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PRIEKŠVĀR DS

Fisām
kultūras tautām ir vairāk vai mazāk plaša literatūra par grāmatrup-

niecības nobriedušiem techniskiem un mākslas jautājumiem. Tikai Latvijā

līdz šim nekas vēl nav darīts šinī virzienā. Latvijas grāmatrūpniecības
arodu savienības Grafiskā komisija savās sēdēs vairākkārt cilājusi jautājumu,

kā šo pie mums sajūtamo robu piepildīt, pie kam jau pašā sākumā ņemts vērā

grāmatrūpnie čībai veltītas gada grāmatas izdošana. Uzņemoties J. Rozes kgam

šāda izdevuma apgādniecību, radās izdevība stāties pie plāna realizēšanas.

Grāmatai par Grāmatu spraustais mērķis ir plašs un cēls. Iznākot gadu pa

gadam un pieaicinot labākos iekš- un ārzemju speciālistus grafiskās mākslas

jautājumu vispusīgai iztirzāšanai viņa centisies pašķirt ceļu uz iespiežamo darbu

izdaiļošanu un grāmatas izkopšanu izejošiem ideāliem centieniem, lai tādējādi

veicinātu Latvijas grāmatrūpnie čības ražojumu līmeņa pacelšanu piederīgā

augstumā. Pirmām sējumam ir vairāk konspektivs ievada raksturs, atstājot

turpmākiem apskatīt tuvāki grafiskās mākslas daudzpusīgos jautājumus.

Par pašreižējiem sasniegumiem lai būtu atļauts izsacit sirsnīgāko pateicību
visām tām firmām kuras kuplinājušas Grāmatu par Grāmatu ar pielikumiem vai

citādi šo pasākumu pabalstīdami, ka arī sekošiem darbiniekiem, kas nesavtīgi

ziedojuši pūles un laika grāmatas sastādīšanai: faktoram A. Auziņam, slimo kases

sekretāram A. Jablonskim, burtlicim Fr. Kleinbergam, faktoram Fr. Plosteniekam,
ka valodnieciskās daļas redaktoram un faktoram J. Tensbergam.

Latvijas Grāmatrūpniecības
Arodu Savienības Grafiskā Komisija.

Rīga, 1925. g. maija mēnesi.
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Berger & JVirth, spieduma krasu fabrika, Leipciga. Četrkrasu izcilspiedums.

Aleks. Grosseta spiestuves;, zem firmas F. Deuc, Rīgā. 1. Margot Grosset 6 krāsu linoleuma

griezums izcilspiedumā; 2. Kokgriezuma spiedums.

Burtu lietuve »Gulenberg«,Rīgā. 4 lappušu burtu paraugu pielikums.

Gebr. Hartmann, spieduma krāsu fabrika, Ammendorfā pie Halles. Ofsetspiedums sešās

krāsās; passepartouts papīrs no Baltijas Celulozes fabrikas Slokā pie Rīgas.

Foto-cinkografija »Indra«, Rīgā. Dupleksautotipija, izgatavota pēc »Klio« fotogrāfijas,

iespiesta Aleks. Grosseta, zem firmas F. Deuč, Rīgā, grafiskā mākslas iestādē uz M. Zellmaņa,

Rīgā, papīra lielnoliktavaskrīta papīraNr. 115 ar Brāļu Hartmann,Ammendorfāpie Halles, krāsām.
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Burtulietuve D. Stempel ake. sab. Frankfurtēpie Mainas. 4 lappušuburtuparaugupielikums.

Valsts papīru spiestuve, Rīgā. 1. K. Krauzes vara grebums — valsts prezidents J. Čakste;
2. Prof. R. Zarriņa vara grebums — divkrāsu vizitkartes; 3. Prof. R. Zarriņa zīmēti iniciāli.
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LATVIJAS

GRĀMATNIECĪBA UN GRĀMATRŪPNIEKI

Īss apskats par grāmatspiestuvēm Latvijā no spiestuvju sākuma līdz tautiskam laikmetam

J. MISSIŅA

Latvijā nebij vēl grāmatspiestuvju, grāmatas uz šejieni ievestas no

m\ Vācījas, visvairāk no Libekas; tie bija tikai reliģiska satura raksti latiņu
JLA-un vācu valodās. Pašas pirmās grāmatas latviešu valodā iespiestas Vilnā

un Karalaučos
v

).
Pirmā grāmatspiestuve ierīkota Rīgā, un pie tās atvēršanas kā arī Rīgas

pilsētas bibliotēkas apgādāšanas it sevišķi lieli nopelni toreizējam Rīgas rātes

sekretāram Dāvidam Hilchenam. Rīgas rāte aicinājusi šurp no Vācijas iespiedēju

Niklasu Molinu (Mollvn), kurš ieradies Rīgā 1588. gadā. Kurā Vācijas apgabalā

viņš cēlies un kur mācījies savu amatu — nav zināms. Spiestuves ierīkošanai

atļauju devis Polijas karalis Sigismunds 111. Toreizējo politisko un reliģisko

juku dēļ (piem. kalendāru strīdi v. c), atļaujas dabūšana novilcinājusies. Lai

varētu šos daudzos strīdus izbeigt un nokārtot, tad februārī 1590. gadā Rīgas

pilsēta raidīja sūtņus pie karaļa uz Varšavu. Rakstā no 21. maija 1590. g. sūtņi

starp citu ziņo, ka: »Das Priuilegium vber die Druckereu wie auch die Confir-

mation des Seuerinischen Contracts ist von Ihrer Maystt. bewilliget vnd wūrde

mitt ehester gelegenheitt anhero geschicket merden 2 ).« Pateicoties šij 16. maijā

parakstītai privilēģijai un arī pastāvīgai Rīgas rātes aizgādībai, Molinam un viņa

mantiniekiemvienīgiem bija tiesība turēt grāmatspiestuvi Vidzemē. Pirmajā, t. i.

1588. gadā Molins laidis klajā divas grāmatas: vienu vācu, otru latiņu valodā.

Pēc diviem mēģinājuma (proves) gadiem, Rīgas rāte pieņēmusi Molinu par

pilsētas grāmatu iespiedēju, nosakot kā algu (lonu) 100 dālderus gadā. Saskaņā

ar nolīgumu, viņam vajadzēja turēt vienu palīgu, kas prastu lasīt korektūru

latiņu un vācu valodā, kā arī lejas vācu izloksnē. Molinu nozvērinājuši un viņam

stingri piekodināts: »alle verfelschung, Ketzerev, Pasquillen vnd wie solche

exorbitantien nahmen haben mūgen, fūr sich vnd andem fleissigst verhueten3 ).«

Grāmatpārdotavastolaikßīgābijušas divas:vienagrāmatsējējam Hildebrandam

Gētmanim, otra — Molinam. Saskaņā ar rātes pavēli, nevienam citam nebijis arī

brīv atvērt grāmatpārdotavu vai pārdot grāmatas iznēsājot, »da ein jeder seine

»notturfft an Būchern, Calendern, Bilden vnd gemalten brieffen« m Mollgns

Buchladen werde befriedigen konnen
4).«

Pēc Gētmaņa nāves, Molins nopirka 1592. gadā atstāto veikalu, paplašināja

savu un bij labu laiku vienīgais iespiedējs un grāmattirgotājs Rīgā un pat visā
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Vidzemē. Molinam dots arī no pilsētas brīvs dzīvoklis-) un Rīgas rāte aizdevusi

pat 400 dālderus uz 6 gadiem, aprēķinot 6%> lai viņš Frankfurtes mesē varētu

iepirkties dažādus nepieciešamus priekšmetus. Rīgas pilsētas vajadzībām Molinam

bij jāiespiež nepieciešamās blanķetes parbrīvu. Lai Molins neņemtu pārāk augstu
maksu par grāmatām, rātes izvēlētie pārziņi noteica, kādu maksu par iespiestu
loksni var nolikt un ņemt. Velti izpūlēiies dabūt no rātes atlauiu sniestuves

ierīkošanai, pa tam Pēteris fon Mērens

apprec Molina meitu, un nu sievas tēvs

pats, protams, palīdzīgs viņam atļaujas
izdabūšanā. Pagaidām otra spiestuve

tomēr netiek atvērta, bet znots paliek
kā līdzdalībnieks Molina veikalā. Ši otrā

koncesija izdota 1597.g.25.jūlijā. Mērens

tanī laikā nodarbojies kā korektors**)

Kad 1621. gadā Vidzeme nāk zem

zviedru valdības, Molins saņem 7. no-

vembrī no Zviedrijas karaļa jaunu pri-

vilēģiju savai spiestuvei un grāmat-

pārdotavai. Viņš darbojies pavisam

38 gadus,iespiezdams sājā laikā 160grā-

matas, starp tām, 1615. gadā, jaunā

izdevumā, latviešu rokas grāmatu trījās

daļās:

1. Psalmen vndgeistliche Liederoder

Gesenge / welche m denKirchen Gottes

zu Riga vnd anderenortern Liefflandes

mehr m Liefflendischer Pawrsprache

gesungen werden.

2. Enchiridion Der kleine Cate-

chismus: Oder Christliche zucht fūr

die gemeinen Pfarhern vnd Prediger

auch Hausudter etc. durch D. Martin.

Luther. Nun aber aus dem Teudtschen m die Liefflāndische Pawrsprach gebracht.

3. Euangelia vnd Episteln aus dem Teudtschen m die Liefflāndische Pawr-

sprache gebracht.

Kā centīgs darbinieks grāmatniecībā, Molina laikā pieminams Kristuans

Rittaus, korektors, vēlāk — grāmatsējējs, kurš nopircis Pētera fon Merensamāju

Samazināts Niklasa Molina spieduma atdarinājums

*) Nav skaidri zināms kurā mājā; laikam Krāmu ielā, pilsētas namā, kur atradās Molinapēc-

nācēju Šredera un Bessemessera spiestuves.

**) Jāatzīmē tomēr, ka tā laika korektūras tik paviršas, ka dažām grāmatām pievienotas

vairākas lapaspuses iespieduma kļūdu rādītāju.
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ar visu grāmatkrājumu, tomēr koncesiju nav varējis dabūt. Pēc Rittau'a nāves

viņa atraitni apprecējis grāmatsējējs Pēteris Duderstedts, kurš īsā laikā nolaidis

šo veikalu, pārdevis māju un aizgājis pats zaldātos.

Molins miris 1625. gadā. Pēc viņa nāves spiestuves pārraugu kungi uzaicina

Gerhardu Šrederi, kas velti bij nopūlējies dabūt koncesiju, precēt Molina atraitni

un uzņemt spiestuvi. Šreders pēc īsas apdomāšanās priekšlikumu pieņem un tā

paliek par spiestuves vadītāju. Izturība, enerģija un lietpratība redzama viņa

darbībā: spiestuvi viņš vispirms apgādā ar krietnu krājumu dažādu burtu, kādi

līdzšim Rīgā nav bijuši — un ar iespieduma darbiem glītuma ziņā sacenšas ar

ārzemniekiem. Grāmatu pārdotava tiek apgādāta allaž ar jaunākiem un kriet-

nākiem ārzemju izdevumiem un kaut gangrāmatu un papīra ievešana no Vācijas

ļoti grūta, pat ar briesmām savienota, jo tur plosījās 30 gadu karš, tomēr visi šie

kavēkļi tiek pārspēti un visai lieli zaudējumi nav cēlušies. Rīgā nebija manāmas

tāļā kara briesmas — te sākās pēc poļu spaidiem jauns brīvāks laikmets, uzplauka
tirdzniecība un pieauga garīgā dzīve, jo baznīcai un skolai zviedru valdība

piegrieza lielu vērību. 18. aprilī 1631. gadā tiek atvērta domes skolas akadēmiskā

ģimnāzija, kurai, kā liekas, bij būt teologiem un juristiem universitātes vietā.

