lubānas tipa kera-

mikas, kas ir vēlāka par auklas keramiku un da-

tējama ar laiku ap 1750.—1400. g. p. Kr. Šo zīmju

agrākie varianti sastopami Viduseiropas eneolīta

kultūrās, kur tās pilda auglības simbola lomu.
8

Tās uzskata ari par apsēta lauka simboliem.

Punktētā romba, svastikas un meandra motīvi Ei-

ropā neolīta un eneolīta laikmetā (ap 3000.—2300.

g. p. Kr.) dažkārt sastopami uz kailu sieviešu sta-

tuetēm (4. att.: 1.). Šeit to saistība ar auglības no-

drošināšanu šķiet nešaubīga. Savukārt saikne starp
sauli un tīrumu auglību arī ir pašsaprotama. Lau-

ka un sievietes auglības saistība zemkopja apziņā
bijusi cieši savīta. Par to liecina jau minētais pie-
mērs no vasaras saulgriežu ieražām. Šajos piemē-
ros arī redzami tie stūrakmeņi, uz kuriem

balstījās lopkopju un zemkopju ideoloģija gadsim-
tu gaitā. Kā redzams, balti un līdz ar to arī lat-

vieši bijuši vieni no konsekventākajiem tās

sargātājiem.
Neolītam sekojošais bronzas laikmets (1500.—

500. g. p. Kr.) Latvijā ir salīdzinoši nabadzīgs or-

namentālo kompozīciju ziņā. Lai gan, runājot par
tendencēm Eiropas ziemeļos, redzams, ka šeit

šajā-laikā ir solārās simbolikas ziedu laiki. Saules

simboli ir aplis, disks, ritenis. Dienvidzviedrijā ak-

mens plāksnē iegravēti rati ar diviem riteņiem un

diviem zirgiem pajūga priekšgalā (ap 1200. g. p.

Kr.). Kulta rati iegūti Trundholmā, Dānijā. Tie ir

rati ar sešiem riteņiem, to priekšā — lieta bron-

zas zirga figūra, tās svars ap 2 kg; pajūgā — ap-

zeltīts bronzas disks, kura diametrs ir 21 cm.

Šādus diskus uzskata par saules vai mēness sim-

boliem. Šķiet, ka šeit simboliski attēlota saules at-

vešana, kas ir pazīstams motīvs arī latviešu

folklorā. Lai arī Latvijas bronzas laikmets sniedz

mazāk liecību par simboliku, ir vairāki piemēri,
kas apliecina, ka Latvijā turpinājušās tās pašas
kulta tradīcijas, kuru sākums meklējams vēlā neo-

līta laikmetā, kā arī tās pašas tendences, kas vē-

rojamas Ziemeļeiropas bronzas laikmetā. Uz sais-

tību ar saules kultu norāda mirušo kremācija, kas

Latvijā sākās 2. un 1. gadu tūkstoša p. Kr. mijā.
Par to, ka vairāki vēlajā neolītā izmantotie simbo-
li nav tikuši aizmirsti, liecina tas, ka tie lietoti arī

vēlāk — agrajā dzelzs laikmetā. Tie ir koncentris-
kie apļi — saulītes, mēnessveida piekarini — lu-

nulas, trīsstūra un apļa kombinācija — t. s. jumtiņš.
Agrais dzelzs laikmets Latvijā, kas aptver laiku

no Kristus dzimšanas līdz 4. gs., ir bagāts solārās

simbolikas ziņā. Solārās zīmes biežāk sastop kā

nodalītus elementus, mazāk kā ornamenta zīmes.

Ļoti iecienīti ir jau minētie mēnessveida piekariņi
(1. att.: 2). Nekur mēnessirpja motīvs nav lietots

2. att. Kulta ritenīši.

1 — Šampeņa (Francija). 1. gs.p. Kr.;
2 — Vecauces Lozberģu senkapi. 5.—7. gs.;

3
—

Rotadata. Zvārdes Grīnertu senkapi. 7.—8. gs.
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tik konsekventi un tādā vairumā lunulu piekaru
veidā kā Latvijā un Lietuvā 2.—4. gs.

10
Lunulas

bieži piestiprinātas kaklariņķiem vai kaklarotām,
kurās ietverti citi solārie simboli — ugunskrusti

(piemēram, Vecsaukas Razbuku kaklariņķī), kon-

centriskie apļi — saulītes v. c. Par saules, mēness

v. debess spīdekļu ievērojamo vietu seno baltu

garīgajā pasaulē liecina ne tikai simboliskās zīmes,

bet arī vairāku parādību komplekss. Šajā laikā

Latvijas dienviddaļā un vidusdaļā izplatīti uzkal-

niņkapi. Austrumlatvijas uzkalniņiem raksturīgs

akmeņu riņķis ap pamatni. Kā jau norādīts, riņķis
tiek saistīts ar saules simboliku. Mirušie parasti
orientēti ZR-DA, RDR-AZA virzienā. Lietuviešu

arheologs E. Jovaiša, kurš pētījis apbedīšanas tra-

dīcijas 1.—4. gs. Centrāllietuvas apbedījumos, seci-

na, ka mirušo orientācija izriet no saules un

mēness uzlēkšanas punkta.
11

Saule kā solārās simbolikas centrālais elements

attēlota dažādi. Tās simboli — aplis, aplis ar

punktu vidū, koncentriski apļi — izmantoti agrā
dzelzs laikmeta aproču, saktu rotājumā. Viena no

šī perioda raksturīgākajām rotām ir t. s. acusakta.

Nosaukums radies no tā, ka saktas galvas priekš-

pusē iestrādāti aplīši, kas atgādina acis. Tā kā

aplis saistās ar solāro simboliku, šīs saktas lite-

ratūrā reizēm tiek sauktas par saulīšu saktām.

Baltu kultūrai raksturīgās rotadatas — riteņadatas,
kas Latvijā galvenokārt sastopama austrumu no-

vados, — veidojumā vērojamas šim laikmetam ti-

piskas tendences: ažūrā tehnikā veidota galva, kā

arī zināms atspulgs no Eiropas bronzas un dzelzs

laikmetam raksturīgo ratu — riteņu veidojuma.
Pēc galvas formas adatas iedalāmas adatās, kuru

galvu veido ritenis ar 4 spieķiem jeb romba mo-

tīvs gredzenā, ritenis ar 5 spieķiem, ritenis ar 6

spieķiem, ritenis ar 8 spieķiem, ritenis ar divkāršā

krusta motīvu.
12

Saules simbolika saskatāma arī

Rucavas Mazkatužos atrastajās rozetadatās.

Savdabīgs saules attēlojums, kas zināmā mērā

apstiprina arī riteņa motīva saistību ar saules sim-

boliku, vērojams Virgas Kalnazīvertos atrastajā 4.

gs. kaklarotā. Rota veidota ažūrā tehnikā no

taisnstūra un trīsstūra locekļiem, kas savienoti ar

gredzentiņiem; rotas apakšdaļu noslēdz lunulas.

Vidējā trīsstūrī uz pamatnes attēlota kaza un

vilks, bet virs abiem dzīvniekiem — saule ar sta-

riem. A. Vasks šo motīvu saista ar latviešu folk-
-13

lorā sastopamajiem ziemas saulgriežu rituāliem.

Jāatzīmē arī tas, ka agrā dzelzs laikmeta mākslas

impulsi Latvijā nāk pa vairākiem ceļiem no Vidus-

eiropas, Dienvideiropas un Dienvidaustrumeiro-

pas,
4 kur noteicošā loma piederēja ķeltu

(Latēnas) kultūrai, kura savukārt izjuta spēcīgu

Austrumu, grieķu un etrusku ietekmi, bet perioda

beigās to pārslāņoja un daļēji asimilēja Romas

kultūra. Riteņa amuleti bieži sastopami etrusku

kultūrā. Ritenis un svastika ne mazāk iecienīti arī

pie ķeltiem, kur tie bieži sastopami nepārprotami
kultiskā sakarībā tēlojumos uz altāriem un citiem

kultiska rakstura objektiem (2. att.: I).
15

Zīmīgi,
ka tieši agrajā dzelzs laikmetā līdz ar ažūrajā
tehnikā veidotajiem riteņa motīviem Latvijā izpla-
tās arī svastika jeb ugunskrusts. Ugunskrusta

kombinācijas ar saules zīmēm ir parasta parādība
jau no vissenākajiem saules simbolu pastāvēšanas
laikiem.

16
Ugunskrusta attīstību no riteņa uzskatā-

mi parādījis J. Dešelets (6. att.).
17

Latvijā ugunskrusta motīvs pirmo reizi konsta-

tēts 3. gs. ažūrā riņķasaktā no Cēsu apriņķa
Mūriem un emaljētā ažūrā ripassaktā no Trikātas.

Abas saktas nāk no Baltijas somu kultūras apga-

bala. Apmēram tajā pašā laikā ugunskrusts pazīs-

tams arī baltu vidē — 4. gs. Vecsaukas Razbuku

kaklariņķim ar konu galiem vienā no ažūrajiem
piekariņiem vērojamas savstarpēji saistītas uguns-

krusta zīmes, kuru gali vērsti pretējā virzienā. Šī

laika izcils mākslas paraugs ir senkuršu ripassaktā

no Pangesas Lietuvā. Saktas ažūrais loks veidots

divās koncentriskās joslās. Vidusjoslu ap raksturī-

go izvirzīto podziņu veido riteņa motīvs. Platākajā

ārjoslā — 7 ugunskrusti.
18

Ugunskrusti stilistiski

līdzīgi Mūru saktā un Razbuku kaklariņķa pieka-

riņā attēlotajiem. Tie pauž nepārprotamu dinami-

ku — rotāciju. Meklējot iespējamos ugunskrusta
izplatības ceļus, līdzīgus motīvus sastop bronzas

un agrā dzelzs laikmetā Halštates kultūrā.

Šajā laikā savu izplatību sāk arī viena no kom-

plicētākajām zīmēm, kas pazīstama ar jumtiņa jeb
Dievazīmes nosaukumu, — trīsstūra un tā smailei

pretim novietota aplīša kombinācija. To sastop uz

rietumbaltu un senprūšu saktām. Jumtiņš konsta-

tēts arī Latvijā uz kādas profilētas saktas, diemžēl

nav zināma tās atrašanas vieta. Ziedulaikus jum-
tiņš piedzīvo 10.—13. gs. saktās un aprocēs.

Agrā dzelzs laikmeta simboli Eiropas lielākajā

daļā (arī Latvijā) visumā ir līdzīgi, turpretim tautu

staigāšanas laiks, kas sākas 4. gs., izmaina ne tikai

politisko un etnisko situāciju, bet arī simboliku.

Savu uzvaras gājienu sāk kristietība. Tās ietekmē

senie solārie simboli zaudē jēgu un tiek aizmirsti;
reizēm gan notiek dīvaina seno un jauno simbolu

saplūšana. Tādas ir t. s. Kristus monogrammas.

Monogrammu senākā un vienkāršākā forma ir

grieķu burts X (latīņu transkripcijā — Ch). Nā-

kamā variantā šo zīmi šķērso / — Jēzus Kristus

vārda grieķu sākumburts. Visbiežāk lietotā mono-

grammas variācija ir burtu kombinācija, kur / vie-

tā X šķērso P (grieķu R). Kristus monogramma

parasti ievietota ripā, tādējādi veidojot četru un

sešu spieķu ritenim adekvātu ideogrammu. Arheo-

logu lielākā daļa Kristus monogrammu atvasina

no senā saules riteņa.
19
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Ģeometrisko stilu, kura elementiem bieži bija
simbola loma, nomaina barbaru zvēru stils. Bar-,

baru zvēru stila pirmajā pakāpē (6. gs.) dzīvnieku

galvas vai ķepas izsvaidītas pa visu dekorējamā

priekšmeta virsmu. Otrās pakāpes pazīmes (8. gs.

Viduseiropā) — dzīvnieku ķermeņi deformēti, pie-
līdzināti čūskām vai sapīti sarežģītos pinumos.
Trešā pakāpe sastopama tikai Skandināvijā ap 9.—

10. gs. Šeit tiek radītas sarežģītas kombinācijas,

dekorējamā plakne pieblīvēta ar sapītiem dzīvnie-

ku ķermeņiem, bet pinumi veido neatraisāmus

mezglus.
Latvijā salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu

simbolikā notiek zināmas izmaiņas, lai gan, salī-

dzinot ar pārējo Eiropu, tās nav tik dziļas. Kris-

tietības vilnis baltus vēl neskar. Ar šo laiku balti

it kā sastingst savās iepriekšējās tradīcijās un at-

svešinās no pārējās Eiropas. lespējams, ka to vei-

cina arī sākusies slāvu cilšu migrācija, kas,
slāviem sasniedzot Baltijas jūru Polijas teritorijā,
nodala baltus no pārējās Eiropas. Baltu simbolikā

saglabājas solārie simboli, lai gan to pārsvars
vairs nav tik ievērojams kā iepriekšējā periodā.
Līdzās tiem plaši tiek lietoti slīpā un taisnā krus-

ta motīvi, skujiņas, lauztie līkloči, ugunskrusta

modifikācijas ar uz āru vērstiem galiem. Uz laiku

izzuduši mēnessveida piekariņi. Vairākas zīmes un

simboli tomēr turpina iepriekšējās tradīcijas. īpaši
šeit atzīmējams kāds ažūrs ritenītis ar 8 spieķiem
(2 att.: 2). Tas atrasts postītā zemgaļu kapulaukā
Vecauces pagasta Lozberģos E. Šņores izrakumos

1935. g. Ritenīti nevar uzskatīt nedz par rotaslietu,
nedz ari par saimniecībā izmantojamu priekšmetu.
Tas atbilst agrā dzelzs laikmeta saules rata sim-

boliem. Ritenītī nav saskatāmas arī Kristus mono-

grammām ritenī raksturīgās pazīmes — Kristus

vārda burti. Tomēr ritenītis jādatē ar laiku ap
5.—7. gs., jo uz šo periodu attiecas arī pārējie
atradumi no Lozberģu kapulauka. Riteņa simboli-

ka sastopama arī zemgaļiem raksturīgajā riteņada-
tas un konadatas savienojumā. Šādas adatas

iegūtas Zvārdes Grīnertos (2. att.: 3) un Katlakal-

na Pļavniekkalnā.
No iepriekšējā perioda zīmēm ar solāra simbola

nozīmi saglabājas ugunskrusts, lai gan tā izpildī-
jums liecina, ka dažos gadījumos šī zīme ieguvusi
citu jēgu vai arī tajā ietvertas vairākas simboliskas

nozīmes. To, ka tas iespējams, pierāda jau minē-

tais piemērs — Kristus monogrammas saplūšana
ar saules riteni. Savdabīgi veidots ugunskrusts
kuršu saktai no Laivjaisalantajas rajona Lietuvā.

Sakta datējama ar 9. gs. un attēlo četras lienošas

čūskas. Lienošu čūsku motīvs redzams arī saktā

no Klaipēdas apgabala.
21

Ugunskrusts veidots uz

divu manšetaproču virsmas no zemgaļu kapulauka
Jaunsvirlaukas Kakužēnu Mīklas kalnā (3. att.).
Uz šauras aproces ar šarnīru, kas datējama ar

7. gs., ar trīsinātām līnijām iezīmēts ugunskrusts.
Tā gali saliekti taisnā leņķī, bet centrā iezīmēts

aplis ar punktu vidū — saulīte, kas ļauj uztvert

ugunskrustu kā izteiktu solāru simbolu. Citādi

veidots ugunskrusts uz masīvas manšetaproces,
kas iegūta Kakužēnos J. Graudoņa izrakumos.
Šeit attēlots ugunskrusts ar kuplinājumiem, kas

iezīmē tendenci, kura plaši uzplaukst nākamajā
periodā un pilnveidojas viduslaikos. Šādas masīvas

manšetaproces, kas nereti rotātas ar ugunskrustu,
romba un saulītes zīmēm, nēsājušas zemgaļu un

zemaišu sievietes.

lecienīts motīvs joprojām ir aplītis ar punktu

vidū, ko sastop saktu, rotadatu un aproču rotāju-
mā. Atsevišķos gadījumos lietotas tikai apļa pusī-
tes. Aproču rotājumā, pret diviem aplīšiem ar

3. att. Ugunskrusts uz manšetaprocēm.

Jaunsvirlaukas Kakužēnu senkapi. 7.—8. gs.
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4. att. Punktētais rombs.

1 — Sievietes figūriņa. Viduseiropa. Eneolīts;
2 —

Krustadata. Pļaviņu Kalniešu senkapi. 9. gs.

augšup vērstu loku novietojot trešo, kas vērsts uz

leju, veidots līkloča motīvs.

Saglabājas arī dalītais rombiņš — t. s. stūrainā

saulīte vai punktētais rombs. Tas attiecas uz Aus-

trumlatvijai raksturīgajām krustadatām ar rombis-

kiem padziļinājumiem galvas vidū (4. att.: 2), kur

rombiņš veidots seno tradīciju garā, to sadalot

četrās daļās un katrā no tām novietojot punktu.
Solārās simbolikas dažādas izpausmes vēroja-

mas arī 10.—12. gs. Rietumeiropā līdz ar kristie-

tības nostiprināšanos senie simboli būtībā ir aiz-

mirsti. Tie dažkārt saglabājas tikai kā rotājuma
elementi. Baltu vidē senās zīmes pilnveidojas,

apaug ar kuplinājumiem un sasniedz tikai sev

raksturīgas formas. Šķiet, ka šajā periodā abas

pamatlīnijas — solārā un lunārā, no vienas puses,

un agrārā, no otras, — aizvien vairāk saplūst un

robeža starp tām vairs nav noteikta. Daudzu zīm-

ju (piemēram, ugunskrusta) pārveidošanās ir tik

būtiska, ka, iespējams, mainījusies arī to sākotnē-

jā jēga. Solārie simboli — koncentriskie apļi, apļi
ar punktu vidū — plaši lietoti metāla rotu virsmu

rotājumā. Vislielāko konservatīvismu rāda zemgaļi.

Zemgaļu rotās redzama atblāzma no agrā dzelzs

laikmeta riteņu simboliem. Šeit minamas ažūrās

riteņveida plāksnessaktas ar trejlapi iepretim kat-

ram spieķim. Mežotnes centra kapulaukā atrasta-

jai saktai ir seši spieķi. Hronoloģiski agrākā ir

riteņveida plāksnessakta ar ažūru dubultratu cen-

trā, kura atrasta kopā ar 903./904. g. kaltu arābu

dirhemu.
22

Par saules simboliem var uzskatīt ro-

zetadatas, kas darinātas stilizēta zieda vai ažūra

rata veidā ar sešiem spieķiem centrā. Šādas ada-

tas atrastas Salgales Lieldālūžos un Mežotnes cen-

tra kapulaukā un datējamas ar 11. gs. Seno Aus-

trumu kultūrās rozetē tika saskatīts Saules dieva

simbols. Tajā it kā apvienojās ideja par dzīvinošo

saikni starp stariem un ziediem un augiem uz ze-

mes. Lietuvā atsevišķi ziedi — margrietiņas un

rozes — tika uzskatīti par saules ziediem.
23

Grūtāk nosakāma tāda simbola kā ugunskrusts
nozīme vēlajā dzelzs laikmetā. To sastop uz izci-

liem priekšmetiem, bieži izolētu, atsevišķi stāvošu,

bagātīgi rotātu ar kuplinājumiem. Kā izcilākie

priekšmeti minama 363 g smagā pakavsakta no

Cunkānu—Dreņģeru kapulauka pie Bauskas, ku-

ras skaldņotie gali rotāti ar ugunskrustu,
24

bet jo
īpaši — Stāmerienes villaine, kurā veidoti 37

ugunskrusti 20 variantos. Zilās villaines jāuzskata
par vienu no vērtīgākajiem sava laika priekšme-
tiem, tās varēja uzsvērt nēsātājas izcilo stāvokli

sabiedrībā un turīgumu. Ar ugunskrustiem rotāta

brokāta lente, kas izmantota kā galvasrota, atrasta

Turaidas Pūteļu 25. uzkalniņā ar piedevām bagātā
apbedījumā. Lai gan galvasrota uzskatāma par im-

porta priekšmetu, kas ievests no Bizantijas, tajā
atveidotie ugunskrusti vietējiem iedzīvotājiem bi-

juši pazīstami un lietoti ar to pašu simbolisko

jēgu kā vietējos darinājumos. Savukārt brokāta

lente, pēc skandināvu avotu ziņām, tika piešķirta
par īpašiem nopelniem. Tā, piemēram, sāga, kas

attēlo Gunāra sirojumus Baltijas piekrastē, stāsta,

ka Gunārs dāvina karalim Haraldam Gromsonam

laupījumu — kuģus un daudz citu lietu. Savukārt

karalis dāvina Gunāram valdnieka tērpu, zeltā

izšūtus cimdus un pieres lenti ar zelta mezglu.
25

Šķiet, ka ugunskrusts šajā laikā uztverts ne tikai

kā solārs, bet arī kā laimes un dižciltības simbols.

5. att. Jumtiņa varianti 12.—13. gs. rotās.
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Nemainīgā veidā saglabājas punktētais rombs,
kas nēsāts arī kā atsevišķs piekariņš ar reljefiem

punktiņiem. To sastop arī latgaļu villaiņu laukuma

un celaiņu rotājumā, piemēram, Taurupes Vec-

muižnieku 1. kapa villaines galā, Kārļu Ainavas 4.

kapa, Raunas villainē v. c.
26

Šķiet, ka solārs simbols ir arī šajā laikā un vēl

13. gs. plaši lietotais jumtiņš — trīsstūris ar tā

smailei pretim novietotajām saulītēm (5. att.).
E. Brastiņš to uzskatīja par debess jūma vai de-

bess velves attēlu.
27

Jāatzīmē, ka latviešu folklorā

sastopams motīvs ar trim saulītēm. Jumtiņi izpla-

tīti visā Latvijā, bet jo īpaši kuršu teritorijā, kur

vērojama vislielākā formu dažādība, īpaši aproču

rotājumā. Ārpus Latvijas šī zīme plaši lietota Got-

landē.

Vēlajā dzelzs laikmetā atkal plaši lietoti mē-

nessveida piekariņi — lunulas (1. att.:3,4). To

virsma bieži rotāta ar koncentriskiem aplīšiem —

saulītēm. īpašu interesi izraisa mēnessveida pieka-

riņi, kur saules aplītis ietverts starp mēness ra-

giem. Šādi piekariņi atrasti Daugmalē (1. att.:3)
un Rīgā

28
un datējami ar 12. gs.

2

12. un 13. gs. arī Latviju skāra kristietības vil-

nis. Izskaužot seno reliģiju, pakāpeniski tika

aizmirsti arī senie simboli. Tomēr šī parādība
skāra pašu būtiskāko — cilvēka gara pasauli. Pat

būdams fiziski nebrīvs, cilvēks centās palikt brīvs

savā garā. Tādēļ senās tradīcijas netika aizmirstas.

To izpausmes redzamas vēl 19. gs. un 20. gs. sā-

kumā, kad sākās apzināta etnogrāfiskā materiāla

vākšana. Taču šī jautājuma aplūkošana ir atseviš-

6. att. Solārie simboli.

(J. Dechelette. Revue Archeologie. Paris, 1909, 13.)

ķa darba vērta, ko daļēji jau veikusi V. Rozen-

berga.
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AUSDRUCK DER SOLAREN UND LUNAREN SYMBOLIK

IN DEN ARCHÄOLOGISCHEN MATERIALIEN LETTLANDS

Guntis Zemītis

ZUSAMMENFASSUNG

Die Fragen, die mit dem Ausdruck derKultus-

erscheinungen in archäologischen Materialien

verbunden sind, sind in der Regel nicht eindeutig
zu erklären. Das trifft in einem kleineren Maße

auf verschiedene Amulette und Anhänger zu, de-

ren Form sie oft als Symbole eines bestimmten

Kultus auffassen läßt (zum Beispiel, mondförmige
Anhänger), viel mehr aber auf graphische Zei-

chen, deren verschiedene Kombinationen die für

die Letten bezeichnende geometrische Ornamentik

bilden. Um sich dem Verständnis des symboli-
schen Sinns dieser Elemente zu nähern, muß

man alle Erscheinungen der betreffenden Periode

komplex betrachten.

Die Anfänge der solaren und lunaren Symbolik
in Lettland sind im späten Neolithikum (2100—

1500 v. Chr.) zu suchen, als der Einzug von In-

doeuropäern in das Territorium Lettlands und der

Übergang zur Produktionswirtschaft geschahen.
Seit dieser Zeit kommen mondförmige Anhän-

ger—Lunullen (Abb.Ll) vor; zur Verzierung wur-

den konzentrische Kreise mit einem Punkt in der

Mitte gebraucht. Um diese Zeit erscheint ein

graphisches Zeichen — eine in vier Teilen geteil-
te Raute mit Punkten (Abb. 4), das in einer brei-

ten Regione als Symbol der Fruchtbarkeit

aufgefaßt wird. Davon zeugt auch die Anbringung
dieses Ornaments auf weibliche Statuetten aus

dem Zeitalter des Neolithikums (Abb. 4:1). Die

solaren und die in einem engen Zusammenhang
zu diesen stehenden Symbole der Fruchtbarkeit

entsprachen der Ideologie der Viehzüchter und

Ackerbauern. Die Blütezeit der solaren Symbolik

war die frühe Eisenzeit (3.—4. Jh.), da man zur

Verzierung der Gegenstände oft solche Elemente

wie konzentrische Kreise, Swastika (seit dem 3.

Jh.), sowie die mit der solaren Symbolik eng ver-

bundenen Radmotive (Abb. 2) und mondförmige
bronzene Anhänger (Abb. 1:2) angewandt hat.

Zum Unterschied von anderen Ländern Europas
hat sich die solare Symbolik in Lettland auch in

den nächsten Jahrhunderten erhalten. Aus dem

5.—6. Jahrhundert datiert das Kultusrädchen aus

dem Gräberfeld Losberģi zu Vecauce (Alt-Autz)
(Abb. 2:2), das im Geiste der Traditionen der

frühen Eisenzeit Europas verfertigt ist. Dieselbe

Symbolik ist auch in der Gestaltung einzelner

Ziernadeln aus dem Zeitalter der mittleren Eisen-

zeit (5.—9. Jh.) zu spüren (Abb. 2:3). Zu ihrer

Verzierung gehört auch die geteilte Raute (Abb.
4:2).

Die graphischen Zeichen hatten die Tendenz,

komplizierter zu werden (Abb. 3). Vielleicht än-

derte sich auch ihr symbolischer Sinn, obwohl die

solare und agrare Symbolik als Hauptmotiv beibe-

halten wurde, worauf auch andere Erscheinungen

(Beerdigungstraditionen, Folklore) hinweisen.

Im 12. und 13. Jahrhundert war die Kombina-

tion von Dreiecken und Kreislein, die das sog.
"Dächlein" bildet, besonders beliebt (Abb. 5).
Vielleicht ist hier die Idee des in der lettischen

Folklore vorkommenden Drei—Sonnen—Motivs

erfaßt. Man pflegt dieses Zeichen als Darstellung
des Himmels und der Sonne zu deuten. Im Gan-

zen weist die Ausführung der Zeichen große
Ähnlichkeit mit der Ornamentik in Gottland auf.

Ornamente und Zeichen der Letten charakteri-

siert ein gewisser Konservativismus — sie erleben

eine innere Entwicklung, aber die äußeren Ein-

flüsse sind wenig bemerkbar, was mit dem schwa-

chen Eindruck des Christentums auf das Milieu

der Balten bis zum 13. Jahrhundert, sowie mit ei-

nem gewissen Konservativismus der Lebensweise

zu erklären ist.



DAŽI ORNAMENTA KĀRTOJUMA VEIDI

DOBELES RIŅĶASAKTĀS

Baiba Vaska

Rakstā apskatītās riņķasaktas atrastas arheo-

loģiskajos izrakumos Dobeles viduslaiku kapsētā

laikā no 1979. līdz 1982. g. arheoloģes J. Daigas
vadībā.

1
Kapsēta atradās iepretim viduslaiku mūra

pils drupām — tagadējā rajona slimnīcas jaunā

korpusa vietā.

Izrakumos ieguva vairākus tūkstošus senlietu

(monētas, nažus, gredzenus, saktiņas v. c), kas

ļāva visumā precīzi noteikt kapsētas pastāvēšanas
laiku — 14?—17. gs. Vēlāko posmu apbedījumos
atrastas riņķasaktas ar nedaudz pussfērisku vai

konusveidīgu profilējumu. To diametrs lielākoties

ir 4—6 cm. Šādas saktas Baltijā valkātas 16.—17.

gs. Apbedījumos tās parasti tika atrastas uz skele-

tu krūšukaula vai atslēgas kaulu galiem. Ja vienā

kapā atrada divas saktas, tad tās bija novietotas

viena zemāk par otru, nevis blakus. Tas liek do-

māt, ka ar saktām pie kakla sasprausts virstērpa

izgriezums (vēlāk lietotās kreklu saktiņas ir daudz

mazākas). 16. gs. renesanses modes ietekmē mai-

nās apģērba apkakles piegriezums, līdz ar to aug-

stākajās aprindās un pilsētu turīgāko iedzīvotāju
vidū saktas vairs netiek valkātas. Savu popularitāti
tās līdz 17. gs. beigām saglabā zemnieku apģērbā.

2

Visas Dobelē atrastās 16.—17. gs. saktas darinātas

no bronzas. 17. gs. otrajā pusē parādās divu veidu

saktas, kas pazīstamas arī 19. gs. etnogrāfiskajā kos-

tīmā. Tās ir lielās villaiņu saktas, kas mēdz būt

grezni rotātas, un mazās saktiņas krekla sasprau-

šanai.
3

16.—17. gs. riņķasaktas ar konisku vai segment-

veidīgu profilējumu ir bagātīgi ornamentētas. Vie-

na riņķasaktu paveida ietvaros sastopam septiņus
rotājuma tipus, kuros vērojama liela variantu

daudzveidība.
4

No tehnikām, kādās izpildīts saktu rotājums,

svarīgi atzīmēt lieto ornamentu, ko latviešu arheo-

loģiskajā literatūrā parasti saista ar ievestiem

priekšmetiem vai Rietumu ietekmēm. Sastopams
arī gravētais ornaments, kas taisnu svītru un sku-

jiņu veidā lietots vietējo amatnieku darinājumos
13.—14. gs. Vietējo amatnieku izstrādājumiem
raksturīgs tehnikas veids — agrāk plaši izplatīts —

ir arī tā sauktais trisinājums, kas no gravētā asā

zigzaga (vairāk sastopams uz ievestiem priekšme-

tiem) atšķiras ar nelielu ieliekumu. Vietēja izcel-

sme ir zobrata līnijai, kas gan uz šīs grupas

saktām reti sastopama. Izmantots ari štancētais

ornaments, kas bija plaši pazīstams iepriekšējos
periodos.

5

Rakstā analizētas 39 Dobelē atrastās saktas.
6

Tās pieder galvenokārt diviem rotājuma tipiem: 1)

ar starpelementu un 2) ar līkloci ornamenta kom-

pozīcijas pamatā. Ir ari dažas saktas ar ornamenta

motīvu kārtojumu rindā.

Šo saktu rotājums, kaut arī pirmajā brīdī lī-

dzīgs, izrādījās visai variabls, tādēļ, to analizējot,
nācās meklēt citu pieeju.

7

Izmantojot saktas dia-

metru, tās plāksnes biezumu, ārējo un iekšējo ap-

maļu platumu un rotājumu, atsevišķu elementu

un motīvu lietojumu, kā arī izpildījuma tehniku

un paņēmienus, saktas ar starpelementu ornamen-

ta kompozīcijas pamatā izdevās sadalīt piecās vi-

sumā amorfās grupās.
Saktas ar līkloča motīvu ornamenta kompozīci-

jas pamatā visas lielākā vai mazākā mērā iespē-

jams pievienot kādai no šīm piecām grupām.

I SAKTU GRUPA (1. att.: I—9)

Šajā saktu grupā iekļaujas astoņas Dobeles sak-

tas un Koknesē atrastā sakta. To diametrs — no

49 līdz 55 mm, biezums — 1 mm, apmales (pla-
tums — 2 mm) rotā iedziļinātas slīpas svītriņas,
kas atlietas vienlaicīgi ar saktu. Piecām saktām

ornamenta kompozīcijas pamatā ir starpele-

ments, kas izpildīts plakanā cilnī un atgādina pēr-

ļu virknes8
motīvu. Gar abām pusēm pērļu vir-

knes motīvam ir slīpu svītriņu rindas.

Pirmajai no saktām (1. att.: 1; VI 234:344
9

) brī-

vajos laukumos iedziļinātā cilnī veidots asimetrisks

ziedu un lapu pušķa motīvs, kas tikpat labi varē-

tu būt arī akanta vai palmetes atdarinājums. Zī-

mīgi, ka pati sakta ir brāķis, kas radies liešanas

procesā: ārējā apmale tai saglabājusies tikai atse-

višķās vietās. No tā iespējams izdarīt divus seci-

nājumus. Pirmkārt, viss saktas rotājums radīts,

izmantojot tikai liešanas tehniku, otrkārt, sakta ie-

gādāta speciāli apbedīšanai.
10

Uz otras saktas

(1. att.: 2; VI 234:801) bez pērļu virknes redzams

deviņstarainas zvaigznītes motīvs. Tam vidū — ar

punktētu, zobratam līdzīgu līniju štancēts aplītis.

Līdzīga sakta atrasta Koknesē I. Žeieres vadītajos
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1. att.

izrakumos,
11

taču tai trūkst pērļu virknes motīva

(1. att.: 3).
Citi motīvi parādās uz nākamajām divām sak-

tām (1. att.:4,5). Uz vienas no saktām (1. att.: 4;
VI 234:1257) redzama spirāle, kas atrodas

trīsstūrveida bloka formā pirmajā un trešajā lau-

kumā, skaitot no joslas piestiprinājuma vietas

pulksteņa rādītāja virzienā. Ceturtajā un sestajā
laukumā ir no sešiem kāsīšiem veidota zvaigznīte.
Piektais laukums aizpildīts ar blīvi novietotiem

aplīšiem, bet trešais — patinas bojāts, un tā rotā-

jums nav nosakāms. Tas pats rotājuma princips

ievērots uz saktas (1. att.: 5; VI 234:1427), kas

salūzusi vairākās daļās (iespējams, ka tās rotā-

jums pilnībā nav saglabājies). Skaitot pretēji pulk-

steņa rādītāja virzienam, otrais un ceturtais

laukums aizpildīts ar sešu kāsīšu zvaigznītes blo-

ku, ko papildina trīs aplīšu trīsstūrveida bloks.

Pirmajā, piektajā un sestajā laukumā atrodams

bloks no trīs aplīšiem, kas izpildīti ar pārtrauktu

līniju. lespējams, šeit lietots analoģisks instru-

ments kā Kokneses saktiņai. Trešajā laukumā —

īpatnējs bloks no trīs horizontāli novietotiem S

veida motīviem.
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Šāds motīvs redzams arī uz citas saktas (1. att.:

6; VI 234:607), kur tas aizpilda pērļu virknes mo-

tīva vietu. Uz šīs saktas, tāpat kā uz divām ie-

priekšējām, atrodams arī spirāles un sešu kāsīšu

zvaigznītes motīvs.

Šajā grupā ietilpst arī viena mazāka saktiņa (1.
att.: 7; VI 234:28903), kuras diametrs ir 43 mm

un uz kuras bez jau minētā rotājuma atrodas pir-

majai no šīs grupas saktām līdzīgs ziedu pušķa
motīvs, kas arī izliets iedziļināta ciļņa tehnikā. Uz

citas vēl nedaudz mazākas (diametrs — 41 mm)
saktiņas (1. att.: 9; VI 234:1955) ar identisku ap-

maļu rotājumu sastopamas deviņstarainas zvaig-

znītes bez centrālā aplīša un deviņu kāsīšu

2. att.
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3. att.

zvaigznītes. Saktina atrasta kapā kopā ar mo-

nētu
2

,
kas ļauj to datēt ar 16. gs. 70. gadiem.

Līdzīgi datējama vēl viena saktina (1. att.: 8; VI

234:425) — bez apmalēm, bet ar pērļu virknes

motīvu un lapiņu rozeti. Tādējādi ar 16. gs. 70.

gadiem varētu datēt visu iepriekš apskatīto saktu

kopumu, kuras attiecas uz Kurzemes hercogistes

(1561—1795) sākuma periodu.

II SAKTU GRUPA (2. att.: 1—8)

Šai grupai raksturīgas lielāka izmēra saktas.

Vienai no tām (2. att.: 1; VI 234:850), kuras dia-

metrs ir 58 mm, apmales rotātas ar slīpām svītri-

ņām un plakanā cilnī izveidots pērļu virknes

motīvs, kā arī spirāles motīvs. Jauns paņēmiens ir

viens virs otra novietoti divi dubultu pusaploču

bloki, kur iekšējā pusaploce mazāka par ārējo.
Tas varētu būt pārveidots monētu rindas (?) mo-

tīvs. Pusaploces izpildītas ar zobrata līniju. Par šīs

saktas atdarinājumu varētu uzskatīt saktu (2. att.:

2; VI 234: 1942), kam diametrs ir 70 mm. Nodi-

lušais, bet visumā diezgan labi saskatāmais orna-

ments sastāv no divām pērļu virknes atda-

rinājuma rindām, kuras veido štancēti aplīši un

ietver trīs apmēram pusotra milimetra platas slīpu

svītriņu joslas. Šādam
posmam seko viena virs

otras novietotas spirāles, tām savukārt — iepriek-

šējam līdzīgs posms, tikai šeit aplīšu vietā — mo-

nētu rinda. lespējams, ka šīs divas saktas ir

nedaudz vēlākas par iepriekš apskatītajām, jo .17.

gs. saktas pakāpeniski kļūst lielākas, līdz sasniedz

etnogrāfisko villaiņu saktu izmērus. Pusaploces
atrodamas arī uz saktas (2. att.: 3; VI 234:2336),
kuras diametrs ir 59 mm. Tās apmaļu rotājums
atbilst pirmās grupas saktu apmaļu rotājumam un

pērļu virknes izpildījums ir tuvāks saktai, kas re-

dzama 2. attēlā (1). Laukumos novietotās divas

pretēji vērstās pusaploces veido bloku, kas papil-
dināts ar punktiem pusaploču centrā un abpus to

saskaršanās vietai. lespējams, ka tieši šis motīvs

ir pamatā etnogrāfijā pazīstamajiem tā sauktajiem
mēnešiem. Šai līdzīga saktina redzama 2. attēlā

(4; VI 234:2950).

Līdzīgs apmaļu rotājums un pērļu virknes izpil-

dījums atrodams arī uz nākamās saktas (2. att.: 5;
VI 234:2140) ar izplūdušu monētu rindas motīvu

trapecveida laukumos. Savukārt līdzīgs monētu

rindas izpildījums ir saktiņai ar gludām apmalēm
un īpatnēju rozeti, kas iegūta, kombinējot piecus
punktētus aplīšus (2. att.: 7; VI 234:1663). Tāds

pats motīvs atrodams uz saktas ar trīsinātu ārējās
apmales rotājumu

13

,
vienīgi šeit rozetei ir sešas,

nevis četras ziedlapiņas un tā nedaudz atgādina
neļķes ziedu (2. att.: 6; VI 234:2340).

Pirmās grupas saktām līdzīga ir sakta, kuras

diametrs — 52 mm un ārējās apmales rotātas ar

slīpām svītriņām (2. att.: 8; VI 234:1980), tikai tās

rotājumu veido posmi no pērļu virknes motīva,
kas sakārtots trīs joslās, un sešu kāsīšu zvaigznī-
tes. Pērļu virknes motīvam gar malām trūkst slī-

po svītriņu.

111 SAKTU GRUPA (3. att.: I—3)

Pērļu virknes atdarinājumi maza aplīša veidā

(izmantojot speciālu instrumentu) atrodami uz trīs

savstarpēji citādi nesaistītām saktiņām (3. att.: 1,
2, 3). Uz vienas no saktiņām (3. att.: 1; VI

234:2247) — ar gludām apmalēm un četru aplīšu
rombveida bloku rotājumā — vertikālās aplīšu
rindas novietotas pa pāriem un tās ierobežo zob-

rata līnijas. Līdzīgi atdarināts pērļu virknes motīvs

atrodams uz citas saktiņas, kuras diametrs ir 52

mm (3. att.: 3; VI 234:3019) un ārējā apmale ro-

tāta ar trīsinājumu. Starp pērļu virknes atdarināju-
ma posmiem atrodas posmi ar krustojošos

pusaploču motīvu. Tos šķērso vertikālo aplīšu rin-

da. Uz mazas, salauztas saktiņas (3. att.: 2; VI

234:1221), kuras apmales rotā aplīšu rindas, ar tā-

diem pašiem aplīšiem atdarināts arī pērļu virknes

motīvs. Atšķirībā no divām iepriekš aprakstītajām
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saktām to ierobežo slīpu svītriņu rindas. Šķiet, ka

vienā gadījumā aplīši aizvietoti ar monētu rindu.

Trapecveida laukumi rotāti ar bloku no pusaplo-

ces, kura vērsta ar atvērumu pret centru un kurā

redzams trīs aplīšu trīsstūrveida bloks.

IV SAKTU GRUPA (4. att.: I—3)

Savdabīgs ornamenta risinājums vērojams uz

lielākas (diametrs — 60 mm) saktas (4. att.: 1;
VI 234:3047). Pērlīšu rindu šeit aizstāj cirkuļorna-
menta motīvs, kas latviešu arheoloģiskajā lite-

ratūrā pazīstams ar nosaukumu "saulīte". Verti-

kāli novietoto saulīšu rindas atdala apmēram 3

mm platas vertikālas reljefa līkloča josliņas. Lī-

dzīgs līklocis aizpilda arī saktas apmaļu rotājumu.

Pārējos posmos atrodas sešu kāsīšu zvaigznītes.
Nākamās divas saktas (4. att.: 2,3), iespējams,
jāuzskata par iepriekš aplūkotās saktas atdarinā-

jumiem. Šīs saktas ir lielākas nekā vairums ap-

skatīto (to diametrs — 64 mm). Tas liek domāt

par nedaudz vēlāku izgatavošanas laiku. Abām

saktām apmales rotātas ar asu, gravētu zigzagu,
arī centrālās joslas rotājumu veido trīs vertikālās

rindās sakārtota asa zigzaga posmi, kas mijas ar

monētu rindaš (4. att.: 2; VI 234:590) vai piecu

aplīšu bloka (4. att.: 3; VI 234:1951) posmiem.
Piecu aplīšu bloks sastāv no zobrata līnijai līdzīgi
veidota lielāka aplīša, kuram pa diagonāli abās

pusēs ir mazāki aplīši.

V SAKTU GRUPA (5. att.: I—6)

Nākamā nedaudz atšķirīga saktu grupa sastāv

ng sešām saktām, kuru diametrs svārstās no 42

līdz 43 mm. To rotājums ir līdzīgs un viegli pa-

dodas analīzei, bet atšķiras saktu loka biezums,
un variēts ir apmaļu rotājums. Pirmā no tām (5.
att.: 1; VI 234:350) ar vertikālu slīpu svītriņu rin-

du sadalīta trapecveida laukumos, kuros redzams

spirāles motīvs. Apmales (platums — lmm) nav

rotātas. Saktas biezums — 1 mm. Otra sakta (5.
att.: 2; VI 234:1618) ir gandrīz analoģiska pirma-
jai, tikai, sākot ar ceturto joslu (skaitot pulksteņa

rādītāja virzienā), slīpo svītriņu joslas dubultojas.
Trešai saktai, kuras apmales rotā monētu rindas

motīvs (5. att.: 3; VI 234:2826), centrālā rotājuma
josla sadalīta ar dubultu slīpu svītriņu joslu palī-
dzību. Laukumos — sešu kāsīšu zvaigznītes. Vēl

vairāk rotājums mainījies divām saktām, uz ku-

rām sešu kāsīšu zvaigznīti aizstājusi bērnu zīmēju-
mam līdzīga staraina saulīte. Uz vienas saktas (5.
att.: 4; VI 234:2744) tā mainās ar trīs pusaploču
trīsstūrveida bloku; saktas apmales nav rotātas.

Uz otras saktas (5. att.: 5; VI 234:1021) pretēji
vērstas svītriņas veido skujiņu. Starainās saulītes 4. att.
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motīvs laukumos mainās ar dubultu pusaploču
bloku. Ārējo apmali klāj gravēts zigzags. Pēdējā
sakta (5. att.: 6; VI 234:1913) izceļas pārējo vidū

ar visai neparastu ornamentu, kas atgādina četrus

simetriski sakārtotus J burtus. Saktas apmali rotā

gravēts līklocis.