Šreders darbojies no 1625. līdz 1657. gadam. Kā pirmais viņa spiestuves

darbsminēts —1625. gada beigās izdotā »Varoņdziesma Gustavam Ādolfam un no

viņa uzvarētā Rīga«, kuru sacerējis bijušais Holandes mācītājs Johans Narsius,

un kā pēdējais »Grūndliche und ivarhaftige Relation von der Belagerung der

Kbniglichen Statt Riga.. von dem grausamen Feinde, dem Moszcowiter,«

Riga 1657. Lielākā daļa no Šredera iespiestām grāmatām ir vēl garīga satura,

maz vien vairs latiņu, bet jo vairāk vācu valodā. Lai gan šie izdevumi, kā

katķismi, dziesmu un lūgšanu grāmatas iespiestas tūkstošos eksemplāros, tomēr

mūsu dienās tos tikai reti kādā bibliotēkā var atrast. Arī jau krietnu skaitu

latviešu grāmatu Šreders iespiedis, kā: Mancelius Vademecum, (2 reizes, 1631. un

1643. gadā), Zālamana Sakāmi vārdi, 1637.; Mancelius Lettus — Vārdnica un

Sarunas, 1638.; Sīraka gudrības grāmata, 1643.; Mancelius Sprediķu grāmata,

Langgewūnschte Lettische Postille, 1654. Paula Einhomarakstus par latviešiem

vācu valodā: I. Wiederlegunge der Abgottereg vnd uichtigen Aberglaubens, so

vorzeiten auß der hegdnischen Abgottereg m diesem Lande entsprossen, vnd

bißhero m Gebrauche blieben. Gedruckt zu Riga m Lieffland Durch Gerhardum

Schroder, In Verlegung Christian Rittam Buchbinders vnd Hāndlers, Im Jahr

1627. 11. Reformatio Gentis Letticae m Ducatu Curlandiae, 1636. g.

Jau sen pirms spiestuves atvēršanas Rīgā darbojušies grāmatsējēji.*) Ar

šiem sējējiem tad nu sākušies tūliņ strīdi pirmājām grāmatspiestuvēm, labāki

teikt — grāmatiespiedējiem. Divas sējēju firmas, — jau minētais Christians

*) Šī amata sākumi meklējami klosteros, jo mūki nodarbojās parasti arī ar grāmatu

sarakstīšanu, rakstot viņas gan uz papīra, gan uz pergamenta, ko sākumā uzglabāja ruļļos, bet

vēlāk sāka iesiet vākos.
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Rittaus un Didrichs Vittmans, — atradušās pastāvīgā maizes naidā ar Molinu un

vēlāk ar Šrederi. Sējēji prasījuši, lai iespiedēji vienīgi iespiestu un nodotu tālāk

sējējiem visu neiesietu, kuri tad iesietu un grāmatas pārdotu, turpretim iespiedēji

pastāvējuši uz to, lai sējēji tikai iesietu, bet netirgotos. Šreders prasījis bez tam

vēl arī to, lai iespiedējiem būtu tie-

sība likt siet grāmatas pat ārzemēs,

tālab ka Rīgas meistari ņemot dārgāki

un neesot tik labi sava amata pratēji

kā pienāktos: — lietojot sliktu mate-

riālu, kā zeltu, papi, ādas un perga-

mentu un darbu ļoti nokavējot. Tiklab

sējēji, kā iespiedēji, sevišķi Šreders,
savās sūdzībās par pretiniekiem iz-

sakās ar lielu rūgtumu un kodīgu

sarkasmu. Pēc daudzām sūdzībām

pirmie grāmatrūpnieki nonākuši pat

tik tālu, ka sējējiem uzlikts naudas

sods un viņu grāmatkrājumi konfiscēti,
kas sevišķi smagi bijis sajūtams Vitt-

manim, kura grāmatu krājums bijis

diezgan prāvs. 1632. un 1646. gadā

Šrederam darīšana ar kādu citu ne-

miernieku, Jakobu Bekeri, (Becker)
ar vīru, kuram visai raibs mūžs. Kad

ar karaļa Gustava Ādolfa gādību

bij Tērbatāatvērta augstskola, 1632.g.

Bekers tur iecelts par universitātes

spiestuves administratoru un viņam

uz Embachas upes nodotas kādas

dzirnavas (Malzmūhle), lai tanīs ierī-

kotu papīru fabriku, bet jau pēc kā-

diem 3 gadiem viņš aizlaižas līdz ar

divām retām spiestuves inventārā ie-

vestām grāmatām un savu kontraktu.

Bekers ir pirmais, kas projektē izdot

Rīgā „Zeitungu" (laikrakstu) un ar

šādu priekšlikumu 23. jūnijā 1632. gadā griežas pie Šredera un Rīgas spiestuves

pārziņu kungiem. Viņa nolūks izdot ik nedēļas vienu loksni lielu „Avizi"

500 eksemplāros, maksājot Šrederam 75 valsts dālderus gadā, pie kam papīri

uzņemas piegādāt Bekers no savas fabrikas. Tālāk par līguma noslēgšanu viņi nav

tikuši—papīru fabrika palikusi tikai uz papīra un izdodamais laikraksts iespiests

Gerharda Šredera spieduma atdarinājums oriģinallielumā



5

Dancigā vai Karalaučos un uz šejieni sūtīts pa pastu. 1645. gadā Bekers ar

ģenerālgubernatora Skitte (Skvtte) privilēģiju iecelts par Vidzemes past-

meistaru un gadu vēlāk viņš ierodas Rīgā, nopērk no Duderstedta kundzes,

(Rittau'a atraitnes) veikalu un kā grāmatu tirgotājs ir Šredera konkurents un

tā tad strīdi un sūdzības atkal.

Taču kā grāmatnieks Bekers Rīgā

nav neko ievērojama sasniedzis.

Tālaika grāmatniecības lietu

raksturojumam noder daži šādi

sīkumi. No Rostokas, Libekas,

Frankfurtes pie Mainas un no

Amsterdamas (pa ūdens ceļiem)

Rīgā ieradušies palaikam arī ār-

zemju grāmattirgotāji ar savām

grāmatām. Pret viņiem tad nu

Rīgas grāmatrūpnieki, — lai gan

savā starpā ienaidnieki, — arvien

uzstājušies kopīgi, censdamies pa-

nākt viņu rīcības un tirdzniecības

ierobežošanu. Tā sākumā sveš-

niekiem atļauts Rīgā tirgoties tikai

14 dienas. Bet viņi nav apmieri-

nājušies ar to un braukājuši arī

apkārt ārpus pilsētas. Nu, pro-

tams, sākušās atkal sūdzības un

strīdi bez gala, ārzemnieku iero-

bežošanai. Tomēr ārzemniekus

tikai maz vien paspējuši padzīt:

pēc maz gadiem tie atkal bijuši

klāt un tirgojušies Domes gaņģī.
Lai no viņiem jel ko vispārības

labā mantotu, tad rāte tiem likusi

parpienākumu, pilsētas bibliotēkai

dotpar brīvu vienu eksemplāru no

katras grāmatas.

Līdzīgi šiem ārzemes konku-

rences strīdiem arī vispārīgi kon-

kurences strīdi iekšzemē. Raksturīgākais te tā sauktais kalendāru grēks, kas

laikam tikpat vecs kā paši kalendāri. Toslaikus, par kuriem te runa, — t. i. ap

1620tiem
gadiem, — kalendāru pārdošanu stipri piekopuši arī zīda un vecu dzelžu

(krāmu) tirgotāji, kas laupījis labu peļņas daļu grāmattirgotājiem, kālab tie

Heinricha Bessemessera spieduma atdarinājums oriģinallielumā
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vēlējās šo nebūšanu iznīdēt. Tikai sekmes, vērojams, nav bijušas apmierinošas.

Gan Rīgas rāte 1626. gadā nolemj »wegen der Menge der Calender, so von den

Kramern undBuchbindern auli der frembde herein verfchrieben merden, so sol

hinfūr das kein Buchbinder oder Kramer odersonsten einer, er sei deroder wer,

sich unterstehen, Calender herein zu bringen oder feil zu haben, es sey dann

daR es frembde Autores wāren, die unser Buchdrucker... nicht gedrucket hātte,

sonsten sollen aile Calender, wo sie angetroffen, durch den Wettdiener genom-

men und an den IVetteherren mitt einer Straff verfallen seyn. Und solten billich

den Seiden- und Eissenkrāmern kein Schreibpapier bey Bogen und Būchem

zu verkauffen gestattet merden, weil es zu dem Buchhandel gehoret und ihre

Nahrung ist ~°).«

Šim aizliegumam 1644. gadā seko jauns, vēl stingrāks aizliegums, novilkdams

robežas kalendāru tirdzniecībai un ieplūšanai no ārienes, tomēr galīgi panākumi

nav sasniedzami, un kalendāru plūdiem ar šo aizsargdambi nav līdzams. Akūtie

strīdi grāmatniecības laukā turpinās arvien, kur Šrederi allaž redzam taī laikā

nemitīgā cīņā. Gerhards Šreders miris 1657. gadā kā turīgs vīrs, bet bez man-

tiniekiem; viņa sieva — Molina atraitne — bija mirusi jau agrāk. Sanesuši

tiesas namā atstātās mantas (vienu sudraba un zelta lietām pildītu kurvi, citas

spilvenpārvelkamā sabāztās zelta lietas ap 6 mārc. kopsvarā v. 1.1), radi sadalījuši

tās savā starpā, tāpat kā pusi no 800 valsts dālderiem. Pilsētai piekritis 10% no

atstātās mantības.

Šrederam, kā trešais grāmatiespiedējs Rīgā seko Albrhchts Hakelmans no

Libekas, kurš darbojies tikai īsu laiku, jo miris jau 1659. gadā.
Kā ceturtais, viņa vietā stājās Heinrichs Bessemessers no Elzas, Šlezijā, uz-

sākdams savu darbību 1660. gadā, pirms kā darbvedis pie Hakelmaņa atraitnes,

tad kā pilsētas grāmatiespiedējs. Atzīmējami tā laika grūtie apstākļi — pirmkārt
kara briesmas, jo pilsētu apsēda un apšaudīja krievu cars Aleksejs Michailovičs,
tad sērgas un trūkums, bet grāmatrūpniekiem sevišķi vēl papīra ievēšanas

grūtības no ārzemēm, kā arī cīņas ar konkurentiem. Jelgavas grāmatspiestuve

sāka rosīgi darboties un Bessemesseram tas, protams, atvelk dažu labu grasi,
bet cīnīties pret to nav iespējams. Bessemessers 20 gadus darbojies un tāpat
kā priekšgājēji pieredzējis daudz cīniņus un grūtības. Viņš miris bez bērniem

1683. gadā.

Lai kā nenopūlējās izdabūt koncesiju otras spiestuves ierīkošanai Rīgā,

panākumu tomēr nebija, līdz kamēr Zviedrijas karalis Kārlis XI. 1675. gada
9. augustā neizdeva Vidzemes ģeneralsuperintendentam maģ. Johanam Fišeram

privilēģiju, ierīkot Rīgā grāmatspiestuvi un burtu lietuvi. Tas notika Besse-

messeram vēl dzīvam esot. Rāte nu, protams, sāka sūdzēties, pie gubernatora,
lai noliegtu Fišeram atvērt spiestuvi. Tomēr visas šīs sūdzības nelīdzēja un

Fišers saņēma koncesiju ar tiesību saukt šo spiestuvi vēl arī par »Konigliche«.
Šīs spiestuves techniskais vadītājs bija Johans Georgs Vilkens, (Wilcken) un
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viņa pastāvēja līdz 1713. gadam. Tā kā Fišers bijis nemierīgas, kustīgas dabas

cilvēks, tad viņš dzīvojis mūžīgā naidā ar rātes kungiem, līdz 1699. gadā, ķildās

piekusis un, baidīdamies varbūt arī par savas personības drošību (jo bija Patkula

piekritējs), aizgāja atpakaļ uz Vāciju. Latviešiem Fišeram jāpateicas par pirmo
bībeles izdevumu, kuru uz viņa ierosinājumu pārtulkoja Gliks (Gluck), bet

Johanna Georga Vilkensa 1686. g. iespiestās dziesmu grāmatas teksta un tituļa lappuses oriģinallielumā

iespieda Vilkens (1685. gadā jauno testamentu un 1689. gadā pilnīgu bībeli). Šinī

pašā spiestuvē Vilkens iespieda arī vēl dziesmu grāmatu (1686. gadā), Baznīcas

rokas grāmatu (1690. 1694. un 1700. gadā), Rivija un Manceļa katķismus (1689.,
1690. un 1700. gadā).

Ja Fišera spiestuvi uzskatam kā privātu, kura ar Fišera aiziešanu

iznīka, tad Bessemessera pēcnācējs Georgs Matias Nellers — nāk kā piektais
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Rīgas grāmatiespiedējs, kurš sākumā darbojies kā grāmattirgotājs. Rāte pieņē-

musi viņu 1684. gada 16. janvārī Bessemessera vietā, tikai bez atalgojuma. Par

jaunizdotām grāmatām rāte piešķir viņam tomēr šad un tad gratifikācijas. Tā

1685.gadā viņam piešķirti 30 valsts dālderi par iespiesto latviešu valodas mācības

grāmatu »Gantz kurtze Ānleitung Zur Lettischen Sprache Ans Tages Licht

gegeben Von Georgio Dressel.« Arī Nelleram kā iespiedējam klājās diezgan

grūtī, īpaši kara laikā tas spiests atlaist 3 strādniekus, iztikdams pats tikai ar

kādiem trim. Tomēr šaī laikā rīdziniekos atjaunojas atkal domapar savu laik-

rakstu, jo līdz tam lasītas tiek visvairāk tikai Karalauču avizes. Par šo pirmo

periodisko izdevumu trūkst noteiktu ziņu. Atzīmējams vienīgi, ka laikraksts

jau izdots 1681. gadā un saukts »Rigische Novellen«. lespiedis viņu Nellers,

bet rediģējis gubernatora sekretārs Kristofs Preschers. (Brotces rokrakstā

piezīmēts, ka 1681. gadā krievu sūtnis sūdzējies, ka Rīgas Gazettā viņa kungs

nav pienācīgi nogodāts.) Turpretī droši zināms tas, ka šis »laikraksts« iznāca

1710., kā zviedru valdības pēdējā, bet krievu valdības pirmājā gadā, pēdējo reizi.

Aplenkšanas un mēra briesmas, bads un citāds posts valdīja tolaik zemē, kam

gan bija vajadzība pēc šādām »Rīgas Novellēm«? Nellers bija gan vēl dzīvs,

bet viņa papīru krājumi bumbu samaitāti, kas padarīja arī techniski izdošanu

par neiespējamu. Nellers miris 1712. gada pirmā pusē un apglabāts Rīgas domā.

Kā pirmais, kurš darbojies 17. gādu simtenī Rīgā tikai kā grāmatu tirgotājs

(agrākie bija reizē iespiedēji un tirgotāji), minams Johans Ādolfs Hertels.

Strīdi un sūdzības bez mitēšanās turpinājušās starp Rīgas grāmatu tirgotājiem

un ārzemniekiem, kā arī rīdzinieku pašu starpā. Nellers un Hertels dzīvojuši

naidā dēļ savām domes velvēs īrētām veikala telpām, kuras bijušas tuvu kopā.

Nellers žēlojas kādā sūdzībā, ka neesot drošs no Herteļa uzbrukumiem, jo

pēdējais viņam kādureiz sviedis pat ar milnu un t. t.

Grāmatveikali, cik zināms, atradās tolaik domas baznīcas blakus velvēs,

Domas gaņģī, — Molinam, Pēterim f. Merensam, Gerhardam Šrederam un viņu

pēcniekiem, kā arī Hertelim un c.

Nellera mantiniece, meita Regina Katarina apprecējusies ar tēva darbvedi —

grāmattirgotāju Georgu Fridrichu Hausvaldu, kurš drīz nomiris, kālab viņa

1713. gadā precējusies otrreiz ar Zamuelu Lorenču Frehlichu. Šis nu būtu skaitā

sestais Rīgas grāmatiespiedējs. Tāpat kā savā laikā Šreders, šajā veikalā viņš

ieprecējies — iegājis iegātņos. Frehlichs dzīvojis ļoti grūtos apstākļos. Ar

1710. gadu Rīga un Vidzeme bij jau zem krievu valdības. Cars Pēteris sāka celt

un ierīkot jaunajā Pēterburgā dažādas ietaises un tur, protams, nevarēja iztikt

arī bez savas spiestuves. Tā Frehlicham 1714. gadā uz cara pavēli glīti un

godīgi bij jāsavāc savs latiņu un vācu burtu krājums un jānosūta uz Pēterburgu

turienas jaunierīkotai spiestuvei. Gan tika apsolīts, ka viņa burtus pēc dažām

nedēļām sūtīs atkal atpakaļ, tomēr nogaidījās velti. Nu sākās pavisam grūti
laiki: pēc pārciestā kara posta jau tā bij maz darba, bet šī notikuma dēļ aptrūkās
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arī burti spiešanai, ja vēl rastos kāds piemērots darbs. Gan Frehlichs izpūlējies,

griezdamies ar lūgumiem pienācīgās instancēs, tomēr panākumu nebijis. Arī

zināmais spiestuves nams Krāmu ielā gāzies jau vai kopā, jo pilsētas valde,

saprotams, nav viņu šai laikā labojusi, tā ka apstākļi kļuvuši tīri neciešami. Te

jāatzīmē arī kāds jau agrāk mākslīgā veidā sagādāts iespiedēju peļņas avots —

tā sauktās dzejas lapiņas »Hochzeitsbriefe«. Tādas pasūtīt spiestuvēs, — kā

rādās, tik eksemplāros, cik katrā gadījumā bijis domāts un paredzams kāzinieku,—

bijusi tolaik pa daļai modes, un arī itkā pienākuma lieta. Uz šīm lapiņām

iespiedēji arvien labi pelnījuši. Bet Frehlicha laikā, laikmeta smago apstākļu

dēļ, samazinājušās arī viņas. Tā kadā lūgumrakstā rātei Frehlichs ar lieciniekiem

solās pierādīt, ka gada laikā dabūjis iespiešanai tikai vienu vienīgu »Hochzeits-

briefu« un tālab izlūdzoties no rātes materiālu pabalstu. Zam. Lor. Frehlichs

nostrādājis Rīgā pavisam 50 gadus. Kautgan sākumā cīnījies ar jau pieminētām

grūtībām un dažām citām nebūšanām, tomēr mūža galā iekarojis jau ievērojamu

turību. Viņa darbības laikā redzam arī sadursmes ar valdību, jo denuncētskādas

aizliegtas grāmatas »Leben des Grafen Ostermanns« dēļ, kas sastapta Terbatā

uz tirgus un domāta kā Frehlicha iespiesta, tāpat ar cenzūru par «piedauzīga«

satura rakstu iespiešanu. Tā laika garīgu rakstu cenzūra bij Rīgas virskonsi-

storija, bet laicīgo — rāte, kura sastāvēja no tā sauktiem spiestuvju kungiem

»Druckereiherren«. Frehlichs, ka liekas, nav neko daudz par cenzūru bēdājis, bet

iespiedis vairākus rakstus bez ka būtu tos licis iepriekš cenzēt un tādēļ arī

kritis dažureiz sodā. Viņa iespiestājā latviskājā Dziesmu grāmatā*) atrādis tā

laika cenzors virsmācītājs Nathanaels fon Skodeiskis kādā lūgšanā «piedauzīgus

vārdus« un Frehlichs sodīts ar 100 Alberta dālderiem. Vēlāk sods uz pusi sama-

zināts un beidzot vēl pārvērsts »graudā« noteicot, lai Frehlichs dotu par minēto

sumu pilsētas bibliotēkai »labas grāmatas«. Dēļ nepieklājīgas »Carminas« iespie-

šanas uz mācītāja Lodera kāzām, Frehlichs sodīts ar 14 dienām aresta »14 Tage

bey Gerichte zu behalten«, kurš sods arī atlaists pārvēršot to stingrā rājienā ar

piekodinājumu nolūgties un laboties. Frehlichs sen. izdevis gan jaunas latviešu

grāmatas, gan arī agrākās jaunos izdevumos. Viņš miris pēc 50 gadu ilgas
darbības lielā vecumā 1762. gada 6. jūlijā.

Kā septītais grāmatu iespiedējs minams viņa dēls Gotlobs Christians

Frehlichs, dzimis Rīgā, studējis Leipcigā tieslietas. Viņš darbojies savā arodā

no 1763. līdz miršanai — 1786. gadam. Šī otrā Frehlicha laikā sastopam Rīgā
kādu ļoti centīgu grāmatnieku — Johanu Fridrichu Hartknochu. Dzimis 1740. g.