SAKTAS AR LĪKLOČA MOTĪVU

(6. att.: I—6; 7. att.: I—3)

Salīdzinot ornamenta motīvus, izrādījās, ka ie-

priekš apskatītajām saktām pievienojas arī daļa
saktu ar līkloča motīvu ornamenta uzbūves pama-

tā. Pērļu virknes motīvs atrodams uz vienas no

saktām, kuras diametrs ir 54 mm (6. att.: 1; VI

234:2794). Saktas ārējo apmali rotā gravēts zig-

zags, iekšējā nav rotāta. Pērļu virknei gar abām

pusēm ir slīpas svītriņas. Trīsstūros, kas vērsti ar

pamatni pret centru, — zobrata līnijai līdzīgs
punktēts aplītis, bet tajos, kuri balstās uz ārējo
apmali, — zvīņu motīvs. Otru saktu, kuras dia-

metrs arī ir 54 mm (6. att.: 4; VI 234:2696), sa-

dala līklocis, kas sastāv no gravētas līnijas, kuru

abās pusēs papildina sīks iesvītrojums — līdzīgs

pērļu virknes ierāmējumam. Saktas apmales rotā

slīpās svītriņas. Pret centru vērstajos trīsstūros —

spirāle, pret apmali — bloks no zobaina mēnes-

tiņa un zem tā novietotiem trīs punktiem. Nāka-

mai saktai (6. att.: 2; VI 234:2370), kuras

diametrs ir 52 mm, apmales rotātas ar monētu

rindas motīvu, līkloča līnijas veido reljefi izpildīts

zigzags, bet trīsstūros, kas balstās uz pamatnes, —

sešu kāsīšu zvaigznīte. Divas saktiņas (6. att.: 3,

5) rotā slīpo svītriņu tehnikā izpildīts līkloča mo-

tīvs, apmales — šauras, nav rotātas. Vienai no

tām (6. att.: 5; VI 234:2743) diametrs ir 46 mm,

iekšējos trīsstūros — reljefi, iedziļināti punkti, ārē-

jos — pusaploces. Izpildījums paviršs. Otra sakti-

na (6. att.: 3; VI 234:1933), kas datēta ar monētu

un attiecas uz 16. gs. beigām, no iepriekšējās at-

šķiras ar pusaploču trūkumu rotājumā. To vietā

— trīs punktu trīsstūrveida bloki. Saktina biezāka

nekā parasti — 1,5 mm. Biez'ka (1,2 mm) arī

saktiņa (6. att.: 6; VI 234:1386), kuras diametrs ir

50 mm. Tā ir līdzīga iepriekšējai, tikai punkti sa-

kārtoti pieclapu rozetē ap centru. Analoģisks līklo-

cis rotā lielāku saktu (7. att.: 1; VI 234:849),
kuras diametrs mm. Tās apmalēs — gra-

vēts zigzags, bet trīsstūros — starainas saulītes ar

aplīti centrā. Arī šīs saktas biezums pārsniedz pa-

rasti sastopamo milimetru. Saktai ar reljefu
tīklveida apmaļu rotājumu (7. att.: 2; VI 234:2283)

ārējie trīsstūri aizpildīti ar klājošu rakstu mazo

aplīšu veidā, iekšējos trīsstūros — viena pusaploce

(biezums — 0,7 mm).
Vēl tālāk attīstījies ļoti lielas (diametrs 70 mm)

riņķasaktas (7. att.: 3; VI 234:2104) rotājums. Pēr-

ļu virknes motīvs šeit aizstāts ar riņķīšu rindām,
kas bija vērojams arī uz vienas no iepriekš ap-

skatītajām saktām (2. att.: 2). Arī līklocis kļuvis
nekonsekvents. īstenībā tas vairs nav līklocis, bet

5. att.
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atsevišķi trīsstūri, kuru malas veido starp divām

paralēlām līnijām iesistu aplīšu rindas. Trīsstūru

iekšpusē — četru aplīšu rombveida bloks. Starp

trīsstūriem — vertikāla riņķīšu rinda bez ierāmē-

juma.
Galvenais motīvs, kas apvieno rakstā aplūkoto

saktu grupu, ir t. s. pērļu virknes motīvs. Uz des-

mit saktām tas izpildīts lietā, plakanā cilnī (1. att.:

1, 2, 4, 5, 8; 2. att.: 1, 3, 5, 7, 8). Uz pārējām
saktām atrodami šī motīva atdarinājumi un pār-

veidojumi. Tie ir divējādi: 1) ar lineāru aplīšu rin-

du (2. att.: 2; 3. att.: 1, 2, 3; 4. att.: 1); 2) ar

slīpu svītriņu joslu (1. att.: 3.; 5. att.: I—6). Uz

saktas, kur aplīšu vietā ir cirkuļornamenta saulīte,

slīpo svītriņu josliņa nomainīta ar reljefu līkloci

(4. att.: 1). Citā variantā reljefais līklocis aizstāts

ar gravētu (4. att.: 2, 3).

Pērļu virknes motīvs un tā atdarinājumi atroda-

mi arī uz saktām ar līkloča starpelementu. Visai

pareizā izpildījumā tas redzams uz vienas no sak-

tām (6. att.: 1). Uz citas saktas (6. att.: 2) līklocis

atbilst līklocim, kāds redzams uz vēl kādas citas

saktas (4. att.: 1). Uz vienas saktas (7. att.: 3)

pērļu virknes motīvs, tāpat kā uz trim citām sak-

tām (3. att.: 1, 2, 3), aizstāts ar riņķīšu rindu.

Grūtāk spriest par starpelementu uz vairākām

saktām (6. att.: 3, 5, 6; 7. att.: 1, 2). lespējams,
ka tā rašanos ietekmējis slīpo svītriņu joslu orna-

ments, kas bija izplatīts 16. gs. un 17. gs. sākumā.

Pārējie motīvi, kas atrodami uz šīm saktām, ļauj
tās ieskaitīt rakstā aplūkojamo saktu grupā.

Deviņstarainās zvaigznītes uz trim saktām (1.
att.: 2, 3, 9), iespējams, saistāmas ar gotiku. Reti

sastopams sešu kāsīšu zvaigznītes motīvs. Dobeles

kolekcijā tas parādās tikai uz astoņām saktām.

Līdzīgas — tikai četru kāsīšu — zvaigznītes
izmantotas arheoloģiskajās un etnogrāfiskajās tek-

stilijās. Par retu motīvu jāuzskata arī spirāle. Tās

klātbūtne mūsu saktu rotājumā acīmredzot saistā-

ma ar tālaika ornamentikā izplatīto arabesku, rol-

verku vai volūtu ietekmēm. Uz aplūkotajām
saktām spirāle sastopama deviņos gadījumos. Lī-

dzīgā kārtā skaidrojama arī S veida motīva izcel-

sme. Šis motīvs atrodams uz divām saktām. Mo-

nētu rindas motīvs un tā pārveidojumi sastopami

astoņos gadījumos. Uz atsevišķām saktām parādās
arī pusaploces gan saistītā (3. att.: 3), gan nesais-

tītā (6. att.: 5) veidā, kā arī zvīņu motīvs (5. att.:

5; 6. att.: 1). lespējams, ka te meklējama saistība

arī ar C veida motīvu, kas bija populārs manie-

6. att.
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risma laikmetā. It sevišķi to varētu attiecināt uz

"mēnešiem", kas redzami uz vienas no saktām (6.

att.: 4). Kompakta rozete ar robainām ziedlapi-

ņām sastopama divos gadījumos (2. att.: 6, 7).

Izmantota arī rozete ar punktiem un riņķīšiem (6.
att.: 6). Ļoti iespējams, ka atsevišķos gadījumos lie-

totā starainā saulīte ir tālāks sešu kāsīšu zvaigznītes
pārveidojums (5. att.: 4, 5; 7. att.: 1).

Izanalizējot 39 Dobelē saktas, radās vir-

kne secinājumu un jautājumu. Šīs saktas var da-

tēt ar 16. gs. pēdējo trešdaļu un pašām gadsimta
beigām. lespējams, ka dažas no lielākajām saktām

(kuras nav datētas ar monētām) darinātas ne-

daudz vēlāk, bet visumā tās tomēr attiecas uz

Kurzemes hercogistes sākuma posmu — Gothar-

da Ketlera valdīšanas laiku (1561—1587). Dobeles

saktu rotājumā sastopami vairāki motīvi, kas rak-

sturīgi tikai šī veida saktām.

Gandrīz visu aplūkoto saktu ornamenta kompo-

zīcijas pamatā ir to centrālās joslas sadalījums ar

starpelementu pērļu virknes motīva veidā, tā pār-

veidojumiem, vienkāršojumiem vai atdarināju-
miem. Starpelements novietots vertikāli vai arī

līklocī. Vēl jāmin spirāle un sešu kāsīšu zvaigznī-

te, kā arī deviņstarainā zvaigznīte un rozete ar

robainām lapiņu malām. Grūti izskaidrojama ir

trīs saktu (1. att.: 1, 7, 8) rotājuma motīvu izcel-

sme. Tie varētu būt aizgūti no iespiedgrafikas pa-

raugiem. lespējams, kādam no Dobeles saktu

meistariem šādi paraugi varēja būt pieejami. Tica-

māk, liekas, par paraugu varēja kļūt kāda no

Rietumiem atvesta grāmata ar modernu ornamen-

tu. Par to, ka ne visiem šie paraugi bija pieejami,
liecina mazais saktu skaits ar šādu ornamentu.

Otrs būtisks jautājums ir rakstā apskatīto saktu

ornamenta kompozīcijas un atsevišķu motīvu lie-

tojuma līdzība ar ornamenta uzbūvi etnogrāfiska-

jās tekstilijās.
14

Neviens no iepriekš minētajiem
motīviem, izņemot līkloci, 13.—14. gs. vietējā lie-

tišķajā mākslā nav sastopams. Līkloča loma lat-

viešu ornamentikā ir ievērojama. Tas parādās kā

joslas sadalītājs jeb starpelements latgaļu apģērbā,
piedevām līklocis parasti ir "kuplināts". Tāds tas

redzams Dobeles saktās un vēlāk etnogrāfiskajos
audumos un izšuvumos. Tas liek domāt, ka 16.—

17. gs. latviešu etnogrāfiskā ornamentika būtiski

papildinājās ar jauniem motīviem un kompozīcijas

paņēmieniem.
Trešais jautājums ir saktu rotājuma tuvība

Zemgales etnogrāfisko brunču ornamenta kompo-

zīcijai. Augu motīvi un palmetes, kas redzami uz

Zemgales brunčiem, tiek skaidroti ar hercoga Jē-

kaba tapešu darbnīcu ietekmi — t. i., zemnieces,
kas strādāja tapešu darbnīcās, pārnākušas mājās,
līdzīgus motīvus ieauda brunčos.

15
Dobeles saktu

rotājums atgādina Zemgales brunču rotājumu gal-
venokārt ar tā izkārtojumu dažāda platuma joslās.
Šādas saktas valkātas pusgadsimtu pirms hercoga7. att.
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Jēkaba ierīkotajām tapešu darbnīcām. lespējams,
ka kopīgi paraugi meklējami vēl kādās senākās

tekstilijās.
Noslēgumā nedaudz jāpievēršas jautājumam par

saktu izgatavotājiem. Nav nosakāms, vai tie bija
cunftu amatnieki, kam pārsvarā bija vācu izcel-

sme, vai vietējie rotkaļi. To saistība ar vietējo ar-

heoloģisko tradīciju 16. gs. vēl ir nojaušama. Par

labu svešzemju ietekmei liecina saktas ar augu

ornamentu. Jādomā, ka profesionālu amatnieku

darbnīcās darināta arī liela daļa pārējo saktu. Ne

visi amatnieki praksē lietojuši zīmētos ornamenta

paraugus, bet atdarinājuši citu amatnieku veidotās

saktas. Šo saktu valkāšana acīmredzot ir saistīta

arī ar noteiktu apģērba veidu, kas 17. gs. vidū

izzūd. Šajā laikā notiek saktu diferencēšanās liela-

jās villaiņu saktās un mazajās kreklu saktiņās.
Līdz ar to mainās arī saktu ornamentācija.
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EINIGE ARTEN DER ORNAMENTVERTEILUNG

AUF DEN RINGFIBELN VON DOBELE (DOBLEN)

Baiba Vaska

ZUSAMMENFASSUNG

In dem vorliegenden Artikel werden 39 auf

dem mittelalterlichen Kirchhof zu Dobele gefun-
dene Ringfibeln, die eine leicht kegel- oder seg-

mentartige Profilierung haben und von 4—6 cm

im Durchmesser sind, betrachtet. Solche Fibeln

wurden im 16. Jahrhundert und am Anfang des

17. Jahrhunderts getragen. Zu dieser Zeit waren

die Ringfibeln schon zu einem Bestandteil der

Bauernkleidung geworden. In Gräbern findet man

sie in der Regel auf dem Brustbein oder auf den

Schlüsselbeinspitzen des Skeletts. Wenn man in

einem Grab zwei Fibeln findet, so liegt die eine

etwas niedriger als die andere, aber nicht neben

der anderen. Deshalb kann man vermuten, dass

mit den Fibeln der Halsausschnitt der Oberklei-

dung zugesteckt wurde. Im 17. Jahrhundert ver-

schwanden sie auch von der Bauernkleidung und

schufen Platz für Fibeln, die in der ethnographi-
schen Tracht der Letten im 19. Jahrhundert zu

sehen sind. Das sind die grossen Fibeln für die

Umlegetücher, die oft reich verziert sind, und die

kleinen, womit Hemde zugesteckt wurden.

Die Fibeln sind in Bronze gegossen. Ihre Ver-

zierungen sind durch den Guß in spezielle For-

men, sowie mit Hilfe der Gravier- und Stanz-

technik geschaffen.
Die Verzierungen der im vorliegenden Artikel

betrachteten Fibeln gehören vorwiegend zu zwei

Typen — mit dem Zwischenelement und mit

dem Zickzackband im Grunde der Ornament-

komposition.
Diese Fibeln haben ein gemeinsames Zwi-

schenelement, das dem Motiv des Perlstabs ähn-

lich ist, und seine Nachahmungen. Es stellte sich

heraus, dass die Verzierungen der Fibeln, die im

ersten Augenblick einander sehr ähnlich scheinen,

eigentlich ziemlich verschieden sind. Aufgrund des

Durchmessers der Fibeln, der Dicke ihrer Schei-

ben, der Breite und Verzierung ihrer äusseren

und inneren Einfassung, des Gebrauchs einzelner

Elemente und Motive sowie der Technik der

Ausführung kann man die Fibeln mit einem Zwi-

schenelement, das der Ornamentkomposition zu-

grunde liegt, in 5 im ganzen amorphe Gruppen
einteilen.

Einen Teil der Motive, die in der Verzierung
der Fibeln vorkommen, kann man mit der Ma-
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nierismus-Ornamentik in Zusammenhang bringen.
Hierher gehören Schuppen- und Münzenstabmoti-

ve, sowie C-förmige Motive. Motive 4er Blu-

mensträuße und Rosetten, die auf einzelnen Fi-

beln dargestellt sind, sind möglicherweise auf die

ornamentalen Druckvorlagen zurückzuführen.

Zu den alten heimischen Traditionen gehören
die Anwendung des Zickzackbandes zur Auftei-

lung eines Gürtels und der Hang zur Entfaltung
und Bereicherung seiner inneren Struktur. Schwe-

rer fällt es, den Ursprung der neunzackigen
Sternchen und der Sechshäckchen- Sternchen zu

erklären. Möglicherweise sind die ersteren mit

Gotik — Reminiszenzen zu verbinden, die zwei-

ten aber sind als Nachahmungen der ersteren zu

betrachten. Die große Ähnlichkeit, die die Orna-

mentverteilung der Fibeln mit der Ornamentver-

teilung auf den ethnographischen Röcken aus

Zemgale (Semgallen) aufweist, ließ anfänglich auf

den Gedanken kommen, daß die Fibelnverzierun-

gen von der Ornamentik aus den Tapetenwebe-
reien des Herzogs Jakob beeinflußt worden sind.

Aber zur Bestehungszeit dieser Werkstätte waren

die Fibeln schon aus der Mode. Wahrscheinlich

ist die Ornamentik der Fibeln gewißermaßen auf

irgendwelche ältere Textilienmuster zurück-

zuführen.

Einen Teil der Fibeln haben unbestreitbar

zünftige Handwerker verfertigt, denen die gezeich-
neten Ornamentvorlagen zugänglich waren. Jedoch

trifft das nicht für alle Fibeln zu. Als Muster ha-

ben oft die von anderen Meistern angefertigten
Fibeln gedient, und deshalb läßt die Ausführung
der Arbeit sehr zu wünschen übrig. Im 17.

Jahrhundert, gleichzeitig mit dem Wechsel der

Form der Fibeln, vollzog sich auch die Abände-

rung ihrer Ornamentik, und die in diesem Artikel

betrachteten Motive büßten an ihrer Aktualität

ein.



ROLVERKA UN APKALUMA ORNAMENTI

PODIŅU KRĀŠŅU ROTĀJUMĀ LATVIJĀ

16. gs. BEIGĀS UN 17. gs. PIRMAJOS GADU DESMITOS

Ieva Ose

Rolverks un apkalums ir iemīļotākie ornamenti

Ziemeļeiropas manierisma stila dekoratīvajā māk-

slā laikposmā no 16. gs. vidus līdz 17. gs. 20.—30.

gadiem. To izplatību veicinājušas neskaitāmas or-

namentālas parauggravīras un mākslas amatnie-

kiem paredzētu dekora paraugu krājumi.
Ar nosaukumu "rolverks" apzīmē ornamentus

vai rotājuma motīvus, kuri malās vai galos ir sa-

rullēti un parasti izmantoti kartušās, vairogos un

citos ietvaros vai arī kā patstāvīgs ornaments.

Kaut arī rolverks ir abstrakts un nekad nav tuvi-

nāts dabas paraugam, definējot to parasti salīdzina

ar sarullētām dzelzs kaluma sloksnēm, saritinātām

ādas siksnām, spirālisku gliemežvāku, satītu tīstok-

li vai joniskā kapiteļa volūtām.
1

Rolverks lielāko-

ties uztverams kā telpisks veidojums — tas ir ga-

tavots vai nu plastisks, vai arī tā apjoms panākts

optiski. Rolverka izcelšanās ir neskaidra. Lielāko-

ties pētnieki uzsver, ka pirmo reizi šādu orna-

mentu izmantojis Roso Fjorentīno 1533.—1535. g.

monumentālo gleznojumu ietvaros Fransuā I gale-
rijā Fontenblo. Tomēr vairāki autori rolverka pir-

mavotus meklē vēl arī dažādās citās vietās, jo
tendence plakni malās sarullēt, lai panāktu plastis-
ki bagātāku iespaidu, vērojama jau vēlajos vidu-

slaikos, piemēram, uzrakstu tīstokļos v. c.

Rolverks izmantots ne tikai Francijā, bet arī

Anglijā, mazāk — Dienvideiropā, taču lielāko po-

pularitāti tas ieguva Vācijā un Nīderlandē. Rolver-

ka ornamenta izplatīšanos Ziemeļeiropā sekmēja
Kornelisa Bosa, Kornelisa Florisa, Jana Vrede-

mana de Vrīsa, Vendela Dīterlina v. c. mākslinie-

ku gravīras.

Atšķirībā no rolverka apkaluma ornaments sa-

stopams tikai Ziemeļeiropā. Par apkaluma orna-

mentu sauc režģim vai sastatnēm līdzīgus

veidojumus, kuri sastāv no simetriski kārtotām S

vai C veidā izliektām, kā arī asi lauztām lentēm

vai ģeometriskiem ķermeņiem. Parasti kā šī orna-

menta paraugu min kalēju gatavotos skārda apka-

lumus, jo ornamentālie motīvi papildināti ar

maziem, apaļiem vai stūrainiem padziļinājumiem
vai paaugstinājumiem. 19. gs. tos sāka interpretēt

kā "naglu caurumiņus" vai "kniežu galviņas", lai

gan bieži tās bija domātas uzliktas pērles.
3

G. Irm-

šers apkaluma ornamenta izveidošanos saista ar

iepriekš izplatīto grotesku, uzsverot, ka laikposmā

no 1540./1550. līdz 1620./1630. g. pie nozīmīgāka-

jām parādībām Ziemeļeiropas ornamenta attīstībā

pieder no Nīderlandes nākošā patika apvienot

groteskas līstes vai arī aplicēt plakni; tā rezultātā

izveidojās apkaluma ornaments.
4

Apkaluma orna-

mentu attēlo plaknē, radot ažūru vai aplikatīvu

iespaidu. Ornamentālās parauggravīrās to daudzās

variācijās attēlojuši galvenokārt Nīderlandes māksli-

nieki, it īpaši Jans Vredemans de Vrīss. Bieži

vien abi minētie ornamenti ir apvienoti — plaka-
nais apkalums papildināts ar rolverka sloksnēm,
kas telpiski paceļas no pamatnes un saritinās.

Rolverka un apkaluma ornamenti sastopami ne

tikai Vācijā un Nīderlandē, bet arī citu Baltijas
jūras piekrastes zemju dekoratīvajā mākslā. Lat-

vijā tie saistāmi ar manierisma stilu (ap 1560—

1670), īpaši ar tā pirmo posmu (ap 1560—1610).
Pazīstamākie pieminekļi ar šādu ornamentālu no-

formējumu: arhitektūrā — Rīgas Melngalvju
nama fasāde (1610), dekoratīvajā tēlniecībā —

Ekes konventa ciļņa ietvars (1618), Mazās ģildes

epitāfija Doma baznīcā (1604), F. Ringenberga

epitāfija Pētera baznīcā (1611), lietišķajā mākslā

— 16. gs. beigu un 17. gs. sākuma sudrabkaļu

izstrādājumi v. c.

Šo pieminekļu grupu papildina pēdējā laikā ar-

heoloģiskajos izrakumos iegūtā krāsns keramika,
kuras reljefajā rotājumā izmantoti arī manierisma

stila raksturīgākie ornamenti.

Manierisma stila podiņu krāšņu dekorā rolverks

un apkalums nav dominējošie ornamenti, vienlai-

kus izmantota arī moreska, akants, treļjāža v. c. or-

namenti. Tomēr no dažādām atradumu vietām

zināmi vairāki eksemplāri ar rolverku un apkalu-

mu. Latvijā uz krāsns podiņiem nesastop smagnē-
jas un pārblīvētas ietvaru konstrukcijas vai

laukumu aizpildījumus. Atsevišķām rolverka kar-

tušām ir vienkārša vairoga forma ar plastiskiem
satinumiem malās. Apkalums uz krāsns podiņiem
ir simetrisks laukumu aizpildošs ornaments, kurš

atveidots zemā reljefā, asi izceļot detaļas. Rolver-

ka satinumu dinamika, apkaluma motīvu ģeomet-
riskums un it kā no skārda izgriezto detaļu
asums ietekmējis arī vairāku ornamentālu kompo-

zīciju izveidojumu.
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1. att. Bauskas pilī atrasts rolverka kartušas formas

krāsns podiņš.

Glabājas Latvijas vēstures institūtā (turpmāk— VI).
Inv. Nr. VI 206/90.

2. att. Rīgā atrasta rolverka kartušas formas

krāsns podiņa rekonstrukcija.

Inv. Nr. VI 252/R-109.

Telpiski veidoti rolverki sastopami vairoga for-

mas kartušās, kuras piestiprināja krāšņu starp-

dzegu stūriem. Tādas zināmas Rīgā, Cēsu un

Bauskas pilī. Kaut arī šie vairoga formas podiņi
gandrīz visi ir fragmentāri, rekonstruējot to for-

mu, iegūst divu veidu nedaudz atšķirīgas rolverka

kartušas. Viena vairoga kontūru veido liekta un

lauzta līnija; katrā kartušas pusē ir pa diviem si-

metriskiem rolverkiem — augšējie satinumi rullēti

uz aizmuguri, bet apakšējie — uz priekšu (1.

att.). Otras formas kartušu veido gar vairoga ma-

lām novietoti rolverki (2. att.). Robotas kontūrlī-

nijas nav ne augšmalā, ne apakšmalā, tās

aizstātas ar spēcīgi akcentētiem tīstokļiem. Šīs for-

mas kartušā rolverka motīvi ir vēl plastiskāki un

apjomīgāki nekā iepriekšējam podiņam. Gar vai-

roga malām novietotie seši satinumi rada dina-

misku līniju ritmu. Kustību un nemieru pastip-
rina rituļu sakārtojums — kaut ari tie novietoti

simetriski, kartušas mala it kā viļņojas, jo viens

tīstoklis saritināts uz priekšu, nākamais — uz

aizmuguri. Tinumu malas izceltas ar izteiksmīgu

spirālveida lenti, bet virsma rotāta ar iegriezu-
miem.

3. att. Bauskas pilī atrasta krāsns stūra podiņa rotājums.

Inv. Nr. VI 206/59.
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Krāsns podiņus ar šādas formas rolverka kar-

tušu rotājušas vairākas atšķirīgas heraldiskas kom-

pozīcijas. Datēšanai nozīmīgākie ir Rīgas at-

radumi ar Dieva jēra atveidiem. Virs vai

zem jēra figūras, kurš attēlots ar skatu, vērstu uz

labo vai kreiso pusi, novietots gadskaitlis, kas, jā-

domā, norāda krāsns podiņu gatavošanas laiku:

1591, 1602, 1605, 1607, [1]614. Kā liecina datē-

jums, vairoga formas rolverka kartušas Rīgas krāš-

ņu rotājumam izmantotas apmēram gadsimta ce-

turksni — 16. gs. pēdējā desmitgadē un 17. gs.

pirmajos divos gadu desmitos. Tā kā citi Latvijas
krāsns podiņi ar dekorā izmantotu rolverka kartu-

šu nav papildināti ar gadskaitļiem, par to izgata-

vošanas laiku aptuveni liecina minētie datētie

atradumi. Tomēr jāpiebilst, ka Lietuvā un Polijā
zināmi līdzīgas formas rolverku kartušas krāsns

podiņi ar gadskaitļiem 1568 un 1572.
6

Rolverka motīvi sastopami arī vienā kompozī-

cijā ar apkaluma ornamentu, kas kā vertikāla jos-
la rotā krāsns stūrus. Krāsns stūros novietotās

šaurās joslas izmantoja kā vertikālu akcentu, lai

izjauktu no vienādi rotātiem podiņiem saliktas

krāsns sienas vienmuļību. Stāvus esošo joslu vei-

doja atsevišķi podiņi, kuriem taisnleņķa stūris bija
aizstāts ar nošķeltu un ieliektu virsmu. Vertikālās

4. att. Rīgā atrasta krāsns stūra podiņa rotājuma
rekonstrukcija.

Inv. Nr. VI 252/R-125.

joslas augšgalu noslēdza niša. Šādi rotāti podiņi
atrasti Rīgā, Sēlpils un Bauskas pilī. Viens no

tiem ir vertikālās joslas nobeigums ar nišā ievie-

totu gliemežvāku (3. att.). Dabā sastopamās glie-
mežvāka maigi viļņotās formas, atveidotas mālā,

pārvērtušās stingri simetriskā, palmetei līdzīgā vei-

dojumā ar asām šķautnēm un sava laika orna-

mentu atdarinošu apakšmalu — diviem rolverka

rituļiem —, precīzi piepildot ieliekta trijstūra for-

mas laukumu. Zem tā novietots vertikālas orna-

mentālas joslas augšdaļas fragments. Simetrisko

rotājumu veido C formas lentes ar spirāliski sa-

grieztu galu, kuras varētu nosaukt par rolverka ri-

tuļa griezumu vai sānskatu. Izmantoti arī stilizētu

liliju atgādinoši apkaluma motīvi, kuri it kā aplo-
cīti vai ar skavu piestiprināti pie stāvus novietotās

centrālās lentes. Virs ieliektās nišas virsmas pla-
kanais reljefs paceļas tikai nepilnus 2 mm, tomēr

katra motīva asais un precīzais konturējums pie-
šķir ornamentam sevišķu izteiksmību un rada it

kā plaknei uzlikta dekora iespaidu. Ekspresīvs šis

it kā aplikatīvais rotājums ir divkrāsaini glazētajā
variantā, kad fonu klāj zila, bet reljefu — balta

glazūra. Piesātinātais tumšzilais krāstonis rada op-
tisku dziļumu un skaidri izceļ necaurspīdīgo gaišo

ornamentu, padarot to it kā ažūru.

5. att. Rīgā atrasta krāsns stūra podiņa rotājuma
rekonstrukcija.

Inv. Nr. VI 162/R-177.
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6. att. Bauskas pilī atrasts krāsns vainagojuma podiņš.

Inv. Nr. VI 206/98.

Nākamā ornamentālā kompozīcija greznojusi
krāsns stūrī novietotās vertikālās joslas vidusdaļu.
Šādi rotāti podiņi atrasti Sēlpils pilī un Rīgā (4.

att.). To dekors liecina par iepriekš aprakstītā or-

namenta tālāku attīstību. Saglabājies simetriskais

motīvu izvietojums un to kārtojums ap centrālo

vertikālo lenti, analoģiskas ir divas C formas spi-

rāles, toties pārējās divas šajā kompozīcijā pārvei-
dotas par noslēgtiem, viegli liektiem lāsveida

elementiem. Plastiskāku formu parādīšanās ma-

zina ornamenta ģeometriskumu un asumu, tas

kļūst plūstošāks, bet manierismam raksturīgais

nemierīgais un ņirbošais kopiespaids nezūd. To

pastiprina daüdzo motīvu raibums un sīko detaļu
pārblīvējums.

Trešajam krāsns stūra podiņam (5. att.) pa-

matā vēl saglabājas simetriska kompozīcija ar

centru iezīmējošo vertikālo lenti vidū, tomēr at-

sevišķi motīvi stipri atšķiras no senākā varianta

(3. att.). Spirāliskajiem satinumiem ir apaļš, uz-

biezināts noslēgums, parādījušies plastiski S veida

liekumi, kuros jūtama mīkstā skrimšļu ornamenta

(Knorpelwerk) ietekme. Pazudušas skavas, guļo-

7. att. Rīgā atrasta krāsns sienas podiņa rotājuma
rekonstrukcija un profils.

Inv. Nr. VI 252/R-80.
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šam ovālam līdzīgā veidojuma vidū šķautņaina di-

manta kvadra vietā novietots vienkāršs četrstūris.

Vertikālās lentes sīkie atzarojumi maz atgādina
no skārda izgrieztu detaļu, bet drīzāk līdzinās ne-

lielām lapiņām pie kāda auga kāta.

Apskatītās trīs krāsns stūra podiņu kompozīcijas
parāda apkaluma ornamenta attīstību, pārveidoša-

nos un izviršanu. Dinamiskais, stūrainais, metālis-

ki cietais ornaments ar efektīgo spirālisku motīvu

kārtojumu, kuru kopā satur reljefi iezīmētas ska-

vas (3. att.), pamazām zaudējis saspringtumu un

elegantumu un kļuvis pat pretrunīgs — asi izkal-

tās taisnās lentes un stūrainais rombs kontrastē

ar rotaļīgi samežģītām, it kā glumi slīdošām,
mīkstām formām malās (5. att.). Šīs pārmaiņas
varēja notikt apmēram pusgadsimta laikā. Tā kā

uz minētajiem krāsns podiņiem nav gadskaitļu,
tos grūti precīzi datēt. Pēc stilistiskajām pazīmēm

un analoģijām pirmais eksemplārs datējams ar 16. gs.

pēdējiem gadu desmitiem vai 17. gs. sākumu, bet

trešais attiecināms uz 17. gs. vidu.

E. Foršmans uzsvēris rolverka kartušas īpatnību —

tai parasti nav smaguma centra, nav augšas un

v 7
apakšas. To pašu var teikt par iepriekš apskatīta-
jām kompozīcijām. Ornamentālās joslas var skatīt

no abām pusēm, un podiņus iespējams novietot

katrreiz vēlamajā virzienā. Šāds rotājuma princips
ir izdevīgs gan krāsns keramikas izgatavotājiem,
gan krāšņu būvētājiem, jo nepieciešams mazāks

dažādu atšķirīgu detaļu skaits. Tā, piemēram,
stūra fragments ar gliemežvāka nišu var noslēgt
gan vertikālās joslas augšējo, gan apakšējo daļu.

Zems un plakans reljefs rotā arī citas krāšņu
sastāvdaļas. Aplikatīvu iespaidu rada Bauskas pilī
atrasta vainagojošā podiņa ornaments (6. att.), ku-

ram izmantots apkaluma motīvs. Pakāpju zelmiņa
formā gatavotā podiņa vidū novietots it kā vir-

smai piekniedēts plāns simetrisks reljefs ar apa-

ļiem un ovāliem caursitumiem un vairākām

"kniežu galviņām". Toties krāsns sienas podiņi ro-

tāti ar dekoratīvām kompozīcijām, kurās izmantoti

dažādi ornamentāli motīvi.

Rekonstruējot Rīgā atrasta fragmentāra krāsns

sienas podiņa dekoru sākotnējā izveidojumā, at-

klājās izteiksmīgi moreskas lenšu savijumi un

izliekumi, kas apvienoti ar apkalumu atgādinošiem

8. att. Rīgā atrasta krāsns sienas podiņa rotājuma
rekonstrukcija un profils.

Inv. Nr. VI 252/R-79.
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9. att. Manierisma stila krāsns rekonstrukcija.

16. gs. beigas —
17. gs. sākums.

stilizētu lapu motīviem, neiztrūkstošajiem cauru-

miņiem un "kniežu galviņām" (7. att.). Centrāli

komponētais ornaments ar simetriski novietotām

detaļām rūpīgi izveidots zemā, plakanā reljefā, ie-

zīmējot asu, kā ar nazi grieztu kontūrlīniju un

teicami atrisinot lenšu krustojumu vietas. Šim iek-

šējas enerģijas pārpilnajam ornamentam ir līdzība

ar Antverpenes izdevēja Hieronīma Koka (Cock)
16. gs. vidū publicētā moresku krājuma vienu

lapu, kuras ornaments literatūrā apzīmēts arī par

moresku rolverka stilā.
8

lespējams, ka no šī pa-

rauga krāsns podiņa modeļa gatavotājs aizguvis

galvenos elementus un kompozīcijas principus,
bezgalīgo ornamentu pārveidojot noslēgtā centris-

kā rotājumā, kurš uz krāsns podiņa papildināts ar

divkārša ietvara joslām — pērļu virkni un apkalu-

mu atgādinošu motīvu ritmisku miju.

Rolverku atgādinoši satinumi un apkalumam

līdzīgi elementi izmantoti vēl kāda Rīgā atrasta

krāsns sienas podiņa rotājumā (8. att.). Šajā kom-

pozīcijā redzamais četru sirdsveida motīvu centrāli

simetriskais kārtojums ap vidū novietotu rozeti

daudzkārt variēts un plaši sastopams 17. gs. pir-

mās puses krāsns podiņu dekorā. Turpmāk, mai-

noties atsevišķu daļu proporcijām un kompozīcijas

pamatshēmai papildinoties ar dažādiem elemen-

tiem, sākotnēji plakanais, it kā no metāla skārda

izgrieztais aplikatīvais ornaments pārtop par vijīgi
izliektu augu stīgu un lapu kārtojumu.

Spriežot pēc Latvijā atrastajiem podiņiem, jādo-

mā, ka vesela krāsns tikai ar rolverka un apkalu-

ma ornamentiem vien nav dekorēta, bet tie

papildinājuši ar dažādiem manierisma ornamen-

tiem un motīviem greznotas krāsns ārējo izskatu.

Lai gūtu aptuvenu priekšstatu par 16. gs. beigu —

17. gs. sākuma krāsns izskatu, dažādu rotājumu

izvietojumu un podiņu atrašanās vietu, izstrādāta

vienas krāsns grafiska rekonstrukcija. Tai pamatā
izmantoti Bauskas pilī atrastie podiņi, bet

starpdzegas stūriem — Rīgas atradumi (9. att.).
Rekonstruētās krāsns sienas sastāv no daudziem

kvadrātam tuvas formas podiņiem ar centrāli si-

metrisku rotājumu. Krāsns augšbūves stūru no-

šķēlumu vertikālās joslas rotā stateniski kārtots

apkaluma ornaments ar gliemežvāka nišu noslēgu-
mā. Starpdzegas stūrim piestiprināts rolverka kar-

tušas formas vairodziņš, bet krāsns augšmalu
noslēdz pakāpju, zelmiņa formas vainagojošo podi-

ņu rinda. Krāsns ārējā izskata zīmējums izstrā-

dāts, pamatojoties uz minētā laika Viduseiropas

krāšņu uzbūvi. Šādas krāsns augstums ir apmē-

ram divi metri.

Tāpat kā visas krāsns uzbūve, arī atsevišķu po-

diņu rotājums nav vietējo meistaru izdomāts. De-

korā izmantotie rolverka un apkaluma ornamenti

uz krāsns podiņiem nospiesti no ievestām matri-

cēm vai ari tās darinātas pēc ārzemju gravīru pa-
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raugiem. Apskatītajiem Latvijas krāsns podiņiem
formā un dekorā līdzīgi izstrādājumi zināmi Lietu-

vā
9

, Polijā
10

,
Zviedrijā

11

,
Vācijā

12

.

Rolverka un

apkaluma ornamenta izcelsme neapšaubāmi mek-

lējama 16. gs. otrās puses vācu un nīderlandiešu

mākslinieku gravīrās. Skatot ornamentālos parau-

gus
13

,

ik pa brīdim pavīd kāds no pazīstamiem
krāsns podiņu dekora motīviem, tomēr pilnīgi

precīzas rotājuma kompozīcijas kopijas līdz šim

nav izdevies atrast. Jādomā, ka krāsns podiņu de-

kors gatavots, vienkāršojot, pārveidojot un papildi-

not sava laika ornamentālās parauggravīras,

pārņemot no tām tikai atsevišķas detaļas vai to

izkārtojumu un piemērojot sava materiāla —

māla — izteiksmes iespējām. E. Foršmana uzsvēr-

tais ziemeļu ornamentālistu tipiskais paradums —

pēc patikas izraut no konteksta atsevišķas detaļas
un salikt tās par jaunu

14

—, šķiet, pilnā mērā at-

tiecināms arī uz krāsns podiņu dekora gatavotāju

pieeju veicamajam uzdevumam: gravīras izmanto-

tas tikai kā ietekmes avots, nevis akli kopētas.

Krāsns podiņu modeļu gatavotāji to rotājumu

kompozīciju piemērojuši dekorējamam laukumam,

izvēloties simetrisku detaļu kārtojumu. Krāsns sie-

nas podiņos jūtams P. Jesena uzsvērtais Nīderlan-

des ornamentālistiem tipiskais uz centru vērstais

laukumu dalījums.
15

To daļēji noteica arī pašu

izstrādājumu forma — uz krāsns podiņu kvadrā-

tiskās virsmas centriski izkārtots ornaments veik-

smīgi piepilda visu laukumu. Tāpat kā gravīrās,
kuras .ir dažādu formu un sīkdaļu pārkrautas, arī

krāsns podiņu dekorā jūtamas manierisma māk-

slai raksturīgās bailes no tukšuma. Tas redzams

gan vertikālo krāsns stūra joslu dekorā, kur katrs

elements iespējami blīvi aizpilda paredzēto lauku-

mu un jebkurš brīvs virsmas gabaliņš piepildīts ar

sīkām detaļām, radot pat pārblīvētības iespaidu,

gan arī krāsns sienas podiņu rotājumā, kur raibi

ņirbošā kompozīcija vēl papildināta ar divkāršu

ietverošu ornamenta joslu.
No ornamenta paraugu krājumiem pārņemtas

ne tikai rotājuma formas un kompozīcijas, bet arī

tonālais risinājums. Lai rolverka un apkaluma or-

namenti kļūtu izteiksmīgāki un labāk izceltos, gra-

vieri reizēm attēloja gaišu rotājumu uz tumša

fona. Arī daļai no krāsns podiņiem izmantots

kontrastains reljefa noformējums: izcelto orna-

mentu klāj matēta balta glazūra, bet pamatni —

tumšzila glazūra. Līdz ar to zemais, plakanais de-

kors optiski kļūst ažūrs un palielinās tā izteiksmība.

Kā jau minēts raksta sākumā, rolverka un ap-

kaluma ornaments manierisma stila dekoratīvajā
mākslā lietots no 16. gs. vidus līdz 17. gs. pirma-
jiem gadu desmitiem. Latvijā precīzs datējums līdz

šim zināms vienīgi atsevišķiem Rīgas krāsns podi-
ņiem ar gadskaitļiem uz rolverka kartušas vairo-

ga. Tie liecina par rolverka izmantošanu krāšņu
dekorā 16. gs. pēdējā gadu desmitā un 17. gs. di-

vos pirmajos gadu desmitos, lai gan kaimiņu teri-

torijās, kā jau minēts, rolverka kartušas podiņi
papildināti ar agrākiem gadskaitļiem. 16. gs. pēdē-
jā desmitgadē un 17. gs. pirmajos gadu desmitos,

jādomā, gatavoti arī pārējie ar rolverku un apka-
luma ornamentu rotātie Latvijas krāsns podiņi.
Šāds darināšanas laiks atbilst arī manierisma stila

datējumam mūsu teritorijā. To apstiprina arī G.

Irmšera secinājums, ka Baltijas jūras piekrastes
teritorijā pilsētu birģeriskajai kultūrai bija sevišķa
tieksme pēc Nīderlandes dekora formām un tikai

ap 1620. g. apkaluma ornamentu aizstāja ar

plūstošo "mīklas" un skrimšļu ornamentu (Teig-
und Knorpelwerk)}6

Kaut skaitliski neliela, tomēr ar izteiksmīgu rol-

verka un apkaluma ornamentu rotātā Latvijas
krāsns podiņu grupa papildina līdzšinējo priekšsta-
tu par manierisma stila ornamentu lietojumu de-

koratīvās mākslas izstrādājumos mūsu teritorijā.
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ROLL- UND BESCHLAGWERK

IM DEKOR DER KACHELÖFEN IN LETTLAND

AM ENDE DES 16. UND IN DEN ERSTEN

JAHRZEHNTEN DES 17. JAHRHUNDERTS

Ieva Ose

ZUSAMMENFASSUNG

Unter den bedeutendsten Ornamenten des Ma-

nierismus in Nordeuropa seit der Mitte des 16.

Jahrhunderts bis 1620/30 muß man Roll- und

Beschlagwerk nennen. Zu ihrer Popularität haben

die von Deutschland und Niederlanden aus ver-

breiteten Gravüren beigetragen, die die Vorlagen
für die Dekoration verschiedener Gegenstände ge-

boten haben. In Lettland wurden Roll- und

Beschlagwerk als Schmuck in der Architektur, de-

korativen Bildhauerei, angewandten Kunst und im

Kunstgewerbe, darunter auch an Kachelöfen, be-

nutzt. Mehrere in Form einer Rollwerk-Kartusche

verfertigte Kacheln (Abb. 1, 2) führen Jahres-

zahlen (von 1591 bis 1614) und zeugen davon,
daß das Rollwerk im Dekor der Öfen im letzten

Jahrzehnt des 16. und in den zwei ersten

Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts verwandt wor-

den ist. Vermutlich stammen aus dieser Zeit

auch andere mit Roll- und Beschlagwerk deko-

rierte Kacheln Lettlands. Beide Ornamentmotive

hat man sowohl für den Schmuck der Bekrö-

nungskacheln (Abb. 6), als auch für vertikale

Zierleisten der Öfen (Abb. 3—5) gebraucht. Die

weitere Entwicklung des Beschlagwerks ist auf

der Kachel (Abb. 5) gezeigt, wo sich der Einfluß

vom Knorpelwerk schon spüren läßt. Dieses

Stück ist vermutlich um die Mitte des 17.

Jahrhunderts verfertigt worden. In einem niedri-

gen, flachen Relief ist der zentralsymmetrische
Schmuck der Wandkacheln komponiert, und es

sind hier Motive des Beschlagwerks mit Maures-

ke, Rosetten u. a. vereinigt (Abb. 7, 8). Die oben-

erwähnten Kacheln wurden in Lettland sowohl

einfarbig — grün — als auch zweifarbig — blauer

Fond und weißes Relief — glasiert. Die Vertei-

lung der genannten Kacheln am Ofenkörper ist in

der Rekonstruktionszeichnung eines Ofens aus

dem Ende des 16. — Anfang des 17. Jahrhun-

derts zu sehen (Abb. 9). Die Rekonstruktion wur-

de aus den in Riga und in der Burgruine Bauska

(Bauske) gefundenen Kacheln ausgeführt.



NO MANIERISMA LĪDZ JŪGENDSTILAM

(LATVIJAS CUNFTU POKĀLU ORNAMENTS)

Valda Vilīte

Ornamenta maiņa 17.—20. gs. Latvijas lietišķajā
mākslā it pilnīgi atklājas cunftu pokālu piekariņos.
Amatu lādēs tika glabāti kausi, apjozti ar īpašām

cilpām, kurās katrs jaunuzņemtais zellis vai meis-

tars iekarināja izrotātu sudraba plāksnīti ar vārdu,

uzvārdu un notikuma datumu. Bagātāko amatu —

miesnieku, maiznieku, mūrnieku un galdnieku —

pokāliem ar laiku sakrājās pa simt un vairāk pie-

kariņu. 1936. gadā pēc cunftu likvidēšanas tie no-

nāca Amatniecības kamerā, bet pēc tam — Rīgas,

Jelgavas, Liepājas un Kuldīgas muzejos.
Tā kā piekariņi gan no pasūtītāja, gan izpildī-

tāja puses bija saistīti ar organizēto amatniecību,

tie pārstāv tipisku pilsētas mākslu. Latvijas sud-

rabkaļi iekļāvās stingri reglamentētā cunftu sistēmā,
kas Viduseiropā un Ziemeļeiropā darbojās kā vie-

nojošs faktors. Kā tipoloģiska grupa piekariņi
atrodami arī Igaunijas muzejos, tiesa, mazākā

skaitā, turpretī publikācijās par Rietumeiropas dārg-
metālu kolekcijām tie pieminēti maz un tikai kā

pokāla daļa vai ilustrācija amatu vēsturei.
1

Meistara

un proves zīmes uz tiem iespiestas reti, taču uz

izgatavošanas vietu norāda piekariņu piederība kon-

krētai pilsētai, bet uz laiku — iegravēts gadskaitlis.