Prūsijā. Šis vīrs studējis Kenigsbergā sākumā teoloģiju, bijis studiju biedrs

Herderam un uz pēdējā ierosinājumu atmetis teoloģiju un palicis par grāmat-

tirgotāju, iestādamies Kantera grāmatnīcā, turpat Kenigsbergā. Ap 1760. gada

*) Frehlicha iespiestas Dziesmu grāmatas izdotas 1732. un 1742. gada un velak vel 1748,

1762, 1764. gadā.
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sākumu viņš pārnācis uz Jelgavu, kur atvēris kopā ar Jakobu Fridrichu Hincu

grāmattirgotavu. Viņš drīz vien nodibinājis sakarus ar Rīgu un, cik noprotams,

Rīgas valdošās aprindās viņam būs bijis liels iespaids, jo īpaši viņa gādībai

jāpateicas, ka slavenais Herders

ticis aicināts uz Rīgu pie dom-

skolas (Domschule). Kā bīstams

Frehlicha konkurents, viņš 1767.

gadā pārnācis arī pats uz Rīgu,

un 1771. gadā sastopams jau savā

namā, Smilšu un mazās Aldaru

ielas stūrī. Kautgan slimīgs, Hart-

knochs bijis tomēr ļoti uzņēmīgs

un enerģisks. Savas diezgan pla-

šās izglītības labad, viņš tuvu

sagājies ar toreizējām labākām

ģimenēm Rīgā — Berensiem,

Cukerbekeriem, Blankenhage-

niem v. c. Hartknocha apgādībā

iznākuši darbi slaveni līdz pat

mūsu dienām, piemēram Herdera

(kurš sava nesaticīgā rakstura

dēļ bijis Hartknocham grūti pa-

ciešams), Imanuela Kanta, Knig-

ges, Kliņģera v. c. raksti, tāpat

vidzemnieku Gadebuša un Hu-

pela. Izsūtot grāmatas pa Vid-

zemi, Igauniju un pat uz Pēter-

pili, kur vien bijuši zināmi litera-

tūras cienītāji, kā arī dodot uz

kreditu, viņš, tāsakot,pieradinājis

daudzus pie lasīšanas. Kā grā-

mattirgotājs Hartknochs bijis tik

rosīgs, ka Hupels viņu atzīmē,

cildinādams: »In kurzer Zeit war

der Geist der Gelehrsamkeit weit

sichtbarer; injedem Hause fand

man Būcher, der Geschmack bes-

serte sich, die Kentnisse wuchsen, man errichtete Lesegesellschaften und wir

wurden so bekannt mit der neuen Literatur, als wenn wir mitten m Deutschland

geiuohnt hātten, weil Hartknoch seine gelehrten Waaren theils mit Schiffen,
theils mit der Post kommen liess G

).« Tik dziļas vagas var dzīt grāmattirgotājs

Georga Matiasa Nellera spiedums oriģinallielumā.
Pirmais izdevums iespiests 1672. gadā no Bessemessera
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kultūras druvā, ja tas ir grāmatnieks ar sirdi un prātu, un ja viņam pašam ir

vajadzīgā izglītība. Tā kā Frehlichs nevarēja noteiktā laikā dabūt gatavu

«Latvisko Baznīcas, skolas un sētas 2Tāmatu«, tad iejaucās landratu kolēģija,

uzstādamās no savas puses, lai

Hartknocham tiktu izdota spie-

stuves koncesija. Atsaukdamies

uz senām privilēģijām, Frehlichs

gan sūdzējās, un koncesijas izda-

būšana ieilga, tomēr beidzot, kad

arī tālaika Vidzemes ģeneral-

superintendents Kristjānis Dā-

vids Lenčs ar rakstu no 1783. g.

21. zeptembra aprādīja, ka visa

Vidzeme ciešot izglītības ziņā

viena vienīga Frehlicha dēļ, —

tad Frehlichs piekāpās ar labu

un otra koncesija —Hartknocham

tika izdota. 1784. gadā jaunajā

spiestuvē iznāca jau pieminētā

rokas grāmata, un jaunā izde-

vumā ar kokgriezumiem 1787. g.

Hartknochs miris agri: 1789. g.

1. aprilī.

Frehlicham radās sūdzība pēc

sūdzības jaunu spiestuvju kon-

cesiju lietā. Tā 1773. g. ieradās

virsleitnants Johans fon Fišers,

kurš lūdza sava vectēva spiestu-

ves privilēģiju piešķirt viņam kā

mantojumu.

Šī prasība tomēr īsi un ātri at-

raidīta. Bet radās tūliņ cits

konkurents — Georgs Fridrichs

Keils, grāmatiespiedēja dēls no

Tiringas (Vācijā), kurš agrāk

strādājis pie vecā Frehlicha, bet

tad aizgājis uz Ober-Pāli kā vadītājs tur ierīkotā privātspiestuvē, kuru apska-

tīsim vēlāk. Šī spiestuve nodegusi un Keils aizgājis uz Vāciju uzņemt sava

tēva spiestuvi, jo tas pa to starpu miris. 1777. gadā Keils atnācis atkal atpakaļ

uz Rīgu un atvēris savu spiestuvi, zināms, ne bez strīdiem ar Frehlichu. Vēlāk

1804.g. šo pašu spiestuvi Keils pārdevis Vilhelmam FerdinandamHekeram (Hācker).

Pirmās teksta lappuses atdarinājums no G. M. Nellera 1675. gada
spieduma: „Lettische Lieder und Psalmen". Oriģinallielumā
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Keils bijis īsts darba rūķis: neturējis neviena palīga, strādājis tikai ar sievas un

bērnu palīdzību un vēlāk līdz sirmam vecumam Hekera spiestuvē. Miris 1813. g.

77 gadus vecs.

Kronoloģiski sekojot dažādajām parādībām grāmatniecības laukā, te atkal

jāpiemin avīžniecība. Kā jau teikts, pirmais periodiskais izdevums »Rigische

Novellen« apstājās kara laikā 1710. gadā. Tikai 1761. gadā sāka atkal iznākt jauns
laikraksts »Rigišche Anzeigen von allerhand Sachen, derenBekanntmachung dem

gemeinen Wesen ndthig undnūtzlich ist«. Politisku ziņu šajā lapā tomēr nebija.

Šis »ziņotājs« iznāca līdz 1852. gadam, kad viņa vietā stājās Vidzemes Guberņas

Avizes. 1778.gadā sāka savu gaitu jauns periodisks izdevums »Rigische politische

Zeitung«. Tas bija iesākums vairāk kā simts gadus pastāvošai avizei »Rigasche

Zeitung«, kura tika iespiesta vispirms pie Frehlicha. Tajā laikā šis laikraksts

iznāca divi reizes nedēļā, un maksāja 5, bet ar piesūtīšanu 6 valsts dālderusgadā.

Frehlichs miris 1786. gada 12. martā.

Grāmatniecības laukā ievērojamais darbinieks Jumus Konrāds Daniels

Millers iegūst atkal spiestuvi caur precēšanos, apņemdams Frehlicha meitu

Katarinu Elizabeti par sievu. Viņš dzimis 1759. gadā Kobrā, Meklenburg-Šverinā

(Vācijā). Izmācījies sava krusttēva spiestuvē Hamburgā, nonācis Rīgā 1783. g.,

un 1789. g. palicis par Rīgas pilsētas grāmatu iespiedēju. Grāmattirgotavu viņš

pavisam atmetis, bet paturējis vienīgi spiestuvi, no pat sākuma to pareizi apgā-

dādams un labi vadīdams. Jau tolaik viņš iespieda, un viņa pēcnieki turpināja

vēl ilgi izdot (protams, nu jau stereotipos) Latviešu Dziesmu grāmatu, kura arī viņās

tālās dienās izplatījusies jau ap 20000 eksemplāriem katrs izdevums. Tāpat pie

viņa iespiesti tolaiku katķismi, tā sauktie »Cerūkles«, kuri izplatījušies gandrīz

100000 eksemplāros. Jau no 1806. gada viņa spiestuve, kas saucās »Kroņa

grāmatu drukātava«, atradusies Palejas ielā, tanī pat vietā, kur pastāv vēl tagad.
J. K. D. Millers miris 1830. gadā.

Jau pieminētais Keila spiestuves pēcnieks, Hekera firmas dibinātājs,

VilhelmsFerdinands Hekers, dzimis 19. februārī j. st. 1774. gadā Augustusbadē pie

Radebergas, netālu no Drezdenes. Viņu aicinājis jeb īsteni sakot atvedis šurp
vēlākais Vidzemes ģeneralsuperintendents Kārlis Gotlobs Zonntags, kurš pats
savukārt arī no Radebergas aicināts uz Rīgu kā domes skolas rektors. Hekers

iestājies 1789. gadā Millera spiestuvē kā māceklis, un pēc pabeigta mācības

laika 1796. gadā dabūjis vietu ķeizariskās zinību akadēmijas spiestuvē Pēterpilī.
Bet no turienas viņš drīz vien aizbraucis atpakaļ uz Vāciju, kur darbojies pirms

Drezdenē, tad Meisenē. No Meisenes Zonntags aicinājis viņu pa otram lāgam

uz Vidzemi. 1802. gadā Hekers pieņēmis vietu kā burtlicis Tērbatas universitātes

spiestuvē, un jau pēc diviem gadiem, 1804. gada 1. aprilī, nopircis par 800 Alberta

dālderiem nesen Rīgā dibināto Keila spiestuvi. Šī spiestuve uz rātes lēmumu

pārvērsta 1806. gadā par Rīgas pilsētas spiestuvi. Kā jau minēts, pilsētas

spiestuves nams atradās Krāmu ielā. Vēlāk, Frehlicha darbības laikā, kad māja
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bija jau tuvu sabrukšanai, spiestuvi pārvietoja «Domes ganģī«, kur tā sabija

apmēram simts gadus, līdz 1886. gadā nonāca tagadējās telpās Palejas ielā.

V. F. Hekers miris 1842. gada 27. novembrī. Pēc viņa nāves spiestuve vadīta

tālāk no pēcnākamiem pa trijiem augumiem.

Samazināts atdarinājums

Brāļi Ferdinands Eduards un Valdemārs Magnuss darbojušies kopīgi no 1842.

līdz 1877. gadam un no 1877. g. līdz 1882. gadam Valdemārs Magnuss viens pats;
Julius Hekers no 1882. līdz 1888. gadam un Vilhelms Hekers no 1889. gada līdz

šai dienai.
1
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120 gados šī spiestuve laidusi klajā daudz ievērojamu darbu, no kuriem

sevišķi pieminami: »Rigasche Stadtblātter« no 1810. līdz 1907. g.; Garlība Merķeļa
laikraksti — »Supplement-Blātter zum Frei-

mūthigen« 1807. gadā un »Der Zuschauer«

no 1808. līdz 1856.gadam; Senātnes pētnieku

biedrības izdotie »Mittheilungen aus dem

Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kur-

lands«no 1837.gada līdz šim, kā arī »Sitzungs-

berichte; Index Corporis historieo-diplomatici

Livoniae, Esthoniae, Curoniae, 2 sējumi;

Monumenta Livoniae antiquae, 5 sējumi;

Busch un von Bruiningk, Livlāndsche Gūter-

urkunden; Buchholtz und V. Bulmerincq

Aktenstūcke und Urkunden; »Rigascher Al-

manach« no 1858. līdz 1915. gadam v. 1.1. Kā

pirmā latviešu valodā šaī spiestuvē iespiesta

grāmata atzīmējama 1804. gadā līdz ar vācu

tekstu izdotā, J. H. Baumaņa tulkotā »Rede

eineskroatischenFeldpredigers«
.

No 1813.gada

sākts izdot» Widsemes Kalenderis«
>
kas iznāk

vēl tagad un tiek pakaļ taisīts no vairākiem

kalendāru izdevējiem. No 1832.līdz 1846.gadam

turpat iespiests Herm. Treija izdotais »Lat-

iveeschu ļauschu draugs«.

1859. gadā pie spiestuves atvēra grāmatu

pārdotavu; tā bija pirmā latviešu grāmatu

pārdotava Rīgā. No 1804. līdz 1834. gadam
Hekera spiestuve izlaidusi 22 latviešu izde-

vumus, no 1835. līdz 1843. gadam 28, bet no

1844. līdz 1855. gadam 104. Viņa bijusi sevišķi

garīgu rakstu apgādātāja spiestuve mācītā-

jiem. Tur izdotas vairākas sprediķu grāmatas
— no 1899. līdz 1921. gadam (ar īsu pārtrau-

kumu) iknedēļas viens »Sprediķis« — un

dažādi citi garīga satura raksti.

Ernsts Platess dzimis Jelgavā 1. augustā
1822. gadā un iestājies turpat Steffenhagena

spiestuvē par mācekli. Sevišķas uzcītības

dēļ principāls viņam atlaidis vienu gadu no

mācības laika. 1848. gadā viņš aizgājis uz Pēterpili un no turienes pārnācis uz

Rīgu un iestājies 1851.gadāHartunga spiestuvē par darbinieku un veikala vadītāju.

Teksta lappuses atdarinājums no „Jauna latviska

Dziesmu grāmata". Iespiesta no Samuela Lorenca

Frehlicha 1762. g. Oriģinallielumā
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Šī spiestuve atradusies Kungu un Marstaļu ielu stūrī. 1858. gadā spiestuve pāriet

Platesa īpašumā — nodibinās firma Ernsts Platess, kas pastāvēja līdz pasaules

karam, Rīgā, paša namā, pie Pētera baznīcas. Ernsts Platess miris 5. augustā

1887. gadā. Viņa dēls Dr. phil. Arnolds Platess, dzimis Rīgā 21. maijā 1852. gādā,

studējis tautsaimniecību un tiesu zinības Terbatā un Leipcigā, vadīja šo veikalu

tālāk līdz savai miršanai 1915. gada 15. martā.

Līdz tautiskā laikmeta sākumam Rīgā pastāvēja šīs divas — Hekera un

Ernsta Platesa latviešu rakstu apgādniecības un grāmatu pārdotavas, pie kam

pirmā, kā jau minēts, nāca klajā vairāk garīga satura raksti, bet otrā — pie-

griezās vairāk laicīga satura izdevumiem. Kā konkurents Hekera Vidzemes

kalendāram Ernsta Platesa apgādībā iznāca no 1860. līdz 1915. gadam otrs ka-

lendārs — »Laika grāmata« ar laicīga satura rakstiem un bildēm pielikumā.

Hekera Vidzemes kalendārs nu sāka iznākt ar raibu vāka zīmējumu un arī

iespiest bildes pielikumā, bet Platess Laika grāmatā no 1862. g. iespiež svēt-

dienas un svētkus ar sarkanu krāsu. Tā bija tā laika sacensība.

Platesa apgādībā izdotas vairāk kā 200 dažādas latviešu grāmatas; bez tam

dažādi vācu un latviešu periodiski izdevumi: »Mahjas weesis« no 1856. līdz

1910. g., žurnāls »Rota« no 1884.līdz 1887.gadam, »Mahjas weesamehneschraksts«

no 1895. līdz 1905. gadam un dažus gadus arī »Deenas Lapa«. Mūzikas žurnāls

»Dseesmu Puhrs« — 4 gadus, »Saimneetschu un Selteņu kalendars« no 1893.

līdz 1914. gadam.

Ernsta Platesa grāmatu un bilžu spiestuve bija apgādāta ar visjaunākām

mašinām un spiestuves ierīcībām. Bet pasaules kara laikā, kad apstājās nevien

Rīgas fabrikas, bet arī visa rūpniecība, smagi cieta arī šis uzņēmums. Pēc kara

ArnoldaPlatesa mantinieki pārdeva spiestuves ietaisi, paturēdami tikai litogrāfiju,
kura darbojas vecāvietā vēl tagad. Jāaizrāda, ka šī 1850.gadā no Hartunga dibinātā

spiestuve ierindojama pirms tautiskā laikmeta spiestuvju skaitā vairāk tikai krono-

loģiski, jo viņas galvenā darbības rosme un attīstība attiecināma uz jaunākiem

laikiem, kad mūsu grāmatniecība jau bij krietni attīstījusies un uzplaukusi.

Pārskatspar Rīgas grāmatuspiestuvēmsastādītspēcA.Buchholtza»Geschiclite

der Buchdruckerkunst m Riga«, aprobežojoties ar īsiem faktu atstāstījumiem.

JELGAVAS GRĀMATU SPIESTUVES

Kurā gadā ierīkota Jelgavā grāmatu spiestuve, to nevar īsti noteikt. Kādā

vecā spiestuves spiedu rokturī, kas atradusies bijušā Steffenhagena spiestuvē

Jelgavā, bijis redzams gada skaitlis 1584, bet kad šī spieda lietota, nav zināms.

Kā pirmais grāmatu iespiedējs Jelgavā minams Miķelis Karnals. Kādos 1669. g.

iespiestos izdevumos redzams, ka viņš tolaik bijis galma grāmatu iespiedējs.
Pēc viņa nāk Georgs Radeckijs, kurš iespiedis 1685. gadā Adolfija latviešu

gramatiku: »Erster Versuch, Einer kurtz-verfasseten Anleitung, Zur Lettischen
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Sprache«. 264 1. p. 8° un latviešu dziesmu grāmatu: »Lettische Geistliche Lieder

UndCollecten. 2821.p. 4°. Galma grāmatiespiedēja alga 1695.gadā bijuse »graudā«:
7 pūri rudzu, 1 pūrs putraimu, 2 kilmeti zirņu, 2 podi apiņu, 7« sviesta, 2 kilmeti

siera, Iļi reņģu, 5 podi sāls, 22 podi

iesala, 1 vērsis, 2 aitas, 1/i cūkas, 25pūri

rudzu un 5 asis malkas. Radeckijs nav

ticis uz priekšu: gadu pēc viņa nāves,

1725. gadā tā atraitne žēlojas pie liel-

kunga un lūdz, lai pavēlētu vietējam

grāmatu tirgotājam Gincelim, ka tas

pats liktu iespiest kalendārus pie vi-

ņas un nevis ārpus Kurzemes, jo pre-

tējā gadījumā nepietiekot darba pat

vienam spiestuves strādniekam. Liels-

kungs šo lūgumu ievērodams, uzdod

»cienījamam Gotfridam Gincelim, ka-

pitanam un grāmatvedim« lai liek ka-

lendārus šepat iespiest, piedraudot,

ka no ārienes ievestos konfiscēs. Pa-

rakstīts Jelgavā, 27. jūlijā 1726. g.
7).

Minēto atraitni apprec 1727. g. Johans

Heinrichs Kesters (Koster), kurš arī

iespiedis dažas grāmatas. Pēc tam

nāk viņa padēls Kristjans Radeckijs,

kurš laikam nav pietiekoši pratis

darbu vai arī nav bijusi uz to patikas,

jo varējis iespiest tikai dažas paten-

tēs. Uz valdības mājienu viņš pārde-

vis spiestuvi, kura bijusi ļoti panīkusi

par 200 dālderiemnākošampēcniekam.

Galvenie kavēkļi, kuru dēļ šī spie-

stuve panīkusi, ir pa daļai tie paši,

kas jau tika minēti kā ļaunumi pie

Rīgas spiestuvēm: grāmatu pakaļ-

spiešana no citiem, burtliču vai pa-

līgu untumaini ļaunumi, sūtījumu bojā

iešana kuģu nelaimes gadījumos, kredita trūkums un apgādnieka tiesību vāja

aizsardzība, transporta grūtumi mašinas un papīrus ievēdot v. t. t.

Krišjānis Līdtke, dzimis 1733. gadā Vēlavā, studējis Karalaučos un izmācījies

par grāmatiespiedēju, aicināts uz Viļņu un darbojies kā faktors turienes klostera

spiestuvē.

G. Radeckija iespieduma atdarinājums originallielumā
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Līdtkes uzraudzībā tur iespiests Cod. diplom. un caur šo darbu viņš griezis

uz sevi Kurzemes kanclera Keiserlinga ievērību, kurš toreiz bijis Viļņā un tuvāk

iepāzīdamies atzinis ša darbinieka censību un spējas.

Lielkunga uzdevumā kanclers Keizerlings aicinājis Līdtki uz Jelgavu, un

uzaicinājumam paklausīdams viņš 1761. gadā atnācis un nopircis par jau minēto

niecīgo naudu šo spiestuvi. No lielkunga dotājā privilēģijā viņam vienīgam

Kurzemē dotas tiesības: 1) iespiest un izdot latviešu Dziesmu grāmatu (kuru

līdz šim apgādājis Hartknochs un licis Karalaučos iespiest;) 2) latviešu un

3) vācu kalendārus; 4) visas skolas grāmatas; 5) »Zeitungu«. 1765. gadā Līdtke

iesācis izdot šo »Zeitungu«, uz kuru viņam dota privilēģija, un iesācis to iespiest

piedaloties 16 »interesentiem« (citā vietā minēti tikai 12). Latviešu kalendārs

izgājis 200 eksemplāros, tā ka uz šiem abiem izdevumiem bijuši zaudējumi.

Šis censīgais un uzņēmīgais darbinieks strādājis spiestuvē tikai īsu laiku — miris

savas darbības piektājā gadā — 1766. gada sākumā, atstādams atraitni un dēlu

lielos parādos. Līdz 1769. gadam spiestuvi vadījusi Līdtkes atraitne, pēc kam

to uzņem Steffenhagens. Simts gadus jau Jelgavā bija darbojusies grāmatu

spiestuve, kad radās šis censīgais strādnieks, kurš sevišķi latviešu grāmatniecībā

ievērojams kā sava laika krietnāko rakstu apgādnieks.

Jānis Fridriķis Steffenhagens dzimis 4. martā 1744. gadā Rīģenes salā, mā-

cījies pie turienes lauku ārsta Niklasa Klūga ķirurģiju no 1759. līdz 1762. gadam;

1. maijā tanī pašā gadā nolicis Stralzundā eksāmenu un viņam izdots ķirurģijas

(feldšera) diploms — ATTESTATUM dati er die » Wund-Arzeney-Kunst wohl und

vollekomenen ausgelemet 8).« 23 gadus vecs, tanī pašā 1762. gadā, atnācis uz

Jelgavu un sācis savu praksi kā feldšers »Barbier«. Līdtke slimojis jau ilgāku laiku

un griezies arī pie jaunā feldšera, kurš nu sācis ārstēt, gājis bieži slimnieku

apraudzīt un pat naktis pavadījis kopdams un sēdēdams pie slimnieka gultas, tā

ka Līdtke viņu ļoti cienījis un mīļojis. Kādureiz Steffenhagenu aicinājis pie

sevis lielskungs (hercogs) Ernsts Jānis, kurš arī slimojis, un jaunais feldšers

viņam ar labiem panākumiem laidis asinis un pēc tam ticis no herzogienes

slavēts. Hercogiene vēl apsolījusi lielkunga palīdzību tālākām studijām. Neilgi

pēc tam Līdtke nomiris, lūgdams vēl, lai Steffenhagens gādātu par viņa bērnu

un atraitni, kura vēlāk bieži pie tā griezusies pēc padoma dažādās vajadzībās.

Steffenhagens sācis interesēties par grāmatiespiešanas mākslu un beidzot no-

lēmis palikt par iespiedēju. 1768. gadā aizgājis uz Vāciju šo amatu pilnīgāki

iemācīties (kad pirms ar Līdtkes kundzi bijis klusībā saderinājies). 1769. gadā

atgriezies no Vācijas, apprecējies ar Līdtkes kundzi un ticis no lielkunga ap-

stiprināts par galma iespiedēju ar visām priekšgājēju tiesībām. Spiestuvi

saņēmis ar visiem Līdtkes parādiem, Steffenhagens visu mūžu grūti pūlējās, lai

tikai spiestuve varētu pastāvēt. Līdz 1775. gadam viņam bijis spiestuves namā

ari brīvs dzīvoklis. Šis Jelgavas grāmatu spiestuves nams atradies pie Drikses,
kur tagadējais Kurzemes bruņniecības nams.