Pārlūkojot muzeju fondus, atradās pāri par 30

piekariņiem, kas izgatavoti 17. gadsimtā. Daļa no

tiem reproducēta Latvijas sudrabkalumu mākslai

veltītās izstādes (Rundāles pilī) katalogā.
2

Sudraba

priekšmeti ar manierisma stila ornamentu nav

daudz un lielākoties atrodas ārpus Latvijas robe-

žām, tādēļ pelna lielāku ievērību. Vecāko pieka-

riņu formai ir nepārprotama saistība ar pilsonisko

aprindu rotaslietām, bet jo sevišķi ar tikai Vācijā
un Austrijā izplatītu piespraudes tipa miniatūru

portretu zelta un dārgakmeņu, retāk sudraba ietvarā,
t. s. Medaillenkleinode. Kā tas redzams 17. gadsimta
portretos, medaljoni — piespraudes — bija visskais-

tākie parādes tērpa rotājumi un turklāt apzīmēja
piederību noteiktai sabiedrības daļai. Hercogistēs tie

kalpoja valdnieka popularizēšanai. Ap 1600. gadu

izgatavots medaljons ar Kurzemes hercogienes
Elizabetes Magdalēnas portretu lietā rolverku un

ziedu ietvarā. Berlīnes Valsts muzeja Monētu ka-

binetā atrodas 1642. gadā gleznots hercoga Jēkaba

portrets ar dārgakmeņiem rotātā zelta ietvarā.
3

Pirmie cunftu piekariņi ir visai līdzīgi šīm rotas-

lietām, pie tam vidējā daļā — spogulī — pār-

ņemta medaljonu aversā attēloto emblemātisko

kompozīciju un heraldikas atribūtu lietojuma ide-

ja, kura ļāva mazā laukumā ietilpināt maksimāli

daudz informācijas par pasūtītāju. Katram amatam

bija sava emblēma darbarīka vai kāda alegoriska
tēla formā, kas nereti iekļāvās kartušas ornamenta

kompozīcijā.
Pie medaljona tipa pieder Rīgas cepurnieku

cunftes zeļļa Hansa Suthofa piekariņš (1. att.). Tā

ažūrais rombveida ietvars sastāv no lietām četr-

lapu rozetēm, podziņām, miniatūrām osām un

tornīšiem. Visai tieši šim retajam piemēram at-

bilst Antverpenes juveliera Ābrahama de Brūna

(1540—1587) medaljoni
4

un Bambergas bīskapam
Gotfrīdam fon Ašenhauzenam pēc 1610. gada vel-

tītās miniatūras ietvars.5
1660. gadā vienā formā at-

lieti divi piekariņi Rīgas miesnieku zeļļiem
Simonām Gerkenam un Jakobam Lēmanim.

6
Trīs

ķēdītēs iekārto gludo spoguli aptver ažūrs auss

skrimstalas ornaments.

Zeltkaļu cunftu meistari šo pasūtījumu izgatavo-
šanai plastisko formu lietojuši reti. Parasti viņi
ņēma sudraba skārdu, izgrieza ovālu ar gludu vai

robotu malu, kartušas vidējo daļu izlieca uz augšu
(retāk ielieca) un ietvaru apstrādāja atbilstoši izvē-

lētā ornamenta zīmējumam gravējuma vai ciļņa,
bet visbiežāk kombinētā tehnikā. Kā vienkāršākais

variants minams 1649. gadā izgatavots piekariņš
Rīgas ormanim Tenim Causzingam — gluds vai-

rogs ar gravētām šaurām lapām (2. att.). Primitī-

vais ornaments paralēli citiem apbrīnojami notu-

rīgi saglabājās turpmākajos gadsimtos, ietekmējot
ari zemnieku rotaslietu — saktu — konservatīvo

dekoru. Vairoga formas amatu zīmes jau sasto-

pamas Ungārijas viduslaiku lietišķajā mākslā.
8

Klasiskā rolverka ietekme saskatāma tikai uz

viena piekariņa, kurš, spriežot pēc iegravētā gad-
skaitļa "1637", ir Rīgas miesnieku cunftes visve-

cākā relikvija (3. att.). Antonija Lēmaņa iekļūšana
zeļļa kārtā iemūžināta ar kartušu, kuras augšdaļā
pie iekāres cilpas veidojas kaut kas līdzīgs rolverku

agrafei. Analoģiska, taču labāk izprasta forma ir

kaklarotai, kas redzama 1615. gadā eleznotajā
Kurzemes hercoga Vilhelma portretā. Gravēts

un ažūrs auss skrimstalas ornaments izmantots

1650. gadā Rīgas miesnieku zeļļa Hinriha Šnūzinga
piekariņam (4. att.).
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1. att. Rīgas cepurnieku cunftes zeļļa Hansa Suthofa piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 17. gs. 10,1x6,5. RVKM,
inv. Nr. VRVM 438/1.

2. att. Rīgas ormaņa Teņa Causzinga piekariņš.
Rīga. Nezināms meistars. 1649. 7,4 x6,8. RVKM, inv. Nr.

VRVM543/4.

17. gs. otrajā pusē Rīgas un Liepājas sudrab-

kaļu darbnīcās lineārais auss skrimstalas motīvs

nereti papildināts ar kāda viltīga purniņa atveidu

un pakāpeniski kartušas ietvaru aizpilda dzīvās

dabas formas. Ar 1668. gadu tās pieņem jūras

iemītnieku veidolu. Ormaņa Mārtiņa Zīszakela

piekariņa spoguli sakampis milzu purns ar mīk-

stām asimetriskām spurām, starp tradicionālajām
smailajām lapām pulsē ūdens burbuļi vai medūzas

sāns (5. att.). 1673. gadā līdzīgi taisītais piekariņš
kučierim Vilhelmam Dīčmanim

10
ilustrē vienu no

manierisma pārsteidzošajām izpausmēm — orna-

menta forma it kā paredz tikai pēc 100 gadiem
izkopto rokoko stilu.

Ap 1680. gadu Rīgā parādījās spurainais auss

skrimstalas ornaments ar fantastiskiem maskaro-

niem kartušas šaurajos galos. Viens no raksturī-

gākajiem šajā grupā ir dzirnavnieku cunftes zeļļa
Fridriha Blauroka piekariņš (6. att.). Liepājā jopro-
jām izmantots tikai plakanais auss skrimstalas or-

naments, turpretī Rīgā top tik sarežģīta forma kā

piekariņš stiklinieku zellim Joahimam Ragnovam
11

,

kur manierisma ornamenta siluetu veido brīnu-

mainās pozās savītas kailfigūras un spārnotas gal-
viņas.

Līdztekus vēlīnā manierisma stila izpausmēm

Latvijas pilsētu sudrabkaļi labprāt sekoja "puķu
modei" un piekariņu malas rotāja ar barokālām

ziedu, akanta lapu, augļu grupu un spārnotu gal-
viņu kompozīcijām. Šī mode noturējās ügi, viens no

3. att. Rīgas miesnieku cunftes zeļļa Antonija Lēmaņa piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1637. 13,8x7,5. RVKM, inv. Nr.

VRVM 12/9.
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pirmajiem piemēriem ir Rīgas stiklinieku zeļļu velte

cunftes patronam Sv. Lūkasam 1669. gadā. Pieka-

riņam ir apstrādātas abas puses, spoguli sedz sar-

kans stikls (7. att.). Citkārt kartušu veido reljefi
ziedi ar akanta zariem

,

ziedoši akanti
,

gadsim-
ta beigās krāšņās kompozīcijas bagātina augļu

grupas. Jelgavas sudrabkalim Danielam Dankmei-

jeram salīdzinoši oriģināli 1695. gadā izdevies saba-

lansēt augļu festonus un akanta zarus.
14

1698. gadā

taisītajam Rīgas dzirnavnieku pokāla piekariņam

(8. att.) sulīgas akanta lapas veido arabesku, bet

augļu grupas visai novēloti atkārto dekoratīvo

šķīvju malu rotājumu, kādu 20 gadus agrāk

izmantoja izcilie Rīgas zeltkaļu cunftes meistari

Jirgens Lindens, Andreass' Bekers un Heinrihs no

Ķelnes.
18. gadsimta pirmajos desmit gados nekādi jau-

ninājumi neparādās. Sudrabkaļi piekariņos no ab-

straktu līniju pinuma pāriet uz dabas formu

tiražēšanu, kur pirmo vietu nenoliedzami ieņem
akanta lapu motīvi. Gadsimta pirmajā trešdaļā do-

minē klasiskā akanta sulīgais vijums, kādu to pa-

zīstam franču juveliera Luī Ruperta zīmējumos.
Uz šī fona neparasts piemērs ir 1715. gadā taisīts

piekariņš kučieru eltermanim Jēkabam Krūzēm

(9. att.), kur kopā ar manierisma izteiksmības

pārpilnu maskaronu, gliemežnīcu, labā kvalitātē

izpildītu eņģeļa figūru un pat "pākšu" motīvu re-

dzams lentes ornaments. Tobrīd Rīgā sudrabkaļu

bija maz, jo Ziemeļu karš un mēris dzīvajos at-

stāja tikai vienu — Hinrihu Frīdrihsu, bet līdz

1715. gadam bija paspēts pieņemt no jauna divus —

Dānieļu Ulrihu Hefkenu un Jakobu Štabenavu.

Jāpiezīmē, ka lentes ornaments lietots vēl agrāk —

1714. gadā mirušā Rīgas meistara Johana Spanīra

paplātes ažūros nlakanos rokturus veido ar lenti

apvīti rožu zari.
1

Piekariņu ar akanta lapu motīviem ir tik daudz,

ka iespējams izsekot baroka stila ornamenta attīs-

tībai. 1707. gadā Jelgavas maiznieks Kristofers

Muse saņēmis amata zīmi, kuras ietvarā akanta

arabeskas forma kļuvusi slaidāka. Pēc desmit

gadiem līdzīgi strādāts Kuldīgā. Tur parādījusies

sērija līdzīgu kartušu ar podnieku cunftes emblē-

mu spogulī.
17

Rīgā ilgstoši ekspluatēts sevišķi de-

koratīvs piekariņa tips ar ziedoša smaillapu
akanta arabesku. Drēbnieka Oto Jirgena Zonnes

piekariņā 1717. gadā tā papildināta ar gliemežnīcu
un spārnotu galviņu (10. att.). Johans Ernsts Vite

1723. gadā pats sev izgatavojis piekariņu Liepājas
zeltkaļu cunftes pokālam, kur akanta arabeska ap-

vienota ar astragālu.
18

Konservatīvu pieeju orna-

menta izvēlē demonstrē Rīgas sudrabkaļa Efraima

Dobermaņa 1733. gadā izgatavots liels apzeltīts

piekars.
19

Tajā kuplās akanta lapas veic spogulī
ievietotā ģerboņa lambrekena funkciju. Arī pro-

vinču pilsētās vienlaicīgi ar smaillapu akantu

izmantota baroka stila sākumposma ornamentikā,

4. att. Rīgas miesnieku cunftes zeļļa Hinriha Šmīzinga piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1650. 15x8,4. RVKM,
inv. Nr. VRVM 12/2.

apvienota ar akanta kausu. 1731. gadā Liepājā
kāds piekariņš uztaisīts tikai ar četrām gravētām
gliemežnīcām un tikpat daudz akanta kausiem.

20

Ap 1735. gadu lentes ornaments bija kļuvis par

vadošo, tā modifikācijas sastopamas līdz pat 18. gs.
60. gadiem. Nereti lietotas no tā atvasinātas lent-

veida volūtas, kuras bija parocīgi izvietot ietvara

ovāla garākajās malās, galos tradicionāli atveidojot
pa gliemežnīcai, spārnotai galviņai vai kronim. Kā

jauninājums minama rūpīga brīvo laukumu, t. i.,
ornamenta fona, apstrāde. Gludās virsmas cizelēja,
iegravēja rūtojumu, zvīņu vai kādu citu rakstu,
pie tam tika saglabāta kompozīcijas simetrija.

1734. gadā izgatavotā Rīgas cepurnieku cunftes po-
kāla piekariņa lentes ornamenta ielokā parādās ro-

koko stilu vēstoša treljāža (11. att.). 18. gs. 50. gadu
beigās lentveida volūtas kombinēja ar ziedu gro-
ziem un rokaju gliemežnīcām. 1759. gadā drēb-

nieks Rihters saņēmis piekariņu ar simetriskām

rokaju gliemežnīcām un volūtām astragāla ietvarā.
21

18. gs. otrā puse bija Latvijas sudrabkalumu

mākslas uzplaukuma laiks. No šī perioda sagla-
bājies liels skaits labā kvalitātē izpildītu darbu.

Atšķirībā no perfektajām piekariņu sērijām intere-

santāki ir tie izstrādājumi, kur mēģināts florālā

un ģeometriskā ornamenta motīvus apvienot ar

emblemātisku kompozīciju elementiem. Jelgavas
sudrabkalis Georgs Fridrihs Gronavs 1760. gadā
piekariņa spoguli samazinājis un platajā ietvarā

starp arhaiskām četrlapu rozetēm un rokajiem
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6. att. Rīgas dzirnavnieku cunftes zeļļa Frīdriha Blauroka

piekariņš.
Rīga. Nezināms meistars. Ap 1680. 10,7x7,7. RVKM,

inv. Nr. VRVM 161/5.

5. att. Rīgas ormaņa Mārtiņa Zīszakela piekariņš.
Rīga. Nezināms meistars. 1668. 9,8 x8,2. RVKM,

inv. Nr. VRVM 543/7

7. att. Rīgas stiklinieku cunftes zeļļu pokāla piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1669. 11,5x7,9. RVKM,
inv. Nr. VRVM 443/20.

8. att. Rīgas dzirnavnieku cunftes zeļļu pokāla piekariņš

Rīga. Nezināmsmeistars. 1698. 11,5x10.RVKM,
inv. Nr. VRVM 161/3.
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9. att. Rīgas kučieru eltermaņa Jēkaba Krūzes piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1715. 13x10,3.RVKM,
inv. Nr.VRVM 543/11.

10. att. Rīgas drēbnieku cunftes meistara Oto JirgenaZonnes

piekariņš.
Rīga. Nezināms meistars. 1717. 14,6x10,5. RVKM,

inv. Nr. VRVM 176/2.

11. att. Rīgas cepurnieku cunftes zeļļa Frīdriha Berga piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1734. 16,1x11,2. RVKM,
inv. Nr. VRVM 438/6.

12. att. Jelgavas pozamentieru cunftes meistara Kristiāna

Gotfrīda Cera piekariņš.
Jelgava. Georgs Frīdrihs Gronavs. 1760. 15x10. RVKM,

inv. Nr. VRVM 584/5.
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13. att. Rīgas cepurnieku cunftes zeļļa JohanaSamuela
Vīdemaņa piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1777. 13,1x9,8. RVKM,
inv. Nr. VRVM 438/10.

14. att. Rīgas cepurnieku cunftes zeļļa Johana Georga Krūza
piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1778. 13x9,9. RVKM,
inv. Nr. VRVM 438/11.

15. att. Rīgas miesnieku cunftes zeļļu pokāla piekariņš.
Rīga. Nezināmsmeistars. 1787. 13x12,5. RVKM,

inv. Nr. VRVM 12/7.

16. att. Rīgas miesnieku cunftes zeļļu pokāla piekariņš.
Rīga. Johans Joahims Krūzemanis. 18./19. gs. mija 12,8x9,9.

RVKM, inv. Nr. VRVM 12/12.
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(jāpiezīmē, ka 1746. gadā šis meistars vēl sekoja

lentveida volūtu modei
2
) ietilpinājis gandrīz simet-

riskus pilnības ragus ("Herculis munus"
23

) un

mūžīgās kustības simbolus (12. att.). Maiznieki

bija iecienījuši divu kāpjošu lauvu turētu kliņģeri
ar kroni ("Bonum fallach"

24
), podnieki — puķi

podā ("Utrumque"
25

). Rokoko laikā lielajās sudrab-

kaļu darbnīcās ilgstoši gatavoti piekariņi pēc vie-

nas perfekti izstrādātas efektīgas shēmas, kurā jo-
projām atvēlēta vieta akanta lapām. 1766. gadā
Johana Dītriha Rēvalda un 1783. gadā Johana

Kristofa Borovska izgatavoto kartušu vienīgo atšķi-
rību pauž iegravētie virvju vijēju vārdi un gadskaitļi.

Formāli rokoko stila piekariņi dalāmi divās gru-

pās: vieniem vai visu kartušu aizpilda cildena

cunftes emblēma, ap kuru ir tikai šaurs rokaju
un ziedu ietvars, piemēram, kariete ar rūpīgi izstrā-

dātām detaļām, 1770. gadā taisītais Jelgavas rat-

nieku cunftes piekariņš,
6

un 1777. gadā darinātais

Rīgas cepurnieka Johana Samuela Vīdemaņa pieka-

riņš (13. att.). Otra grupa — asimetriskas rokaju
kartušas ar nedaudz ziediem vai vispār bez tiem

(14. att.). Rokaju volūtas ar rožu ziediem pieka-

riņu jomā sastopamas vēl 1806. gadā.
27

Jau 1772. gadā Rīgas namdaris Georgs Mihaels

Vencels saņēmis kā meistara zīmi piekariņu, kur

rokoko stila ornaments pilnīgi aizstāts ar lauru

zaru apvītām kolonnām un citiem klasicisma ele-
TO

mentiem. 1787. gadā Rīgas miesnieku cunftes

pokālam piekārts eņģelis, un tikai neliels ar lauru

vainagu apvīts medaljons tā rokā atgādina par šīs

figūras funkciju (15. att.). Izcilākā klasicisma peri-
oda Rīgas sudrabkaļa Johana Joahima Krūzemaņa
gadsimtu mijā darināto piekariņu kādam miesnie-

ku zelliiii raksturo profesionālisms, kas izpaužas
nelielā darba līdzsvarotajā tektonikā un daudz-

pusīga ornamenta izvēlē — ietvaru veido reljefs
lauru lapu, palmu zaru un monētu raksts ar

neuzbāzīgi iestrādātu kroni augšmalā (16. att.)

Viņa darbi demonstrē ampīra iezīmes, bet 1792. gadā
izgatavots piekariņš ar rožu ziedos ievītām emble-

mātiskām maiznieku amatam atbilstošām kompozī-
• 29

cijām ļauj runāt par romantisma ieskaņu.
19. gadsimtā piekariņu skaits nemazinās, taču

vispārīgā sudrabkalumu mākslas krīze ietekmējusi
to kvalitāti. Modē nāca neskaitāmi miniatūri kat-

liņi, cirvji, zāģi, leņķmēri un citi darbarīki, mazi,

plakani skapīši un pat mugursomas, kā arī mo-

nētas ar pielodētu cilpu vai ķēdīti. Ar ornamenta

izkopšanu tiem nav nekāda sakara. Paretam izga-
tavoti arī tādi piekariņi, kas visai neveikli kopēja
17. un 18. formas, un tikai neliela daļa

turpināja iepriekšējo\gadsimtu tradīcijas. Atbilstoši

bīdermeiera modei ovālo plāksnīti pagrieza hori-

zontāli, tradicionālos ornamenta motīvus papildināja

ar vīnogulājiem un ozollapām. 1854. gadā Rīgas
drēbnieku cunftes 300 gadu jubilejas medaljons
izrotāts ar štancētu malu, gravētām akanta lapām

17. att. Rīgas drēbnieku cunftes meistaru pokāla piekariņš.
Rīga. Nezināms meistars. 1854. 10,5x12,7. RVKM,

inv. Nr. VRVM 176/8.

18. att. Jelgavas miesnieku cunftes meistara K. Gangnusa
piekariņš.

Jelgava. Ferdinands VilhelmsLeševics. 1864. 10x7.

VVM, inv. Nr. CVVM 70026/90.
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19. att. Rīgas zeltkaļu cunftes pokāla piekariņš.
Rīga. Karls Ludvigs Sēje. 1902. 3,2x2,2. RVKM,

inv. Nr. VRVM 175/7.

un rokajiem (17. att.). Mazpilsētās taisīti gludi
vairogi ar nīkulīgu gravējuma josliņu gar malu un

neizskaidrojami diletantisku cunftes emblēmas zī-

mējumu, kā, piemēram, 1864. gadā Jelgavas mies-

nieka K. Gangnusa (18. att.) piekariņam. Apmē-

ram pusi no Liepājas Vēstures un mākslas

muzeja kolekcijas veido piekariņi, to skaitā —

īpatnēja, citur neredzēta 19. gadsimta priekšmetu

grupa: ovāli medaljoni ar Latvijā maz izmantotā

filigrāna tehnikā darinātu augšmalu sudraba

mežģīnes un lentes pušķu izskatā.

19. gadsimta beigās cunftes kā amata organizā-

cijas forma bija savu laiku pārdzīvojušas un Rie-

tumeiropā vairs nepastāvēja pieprasījums pēc
amatu zīmēm. Tādēļ kā izcila parādība vērtējams
Rīgas sudrabkaļa Ērika Bakstada "meistarstiķis" —

pokāls, kuru viņš kopā ar ievērojamāko Latvijas
jūgendstila zeltkali Hermani Banku 1895. gadā

uzdāvināja savai cunftei. Pie pokāla atrodas līdz

šim nekur nereproducēti ap 20 tālaika meistaru

pašrocīgi izgatavoti piekariņi ar renesanses, baroka

un jūgendstila ornamentu. Jūgendstila sudrabkalumu

valsts muzejos ir ļoti maz, kā laba ilustrācija šim

laikam var kalpot Kārla Ludviga Sējes 1902. gadā
izgatavotais piekariņš (19. att.). Martins Stage
1910. gadā, iestājoties cunftē, tai dāvinājis piekariņu
ar zeltkaļu patrona Sv. Egīdija attēlu uz krāsainas

emaljas fona lauru zaru ietvarā.

Rezumējot šo īso pārskatu, var teikt, ka cunftu

pokālu piekariņu sacerēšana un izpilde vienmēr ir

gājusi nedaudz savrupu ceļu lielo galda sudraba

priekšmetu ēnā. Tomēr mazo kartušu fantastiskais

skaits, plašās hronoloģiskās robežas un lielā dažā-

dība, iespēja tik daudz reižu nepastarpināti skatīt

oriģinālā viena ornamenta pārtapšanu citā padara

piekariņus par interesantu pētniecības objektu.
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8 Nagybakay P. Zunftaufgebotstafelnaus Ungarn. Budapest,
1981. S. 38.

9
llopTpeT XVII Bena b JIaTBHH: KaTanor BbicraßKH b

PyHflaJibCKOM flßopije/ Coct. E. JlamjMaHe. PHra, 1986. C. 14.

10
Kučiera Vilhelma Dīčmana piekariņš. Rīga. Nezināms

meistars. 1673. 11,3x9,5. RVKM,'inv. Nr. VkVM 543/9.

11
Rīgas stiklinieku cunftes zeļļa Joahima Ragnova pieka-

riņš. Rīga. Nezināms meistars. 1671. 12,6x7,5. RVKM, mv. Nr.

VRVM 443/5.
12 Rīgas stiklinieku cunftes zeļļa Hinriha Gerca piekariņš.

Rīga. Nezināms meistars. 1678. '11,5x9,2. RVKM, mv. Nr.

VRVM 443/15.-
-13

Liepājas dzirnavnieku cunftes pokāla piekariņš. Liepāja.
Nezināms meistars. 1682. 10,9x9,2. Liepājas Vēstures un mākslas

muzejs (LVMM), mv. Nr. LVMM 1356.

14 Jelgavas meistara Jakoba Šēnhībela piekariņš. Jelgava. Da-

niels Dankmeijers. 1695. 12,5x10. RVKM, mv. Nr. VRVM

548/7.
15

Paplāte. Rīga. Johans Spanns. 1713/1714. 50 x28,5. Valsts

vēstures muzejs Maskavā, mv. Nr. TUM 53030/300.
16

Jelgavas maiznieku cunftes meistara Kristofera Muses

piekariņšT Jelgava. Nezināms meistars. 1707. 14x11,2. Ģ. Eliasa

Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs (JVMM), mv. Nr! JVMM

17877.

17 Kuldīgas podnieku cunftes pokāla piekarini. Kuldīga. Ne-

zināms meistars. 1718, 1719. 11,4x7,6; 11,6x7,8; 11,8x8,4;
11,4x7,8. Valsts Vēstures muzejs, mv.Nr. CWM 70027/15, 20, 24.

18
Liepājas zeltkaļu cunftes pokāla piekariņš. Liepāja. Johans

Emsts Vīte. 1723. 14x11,9. LVMM, mv. Nr. L'VMM 1312.

19
Rīgas stiklinieku cunftes meistara Johana Heinriha Šteila

piekariņš. Rīga. Efraims Dobermanis. 1733. 16,4x12,6. RVKM,
mv. Nr. VRVM 443/30.
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20 Liepājas ģērmaņu cunftes meistara M. Kīlberga piekariņš.
Liepāja. Nezināms meistars. 1731. 14x11. LVMM, mv. Nr.

LVMM 1309.

21
Rīgas drēbnieku cunftes meistara Johana Vilhelma Rihte-

ra piekariņš. Rīga. Nezināms meistars. 1759. 17,5x11,5. RVKM,

mv. Nr. VkVM 176/5.
22

Jelgavas maiznieku cunftes meistara Mihaela Grafa pie-
kariņš. Jelgava. Georgs Fridrihs Gronavs. 1746. 14x10. JVMM,

mv. Nr. JVMM 17854/3.
23 Symbola et emblemata. Amsterdam, 1705. N 625.

24
Turpat. Nr. 327.

25 Turpat. Nr. 546.

26 Jelgavas ratnieku cunftes pokāla piekariņš. Jelgava- Nezi-

nāms meistars. 1770. 12x12,5. JVMM, mv. Nr. JVMM 17886.

27 Nezināmas cunftes pokāla piekariņš. Latvija. Nezināms

meistars. 1806. 10x6,8. WM, mv. Nr. CVVM 70028/44.
28

Rīgas namdaru cunftes meistara Georga Mihaela Vencela

piekariņš. Rīga. Nezināms meistars. 1772. 15x13. RVKM, mv.

Nr. VRVM 534/77.
29

Rīgas maiznieku cunftes zeļļa Kārla Ādama Pāpa pieka-
riņš. Rīga. Johans Joahims Kr'ūzemanis. 1792. 16,4x11,8.
RVKM, mv. Nr. VRVM 439/3.

30 Piekariņš. Liepāja. Johans Šulcs. 1818. 11x8. LVMM, mv.

Nr. LVMM 1564.

VOM MANIERISMUS BIS ZUM JUGENDSTIL

(ORNAMENTIK DER ZUNFTPOKALE IN LETTLAND)

Valda Vilīte

ZUSAMMENFASSUNG

In den Museen Lettlands werden zahlreiche sil-

berne Anhänger der Willkomme aus dem 17.—20.

Jahrhundert aufbewahrt. Sie sind in Riga, Jelgava

(Mitau), Liepāja (Libau) und Kuldīga (Goldingen)
verfertigt worden. Die zweitrangige Bedeutung,
die der Form dieser Anhänger beigemessen ist,
ihre große Zahl und die weitgespannten chrono-

logischen Grenzen machen die Anhänger zu einem

idealen, bisher wenig benutzten Forschungsobjekt
in bezug auf die Geschichte der Ornamentik in

der angewandten Kunst Lettlands vom Manieris-

mus bis zum Jugendstil.
Die Gestalt der ältesten Anhänger weist auf

ihre Verbindung mit dem bürgerlichen Schmuck,
sowie mit Schmucksachen, die nur für Deutsch-

land und Österreich bezeichnend sind — den Me-

daillenkleinoden — hin. In der Regel ist nur die

eine Seite der Anhänger bearbeitet, und in ihrem

Mittelteil ist — wie im Avers der Medaillenklei-

node — eine emblematische Komposition darge-

stellt, die die konkrete Zunftzugehörigkeit eines

Gesellen oder Meisters zum Ausdruck bringt.
Der im Jahre 1637 verfertigte Anhänger ist der

einzige, der die Form eines Rollwerks aufweist.

Parallel haben Anhänger in Form eines glatten
Schildes mit einem bescheidenen gravierten Laub-

dekor in allen Jahrhunderten bestanden. Seit dem

Jahre 1660 befolgten die Goldschmiede die weit

verbreitete "Blumenmode", aber bald danach nahm

auch in Lettland die führende Stelle das Motiv

des Akanthus ein, der durch Früchte, geflügelte
Köpfchen und Maskaronen ergänzt war. Aus dem

18. Jahrhundert gibt es Anhänger in einer sogros-

sen Zahl, daß es möglich ist, die Abwandlung
des Akanthusornaments zu verfolgen: blühendes

Akanthuslaub, Arabeske des spitzblättrigen Akanthus,
Akanthusbecher mit Muschelwerk. Um 1715 er-

schienen die ersten Anhänger mit dem Bandel-

werk, das um 1735 eine echte Popularität auch in

den Provinzstädten erlangte.
Die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts war die

nächste Blütezeit in der Tätigkeit der Gold-

schmiede, die eine hohe Qualität der Gegen-
stände, aber auch eine gewisse Serienfertigung
kennzeichnet. Besonders gut kommt das in den

Anhängern des Rokoko zur Schau. Es sei hier

bemerkt, daß die Formen des Rokoko in den

Goldschmiedearbeiten Lettlands zurückhaltend ge-
braucht worden sind, das Ornament aber hat alle

seine Entwicklungsphasen durchgemacht, bis es in

den 70-er Jahren des 18. Jahrhunderts Anhänger
mit Elementen der klassizistischen Ornamentik

erscheinen.

Im 19. Jahrhundert verringerte sich die Zahl

der Anhänger nicht, aber die allgemeine Krisis

des Silberschmiedehandwerks beeinflußte auch die

Qualität der Anhänger. Oft wurden Münzen oder

naturalistische Darstellungen der Werkzeuge benutzt;
nur selten kommt ein schöner Beispiel des Bieder-

meierstils vor.

Aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammt

eine beachtenswerte Arbeit: der in Formen der

Renaissance geschaffene Willkomm des Gold-

schmiedeamtes mit ungefähr 20 Anhängern, die

von allen Goldschmieden, die zu jener Zeit tätig
waren, unter Einfluß der Eklektizismus- und Ju-

gendstil- Ornamentik verfertigt worden sind. Für

diesen Willkomm hat man Anhänger auch am

Anfang des 20. Jahrhunderts angefertigt, denn die

Zünfte gingen in Lettland erst im Jahre 1936 ein.



ORNAMENTAĪPATNĪBAS

LATVIJAS DEKORATĪVAJĀ PLASTIKĀ

17. gs. OTRAJĀ PUSĒ UN 18. gs. SĀKUMĀ

Elita Grosmane

1. att. Moreska no Zlēku baznīcas altāra retabla.

Skatot kāda mākslas veida attīstību plašā per-

spektīvā — no vissenākajiem laikiem līdz mūs-

dienām
—, pat vēl nemēģinādami vārdos izteikt

katram laikmetam raksturīgo un savdabīgo, to ne-

maldīgi intuitīvi pareizi uztveram un izjūtam (ja ir

noteikta zināšanu bagāža). Atšķirības starp antīka-

jiem tēliem, gotiskajām madonnām, neskaitāma-

jiem baroka svētajiem un 20. gs. plastiskajām
konstrukcijām ir skaidras un nepārprotamas. Sa-

dalot katru no laikmetiem desmitgadēs, skaidrās

robežas izplūst, vārdi un spriedumi sāk zaudēt

pārliecības spēku un mākslas darbs — šķietami
deformēties pretrunīgo datējumu, tulkojumu un

skatījuma subjektīvisma ietekmē. Tomēr vēlme

pateikt kaut ko objektīvu un vēsturiskai realitātei

pietiekami adekvātu paliek, un tā liek meklēt kā-

das drošas pazīmes. Ilgu laiku pētot vienu kon-

krētu parādību, to ikdienā detalizēti iepazīstot,

veidojas sava "Mendeļejeva ķīmisko elementu pe-

riodiskuma tabula" ar jau aizpildītiem laukumiem

un vēl tukšām vietām, kas paredz trūkstošo ele-

mentu esamību, kurus var prognozēt, vēl pat ne-

zinot nosaukumus. Izkristalizējas katru gadsimta

desmitgadi raksturojoši rādītāji, kas līdzīgi lakmu-

sa papīriņam ļauj pārbaudīt pašvērtīgi abstrakto

secinājumu un attiecīgas periodizācijas pareizību.
Par šādu nemaldīgu ceļarādītāju, kas nereti mēdz

pazust tādu jēdzienu kā "laikmeta filozofiskā

doma", "galvenie mākslinieciskie strāvojumi",
"ētiskie un estētiskie ideāli" utt. labirintos, kļūst
ornaments.

Kā jebkura mākslinieciskā forma, arī ornaments

ir saistīts ar kopīgās evolūcijas un savas iekšējās
loģikas likumībām. Vai tās būtu lielas arhitekto-

niskas formas vai miniatūri juvelierizstrādājumi,
ornaments vienmēr ir pakārtots kādai citai struk-

tūrai vai priekšmeta funkcijai. Un tomēr to var

aplūkot kā patstāvīgu parādību. Ja iedziļināmies
ornamenta uzbūvē, pamatmotīvu izvēlē un sakār-

tojumā, tas var daudz pavēstīt par laikmetu. Tur-

klāt dekoratīvās formas spēj ātri un jūtīgi reaģēt
uz pārmaiņām mākslinieciskajā gaumē. Ornamen-

ta motīvu izvēle un traktējums var kļūt par svarī-

giem rādītājiem, precizējot ornamentētā mākslas

darba tapšanas laiku un nosakot tā vietu mākslas

nozares attīstībā. Pretstatā dekorētā priekšmeta
uzbūves vai pat dekoratīvās figurālās plastikas
konservatīvismam (ilgā laika periodā nostiprinoties
vienam tēla traktējuma tipam) izšķirošu nozīmi

mākslas darba datēšanā iegūst šaura ornamentēta

tērpa maliņa vai ornaments uz kāda atribūta, pie-

mēram, vairoga. Protams, kā ikvienu radošu pro-

cesu raksturojot, arī šeit jāizvairās no pārspīlē-

jumiem un shematisma — vienā mākslas darbā

var būt veiksmīgi apvienots vecais ar jauno. Tēl-

niecība nevar tik viegli pārorientēties kā glezniecī-
ba un grafika, jo mākslinieku vienmēr kavē

materiāla pretestība (protams, ornaments var būt

iegravēts, taču, piemēram, baroka laikmetā to

pārsvarā grieza kokā, cirta akmenī vai veidoja
stukā un jebkurā gadījumā tam tika piešķirts ap-

joms un dziļums).
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2. att. Auss skrimstalas ornaments no Zlēku baznīcas

altāra retabla.

3. att. Auss skrimstalas ornaments no Kuldigas
Katrīnas baznīcas altāra retabla.

Aplūkosim ornamenta paraugu lapas, kuras 17.

gs. otrajā pusē ar iespiedgrafikas starpniecību iz-

platīja zīmētāji un gravētāji dažādās Eiropas ze-

mēs, un pārbaudīsim, kā šie paņēmieni realizējās

praksē — Latvijas baroka laikmeta dekoratīvajā
tēlniecībā. Šāda pētījuma objektu līdzāsnostādīšana

raksta tēmas aspektā kļūst īpaši saistoša. Pacentī-

simies uzzināt, kas tad bija tas jaunais katrā gadu
desmitā, cik ātri un kādā veidā novācijas izplatī-

jās. Par ne mazāk rosinošu uzdevumu kļūst pirm-

avota atpazīšana. Vienīgi jāpiebilst, ka orna-

menta motīvu vēsturiskās semantikas jautājums

netiks skatīts. (Atbildēt uz jautājumu, kādēļ, pie-

mēram, tieši pagāniskās izcelsmes akants kļuva
par baroka laikmeta vadošo ornamenta motīvu,

patlaban nav viegli, baroks atšķirībā no manieris-

ma nav teorijā balstīts virziens. Pie tam pilnīgi
skaidrs, ka Latvijā strādājošos mākslas amatnie-

kus šī jautājuma teorētiskā puse nenodarbināja.

Viņi ornamentam piešķīra tikai dekoratīvas funk-

cijas.)
Sāksim ar Latvijai klasisku un labi pazīstamu

dekoratīvās tēlniecības pieminekli — Zlēku baznī-

cas iekārtu. Tās tapšanas laiks — 17. gs. 50. gadi —
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4. att. Lielauces baznīcas kancele. 5. att. Nurmuižas baznīcas altāris.

6. att. Akants no Liepājas Annas baznīcas altāra retabla.
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7. att. Landzes baznīcas altāra retabla daļa.

nerada šaubas. Tādēļ interesanti pavērot, kāds šeit

ir noteicošais ornamenta motīvs. Tā ir moreska —

stīgu, ziedu un lapu stilizēts savijums, kas atrodas

retabla frīzes daļā un kārtojas nepārtrauktos apļos

(1. att.). Šī manierisma laikā iecienītā motīva

pirmsākumi meklējami islama mākslā, bet līdz

Latvijai tas, visticamāk, nonācis nīderlandiešu pa-

raugu ietekmē.

17. gs. vidusposmu vairāk raksturo auss skrim-

stalas ornaments. Tas Latvijā pārdzīvo uzplauku-

mu. Fantastiskie savijumi jau sen saistījuši
pētnieku uzmanību. Pēc vācu mākslas vēsturnieka

V. Cilha domām, auss skrimstalas ornamenta po-

pularitāte Eiropas ziemeļos aptver simt gadu ilgu

periodu (1580—1680).
1

Zviedru cilmes pētnieks

8. att. Akants no Lestenes baznīcas.

E. Foršmans to lokalizē no apmēram 1620. gada
līdz 1680. gadam."' Tātad Zlēkās mēs to redzam

pēdējā pirmsnorieta fāzē (2. att.). Raksta uzde-

vums nav iedziļināties visās auss skrimstalas orna-

menta evolūcijas pakāpēs. Pašlaik mums svarīgs ir

tas, kā šis ornaments tiek nomainīts ar citiem —

tai laikā modernākiem ornamentiem vai to motī-

viem. Vēl 17. gs. 60. gados auss skrimstalas orna-

ments, gan ar mazāku intensitāti, valda Nikolasa

Sefrensa, vecākā, darinātajā Kuldīgas Katrīnas

baznīcas iekārtā (3. att.).
Izpētīt Latvijas dekoratīvajā plastikā notiekošo

pāreju no 17. gs. vidus auss skrimstalas ornamen-

ta uz gadsimta beigās valdošo akantu nav viegli,
jo trūkst starpfāzi raksturojošu piemēru — 70. ga-
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9. att. Vecpils baznīcas kancele.

dus jānosauc par tukšiem. To, ka šāda pāreja

bija, vislabāk pierāda gravēto ornamenta paraugu

analīze. Latvijā gan tie nav ne darināti, ne ie-

spiesti, bet pārsvarā jau gatavā veidā ievesti no

citām zemēm, visticamāk no Vācijas, kurai bija

svarīga loma akanta izplatīšanā ziemeļu reģionos,
īsumā atgādināšu, ka akantu kā dekoratīvu motī-

vu atklāja jau senie grieķi. Kopš tā laika akanta

popularitātes uzplūdi un atplūdi svārstās viļņveidī-

gi. Manierisma komplicētajai un abstraktajai pa-

saules uztverei šis motīvs palika svešs. Turpretī
barokā vēlēšanās tuvināties konkrētajai realitātei

no augu valsts atvasināto motīvu atkal cēla gais-
mā. Jau ap 1650. gadu akants atdzima Itālijā, pa-

teicoties divu pazīstamāko gravieru Agostīno

Mitelli un Stefano della Bellas ieguldījumam. Jau-

no modi ātri uztvēra Eiropas ziemeļu reģionos.
Augstais iespiedgrafikas attīstības līmenis ļāva
operatīvi pavairot kā aizgūtos, tā pašdarinātos pa-

raugus. Pieprasījuma pēc tiem netrūka — klasis-

kais akanta motīvs visiem patika.

Zināma augsne katram jauninājumam tomēr jā-
sagatavo, lai gan nevaram atbildēt uz jautājumu,

kādēļ tieši šis motīvs nodarbināja tik daudzu

mākslinieku un mākslas amatnieku prātus, it īpaši

ziemeļu reģionos, kur tā sākotnējā izcelsme droši

vien palika pat neskaidra. Taču lokāla pašattīstība
norisa arī zemēs augšpus Alpiem. Holandiešu da-

bas pētnieku botāniskajās studijās meklējami ba-

roka ziedu ornamenta pirmsākumi. Precīzi un
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10. att. Vecpils baznīcas luktas.

detalizēti augu zīmējumi, to šķērsgriezumi sāka

kalpot ne vien eksaktu noslieču apmierināšanai,
bet kļuva par stimulu dekoratīvu kompozīciju ra-

dīšanai. Vācijā ziedu ornaments parādījās ap 1650.

gadu (agrāk par akantu, kas ienāca ap 1665.

gadu) un vislielāko atsaucību guva juvelieru aprin-
dās.

3 Šis savdabīgais ornaments sastāvēja no mil-

zīgiem dažādās kompozīcijās apvienotiem ziediem,
kurus papildināja gari kāti, lapas, arī pākšaugi, tā-

dējādi veidojot greznas buķetes.
80. gados ziedu ornaments ir jau sasniedzis

Latviju. Kā raksturīgu pārejas tipa piemēru var

nosaukt bojā gājušās Lielauces baznīcas kanceli

(4. att.). Akanta lapa šeit vēl nav pilnīgi atraisī-

jusies no lieliem auss skrimstalu atgādinošiem lie-

kumiem, tā izskatās pietūkuši. Līdzās tam virs

kanceles jumtiņa graciozās vāzēs sakārtoti ziedi,

īpaši neparasti ir hipertrofētie ziedu kausi ar tie-

viem kātiem kanceles korpusa evaņģēlistu rokās.

Vistiešākā veidā tie mūs aizved holandiešu un

vācu ziedu ornamenta pasaulē.
Jau ar lielāku eleganci visdažādāko motīvu ju-

cekli varam saskatīt Nurmuižas (Laucienas) baznī-

cas iekārtā (5. att.). Tā datēta ar 1687. gadu un

apvieno sevī kā vecos, savu laiku izdzīvojušos, tā

jaunos motīvus. Tēlnieks vēl nav spējis pilnīgi at-

teikties no nesen tik iecienītā auss skrimstalas or-

namenta, bet tas vairs nedominē. Vienlaicīgi de-

korācijā ielaužas jau nepārprotama akanta lapa,
ko papildina ziedi, augļi un pākstis. Tomēr paliek
vēl daža laba dīvainība, kā, piemēram, kanceles

korpusa festonu ačgārnā perspektīva (grūti teikt,
vai tā bijusi apzināta vai nejauša).

Citu 17. gs. 80. gadu piemēru atrodam Vidzemē

Mazsalacas baznīcas altāra retablā. Tā dekorācijā
izmantota akanta lapa, ko šķērso drapērijā iekārts

ziedu festons. Tikai dažas nianses segmenta fron-

tona veidojumā atsauc atmiņā auss skrimstalas

ornamentu.

Sākot ar 90. gadiem, eklektisms dažādu motīvu

savienojumā vairs nebija pieļaujams, bija notikusi

pilnīga akanta uzvara un reizē iestājies ražīgākais
posms Latvijas baroka dekoratīvajā tēlniecībā.

Gandrīz vienlaicīgi strādāja vairākas tēlnieku

darbnīcas, tika izvirzītas augstas prasības un pildīti
daudzi pasūtījumi. Viena no vadošajām bija Vents-

pils koktēlnieku darbnīca, kura pastāvēja tik ilgi,
ka tajā jau bija notikusi vairāku paaudžu maiņa.
Vecā meistara dēlus nodarbināja pavisam citi

baznīcu iekārtu dekorēšanas principi. Agrāko un

pilnīgāko to izpausmi sastopam milzīgajā Liepājas
Annas baznīcas altāra retablā (1697). Seit akants

izmantots ar īpašu piesātinātību (6. att.). Tā kul-

minācija ir retabla pamatnē virs altāra, ko no vie-
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11. att. Subates baznīcas kancele.

nas vietas klāj visdažādāko konfigurāciju akanta

vijas, kuras tālāk pāriet kolonnu kātu apakšējā

trešdaļā un pirmo stāvu nodalošajā frizē, pama-

zām virzienā uz augšu zaudējot intensitāti un vie-

nīgi sānu malās vēl uzsitot pa akordam. Auss

skrimstalai tuvie liekumi ir pilnīgi izzuduši, par

manierisma tēlu pasauli tikai attāli vēl var atgādi-
nāt retabla otrā stāva pamatņu augļu, ziedu un

pākšu kompozīcijas, kas dažos rakursos iegūst ar-

čimboldisku nokrāsu. Var droši apgalvot, ka pāre-
ja uz citu ornamenta pasauli ir ne vien notikusi,
bet jau nostiprinājusies. Rodas jautājums — cik liels

ir bijis paša meistara Sefrensa, jaunākā, nopelns
šīs krāšņās pasaules radīšanā un cik lielā mērā

viņš ir bijis atkarīgs no tā, ko saskatām gadsimta
pēdējās trešdaļas ornamenta paraugos? Tik tiešām —
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12. att. Ornaments noApriķu baznīcas parādes ložas.

tieksmi savīt akanta lapu zieda formā jau pirms
Sefrensa popularizējis Augsburgas meistars Johans

Konrāds Reitimans 1678. gadā izdotajās paraugu

lapās. Vācu galdnieku ornamenta sfērā šai laikā

var atrast daudz radniecīga.
4

Līdzīga risinājuma
variācijas atrodamas arī Prāgas galma meistara

Marka Nonnemahera paraugos. Tomēr par tiešu

ietekmi šeit nevar būt runa — Nonnemahera pa-

raugu krājums tika iespiests tikai 1710. gadā, kad

Liepājas Annas baznīcas altāris jau sen bija ga-

tavs. Tātad tuvo paraugu loks ir daudz plašāks,

un tos ne vienmēr varam konkretizēt.

Tagad pievērsīsimies citam Ventspils koktēlnie-

ku darbības aspektam ornamenta jomā. Sākot ar

Liepājas Annas baznīcu, pārsteidzoša ir noturība,
kas vērojama akanta zīmējumā šīs darbnīcas

praksē (Landze, 1701, 7. att.; Lestene, 1704—1709,
8. att.; Salgale, 1722). Tas vedina domāt par ilg-
stoši lietotiem ornamenta paraugiem, kas, pro-

tams, tika variēti, tomēr aktualitāti nezaudēja.
Darbnīcas iekšējā evolūcija ornamenta jomā

izpaužas nevis pamatmotīva maiņā, bet tā traktē-

jumā. Saglabājoties tam pašam vijumu rakstam,

ornaments kļūst grafiskāks, asāks, vairāk saplaci-
nāts, līdz tajā ienāk jau citu laikmetu (rokoko)
vēstoša asimetrija.

Interesanti pavērot, kas notiek pārējās Latvijas
baroka laikmeta tēlniecības darbnīcās. Ar īpaši lie-

lu ornamentālismu izceļas Subates loka kokgrie-
zumi. Tā ir vesela pieminekļu rinda, kurā

iekļaujami kokgriezumi no Subates luterāņu un

katoļu, Vecpils, Gudenieku, Indricas, Kaldabruņas,
Rubenes, Asares baznīcām Latvijā un Stellmuižas

un Šilutes baznīcām Lietuvā. To darināšanas hro-

noloģiskās robežas svārstās no 17. gs. pašām bei-

13. att. Reiterna nama fasāde Rīgā.

gām līdz 18. gs. 20. gadiem. Detalizēti aplūkot vi-

sus piemērus nebūtu lietderīgi, tādēļ pievērsīšos
tikai pašiem raksturīgākajiem, proti, vienam no

agrīnākajiem (ap 1700. gadu) darinājumiem Vecpilī
(9., 10. att.) un darbnīcas vēlīnā posma iekārtai

Subates luterāņu baznīcā (11. att.). Atšķirībā no

Ventspils koktēlnieku darbnīcas paraugiem akants

šeit nav tik aktīvs, dominējošs un izsmalcināti

komplicēts. Tā zīmējums daudz grafiskāks un vi-

jumu raksts vienkāršāks, tas ir sasmalcināts un

sīki sazarots; atkārtojas viena paņēmiena dažādas

variācijas, kas laika gaitā gandrīz nemainās.

Daudz bagātīgāku vielu pārdomām piedāvā šai

darbnīcā tik iecienītā greznā ziedu vija. Sefrensa
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ka tas ir darbnīcas vadošā tēlnieka veiksmīgs at-

klājums, ja vien līdzīgs motīvu traktējums nebūtu

atrodams arī Vestfāles meistara Johana Zasa

darbnīcā 18. gs. sākumā.
5

14. att. Reiterna nama fasāde Rīgā. Ornamenta fragments.

loka meistaru perfekcijas vietā šeit ir uzkrītoša

ornamentālā bagātība un daudzveidība, bet grie-

zums — primitīvāks. Lentē iekārtie smagie ziedu

čemuri saturēti ar lapu un stīgu palīdzību un lejas

daļā noslēdzas ar diviem pušķiem. Varētu domāt,

Ne mazāk daudzskaitlīga ir Liepājas—Kuldīgas
loka pieminekļu grupa. Tā ietver kokgriezumus

no Usmas, Apriķu, Ķerkliņu, Kuldīgas Trīsvienī-

bas, Piltenes, Liepājas Annas, Vārmes, Durbes un

Sakas baznīcām, arī hronoloģiski runa ir par ap-

mēram 20 gadus ilgu laikposmu. No visa bagātā

klāsta, tāpat kā iepriekš, izcelšu tikai ievērojamā-
kos darinājumus. Ornamenta analīzei piemērotākie
un reizē izteiksmīgākie paraugi ir iekārtas Usmā

(1705) un Apriķos (1710). Nezināmā meistara

daiļradē pati svarīgākā loma bijusi akantam, un

tas savu pilnīgāko izpausmi guvis Apriķu baznīcas

parādes ložas kokgriezumos (12. att.). Šeit to redzam

gan ažūru, gan aplikatīvu, gan kā plastisku griezu-
mu. Ziedi ir tikai akantu organizējoši akcenti.

1705. gadā darinātajā Usmas baznīcas retablā

izmantotas vitālas un spēcīgas akanta lapas, bet

plakanākajā un grafiskākajā Apriķu ornamentā

lielāka nozīme piešķirta sazaroto lapu sīkformu

ņirboņai. Pat valdnieka kroņa motīvs transformē-

jies par dadža lapu čemuru. Reizē iekārta skaidri

atklāj meistara izstrādāto ornamenta iekšējo zīmē-

jumu ar raksturīgiem apļveida atkārtojumiem. Šai

gadījumā samērā grūti norādīt uz konkrētiem pa-

raugiem, no kuriem varētu būt aizgūts tieši šāds

zīmējuma raksts.

Kaut arī Rīga bija nozīmīgākais baroka mākslas

popularizācijas centrs Latvijā, saglabājies tikai ne-

daudz pieminekļu, kas ļauj spriest par Rīgas tēl-

nieku lietotā ornamenta raksturu. Rīgā
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Zlēku baznīca

Liepājas
Annas baznīca

Usmas baznīca

Kuldīgas

Katrīnas baznīca

Landzes baznīca

Sakas baznīca

Nurmuižas baznīca

Salgales baznīca

Skaistkalnes baznīca

15. att. Altāra retabla malu ornamenta shēmas.
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dominējošas ir klasicizējošās strāvas, tādēļ orna-

ments dekoratīvajā plastikā ienāk atturīgi. Par

izcilāko paraugu jānosauc Reiterna nama fasāde

(17. gs. 80. gadi) — laicīgās mākslas piemineklis,
kurā ornamentālās formas savu krāšņāko izpaus-
mi guvušas akmens tēlniecībā (13., 14. att.). Dažā-

do motīvu salikuma daudzveidība un bagātība,
izkārtojuma noteiktība un stingrība sasaucas ar

holandiešu meistaru piedāvātajiem paraugiem, ku-

ros dominē frīze, ziedu un augļu vija vai festons.

Analizēt ornamentu Rīgas meistaru kokgriezu-
mos pagrūti divu iemeslu dēļ: pirmkārt, arī pro-

vincē izpildītie pasūtījumi laika gaitā slikti

saglabājušies (visvairāk cietis tieši ornaments),
otrkārt, kaut gan zināmi vairāku autoru vārdi,
darbu skaits ir niecīgs, turklāt paskops ir arī de-

korējums.
Nav iespējams nepieminēt kādu citu strāvu, kas

17. gs. otrajā pusē nonāk līdz Latvijai. Runa ir

par jezuītu mākslas ietekmi. Par galveno jezuītis-
ma izplatības centru kļuva Daugavpils, bet par tā

ietekmi varam runāt arī citās vietās. Šī kustība

pārsvarā bija saistīta ar Lietuvu, Baltkrieviju un

Poliju. Jezuīti, ceļot ēkas un dekorējot tās, izman-

toja savas arhitektu un mākslinieku rezerves.
6

Aplūkojot dažādās akanta variācijas Latvijā, nevar

iztikt bez Skaistkalnes katoļu baznīcas, proti, tās

17. gs. beigās darinātās dekoratīvās iekārtas. Šeit

sastopamies ar pavēsu, perfektu izpildījuma līme-

ni. Vadošais ornamenta motīvs centrālā altāra,
kanceles un ērģeļu prospekta dekorācijā arī ir

akants, vietām to papildina palmu un lauru lapu

motīvi, kuru izpildījumā vairāk jūtams tuvinājums

jutekliskajai realitātei, kas vedina domāt, ka šeit

strādājušajam māksliniekam šie motīvi nebija tikai

uz papīra redzēta abstrakcija.
Ar šo baznīcas baroka kokgriezumu uzplau-

kuma periodu saistāmas vairākas savrupas iekār-

tas. Minēt tās visas nav iespējams, tomēr

laikmeta pilnīgāka raksturojuma dēļ — par dažām

no tām.

Ārkārtīgi grezni ir bijuši otrajā pasaules karā

iznīcinātie līdz šim mākslas vēstures literatūrā ne-

pieminētie Bātas baznīcas altāra retabls, kancele,
biktssols un luktas. Precīzi nosakāms šo priekš-

metu tapšanas laiks, jo luktās iegriezts gadskaitlis

1699, bet retablā kopā ar Osten-Sakenu ģerboni
— 1700. Retabla uzbūvē saskatāma zināma tuvība

Ventspils koktēlnieku darinājumiem, līdzīgi kā

Liepājas Annas baznīcā un Lestenē tā ir trīsstāvu

kompozīcija ar stāvošām figūrām starp kolonnām

un bagātīgu ornamentālo ietērpu. Tomēr šī sakri-

tība ir tikai ārēja.
Vēl vienas Latvijas baznīcas interjera iekārta ir

Apriķu altāra retabls, kancele un biktssols. To va-

rētu uzskatīt par robežšķirtni starp aizejošo pa-

smago un nopietno baroku un vieglo, gaišo un

rotaļīgo rokoko. Apriķu baznīcā šo priekšmetu pa-

rādīšanās saistāma ar 18. gs. 40. gadu pārbūves
darbiem.

7

Noslēgumā rodas jautājums — vai šādam šau-

ras nozares pētījumos bāzētam pārskatam ir kāda

nozīme un vai tas palīdz izprast vietējos māksli-

nieciskos procesus? Jāatbild apstiprinoši. Kā jau
atzīmēts, iedziļināšanās it kā otršķirīgās detaļās
nereti var palīdzēt dot atbildes uz dažiem svarī-

giem jautājumiem. Pašlaik varam droši apgalvot,
ka visi 17. gs. otrajā pusē un 18. gs. sākumā Lat-

vijā strādājošie mākslas amatnieki praktiskajā dar-

bā ir lietojuši gravētas ornamenta paraugu lapas.
Tās visas bija ievestas no Viduseiropas vadoša-

jiem mākslas centriem, un to izplatība bija ātra

un operatīva. Tomēr māksla vienmēr paliek sub-

jektīva — arī tad, ja ar to sastopamies amatnie-

ciskā vidē: katrs izpildītājs saglabā radošu

interpretācijas brīvību. Pat variējot aizgūtus motī-

vus (auss skrimstala, akants, lente), vietējie meis-

tari nepalika tikai pasīvi atdarinātāji. Katrā no

analizētajām darbnīcām un pat katra autora daiļ-
radē sastopam aktīvu līdzdarbošanos, un rezultātā

katru reizi tikusi izstrādāta savdabīga māksliniecis-

kā forma, kuru varam saukt par meistara vai

darbnīcas stilu.
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EIGENARTIGKEITEN DER ORNAMENTIK

IN DER DEKORATIVEN PLASTIK LETTLANDS

IN DER 2. HÄLFTE DES 17. JAHRHUNDERTS UND

AM ANFANG DES 18. JAHRHUNDERTS

Elita Grosmane

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird in dem vorliegenden Artikel verfolgt,

wie ornamentale Vorlageblätter mit Hilfe der

Druckgraphiken aus verschiedenen Ländern Euro-

pas nach Lettland gekommen sind, und wie man

sich dieser Vorlagen in der dekorativen Holz-

schnitzerei bedient hat.

Zuerst wird die dekorative Innenausstattung der

Kirche zu Zlēkas (Schleck) aus den 50-er Jahren

des 17. Jahrhunderts betrachtet Die ausschlagge-
benden Ornamentmotive sind hier das Ohrmu-

schelwerk und die Maureske. Die beiden Motive

kommen hier in ihrer letzten Voruntergangsphase

zur Schau.

In der Bildschnitzereikunst Lettlands ist es

nicht leicht, den Übergang von dem in der Mitte

des 17. Jahrhunderts vorherrschenden Ohrmu-

schelstil zum Akanthus, der die führende Orna-

mentform am Ende des Jahrhunderts war, zu

verfolgen, denn es gibt keine Beispiele, die die

Zwischenphase charakterisieren.

Um 1650 erschien das Blütenornament, das den

größten Beifall von Seiten der Goldschmiede und

Juveliere im allgemeinen fand. In den 80-er

Jahren erreichte dieses Ornament auch Lettland;
als bezeichnende Beispiele können hier die Kan-

zel der Kirche zu Lielauce (Gross Autz) (vernich-
tet während des Krieges) und die Innenaus-

stattung der Kirche zu Nurmuiža (Nurmhusen)

(1687) angeführt werden.

Seit den 90-er Jahren hatte das Akanthusorna-

ment den endgültigen Sieg erlangt, und zugleich
war diese Periode die fruchtbarste in der Holz-

schnitzereikunst Lettlands. Fast zur gleichen Zeit

gab es hier mehrere Holzschnitzereiwerkstätte, die

viele Aufträge ausführten. Die Werkstatt in Vents-

pils (Windau) war eine der führendsten. Im AI -

taraufsatz der Annenkirche zu Liepāja (Libau)

(1697), in den Kirchenausstattungen zu Landze

(Landsen) (1701) und Lestene (Lesten) (1704-09)
weist der Akanthus besondere Üppigkeit auf.

Beispiele, die in bezug auf die Gestaltung des

Akanthus den genannten Kirchenausstattungen
verwandt sind, kann man im Kreis der von den

deutschen Tischlern popularisierten Ornamentik

finden (Johann Konrad Reutimarm, Mark Nonen-

macher u. a.).
Durch besonders reiche Ornamentierung zeich-

nen sich die Kirchenausstattungen aus der Runde

von Subate (Subbath) aus, die in der Zeitspanne
zwischen dem Ende des 17. Jahrhunderts und

den 20-er Jahrendes 18. Jahrhunderts verfertigt
worden sind. Doch ist hier die Linienführung des

Akanthus graphischer und die Rankenmuster ein-

facher.

Eine wichtige Rolle wird dem Akanthus in der

Denkmälergruppe aus dem Umkreis von Liepāja

(Libau)—Kuldīga (Goldingen) beigemessen: Usma

(Usmaiten) (1705), Apriķi (Appricken) (1710). In

Riga, das das bedeutendste Zentrum für die Po-

pularisierung des Barock in Lettland war, sind

wenige Kunstwerke erhalten, wonach man über

den Charakter der hier benutzten Ornamentik ur-

teilen könnte; außerdem waren hier die klassizis-

tischen Strömungen ausschlaggebend, und das

Ornament wurde hier zurückhaltend angewandt.
Von Bedeutung waren auch die mit Litauen, Be-

lorußland und Polen verbundenen Kunstströmun-

gen, die nach Lettland unter dem Einfluß der

Jesuiten gekommen waren, zum Beispiel, die ka -

tholische Kirche zu Skaistkalne (Schönberg)
(1692).

Zum Schluß sei hier betont, daß die Benutzung
der in verschiedenen Verlagen Europas gedruck-
ten Ornamentvorlagen die weite Verbreitung der

für das Zeitalter des Barock kennzeichnenden

Motive zeigt. Doch die provinziellen Kunsthand-

werker waren keine passiven Nachahmer. Im

Schaffen jeder Werkstatt und sogar jedes einzel-

nen Meisters wurden eigenartige künstlerische

Formen gebildet, die man als Stil des jeglichen
Meisters oder Werkstatt bezeichnen kann.
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Imants Lancmanis

1. att. Frontona veidojums Apriķu muižas dzīvojamā mājā.

Ap 1744.

1734. gadu var uzskatīt par robežstabu rokoko

stila vēsturē. Latvijā tas iezīmējas tieši 10 gadus
vēlāk. Pirmajā gadījumā tā ir rokaja ornamenta

oficiālā piedzimšana līdz ar Ž. O. Mesonjē gravīru

krājuma "livre d'ornements" parādīšanos, otrajā —

Apriķu muižas kungu mājas apdares tapšana Kur-

zemē.

Jāatzīst, ka šī shēma gan ir parocīga, taču cieš

no zināmas nosacītības. Rokaja motīvs un rokoko

māksla nav līdzvērtīgi jēdzieni. Tāpat kā baroks

savā sākumposmā vēl iztiek ar vēlīnā manierisma

auss skrimstalas ornamentu un tikai augstākajā
attīstības pakāpē iegūst akanta vijumu kā būtisku

un raksturīgu sastāvdaļu, tā arī rokoko māksla,

izaugot no vēlīnā baroka, sākumā lieto tam piede-
rošo lentes ornamentu. Jautājums • ir, kurā brīdī

šis ar grotesku saistītais lentes Ornaments iegūst

pazīmes, kas to ļauj nosaukt par rokoko stila

atribūtu un pašā ornamentā ieraudzīt būtiskas at-

šķirības no iepriekšējā stila. Nozīmīgākais pētījums

par rokaju ir H. Bauera 1962. gadā iznākušais

darbs "Rocaille. Zur Herkunft und zum Wesen

eines Ornament-Motivs". Ļoti nopietnais un dziļi
redzošais zinātnieks, izsekojot rokaja ģenēzei, precīzi

parāda, kā vēlīnā baroka groteskā pieaug gliemež-
vāka — rokaja pamatmatērijas — nozīme. Ž. Berēns

un D. Maro jau apvieno palmeti, gliemežvāku un

C veida volūtu, taču jauniegūto formu lieto tikai

kā ierāmējošu, pakārtotu attēlojuma sastāvdaļu.

Turpretim A. Vato groteskā tā kļūst līdzvērtīga ar

pašu sižetisko motīvu un dažkārt ar to saaug.

Mesonjē celmlauža lomu Bauers savukārt redz

tajā apstāklī, ka viņš gliemežvāku pārvērš no ierāmē-

juma mofiva par objektu, no apmales — par centru.

Bauers uzskata minētā krājuma lapu Nr. 26 —

rokaju kartušas ietvertu rokaju gliemežvāku —

par izšķirošo ķēdes locekli vairāku gadu desmitu

ilgajā attīstības ceļā. Nenoliedzot šīs teorijas iekšē-

jo loģiku, šķiet, ka Bauers tomēr uzsvēris tikai

vienu rokaja būtības daļu, galveno uzmanību vel-

tot ornamenta filozofiskajai, vārdos ietveramajai

izpausmei. Tā vairāk ir idejas nekā formas analī-

ze. Šāda nostādne ļauj Baueram noliegt vairāk

tradicionāla rokoko tēmas pētnieka F. Kimbella

uzskatu, ka F. Vasē 1718. gadā projektētās Hotel

de Toulouse Zelta galerijas ornamentikā jau sa-

stopams tīrs rokajs. Nostāja pret šo uzskatu lielā

mērā nosaka jebkura pētnieka viedokli rokaja or-
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2. att. Kanceles fragments Apriķu baznīcā.

Ap 1745.

namenta definīcijas — vai izjūtas — jautājumā.

Raksta autors pieņem, ka Zelta galerijas ornaments

jau satur tās sastāvdaļas, kas nosaka rokaja
klātbūtni: 1) kartušas gliemežvāks kļūst asimet-

risks, 2) gliemežvāks tiek perforēts, 3) gliemežvā-
ka iedaba pati pārvēršas nenosaucamā matērijā,
saplūstot ar kartušu un akanta lapu. Vasē Zelta

galerija pie tam nav izņēmums. Ž. Marjeta 1727.

gadā iznākušais gravīru krājums "L'Architecture

Francaise" rāda arī citu autoru līdzīgus rokaja atvei-

dojumus, kas bija dabiski izauguši no 17. gs. bei-

gās jau Ž. A. Mansāra Versaļas pils interjeros

atrodamās paneļu sistēmas ar to groteskā orna-

menta ierāmētajiem pildiņiem. Mesonjē būtībā

tika attīstījis tikai vienu rokaja iedabas pusi —

3. att. Altāra retabla sānu

kokgriezums Liepājas
Sv. Trīsvienības baznīcā.

18. gs. 50. gadi.

tika radīts trīsdimensionāls abstrakts ķermenis, ko

vieglāk bija attēlot grafiskā veidā nekā materiālā,

ja nu vienīgi izņemot plastisko sudrabkaluma

tehniku — ne velti Mesonjē bija arī šī aroda

meistars. Mesonjē rokaju gliemežvāks vairāk bija
spējīgs attīstīt citu mākslinieku fantāziju un iztēles

spējas, bet plašāk lietojamas bija tieši viņa zīmē-

tās akanta lapu kompozīcijas; franču rokoko de-

koratīvā bronza izmanto gandrīz vienīgi šo vijīgo
ornamenta motīvu. īpaši bieži ar to nāksies sa-

stapties Kurzemē.

Latvijā mēs rokoko stila sākuma laikā neatra-

dīsim neko no minētajām franču mākslas līmeņa
parādībām. Jaunais ornaments ienāca atsevišķu
detaļu veidā, nedroši, kā iebraucēju meistaru ie-
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4. att. Ornamentāla kompozīcija virs Kristus figūras altāra

retablāLiepājas Sv. Trīsvienības baznīcā.

18. gs. 50. gadi.

5. att. Altāra retablapostamenta kokgriezums

(restaurācijas laikā)

Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā.

18. gs. 50. gadi.

6. att. Biktssola fragments Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā.

J. Slavičeks (?). 18. gs. 50. gadi.
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7. att. Zāles griestu centrālais veidojums Kabiles muižas

dzīvojamā mājā.
18. gs. trešais ceturksnis.

vesta māksla. Pieminētā Apriķu muižas un arī

baznīcas dekorēšana šajā ziņā ir tikpat vēsturiski,

cik mākslinieciski izteiksmīgs piemērs, jo visi

meistari bija ārzemnieki. Muižas kungu mājā jau-

no stilu pauž divas ļoti atšķirīgas parādības. Divi

akmenskaluma frontoni (1. att.) rāda izcilu kvali-

tāti, vienā no tiem nevērīgi elegantu rokaju ietva-

rā attēloti fon der Osten-Sakenu un fon Korfu

ģerboņi. Kalumu virtuozitāte tos stāda blakus ap-

mēram vienlaicīgi darinātajiem Liepājas Trīsvienī-

bas baznīcas portāliem un liek pieņemt, ka gan

vienus, gan otrus darinājuši meistari no Aus-

trumprūsijas, no kuriem vārdā zināms tikai viens —

J. B. Otenbergers. Rokajs Apriķu frontonos parā-
dās tikai kā ietvars, apvienojot gliemežvāka un

akanta lapas elementus līdzsvarotā un pilnīgi

apgūtā veidā. To nevar teikt par gleznotajām po-

diņu krāsnīm, kuras pēc to svešādā tipa —

divstāvu uzbūve ar kupolu un vāzi nobeigumā,
lielformāta podiņi — rāda nepārprotamu Dancigas

podnieku darbu. Visai naivais podiņu ierāmējums
apliecina, ka šajā lietišķās mākslas veidā jauna
stila ienākšana parasti notiek lēnām un ar grūtī-
bām. Tikpat nevarīgā veidā rokajs parādās Apriķu
baznīcas altāra, kanceles (2. att.) un biktssola

kokgriezumos, kurus iespējams pierakstīt kādam

no 18. gs. 40. gados Apriķos minētajiem galdnie-
kiem, vismaz divi no kuriem ir ārzemnieki.

1 Šeit

rokajs ir vienīgi neliels iestarpinājums, lēzens

priekšmets, kurā tikai ribojums un apaļi caurumi

ļauj pazīt šo ornamenta motīvu, gluži pazudušu

starp barokāliem akanta vijumiem un lentes oma

Tnenta motīviem.

Rokoko mākslas spējā parādīšanās Apriķos gan

bija nejaušība, muižas īpašnieka iegriba, taču Kur-

zemes hercogiste visumā bija dabiska augsne

mākslai, kura jau pēc savas būtības sakņojās gal-
ma un aristokrātijas kultūrā. Tikai vēsturiskie ap-

stākļi traucēja rokoko stila strauju izplatību jau
perioda sākumā, jo par galma mākslu var runāt
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8.att. Griestu ieloces fragments (pirms restaurācijas) Rundāles

pils Baltajā zālē.

J. M. Grafa brigāde. 1768.

vienīgi hercoga Ernsta Johana Bīrona īsā valdīša-

nas laika sākumā — starp 1737. un 1740. gadu.
Tas tomēr bija par agru, lai varētu gaidīt rokaja
parādīšanos no Francijas tik tālajā Kurzemē. Run-

dāles pils pirmā celtniecības perioda iekštelpu ap-
darē vieglu rokoko ornamentikas ietekmi var

atrast vienīgi hercoga guļamistabas krāšņu kupola
dekorā. Tā kā arī šīs krāsnis, tāpat kā Apriķos,

darinājis meistars no Dancigas (G. Kāters), nav

brīnums, ka jaunā stila pazīmes šajā bagātajā Zie-

meļaustrumeiropas pilsētā varēja parādīties ātrāk

nekā Pēterburgā, no kurienes nāca Rundālē no-

darbināto meistaru vairākums. Mākslinieciski ļoti glīti
izpildītie pils kāpņu margu kokgriezumi (1739. g.)
rāda rokoko vēsmu pilnīgi neskartu franču paval-
donības stila ornamentu, kas būvēts uz arabeskas

kompozīcijas principa; mazi gliemežvāki te parādās
tikai kā simetriski centrējoši iestarpinājumi.
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9. att. Griestu rozete Rundāles pils telpā Nr. 81

(restaurācijas procesā).
J. M. Grafa brigāde. 1767/1768.

īpatnējā veidā nākamā lielākā rokoko mākslas

parādīb Latvijā arī saistās ar Kurzemi, taču ne

ar hercoga galma mākslu, bet ar pilsonisku pasū-

tījumu. Tā bija Sv. Trīsvienības baznīcas būve

Liepājā. Baznīca tapa no 1742. līdz 1758. gadam.
Tās iekšējā iekārta ir lielākais un vērtīgākais ro-

koko kokgriezumu ansamblis Latvijā, taču datē-

jums ir tikai aptuvens — 18. gs. 50. gadu pirmā

puse, un no vairākiem autoriem zināms viens —

Jozefs Slavičeks
2

.

Sv. Trīsvienības baznīcas kokgriezumi, kuru izpil-

dījumā jūtams dažāds rokraksts, pārstāv jo plašu
rokoko ornamenta iespēju virkni. Vienlaicīgi tas ir

piemērs vācu ornamentālās gravīras ietekmei, ku-

ras variācijas bija daudz fantastiskākas un izpla-
tība lielāka nekā franču paraugiem. Mesonjē bū-

tībā deva tikai spožus stājgrafikas darbus, kur ro-

kajs bija pasniegts pārāk apjomīgs un plastisks,

lai, izņemot sudrabkalumu un mēbeles, to iemiesotu

materiālā, un ari viņa kolēģu Ž. Delažū, F. Bušē,

Ž. Pilmāna, P. E. Babeja virtuozās gravīras drīzāk

bija skaistas abstrakcijas. Rokajs visumā konserva-

tīvajā Francijā tikai nedaudz spēja izmainīt lietišķi
dekoratīvās mākslas seju, toties savu īsto mājvietu

atrada vāciski runājošo zemēs. Kā vienmēr, nove-

dot jebkuru stilu līdz galējai robežai, arī rokoko

Vācijā pierādīja iespējas radīt visaptverošu vides

stilizācijas veidu. Daudzie ornamentālie grafiki va-

rēja piedzīvot savu pārdrošāko fantāziju iemieso-

šanu materiālā un dzīvē. J. Vaksmūta, F. K. Hāber-

maņa, J. E. Nilsona, J. Štokmaņa, G. L. Hertela

gravīru lapas, kas galvenokārt nāca no Augsbur-
gas, sasniedza visplašāko adresātu.

Apskatot Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas altāra

retabla sānu rotājumus (3. att.), redz raksturīgu
F. Hābermaņa gravīras iemiesojumu — diezgan
abstraktu gliemežvāka volūtas saistījumu ar smal-

kām akanta lapām. Kā vispār dienvidvācu gravī-
rās, rokajs te vairs nav kompakta gliemežvāka iz-

skatā, bet veidojas no C un S veida volūtām,
kuru viela ir vārdā grūti nosaucama. Brīžiem to

veido spēcīgi rievots gliemežvāks ar regulāru cau-

rumojumu rievu starpā, brīžiem — volūtas garen-

virzienu šķērsojošs ribojums, bet, slaidu garenvir-
ziena kustību iemiesojot, ik pa brīdim kompozīcijā
iesaistās izstīdzējušas akanta lapas. Citu paraugu

lietošanu rāda retabla postamenta griezumi (5. att.),
kas ieturēti agrīnā franču rokoko tradīcijās ar tam



Imants Lancmanis68

10. att. Zāles griestu rozetes fragments Lustes pilī.
18. gs. 70. gadi. 1934. g. foto.

piemītošo simetriskumu un smalko akanta lapiņu

vijumiem. Šī pati ievirze — tikai stilistiski daudz

vēlīnākā un izkoptākā veidā — parādās retabla

centrā virs Kristus figūras (4. att.). Vienīgajam
dokumentāri ar Sv. Trīsvienības baznīcu saistīta-

jam tēlniekam J. Slavičekam pierakstāma baznīcas

kancele, biktssols (6. att.) un ērģeļu luktas. Viņš
darbojās gandrīz tikai ar lēzenu šķērsvirziena glie-

mežvāku, kura volūtas apvienotas ar vijīgām, tie-

vām profilu joslām. Slavičeks nav smalks detaļās,
toties lieliski pieprot rokoko stila prasīto orna-

menta spraigumu, plaknes dematerializēšanu, for-

mas saliedēšanu ar dekoru. No pēdējā viedokļa

īpaši izceļas Slavičeka darinātais biktssols, kura

kopforma tādā pašā mērā pakļauta rokaja loģikai
kā solam pāri klātais rotājums. Rokoko nemiera

un kustīguma ziņā šis dekoratīvais priekšmets ir

viena no šī stila augstākajām virsotnēm Latvijas
mākslā.

Otrs ne mazāk spraigs piemērs ir Kabiles mui-

žas kungu mājas zāles stuka rotājums (18. gs. tre-

šais cet.). Diemžēl pēckara gados no tā saglabāju-
sies tikai daļa, iznīcināts arī kamīns vienā zāles

malā. Taču arī saglabājusies griestu rozete (7. att.) ir

izcils rokaja izmantošanas piemērs un sasniedz

augstāko nevērīgas atbrīvotības pakāpi visu veidu

Latvijas rokoko mākslas darbu vidū. Ornaments

šeit atbilst pilnīgi abstraktas matērijas izpratnei, to

vispiemērotāk varētu saukt par "liesmu rokaju".
Atbilstoši stuka darbu tehnoloģijai šāda atbrīvotība

ir sasniedzama ievērojami vieglāk nekā kokgriezu-
mā, jo augsti profesionāls tēlnieks var atļauties
improvizēt, ziežot mīkstās masas strēles bez stin-

gra projekta un modeļa, paļaujoties vienīgi uz

kompozīcijas iekšējā ritma un asimetrisko līkņu
līdzsvara izjūtu.

Apriķi, Liepāja, Kabile — tie ir Kurzemes

muižnieciskās un pilsoņu rokoko mākslas piemēri.
Tikai stila pašās beigās pēc hercoga Ernsta Johana

atgriešanās Kurzemē notika kaut novēlojusies,
taču strauja un spoža rokoko galma mākslas attīs-

tība. Gleznotāji F. Martīni un K. Cuki, koktēl-
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nieks J. Bāders von stuka darbu meistars J. M. Grafs

bija šīs mākslas galvenie pārstāvji. Rundāles, Jel-

gavas, Vircavas, Svētes un Lustes piļu dekoratīvā

apdare, kas tapusi laikā starp 1765. un 1775. g.,

sasniedza Eiropas māksliniecisko līmeni, bet orien-

tējās uz citu stila paraugu grupu. Tēlnieks Johans

Mihaels Grafs nāca no Berlīnes un nesa sev līdzi

prūšu rokoko tā tīrā izpausmē. Fridriha II piļu
rokoko mākslas paveids, ko bija radījuši J. A. Nāls

un brāļi Hopenhaupti, ornamentikā jūtami atšķī-
rās no Augsburgas gravīru fantastiskā gliemežvā-
ka. Nāls deva citu rokaja formu, kam noteicošais

bija akanta lapa, bet gliemežvāks parādījās tikai

kā plato volūtu aizpildījuma materiāls — pārvei-

dots, ar izvirzītām mēlītēm caurumojumu vietā un

tieksmi ik brīdi pārplūst akanta lapā. Izcilu nozī-

mi toties ieguva augu valsts — no puķēm līdz la-

pām, zariem, koku stumbriem. Zināmā mērā var

teikt, ka Nāls turpināja un attīstīja vienu no Me-

sonjē ornamentikas līnijām, jo minētās īpatnības

atrodamas jau viņa 1734. g. gravīru krājumā.
Grafs vēl vairāk pastiprināja šo naturālistiski botā-

nisko ievirzi, īpašu bagātību un veiklību sasnieg-
dams akanta lapas variācijās. Rundāles pilī var

redzēt visus šos traktējuma paveidus — no milzī-

giem mīkstu akanta lapu krāvumiem Baltās zāles

griestu ielocē (8. att.) līdz filigrāni un grafiski izzī-

mētām smalku lapiņu arabeskām mazākajās tel-

pās, īpaši kabinetā Nr. 81 pie Baltās zāles (9. att.).
Sis veidojums ir pati pilnība arī tehniski, jo izpil-
dīts ar juveliera precizitāti un detaļu smalkumu.

Vēlīnajos Grafa darbos redzama zināma nelīdz-

svarotība un krišana galējībās. 1771. g. darinātais

un 1919. g. iznīcinātais Jelgavas pils Sudraba zāles

kamīns iemiesoja fridericiāniskā rokoko vājību uz

augu valsts motīviem tās galējā veidā — te vispār

nav ne rokaja, ne arī kāda cita ornamenta un

viss sudrabotais dekors sastāv no koku lapotnes.
Savukārt 1774.—1775. g. tapušais Svētes pils de-

kors motīvu ziņā gan tuvs Rundāles perioda vei-

dojumiem, taču kompozīcijas sadrumstalotība, mē-

roga samazināšana, detaļu sausums liecina par

meistara Grafa un rokoko stila kopumā izsīkuma

periodu. Tomēr hercoga Pētera pilis vismaz iekš-

telpās tika dekorētas vecajā gaumē, un 18. gs. 70.

gadu otrajā pusē pabeigtā Lustes pils rādīja īpat-

nēju pretrunu starp klasicistiskajām fasādēm un

rokoko interjeru (10. att.). lespējams, ka Lustes

pilī darbojies kāds ar Grafa brigādi saistīts tēl-

nieks, jo rokaja atveidojums nedaudz vienkāršo-

tākā veidā tuvs Rundāles pilī redzamajai ornamen-

tikai — trūkst vienīgi augu valsts piedevas.

Fridericiāniskā ornamenta ietvaros darbojušies
arī hercoga galma koktēlnieki. Identificēt var vie-

nīgi dažus Johana Georga Bādera darbus. Ļoti
labu līmeni rāda Svētes pils durvis (ap 1774. g.),
kas tagad atrodas Rundāles pils muzejā.

11. att. Puzes baznīcas svečturi.

Kuldīga. I. V. Hernings. 1753.

12. att. Cīravas baznīcas svečturi.

Kuldīga. J. G. Fišers. 1782.
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13. att. Virsloga veidojums O. H. fon Fītinghofa namā Kaļķu
un R. Vāgnera ielas stūrī.

J. Meiers (?). Ap 1762.

14. att. Kanceles fragments Lēdurgas baznīcā.

J. Meiers (?). Ap 1770.

Izlases kārtā minot dažus lietišķās mākslas veidus,

pirmā vieta mēbeļu vidū ierādāma t. s. Bauskas

skapim, greznam darbam, ko 1750. gadā pabeiguši
Bauskas galdnieki J. Gočs un G. Hildebrands un

kas apliecina augstu mākslas amatniecības līmeni

arī provincē. Augsburgas gravīru stilā ieturētās in-

tarsijas sniedz arī ļoti sarežģītu un šajā tehnikā

grūti attēlojamu rokaju ornamentāciju.
Sudrabkaluma mākslā Kurzemē uzglabājies maz

izcilu rokoko darbu. Dažkārt rokaja klātbūtne tika

īpatnēji uztverta kā pašas formas ritmiska defor-

mācija, kas dod attālu nojausmu par gliemežvāka

15. att. N. Himzeļa epitāfija Rīgas Domā.

J. Meiers (?). 1764.

dabu. Sevišķi pamācošs piemērs šajā virzienā ir

Kuldīgas meistara I. V. Herninga 1753. g. Puzes

baznīcai darinātie svečturi (11. att.). Tie ornamenta

ziņā ir tik naivi, ka varētu meistaru turēt aizdo-

mās par vāju profesionālismu, ja viņa paša tieši

20 gadus vēlāk darinātā terīne (vācbaltiešu novad-

niecības kolekcijā Darmštatē) neliecinātu par

savdabīgi smagnēju un tomēr skaistu rokoko stila

izjūtu: acīmredzot 1753. gads vēl bija par agru

jaunā stila izpratnei. Toties rokoko formas ilgi
noturējās un — īpaši metāliztrādājumos — atro-

damas vēl ap 1800. gadu. Arī alvas lējumā rokajs
ienāca vēlu un tikpat vēlu aizgāja. Kuldīgas meis-

tara J. G. Fišera 1782. g. Cīravas baznīcai izgata-
votie svečturi (12. att.) ir piemērs spraigai un

droši modelētai rokaja izpratnei, bet nezināma

Kuldīgas alvas lējēja vēl 1800. g. darinātie zārka

rotājumi fon den Brinkenu dzimtas kapličā Vārmē

sasniedz šajā tehnikā maksimāli iespējamo detaļu
smalkumu un precizitāti.

Kurzeme šajā apskatā ir likta pirmajā vietā. Ar

hercogisti mākslinieciskā vēriena ziņā varēja kon-
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kurēt vienīgi Rīgas pilsēta, jo Vidzeme šajā peri-

odā devusi pieticīgus stila piemērus, bet Latgalē
tas pārstāvēts tikai ar baznīcu iekārtas dekoru.

Rīgā rokoko ienāca ar vēl lielāku novēlošanos

nekā Kurzemē. Ja apskata kaut vai dzīvojamo

ēku portālus, redzams, ka visā 18. gs. 40. gadu

posmā rokajs neparādās pat atsevišķās detaļās (M.
Pils 19 — 1746, Krāmu 3 — 1750, Palasta 2 —

1748). Līdzīgi var vērtēt izpildījumā tuvās kapenes

Rīgas baznīcās, piemēram, Zilās gvardes (1743)
un Langerhauzenu ģimenes (1747) kapenes Pētera

baznīcā. Stilistiski daudz tālāk nebija nokļuvis arī

40. gadu nozīmīgākais Rīgas kokgriezuma darbs —

1748. gadā Rīgas Domā uzstādītais altāris. 18. gs.

50. gados rokoko Rīgu neapšaubāmi jau bija sa-

sniedzis, taču no šī laika nav saglabājušies lieli

arhitektūras vai dekoratīvās mākslas darbi. Roko-

ko spoži un izcilā kvalitātē Rīgā uzplauka tikai ar

Dancigas tēlnieka Jakoba Ernsta Meiera ierašanos

pilsētā 1761. gadā. Dokumentāri viņam gan pie-

rakstāmi nedaudzi darbi — skulptūras Pētera

baznīcā (1761/1762), rātsnama iekštelpu apdare

(1764), Jāņa baznīcas altāris (1768/1769), taču tas

ir pietiekoši, lai šo tēlnieku varētu pazīt pēc stilis-

tiskām pazīmēm. Meiers ir liels ornamenta meis-

tars. Viņam piemīt apmēram tāda pati rokaja

izpratne kā fridericiāniskā rokoko meistariem, kas

arī nav brīnums, ņemot vērā, ka viņš nāk no zie-

meļiem — no Dancigas. Meiera rokajam ari pa-

matā likta iekavveidīga akanta volūta, kur glie-
mežvāka motīvs parādās tikai volūtas iekšējā

aizpildījumā. Meierarn ir tieksme uz smalku deta-

lizāciju un sarežģītību, pat mazus laukumus viņš

prot rotāt īpaši grezni un eleganti. Kā zināms

viņa stila etalons var kalpot nelielais ornaments

Jāņa baznīcas ķestera pults pamatnē ar tā'īpatnē-

jo tieksmi virknēt vienu motīvu pie otra.

Meiera rokrakstu var meklēt daudzos darbos Rīgā,

un vispirms jāmin fasāžu dekors Alūksnes muižas

īpašnieka uri Rīgas teātra mecenāta O. H. fon Fīting-
hofa namā R. Vāgnera ielā 2 (13. att.). Grunts-

gabals tika nopirkts 1761. g., bet jaunceltne ap-

jumta 1763. gadā, kas sakrīt ar Meiera ierašanos

Rīgā .un varētu būt viens no viņa pirmajiem dar-

biem. Šī 1884. gadā pārveidotā un līdz ar to daļēji

sakropļotā celtne līdz šim Latvijas arhitektūras vēs-

turē nav tikusi pienācīgi ievērota. Ēka intere-

santa, ne tikai pateicoties Latvijā neparastai grez-

nībai fasāžu apdarē, bet arī kā viens no Latvijā

nedaudzajiem vēlā baroka un rokoko pilsētas piļu

piemēriem. Fītinghofa palasta otrā stāva logi ir

dekorēti ar vairāku tipu stuka sandrikiem, kuros

ietilpināts sarežģīts un virtuozs ornaments; tā augsto

māksliniecisko līmeni nespēj noslēpt pat daudzo

krāsu kārtu aizziedums. īpaši veiksmīgi ir divi

logi abpus centrālā rizalīta uz Kaļķu ielas pusi;

paša rizalīta logi ar vertikāli komponētām kartu-

16. att. V. Grāves epitāfija Rīgas Domā.

1755.

šām ir mazāk izdevušies. Šajos logos Meiers, ne-

kur neatkārtojoties, variējis savas smalki ņirbošās
rokaju rotaļas. Ornamentu augsto kvalitāti un

"īstumu" var labi novērtēt, tos salīdzinot ar 1884. g.

pārbūves laikā pievienoto eklektisko jaunrokoko
kartušu ēkas stūrī.

Netālu no Fītinghofa nama, R. Vāgnera ielā 13,
atrodas t. s. kariešu meistara nams, kura skaisto

portālu Meierarn pierakstījis jau P. Kampe, taču

detaļu smalkuma ziņā tas neaizsniedz iepriekšējo

piemēru. Ticams, ka Meiers pats darinājis arī šī

portāla kokā grieztās durvju vērtnes, taču to stilis-

tika ir atšķirīga — griezums vairāk koncentrēts

uz dažiem smaguma punktiem, rokajs sulīgāks
nekā zināmajos darbos. Tomēr Meierarn nav sve-

šas arī atsevišķas smagnēji dramatiskas formas,
kā to P. Kampe precīzi pamanījis izjūtā un izpil-

dījumā tuvajās Rīgas rātsnama un Jāņa baznīcas

altāra konsolēs ar spēcīgi profilēto roboto rokaju.
Šī pati skriemeļveidīgā forma pretstatā trausliem

un smalkiem pārējiem elementiem, kā arī grie-
zuma vispārējā rafinētība liek Meierarn pierakstīt

Lēdurgas baznīcas kanceli (14. att.) (ap 1770. g.).
Kokgriezuma novadā īpaši spoža rokoko deko-

ratīvās mākslas lapaspuse ir Rīgas baznīcu epitā-
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17. att. Pūdercukura trauks.

Rīga. J. K. Borovskis. 18. gs. otrā puse.

fijas (16. att.). Domājams, ka ari te savs vārds

bijis sakāms Meierarn. Vispirms jāmin N. Him-

zeļa epitāfija Rīgas Domā (15. att.) (1764). Kaut

gan heraldiskās formas un arī pati epitāfijas kar-

tuša ir uzdevumi, kas atšķiras no iepriekšminēta-

jiem dokumentētajiem Meiera darbiem, taču pāris
motīvu — īpaši slaidās akanta lapas un to virtuo-

zais kārtojums uzraksta kartušas augšā — šķiet,
ir pa spēkam tikai šim meistaram. Atbilstoši he-

raldikas tradīcijai jau no 16. gs. sākuma ģerboņa
lambrekeni tika attēloti kā akanta lapu vijumi.
Arī Himzeļa epitāfijas autors saglabājis šo pierasto
motīvu, taču ar apbrīnojamu veiklību pratis akan-

18. att. Kafijas kanna.

Rīga. J. F. Brants. 18. gs. trešais ceturksnis.

19. att. Svečturi.

Rīga. J. F. Lamurē. 18. gs. vidus.
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20. att. Stoļerovas baznīcas interjers.

Ap 1770.
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21. att. Sānu altāra fragments Piedrujas baznīcā.

Ap 1770.

ta lapā iedvest rokoko garu. Baznīcā netālu

uzkārtā T. fon Dreilingena epitāfija (1766) arī

rāda augstu kvalitāti, taču ornaments vairāk atva-

sināts no rokaja gliemežvāka, mazāk līdzsvarots.