17
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Savas darbības sākumā Steffenhagens iespiedis jaunu vācu dziesmu grāmatu,

pie tās iespiešanas strādādams no 1768. līdz 1770. gadam, bet nebijis iespējams

bruņniecības lēmumu dabūt, lai dziesmu grāmatu ievestu draudžu lietošanā.

Darbu veicis tikai ar parādiem, bet nebijis iespējams pat izdevumus atdabūt. Tad

viņš mēģinājis šo pašu grāmatu izplatīt ar loterejas izlozi, bet šādas rīcības dēļ

nonācis tuvu bankrotam.

Steffenhagena ģimenes kronikā, kur pieminēti viņa tālākie grūtie apstākļi,

atrodas šāda piezīme: «Durch ein lettisches Buch ward der Grund zum bessern

Fortkommen gelegt, desvoegen gelobte er dankbaren Herzens, er wolle vorzugs-

weise dahinmitwirken, da/3 durch nūtzliche Būcher die Ausbildung der lettischen

Nation befordert werde S)

)«. Var jau būt, ka ne tikai viena vien latviešu grāmata

atmaksājās un deva arī peļņu, kaut gan grūti saprast, kā tas tanīs laikos varēja

notikt*). Bet Steffenhagens ne tikai apgādājis — viņš grāmatas arī par velti

izdalījis: Kurzemes un Vidzemes draudzes skolām dāvinājis skolas grāmatas par

500 Alberta dālderiem; un varbūt tas nebūs vienreiz vien bijis**). No iesākuma

ar maziem naudas līdzekļiem strādādams, Steffenhagens pirmājos darbībasgados

nav spējis lielākas grāmatas izdot; bez tam tāpat kā to redzējām pie Rīgas

firmām, arī Jelgavas spiestuvei bijuši cīniņi ar konkurentiem — grāmatsējējiem

un grāmatu tirgotājiem, kas likuši iespiest grāmatas Vācijā un tad tās ieveduši

šejienes tirgos. Tā Kurzemē grāmatu tirgotājs Hincs licis pakaļspiest dziesmu

grāmatas, kaut gan Steffenhagenam vienīgam bijusi tiesība tās izdot. Hincs tolaik

Kurzemē tirgojies vairāk vietās un vezumiem vien vedis grāmatas no Vācijas

ar dažādiem paņēmieniem, tā ka grūti bijis tās konfiscēt. Jelgavā viņam bijusi

grāmatu pārdotava kopā ar rosīgo Hartknochu pirms tas uz Rīgu pārnācis.

Arī Stenders savus pirmos izdevumus devis Hinca apgādībā. Tie ir: Augstās

gudrības grāmata. Jelgavā un Aisputte pie Jekoppe, Friedrike Hinc, 1774., un

tanī pašā gadā ari Svētās gudrības grāmatiņa un Jaunas Ziņģes, bet 1776. gadā

Kristīgās Mācības grāmata. Prāvas ar Hinci dēļ Dziesmu grāmatas pakaļ-

spiešanas vilkušās līdz 1780. gadam un izspriestas Steffenhagenam par labu.

Hincs iekritis lielos parādos, izbeidzis savu tirgošanos un aizgājis no Kurzemes.

Otrs konkurents minēts Jelgavas grāmatu sējējs Šambergers, pie kura Steffen-

hagens gājis mājās ar tiesas sulaini konfiscēt pakaļspiestos izdevumus. Darbā

un grūtībās Steffenhagens pavadījis mūžu. Par pastāvošo (vācu?) Dziesmu

grāmatu baznīcēni sūdzējušies pie superintendenta, ka tā esot iespiesta pārāk

smalkiem burtiem. Lai varētu izpildīt ļaužu vēlēšanos, Steffenhagens iesācis

jaunu izdevumu rupjākiem burtiem, bet no Rostokas pasūtītais papīris, kuģim

bojā ejot, viss nogrimis. Papīris nebijis apdrošināts, tādēļ cēlies atkal liels

zaudējums un minētais izdevums bijis ar 20. loksni jābeidz; iespiesti tikai

*) Tā varētu būt bijusi Kurzemes latviešu Dziesmu grāmata, kura iznāca 1766. gadā ceturtā

izdevumā pie Līdtkes un no jauna atkal 1769. un 1770. gadā.

**) Storch. Russland unter Alexander dem Ersten. Band VII; pag. 507.
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600 eksemplāri. Arī tie tikai pamazām pārdoti un ieguldītais kapitāls gājis

zudumā. Lielskungs Pēteris nav Steffenhagenam bijis labvēlīgs. 1775.gadā, kad

atvērta jaunā ģimnāzija, lielskungs devis tai tiesību izdot Kurzemes kalendārus

un laikrakstus: šīs tiesības bija dotas galma spiestuvei — Steffenhagenam, bet

nelīdzējušas ne lūgšanas, nedz atsaukšanās uz privilēģijām. Pēc tam iznākusi

atkal sadursme ar lielkungu, kad Steffenhagens liedzies iespiest laikrakstā uz

J. F. Steffenhagena, Jelgavā, 1773. g. iespiestās grāmatas tituļa un teksta lappušu atdarinājums. Samazināts

mutiski teiktu pavēli kādu rakstu, jo pēc spiestuves reglamenta tas bijis kanc-

leram jācenzē. Steffenhagens ticis saukts pie lielkunga, kurš piedraudējis to

par nepaklausību ķēdēs slēgt un, neievērodams lietišķos iebildumus, uzkliedzis:

»das ist ein verfluchter Kerl; geht!« — Trīs dienas pēc tam lielskungs personīgi

apmeklējis spiestuvi itkā izlabodams iepriekšējo bardzību; licis rādīt arī

Steffenhagena vienīgo dzīvojamo istabu un izsacījis pat nožēlošanu, ka tam

jādzīvojot tik sliktās telpās. Ja Steffenhagens būtu lūdzis labāku dzīvokli, tad
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varbūt vēl viss būtu par labu griezies, bet būdams no pārdzīvotās netaisnības

ļoti sarūgtināts, viņš to nespējis. Vēl tanī pašā gadā Steffenhagenam dota pavēle

iziet no spiestuves telpām, un nu nelīdzējis arī vairs lūgums dēļ cita dzīvokļa.

Izraidīts no dzīvokļa, Steffenhagens no bagātā tirgotāja Harffa nopircis par

1200 dālderiem, ar mazu daļiņu iemaksas, vecu namu Lējēju ielā, kurš vēlāku

vairāk reizes pārbūvēts un paplašināts. Pirktais gruntsgabals sākumā bijis ar

ūdeni pārplūdināts klajums. Steffenhagens šo klajumu nosusinājis, izkopis, iedē-

stījis augļu kokus un ierīkojis dārzkopību, tādējādi pamazām palikdams arī par

lielu dārzkopi. Dārza augļi un sēklas devuši viņam blakus ienākumus. 1780. gadā

lielskungs ierīkojis ģimnāzijā sevišķu spiestuvi, kura gan nav pastāvošai galma

spiestuvei un viņas īpašniekam daudz kaitējusi: viņa nav arī uzplaukusi. Kad

lielskungs Pēteris 1795. gadā atstāja Kurzemi, tas gribējis šo spiestuvi pārdot

par smiekla naudu, bet tā ka nebijis neviena pircēja, tad licis to vest līdzi uz

savu muižu Sagānu Šlezijā. Šī otra Jelgavas spiestuve darbojusies tikai 15 gadus,

no 1780. līdz 1795. gadam.

Kādu laiku —Frehlicha darbības gados — Steffenhagena spiestuve pārspējusi

pat Rīgas spiestuves un labākie darbi doti no Rīgas uz Jelgavu, līdz Millers

atkal pacēlis Rīgas spiestuvi un Steffenhagens, līdzekļu trūkuma dēļ, nespējis ar

viņu sacensties.

Steffenhagena laulība ar Līdtkes atraitni Annu Mariju Hordelin, palikusi

bez bērniem. Tā ka viņa padēls Fr. Benjamiņš Līdtke, kas studējis Greifsvaldē

teoloģiju un bijis slimīgs, iesākot nevēlējies tēvaamatu uzņemt, tadSteffenhagens

aicinājis no Rīgenes savu māsas dēlu Jāni Mārtiņu Petersu, kurš 12 gadus

vecs atnācis 1778. gadā uz Jelgavu un iestājies kā māceklis spiestuvē.
Parta laika dzīves apstākļiem stāsta JānisMārtiņš, ka bijis sūri grūti jāpūlas,

tā sakot, dienišķas maizes dēļ. Viņam bijis jāiet ne tikai rēķinus iekasēt, bet

reizēm ari meklēt kādu dālderi aizņemties visnepieciešamākām vajadzībām.
Svētdienās mājas dievkalpošanā un pa vakara lūgšanas laiku bijis nospiests

gara stāvoklis un žēlas nopūtas traucējušas lūgšanas. Strādājot un gādājot

pamazām apstākļi uzlabojušies, tā ka padēlam bijis iespējams studēt un arī

Jānim Mārtiņam iet uz Vāciju papildināties amatā. Pēc pabeigtiem mācības

gadiem, 1784.gadā, viņš aizceļojis un darbojies Greifsvaldē un Leipcigā, pēc tam

ar labiem panākumiem Berlinē, un atgriezies 1792. gada pavasarī Jelgavā.
Slimīgais Steffenhagena padēls, kurš iesākot bij studējis teoloģiju un pēc

tam mācijies un strādājis arī tēva spiestuvē, 1789. gadā bija miris ar diloni un

pārnākušo krustdēlu nu adoptēja audžu vecāki par dēlu; tā cēlās firma »Jahnis

Wridriķis Steffenhagens un dehls«.

20 gadus darbojušies kopīgi Steffenhagens ar audžu dēlu, kurš ar jaunekļa
dedzību un sparu meklējis un atradis jaunus ceļus veikala pacelšanai. Dekera

burtu lietuve Berlinē atļāvusi kreditu un nu nekavējoši pasūtījuši jaunus

burtus, jo nevarējuši ne brīdi būt mierīgi, iedomādamies, ka viņu spiestuve
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sliktāki nostādīta par Millera spiestuvi Rīgā. Milleram bijis jātiek līdz; tas pat

jāpārspēj, un to viņi arī panākuši, un iemantojuši atkal drīzi vien zaudēto

agrāko slavu un viņu spiestuve tikusi atklātībā minēta kā viena no pilnīgākām

spiestuvēm Krievijā. 1806. gadā viņu burtu krājums svēris apmēram 600 cent-

nerus. Jau no 1799. gada spiestuvi ierīkojuši jaunbūvētā ērtā namā, kur bijis

iespējams veikt arī lielākus darbus. Nu viņi nepalikuši vairs tikai pie vietējiem

darbiem, jo dabūjuši pasūtījumus un strādājuši Pēterpilij, Maskavai, Kazaņai,

Viļņai, Poltavai, Tērbatai, Pērnavai, Rīgai un t. t.

Vecais Steffenhagens auglīgajā darbībā it kā atspirdzis un, kaut gan nestrā-

dājis mazāk par audžu dēlu, tomēr bijis spirgtāks kā agrāk. No viņa mūža un

darbības pēdējā laika pieminami vēl daži grūti pārdzīvojumi. 1795. gadā no

ķeizarienes Katrinas ieceltā komisija, kas izmeklējusi Jelgavā pret lielkungu

Pēteri celtās prasības, atzinusi, ka spiestuves īpašniekam pienākas atlīdzība par

agrāk atņemto dzīvokli un noņemtiem apgādiena darbiem, piespriedusi viņam

3000 Alberta dālderus. Ķeizaram Pāvilam nākot pie valdības, šī piespriestā

suma strīpota un netikusi izmaksāta. 1808. gadā bijis atkal savāds zaudējums:

kolēģiju padomnieks fon Zālfelds nodevis iespiest kādu baznīcas likumu

reformas projektu. Tam piekritusi arī likumdošanas komisija un justicministrs

lūdzis tautas apgaismošanas ministri:

«aizrādīt Tērbatas cenzūrai, lai tā pati šo Jelgavā pie Steffenhagena

«iespiežamo baznīcas likuma projektu necenzē un pie tā izdošanas

»un pārdošanas neliek šķēršļus un to Steffenhagenam paziņo«.

lekšzemes un ārzemju teologi tika uzaicināti rakstīt un iesūtīt pārspriedumus

un papildinājumus minētam projektam, kurus tad iespiestu atsevišķās burtnīcās

Šādu pārspriedumu ienācis visai daudz, un lai tos, kā bija apsolīts, varētu

drīzumā izlaist, bija jāgādā vēl burti, vienas spiedās un jāpieņem 2 palīgi. Kad

piezīmju ceturtā burtnīca bij jau iespiešanā, pienāca no gubernatora vietas iz-

pildītāja visaugstākā pavēle, ne tikai iespiešanu tūlīt apturēt, bet arī jau iespiestos

un pārdotos eksemplārus konfiscēt. Vairāki vezumi tika piekrauti un nosūtīti

uz Pēterpili. Ķeizara majestātes uzdevumā gubernators ziņoja visžēlīgu ap-

solijumu, ka viss zaudējums, kas cēlies, tikšot atlīdzināts. Izdevumu kopzuma
sniedzās līdz 5000 rubļiem, bet gubernators apsolīja, ka drīzāk dabūšot atlīdzību,

ja prasīšot tikai 3000 rubļus. Šī suma tad arī tika lūgta, bet kaut gan ģenerāl-
gubernatori grafs Bukshevdens un marķizs Paulučis, kā arī gubernators Zīverss

vairāk reizes pieprasīja, atlīdzība tā ir nepienāca.

1797. gadā izlaistā ukazā bij pavēlēts no katras grāmatas 2 eksemplārus
iesūtīt cenzūrai caurskatīšanai. Toreizējā cenzora Tumanska varu tad arī

Steffenhagens dabūja just kādas no Karalaučiem caur viņa izpalīdzību ievestas

brošūras dēļ. Viņš tika aicināts ierasties pie gubernatora Drīsena, kurš tam

paziņoja, ka uz visaugstāko pavēli viņam jātiek Rīgā pie ģenerālgubernatora un

laikam paredzams pēc tam tālāks ceļš uz Pēterpili. Lai apgādājot tādēļ visu
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nepieciešamo garākam ceļojumam. Pat uz mājām Steiienhagenu nelaida vairs

vienu, bet gan kāda oficiera pavadībā. Viss tas nenozīmēja neko labu. Tāpat

oficiera apsardzībā viņam bij jābrauc uz Rīgu pie ģenerālgubernatora un jāpa-

vada tur, kaut arī komfortveidīgi, tak tomēr oficiālā apcietinājumā dažas dienas,

līdz viņu izklaušināja un viss kļūmīgais pārpratums noskaidrojās un viņu atlaida

atkal brīvībā. Steffenhagena pēkšņais apcietinājums, kuru izsauca cenzora

Tumanska ļaunprātība vai pārliekā cītība,

bija saviļņojis daudzus redzamākos Jel-

gavas un Rīgas atklātības darbiniekus.

Dažas nedēļas vēlāk gubernators Drīsens

nodeva Steffenhagenam ķeizara paziņo-

jumu, lai apmierinoties par zināmo gadī-

jumu, jo valdnieks atzīstot Steffenhagenu

par godājamu un uzticamu pavalstnieku.

Šo paziņojumu pieticīgais vīrs turēja !
vairāk vērtu nekā dažs ordeni vai pie-

šķirtu tituli. — Mīlēts un cienīts ne tikai

savā ģimenē, bet visā Jelgavā un tālākā

apkaimē, Steffenhagens miris 29. janvārī

1812. g., 68 gadu vecumā.

Jānis Mārtiņš Pēterss-Steffenhagens

darbojies viens pats 25 gadus. 1812. g.

vasarā ienāca Jelgavā Napoleona kara-

spēks — prūši. Spiestuvē tikuši ievietoti

arī zaldāti, reizēm pa 20 oficieriem, kurus

vajadzēja uzturēt un apgādāt. Prūšiem

bijusi arī sava karalauka spiestuve, kurā.

spiestas Napoleona pavēles un sludinā-

jumi, kas publicēti baznīcās no kancelēm

v. 1.1. Kara briesmām pārejot, spiestuve

darbojās atkal rosīgi tāļāk. 1817. gadā

palielināja spiestuves namu ar divstāvu mura piebūvi; tur nu atrada mājasvietu

Kurzemes provincialmuzeja un mākslas un literatūras biedrība, kurā Pēterss-

Steffenhagens bija biedrs. Vecumā viņš pamazām atvaļinājās no spiestuves

darbiem, darbojās arī ar dārzkopību un ceļoja ilgāku laiku pa Vāciju. Miris

19. oktobrī 1838. gadā, 73 gadus vecs. Viņa dēls Jānis Fridriķis Vilhelms, dzimis

13. novembrī 1803. gadā, studējis Tērbatā filozofiju, papildinājies Hamburgā tipo-

grāfijas darbos, vadīja spiestuvi līdz miršanai 17. oktobrī 1873. gadā. Nākošais

pēctecis, šī pēdējā dēls, Gustavs Pēters Fridriķis (dzimis 5. zeptembrī 1846. g.),
mira neprecējies 19. oktobrī 1875. gadā un spiestuve kā mantojums pārgāja
28. martā 1880. g. pilngadību sasniegušā Vilhelma Indriķa Šāka-Steffenhagena

Rubenes mācītāja Hardera izdotā un iespiestā kalendara

tituļa lapas atdarinājums. Oriģinallielumā.
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rokās*). Bermonta laikā spiestuves nams nodega un tika izlaupīts: atlikušās

mašinas un burtus pārdeva uz Rīgu, un tā izbeidzās šī Jelgavas vecākā un lielākā

spiestuve, kas bij darbojusies tik ilgus gadus un no 1796. līdz 1858. gadam saukta

par «valdības spiestuvi«.

Steffenhagena spiestuve bija līdz tautības laikmetam iespiestā vārda apgā-

dātāja un izplatītāja Kurzemē, tāpat kā Hekera un Platesa firmas Rīgā Vidzemes

latviešiem. Steffenhagena latvisko izdevumu skaits būs, varbūt, tikpat liels kā

abu minēto Rīgas firmu izdevumu skaits kopā. No tiem pieminami: Latweeschu

kalendārs, »Weza un Jauna Laika grahmata«, no 1760. (?) g., līdz 1919. gadam.

»Latweeschu Awises« no 1822. gada līdz 1911. gadam; Latviešu draugu biedrības

izdotās »Magazin« no 1828. gada; Bibeles un Kurzemes Dziesmu grāmatas da-

žādos izdevumos, smalkā un rupjā iespiedumā, un daudz citi latviski raksti, sākot

ar Radeckija iespiesto Adolfija gramatiku, Manceliusa un Bankava Sprediķu

grāmatām — pēdējā vairāk kā desmit izdevumos; Vecāun JaunāStenderaraksti,

Skolas grāmatas un citi, bez tam daudz vācu izdevumi.

No 1852. līdz 1856. gadam darbojās Jelgavā, Lielājā ielā J. H. Hoffmaņa un

A. Johansona spiestuve. Tanī iespiesti daži mazāki latviešu izdevumi un no

1853. līdz 1855. gadam «Latviešu Avizes.« Šī spiestuve bij nolīgusi ar Bibeles

biedrību iespiest ar rupjiem burtiem stereotipētu Jauno derību, bet, darbu tikai

līdz pusei veikdama, bankrotēja**).

No 1858. gada atvēra Jelgavas pilī Kurzemes guberņas tipogrāfiju, kura

darbojās līdz pasaules karam, iespiežot valdības izlaidumus: Kurzemes guberņas

avizi un dažādus likumus, pavēles, sludinājumus, tiesu blanķetes un 1.1. Tanī

iespieda arī latvisku Laika grāmatu jeb Kurzemes kalendāru, ko septiņdesmitos

gados izdeva Kurzemes statistiskā komiteja, vēlāk — Kurzemes guberņas avižu

redakcija. No 1875. gada šinī spiestuvē dažus gadus kā inspektors darbojās

Māteru Juris. Pa kara laiku, Jelgavas pili nodedzinot, gāja bojā ari šī guberņas

spiestuve.
*

No apkaimes pilsētu spiestuvēm kur arī daži latviešu raksti izdoti, piemi-

nama vēl Liepāja, kur bijuši grāmatu izdevēji-apgādnieki, kad vēl tur spiestuve

nav bijusi atvērta, ko redzam no kādas 1789. gadā Jelgavā iespiestas grāmatas ar

šādu tituli: JannaĶrischjanna SchubartaKleefeldaPadohms Wisseem Arrajeem
dohts kam Truhkums pee Lohpu-Ehdumeem irraid... tulkojis Fridriķis Jannis

Klapmeuer. Jelgawā rakstos eespeests un dabbujams pee teem Leepajas Grah-

matu-Prezzineekeem Lagarde un Fridrich. 1823. gadā ierīko Liepājā Daniels

*) Ap 1912. gadu spiestuvē nodarbināti apmēram 50 strādnieki, algās izmaksāti gada laikā

50.000 rbļ. un izlietots apmēram 2000 pudi papīra; burtu bijis 15.000 pudi (6000 centneri.)

**) Sk. Latviešu Avizes 1857: Baznīcas un Skolas ziņas Nr. 20. — Pirmās latviešu Bibeles ar

rupjiem burtiem 4° iespiestas 1854. gadā Hartunga un 1856. gadā Ernsta Platesa spiestuvēs Rīgā.
Jaunais, pārlabotais izdevums 1898. gadā pie Steffenhagena.
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Feiedr. Sagers grāmatu spiestuvi un no 1824. gada sāk izdot laikrakstu »Libauer

Wochenblatt«, vēlāk pārdēvētu »Libausche Zeitung«. Sagers miris 17. martā

1826. gadā, 53 gadus vecs. No 1827. gada spiestuve pāriet C. H. Foeges īpašumā,

kurš to vada 24 gadus. Miris 1. februārī 1851. gadā, 47 gadus vecs. No 25. jūnija

1851. gadā saņem spiestuvi Gottlībs Daniels Meiers. Foeges laikā iespiesta tur

pirmā (?) latviskā brošūra: »Sirma par Leepajas Krahschanas lahdi«. 1850. g.