J. E. Meierarn pierakstītā Himzeļa epitāfija tikai

vainago veselu rokoko ornamenta attīstības pie-
mēru virkni, kas aizsākās 18. gs. 40. gadu beigās.
J. F. Šika epitāfijas uzraksta kartušā jau var re-

dzēt tās pazīmes, kas pēc tam — iecienīto Augs-

burgas gravīru ietekmē — turpinājās visā 50.

gadu posmā: tie ir plakani un lielā mērogā tverti

gliemežvāki. Arī galdnieka K. G. Apelbauma dar-

bos, kurš Jāņa baznīcas altāra izgatavošanā tika

strādājis kopā ar Meieru, lēzenais gliemežvāks ir

galvenā ornamenta sastāvdaļa. Samērā izplūdušais

Apelbauma rokajs redzams Biķernieku un Liepu-

pes baznīcu iekārtās, šķiet, ka viņš darinājis arī

daļu no visai sastingušajiem Jāņa baznīcas altāra

ornamentiem. Turpretī Biķernieku baznīcas vāzes,
ko P. Kampe pieraksta Apelbaumam, droši vien
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griezis Meiers — tās pārāk veikli komponētas un

tuvas Rīgas rātsnama vāzēm, kuras Meiers dari-

nājis 1764. gadā.

Rīgas lietišķās mākslas parasti stiprā puse —

sudrabkalums — rokoko laikā gan neuzrādīja tik

masveidīgu meistardarbu birumu kā manierismā

vai barokā, taču tas nav ari tik vājš, kā līdz pē-

dējam laikam varēja likties. Pateicoties ārzemēs

uzglabātiem darbiem un plašākam ieskatam Lat-

vijas sudrabkaluma mākslā, par mākslinieciski va-

rošākajiem meistariem izrādījušies Johans Kristofs

Borovskis, Teodors Matiass Gennerups un Johans

Fridrihs Brants. Pirmais no tiem darinājis lieliski

izjusto cukura kaisāmo trauciņu (17. att.), kura

savērptā kopforma nevainojami saskaņota ar lēze-

nā cilnī izpildītiem rokajiem un ziedu vītnēm

(Ārzemju mākslas muzejs Rīgā), bet par Latvijas

rokoko paraugdarbu uzskatāma masīvā terīne ar

paplāti un smeļamo karoti — komplekts, kas dā-

vināts Lielās ģildes vecākajam J. G. Švarcam su-

drabkāzu jubilejā (Ģermāņu nacionālajā muzejā

Nirnbergā).
4

Brants savas spējas sniegt vieglu un

izjustu rokoko ornamentu apliecinājis ar kafijas
kannu (18. att.), kas arī atrodas ĢNM Nirnbergā.

Vairums Rīgas sudrabkaļu, to skaitā čaklie meistari

J. D. Rēvalds, J. F. Larriurē (19. att.), J. K. Henks,

daļēji arī M. Kresners cieta no neorganiskas roka-

ja
'

izmantošanas. Parasti viņi to uztvēruši kā

Augsburgas paveida lēzeno gliemežvāku. Uzlikts

priekšmetam, tas nereti pārvērtās vienkāršās ie-

gropējumu rindās, zaudējot savu plastiku un rit-

mu. Sevišķi groteskā veidā tas parādās galēji

smagnējos altāra svečturos, ko 18. gs. vidū dari-

nājis Rīgas meistars A. Bāzelers (līdz 1939. g. pie-

derēja Doma vācu draudzei).
5

Latvijā reti var atrast rokaja ornamentus gra-

fikā vai glezniecībā, taču nav šaubu, ka tādu nav

bijis maz. Viscentīgāk rokaju attēlošanu nācās ap-

gūt gleznotājiem, kuri vēlējās strādāt pie iekštelpu

rotāšanas. Ungurmuižas kungu mājā, kuras iekš-

telpas no 1753. g. tur strādājušais mākslinieks

Hinšs bija pārvērtis vienā vienīgā gleznojumā, ro-

kajs gan parādās tikai vienā telpā — grizajā dari-

nātu zaļganu panno izskatā. Tā nav nejaušība —

vietējiem gleznotājiem tuvāks bija ainaviskais vai

sižetiskais tēlojums. Kā samērā nenozīmīgs ainavu

ierāmējums rokajs redzams arī Krāslavas pils un

Aizkraukles muižas kungu mājas interjeru glezno-
jumos. Lielāka vieta rokajam gleznojumā bija tajā

vidē, kur valdošais bija itāliski katoliskais mākslas

ideāls. Gandrīz vienmēr rokoko ornaments tur pa-

rādās vispirms kā spēcīga un sulīga rokaju kartu-

ša — ierāmējošs, taču nozīmīgs motīvs. Tādu to

redz arī abu itāļu gleznotāju F. Martīni un K. Cuki

darinātajos plafonos Rundāles pilī, bet klasiskā

veidā to līdz ugunsgrēkam varēja redzēt Stoļero-
vas katoļu baznīcas sienu un griestu apdarē (ap
1770. g.), Latvijā vienīgajā tik konsekventajā roko-

ko iluzorās glezniecības piemērā (20. att.).
Latgales lielajās baznīcās grūti runāt par vietē-

jām mākslas iezīmēm, jo to celtniecība vai nu no-

ritēja saskaņā ar attiecīgā garīgā ordeņa iecerēm

un tā māksliniekiem, vai arī baznīcas patrons pats

uzaicināja meistarus, parakti no Polijas—Lietuvas.
Ilūkstes jezuītu klostera baznīca (1754—1769), kas

sagrauta pirmā pasaules kara laikā, bija Latvijā
varenākais piemērs rokaja izmantojumam sakrālā

interjerā. Arhitekts bija jezuītu ordeņa loceklis

Tomašs Žebrovskis, arī sienas un velves klājošais
rokoko ornaments neapšaubāmi bija kāda ordeņa

locekļa darbs. Piedrujas (21. att.) (1759—1774),
Pasienas (1761—apm. 1768), Dagdas (1743—apm.

1770) baznīcu stukā darinātie altāri, kristāmās ni-

šas (Pasienā ari kancele) rāda savstarpēji kopīgas
iezīmes un vienlaicīgi zināmu radniecību ar jezu-
ītu ordeņa tēlnieka Tomaša Podhaiska darbiem

Lietuvā.
6

Ornamenta atveidojumā toties ir dažādi

izpratnes un varēšanas līmeņi — arī vienas baz-

nīcas ietvaros. Tas liek domāt par darba dalīšanu

un lielāku autoru skaitu. Kopumā Latgalē rokoko

ornamenta traktējumā maz individuālā, toties

tieksme uz vispārināto un normatīvo.

AVOTU NORĀDES

1
Apriķu draudzes baznīcas grāmatas. 1741.—1761. g. LWA,

235. f., 1. apr., 2.1. Galdniekzeļļi Heiers (Heier) no Pomerānijas

piejūras pilsētas Kolbergas un Millers (Müller) no Viļņas minēti

1745. un 1746. g. Ļoti svarīgais ieraksts 1744. gadā "Bildhauer

aus dem Hofe", kurš būtu saistāms ar frontonu izgatavošanu,
gan ticis papildināts ar iespraudumu rindas augšā, kas varētu

apzīmēt meistara uzvārdu, taču trīs burti, kurus var lasīt gan kā

"Nek" vai "Nik", nedod nekādu pozitīvu ieguvumu. Baznīcas

grāmatas 40. gaduposmā nemin nevienu muižā strādājošu pod-
nieku. Tas liek pieņemt, ka apgleznotās krāsnis tikušas atsūtītas

no Dancigas vai tās apkārtnes jau gatavā veidā. MinētieHeiers

un Millers publicēti E. Berkholces rakstā žurnālā "Students"

(1940, Nr. 9. 319. lpp.), taču Heiera dzimtā pilsēta nezināmu ie-

meslu dēļ iztulkota kā Mazsalaca.

2
J. Slavičeks (Slawitzeck) pirmo reizi minēts Liepājas pilsē-

tas kases rēķinu grāmatās 1757. g. 10. jūlijā sakarā ar ģerboņa
izgatavošanu rātsnamam (LWA, 650. f., 3. apr., 668. 1., 94. lp.),
jo iepriekšējie ieraksti, kas attiecas uz baznīcas būves izdevu-

miem, ir summāri un meistaru uzvārdi nav nosaukti. Sakarā ar

tēlniecības darbiem Sv. Trīsvienības baznīcā Slavičeks pieminēts
1770. g. 28. augustā (Liepājas Vēstures un mākslas muzejs, rok-

raksts, mv. Nr. LVMM 7720). Diemžēl saglabājusies tikai at-

skaite par 1769. un 1770. g., kad lielie darbi baznīcā jau bija
beigušies. No 1770. g. novembra līdz 1772. g. februārim J. Slavi-

čeks strādāja Kurzemes hercoga dienestā. Par šo meistaru sk.:

Lancmanis I. Liepāja no baroka līdz klasicismam. R., 1983.

106.—111. lpp.
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3 Kampe P. Rīgas dzīvojamo ēku iekštelpu arhitektoniskais

veidojums: Klasicisma laikmets // Latvijas Arhitektūra. 1939.

Nr. 8. 7., 9. lpp. Kampe tomēr nemin kādu citu portālu, kurā vēl

vairāk redzams Meiera stils, — Aldaru 1/3.
4

Izcilais darbs komplektā un pa detaļām reproducēts: Deut-

sche Goldschmiedekunst vom 15. bis zum 20. Jahrhundert aus

dem Germanischen Nationalmuseum: Ausstellungskatalog.

Berlin, 1987. S. 184— 186.

5 Attēlu sk.: Neuinann W. Der Dom zu St. Marien in Riga.
R, 1912. S. 124. Abb. 76—b.

6
T. Podhaiska vienīgais dokumentētais darbs ir Šiluvas

baznīcas (Lietuvā) iekšējā apdare. Sk.: Poplatek J., Paszenda J.

Stownik jezuitow artistöw. Krakow, 1972. S. 177. Specifiskie pa-

ņēmieni figūru seju attēlojumā tomēr ļauj saistīt šī meistara

vārdu ar vairāku Lietuvas baznīcu interjeriem.

ROCAILLE IN DER DEKORATIVEN KUNST LETTLANDS

Imants Lancmanis

ZUSAMMENFASSUNG

Bedingt kann man das Jahr 1744, also rund

zehn Jahre nach dem Erscheinen des grundlegen-
den Werkes "Livre d'ornements" von Juste-Aurele

Meissonier, als eine Grenzlinie in der Geschichte

des Aufkommens des Rocaille-Ornaments in Lett-

land annehmen. In diesem Jahr wurde mit der

Ausstattung des Herrenhauses und der Kirche zu

Apriķi (Appricken) begonnen, doch diese ersten

Beispiele, das hervorragende Wappenrelief im

Giebel des Herrenhauses, wie auch die naive In-

terpretation der muschelartigen Rocaille-Form in

der Kirche, sind ausschließlich Werke ausländi-

scher Meister.

Die Kürze der ersten Regierungsperiode des

Herzogs Ernst Johann von Kurland (1737—1740)
erlaubte es nicht, in Kurland eine aristokratische

Hofkunst zur Blüte zu bringen. In den Residen-

zen des Herzogs in Rundāle (Ruhental) und Jel-

gava (Mitau) erscheinen die Rocaille-Motive prak-

tisch noch nicht. Das bedeutendste Beispiel der

Rokokokunst Kurlands in den 50-er Jahren ist

die holzgeschnitzte Ausstattung der St. Dreifaltig-
keitskirche zu Liepāja (Libau). Die Bildhauer Und

Holzschnitzer derselben sind mit einer einzigen
Ausnahme unbekannt geblieben; nur der Name

von Joseph Slawitzek kommt in den Urkunden

vor. Das Ornament weist einen starken Einfluß

der Stichvorlagen aus Augsburg, hauptsächlich

von Meistern F. Habermann, J. Wachsmuth und

J. Stockmann auf, und bildet gleichzeitig eine

reichhaltige Sammlung verschiedenartigsten Abar-

ten der Rocaille. Der Beichtstuhl, der J. Slawitzek

zugeschrieben wird — eine der unruhigsten

Schöpfungen der Rokokokunst in Lettland —

zeigt seine Rocaille-Rezeption als ein kapriziöses,

verflochtenes, flaches Netzwerk.

Ein besonders bedeutendes Beispiel der Rocaille

in der dekorativen Ausstattung kurlandischer Her-

renhäuser sind die Stucco-Arbeiten im Saal zu

Kabile (Kabillen) (3. Viertel. 18. Jh.) — ein flam-

menartiges, abstraktes Gebilde.

Das glänzendste Kapitel in der Rokokokunst

Kurlands — und des ganzen Lettlands — sind

zweifellos die Innenräume der herzoglichen Resi-

denzen zu Rundāle (Ruhental), Jelgava (Mitau),
Vircava (Würzau) und Svēte (Swethof), die

1765—1775 vom Berliner Bildhauer Johann Mi-

chael Graff ausgeführt worden sind. Sein Stil ent-

sprach dem friderizianischen Rokoko und

entwickelte sich unter dem Einfluß von J. A. Nahl

und den Gebrüdern Hoppenhaupt. Dort wie hier

neigt die Rocaille zum Akanthusblatt und hat we-

nig von der Muschelform übernommen; ebenso

ist für Graff auch die Vorliebe des preussischen
Rokoko für die Pflanzenwelt typisch.

Im ehemaligen Livland konnte nur die Stadt

Riga mit dem Kunstniveau Kurlands wetteifern.

Jedenfalls trat die Rocaille im bürgerlichen Riga
mit einer noch stärkeren Verspätung auf und

war in den 40-er Jahren des 18. Jh. noch kaum

bemerkbar. Die höchste Qualität in den dekorati-

ven Arbeiten ist nur mit der Tätigkeit des 1761

aus Danzig nach Riga umgezogenen Stukkatur-

meisters Jakob Ernst Meyer verbunden. Eine sei-

ner urkundlich belegten Arbeiten — der Küster-

amboß in der St. Johanniskirche — läßt auch zu,

seine Hand in den reichen und feinen Fassaden-

dekorationen des Stadtpalastes des O. H. von

Vietinghoff—Ecke Kaļķu (Kalck) und Vāgnera

(Königstraße) — und beim Portal des Hauses

Königstraße 13 zu erkennen. Auf demselben ho-

hen künstlerischen Niveau steht auch das Epitaph
von N. Himsel im Rigaer Dom (1764). Die Orna-

mentik von J. E. Meyer bevorzugt einen C-förmi-

gen Bogen als Grundstruktur, wobei die

Muschelvolute von feinen Akanthusblättern beglei-
tet wird. Mehr robust sind die ornamentalen Tei-

le der kirchlichen Ausstattungsstücke des Tischler-

meisters Karl Appelbaum.
Im Rokokozeitalter sind die Arbeiten der Rigaer

Goldschmiede J. Chr. Borrowsky, J. F. Brandt,
Michael Krezner 111, Th. Gennerup in bezug auf
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die Anwendung des Rocailleornaments am bedeu-

tendsten. Meistens kommt es in Form eines fla-

chen, gravierten Dekors vor, die reliefen Verzie-

rungen sind weniger verbreitet.

Ganz selten sind Beispiele der Anwendung von

Rocaillen in der dekorativen Malerei, obgleich sie

in ihrer Zeit in der Innendekoration sehr populär

waren. Einiges hat sich im Herrenhaus Ungur-
muiža (Orellen) erhalten, wo 1750—1763 der Ma-

ler Hinsch aus der Stadt Limbaži (Lemsal) tätig

war. Die mit üppigen Rocaille-Kompositionen aus-

gemalte katholische Kirche zu Stolerowa (um

1770) brannte Ende der 1960-er Jahre aus.

Zum Summarischen und Verallgemeinerten nei-

gen die in Letgallen sehr verbreiteten Rokoko-

Dekorationen der katholischen Kirchen. Die in

den Kirchen zu Piedruja, Pasiena und Dagda (um

1770) haben gemeinsame Züge und weisen Ana-

logien mit den Arbeiten des Bildhauers des Jesui-

tenordens Thomasz Podhayski in Litauen auf.



"ZALKTIS" LATVIEŠU JOSTU AUDUMOS

Anete Karlsone

Tradīcija rotāt priekšmetus ar dažādām orna-

mentālām zīmēm ļāvusi tās saglabāt cauri dau-

dziem gadsimtiem līdz mūsu dienām. Ar apģērbu
saistītajā 10.—13. gs. arheoloģiskajā materiālā, t. i.,
austās jostas, villaines un kājautus rotājošajos rak-

stos, redzams jau samērā attīstīts ornaments.
1

īpa-
ši bagāts variantu daudzveidības ziņā tas ir 12. gs.

latgaļu villaiņu rotājumos. Tātad Latvijas teritorijā
audumu un apģērba ornamentēšanas tradīcijas
aizsākumi meklējami vēl agrāk. Turpretī 19.—20.

gs. etnogrāfu vākumi bieži vien rāda jau tradīcijas
norietu.

Latvijā savāktajos dažādos muzejos un privātko-

lekcijās esošajos jostu audumos (t. i., jostās, prie-
vītēs, apaudās v. tml.) un to fragmentos kopumā

vērojama liela ģeometrisku raksta motīvu daudz-

veidība. Dažu tipu jostās
2

(tādās kā Lielvārdes,

Krustpils v. c.) arī viena priekšmeta ietvaros ir

samērā liela elementu dažādība. Vienā priekšmetā
izmantotie atšķirīgie raksta motīvi vedina uz do-

mām, ka šo jostu ornaments varētu būt ne vien

estētiska vērtība, bet arī noteiktas informācijas ne-

sējs. Taču tikpat ticami ornamenta elementu da-

žādība var būt vienkārši "rotaļāšanās" ar grafisko
formu un tehniskajām iespējām — bez dziļākas

zīmju semantikas.

Lai atbildētu uz jautājumu, vai raksta elementi

ir tikai dekoratīvs ornaments vai zīmes — simbo-

li, svarīgi noskaidrot, kādi bija to nosaukumi jostu
darināšanas un lietošanas laikā un vai tiem bija
arī semantiska nozīme. Šai sakarā nav nopietni

vērtējami dažu autoru brīvas fantāzijas radītie tē-

lainie raksta motīvu nosaukumi. Ziņas par jostu
rakstu patiesajiem, tautā dzīvojušajiem nosauku-

miem galvenokārt var iegūt no etnogrāfu ekspedī-

ciju materiāliem un ierakstiem muzeju inventāra

grāmatās. Diemžēl nākas konstatēt, ka uz konkrē-

tiem ornamenta elementiem attiecināti nosaukumi

fiksēti maz. Cik var spriest pēc 20.—30. gados
izdarītajiem pierakstiem, tajos galvenokārt pārstā-
vēts rakstu apzīmējumu jaunākais slānis, kam ar

iespējamo sākotnējo (varbūt mitoloģisko?) seman-

tiku ir visai mazs sakars. Strādājot ar 30. gadu
vākumiem, ornamentu iespējamās nozīmes skaid-

rošanu apgrūtina arī nereti vērojamā ziņu pierak-

stītāju neprofesionalitāte šajā jomā. Visbiežāk tas

konstatējams gadījumos, kad atsevišķi raksta ele-

menti tiek saukti nevis tautā saglabātajos senajos
nosaukumos, bet gan tālaika ornamenta pētnieku

subjektīvi dotajos vārdos. Tā, piemēram, Jēkabpils

novadpētniecības un mākslas muzeja un arī citu

muzeju inventāra grāmatās nereti sastopams no-

saukums "aplauzts ugunskrusts" — tā dēvēts raksta

motīvs, kura dažādiem variantiem tautā zināms

nosaukums "zalktis". Tā kā agrāk tautā nosau-

kums "ugunskrusts" nav lietots, bet īpaši populārs
tas kļuvis tieši 30. gados, tad šinī gadījumā kļūdu
ierakstos konstatēt nav pārāk grūti. Tomēr tas

izvirza jautājumu par ticamības pakāpi pārējām ar

rakstu nosaukumiem saistītajām ziņām šajos ma-

teriālos. Ne vienmēr iespējams noteikt, kad pie-

rakstītājs minējis priekšmeta darinātāja vai lieto-

tāja teiktos nosaukumus un kad — pašam zinā-

mos (izlasītos vai citādi aizgūtos) apzīmējumus.
Tā kā sākotnēji valodniecības un etnogrāfiskos

materiālus Latvijā vāca bez kopīgas programmas

un nesistemātiski, nefiksējot nosaukumus reizē ar

atbilstošo priekšmetu vai parādību, tad daudz kas

ornamentu pētniecības jomā ir nokavēts, jo vēlāk

jau zudis no tautas atmiņas. Tikai 20. gs. 30. ga-
dos izvirzās uzdevums veikt padziļinātu tautas or-

namentikas izpēti, kas balstītos uz iepriekšējos
gados iegūtajiem materiāliem. Tas izrietēja no

centieniem pierādīt pasaulei un arī sev pašiem
latviešu nacionālās kultūras nozīmību un senās

saknes. Viens no virzieniem ornamenta pētniecībā

kopš 20. gadu sākuma bija cieši saistīts ar dievtu-

ru kustību.
3

Tā pārstāvji (E. Brastiņš, E. Paegle,
sākotnēji arī J. Bīne v. c.) latviešu folklorā, īpaši
tautas dziesmās, sastopamajiem simboliem centās

sameklēt atbilstošus grafiskos attēlojumus lietišķās
mākslas ornamentos. Līdz ar to tiem tika dota

jauna — nereti patvaļīga — semantiskā jēga. Tā

ne vienmēr ir pietiekoši pamatota, lai to lietotu

dziļākā pētniecības darbā. Otra virziena pārstāvji
(J. Niedre, A. Dzērvītis v. c.) galveno uzmanību

veltīja tautā vēl lietoto raksta elementu nosau-

kumu apzināšanai un vākšanai, neveicot plašākus

ģenētiskus un semantiskus pētījumus. Tomēr tieši

šie materiāli, kuros dažādo ģeometrisko rakstu

nosaukumi fiksēti kopā ar grafiskajiem attēliem,
vēl aizvien ir nozīmīgi zinātniskās izpētes darbā.

Lai arī lielākā daļa tajā laikā lietoto raksta ele-

mentu apzīmējumu, kā jau iepriekš tika minēts,
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attiecas uz ornamentu nosaukumu jaunāko slāni,-

tomēr daži varētu būt saglabājušies no visai sena

perioda un tāpēc varētu ietvert sevī arī noteiktu

semantiku. Viens no tiem, piemēram, ir "zalktis".

Tas ir viens no nedaudzajiem jostu audumos

izmantoto rakstu nosaukumiem, kas varētu būt

saistīts ar to semantikas slāni (zalktis saistībā ar

mitoloģisko pasauli minēts arī latviešu ticēju-

mos) .

Muzejos
5

esošajos pierakstos ornamentu nosau-

kumi parasti fiksēti saistībā tikai ar kādu vienu

variantu (pārsvarā — grafiski vienkāršāku). Līdz

ar to neatbildēts paliek jautājums, cik lielā mērā

nosaukums, piemēram, "zalktis", attiecināms uz

pārējiem — sarežģītākiem šī motīva variantiem.

Jo platāks jostas raksta laukums, jo tā aizpildīša-

na prasa sazarotāku un bagātāku ornamenta vari-

antu. Tomēr ne vienmēr neskaidrības rodas tikai

elementa sazarotības dēļ. Joslveida kompozīcijai

pakļautajos jostu audumos raksta elementi galve-
nokārt veidojas, aizpildot rombveida laukumu,
kam it kā nošķelti divi pretējie stūri. Parasti

"nošķēluma" daļa ir neliela un netraucē pilnībā

uztvert konkrēto zīmējumu. Turpretī attiecībā uz

tā saucamo zalkti un tam līdzīgajiem rakstiem

bieži vien nav skaidrs, cik liela "pilnā zīmējuma"

daļa "palikusi" ārpus raksta laukuma. Daži raksta

varianti pieļauj iespēju, tos "papildinot" aiz joslas

robežām, iegūt krustu ar aizlauztiem galiem, kas

mākslas vēstures literatūrā biežāk pazīstams ar

nosaukumu "svastika" (1. att.). Pagaidām neatbil-

dēts paliek jautājums, vai dotajā gadījumā būtiska

ir zīmējumā redzamā daļa, kas līdzīga "zalkša" at-

tēlošanas veidam, vai arī viss pilnais elements.

Tomēr strīds par to, vai "zalktis" ir "aplauzts

ugunskrusts" un vai "ugunskrusts" ir divi krustoti

"zalkši", ir visai neauglīgs, jo tikpat labi varētu

strīdēties, vai trīsstūris ir puse no romba vai arī

rombs ir divi kopā salikti trīsstūri.

Kā vienojošās pazīmes daudzajiem un dažāda-

jiem "zalkša" motīva variantiem varētu uzskatīt

asimetrisku galu vērsumu ar diagonālu asi un la-

tīņu alfabēta S vai Z burtiem līdzīgu liekuma vir-

zienu. To ne vienmēr veido viena nepārtraukta

līnija, bet to var dot arī elementa zīmējuma ko-

pējā virzība.

Ikviena ornamenta grafiskā attēlojuma konkrē-

tais variants ir ciešā saistībā ar priekšmeta mate-

riālu, izpildījuma tehniku, rotājamā laukuma

lielumu v. tml. Jostu audumiem atkarībā no to

lietojuma un veida var būt dažāds raksta diegu
skaits, kas nosaka joslas platumu. Vismazākais zī-

mējuma rūtiņu skaits joslas platumā (t. i., raksta

diegi), ar kurām attēlo "zalkti", ir 3, tomēr biežāk

šaurajās joslās izmanto 4—7 raksta diegus. 2. at-

tēlā redzami "zalkša" varianti no latgaļu 12. gs.

un lībiešu 11. gs. villaiņu apaudām, bet 3. un 4.

attēlā — no 18.—20. gs. jostu audumu šaurajām

1. att.

2. att.

raksta josliņām. Parasti šajos jostu audumos, kuru

ornamentu paraugi redzami 3. un 4. attēlā, "zalk-

ša" raksti visā priekšmeta garumā atkārtojas, ne-

mijoties ar citiem motīviem.

Krustpils tipa jostu centrālajā .joslā, kur rakstu

parasti veido 13—23 raksta diegi, "zalkša" attēlo-

jumi ir daudz sazarotāki un ar salīdzinoši lielā-

kām variāciju iespējām (5. att.). "Zalktis" ir viens

no biežāk lietotajiem motīviem šī veida jostās.
Tas ir vai nu kā atsevišķs elements citu motīvu

virknē, vai arī atkārtojas vairākas reizes pēc kār-

tas, veidojot garāku vienlaidus posmu jostas rakstā.

No rakstainajām audenēm6
vidēji vislielākais

raksta diegu skaits (31—71) ir Lielvārdes tipa jos-
tās. Tas rada iespēju veidot daudzus viena motīva

variantus, tos bagātīgi sazarojot un dažādi papildi-
not (6. att.). Arī "lielvārdietēs" "zalktis" sastopams

ne ikkatrā jostā un salīdzinoši nedaudz retāk

nekā Krustpils tipa jostās.
Palielinoties raksta laukumam Krustpils un

Lielvārdes tipa jostās, salīdzinoši ar apskatītajām
šaurajām raksta josliņām "zalkša" attēlošanas
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3. att.

4. att.

5. att.
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6. att.

variantos skaidrāk iezīmējas divas grupas. Var pie-

ļaut iespēju, ka tikai viena no tām saistīta ar šo

nosaukumu. Tā kā trūkst pietiekoši pamatotu no-

sacījumu, lai otras grupas variantus uzskatītu par

cita veida motīvu, pagaidām tos pieņemam par

"zalkša" paveidu. Shematiski zīmējot, pirmās gru-

pas "zalkši" ir ar taisniem vai ieliektiem galiem,
bet otrās grupas — ar izliektiem galiem.

Interesanti atzīmēt, ka lielākajai daļai Lielvārdes

jostās austo "zalkša" rakstu ar ieliektiem galiem
ir kopīgs tas, ka to galus veido viena tipa līnija,

bet vidu — cita (sk. 6. att.). Tas zināmā mērā sa-

saucas ar citu iezīmi Lielvārdes tipa jostu rakstos.

Tajos aizvien lielāku nozīmi (optiski) iegūst raksta

elementu attēlojošo līniju ritmi un kombinācijas,
ne vairs pats konkrētais motīvs. Vērojama arī

tendence tik lielā mērā sazarot "zalkša" paveidus,

ka tie kļūst par dekoratīvu līniju režģi, kas aizpil-

da noteiktu joslas laukumu. Līdz ar to zūd raksta

motīva pamatzīmējums un, ļoti iespējams, arī

konkrētā simboliskā nozīme, ja tāda bijusi (7. att.).
Lai runātu par "zalkša" motīva semantisko

skaidrojumu, nedaudz jāpakavējas pie jostu audu-

mu rakstu nozīmes kopumā. Kā var secināt no

iepriekš minētajiem rakstītajiem materiāliem, lai-

kā, kad darināts un lietots vairums no pašreiz

muzejos esošajiem jostu audumiem (19. gs.—2o. gs.

sākums), senākie ar varbūtējo mitoloģisko seman-

tiku saistītie rakstu nosaukumi tautā vairs netika

aktīvi izmantoti un pārsvarā vairs nebija zināmi.

Sakarā ar to jostu raksts (ar vairākiem atšķirī-
giem motīviem) kopumā varētu glabāt sevī no-

teikta rakstura informāciju tikai tādā gadījumā, ja
motīvu secība būtu pakļauta kādai par tradīciju

kļuvušai formulai. Tomēr līdz šim veiktajos pētī-

jumos šāda formula nav konstatēta. Domājams,
ka drīzāk apstiprinājumu var gūt cita hipotēze;
būtisks ir pats princips: "nevalkāt nerotātu". Tas

ir — jau tas fakts vien, ka priekšmets ir rotāts,

nes sevī noteiktu maģisku spēku. Līdz ar to

izmantotie ornamenta motīvi varētu būt lietoti kā

sargājošas un labu vēlošas zīmes. Nez vai cilvēki

apģērba rotāšanai būs izmantojuši zīmes ar ļaunu-
mu nesošu nozīmi, līdzīgi kā uz ēku durvju palo-
dām vai pašām durvīm vilka tā sauktā lietuvēna

v. c. krustus, lai saglabātu mājas labklājību un at-

vairītu nelabo no tās iemītniekiem. Domājams, ka

apģērba v. c. priekšmetu, kā arī ēku rotājumiem
blakus tīri dekoratīvai nozīmei jau no rotāšanas

pirmsākumiem bijusi iecerēta arī aizsargājoša vai

tamlīdzīga funkcija. Tādējādi tieši atsevišķām zī-

mēm, nevis to secībai kopumā varētu būt šī sar-

gātājfunkcija.
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7. att.

Viens no variantiem, kā meklēt "zalkša" raksta

nosaukuma skaidrojumu, ir apskatīt to sakarībā

ar zalktim piedēvētajām spējām. Latviešu ticēju-

mos zalktis parādās kā zemnieka sētas labklājības
aizstāvis un veicinātājs, kam ir cieša saistība ar

lopkopību.
7

Ja pieņem, ka arī raksta motīva no-

saukums "zalktis" ietver sevī šādu pašu nozīmi,
tad tas daļēji apstiprina iepriekš izteikto hipotēzi

par jostu audumu rakstu labu vēlošo funkciju.
No visa iepriekš teiktā redzams, ka jostu au-

dumu rakstu semantika nav skaidrojama vienno-

zīmīgi. Kaut arī iespējamais "zalkša" motīvs

zināmā mērā ļauj tajā "ieskatīties", tomēr jāatzīst,
ka tas ir tikai hipotēzes līmenī, jo pagaidām vēl

daudzi jautājumi paliek neatbildēti. Fiksētajos tā

saucamā zalkša- motīva grafiskā attēlojuma varian-

tos iespējams izsekot ar aušanas tehnikas attīstību

saistītajām izmaiņām jostu audumu rakstos kopu-
mā. Tomēr, tā kā jostu tipu hronoloģiskās secības

noteikšana pagaidām ir tikai izpētes stadijā, vēl

nevar pateikt, kad jostās austiem rakstiem varētu

būt jēdzieniska nozīme un kad tie kļuvuši tikai

par dekoratīvai ornamentu.
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AVOTU NORĀDES

1
Zarina A. Seno latgaļu apģērbs 7.—13. gs. R, 1970; Lībiešu

apģērbs 10.—13. gs. R., 1988.

2 Jostas tipoloģiski iedalās pēc darināšanas tehnikas, priekš-
meta kompozicionālā iedalījuma un rotājuma sarežģītības. Pa-

stāv arī jostu iedalījums atsevišķos lokālos tipos, kas apvieno

jostas ar līdzīgām tehniskām, kompozīcijas un krāsu salikuma

pazīmēm.
3 Konstants Z. Jēkabs Bīne un latviešu ornaments // Lat-

viešu lietišķā māksla. R., 1989. 166., 167. lpp.

4 "33658. Kas zalkšus sit, tas izdzen svētību no mājām. [J. A.

Jansons, Olaine]

33659. Ja zalkti nosit, tad sitējs nosit pats savu laimi. [H. Vieg-

lais, Vecpiebalga]

33642. Šī nevācu tauta vēl tagad turas slepeni pie lielas elk-

dievības (Abgöteray), sauli, mēnesi, zvaigznes, uguni, ūdeni,

upes pielūgdama, zalkšus (Schlangea) un ļaunus krupjus (böse
Kröten) par dieviem turēdama, kuri, kā es pats pa daļai esmu

redzējis, bija resni un uzpūsti. Kad tie sitot jeb sviežot tika pār-

sisti, tad no vinu ķermeņa (aus ihrem Leibe) tecēja liels dau-

dzums piena. Tad saskrēja vecas burvju brēcējas (Zeuberische
Breckin) kopā, bailīgi kliegdamas: "Mana Piena-māte, mana

Piena-māte (Man pene math)!" [S. Hennings, 1589]

33644. [..] Citi ēdina ļoti lielus zalšus, kas kaimiņu lopiem zog

pienu un pārnes to mājas ļaudīm. [D. Fabrīcijs, 1610]

33645. Zalkši naktī izzīžot govis tam saimniekam, kas tos .ne-

ieredz, bet pienu aiznes tam saimniekam, kas zalkšus ieredz.

[J. A. Jansons, Olaine]" — Šmits P. Latviešu tautas ticējumi. R.,
1941. 2030., 2031. lpp.

5
Latvijas Vēstures muzeja etnogrāfijas nodaļa, Jēkabpils,

Madonas v. c. novadpētniecības un mākslas muzeji. Arī turp-
māk rakstā izmantoti galvenokārt šo muzeju materiāli.

6 Viena no jostu audumu darināšanas tehnikām.

7 Šmits P. Op. cit. 2030.—2032. lpp.

"NATTER" IN DEN LETTISCHEN GÜRTELGEWEBEN

Anete Karlsone

ZUSAMMENFASSUNG

Dank der dauernden Tradition, Gegenstände —

darunter auch Kleidung — mit verschiedenen or-

namentalen Zeichen zu verzieren (wovon auch

archäologische Ausgrabungen ein Zeugnis able-

gen), haben sich diese Zeichen viele Jahrhunderte

hindurch und bis auf den heutigen Tag erhalten.

Besonders große Vielfältigkeit der geometrischen
Ornamentmotive kommt in Gürtelgeweben (in

Gürteln, Bänden, Borten der Umlegetücher u. a.)
zum Vorschein. Zur Untersuchung der im vor-

liegenden Artikel erörterten Fragen sind Ge-

genstände vorwiegend aus den Sammlungen des

Museums für Geschichte Lettlands, der Museen

für Heimatkunde und Kunst zu Jēkabpils (Jakob-

stadt), Madona (Modohn) u. a. benutzt worden.

Um die Frage, ob die einzelnen Musterelemente

bloß dekorative Ornamente, oder aber Zeichen —

Symbole sind, zu beantworten, ist es sehr wichtig,
ihre Benennungen zur Verfertigungszeit der

Gürtel festzustellen. Die meisten Benennungen,
die in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts gesam

melt sind, bieziehen sich auf die neueste Schicht

der Ornamentbezeichnungen. Manche Benennun-

gen aber sind möglicherweise aus einer uralten

Zeitperiode überliefert und dürften eine bestimm-

te Semantik in sich bergen. Eine dieser Orna-

mentbennnungen ist der "Natter". Die Frage, in

welchem Maße diese Benunneng auf die verschie-

denen Varianten dieses Motivs zutrifft, bleibt vor-

läufig unbeantwortet. Als Merkmale, die für alle

Varianten des "Natter" — Motivs gemeinsam
sind, gelten: asymmetrische Wendung der Enden

mit einer diagonalen Achse und die den Buchsta-

ben S oder Z des lateinischen Alphabets ähnliche

Schwingungsrichtung. In den Gürtelgeweben
können zur Mustergebung des "Natters" 3 Mus-

terfaden gebraucht werden. Es ist eine Tendenz

zu beobachten, daß in den Gürteln, die zu einem

verhältnismäßig jüngeren Typus gehören (die
Gürtel von Lielvārde) und eine grössere Zahl von

Musterfaden haben, Rhythmus und Kombinatio-

nen der Linien, die die Ornamentelemente bilden,
und nicht mehr das konkrete Motiv selbst, immer

mehr an Bedeutung (optisch) gewinnen. Dasselbe

gilt auch von den Unterarten des "Natters". So-

mit schwindet die Grundzeichnung der Ornament-

motive dahin und voraussichtlich auch ihre

konkrete, symbolische Bedeutung, wenn es über-

haupt eine solche gegeben hat. Außerdem ist es

möglich, vermittels der festgestellten Varianten

des "Natters" die Abänderungen der Gürtelgewe-

bemuster, die durch die Entwicklung der Webe-

technik verursacht worden sind, im Ganzen zu

verfolgen.
In der Volksglaube der Letten erscheint der

"Natter" als Verteidiger und Begünstiger des Bau-

ernhofswohlstandes, der eine enge Beziehung zur

Viehzucht hat. Möglicherweise hat auch das Or-

namentmotiv, desesn Varianten die Bezeichnung
"Natter" haben, dieselbe Bedeutung enthalten.

Das bestätigt zum Teil die in dem vorliegenden
Artikel geäußerte Hypothese über die Funktion

des Wohlwunsches, die den Ornamentelementen

der Gürtelgewebe zugeschrieben werden.



LATVIJAS LINAUDĒJU RAKSTRAUDŽI 18.—20. gs.
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Latviešu kultūras sastāva skaidrojums prasa

daudzpusīgu un nopietnu zinātnisko darbu. Tāpēc

pētnieku interešu lokā ietilpst gan vairākiem etno-

siem kopīgas, gan tikai latviešiem raksturīgas

kultūras parādības. Pēdējās iespējams noteikt da-

žādu tautu kultūru detalizētā salīdzinājumā, jo ti-

kai salīdzinot atklājas nacionālās kultūras veido-

šanās gaita, kā arī kultūras komponentu gradācija
un cilme.

Šis raksts ir mēģinājums ar salīdzināšanas me-

todes palīdzību analizēt Latvijas linaudēju radošo

darbību jeb audumrākstu sacerēšanas gribu un

māku. Raksta nelielā apjoma dēļ tēma ir ierobe-

žota. Visa rakstraudžu
1 vērtības skala netiks skar-

ta, bet iezīmēta tikai attīstības tendence. Par

izpētes objektiem izvēlēti Latvijas 18.—20. gs. lin-

audēju rakstraudži, t. s. vēveru grāmatas (raksti
vienkrāsainiem — baltiem — audumiem rokrak-

•2

stā), un tiem līdzīgie kaimiņtautu rakstu krājumi .
Par salīdzināšanas etalonu pieņemts vecākais au-

torei zināmais Latvijā lietotais iespieddarbs —

1740. gadā Onolcbahā izdotais Weber—Bild—Buch
3

(turpmāk — WBB), kas saturā līdzīgs vairāku Ei-

ropas tautu rakstraudžiem. Šis izdevums pieder

tam iespieddarbu tipam, kas radās Viduseiropā

rūpniecības apvērsumu laikā. 18. gadsimtā par attīs-

tītu Eiropas linaudēju centru izveidojās Saksija,
kur audēju skolu vajadzībām izdeva speciālo lite-

ratūru. Šai sakarībā galma audējs Johans Mihaels

Frickingers sastādīja un izdeva jau minēto WBB.

Grāmatas ievads galvenokārt veltīts audēju
reliģiskās audzināšanas un ētikas jautājumiem.
Starp citu, tur norādīts, ka grāmatas saturs pare-

dzēts amatniekiem, kas apkalpo privileģētos sabied-

rības slāņus. Minēts arī, ka sastādītājs izmanto

triju agrāk izdotu aušanas grāmatu sastādīšanas

pieredzi, savukārt sīkāk izstrādājot tehniku aprak-

stus.

Tekstūmālcsliniece un tekstiliju vēstures pētniece
Tea Reiharte sava 1966. gadā pabeigtā pētījuma
rokrakstā

4
atklāj WBB priekšvēsturi, kā arī citu

līdzīga tipa izdevumu saturu un nozīmi ziemeļvācu
mākslas amatniecībā un tautas mākslā. Zviedru

vēsturisko tekstiliju pētnieks Eriks Fišers savā

monogrāfijā
5

publicē visai detalizētu Malmes au-

dēju dzimtu vēsturi un 248 audumu rakstus.

Mūsu rīcībā nav precīzu datu par to, cik daudz

WBB izmantota dažādu Eiropas tautu iepriekšējo

gadsimtu pieredze. Tomēr, spriežot pēc satura,

grāmatas sastādītājam bija izveidojies īpašs atlasa

dreļļu
6

ģeometriskā ornamenta kompozīciju stils

ar smagnējiem simetriskiem fona rakstiem, kas

sastāvēja no 4—lo rakstu daļām un bija izpildāmi

ar 16—40 nīšu kārtām un paminām.
WBB sastādītājs lietojis rūpīgi izstrādātu tehnis-

ko paņēmienu pasniegšanas sistēmu, kas speciā-

lajā literatūrā un rakstraudžos saglabājas līdz pat
20. gs. beigām. Tādēļ WBB ērti izmantojama rakst-

raudžu klasifikācijai.

Pagaidām zināmie vecākie Latvijas linaudēju
rakstraudži jeb "vēveru grāmatas"

7
ir 18. un 19.

gadsimtā sastādīti dreļļu rakstu krājumi — albu-

mi: ādas, audekla vai papes vākos ar roku iesie-

tas baltas papīra lapas, uz kurām ar tušu zīmēti

raksti izpildīšanai paredzētajā lielumā. Turpat pie-
zīmēts arī raksta tehniskais risinājums. 20. gad-
simtā rakstraudžiem jeb "vēveru grāmatām"
izmantotas arī atšķirīgas kvalitātes burtnīcas un

klades, kurās ar tušu, tinti vai zīmuli iezīmēti

raksti un tehniskie risinājumi. Nereti ielīmēti arī

izgriezumi no dažādām publikācijām ar audumu

rakstiem un praktiskiem padomiem.
Pirmie "vēveru grāmatu" — rokrakstu — sastā-

dītāji bija linaudēju cunftēm piederīgie dažādu

tautību vanderzeļļi, kas ceļojumos paplašināja aro-

da prasmi un krāja rakstus turpmākam darba

mūžam. Grāmatu saturu viņi pilnveidoja arī,
būdami vietsēži, un to darīja līdz pat darba gaitu

beigām. Šos rakstu krājumus mantoja viņu pēcnā-
cēji no paaudzes paaudzē. Cunftu amatniecības

norieta periodā rakstraudži no pilsētām nonāca arī

laukos. Nolietotos eksemplārus atjaunoja pārzīmē-
jot un papildinot. Tāpēc tur līdzās stilistiski iztu-

rētām kompozīcijām sastopami arī mākslinieciski

maznozīmīgāki rakstu sakopojumi.
Mūsu rīcībā ir deviņas šādas "vēveru grāma-

tas": astoņas no Vidzemes un viena no Zemgales.
Lejaskurzemē rakstu tehniskie risinājumi iededzi-

nāti speciālos koka dēlīšos.

Minētās "vēveru grāmatas" līdz 19. gs. beigām,
kad latviešu valodā iznāca pirmās audēju rokas-

grāmatas, bija galvenais audumu rakstu avots arī

latviešu tautības — īpaši lauku — audējiem. Šīs
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1. att. Dreļļu rakstu elementi 18.—20. gs.
Latvijas linaudēju rakstraudžos.
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grāmatas sniedz konkrētu izziņas materiālu par

Latvijas linaudēju darinājumu ornamentiku. Rakst-

raudžos atrodami ap 30 dažādu rakstu elementu

(1. att.), kas kombinēti div- līdz astoņdaļīgos rak-

stos un izpildāmi ar 8—32 nīšu kārtām un pami-
nām. lezīmētie raksti sakopoti to iepazīšanas un

sacerēšanas secībā. Tehniskās sarežģītības, motīvu,

kompozīcijas radniecības gradācijas ievērotas tikai

daļēji. Katram rakstraudža eksemplāram piemīt

savdabība, kas galvenokārt izpaužas rakstu varian-

tos. Tomēr līdzības momentu te ir vairāk nekā

atšķirību.

kāršākie raksti saucas — "dubultgaldainis" un "la-

painis".
Salīdzinot Ozolu muižas rakstraudzī iezīmētos

rakstus ar WBB publicētajiem rakstiem, redzams,
ka Vidzemē zīmēto rakstu vairums it tieši tādi

paši vai tikai nedaudz vienkāršāki nekā Saksijā

iespiestie. Arī tehnisko risinājumu zīmējumi ir

vienādi. Kāpēc tik liela līdzība? Viena atbilde va-

rētu būt šāda. lespējams, ka WBB ievesta Latvijā
no Viduseiropas hernhūtisma centriem vienlaicīgi

ar citiem literatūras izdevumiem vācu valodā, ku-

rus šeit tulkoja, pārrakstīja un pārzīmēja ar roku.

DREĻĻU RAKSTI LATVIJAS RAKSTRAUDŽOS

Mūsu rīcībā vecākā "vēveru grāmata" ir "Lap-

jahr" jeb Valmieras apriņķa Ozolu muižas vēvera

Miķeļa 1771. gadā sastādītais rakstraudzis ar 28

rakstiem, kas aužami ar 16—32 nīšu kārtām.

(Glabājas Latvijas universitātes bibliotēkas retumu

nodaļā.) 27 rakstiem dots katram savs nosau-

kums, kas liecina ne vien par audēja tēlaino do-

māšanu, bet arī rakstu ieguves avotu un sociālo

vidi, kurā amatnieks darbojies. Sešpadsmit raksti

nosaukti par "Bild", piemēram, "Logu Bild",

"Speegel Bild", "Bikker Bild", "Brokinstas Bild",
"Stern Bild" utt. (Jāpiezīmē, ka WBB par "Bild"

sauc sējuma tehniskā risinājuma zīmējumu.) Rak-

sti, kuru galvenais elements ir rozete, saukti par
"rožu" rakstiem: "jaunā roze", "rožu bilde",

"krusta roze", "plāmšu roze", "spranču rozes bil-

de", "dubultspranču roze". Augošie raksti nosauk-

ti: "podu bilde", "egļu bilde", "koki ar logiem",
"koku bilde", "koks un zvaigzne". Arī ar baznīcas

tematiku saistītie raksti ietilpināmi augošo rakstu

grupā
8

,
un tie saukti par "torņa bildi", "baznīcas

bildi", "biķeru bildi". Rakstraudzī atrodami arī

"mazais citrons", "citronu bilde", "Mazais Brokin-

stas", "Brokin". Četri raksti ar astoņstūru zvaigzni
saukti par "Stern Bild" (divas reizes), "krusta

Stern Bild" un "Baum und Stern". Divi paši vien-

(Domājams, tādēļ rakstraudžus sauca par grāma-

tām.) Vērā ņemama sakritība — Vidzemes audē-

ju rakstraudži atrasti vietās, kur aktīvi darbojās
brāļu draudzes un tām bija uzcelti saiešanas

nami, piemēram, Blomē, Raunā, Launkalnē. le-

spējami arī citi minētā izdevuma sagādes ceļi. To-

mēr fakts, ka Latvijas audējmeistari WBB

izmantojuši savā darbā un mācekļiem lietojuši par
mācību grāmatu, nav apstrīdams.

Latvijas Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļā
glabājas bojāts rakstraudzis, kura sastādīšanas

laiks un vieta precīzi nav zināmi. Vecākais tur ie-

rakstītais gadskaitlis ir 1795. 1812. gadā šis rakst-

raudzis piederējis Jānim Daparam. No teksta

izriet, ka minētais rakstu krājums lietots Vid-

zemē, iespējams Raunas, Veselavas, Siguldas un

Rencēnu apkārtnē. Satura ziņā tas tuvs Ozolu

muižas rakstraudzim. Tur iezīmēti tādi paši raksti,
audumu tehnisko risinājumu zīmējumi, dots iezī-

mēto rakstu izaušanai nepieciešamo 20—28 nīšu

kārtu skaits un rakstu nosaukumi, piemēram,
"dienas un nakts musturis" (Malmē — "Natt och

dag", Meklenburgā — "Schufen munster"), "du-

bultzvaigzne" (Ozolu muižā — "Stern Bild"),
"plāmšu Roze" (Ozolu muižā — "Plāmšu

Rohse") v. c. Jelgavas apriņķa Sniķeres pagasta

Kopīgais
rakstu

Raksti

Vieta un

Gads
īpašnieks skaits

rakstrau-

dzi

2-da|ī-
gie

3-daļī-
gie

4-daļī-
gie

5-daļī-

gie

6-daļī-
gie

7-daļī-
gie

8-daļī-
gie

1771 Ozolu muiža, Miķelis 28 7 3 11 4 3

1795 Vidzeme, Jānis Dapars 25 1 4 12 8 + +

1813 Pilsrauna, Lucens 55 3 15 30 7 1

1853 Lejasciems, Jānis Ozoliņš 19 11 4 4

1856 Launkalne, Ruņģis 53 9 32 12

19. gs.

vidus Vecpiebalga, Jēkabs Lielais 27 3 7 15 2

19. gs.

vidus Rozēni 12 1 7 4

19. gs.
vidus

1932

Sniķere

Lubāna,Anna Radze

55

55

1

1

12

9

30

42

5

3

1
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2. att. A. Radzes rakstraudzis. 11. lpp.

"Lieldregņos" atrasts rakstraudzis ar 55 rakstiem,
kas izaužami, lietojot 8—24 nīšu kārtas. Rakst-

raudzis nedaudz bojāts. Pirmie seši raksti zīmēti

ar pilnām rūtiņām, pārējie 49 ar svītrotām. Pie

trešā raksta Johana Freidenfelda vārds minēts ar

krievu, bet pie ceturtā — ar latīņu burtiem. Tur-

pat atzīmēts 1840. gada 24. jūlijs. Vairākās lapās

ieraksti vācu valodā ar gotu burtiem. 52. lpp. ne-

liels teksts .poļu valodā. Minētie fakti liecina par

atkārtotu īpašnieku maiņu.

Latvijas ZA Latvijas vēstures institūta Etnogrā-

fijas nodaļas arhīvā glabājas pieci dreļļu audēju
rakstraudži. Vecākais, spriežot pēc papīra, sastā-

dīts 19. gs. otrā ceturksnī (1813. gads ierakstīts

vēlāk) un 19. gs. beigās piederējis Pilsraunas pa-

gasta audējam Lucenam. Tajā iezīmēti 55 raksti,

kas izaužami ar 8—24 nīšu kārtām. Raksti kārtoti

augošas sarežģītības virzienā, bet tiem nav tehnis-

ko risinājumu zīmējumu un nav arī nosaukumu.

Minētajam līdzīgs ir Launkalnes pagasta "Vec-

kainaižu" audēja Ruņģa rakstraudzis ar 53 rak-

stiem (51. lpp. atzīmēts 1856. gads), kas

izaužami B—l68—16 nīšu kārtās. Atsevišķiem rak-

stiem pievienoti tehniskā risinājuma zīmējumi un

piezīmes ar pasūtītāja vārdiem latviešu, vācu vai

krievu valodā.

Raunā atrastajam eksemplāram līdzīgs rakstrau-

dzis konstatēts Vecpiebalgas "Kalnēnos" ar 27 sa-

glabātiem (bijuši 52) rakstiem, kas aužami ar

B—2o8—20 nīšu kārtām. Ap 1850. g. dzimušais saim-

nieks — vēveris Jēkabs Lielais — to atpircis no

kāda raunēnieša. Te jāpiebilst, ka 1869. gadā Vec-

3. att. WBB. 4. raksts.

4. att. WBB. 6. raksts.

iebalgā dzimušās Edes Šīrones tēvam piederējis
rakstraudzis ar "Raunas vēveru musturiem". Au-

dēju grāmatas atkārtoti minētas pagasta tiesu pro-

tokolos. Savukārt tautas dziesmas arī min, ka

Rīgas un Raunas vēveri auž, "grāmatā vērda-

mies".

Lejasciema pagasta "Čipatu" audēja Jāņa Ozo-

liņa rakstraudzis datēts ar 1853. g. un ir Latvijā

pirmais, kur atzīmēti arī audumu malu raksti. Pa-

visam tur iezīmēti tikai 19 raksti, un tie izaužami

ar B—l68—16 nīšu kārtām. Valmieras apriņķa Rozēnu

pagasta "Lauciņos" saglabājušās rakstraudža atlie-
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5. att. Raksts iezīmēts Sniķeres pag. rakstraudža 6. lapā un

Rozēnu "Lauciņu" rakstraudzī. Raksta varianti atrodami arī

WBB un A. Radzes rakstraudzī. E. Fišera op. cit. 2. pl., 2. zīm.

Goteborgs monster.

kas ar divpadsmit rakstiem, kas, domājams, ietil-

puši 19. gs. otrajā pusē darinātā rakstraudzī. Tur

atrodamie raksti izaužami ar B—l68—16 nīšu kārtām.

Lubānā audējai Annai Radzei (1896—1990) pie-

derēja laikā no 1932. līdz 1980. g. komplektēts
rakstraudzis, kurā uz 70 iesietām un 20 neiesie-

tām lapām bija iezīmēti 185 raksti, kas paredzēti
galdautu, gultas segu, dvieļu, spilvenu pārvalku,

mēbeļdrānu un apģērbu audumu aušanai. Rakst-

raudža sākumā iezīmēti 55 atlasa un trinīša dreļļu

sējumos B—2o8—20 nīšu kārtās izpildāmi raksti, kas

vairumā gadījumu ir 18. gs. rakstraudžos sastopa-

mo rakstu nepārveidoti atkārtojumi vai to variāci-

jas, kā arī pārzīmējumi no "Latvju rakstiem" un

Piebalgā ražotiem audumiem. Minētie 55 raksti

iezīmēti ar lillā tinti tādā pašā izpildījumā kā ve-

cajos rakstraudžos. lespējams, ka tie vienlaicīgi un

komplektā pārzīmēti no kāda agrāk sastādīta rakst-

raudža, jo pārējie 130 raksti zīmēti citādi (ne-

aizpildot pilnu rūtiņu) — ar dažādas krāsas zīmu-

ļiem un tintēm dažādos laikos.

Rakstraudžu satura vēsturiskās attīstības līnija
labi atklājas dreļļu rakstu (musturu) rakstu daļu
skaita (sk. tabulu), kā arī motīvos, rakstu elemen-

tos un kompozīcijā tuvo un kopīgo rakstu salīdzi-

6. att. E. Fišera op. cit. 3. pl., 2. zīm.

Ryska monstret.

nājumos. Salīdzinājumam izvēlamies 30 rakstu

elementus (1. att.) un 23 rakstus (2.-35. att.).
Detalizētu kompozīciju izklāstu un analīzi uzska-

tām par atsevišķa raksta uzdevumu.

Austrumeiropā vienkāršākais un zemnieku sētās

izplatītākais dreļļu raksts sastāv no kvadrāti-

ņiem. Latvijā kvadrātiņi, saukti "galdiņi", kārtoti

miju rindās, izveido visvienkāršāko fona rakstu.

Tālākais solis kuplāku rakstu darināšanas ceļā
mēdz būt divu raksta elementu kārtojums (2., 3.

att.). 19. gs. Latvijas un citu zemju rakstraudžos

visvairāk iezīmēti fona raksti, kas sastāv no kvad-

rātiņa un kādas rozetes (4.—6. att.). Latvijā vis-

vienkāršākā rozete (div-, trīs-, četrdaļīga), 20.

gadsimtā saukta "rozīte", ir pats populārākais

dreļļu rakstu elements, kas izmantots arī citos au-

dumos, adījumu un pat izšuvumu rakstos. Tā kā

20. gs. 30. gados etnogrāfisko materiālu kārtotāji
minēto elementu visbiežāk atrada Zemgales audu-

mos, tad sāka lietot nosaukumu "Zemgales rozī-

te" (7.-8. att.).

Dreļļu raksti parasti austi trinīša vai atlasa dreļ-
ļu sējumos. WBB 17. lapā atrodams raksta vari-

ants, kura izpildīšanai materiālā vajadzīgas 28 nīšu

kārtas un kurā apvienoti kā trinīša, tā atlasa sēju-
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7. att. A. Radzes rakstraudzis. 33. raksts.

19. un 20. gs. Zemgalē izplatītākais dreļļu raksts.

mi Latvijā šāds paņēmiens lietots reti. 20. gs. kā

Jelgavā, tā Rīgā tādu mācīja audējmeistara zemga-

lieša Pētera Viļumsona kursos. "Rozīšu" rakstu ir

daudz, un tie atšķirīgi variēti. Tomēr 1856. gadā
Launkalnes rakstraudža 50. lapā iezīmētais un

E. Fišera Malmē atrastais visumā sarežģītā raksta zī-

mējums ir tik līdzīgs, ka varam nešaubīties par

abu zīmējumu kopīgo izcelsmi (9., 10. att.). Arī

Ozolu muižas četrdaļīgā "logu bilde" nedaudz

vienkāršota nonākusi Piebalgā (11., 12. att.), un

no turienes audumu tirgotāji to izplatījuši gan

Latvijā, gan kaimiņtautu zemēs. Smagnējs četru

"rozīšu" ielogojums atrodams 18. gs. rakstraudžos

(13. att.). Sniķeres rakstraudža 3. raksts iezīmēts

arī Lubānas un Puhačovas rakstraudžos.

18. un 19. gs. rakstraudžos bieži atrodams krus-

ta motīvs. WBB rakstos visai daudz izmantots

smagnējs krusts, un tikpat smagnēju to varam

vērot arī Latvijas rakstraudžos. Tā, piemēram,

četrdaļīgs raksts, ko veido viena elementa miju
rindas, publicēts WBB 29. lapā. Tāds pats raksts

ievietots Sniķeres rakstraudža 52. lapā ar pierak-
stu poļu valodā. Minētā raksta neliela variācija —

lielāks attālums starp raksta elementiem — iezī-

mēta 1795. gadā Jāņa Dapara rakstraudža 4. un 6.

lapā ar nosaukumu "dukātu musturis". 1771. g.

Ozolu muižas rakstraudzī šim rakstam dots no-

saukums "dubultgaldainis". Dienvidzviedrijā minē-

tā tipa rakstiem komponēti arī malu un stūru

11
raksti. WBB izdevumā lietotais krusts vēl 20. gs.

30. gados Liepājā saukts par "vācu krustu".
12

Analizējot 19. gs. audēju grāmatas, varam seci-

nāt, ka "krusts", kas sastopams adījumos, izaudzis

no "actiņas". Sniķeres rakstraudža 7. rakstā saska-

tāmam krustam ir izteiktas baznīcās lietotā kulta

priekšmeta proporcijas. Jāatzīst, ka Latvijā luterā-

ņu apvidu audumos krusta motīvs izmantots reti,
t. i., aužot altāru segas vai kapu dvieļus. Ziemeļ-
vidzemē 18. gs. rakstraudžiem raksturīgais krusts

veidots nedaudz izmainītās proporcijās un tāpēc

atgādina populāro "galdiņu musturi". Izmantots

galdautiem un salvetēm.

Latvijas rakstraudžos atrodami dreļļu raksti, ku-

ros iepriekš minētais "krusts" vai "dukāts" ir tikai

kāda motīva sastāvdaļa. WBB 43. lapā publicētais
raksts Raunas 1813. g. rakstraudzī pārzīmēts pilnī-
gi precīzi (14. att.). Arī Annas Radzes Lubānas

rakstraudzī un Malmes rakstraudzī
13

pārzīmējumi
ir tieši. 1771. gadā Ozolu muižas rakstraudzī iezī-

mēto "krusta rozi" (15. att.) varam pieņemt par

WBB 43. lapā publicētā raksta variāciju. 1795.

gadā Jāņa Dapara grāmatā ierakstīts "šī ir tā

krusta roze". Raksts šeit zīmēts bez starpelemen-
ta.

"Krusta roze" un tās variācijas WBB izmanto-

tas vairāku rakstu sastādīšanai. Savukārt Latvijā
rakstu veidotāji pēdējos variējuši tālāk. "Roze"

ņemta no viena, ielogojums — no cita raksta utt.
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8. att. Sniķeres pag. rakstraudzis. 3. raksts.

F. Šļonzaka rakstraudzis. 20. raksts.

Visspilgtāk minētā rīcība vērojama Sniķeres rakst-

raudzī, piemēram, WBB 61. lapā publicētās "ro-

zes" variants izmantots 34. lapā iezīmētajam
rakstam, bet ielogojums — 23. lapas rakstam.

"Krusta roze" 19. un 20. gs. latviešu un lietu-

viešu tautas mākslā ļoti plaši izplatījusies. Austi

dvieļi, galdauti
14

, segas
15

,
brunči

16
un kamanu se-

gas, kuru rakstos izmantotas "krusta rozes" variā-

cijas. Pēdējās radušās, mainot izpildījuma tehniku,
pārveidojot raksta daļu skaitu, lai iztiktu ar ma-

zāk nīšu kārtām, audumu padarītu biezāku utt.

Jāpiezīmē, ka rakstus ar "krusta rozes" variā-

cijām Latvijā, īpaši Latgalē, auž vēl joprojām. Lai-

kā no 20. gs. 50. līdz 90. gadiem tie atkārtoti

redzēti republikāniskajās tautas mākslas izstādēs.

WBB 63. lapā publicētais raksts nepārveidots
iezīmēts 1771. g. Ozolu muižas rakstraudzī ar no-

saukumu "Spranz Roz Bild" (16. att.). Nepārvei-
dotu to auž arī vēl 20. gs. Latvijā un Lietuvā.

17

WBB 28. lapā publicētā rozete (17. att.) nepār-
veidotā veidā iezīmēta Jāņa Dapara rakstraudža 9.

lapā ar nosaukumu "lielā plāmšu roze" un ar at-

zīmi, ka tā aužama ar 24 nītīm. Tieši tāds raksts,
tikai ar nelielu variāciju rozetes vidusdaļā, iezī-

mēts Sniķeres rakstraudža 46. lapā un aužams ar

9. att. Ruņģa rakstraudzis. 50. raksts.

16 nītīm. Sniķeres rakstraudzī 39. lapā atrodama

piecdaļīga "roze", kas veido ar 20 nītīm aužamu

rakstu.

1771. gadā Ozolu muižas rakstraudzī ar nosau-

kumu "plāmšu roze" (18. att.) iezīmēts raksts,
kas ar nelielu variāciju atrasts Malmes rakstrau-

džos. Latvijā sastaptiem rakstiem kā starpele-
menti izmantoti arī "galdiņi", bet Malmē no

sāniem saspiests galvenais raksta elements.

WBB 59. lapā publicēts "plāmšu rozes" variants

(19. att.). Nepārveidots izmantots Malmē19
.

Četr-

daļīga raksta variācija iezīmēta Lubānas rakst-

raudzī kā 12. raksts. Varianti, kas radušies, rakstu

aužot citā — vienkāršākā tehnikā, atrasti Lietu-

vā" un Latvijā
.

WBB 41. lapā (20. att.) publicētajam rakstam

atbilst tiešs pārzīmējums 1771. g. Ozolu muižas

rakstraudzī ar nosaukumu "dukātu bilde" (21.
att.). Tas pats raksts, tikai ar vienkāršotu pamat-
elementu, atrodams Jāņa Dapara 1795. g. rakst-

raudzī ar "dukātu mustura" nosaukumu un

aužams ar 24 nītīm.

WBB 45. lapā (22. att.) publicētā piecdaļīgā
raksta tiešs pārzīmējums skatāms Vecpiebalgas
rakstraudzī 22. lapā un aužams ar 20 nītīm un
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paminām (23. att.). Šo rakstu un tā variantus Lat-

vijā, galvenokārt Jelgavas un Bauskas apvidū, un

Lietuvā ap Šauļiem un Viļņu, arī dažādās Balt-

krievijas vietās 19. un 20. gs. mijā izplatījis Veļķu

pagasta audējs, uzņēmējs un audumu tirgotājs Pē-

teris Maskavičs, kas šādā un līdzīgā rakstā austus

galdautus pārdeva gan tirgos tiešajiem patērētā-

jiem, gan pilsētu audumu tirgotājiem, gan uzpircē-

jiem.
WBB 34. lapā publicēto rakstu (24. att.) auduši

daudzi Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas linaudēji.
19. gs. otrajā pusē un 20. gs. sākumā šādā rakstā

austie galdauti pārdoti vietās, kur piebaldzēni pār-
deva savus izstrādājumus. Nepārveidotā veidā

(Lubānas rakstraudzis, 26. zīm.) vai ar nelielām

variācijām
23

raksts turpina dzīvot līdz pat 20. gs.

beigām.
20. gs. minētais raksts izplatījies arī, pateicoties

P. Viļumsona aušanas kursiem, kuru uzskates lī-

dzekļu klāstā ietilpa gan iespiestā speciālā lite-

ratūra, gan dažādi rakstraudži un paraugu

krājumi. Pēdējos meistaram palīdzēja sagādāt arī

viņa kursanti un radi, kas dzīvoja gan Latvijā,

gan ārzemēs.

10. att. E. Fišera op. cit. 2. pl., 1. zīm.

Kattfot i rankor.

Jāatzīmē arī fakts, ka vērīgam skatītājam WBB

34. lapā publicētais raksts ir ļoti viegli uztverams:

rakstam ir pārskaita raksta daļu skaits, izteikta si-

metrija laukuma izkārtojumā un proporcijās.

Raksts arī atkārtoti publicēts.
24

Būtiska nozīme raksta ilgstošai saglabāšanai dzī-

vā lietojumā ir arī iespējai to izaust lauku audēju
aužamajos stāvos.

Pateicoties iepriekšminētiem faktoriem, raksts

vēl 20. gs. 90. gados sastopams gan tautas māk-

slas meistaru, gan tekstilfabriku izstrādājumos.

Latvijas rakstraudžos lielu lappušu daļu aizņem
raksti, kas turpina attīstīt tā saucamo "galdiņu
musturi". Šādu rakstu sacerēšanā liela māka nav

vajadzīga, to spēj veikt lauku audēju vairums. To-

mēr 1771. g. Ozolu muižas rakstraudzī minētais

nosaukums "mazais citrons" vedina domāt, ka

raksts veidots zemē, kur citrons ir ikdienā pazīs-

tams auglis. Šim rakstam divas vai trīs reizes pa-

lielinoties, izveidojies visā Latvijā pazīstamais
"lapainis" (25.—28. att.). Kā četrdaļīgs raksts tas

pazīstams arī Lietuvā, Baltkrievijā, Čehijā, Polijā,
Zviedrijā v. c.

Reizē ar iepriekšminētiem Latvijas rakstraudžos

sastopami arī vēl citi tagad savu laiku pārdzīvojuši

11. att. Miķeļa rakstraudzis. "Logubilde".
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12. att. Vecpiebalgas "Kalnēnu" rakstraudzis. 28. raksts.

13. att. Miķeļa rakstraudzis. "Spoguļu bilde".

Variācija — A. Radzes rakstraudzis. 17. raksts.

14. att. Lucena rakstraudzis. 26. raksts.

E. Fišera op. cit. 63. pl., 4. zīm.

raksti un rakstu varianti. To starpā 18. gadsimtā

Meklenburgā izplatītais "Bäumchenmuster", kura

varianti iespiesti WBB. Tie ir augošie raksti, kas

galvenokārt izmantoti altāru segās gan fonam, gan

bordēm citu sīkāku rakstu malu noslēgumiem.
1771. g. Ozolu muižas rakstraudzī šāda tipa raksti

saukti gan par "Pohdu Bild", "egļu Bild" (29.

att.), gan "koku", gan "Baum und Stern Bild".

Ļoti vienkārši, nelieli koku raksti iezīmēti Sniķe-
res rakstraudzī (30. att.), Raunas, Piebalgas un

Lubānas rakstraudžos (31. att.). Līdzīgus varam

atrast arī Malmes un Puhačovas dreļļu un apdru-

kāšanai lietojamo rakstu krājumos.
WBB 40. un 61. lappusē iespiesti raksti, kas

ataino baznīcas un torņus. Ozolu muižas 1771. g.

rakstraudzī šai tematikai atbilst "Bikker Bild" ar

septiņdaļīgu rakstu. Malmes rakstraudžos iezīmēts

WBB 61. lpp. raksta variants ar nosaukumu "Ba-

bylonska Tornet". Šī paša raksta piecdaļīgs vari-

ants iezīmēts arī 1795. g. Jāņa Dapara rakstraudža

3. lapā. Sniķeres rakstraudzī 32. lapā ievietots

četrdaļīgs WBB 40. lappuses piecdaļīgā raksta va-

riants.

Šiem rakstiem, domājams, būs bijis neliels pie-

prasītāju loks, jo līdz 20. gs. audumi ar tiem nav

saglabājušies.
18. gadsimtā Malmes damastu un dreļļu orna-

mentikā izmantoti arī ģerboņu, zīmogu un mono-

grammu atveidi. Veidotas galdautu, servješu v. c.

priekšmetu kompozīcijas, kurās blakus ģeometris-
kajam ornamentam atrodams arī augu, dzīvnieku

un antropomorfais ornaments dažādās ģeometri-
zācijas pakāpēs. Māksliniekam Arvīdam Dzērvī-
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15. att. Miķeļa rakstraudzis. "Krusta roze".

J. Dapara rakstraudzis. "Šī ir tā krusta roze".

16. att. WBB. 54. raksts.

Variācija — E. Fišera op. cit. 7. pl., 2. zīm.

17. att. WBB. 24. raksts.

Variācija — Sniķeres pag. rakstraudzis. 46. raksts.

tim, pētot Latvijas muižu audēju izstrādājumus,

līdzīgas parādības nācies novērot arī Smiltenes,

Valmieras, Liezeres un Gulbenes muižu linu au-

dūmos. Tomēr Latvijā apzinātajos linaudēju rakst-

raudžos galvenokārt konstatēts tikai ģeometriskais
ornaments. Domājams, tas darīts divu iemeslu

dēļ. Šo rakstraudžu sastādītājiem un īpašniekiem

pašiem nepiederēja damastu aušanai piemēroti auža-

mie stāvi, un — galvenais — viņi jau apkalpoja

18. att. Miķeļa rakstraudzis. "Plāmšu roze".

Variācija — E. Fišera op. cit. 62. pl., 3. zīm.

sava laika sabiedrības vidējos slāņus, kuriem ģer-

boņu nebija. Tomēr sava laika reāliju atblāzma ir

atrodama: piemēram, Sniķeres rakstraudža 37. lpp.
iezīmēts cilindra atveids.

Atsevišķos gadījumos, kad muižu audēji izpildīja
zemnieku pasūtījumus, sastopami arī izstrādājumi
ar augu ornamentu, burtu un ciparu ieaudu-

miem.
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19. att. WBB. 50. raksts. E. Fišera op. cit. 44. pl., 1. zīm. 20. att. WBB. 35. raksts.

21. att. Miķeļa rakstraudzis. "Dukātu bilde".

Zvaigžņu raksti izplatīti Eiropas tautu mākslā

laikā no 17. līdz 20. gs. Arī latviešu adītāju un

izšuvēju rakstraudžos zvaigžņu rakstu ir relatīvi

daudz. Latviešu linu audumos tie nepieder pie ie-

cienītākiem, tādēļ dreļļu rakstu rakstraudžos to ir

visai maz.

WBB 72. lapā iespiests septiņdaļīgs zvaigžņu
raksts (32. att.). 1795. gadā Jāņa Dapara rakst-

raudzī iezīmēta "dubultzvaigzne", kas aužama ar

22. att. WBB. 39. raksts.

"divdesmit astoņām nītīm". 1771. gadā Ozolu

muižas rakstraudzī iezīmēti pieci zvaigžņu raksti:

viens "krusta Stern Bild", divi "Stern Bild" (33.,
34. att.), viens "Baum und Steni" un viens "koku

Bild" raksts. Zvaigžņu rakstus P. Viļumsons ie-

spiedis savā publikācijā "Ceturtdienas rīts", tā pa-
līdzot šiem rakstiem izplatīties plašā areālā, īpaši

Zemgalē un Ziemeļlietuvā.
27

Astoņstūru zvaigznes
kā rakstu elements Zemgales 19. gs. audēju dari-
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25. att. Lucena rakstraudzis. 55. raksts.

Sniķeres pag. rakstraudzis. 31. raksts.

Ruņģa rakstraudzis. 51. raksts.

Raksts iezīmēts arī Rozēnu "Lauciņu" rakstraudzī,
F. Šļonzaka un V. Kaufnera rakstraudžos,

E. Fišera op. cit. 6. pl., 3. zīm.,

Latvijā un Lietuvā bieži sastopamos 4 nīšu un

pārstaipu dreļļu audumos.23. att. Vecpiebalgas"Kalnēnu" rakstraudzis. 22. raksts.

24. att. WBB. 30. raksts. 26. att. E. Fišera op. cit. 6. pl., 3. zīm.
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27. att. Gultassega Sinoles pag. 20. gs. sākumā.

Raksts 20. gs. 4 nīšu dreļļa audumos

sastopams Latvijā, Lietuvā, Rietumbaltkrievijā, Polijā.

29. att. Miķeļa rakstraudzis. "Egļubilde".

Variācija —
E. Fišera op. cit. 16. pl., 3. zīm.

28. att. Ruņģa rakstraudzis. 11. raksts.

nājumos sastopamas vairāk nekā citur Latvijā. Se-

višķi iecienītas pusvilnas un vilnas segās.
2 Salī-

dzinājumos atklājas, ka zemgaliešu audumos sa-

stopamās "zvaigznes", "rozes" un "koki" neatšķi-
ras no WBB publicētiem un T. Reihartes

pētījumā aplūkotiem rakstu elementiem.

WBB 73. lpp. publicētā raksta rozete (35. att.)

iepriekšminētajos Latvijas linaudēju rakstraudžos

nav iezīmēta. Tomēr tā ir atrasta 19. un 20. gs.

adītāju — Zemgales un Kurzemes — rakstrau-

džos, kā arī 19. gs. izstrādājumos — Zemgales
brunču audumos un adījumos, arī citu apvidu au-

dumos, adījumos un izšuvumos.29

Salīdzinot iepriekšminētos rakstraudžos iezīmē-

tos 30 populārākos rakstus ar WBB publicētajiem
rakstiem, redzams, ka 6 raksti ir pilnīgi vienādi,
10 Latvijā atrastie ir līdzīgi WBB publicētajiem un

divi raksti uzskatāmi par WBB rakstu attālām va-

riācijām. Savukārt Malmes rakstiem Latvijā atrasti

tikai divi pilnīgi vienādi, 8 līdzīgi raksti un 3 attā-

las šo rakstu variācijas.
Pati dreļļu aušapas tehnika nosaka div- un trīs-

daļīgo rakstu raksturu. Tāpēc viens un tas pats

raksts vai tā variācijas var parādīties dažādās vie-

tās pilnīgi patstāvīgi. Toties četr- un vairākdaļīgos
rakstos variāciju iespējas ir lielākas, jo audēji te
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30. att. Sniķeres pag. rakstraudzis. 16. raksts.

T. Reihartes disertācija. 39. att.

32. att. WBB. 62. raksts.

31. att. A. Radzes rakstraudzis. 23. raksts.

Miķeļa rakstraudzis. "Rožu bilde".

Variācija—
E. Fišera op. cit. 7. pl., 2. zīm.

A. Radzes rakstraudzis. 24. raksts.

Variācija — T.Reihartes disertācijā 43. att. un

F. Šļonzaka rakstraudzī.

33. att. Miķeļa rakstraudzis. "Krusta Stern Bild".

WBB. 6. raksts.
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34.att. Miķeļa rakstraudzis. "Stern Bild".

J. Dapara rakstraudzis. "Dubultzvaigzne".
E. Fišera op. cit. 9. pl., 1. zīm; 17. pl., 1. zīm.

var likt lietā kā tehniskās zināšanas, tā mākslinie-

cisko izdomu un atjautību. Tomēr gadījumos, kad

divos vai vairākos rakstraudžos sakrīt gan rakstu

kompozīcija, gan rakstu elementi un dimensijas,
konstatējama pārzīmēšana. Tādēļ arī šo samērā

vienkāršo ģometrisko audumu rakstu noskaņā un

sevišķi elementu un motīvu izvēlē iespējams sa-

skatīt atsevišķu laikmetu mākslas stilu atbalsis.

Tā, piemēram, iepriekš aplūkotie raksti ir barokāli

smagnēji jeb "klučaini". Tie galvenokārt ir simet-

riski fona klājēji un blīvi aizņem pat pusi no ro-

tājamā laukuma. Rakstu elementi, rozetes un to

ielogojumi laukumā izvietoti uz gala vai malas,
bet ne uz stūra, tāpēc optiski tie ir masīvi, stabili

un neuzrāda saikni ar iepriekšējo kultūras slāņu
zarainajiem joslu rakstiem. Te jāpiebilst, ka dreļļu
tehnikas aizsākumi konstatēti arheoloģiskajos ma-

teriālos, rakstītajos vēstures avotos saglabājušās zi-

ņas par dreļļu audumu eksistenci 16.—17. gs., bet

konkrēti ornamentu zīmējumi vai audumi agrāk
par 1771. g. nav atrasti.

Summējot iepriekš aplūkotos faktus, varam se-

cināt, ka rakstraudži ir izteiksmīgi ornamenta vēs-

tures avoti un tur sakrātie raksti uzskatāmi par
lēni evolucionējošām kultūras parādībām. Te ie-

spējams izsekot arī ģeometriskā ornamenta attīstī-

bas posmu savdabībām. "Klučaino" rakstu tradīci-

jas sākumi Latvijā pagaidām nav zināmi. Toties

tradīcijas noturību vēsturiski nosaka vairāki fakto-

ri. Pirmais un galvenais — nav izdoti specializēti
linu audumiem un segām paredzēti jauni rakstu

krājumi. Tāpēc tautā joprojām saglabājas dažāda

vecuma un satura rakstraudži, kuros iezīmēti ie-

35.att. WBB. 63. raksts.

priekšminētie raksti un to varianti. Daļa no tiem

atkārtoti pārpublicēti gan "Latvju rakstos", gan
izdevuma "Latviešu tautas māksla" otrā un trešā

sējumā, gan daiļamatniecības» pedagogu A. Antē-

nas—Skujas, E. Kivickas, E. Skujiņas P. Viļumsona
publicētajās mācību grāmatās. Daļu publicējuši arī

A. un AI. Dzērvīši v. c. autori žurnālos "Zeltene",

"Atpūta", "Mūsu Mājas Viesis", laikraksta "Brīvā

Zeme" pielikumā "Zemes spēks" un citur. Vecie

dreļļu raksti izplatījās un saglabājās arī, pateicoties

audēju arodapmācībai, jo kursu un daiļamatniecības
skolu programmās bija ietverti dreļļu audumi un

raksti.

18. un 19. gs. dreļļu rakstu un to variantu sa-

glabāšanās tradīciju lielā mērā noteikusi arī amat-

nieciskās ražošanas specifika, kas neveicināja
amatnieku pievēršanos radošai darbībai. Rakstu

sacerēšana ir darbietilpīgs process, tādēļ, lai nesa-

dārdzinātu izstrādājumu cenas, audēji galvenokārt

rūpējās par labiem izejmateriāliem un precīzu no-

strādājumu, kuru arī uzskatīja par estētisku vērtību.

Sociāliem satricinājumiem bagātie gadsimti Lat-

vijas vēsturē nodrošinājuši amatniekiem ekono-

miski un intelektuāli pieticīgus pasūtītājus. Kopš
senseniem laikiem latviešu prasība bija lietot bal-

tus un izturīgus linu audumus. Raksti, kas atklā-

jās tikai gaismas un ēnu spēlē (dreļļu rakstu

specifika kopš gotikas stila laika), šos materiāli

neizlutinātos cilvēkus līdz pat mūsu dienām inte-

resējuši relatīvi maz. Folklorā sastopamās atbalsis

par "puķu palagiem" un tamlīdzīgiem darināju-
miem piederēja vēl pilnībā neiepazītam kultūras

slānim.
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19. gs. latviešu rakstraudži atspoguļo ne vien

tehnisko un ornamentālo pieticību, bet arī estētis-

ko uzskatu maiņu. Saimnieciskās dzīves pārkārto-
šana 18. gadsimtā izraisīja amatnieku atplūšanu

atpakaļ zemniekos, kur tie (amatnieki) kļuva par

zemnieku pasūtījumu izpildītājiem. Kādreizējie ta-

pešu, damastu un sarežģītu dreļļu audēji 19. gad-
simtā auda zemniekiem galdautus, segas, villaines

un brunčus, ienesot tur arī citās tautās un zemēs

uzkrātu audēju darba pieredzi un savā veidā "ie-

konservējot" 18. gadsimtā Viduseiropā iecienītos

linu audumu rakstus, kas, sevišķi katoļticīgajos
apvidos, ar mazām izmaiņām ir saglabājušies līdz

pat 20. gs. beigām. Tātad arī Latvijā 18.—20. gs.

bijusi spēkā kultūras vēsturē pastāvošā likumība:

speciālās zināšanas no mākslas amatniecības pār-
iet uz tautas mākslu.

30

Ornaments šai sakarībā variējies, ļoti bieži vien-

kāršojies, tāpēc ka mainījusies pasūtītāju sociālā

piederība un reizē arī redzesloka estētiskie kritē-

riji.

AVOTU NORĀDES

1 Rakstraudzis —
rakstu krājums amatniekam vai tautas lie-

tišķās mākslas kopējam. Krātuve, kurā apkopoti viena cilvēka

vai'ģimenes rīcībā esošie iepriekšējo paaudžu un īpašniekapaša
sastādītie raksti. Rakstraudzī grafiskie un tehniskie zīmējumi
izpildīti uz papīra lapām vai koka plāksnītēm. Audējām un rok-

darbniecēm — arī lupatiņu krājumi ar ieaustiem, izšūtiem, iz-

adītiem, iztamborētiem ut't. rakstiem.

2
Maiusek M. Ludowe "dywany" przetykane na Lu-

belszczyžnie // Polska sztuka ludowa. 1961. N 3. S. 145—152;
Stankovä J. Pracovm denik tkalce V. Kaufnera z Polene na Kla-

tovsku // Cesky lid. 1977. N 3. S. 148—168. Amatnieks Vaclavs

Kaufners dzīvojis laikā no 1873. līdz 1965. g. apdzīvotā vietā Po-

len, Rietumbohēmijā.
Tekstā un attēlos aplūkots arī Ļubjinas apkārtnē Puhačovā

dzīvojušā audēja Francižka Šļonzaka rakstraudzis, kurā iezīmēti

raksti, kas līdzīgi Meklenburgā, Malmē un Latvijā atrastajiem
rakstraudžu rakstiem.

3
Viens bojāts šī izdevuma eksemplārs glabājas Rīgā Latvijas

Vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļā, otrs — Jelgavā Jelgavas
Vēstures unmākslas muzejā.

4 Reichardt T. Das Werk der Leineweber in Mecklenburg
und Vorpommern im 18. und 19. Jahrhundert. 1966. (Doktora
disertācijas manuskripts, glabājas Humboltauniversitātes biblio-

tēkā Berlīnē).
5 Fischer E. Linvävarämbetet i Malmö och det skänska lin-

neväveriet. Malmö, 1959. (345 lpp., 64 iL planšetes.)
6 Latvijā par dreļļiem sauc sējumu savienojumus: velku un

audu trinīša savienojumu — par trinīša drelli, velku un audu at-

lasa savienojumu — par atlasa drelli.

7
Vēveris — no viduslejasvācu wever. MülenbachK. Latviešu

valodas vārdnīca / Red., papild., turpin. J. Endzelīns. R, 1923—

1932. 4. sēj. 572. lpp.

Zviedrijas viduslaiku pilsētu dokumentos linaudēji saukti

vävare, wxewer. Sk.: Cemud3e A. A. PeMecjio h peMecjieHHHKH

cpeflHeßeKOßOH lilßeiļHH. M., 1967. C. 133.

8
Tuvāk sk.: Alsupe A. Audumu veidi Vidzemē // Arheo-

loģija un etnogrāfija (turpmāk — AE). R, 1960. 2. laid. 171. lpp.
21. att.

9
Tuvāk sk.: Apinis A. Grāmata un latviešu sabiedrība līdz

19. gs. vidum. R., 1991. 94. lpp.
10

Sk.: liaudies menas: Audiniai. Vilnius, 1962. 2.

Kii. 6: Priekules raj. (turpmāk — LLM); Latviešu tautas māksla.

R., 1962. 2. sēj. 214. att. (Turpmāk — LTM.)

11 Fisclier E. Op. cit. 62:2 (62. planšete, 2. zīmējums).
12

Mākslinieka Jāņa Sudmaļa (1887—1984) novērojums.
13

Fischer E. Op. cit. 63:4.

14
LLM II 15: Priens raj.; 64: Prenai; 152: Švenčionis; 184:

Jurbarka raj.

„

15
LLM. Vilnius, 1957. 1 kn. 161: Švenčionēliu raj.; 218:

Ziežmariu< raj.; 179: Kaunas.

16
LTM. R., 1967. 3. sēj. 230. att.: Bārta.; 198 att.: Zaļenieki;

202. att.: Bukaiši.

17
LLM. 1. 118: Mariampole; Alsupe A. Audumu veidi Vid-

zemē // A.E. 2. laid. 173. lpp.
18 Fischer E. Op. cit. 62:3.

19
Turpat. 44:1.

20
LLM II 168:Duseti; 150: Varenai.

21 LTM II 207. att.: Viļāni.
22 Sk.: AlsupeA. Audēji Vidzemē. R., 1982. 12. att.

23
LTM II 208. att.: Viļāni.

24 Raksts izmantots ari izdevuma Arheoloģija un etnogrāfija
sējumu iekšējā noformējumā. Sk.: AE. 2. laid. 23. att.

Sk. arī: Vilumsons P. Ceturtdienas rīts. 15. lpp. 803. raksts.

25
Skolotājas Ritas Ģertrūdes Vītiņas (1895—1985) atmiņu

atstāsts.

26
Sk.: AlsupeA. Audēji Vidzemē. 200.—203. lpp. 80. att.

27 Sal. Ozolu muižas "koku bildes" variantu ar zvaigzni LLM

1185. att. No Jurbarkas 1907. g.

28
Sal. LTM II 58. att.: Zemgale; 59. att.: Grenči.

29 LTM 111 92. att.: Alsunga; 202. att.: Bukaiši; 320. att.:

Lēdmane; 474. att.: Zemgale; 480. att.:Alsunga; 481. att.: Krust-

pils.

LTM II 360. att.: Krustpils; 375. att.: Lubezere; 376. att.: Pē-

ternieki; 415. att.: Balvi.

Slava M. Latviešu rakstainie cimdi. R., 1990. Augšminētā ro-

zete un tās varianti izdevumā sniegti galvenokārt rakstos, kas

uzzīmēti bij. Liepājas un Ventspils apriņķu pagastos.
30 Piesch R. Ornamentik der Volkskunst in Europa. Leipzig,

1981. S. 9—14.
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MUSTERALBEN DER LEINENWEBER IN LETTLAND

IM 18.—20. JAHRHUNDERT

Aina Alsupe

ZUSAMMENFASSUNG

Die Aufgabe des vorliegenden Artikels ist es,

die Entwicklung der Ornamentik in Lettland seit

der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zum ausgeh-
enden 20. Jahrhundert nur anhand einer klei-

nen Gruppe von Quellen — der Musteralben für

Leinenweber (Webermusteralben) zu verfolgen.
Das waren Sammlungen von Mustern für Weber-

handwerker, die
x

die Meister selbst verfaßt oder

auch Zeit ihres Arbeitslebens einem anderen

Meister abgesehen, in Veröffentlichungen, Weber-

musteralben anderer Meister und auf fertigen Ge-

weben gesehen hatten.

Es werden 9 in Lettland gefundene Sammlun-

gen von Mustern, die für das Weben der Tisch-

und Handtücher, des Bettzeugs und der Altarde-

cken bestimmt waren, betrachtet. Als Etalon bei

dem Vergleich wurde das im Jahre 1740 in

Onolzbach veröffentlichte Weber—Bild—Buch an-

genommen, das in der Mitte oder in der 2.

Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Lettland gelangt
war. Die Zusammenstellung der populärsten Mus-

ter, ein Teil deren in den Bildtafeln gezeigt wird,
hat folgendes ergeben: Die Webermusteralben wi-

derspiegeln die von Leinenwebern in Lettland zur

Zeit des Niederganges des Zunfthandwerks zum

Wirken des Musterdrells vermittels 8—32 Schäfte

und des Tritts gebrauchten Muster, die die Stil-

merkmale des Barock aufweisen. Die Auftrageber
für solche Gewebe kamen aus privilegierten Ge-

sellschaftsschichten, vorwiegend waren es deutsche

und polnische Adeligen.
In den Webermusteralben findet man direkte

Umzeichnungen der Muster aus dem Weber—

Bild—Buch, sowie auch unbedeutende Vereinfa-

chungen dieser Muster. Im 19. Jahrhundert

verringerte sich die Zahl der Umzeichnungen in

den Webermusteralben. Es wurden nur die in

Bildtafeln gezeigten Muster und das Zeichnungs-
system der technischen Lösungen erhalten. Es er-

folgte der Wechsel der ästhetischen Kriterien. Im

19. Jahrhundert bildeten die Verfasser der neuen

Webermusteralben einfache Muster ohne jegliche

Stilmerkmale, die den Geschmack der Auftragge-
ber — der freigelassenen Bauern und Städteein-

wohner treffen sollten. Seit dem 19. Jahrhundert

läßt sich die Tendenz zum Gebrauch (zur Aus-

wahl und Bildung) von einfachen, leicht auffass-

baren und zarten Mustern.

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es kei-

ne Fachliteratur (wie Musteralben) in lettischer

Sprache, und deshalb wurden die Muster, die den

in deutscher und in anderen Sprachen verfaßten

Ausgaben entnommen waren, noch immer in den

Webermusteralben bewahrt; daraus aber wurden

sie, besonders die vielfältigen Rosetten oder "Ro-

sen" nicht nur auf Leinengeweben (Tischtücher,

Decken, Handtücher), sondern auch auf Gewebe

für Volkstrachtröcke und Stricksachen übertragen.
Die in Webermusteralben im 18. und 19.

Jahrhundert gesammelten Muster nahmen im 20.

Jahrhundert die Lehrer verschiedener Lehrgänge
und Schulen in das Programm für die Berufschu-

lung der jungen Weber auf. Lehrer, Künstler,

Ethnographen veröffentlichten diese Muster im-

mer wieder in verschiedenen, den Fragen der an-

gewandten Kunst gewidmeten Artikeln und

Ausgaben, und somit wurde ein Teil dieser Mus-

ter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts beibehal-

ten.

Einen Teil der obenerwähnten Muster haben

auch Ethnographen und Textilienhistoriker in

ihren Ausgaben in Schweden, Polen, Tschechien,
Litauen und Belorußland betrachtet.
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IZPĒTES PIRMSĀKUMI

(19. gs. — 20. gs. SĀKUMS)

Inta Pujāte

Laikā, kad pasaulē jau bija uzkrāta daudzvei-

dīga informācija par ornamentu un tam veltīti da-

žāda rakstura pētījumi, Latvijā notika tikai pirmā

publiskā polemika par ornamenta būtību, tā naci-

onālo raksturu, par profesionālo mākslinieku de-

vumu šajā jomā. To izraisīja 1913. gadā izdotais J.

Madernieka krājums "Ornaments", kurā viņš bija

apkopojis savus radītos rotājumu un burtu parau-

gus. No domu apmaiņas laikrakstos latviešu lasītājs

uzzināja J. Jaunsudrabiņa
1

,
G. Šķiltera", T. Zaļ-

kalna un vēl kādas personas ar pseidonīmu St.-
4

spriedumus gan par J. Madernieka sniegumu, gan

par ornamentu kopumā. Šī polemika arī atspogu-

ļoja to attīstības pakāpi, kādā 20. gs. sākumā

atradās mākslas zinātne šajā jomā Latvijā.
Un tomēr — lai varētu notikt domu apmaiņa

par latviešu ornamentu, pagātnē jau bija noteikts

periods, kurā tika uzkrāti tā paraugi. Latvijas vēs-

turiskās attīstības īpatnību rezultātā pirmie bija
vācbaltiešu zinātnieki, kuri uzsāka Baltijas senlietu,

to skaitā ornamentēto, vākšanu. Viņu darbība kļuva
aktīvāka, sākot ar 19. gs., it īpaši ar tā otro pusi.

Daļa pirmo arheoloģisko un etnogrāfisko materiālu

no Baltijas aizceļoja uz Vācijas un Anglijas muze-

jiem, tomēr lielākais vairums senlietu palika Baltijā
senatnes biedrību krājumos un to paspārnē izvei-

dotajos muzejos Jelgavā, Rīgā, Tallinā un Tartu.
5

Plašu pārskatu par uzkrātajiem vēsturiskajiem

lietiskajiem priekšmetiem, arī ornamentētajiem,

varēja gūt 1896. gadā Rīgā Arheoloģijas izstādē,

kas notika X Viskrievijas arheoloģiskā kongresa
laikā.

6
Baltijas zinātnieku vidū ornaments vēl ne-

bija kļuvis par atsevišķu pētījumu objektu. Vienīgi
A. Bīlenšteins kongresam bija iesniedzis pieprasī-

jumu par ornamentu — "Vai latviešiem eksistē

nacionāli paraugi izšūšanai?".
7

Par to maz intere-

sējās arī citi kongresa dalībnieki. Tikai vēl divi

Krievijas zinātnieki bija iesnieguši pieprasījumus

par šo jautājumu: S. Sluckis — "Raksta īpatnības

tautas izšuvumos dažādās Krievijas provincēs (ziņu
uzkrāšana, esošo pētījumu salīdzinājums un to pa-

pildinājumi)"
8

,
N. Sumcovs — "Par Lieldienu olu

ornamenta arheoloģisko nozīmi"
9

.

Latviešu sabiedrībā lietisko vēsturisko un etno-

grāfisko materiālu uzkrāšanu sekmēja 1876. gadā
ar Zinību komisijas lēmumu izveidotais Latviešu

10

muzejs Rīgas Latviešu biedrībā. Sākumā tā darbu

apgrūtināja telpu trūkums; priekšmetus krāja Katrī-

nas Dombrovskas dāvātajā skapī. Tikai 1891. gadā
Rīgas Latviešu biedrības ēkā izbrīvēja divas ista-

bas, kurās ievietoja "glāžu skapjus un figūras pēc
dr. Vēbera mēriem no [viņa publikācijas] "Zur

Antropologie der Letten""
11

.
1893. gadā skapjos

bija skatāmas "4 pilnīgi un 2 pa daļai apģērbtas
figūras"

12

.

Etnogrāfiskie materiāli muzejā vairāk sāka ie-

nākt pēc 1885. gada. To veicināja gan atsevišķie
aicinājumi presē, gan arī pirmo latviešu etnogrāfu
M. Skruzīša, M. Šiliņa v. c. darbība. levērojami
etnogrāfisko priekšmetu, it īpaši tautastērpu, skaits,

pieauga, gatavojoties latviešu Etnogrāfiskajai iz-

stādei X Viskrievijas arheoloģiskā kongresa laikā

Rīgā. Tika sarīkotas ekspedīcijas uz Vidzemi, In-

flantiju (tā toreiz sauca Latgali), Ilūkstes apriņķi,
"Kuršu kāpām Prūšos un Kurzemes leišmalā".

Aktīvs ekspedīciju dalībnieks bija zīmētājs J. Krēs-

liņš, tajās piedalījās arī vēlāk ievērojami latviešu

kultūras darbinieki: skolotājs un mācību grāmatu
sastādītājs P. Abuls, rakstnieks un pedagogs L. Bēr-

ziņš, arhitekts A. Vanags.
Pēc 1896. g. muzeja dzīvē bija zināms klusuma

periods, kuru viens no tā ilggadējiem (1902—

1934) vadītājiem M. Šiliņš daļēji skaidro ar jaunu
ideju ienākšanu latviešu sabiedrībā. Lūk, kā viņš
raksturo šo ideju paudējus: "Tie latviešu sadzīves

attīstību ieraudzīja vienīgi ekonomisko problēmu
kailā atrisinājumā ar jēgumu "strādnieks", ne

"tautiets" pamatam. Kails materiālisms, "vecas

grabažas, veci kankari"!"
14 Šīs pašas idejas izska-

nēja ari pēc muzeja atvēršanas publiskai apskatei
1905. gadā. Ekspozīcijas etnogrāfiskie un arheolo-

ģiskie priekšmeti un numismātika tika izkārtota

trīs telpās. Līdz 1910. gada 31. decembrim muzeju

apmeklēja 7927 personas, arī "zinību vīri" no Ungā-

rijas, Somijas, Zviedrijas.
15

Pašaizliedzīgi strādāja ari iepriekšējie muzeja

pārraugi. Pirmie bija A. Dīriķis un M. Skruzītis.

No 1893. gada līdz 1902. gadam muzeja lietas

kārtoja Sīmanis (Zamuels) Novickis.

Pirmie latviešu etnogrāfi M. Skruzītis un M. Šiliņš,
pētot iegūtos etnogrāfiskos materiālus, pierādīja,
ka latviešu tautai bija sava attīstīta kultūra jau
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pirms vāciešu iebrukuma. Šīs problēmas sastāvda-

ļa bija jautājums par latviešu tautastērpu. Pirmo

reizi tas izskanēja 1888. gadā, gatavojoties 111

Dziesmu svētkiem, kad apsprieda to, kādos tērpos
ierasties dziedātājiem.

16
Daži uzskatīja, ka latvie-

šiem vispār nav sava tautastērpa un ka mūsu

senči to aizguvuši no citām tautām. M. Skruzītis,
balstoties uz uzkrāto materiālu, nenoliedza aizgu-
vumus, taču norādīja, ka latvieši tos pārveidojuši
atbilstoši savai gaumei, it īpaši ornamentu.

Par ornamentu viņš 1895. gadā rakstīja: "Arī

latviešiem daba ir bijusi par skolotāju viņu rak-

stos un izrotājumos. To bagātīgā mērā liecina tau-

tas dziesmas un rakstu nosaukumi. [..] Paši raksti

ar lielāku vai mazāku veiksmi izrāda vinu nosau-

kuma priekšmeta pakaļdarinājumu. Jostas pina un

auda, kā arī adīja cimdus skujiņām, ķēdītēm,
avenraga, kaķa un lāča purna rakstos, villaines

šūdināja vīna koka, ābeles un ievas ziedos un la-

pās."
1

M. Skruzītis bija iecerējis tautiskos rak-

stus sakopot īpašā zīmējumā, taču savu nodomu

viņš nerealizēja, tikai daži rakstu paraugi jau
agrāk bija sniegti žurnālā "Austrums"

1
.

M. Šiliņš 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā vēl

nebija publicējis savus uzskatus par tautastērpu un

ornamentu, bet, kā norāda, domājams, L. Bērziņš
etnogrāfa biogrāfijā "Latviešu konversācijas vārd-

nīcā", M. Šiliņš pirmais esot runājis par latviešu

tautas ornamenta īpatnībām.
19

20. gs. sākumā etnogrāfiem, kuri krāja un pē-

tīja tautas mākslu, pievienojās arī latviešu profe-
sionālie mākslinieki. Domājams, šo interesi veici-

nāja mākslinieku pulciņā "Rūķis" koptā ideja par
latviešu nacionālās mākslas veidošanu. Ar tautas

mākslas krāšanu un pētīšanu vairāk nodarbojās
Štiglica Centrālās tehniskās zīmēšanas skolas ab-

solventi. Tas arī saprotams, jo viņu apmācībā uz-

manība tika pievērsta lietišķajai mākslai, ar kuru

visvairāk saistīts ornaments. Sīs skolas apmācības

procesā ietilpa arī iepriekšējo stilu un dažādu tautu

ornamentu studēšana.

Aktīvākais no Štiglica Centrālās tehniskās zīmē-

šanas skolas absolventiem, kurš rūpējās par tau-

tas mākslas priekšmetu krāšanu, bija R. Zariņš.
Arī ornaments aizvien bija viņa uzmanības lokā,
jo to mākslinieks uztvēra kā spilgtāko nācijas

īpatnību atklājēju. Vēstulē J. Rozentālam, kurš

gatavoja par viņu publikāciju žurnālā "Vērotājs",
R. Zariņš uzsvēris: "..ornamenta dēļ varētu vai

dzīvību atdot, tā viņu mīlu."
20

Daudz laika viņš
veltīja rakstu paraugu krāšanai. "Es jūniju pava-

dīju Vecpiebalgā ļoti omulīgi, zīmēju un fotogra-
fēju, un krāju vecus latviešu ornamentus no jos-

tām, durvju atslēgu caurumu apkalumiem pie klē-

tīm un citur, zīmēju no veco pūra lādu izgreznoju-
miem, jostām, cimdiem un tā joprojām."

21
R. Zariņš

vāca podnieku ornamentus un mudināja arī citus

māksliniekus iesaistīties ornamentu paraugu krāšanā.

Viņš rosināja jauno paaudzi krāt vecās mantas,
lai veidotu nacionālu stilu uz seno izgreznojumu
pamata (piemēram, Zariņa kundze izšuva galdautu
pēc villaines parauga). 1904. gadā kļūstot par žur-

nāla "Austrums" mākslas amatniecības (tā gad-
simta sākumā dēvēja lietišķi dekoratīvo mākslu)
nodaļas vadītāju, R. Zariņš savu ideju popularizē-
šanai izmantoja šo preses izdevumu.22

Tajā viņš
sniedzis latviešu tautastērpa aprakstus, publicējis
ornamenta paraugus, lūdzis iesūtīt tautas izstrādā-

jumu paraugus vai to zīmējumus. Un vēlāk —

divdesmitajos gados — uz gadsimta sākumā uz-

krāto materiālu bāzes R. Zariņš izdos savus mo-

numentālos "Latvju rakstus".

Citi mākslinieki tautas darinājumus nekrāja, ti-

kai tos rūpīgi studēja Rīgas Latviešu biedrības

muzejā, kurā ornamentēto priekšmetu — drēbju,
jostu, cimdu — nodaļa bija viskuplākā. Tur tad

arī J. Madernieks uzkrāja zināšanas par latviešu

rakstiem, tur ornamentu studēja J. Jaunsudrabiņš,
T. Zaļkalns, G. Šķilters, kuri vērtēja J. Madernieka

krājumu un izteica savas domas jau raksta ievadā

minētajā polemikā.
Kāds tad ir šo mākslinieku spriedums par or-

namentu kopumā?
J. Jaunsudrabiņš dod savu šī jēdziena skaidro-

jumu: "Ornaments ir mūsu valodā tikpat kā izro-

tājums, kā izgreznojums."
23

Tautas mākslā "tautas

ornaments ir tautas valodā raksts. Tautu meitai

ir rakstīti apģērbi, rakstīti galdauti un palagi, tautu

dēliem — rakstītas kamanas, rakstītas zirga lietas,
rakstīti cimdi un jostas."

24

Jaunsudrabiņš neatzīst ornamenta patstāvīgo
māksliniecisko vērtību: "Ornaments, lai tas būtu

cik skaists, tomēr nekad mūs neapmierina ar

savu ideālo skaistumu vien; aizvien mēs vaicājam:
kur viņu varētu lietot? Tāpēc ornamentu nevar

pieskaitīt lielajai, brīvajai mākslai. Tas ir amatnie-

cisks ražojums, ar kuru pie reizes ir gan nodar-

bojušies un vēl tagad nodarbojas pat lieli māksli-

nieki, bet tikai tiktāl, cik tas vajadzīgs viņu pašu
vai kāda cita liela un cēla darba rotāšanai." —

"Ornaments ir visprimitīvākā mākslas forma."
26

Pret pēdējo apgalvojumu iebilst T. Zaļkalns:
"Vai strīpas un kāšus var par mākslu saukt? Vai

ornaments vai raksts ir māksla? Jā, tas ir māk-

sla.., jo citādi mums jau būtu no mākslas vēstures

jāizdzēš veselas varenas kultūras. Un tik vieglprā-
tīgi nez vai mēs gribēsim būt."27

T. Zaļkalns arī

uzsver tā nozīmi savas tautas mākslas vēsturē:

"Ja mēs kādreiz runāsim par latvisko mākslu, lat-

viešu stilu, tad mēs allaž pirmā kārtā minēsim

rakstus, ornamentus, jo priekš tiem mums jau ir

latviskas iezīmes no senčiem mantotas."

J. Jaunsudrabiņš, raksturojot latvju raksta īpat-
nības, norāda: "Pats par sevi saprotams, ka adī-

jumu, audumu un pinumu vienkāršā tehnika

nepielaida citādas kā vienīgi ģeometriskas formas,
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29
kuras pa lielākai daļai no taisnām līnijām."

Ģeometriskumu kā latviešu ornamenta raksturi-

gāko pazīmi atzīmē ari G. Sķilters.
Tik daudz par ornamentu kopumā. Bet kāds

tad ir mākslinieku vērtējums par J. Madernieka

radītajiem rakstiem? Arī te domas dalās — vieni

peļ, citi atzīst. G. Šķilters tos kritizē, par labāka-

jiem paraugiem viņš uzskata tos, kuri veidoti no

ģeometrisko līniju kombinācijām un kuros viņš
saskata līdzību ar tautas ornamentu. T. Zaļkalns
turpretim uzskata, ka J. Madernieka sniegums ir

īpatnējs un "pa daļai iztek un saistās ar mūsu se-

najiem rakstiem un pa daļai ir latvisks"
31

. Viņš arī

J. Madernieka stilu raksturo kā greznu, bagātu —

"baroks, tāda ir Madernieka vispārēja īpašība —

tā ir viņa īpatnība"
32

.

Arī J. Jaunsudrabiņš J. Madernieka rakstos sa-

skata līdzību ar latviešu ģeometriskajiem rakstiem,
taču pārāk augstu tos nevērtē. Tie, pēc J. Jaun-

sudrabiņa domām, ir "rokas vingrinājumi, kuri iero-

sina uz krustu, ļcāšu un šķēpu vilkšanu"
33
.

Kādas mums nezināmas personas (ar pseido-
nīmu St.-) vērtējums par J. Madernieka snie-

gumu, neiedziļinoties ornamenta raksturā, ir vis-

objektīvākais. Viņš pretstatā G. Šķilteram, kurš

J. Maderniekam ieteica rakstu paraugus tikai savākt

un "piemērot tagadējām vajadzībām"
34

,
norāda, ka

citām tautām izdoti "gan atsevišķu jaunlaiku or-

namentikas mākslinieku darbi, gan uzkrāti atliku-

mi no agrāko laiku mākslas dzīves"
3

.
St.- uz-

sver, ka J. Madernieks pirmais izdevis ornamentu

krājumu, kas ir latvisks un kam ir savs stils.

Viņš norāda, ka tas ir paraugs rokdarbu skolotā-

jiem, amatniekiem, "ierosinājums mūsu patstāvī-

gās ornamentācijas tālākai attīstībai"
36

.

Tādējādi kopumā, novērtējot J. Madernieka ne-

lielo krājumu "Ornaments", var teikt, ka tas kļuva
par domas rosinātāju latviešu mākslinieku un lie-

tišķās mākslas speciālistu vidū.

R. Zariņš šajā polemikā nepiedalījās, taču vēs-

tulē J. Rozentālam ir saglabājies viņa spriedums

par J. Madernieka ornamentiem, lai arī agrāk ra-

dītiem.
37

Viņš uzteic žurnāla "Vērotājs" 1. numura

28. lpp. ievietoto J. Madernieka rakstu, turpretim
ar citiem nav apmierināts: "Viņš tur kādam villai-

nes rakstam pielicis pāris āķu un iztaisījis patiesi
labu lietu, bet par to atkal tie citi zīmējumi ir

bez garšas." R. Zariņu neapmierina arī uz korpo-

rācijas "Tālavija" kādas ielūguma kartes J. Mader-

nieka lietotais ornaments, kurā tas esot latviešu

villaines ornamentu sapinis ar krievu grāmatu or-

namentiem.

Gadsimta sākumā — divus gadus pēc polemi-
kas — presē parādījās vēl viena ornamentam vel-

tīta publikācija. Tas bija G. Šķiltera raksts "Kas ir

ornaments?".

Raksta ievadā mākslinieks uzsver, ka jautājums
par ornamentu un stiliem ir tik elementārs, ka to

vajagot zināt katram, jo rotājumi sastopami visap-
kārt un tiem piemītot liela audzinoša loma. Viņš
arī atzīmē, ka Latvijā par to maz esot runāts.

G. Šķilters skaidro vārda etimoloģiju, sniedz īsu

ornamenta raksturojumu no "priekšvēsturiskā laik-

meta" līdz savam laikam, t. i., 20. gs. sākumam.

Viņš norāda uz ornamenta pakļautību priekš-

meta formai, kuru rotā, uz greznojuma saistību ar

materiālu, ar vēstures stilu un tautas īpatnībām.
G. Šķilters rotājumu iedala ģeometriskajā un augu

ornamentā. Mākslinieks runā arī par vispārējo or-

namenta uzbūves principu: "Ornaments ir formu

sistematizācija un redzama ritmika. No miera un

kustības maiņām ceļas ritums. Ritums ir visas

mākslas avots un pamatelements. Viņš dzīvo un

mostas ornamentos, kuri ir fantāzijas brīvākie,

daiļākie bērni."
39

Runājot par latviešu mākslu, G. Šķilters atzīmē,
ka senās mākslas bagātību veido gandrīz tikai or-

naments. Taču jautājumā par latviešu stilu māk-

slinieks ir atturīgs: "Dažiem tomēr ir laba griba
uz esošo ornamentu pamata apgalvot, ka mums

esot savs latviešu stils. Šo spriedumu nevar palai-
kam ne apgalvot, ne apgāzt, jo vfss, kas mums at-

tiecas uz sendienām, palaikam uzskatāms kā

neapstrādātu materiālu kaudze. Neviens nevar

teikt, cik tur ir īsts, cik no citām tautām patapi-
nāts. Vēl neviens nav mūsu lietas pētījis, analizē-

jis, salīdzinājis, sijājis un kārtojot apstrādājis."
40

G. Šķilters arī uzskata, ka ornamenta apstrāde

gaida savu Barontēvu, kam būtu speciāla izglītība

un plašas zināšanas. Mākslinieks cerēja uz jauno
Etnogrāfiskā muzeja ēku, kas dotu daudz plašā-
kas iespējas iepazīties ar tautas mākslas kolekciju,
taču pirmais pasaules karš šo ieceri neļāva reali-

zēt. Un tomēr, kad divdesmitajos trīsdesmitajos ga-
dos vairāki tagad pazīstami arheologi, etnogrāfi, māk-

slinieki — E. Brastiņš, V. Ģinters, J. Bīne v. c. —

pētīja ornamentu, pamatu tam veidoja 19. gs. bei-

gās un 20. gs. sākumā uzkrātie materiāli.
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ERFASSUNG DER LETTISCHEN ORNAMENTIK UND

ANFÄNGE IHRER FORSCHUNG

(19. Jh. — ANFANG DES 20. Jh.)

Inta Pujāte

ZUSAMMENFASSUNG

Die Erfassungs- und Forschungsgeschichte der

lettischen Ornamentik ist nicht lang. Im 19. Jahr-

hundert wurden unter Leitung deutschbaltischer

Forscher archäologische Ausgrabungen durchge-
führt. Die ersten Sammlungen wurden damals in

die in Riga, Jelgava (Mitau) und Tartu (Dorpat)
von den Gesellschaften für Geschichte und Alter-

tumskunde gegründeten Museen untergebracht.
Die erste umfangreiche Übersicht über die er-

worbenen Materialien, darunter auch ornamental

verzierte Gegenstände der Volkskunst, konnte die

Öffentlichkeit im Jahre 1896 in der Ausstellung,
die während des archäologischen Kongresses All-

rußlands veranstaltet wurde, gewinnen. Jedoch

konnte das Ornament durch die Teilnahme der

baltischen und russischen Wissenschaftler an die-

sem Kongreß allein kein spezielles Untersü-

chungsobjekt werden.

Die lettischen Fachleute auf dem Gebiet der

Archäologie und Ethnographie traten erst im aus-

gehenden 19. Jahrhundert auf, wobei die Wirk-

samkeit der ersten Ethnographen bedeutsamer war.

Die lettischen Archäologen entfalteten ihre Tätig-
keit in den 20-er Jahren des 20. Jahrhunderts —

nachdem Lettland die staatliche Unabhängigkeit
erworben hatte.

Die ethnographischen Gegenstände der Letten

wurden im Lettischen ethnographischen Museum

angesammelt, das 1876 gegründet und der Rigaer
lettischen Gesellschaft untergeordnet war. Der

größte Teil der zusammengetragenen Gegenstände
— Trachten, Gürtel, Handschuhe — waren orna-

mentiert.

In den 90-er Jahren des 19. Jahrhunderts be-

gannen auch die akademisch gebildeten lettischen

Künstler die Ornamente, die auf verschiedenen

Gegenständen vorhanden waren, zu sammeln und

zu erforschen. Der tüchtigste unter ihnen war

R. Zariņš. Viele Künstler studierten die Ornamen-

tik in dem Lettischen ethnographischen Museum.
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1913 fand in der lettischen Presse der erste

öffentliche Meinungsaustausch über die Ornamen-

tik statt. Als Anregung dazu hatte die von J. Ma-,
dernieks veröffentlichte Ausgabe "Ornament"

gedient, wo die von ihm gezeichneten Ornament-

und Schriftmuster zusammengefaßt waren. In die

Polemik ließen sich die lettischen Künstler G. Šķil-
ters, J. Jaunsudrabiņš und T. Zaļkalns ein. Über

die Frage, ob die Ornamentik eine besondere

Kunstgattung sei oder nicht, wurden verschiedene

Meinungen geäußert. Jedoch stimmten alle Auto-

ren miteinander darin überein, daß die Haupteige-
nart der lettischen Ornamentik ihr geometri-
scher Charakter ist.

1915 veröffentlichte G. Šķilters noch einen dem

Begriff "Ornament" gewidmeten Aufsatz. Hier er-

klärte er die Etymologie des Wortes und legte
kurz die Entwicklungsgeschichte der Ornamentik

dar. Der Künstler wies auf die allgemeinen Prin-

zipien beim kompositioneilen Aufbau des Orna-

ments hin. G. Šķilters bemerkte auch, daß die

lettische Ornamentik noch auf ihren Forscher

wartet.

Zusammenfassend kann man sagen, daß der

Zeitabschnitt vom Ende des 19. Jahrhunderts bis

zum Anfang des 20. Jahrhunderts eine Periode

war, in der das mit dem Thema "Ornament" ver-

bundene Material gesammelt wurde; auf Grund

dessen war es möglich, in den 20-er und 30-er

Jahren des 20. Jahrhunderts die Forschung auf

diesem Gebiet weiterzuentwickeln.



JŪGENDSTILA ORNAMENTIKA LATVIJAS ŽURNĀLOS

19. gs. BEIGĀS UN 20. gs. SĀKUMĀ

Māris Brancis

Ornamentam jūgendstilā ir īpaša vieta. Tam

nav tikai jāizdaiļo kāds priekšmets vai celtne vai

jāienes dekoratīvisma elementi stājmākslā. Orna-

ments jūgendstilā — tas ir īpaši svarīgi — kļūst
arī j>ar konstruktīvu elementu; norvēģu pētnieks
S. Cudi Madsens to dēvē par strukturālu simbo-

lu.
1

Tādējādi kopējā kompozīcijā ornaments daiļ-
darbā top arvien nozīmīgāks.

Tā kā ornaments jaunajā stilā paplašina savas

funkcijas, tas arī pats mainās gan vizuāli, gan

strukturāli. Par vienu no ornamenta veidojošiem

līdzekļiem kļūst līnija. Dažbrīd tā impulsīvi tiecas

uz vienu vai otru pusi, ignorēdama iepriekšējo sti-

lu līdzsvarotību un radīdama asimetrisku orna-

menta kompozīciju. Citviet, kad līnija cenšas

atdarināt kādu ģeometrisku figūru, tā var kļūt
mierīgāka, tomēr saglabā neregularitāti, noapaļo
figūras asos stūrus. Tā var veidot organiskās vai

neorganiskās pasaules priekšmetus, taču arī tad

ornamenta uzbūve ir nevis nosvērti harmoniska,
bet akcentē dabiskumu un zināmu nejaušības mo-

mentu.

Var apgalvot, ka 19. gs. beigās un 20. gs. sāku-

mā vienota jaunā mākslas stila meklējumos orna-

mentam ir nozīmīga vieta. Taču šī raksta

uzdevums ir iedziļināties nevis visā šajā problēmā,
bet tikai vienā nelielā tās daļā — kā jūgendstila
ornaments minētajā periodā ienāk un attīstās Lat-

vijas žurnālu noformējumā.
Tik šauru izpētes lauku noteica vairāki apstākļi.

Pirmkārt, tas, ka jūgendstils Latvijā plaši sevi pie-
teica žurnālu grafikā.

2
Otrkārt, liekas, ka blakus

grāmatu ilustrācijai un arhitektūrai žurnālu grafikā
tas izpaudās reljefāk, pilnasinīgāk nekā citos tēlo-

tājas mākslas veidos un nozarēs.

Žurnālu noformējums un ornamenti Latvijā

pirms jūgendstila parādīšanās šajā reģionā, t. i., 19. gs.

90. gados, bija samērā vienkārši. Žurnālā "Mājas
Viesa Mēnešraksts" (iznāca no 1895. g.) rakstus

dažkārt ievadīja vinjetes, un sacerējuma beigās pa-

rasti bija iespiests vai nu kāds ornaments, vai tā

saucamā angļu līnija
3
. Tā žurnālus noformēja ne

tikai latviešu, bet arī vācbaltiešu izdevēji, piemē-

ram, gadiem nemainījās "Baltische Monatsschrift"

ornamentālais iekārtojums: tas bija skops un attu-

rīgs. Raksturīgs piemērs — latviešu "Mājas Viesa

Mēnešraksts" un vācbaltiešu "Baltische Jugend-

schrift" (iznāca no 1898. g.). Abus žurnālus drukā-

ja un laida klajā E. Plātesa izdevniecība, abos

izmantoti vieni un tie paši ornamenti, vienīgi vāc-

baltiešu izdevums izceļas ar bagātāku un daudz-

veidīgāku šriftu lietojumu, kas piedod tam krāš-

ņāku izskatu, kā arī ar to, ka tajā vairāk iespiesti

oriģinālzīmējumi.
Kā šajos, tā arī citos žurnālos plaši izmantoti

historicisma (neogotiskie, neorenesansiskie, neoba-

rokālie ornamenti). Pie tam tie bez kādas sistē-

mas mijas cits ar citu ne tikai vienas burtnīcas,
bet nereti arī žurnāla atvēruma un pat vienas lap-

puses ietvaros. Šie ornamenti nav oriģināli, speciā-
li tam vai citam izdevumam zīmēti, bet izmantoti

dažādu burtu lietuvju piedāvātie sērijizlaidumi —

politipāžas
4

.
Tās izplatījās daudzās spiestuvēs. Tā-

dējādi vienādo politipāžu dēļ izdevumu ārējais
izskats zaudēja individualitāti, ja neņem vērā to,

ka dažkārt vienīgi vāka zīmējumi bija oriģināli, t. i.,

speciāli izgatavoti konkrētam izdevumam.

Ornaments 19. gs. 90. gadu un 20. gs. pirmo

gadu desmitu žurnālos kalpo par tādu kā pauzi,
tīkamu atpūtas vietu acij, kura nogurusi pēc lap-

puses (lappusēm) gara vienlaidus teksta. Histori-

cisma ornamenti ir absolūti izolēti no teksta. Tie

dzīvo paši savu dzīvi, atšķirti cits no cita, kā

vientuļnieki burtu tuksnesī. Tos burtlicis vai kāds

cits tipogrāfijas darbinieks izvēlējies, šķiet, ne pēc
teksta satura, bet pēc kādiem citiem, mūsu dienās

mazsaprotamiem principiem.
Pie nule sacītā būtu jāpiemetina tikai tas, ka

19. gs. 90. gados latviešu žurnālos reti sastopami

oriģinālzīmējumi,
5

nemaz nerunājot par oriģinālor-
namentiku.

Turpretī jau pieminētajam vācbaltiešu žurnālam

"Baltische Jugendschrift" tā izdevējs Arnolds Plā-

tess (1852—1915) bagātīgi pasūta oriģinālilustrācijas
un vinjetes, kaut ari tajā pašā laikā tiek izmanto-

tas politipāžas.
Galvenie autori ir Bernhards Borherts (1863—

1945) un A. C. fon Aleksandrovics
6

(A. Z. von

Alexandrovicz), vēlāk tiem pievienojas vēl daži citi.

Viņu zīmējumos no sākuma vēl pakautri — tikai

atsevišķās detaļās — parādās jūgendiski rotaļīgās,
vijīgās līnijas (1., 2. att.).

7

Jo tuvāk gadsimtu mijai, jo jūgendstils arvien

drošāk piesaka sevi šriftā un lappuses ornamen-
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1. att.

2. att.

tālajā iekārtojumā. Pat noformējuma ziņā konser-

vatīvais "Austrums" kopš 1900. g. sludinājumos
izmanto modernākus šriftus, tādus kā Edisona

šrifts un citi, un politipāžas. Pēdējās gan vēl ir

historicisma laika, taču to lietojumā jūtamas de-

koratīvisma tendences.

Liekas, ka jūgendstilu visdrošāk un plašāk ar

zīmējumiem sāk propagandēt "Baltische Jugend-

schrift". Jau 1899. gadā, sākot ar 4. numuru, uz

vāka ir A. C. fon Aleksandrovica zīmējums, kas

ir jūgendisks un ko apņem ornamentāla, izteikti

florāla apmale, kuru papildina vabole kā kompo-

zīcijas centrs. Līdzīgu paņēmienu — sižeta stāstī-

juma papildināšanu ar ornamentālu 'rāmi vai tā

daļu, ko iecienījuši citzemju jūgendstila mākslinie-

ki, — šis autors atkārto arī ilustrācijās.
8

Nedaudz vēlāk florālo ornamentu vāka zīmēju-
mā (3. att.) un vinjetēs (4. att.) izmanto Rihards

Zariņš (1869—1939) žurnālā "Jaunības Draugs"

(iznāk kopš 1901. g.), taču šie zīmējumi kopumā
nerada stilistiskas vienotības izjūtu, lai gan pats
izdevums citu vidū 20. gs. sākumā izceļas ar mo-

dernāku pieeju ārējā izskata veidojumā. R. Zariņš
šādu florālo ornamentiku izmanto jau pagājušā gs.

90. gados, piemēram, 1898. g. darinātajā personī-

gajā grāmatzīmē. Tas liek domāt, ka grafiķim bi
:

jušas pazīstamas angļu mākslinieka V. Morisa

(1834—1896) grāmatu ilustrācijas, kurās savukārt

jūtama viduslaiku grāmatu grafikas ietekme. At-

šķirībā no V. Morisa latviešu mākslinieks ir vi-

jīgāks, brīvāks, dzīvāks. Un tomēr vinjetēs R. Za-

riņš nav konsekvents. Tās atšķiras cita no citas.

Viņš balansē starp līnijas un ritma dominanti un

telpiskumu, starp nosacītību un realitāti, apjomī-

gumu vai tā "simboliska" zīmējumu un attēla pla-
kanumu. Tā, piemēram, kādā vinjetē ar vīnogu
ķekariem

9

kompozīcija ir simetriska, līnijas — vi-

jīgas, dažviet pat nervozas, taču izpaliek jūgendis-
kais spēles prieks, aizrautība, tāpat kā vīnogulāju
tēlojumā saglabājas nojausma par telpu, apjomīgu-
mu, ko rada nedaudzi štrihi. Nodaļu vinjetēs gra-

fiskums un ornamentalitāte pastiprinās, lai gan

autors pilnībā neļaujas stila impulsitātei, ko ap-

slāpē simetriskā vinješu uzbūve.
10

Bet kādā citā zī-

mējumā (5. att.), kurā tondo formātā attēlota

teiksmaina pils klintīs ar nezvēru ap to, līnija un

ornaments ierāmējumā gūst virsroku. Florālie

motīvi pārvērtušies ornamentā. Bet šādu piemēru

nav daudz. Parasti, kā tas redzams vēlāko gadu
darbos žurnālos "Austrums", "Jaunības Tekas" v. c,

R. Zariņš paliek uzticīgs tradīcijām — klasicizējo-
šajam tēlojumam, kas ar laiku viņa daiļradē pastip-
rinās. Tādēļ pilnīgi pamatota ir mākslas zinātnieka

E. Kļaviņa doma, ka R. Zariņa daiļradē gadsimtu
mijā "vācu vēlā romantisma tradīcijai nāk klāt vēl

jūgendstila un simbolisma perioda elementi, kuri

nedominē, bet nedaudz modernizē Zariņa grafi-
ku"

12.

Plašāk jūgendstila ornamentikā Latvijas žurnālos

izmantota ap 1901. g. Sākotnēji tās, ir politipāžas.

Ļoti ticams, ka šeit noteikta loma ir arī pirmās

speciālās burtu lietuves "Gutenberg" nodibināšanai

Latvijā 1898. g. novembrī.
13

Tā tiecās sekot laika

garam un blakus tradicionālajam sortimentam

klientiem piedāvāja jūgendstila ornamentālās poli-

tipāžas.
14
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Šķiet, ka vienā no pirmajiem jūgendiskās politi-

pāžas parādās žurnālā "Baltische Jugendschrift" —

sākot ar 1901. g. 1. numuru. Tās veido līnija, kas

strauji maina virzienu. Blakus izteikti dekoratī-

viem ornamentiem sastopami arī ziedu un augu

zīmējumi jaunajā stilā.

Kā šajā izdevumā, tā "Mājas Viesa Mēnešrak-

stā" jaunās vinjetes un antikvas šrifts, kas reižu

reizēm parādās (vācbaltiešu izdevumā biežāk un

plašāk), piedod žurnāliem laikmetīgāku izskatu, lai

gan kardinālas izmaiņas kopējā noformējumā ne-

notiek. Lappuses iekārtojuma principi paliek ie-

priekšējie.
Būtiskākas pārmaiņas mūs interesējošā sfērā

notiek vēlāk. Tās sagatavo žurnāls "Vērotājs", kas

periodisko izdevumu noformējuma kultūras ziņā
sasniedz jaunu kvalitāti. "Vērotājs" iznāk no

1903. g. novembra (līdz 1905. g.), kad tā vāka zī-

mējumu un nodaļu vinjetes izpilda Jānis Rozen-

tāls (1866—1916), bet citus dekorus darina Jūlijs
Madernieks (1870—1955), Vilhelms Purvītis

(1872—1945), vēlāk arī Eduaids Brencēns (1885—
1929) un citi.

15

Lai arī žurnāla izdevējs un noformētājs ne-

aizraujas ar dekoratīvismu un saglabā priekšteču
iedibinātās tradīcijas kā mēnešrakstā kopumā, tā

katras lappuses iekārtojumā, taču viņi pilnīgi atsa-

kās no tipveida politipāžām (vienīgi angļu līnija
dažviet nemanāmi iespraucas). To vietā nāk

oriģinālzīmējumi un vinjetes. Tās gan tiek iespies-

tas vairākkārtīgi, taču vai ik numurā parādās jau-
ni dekori. Gotiskā šrifta lieluma un treknuma

variācijas, lappušu salikuma nepieblīvētība ar cieši

saspiestu tekstu vai tā dalīšanu divās slejās, tukši

baltie laukumi un izceltās vinjetes "Vērotājam"

piedod jaunu māksliniecisko kvalitāti. Tiek domāts

par estētisko iedarbību uz lasītāju, par pārskatā-
mību un žurnāla lasītāja ērtībām. Sacīto vēl pa-

stiprina vinješu samērā viendabīgā stilistika,
stilistiskā ievirze. Žurnāla noformējumā valda

jūgendstils. Tomēr rokrakstu dažādība vēl liedz

runāt par žurnālu kā par vienotu māksliniecisko

veselumu, par ansambli, lai gan centieni ir tieši

šajā virzienā.

Kā iepriekš sacīts, J. Rozentāls darina "Vēro-

tāja" vāku (7. att.) un nodaļu vinjetes. Tās gan

nav stilistiski viendabīgas. Vinjetes vieno tēlojuma
literārais stāstījums (6. att.), bet blakus uzsvērti li-

neārām, kurās telpiskums tik

parādās vinjetes, kurās izmantoti kontrastaini

izteikti gaišā un tumšā laukumi, kas tomēr sagla-
bā telpiskumu. Lai gan dažos zīmējumos parādās
ornamentalitāte un dekoratīvisms, taču tas negrauj
realitātes iespaidu: J. Rozentāls kā ornamentu, tā

dekoratīvo efektu izmanto tur, kur tas reāli dzīvē

sastopams. Ornamentalitāte un dekoratīvisms

māksliniekam nav pašmērķis.

3. att.

5. att.
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6. att.

7. att.

9. att.

Soli tālāk dekorativisma virzienā sper Vilhelms

Purvītis un Eduards Brencēns savās ainaviskajās

vinjetēs. Dabasskatus veido vispārināta, vienkār-

šota līnija, kas norobežo relatīvi lielus laukumus.

Rodas izteiksmīgi priekšmetu un reljefu silueti,
bet štrihi liek nojaust attēlotā faktūru, vienlaicīgi
ienesot zīmējumā dekoratīvismu. īpaši tas sa-

kāms par V. Purvīša vinjetēm
16

(8., 9. att.), ku-

ras, salīdzinot ar kolēģa veikumu, ir formā

atraisītākas, kontūrās noteiktākas, rotaļīgākas, ar

izteiktu nosacītību un uzsvērtu plakanumu.

Turpretī E. Brencēna darbi
1

ir reālāki, tuvāki

momentāni uzmestām skicēm.

Pavisam cita pieeja vērojama Jūlija Madernieka

jūgendstila vinjetēs. Mākslinieks meklē dažādus

ornamenta risinājuma veidus. Tās ir izteikti deko-

ratīvas vinjetes, kas abstrahējas no konkrētības un

apliecina autora fantāzijas bagātību (10., 11. att.).
18

J. Madernieks arī florālos (12., 13. att.)
19

un

zoomorfos (14. att.)
20

motīvus mīl attēlot kā or-

namentālus veidojumus. Arī ainavu (15. att.) viņš
cenšas pārvērst ornamentā. Te gan uzsvērtais de-

koratīvisms, līnija, tumšā un gaišā laukumi pilnībā
nenomāc telpiskumu, tādēļ daļēji saglabājas reali-

tātes izjūta."
Bet vienlaikus J. Madernieks sāk izmantot arī

ģeometrizētos tautas etnogrāfiskos rakstus (16.

att.), kas gan vēl neiegūst vēlāko smagnējību un

"Vērotājā" ir rotaļīgi viegli, ar stūru noapaļoju-
miem un līniju pārtraukumiem."

Te jāpiezīmē, ka ap šo laiku arī arhitektūrā pa-

rādās interese par nacionālā romantisma stilu.

Projektu vienai no pirmajām tajā veidotajām
ēkām latviešu arhitekts Konstantīns Pēkšēns

(1859—1928) paraksta 1905. gadā.
23

Arī tajā
izmantoti tautas ornamentikas elementi.

Rezumējot jāteic, ka žurnāls "Vērotājs" iezīmē

ceļu gan latviešu žurnālu noformējuma, gan orna-

menta attīstībā.

Kad 1905. g. decembrī atceļ iepriekšējo
cenzūru,

24
ar nākamo — 1906. gadu Latvijā strau-

ji palielinās mēnešrakstu skaits. Līdz ar to sākas

intensīvs radošais darbs žurnālu noformēšanā, un

tādējādi nostiprinās laikmeta stila meklējumi. Vis-

enerģiskākie gan žurnālu izdošanā, gan to vizuālā

izskata izveidē ir latvieši.
25

Bez šaubām, ne visi žurnāli krasi maina iekār-

tojumu, vizuālo ietērpu. Starp tradicionālo ceļu
gājējiem sastopama veco kanonu vai nu krasa, vai

pakāpeniska laušana. Taču jāatzīst, ka visi lielākā

vai mazākā mērā tiecas atkāpties no nostabilizētā

žurnālu izskata un sekot Eiropas vai vismaz Vā-

cijas izdevumu paraugiem.
26

Daži piemēri. "Rīkstēs" (iznāca no 1906. g.

jūnija līdz septembrim) blakus jūgendiskajiem ti-

pogrāfiskajiem ornamentiem atrodami historicisma

ornamenti (šāds stilu jaukums bija vispārpieņemta
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10. att.

11. att.

14. att. 13. att.

parādība), bet "Kāvos" (iznāca 1906. g.) orna-

ments vispār nav lietots, izņemot sludinājumu

daļu, turpretī plaši izmantots jaunā tipa šrifts. Sa-

vukārt Rīgā izdotais krievu žurnāls. "Žizņ i is-

kusstvo"
27

iespiež vienīgi jūgendiskās politipāžas.
Bet tādos žurnālos kā "Dzelme", "Pret Sauli" (abi
iznāk 1906—1907. g.), "Stari" (iznāk ar pārtrau-
kumiem no 1906. līdz 1914. g.) parādās oriģināl-

vinjetes, kas neizslēdz standartizēto jūgendisko

tipogrāfisko ornamentu izmantojumu. Jāpielīmē,
ka nereti oriģinālvinjetes pielīdzināmas nelielām

skicēm vai zīmējumiem, kas maz saistīti ar tekstu

un tiek vairākkārt atkārtoti dažādās sakarībās.

Šādos zīmējumos bieži attēlotas lauku ainavas im-

presionistiskā maniere vai ar jūgendisko līniju vi-

jīgumu.
Taču līdztekus šajos žurnālos parādās jauna tipa

vinjetes, kurās teksts ar dabas elementiem vai ai-

naviskas ievirzes zīmējumu veido ornamentālu ve-
-28

selumu, piemēram, Jāna Jaunsudrabina

(1877—1962) (17., 18. att.)' un Jāņa Zēgnera
29

(1884—1933) (19. att.) izpildījumā.
Sākot ar 1906. g. (līdz 1910. g.), iznāk viens no

labākajiem šī perioda žurnāliem — "Zalktis",
kurā īpaša uzmanība pievērsta mākslinieciskajam

noformējumam. Šis mēnešraksts (sākotnēji tas

apakštitulā saucas par rakstu krājumu, bet ar

1908. g. 1. numuru — jūniju — dēvēts par mē-

nešrakstu) iesāk jaunu ēru latviešu žurnālu attīstī-



15. att.

16. att.

19.att.

bas vēsturē. Tā veidotāji atsakās no standarta po-

litipāžām un izmanto vienīgi oriģinālus.
Sākumā katram numuram tiek darināti vāka un

titula zīmējumi, bagātīgs ir vinješu klāsts, kas gan

mēdz atkārtoties. Bet pagrieziens notiek 1908.

gadā, kad žurnāls maina ārējo veidolu, tā koncep-

ciju. Turpmāk tas iznāk mazākā formātā un ar

nemainīgu J. Madernieka veidoto vāku (20. att.),
kamēr burtnīcu katru reizi noformē savs māksli-

nieks. No mākslinieciskās apdares viedokļa žur-

17. att.

18.att.

nāls veidojas kā vienots ansamblis. Taču ne

vienmēr noformējums pilnībā sabalsojas ar vāku.

J. Madernieks kā zalkša attēlojumā, tā burtu ri-

sinājumā un dekoratīvajās, daudzkārt atkārtotajās

detaļās rīkojies izteikti ornamentāli, saskaņojot
savā starpā visas žurnāla vāka sastāvdaļas. Tādējā-
di gandrīz vai izzūd robežas starp dabas atveido-

jumu un ornamentu un rodas austrumnieciska

paklāja iespaids: viss vāka laukums kļūst par savda-

bīgu sarežģītu un simboliski dekoratīvu ornamentu.

112 Māris Brands
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20. att. 23. att.

21. att.

24. att.

22. att. 25. att.
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26. att.

27. att. 28. att.

29. att.

J. Madernieka vinjetes "Zalktī" kļūst komplicē-

tākas, smagnējākas savā ģeometriskumā, vizuāli

attālinās no latviskā ornamenta.

Šajā pašā izdevumā ģeometrisko ornamentu

izmanto arī citi mākslinieki, piemēram, Burkards

Dzenis (1879—1966). Viņa raksti ir tektoniski sta-

bilāki, "klasiskāki", tiem nepiemīt J. Madernieka

vinješu sarežģītība.
Starp vinjetēm, kurām nereti ir karikatūriska

ievirze, tautiskie ģeometriskie ornamenti sastopa-
mi arī sava laika labākajā satīras žurnālā "Svari"

(1906—1907). Tos darina Ansis Cīrulis
30

(.1883—

1942) (21. att.), kā arī kāds E. G.
31

— tas varētu

būt Jāzeps Grosvalds (1891—1920), kurš šeit sāk

publicēties. Viņš cenšas sabalansēt priekšmetu no-

lasāmību ar ornamentālismu un simbolismu (22,
att.).

Padsmitajos gados žurnālos "Dadzis" un "Ta-

gadne" (23. att.) atrodami I. A. (vai J. A., vai

A. J. — domājams, grafiķis un gleznotājs Jānis

Ansons, 1888—1935) ažūrie, vieglie, ar smalku lī-

niju veidotie ornamenti (24.—26. att.).

Kopumā 1907.—1908. g. liela daļa žurnālu cen-

šas pēc oriģināla noformējuma, arī ornamentikas,
kas nebūt neizslēdz politipāžu izmantošanu. To-

mēr pēdējām vairs nav dominējošā loma.

Šajā laikā sporādiski parādās arī dažas jaunas
tendences. Tā, piemēram, ar 1906. g. oktobri (līdz
1909. g.) Rīgā iznāk "Baltische Frauenzeitschrift",
kurā kā dekoratīvi elementi izmantoti tikai jūgen-
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30. att.

32. att. 31. att.

33. att.
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34. att.

35. att.

diskie ornamenti (27., 28. att.), starp tiem arī flo-

rālie motīvi — augi un ziedi. Taču sludinājumu

daļā nereti ornamenti kārtoti kā dekoratīva apmale,
kurā iezīmējas neoklasicisma lakoniskā, simetriskā

kompozīcija. Līdzīgas parādības vērojamas arī ci-

tos Latvijas izdevumos, piemēram, žurnālā "Izglī-
tība" (1909—1911), kurā politipāžas, arī jūgen-
diskās, pie tam veidotas neoklasicisma garā ar

stingru, skaidru, stabilu kompozīciju (29., 30. att.).
Tajā pašā laikā šajā mēnešrakstā atkal vērojama

pievēršanās historicisma ornamentikai, kura nereti

vienā vinjetē* salikuma veidā tiek savienota ar

jūgendstila politipāžām.

Raksturīgi ir tas, ka šajā periodā, pirmkārt, or-

namentālais noformējums — īpaši ar politipāžu

palīdzību — jaunizdotajos žurnālos mazinās, kaut

arī pavisam neizzūd, bet, otrkārt, tie izdevēji, kuri

nevar atļauties pasūtīt oriģinālnoformējumu, bagā-

tīgi izmanto politipāžas. Tādi ir, piemēram, žurnāli

"Atpūta" (1911—1912) (31. att.), "Gailis" (1912—

1913), "Dadzis" (1912) (32.-34. att.). Tajos blakus

jūgendiskajiem ornamentiem plaši iespiesti arī his-

toricisma dekori. Visai iespējams, ka arī tas sais-

tāms ar neoklasicisma tendencēm.

Neoklasicisma tendences šajā laikā parādās ne

tikai žurnālu noformējumā. Dr. J. Krastiņš raksta,
ka 1909. gadā latviešu arhitekts Ernests Pole

(1872—1914) projektē pirmo neoklasicisma ēku

Rīgā — Latviešu biedrības namu.
32

Bet Silvija
Rozentāle novērojusi, ka ēku plastisko rotājumu

jau ap 1905.—1906. g. ietekmē neoklasicisms. 3

Lai gan minētās tendences neaptvēra visus žur-

nālus un joprojām to noformējumā valdīja jūgend-

stils, tomēr nevar zināt, kā būtu turpmāk

attīstījies žurnālu veidols Latvijā. Dabisko gaitu
pārtrauca pirmais pasaules karš. Taču noteiktas

aprises var nojaust, aplūkojot Rīgā izdoto "Zolotoi

žurnal" (1915) (35. att.). Tam izdevēji meklē pavi-

sam jaunu, neierastāku izskatu — mainās for-

māts, žurnāla iekārtojums: tiek izmantoti

izgriezumi vākā, kas ienes atraktīvu efektu, dažda-

žādi ornamenti, kuri kārtoti neoklasicisma stingra-

jā kompozīcijā, zīmējumi, fotouzņēmumi.
Šajā izdevumā ievērību pelna arī art deco pir-

mie soļi Latvijā. Vienā no numuriem pie neliela

rakstiņa par jaunāko modi ievietots zīmējums,
34

kura elegantās, izsmalcinātās, aristokrātiskās līnijas
vēsta par šo jauno dekoratīvo virzienu. Parīzē tas

iesakņojās un attīstījās no 1908. līdz 1925. g.
35

Minētais zīmējums, liekas, ir pārpublicējums.
Atraktivitāte, dekoratīvisms, ārējā izskata pievil-

cība, kas uzskatāmi parādās periodiskajā izdevumā

"Zolotoi žurnal", lielā mērā nāk no jūgendstila.
Šis stils mīl rotaļību, vieglumu, kas gan Latvijā

negūst plašu atbalsi. Jūgendstils vietējos žurnālos

palīdz risināt noformējuma, ansambļa principus,

tas ir cieši saistīts ar reālijām, tādēļ optimisms,

dzīvesprieks svarojas ar sabiedriskajiem jautāju-
miem, kuri Latvijā ir samilzuši. 19. un 20. gs.

mijā nopietnību palīdz izkliedēt ornaments, kas

tiecas izdaiļot apkārtni (šajā gadījumā žurnālus)

un netieši celt nacionālo pašapziņu, blakus jūgen-
disko līniju vieglumam un trauksmei liekot latvis-

kā ornamenta smagnējību un sevī kodēto filozo-

fiskumu. Jūgendstils Latvijā centās pacelt žurnālu

izdošanas kultūru līdz Eiropas līmenim.

P.S. Raksta autors izsaka visdziļāko pateicību

Misiņa bibliotēkas darbiniecēm par čaklumu un

atsaucību un Jelgavas kolekcionāram Jānim Vil-

kam par nesavtību un pretimnākšanu.
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AVOTU NORĀDES

1 Tschudi Maasen S. Art Nouveau. London, 1967. P. 53.

2
Sk.: Braucis M. Latvijas mākslas konteksts 19. gs. 90. gados

un jūgendstila aizsākumi Latvijas mākslā // LZA Vēstis. 1992.

Nr. 5. 22.-28. lpp.
3

Angļu līnijai raksturīgi dekoratīvi elementi tās vidusdaļā.
Līnijas vidusdaļā atrodas punkts, pie kura tā kļūst platāka vai arī

veido ornamentālu rakstu. Angļu līnija Rietumeiropas poligrā-
fijā ir populāra 19. gs. otrā un trešā ceturksnī, t. i., historicisma

laikā.

4 Politipāžas — tipveida ilustrācijas (vinjetes utt.), ko izman-

toja poligrāfijā teksta dekorēšanai. Tās izgatavoja kokgrebuma
tehnikā un pavairošanas nolūkos atlēja metālā. Liekas, ka tipo-

grāfijas šādus standartus iegādājās ganLatvijā, gan Krievijā, gan
Vācijā. Tā, piemēram, biezi parādījās bezdelīgas un margrieti-

ņas, ko reklamēja B. Krebsa burtu lietuve (Kpeoc E. npeeMHHK:
CJIOBOJIHTHH H CpaÖpHKa MeflHblX JIHHeeiC UIpH(pTbI.
OpHaMeHUfai: MeflHbie jihhchkh. Cn6; <I>paHKCpypT Ha Maime,

[6. r.ļ. Sortiments A un B). Nodaļu vinjetēs izmantoti paraugi
no Vācijas — dažkārt salasāmi autoru vai izpildītāju vārdi. Zem

kādas neobarokālas vinjetes (Mājas Viesa Mēnešraksts. 1899.

Nr. 1. 1. lpp.), piemēram, lasāms autora vārds — H. Götz (Her-
manis Gees, 1848—1901) un graviera vārds

—
A. Closs. Kad

1898. gadā Rīgā nedibināja pirmo speciālo burtu lietuvi "Guten-

berg", tās politipāžas parādījās šejienes tipogrāfijās. Bet, šķiet,
burtu lietuves ne vienmēršīs politipāžas pasūtīja māksliniekam,
turklāt populārākās no tām bieži sastopamas daudzu lietuvju un

spiestuvju katalogos.
5

Izņēmums ir B. Borherta ilustrācijas R. Zeiberliha(Seuber-

lich) dzejolim "Mazā Kārlīša nopūtas" R. Blaumaņa atdzejoju-
mā (Mājas Viesa Mēnešraksts. 1899. Nr. 1. 18. lpp.), taču arī tas

ir pārpublicējums no "Baltische Jugendschrift" 1898. gada 11.

numura 258. lpp. (R. Seuberlich. «Stoßseufzer des kleines

Fritz!").
6 No kāda sludinājuma šajā pašā žurnālā (publicēts visu

1899. g.) uzzinām, ka A. C. fon Aleksandrovics ir gleznotājs un

savā darbnīcā Marijas ielas 52. namā pasniedz gleznošanas un

zīmēšanas stundas. 1901. g. kā firmas "Kurau & Passil" darbi-

nieks viņš saņem diplomu (Mitarbeiter-Diplom) par piedalīšanos
Rīgas 700 gadu jubilejaiveltītās Rūpniecības un amatniecības iz-
stādes iekārtošanā un noformēšanā. Sk.: Die Rigaer Jubilaums-

Ausstellung 1901 in Bild und Wort: Ein Erinnerungsbuch /
Hrsg. von M. Scherwinsky. R, 1902. S. 223.

7 B. Borherta ilustrācijas H. Zelmāra (Sebnar) stāstam "Mei-

ne Lebensgeschichte" (Baltische Jugendschrift. 1898. N 3—4. S.

78); A. C. fon Aleksandrovica beigu vinjete (Turpat. Nr. 11.

257. lpp.).
8

Zīmējumā "Die Ruine bei Wenden" (Baltische Jugend-
schrift. 1899. N 5. S. 106) jūgendiski ornamentāla josla izmanto-

ta kā pamatne sižetiskajam zīmējumam.

9 Jaunības Draugs. 1901. Nr. 1. 29. lpp.
10

Jaunības Draugs. 1901. Nr. 1. 3., 21. lpp. (Nodaļas "Jaunī-

bas draugs" un "Darbs un māksla".)

11
Turpat. 20. lpp.

12 Kļaviņš E. Latviešu tēlotājas mākslas sakari ar citām māk-
slas skolām XIX gs. otrajā pusē, XX gs. sākumā. R, 1988. 63.

lpp.
13 Līdz uzņēmuma "Gutenberg" nodibināšanai patstāvīgas

burtu lietuves Latvijā nebija. Katrai lielākai spiestuvei bija sava

burtu lietuve pašu vajadzībām, -ņš. Latvijas PSR grāmatrūpniecī-
ba vēstures skatījumā //Poligrāfija. 1940. Nr. 4. 5. lpp.

14
Sk. katalogus: Schriftgiesserei Gutenberg: Riga. R.,[s. a.ļ;

Schriftgiesserei GutenbergRiga gegründet 1898. R, [1912?].
15 Mākslinieku noformētāju vārdi žurnālā netiek minēti, bet

1903. g. otrā — decembra — numura "Vēstuļniekā" (255. lpp.),
atbildot uz kāda rakstītāja vēstuli, teikts: ""Vērotāja" zīmējumi
un vinjetes nav no Rozentāla kunga vien, bet arī no Purvīša un

Maderniekakungiem."
16

Vērotājs. 1903. Nr. 1. 61., 62., 79., 109. lpp.
17

Turpat. 1905. Nr 5. 597. lpp.; Nr. 6. 693. lpp.
18 Turpat. 1903. Ni. 1. 44. lpp.; Nr. 2. 161., 176. lpp.
19

Turpat. Nr. 1. 45., 68., 78. lpp.; Nr. 2. 153. lpp.
20 Turpat. Nr. 1. 69. lpp.
21 Turpat. 1904. Nr. 6. 680. lpp.
22 Turpat. 1903. Nr. 2. 221. lpp.
23 Krastiņš J. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā. R, 1980. 99. lpp.
24

Karulis K. Latviešu grāmata gadsimtu gaitā. R., 1967. 120.

lpp.
25 Konkrētas ziņas par vācbaltiešu un krievu izdevumiem

Latvijā šajā periodā autoram nav izdevies iegūt. Līdz šim ir pētī-
ta tikai latviešu periodikas vēsture. Sk.: Latviešu periodika 3 sēj.
R., 1977—1989.

26 Vācbaltiešu laikrakstos sastopami sludinājumi, kuros aici-

na parakstīties uz vācu izdevumiem, arī pašiem jaunākajiem.
Tas ļauj pieņemt, ka arī latviešu izdevēji pazina Eiropas novitā-
tes.

27
Misiņa bibliotēkā ir tikai 1908. g. otrais numurs.

28
Pret Sauli. 1906. Nr. 1. 35. lpp. (Vinjete "Literatūras ap-

skats".)
29

Turpat. 9. lpp. (Vinjete K. Jākobsona simfoniskajam ro-

mānam "Uguns".)
30 Sk., piem.: Svari. 1907. Nr. 8. 96. lpp.
31

Turpat. Nr. 7. 82. lpp.
32

Krastiņš J. Op. cit. 161.,162. lpp.
33 Rozentāle S. Rīgas jūgendstila arhitektūras plastiskais risi-

nājums // Latviešu tēlotāja māksla. R, 1983. 125..126.lpp.
34

3ojioToii>KypHaJi. 1915. N2 3. C. 20.

35 Kery P. F. Art Deco Graphics. N.Y., 1986. P. 30.

JUGENDSTIL-ORNAMENTIK

IN DEN ZEITSCHRIFTEN LETTLANDS

AM ENDE DES 19. UND AM ANFANG DES

20. JAHRHUNDERTS

Māris Brancis

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ornament nimmt eine besondere Stelle im

Jugendstil ein. Vor der Erscheinung des Jugend-
stils waren in Lettland Zeitschriftengestaltungen
und die dabei benutzte Ornamentik ziemlich ein-

fach. Es wurden Motive des Historizismus, der

Neogotik, Neorenaissance und des Neobarock

weit gebraucht. Dabei waren es keine Original-
zeichnungen — speziell für die eine oder andere

Ausgabe entworfen, sondern vermehrte Polytypa-
gen oder Sätze. Je näher die Wende vom 19.
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zum 20. Jahrhundert kam, desto sicherer machte

sich der Jugendstil sowohl in der Schrift als auch

in der ornamentalen Ausstattung des Blattes gel-
tend. Am kühnsten und umfangreichsten fing die

Propagierung des Jugendstils die Zeitschrift "Balti-

sche Jugendschrift" mit ihren Zeichnungen an.

Seit dem Heft 4 des Jahres 1899 erhielt der

Umschlag eine ausgeprägt vegetabile ornamentale

Einrahmung (die Zeichnung von C. Alexandro-

wicz). Etwas später wurde das vegetabile Orna-

ment von Rihards Zariņš in seinen Vignetten für

die Zeitschrift "Jaunības Draugs" (herausgegeben
seit 1901) benutzt. In einem größeren Ausmaß

wurde die Jugendstil-Ornamentik in den Zeit-

schriften Lettlands um 1901 angewandt. Anfäng-
lich waren es Polytypagen. Vermutlich hatte dabei

die Gründung der ersten speziellen Schriftgieße-
rei "Gutenberg" im November 1898 eine wichtige
Rolle gespielt. Sie war bestrebt, dem Geist der

Zeit zu folgen.
Sehr beliebt waren die geschwungenen, ge-

krümmten Linien, sowie Zeichnungen von Blu-

men und Pflanzen im neuen Stil. Der Übergang
zu einer höheren Qualität in der Zeitschriftenge-

staltung wurde von der Zeitschrift "Vērotājs"

(1903—1905) vorbereitet. Hier waren solche

Künstler wie J. Rozentāls, J. Madernieks, V. Pur-

vītis, E. Brencēns u. a. tätig. Die Gestalter der

Zeitschriften verzichteten auf die Benutzung von

Polytypagen und Sätzen. Anstelle dieser bediente

man sich der Originalzeichnungen und Vigneten,
die den Zeitschriften eine neue künstlerische

Qualität verliehen. Große Aufmerksamkeit wurde

der ästhetischen Wirkung der Zeitschrift auf den

Leser gewidmet.
Als im Dezember 1905 die Vorzensur aufgeho-

ben wurde, vergrößerte sich seit dem Jahre 1906

die Zahl der in Lettland verlegten Zeitschriften.

Es begann eine rege, schöpferische Arbeit auf

dem Gebiet der Zeitschriftengestaltung. Eine der

besten Zeitschriften war in dieser Zeitperiode
"Zalktis" (1906—1910). Die Auflage eröffnete eine

neue Ära in der Entwicklungsgeschichte der letti-

schen Zeitschriften. Die Zeitschrift wurde als ein

einheitliches Ensemble gestaltet.
Um das Jahr 1910 traten in der Gestaltung der

Zeitschriften neoklassizistische Tendenzen auf. Es

ist noch die im Jahre 1915 verlegte Zeitschrift

"3oJioTOH acypHaji" hervorzuheben, in deren Ge-

staltung die ersten Schritte des "Art Deco" in Lett-

land zu spüren sind.

Es sei hier zum Schluß gesagt, daß der Ju-

gendstil in Lettland bemüht war, die Verlagskul-
tur der Zeitschriften bis zu einem europäischen
Niveau zu erhöhen.



SIMETRIJA UN ASIMETRIJA RAIŅA
DZEJAS ORNAMENTĀ

Janīna Kursīte

Aiz divām nāvēm/ Vēl trešā mīt, —

Kā sēkliņa akā/ Dzīve krīt.

Rainis. TRĪS NĀVESUN DZĪVE

Rats visu drupās un putekļos mala —

Es celšu no gala.

Rainis. BALSS UN ATBALSS

Vairāk pierasts runāt par ornamentu tēlotājā

mākslā. Taču ornaments ir arī dzejas — dažādu

ritmu, noteiktā veidā izkārtotu pantu, atskaņu,
vārdu — raksts. Ir laikposmi, kad ornaments dzejā
un ornaments tēlotājā mākslā tuvinās, iegūst virkni

kopīgu, līdzīgu īpašību. Un ir laikposmi, kad šīs

mākslas iespējami attālinās viena no otras. 20. gad-

simtā dzeja pakāpeniski tuvinājusies grafiskajai

mākslai, līdz ar to nozīmīgs kļuvis tās skatāmo

struktūrelementu izkārtojums, raksts. Tas ir plašs

jautājums, kas prasa atsevišķus pētījumus. Šinī

rakstā mēģināts iezīmēt tās ornamenta īpatnības,

kas Raiņa dzejā (salīdzinājumam — arī viņa lai-

kabiedru dzejnieku darbos) saistās ar harmonisko

(simetrisko) un disharmonisko (asimetrisko) prin-

cipu. Dzeja nav matemātika, tāpēc te simetrijas

un asimetrijas jēdziens nav tik stingri mērojams

un izsverams. Metriskajā līmenī simetriskās grupas

veidojas divzilbju un trīszilbju pantmēros. Divzilbju
metros simetrisko grupu veido viena uzsvērta un

viena neuzsvērta zilbe:

Četrpēdu trohajs

Četrpēdu jambs

Trīszilbju metros simetriskās grupas aptver trīs

elementus — vienu uzsvērtu un divas neuzsvērtas

zilbes:

Trīspēdu daktils

Trīspēdu amfibrahijs

Trīspēdu anapests

Strofiskajā līmenī (dzejoļa pantu izkārtojums un

atskaņas) simetriskās grupas veido četrrindes, re-

tāk divrindes, trīsrindes un citu veidu panti:

Tava gulta lai ir smilts,

Un lai velēna ir sega!

Lai ir zemes klēpis silts

Tev, kam sirds tik karsti dega!

Sveša zemetevi sedz,

Sveši lieti kaulus skalo,

Tik tā pati saule redz,

Tā, kas mūžam nenobalo.

(Rainis. Atsveice biedrim, kuru apbedīja trimdā)

Šajā Raiņa dzejolī simetrisko elementu skaits idents

gan horizontālajā (četrpēdu jamba rindas), gan

vertikālajā (četrrindu panti) virzienā. Šīs četrele-

mentu grupas ietver sevī arī bināro simetriju: pa-

mīšus atskaņas, kas četrrindu pantu dala divreiz

pa divi; arī pantu skaits dzejolī — divi.

Šāds dzejoļu izkārtojums ar secīgām četrrindēm

un divzilbju, trīszilbju pantmēriem 20. gs. sākumā

sāka izsmelt informatīvās iespējas. Šī spoguļsimet-
rija formā kļuva mākslinieciski sekla. Raksturo-

jums, ko Kārlis Skalbe deva par Eduarda Trei-

maņa—Zvārguļa gludo (lasi: spoguļsimetrijā bal-

stīto) dzejas formu, lielā mērā attiecināms uz 19. gs.

latviešu dzejas formas tradīcijas krīzi vispār:

"Zvārguļa dzeja ir uz ratiņiem. Uz veikliem sud-

raba ratiņiem. Ratiņi notirkš. Dzeja aizbrauc. Viņas
saturs pārāk ātri aizslīd mums garām, pārāk ātri

izsmeļas. Šie ratiņi ir viņas veiklā forma. Viņa ir

par daudz veikla, kā skolnieka mute, kas skaita

pantus. It kā dzeja būtu priekš skaitīšanas."
3

20. gs. sākumā notiek straujš dzejas formas asi-

metrizācijas process.
Četrrindes tiek nomainītas ar

dažāda garuma pantiem. Sākotnēji šī brīvā strofika

rodas tikai kā atkāpe no tradicionālās kvartas. Tā,

piemēram, Raiņa dzejolis "Sīkais laiks" (krāj. "Vētras

sēja", 1905) sākas tradicionāli — ar divām četrrin-

dēm. Taču dzejoļa otrā puse izjauc simetrisko zī-

mējumu: seko viens sešrindu pants, un noslēgumā —

tikai divas iezīmētas līnijas bez piepildījuma ar

vārdiem.
4

Līdzīgas atkāpes no četrrindes vēroja-
mas arī J. Akuratera, V. Eglīša, Aspazijas, K. Skal-

bes v. c. 20. gs. sākuma dzejnieku darbos.

Vienlaikus tiek meklēti jauni paņēmieni, kā pa-

dziļināt, variēt parasto, četrrindu pantos sakņoto
spoguļsimetriju. Tā, piemēram, K. Skalbe samērā
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bieži lieto šādus pantu spogulsimetrijas veidus:

2 — 4 — 4 — 2un4 — 2 — 2 — 4 (krāj. "Veļu
laikā", 1907; "Emigranta dziesmas", 1909).

Ar skumjām, Dzintarzeme,

Sirds tavu vārdu min:

Sēd zirneklis dzintarakrastā

Un dzelzis, dzelzis tin.

Visskaistākie no sētām zūd

Un smiltīs, smiltīs trūd.

Kur varoņi, kas slavas alkst?

Kam rokā naida asmens salkst?

Kur varoņi, ko kaujā saukt?

Kur gudrie, kas to zin?

Sēd zirneklis dzintarakrastā

Un dzelzis, dzelzis tin...

(K. Skalbe. Zirneklis)

Šī dzejoļa pirmās puses metrisko asimetriju kom-

pensē panta simetrija (4 — 2). Dzejoļa otrā puse

gan metriski, gan strofiski veidota, balstoties uz

simetrijas principu.
Tālākais solis 20. gs. sākuma jaunajā tradīcijā ir

dzeja bez dalījuma pantos, t. i., astrofiskā dzeja,
kuru metriskajā līmenī "pavada" brīvais jambs,
brīvais trohajs, brīvais daļenieks vai dzejproza un

verlibrs. Tādējādi dzeja gan metriski, gan strofiski

zaudē simetrisko uzbūvi:

Izmisuma brīžos

Rokas gurdeni zemēslīkst,

Nav vērts par tevi ciest,

Mūžam nepieejamā,

Nekur netveramā,

Vienmuļā, remdenā

Cilvēce.

Kā pret milzu kalnu

Šķeļas mani spēki,

Kā tuksnesī

Nogrimst visas pēdas,

Mani pūliņisiek

It kā ūdens iz rokas.

(Aspazija. Ir vērts)

Šai Aspazijas dzejolī (krāj. "Dvēseles krēsla", 1904)

nav dalījuma atsevišķos pantos — tas ir astro-

fisks. Asimetrisko tendenci nostiprina dzejoļa
metrs — brīvais daļenieks, kurā uzsvaru skaits

rindās ir mainīgs.
Pret asimetriju dzejas formā sākotnēji negatīvi

bija noskaņota ne tikai daļa lasītāju, bet arī kriti-

ķu. Tā, piemēram, Augusts Bračs "Rakstniecības

teorijā" (Cēsis, 1920. I. 58. lpp.) rakstīja: "Nesen

atpakaļ daži rakstnieki zem svešiem iespaidiem

rakstīja tā sauktā brīvā ritmā. Izteiksme bija kaut

kas vidējs starp dzejotu un nedzejotu: ritums bij
stingrāk ierobežots nekā nedzejotā valodā, bet ne-

bij sadalāms tik vienādos viļņos kā dzejotā stilā.

[..] Daiļums dibinājās uz noskaidrošanas, norobe-

žošanas, maisījums nav daiļš."

Raiņa dzejas formā var atrast kā tendenci būt

iespējami simetriskai, tā arī pretēju tendenci. Si-

metriski orientētajā dzejas formā dominē binārā

un rotācijas simetrija, ko izteic triāde. Binārā si-

metrija izteikta vairākos veidos. Pirmkārt tā ir div-

rindu pantos rakstītā dzeja:

Kur ir tev tava dziļā mīla?

Vīla.

Kur viss, kas bij tev dārgs un svēts?

Tika lēts.

Kur tavi dārzi ar ziedošo daili?

Stāv kaili.

Kur tavi uguns un tērauda dēli?

Nokauti tēli.

Pār visu pārgāja laika rats —

Bet ēs paliku pats.

Rats visu drupās un putekļos mala —

Es celšu no gala.

(Rainis. Balss un atbalss)

Dalījumu divrindēs akcentē precīzās blakusatskaņas
(mīla:vīla'; švēts.lēts utt.). Semantiskajā līmenī šo

divdaļu struktūru izsaka divu eksistences formu

pretstatījums: iznīcība — dzīvība. Pirmajos četros

dzejoļa pantos pirmā rinda izteic dzīvības (mīla;
dārgs un svēts; daile; uguns un tērauda dēli), otrā —

iznīcības principu (vīla; tika lēts; stāv kaili; no-

kauti tēli). Noslēdzošās divas divrindēs šos abus

elementus pagriež otrādi: iznīcība — dzīvība.

Binārās simetrijas divkāršojums ir četrrindu panti,
kas parasti sadalīti divreiz pa divi ar pamīšus vai

blakus atskaņām:

Šalc vējš un zaļos zarus kuļ; a

Es skatos caur ziedošo zāli, B

Kā biezos tvaikos pilsēta guļ, a

Visapkārt tai migla tāl-tāli. B

(Rainis. Salc vējš un zaļos zarus kuļ)

Panta simetriju bieži pavada arī simetrija metris-

kajā līmenī. Proti, četrrindu strofās veidotā dzeja
tiek sacerēta četrpēdu jambā, četrpēdu trohajā vai

četrpēdu daļeniekā. Divpretstatu sistēma rakstu-

rīga arī Raiņa dzejai semantiskajā līmenī. To va-

ram novērot gan dzejoļu izvēlētajos virsrakstos

("Balss un atbalss", "Gals un sākums", "Pirmais

un pēdējais vārds", "Visi un viens" v. c), gan

pašu dzejoļu saturā.

Otrs simetriskā ornamenta veids, ko Rainis

dzejā īpaši iecienījis, ir rotācijas simetrija, kuru

izteic triāde. Visbiežāk šo triādi veido t. s. saīsinā-

tais sonets un romāņu trīsrindu strofa, ko sauc
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par ritorneli. Raiņa saīsinātajam sonetām ir trīs

veidi, divi no tiem atbilst trīsdaļīgajam dzejoļa da-

lījumam. Tie ir saīsinātā soneta garā forma (dze-
joļi, kas sastāv no četrrindu, trīsrindu un divrindu

panta) un īsā forma (trīsrinde, divrinde, vienrinde).
leskatam īsās Raiņa soneta formas paraugs:

Par ko man iet? Kad dzīve mani vajā. A

"Par to nav runa. Ne dēļ tā tu radīts, B

Lai ērti tev, lai dzīve tevi paijā. A

Tu dzīves daļa vien. c

Pie savas gaitas dzīve tevi sien
— c

Un darbs ir tas, no kā tu tieci vadīts." B

(Rainis. Par ko man iet?)

Saīsinātā soneta trīsdaļīgo uzbūvi parasti palīdz
akcentēt trīs atskaņu pāri, kas reizē nodala un

apvieno visus trīs pantus. Saturiskajā līmenī šai

trīsdaļu dzejas formai atbilst tāds pats trejdaļī-

gums: tēma, iztirzājums, atrisinājums, arī — tēze,

antitēze, sintēze.

Otrs Raiņa dzejā iecienīts triādes veids ir ritor-

nele, kurā divas rindas savstarpēji atskaņotas, viena

paliek neatskaņota, tā trīs sadalot sastāvdaļās divi

un viens: •

Ir divi viens: te visi noslēpumi! A

Tu citos topi dzīvs, x

Un dzīv' un nāve, gars un miesa: — jumi. A

(Rainis. Ir divi viens)

Kā pēdējais piemērs rāda, bieži viens simetrijas
veids ietver sevī otru vai arī — simetrija pastāv

līdzās asimetrijai. Tā, piemēram, dzejoļu krājumā
"Addio bella" (1920) Rainis apzināti cenšas neiezī-

mēt dzejoļu robežas. Ritornele beidzas, bet kā

piekars, papildinājums dzejolim seko vēl viens

vārds, parasti personvārds vai puķu nosaukums:

Efeja vija —

Pār senām drupām zaļu segu auž,

Kā tu ar skaistumu sedz to, kas bija.

Olivia —

(Rainis. Efeja vija)

Šis "liekais" vārds palīdz dzejoļa zīmējumam iegūt
lielāku dziļumu, balansējot uz robežas starp "si-

metrisks" un "asimetrisks", var pat teikt — ie-

tverot sevī abus principus. Līdzīgi kā sakarā ar

simetrijas principu dzejā bieži citētajā angļu autora

V. Bleika dzejolī "Tīģeris":

Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand ofeye

Could frame the fearful

summetry?

Zīmīgi, ka dzejoļiem ar nepārrindu pantiem (trīs-

rindes, piecrindes) Rainis parasti izvēlas arī ne-

Olivia
—

pārskaitļa pantmēru (piecpēdu, trispēdu jambs vai

trohajs, daļenieks) un otrādi — četrrindu, divrin-

du pantu dzejoļos pantmērs vairumā gadījumu ir

četrpēdu vai sešpēdu. Tā veidojas zināma atbil-

stība starp strofisko un metrisko uzbūvi, kas gan

nepārtop stingrā likumībā, jo atrodam arī četr-

rindu pantos veidotus dzejoļus, kas sacerēti, pie-

mēram, piecpēdu jambā. īpaši pēdējais attiecināms

uz filosofisko, pārdomu dzeju, kur Eiropas tradī-

cijā iedibināta cieša saikne starp piecpēdu jambu
un četrrindēm.

Trīsdaļu veidojums raksturīgs arī daudziem Raiņa

dzejoļiem saturiskajā plāksnē. Tas atbilst dzejnieka
priekšstatam par dzīvi — nāvi — atdzimšanu. Tā,

piemēram, dzejoļu grāmatu "Gals un sākums"

dzejnieks iecerējis trīs ciklos: atjēgšana, meklēšana,
atrašana. Trešais cikls savukārt izveido vēl vienu

trejdeksni:
"111 atrod kā visus paliekošus
1. dvēseli — dzīvesdziņu,
2. kosmosu — lielo pasauli, ārpus zemes,

3. abu spēku vienībā glābiņš."
5

Tā ir spirāle no trim lokiem, kur trešajam, pēc

Raiņa uzskata, jābūt atjaunotnei vai atdzimšanai.

Raiņa lirikā vērojami vairāki posmi, kad do-

minē formas simetriska uzbūve, un vairāki, kad —

asimetriska. Pirmos pārstāv krājumi "Gals un sā-

kums" (1912), "Čūsku vārdi" (1920) un "Sudra-

bota gaisma" (1921). Asimetriskos — "Vētras

sēja" (19Q5), "Uz mājām" (1920), "Mēness mei-

tiņa" (1925). "Čūsku vārdos" visi dzejoļi veidoti

tikai trīs pantformās: trisrindēs, vienrindēs un saī-

sinātajā sonetā. Tikpat šaurs un tikpat cieši simet-

riskajā principā veidots arī šīs grāmatas metriskais

repertuārs. Tas ietver piecpēdu jambu, dažādskaita

uzsvaru strofiski organizētu jambu (piemēram,
jambu, kurā secīgi mijas piecpēdu un trispēdu

rindas). Turpretī grāmatā "Uz mājām" dzejoļu lie-

lum lielais vairums ir astrofiski vai veidoti brīvajā
strofikā. Arī metriskajā ziņā šis krājums veidots

pēc asimetrijas principiem — brīvie metri (brīvais
daļenieks un brīvais jambs) aptver vairāk nekā

sešdesmit procentu no visiem dzejoļiem. Šajā si-

metriski un asimetriski tendēto krājumu trijotnē at-

tiecīgi akcentēts arī saturs. "Vētras sēja" — sociālās

revolūcijas noskaņu izpausme, "Uz mājām" —

dzeja, kurā dominē indivīda disharmoniskā pasau-
les uztvere, savas vietas neatrašana dzimtenē,
"Mēness meitiņa" — Raiņa mūža gala -krājums —

mēģinājums caur mītiskās apziņas aktualizāciju
uztaustīt ceļu uz "trešo dzīvi", atjaunotni. Savukārt

dzejoļu grāmatas, kuru struktūrā dominē simetris-

kais princips, ir dzejnieka radošo posmu summē-

jums, sintēze.

Asimetriski veidotie Raiņa dzejoļi vairāk uztve-

rami ar acīm, .skatoties, nevis klausoties. 20. gs

dzeja vispār vairāk orientēta uz uztveri ar acīm,

ne velti pieņemts teikt — "dzejas lasītājs". Un ti-

kai īpašos gadījumos saka — "dzejas klausītājs".
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Šī īpatnība nav tik raksturīga 19. gs. dzejai un vēl

mazāk — iepriekšējo gadsimtu dzejai, un pavisam

neiedomājama — dainās. Pēdējās bija paredzētas
tikai un vienīgi uztverei klausoties. Līdz ar to sa-

skanīgo, samērīgo vairāk veidoja tādi elementi,
kas nav tik svarīgi vai pavisarnr nav svarīgi rak-

stiski fiksētajai mākslas dzejai, proti, vienāds zilbju

skaits rindās, vārdformulas v. c. Tas palīdzēja dai-

nas vieglāk saglabāt atmiņā. Rakstītai dzejai nav

jāorientējas uz to, lai tā būtu ērtāk paturama prātā.
Līdz ar to mākslas dzejai ir lielākas manevrēša-

nas un variēšanas iespējas. Tieši 20. gadsimtā,
kad dzeja sāka intensīvi pārorientēties no klausā-

mas uz skatāmu, nāca modē dzejproza, ritmiskā

proza, astrofija, kas nebūtu iedomājama mutvārdu

dzejas praksē, jo apgrūtinātu teksta iegaumēšanu.

Raiņa,' Aspazijas, J. Akuratera, V. Plūdoņa v. c.

20. gs. sākuma autoru dzejproza, verlibrs v. tml.

aizsāka to asimetriskās dzejas tradīciju, kas tika

turpināta un papildināta 20.—30. gados (A. Čaks,
P. Ērmanis, J. Plaudis, L. Laicens v. c.) un apo-

geju sasniedza 60.—80. gadu dzejā. Tā ir gan Ulda

Bērziņa ritmiskā proza bez dalījuma pantos, gan

Viktora Kalniņa redzes uztverei paredzētā dzeja,
kur semantiskā slodze ir lielajiem un mazajiem
burtiem (ne tikai rindu un vārdu sākumā, bet arī

vidū un beigās), pieturzīmēm un to iztrūkumam,

grafiski sarežģītajam rindu izkārtojumam grāmatas
lappusē:

netici

ka mēs esam uz grīdas
tie ir griesti

un es esmu tava

novELKAmā bildīte

o cik labi, ka naktī mēs esam

bez ēnām

cik labi ka Gal/ak!/tikai/?/ ir

labi

es piedalos tevī

bet tu mani ieraudzīsi

kad pulksteņa pirksti

pat nepieskAßDAMIES!
mani vieglītēm novilka

no tavas

"Gloria Dci"

(V. Kalniņš. ...netici...)

Tā ir ari Jura Kunnosa dzeja, kurā šķietams sī-

kums — dzejnieka vēlme skaņu kopu "ks" atvei-

dot ar "x" — būtu neiedomājams, uztverot dzeju
klausoties. Formas semantika šai postmodernisma

dzejā koncentrēta nevis tās ritmiskajā dabā (ritms

kļuvis par otršķirīgu faktoru, tuvinoties prozas rit-

mam), bet grafiskajā attēlā. Var pat teikt, ka dzeja

no kādreizējās tiecības būt iespējami muzikālai,
ritmiskai (sal agrāk iemīļoto lirikas žanru "dziesma"

un dzejnieka dēvēšanu par dziesminieku) 20. gs.

nogalē kļuvusi tuva grafikas mākslai. Līdz ar to

nozīmīgs tai ir burtu, vārdu, pantu izkārtojums
lappusē, mazinoties un pat pazūdot ritmiskajam
elementam.

Tā kā asimetrija ir cieši saistīta ar nesakārtoto,
bet simetrija ar harmonisko, tad 20. gs. dzejas tie-

cība pēc pirmās ir ceļš uz dzejas (un varbūt ari

dzejā tvertās dzīves) izjukšanu, izkušanu haosā.

Šķiet, dzejnieki to intuitīvi apzinās, un jaunākās,
kā arī vidējās dzejnieku paaudzes darbos arvien

jūtamāks kļūst pagrieziens uz simetriskā un asi-

metriskā elementa samēru (M. Melgalvs, A. Ran-

cāne, P. Brūveris, E. Zirnis v. c). Bet var būt, ka

vienkārši asimetrija dzejā (gluži kā 19. gs. beigu
dzejā simetrija), izsmēlusi savas informatīvās ie-

spējas, meklē ceļu atpakaļ uz simetriskās formas

izteiksmību.

Nevienam citam latviešu dzejā nav tik liels

skaits dažādu pantformu un metru kā Rainim.

Protams, tas pats par sevi nav ne slikti, ne labi.

Ir dzejnieki, kas mācējuši spilgti izteikt savu māk-

sliniecisko "es" nedaudzās pantformās un metros,

un arī tādi, kuri rakstījuši daudzās un dažādās

formās (kā simetriski, tā asimetriski veidotās), bet

dzeja no tā vien nav ieguvusi. Rainim šī lielā formu

dažādība palīdz variēt simetrijas veidus, nepadarīt

tos seklus. Tā padara pāreju no simetriskā uz asi-

metrisko un otrādi gandrīz nemanāmu.

AVOTU NORĀDES

1 Šeit un turpmāk ar ■ tiekapzīmēta metriski uzsvērta,

ar □ — metriski neuzsvērta zilbe.

2 Šeit un turpmāk ar mazajiem burtiem apzīmētas vīrišķās
atskaņas (smilts:silts), ar lielajiem — sievišķās (sega:dega), ar

"x"
—

neatskaņotas rindas.

3
Skalbe K. Sirds bērni // Skalbe K. Kopoti raksti. R., 1939.

8. sēj. 26. lpp.
4 Rainis apzināti svītrojis pēdējo pantu, lai nerastos cenzūras

sarežģījumi, un atstājis tikai zīmi, ka līniju vietā bijis teksts.

5
Rainis J. Kopoti raksti 30 sēj. R, 1977. 2. sēj. 446. lpp.
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SYMMETRIE UND ASYMMETRIE

IN DER POESIEORNAMENTIK VON RAINIS

Janīna Kursīte

ZUSAMMENFASSUNG

Gewöhnlich pflegt man über die Ornamentik in

der bildenden Kunst zu sprechen. Aber das Orna-

ment ist auch der Poesie eigen — als Muster,
das die Anordnung verschiedener Rhythmen, die

auf eine bestimmte Art geordneten Verse, Reime

und Wörter bilden. Es gibt Zeitperioden, da sich

die Ornamentik in der Poesie und die Ornamen-

tik in der bildenden Kunst nähern, eine Reihe

gemeinsamer, ähnlicher Eigenschaften gewinnen.

Aber es gibt auch Zeitperioden, da sich diese

Künste von. einander möglichst weit entfernen.

Im 20. Jahrhundert hat sich die Poesie allmäh-

lich der graphischen Kunst genähert und deshalb

hat die Anordnung der visuellen Strukturelemente

der Dichtung, ihr Muster an Bedeutung gewon-

nen. Es ist eine weite Frage, die besondere For-

schungen erfordert. In dem vorliegenden Artikel

ist es versucht worden, die Eigenartigkeit der Or-

namentik in der Poesie von Rainis zu bezeichnen,
die mit dem harmonischen und disharmonischen

Prinzip im Zusammenhang steht.
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	19. att. WBB. 50. raksts. E. Fišera op. cit. 44. pl., 1. zīm.�Ā���
	20. att. WBB. 35. raksts.
	21. att. Miķeļa rakstraudzis. "Dukātu bilde".���������������
	22. att. WBB. 39. raksts.
	23. att. Vecpiebalgas "Kalnēnu" rakstraudzis. 22. raksts.�����
	25. att. Lucena rakstraudzis. 55. raksts. Sniķeres pag. rakstraudzis. 31. raksts. Ruņģa rakstraudzis. 51. raksts. Raksts iezīmēts arī Rozēnu "Lauciņu" rakstraudzī, F. Šļonzaka un V. Kaufnera rakstraudžos, E. Fišera op. cit. 6. pl., 3. zīm., Latvijā un Lietuvā bieži sastopamos 4 nīšu un pārstaipu dreļļu audumos.�������������������������������������������������������������������������������������
	26. att. E. Fišera op. cit. 6. pl., 3. zīm.���Ā�
	24. att. WBB. 30. raksts.
	27. att. Gultas sega Sinoles pag. 20. gs. sākumā. Raksts 20. gs. 4 nīšu dreļļa audumos sastopams Latvijā, Lietuvā, Rietumbaltkrievijā, Polijā.���������������������������������������������
	29. att. Miķeļa rakstraudzis. "Egļu bilde". Variācija — E. Fišera op. cit. 16. pl., 3. zīm.�ietuvā, Rietumbaltkrievi
	28. att. Ruņģa rakstraudzis. 11. raksts.�爎낂爎爎킃爎��
	30. att. Sniķeres pag. rakstraudzis. 16. raksts. T. Reihartes disertācija. 39. att.����������
	32. att. WBB. 62. raksts.
	31. att. A. Radzes rakstraudzis. 23. raksts. Miķeļa rakstraudzis. "Rožu bilde". Variācija — E. Fišera op. cit. 7. pl., 2. zīm. A. Radzes rakstraudzis. 24. raksts. Variācija — T. Reihartes disertācijā 43. att. un F. Šļonzaka rakstraudzī.���������������������������������������������
	33. att. Miķeļa rakstraudzis. "Krusta Stern Bild". WBB. 6. raksts.����������
	34. att. Miķeļa rakstraudzis. "Stern Bild". J. Dapara rakstraudzis. "Dubultzvaigzne". E. Fišera op. cit. 9. pl., 1. zīm; 17. pl., 1. zīm.��������������������
	35. att. WBB. 63. raksts.
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