16 1. p. B°. Pie Gottlība Daniela Meiera jau izdotas vairākas latviešu grāmatas,

no kurām kā pirmā atzīmējama 1853. gadā izdotā »Waldemara 300 Stahsti«.

PRIVĀTĀS SPIESTUVES

Pagājušā gadu simtenī redzam Latvijā vairākus ideālus darbiniekus, kuri

tiklab savas garīgās spējas, kā arī materiālos līdzekļus ziedojuši izkopdami un

veicinādami tautas izglītību. Starp citu daži arī ierīkojuši paši savas spiestuves,

lai tā drīzāk varētu rakstus izplatīt. Šādas spiestuves bijušas Ober-Pālē, Rubenē

un Rūjienā.

Pēteris Ernsts Vilde, dzimis Pomeranijā 24. augustā 1732. gadā, studējis
Karalaučos teoloģiju un Hallē tieslietu zinības un beidzot, pēc pārciestas baku

slimības, medicinu; promovējis 1765. gadā Greifsvaldē un pēc tamatnācis Latvijā.

Papriekšu darbojies Kurzemē un pēc tam nometies Ober-Pālē par ārstu, kur

arī mācījis jaunekļus ārstniecībā un bez tam gribējis nodibināt zemkopības

skolu un biedrību, kas neizdevies, jo nebijis dalībasņēmāju. Vilde ierīkojis
Ober-Pālē savu spiestuvi. Tanī iespiests 1768. gadā viņa paša vācu valodā

sarakstīts un Langes latviski tulkots periodisks izdevums: Lativeeschu Āhrste, kas

iznāca iknedēļas 1 gabals, 2 lapas 4°. Pavisam izdoti 25 »gabali«. 1770. gadā šo

spiestuvi nopērk Ober-Pāles īpašnieks Majors V. J. fon Lauw un tanī sākts

starp citu iespiest Langes Latviešu Leksikons, kas pie Steffenhagena pabeigts, jo
1773. gadā šī spiestuve nodegusi un pārcelta uz Tērbatu.

Apmēram vienā laikā ierīkojuši mājas spiestuves Vidzemes mācītāji Berg-

mans un Harders, jo viņu iespiedumi parādās no 1782. gada.

Gustavs fon Bergmans, dzimis Ādažos 28. martā 1749. gadā, studējis Leipcigā

teoloģiju, mācītājs Araižos, Maz-Salacā un Rūjienā, miris 30. jūnijā 1814. gadā.

Viņa mājas spiestuve darbojusies no 1782. līdz 1785. gadam Maz-Salacē, no

1785. līdz 1797. un no 1801. līdz 1810. gadam Rūjienā un tanī iespiesti pavisam

167 gan lielāki, gan mazāki izdevumi. No latviešu grāmatām pieminami Berg-

maņa paša raksti: Svēti stāsti no tiem notikumiem vecas un jaunas derības

laikos, 1784. un 1786. gadā. Paši pirmie latviešu tautas dziesmu izdevumi: Erste

un Zweyte Sammlung Lettischer Sinn- oder Stegreifs Gedichte, 1807. un 1808. g.

un Palzmareeschu DseesmuKrahjums, no F. D. Vāra, 1807. gadā un citi. Visi Berg-

maņa spiestuves izdevumi izlaisti maz eksemplāros un ir šobrīd lieli retumi.
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Uz cenzora Tumanska pavēli šī spiestuve bija no 1798. līdz 1801. gadam slēgta;

burti visi iesaiņoti un nosūtīti uz Rīgu, bet vēlāk atkal atdoti atpakaļ.

Kristaps Harders, dzimis Karalaučos 6. decembrī 1747. gadā, studējis turpat

teoloģiju un pēc tam pārnācis Latvijā, no 1772. gada Rubenes mācītājs un vēlāk

prāvests. Miris 16. augustā 1818. gadā. Harders izdeva pirmos, savā mājas

spiestuvē iespiestos Vidzemes kalendārus, kas iznāca no 1782. līdz 1790. gadam,

mazā 16° formātā, citi Ķieģeļmuižā, citi Rubenē iespiesti. Starp citu vēl tur

iespiesta: Ta pirmā Pawaru grahmata, no Wahzes grahmatahm pahrtulkota.

Rubbenēs, 1795. 3341.p. B°, Harderapaša tulkota. (Viņš arī sarakstījis pirmo latvisku

rēķināšanas grāmatu, kas iznāca Rīgā 1806. gadā.) Kādā Hardera vēstulē, kas

rakstīta Rūjienas Bergmanim 8. janvārī 1783.gadā, lasāms, ka viņu spiestuvēm burti

pirkti no Breitkopfa Leipcigā. Harders teic, ka nevarot žēloties par dārgumu:

35 mārciņas burtu izmaksājot nepilnus 6 Alberta dālderus 9). Pēc Hardera nāves

viņa spiestuves burti pārdoti uz Linteni, brāļu draudzes tētiņam Freitagam, kurš

iespiedis tikai2mazas brošūras: 1) »Dsiwesstahstsweenas godihgas unkristihgas

seewas Langerweld, 1820. gadā un 2) Stahsti no tahs dsihwoschanas kahda

mella brahļa... kam wahrds bija Karneels, 1820. un 1821. gadā. Pēc tam burti

izkausēti, jo bijuši jau par daudz nolietoti 10).
Arto tad noslēdzas Latvijas grāmatrūpniecības pirmais, pustreša simts gadus

garais periods, no pirmās spiestuves atvēršanas Rīgā līdz tautiskam laikmetam.

To var saukt arī par vācu periodu, jo visi ša laikmeta darbinieki ir vācieši; ar

tautisko laikmetu iesākas jauns — latviešu tautības grāmatrūpnieku periods.
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V. PENĢEROTA

1\ To visiem tēlojošo mākslu veidiem grafika ir pats izsmalcinātākais, bet

/ \l līdz ar to viņas izteiksmes līdzēkļi ir visvairāk ierobežoti. Viņa nevar dot

-A- 1 tādu tiešāmības ilūziju, kā glezniecība, nedz arī sacensties ar to krāsaino

toņu bagātībā. Grafika visu ārējās pasaules daudzpusību un formu bagātību

var izteikt vienīgi līnijās un šās pasaules toņu un noskaņojumu dažādību —

melni-balto laukumu kontrastējumos. Ja grafiķi arī lieto krāsainus toņus, tad

vienīgi dekorativos kopojumos. Grafika ir stipri kondicionela un līdz ar to viņa

ir kā pāreja no mākslas tēlu pasaules uz literatūras, zinātnes un garīgās un

sabiedriskās dzīves ideju pasauli. Grafiskiem darbiem parasti jākalpo visādām

lietišķām vajadzībām — jāilustrē ābece, jāpušķo grāmata, jābūt par aģitācijas

plakātu, jāizrotā naudas zīmes, akcijas v. t. t. Sakarā ar to viņi ir daudz demo-

krātiskāki, pieejamāki un lētāki par gleznām un tēlniecības izstrādājumiem un

spēlē lielu lomu mākslas popularizēšanā.

Saprotams, ka grafika var kalpot ne tikai lietišķām vajadzībām, bet arī

pacelties līdz tīrās mākslas augstumiem un kļūt par pašmērķi.
Pie mums Latvijā grafiskā māksla daudz vājāki izkopta nekā glezniecība

un tikai pēdējos pēckara gados viņai sāk piegriezt lielāku vērību. Tomēr

1922./23. g. plakātu, 1924. g. grāmatu grafikas un reklāmas izstādes, tāpat kā

1914. g. pirmā grafiskā izstāde, pierādīja, ka mūsu sabiedrībā vēl vienmēr trūkst

intereses pie zīmējuma, viņa daudzājām technikām, kā arī tā pielietošanas

dažādiem praktiskiem nolūkiem. Sabiedrības vienaldzības dēļ mūsu grafiskās

mākslas attīstība nav nedz pētīta, nedz apgaismota. Gandrīz nekas nav zināms

ne par XVIII., ne XIX. gadu simteņu grafiķiem, kaut gan jau vecais Stenders pats

griezis kokā ilustrācijas savai »Bildu Ahbizei« (1787.) un Augusts Dauguls

(1830.—1899.) ilustrējis «Pēterburgas Avizes« un radījis populāros Brenča un

Žvinguļa tīpus. Jau pilnīgi piemirsti Skruzīšu Mika, A. Baumaņa un J. Līberga

darbi »Austrumā« un pat daži 1905.-08. g. g. »Dzelmes« un »Staru« zīmējumi.

Neraugoties uz visiem nelabvēlīgiem apstākļiem, mūsu grafika, sākot ar

Stendera primitiviem kokgriezumiem un beidzot ar Niklāva Strunkes konstruk-

tivām kompozicijām, nogājusi garu attīstības ceļu un ar pilnām tiesībām var

tagad rādīties citu tautu apskatei.
Šī īsā apcerējuma uzdevums — apskatīt mūsu mākslinieku pēckara darbus

lietišķās grafikas laukā. Ārpus šī kronoloģiskā iedalījuma apskatīti vienīgi

E. Stendera, J. Grosvalda un A. Plītes-Pleitas darbi, jo nāve šos māksliniekus

26
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no mums šķīra jau Latvijas pirmos patstāvības gados (E. Stenderi pat pirms

tam). Pats par sevi saprotams, ka aprobežoto telpu dēļ, šis apskats būs ļoti kon-

spektīvs un galvenā kārtā centīsies raksturot katru grafiķi ar izmeklēto darbu

attēliem. Ta kā šie darbi te attēloti vienā krāsā un galvenā kārtā autotipijas

technikā, tadbieži viņi dodne visai pilnīgu iespaidu. Pilnīgu apskatu par visumūsu

grafikas attīstību šis apcerējums nevar dot, jo pēckara periods ļoti stipri atšķiras

no pirmskara tautiskā romantismaun vēlākās dekadenceslaikmetiem. No otras pu-

ses, viņš ierobežojas vienīgi ar lietišķo grafiku, t. i.apskata tikai tādus darbus, kuriem

kāda praktiska no- vietējā pirmskara

zīme. Pie tādiem pie- mākslas amatniecība

der — plakāti, grā- par savu uzplaukšanu

matu vāki un ilustra- var pateikties visvai-

cijas, grāmatu un iz- rāk viņam. R. Zarriņš

devniecību zīmes, bija viens no žurnāla

laikrakstu galvas, »Svari« dibinātājiem

adreses, biedru un un galveniem līdz-

veikala kartiņas, izlo- strādniekiem, bez tam

zes biļetes, naudas viņa zīmējumi un vin-

zīmes, pasta markas, jetes pušķoja lielu

fabriku un firmu mar- pulku grāmatu, viņš

kas, ielūgumi, etiķe- ievedapie mums grā-

tes, akcijas, diplomi, matu zīmes un pirms

reklāmas, klišejas kara nav palaidis ga-

u. t. t. rām gandrīz nevienu

* sacensību, kurā tas

Vislielākie nopelni nebūtu ņēmis dalību

mūsu grafiskās māk- sevišķi pie plakātu

slaslaukā,bez šaubām, zīmēšanas. Latvijā

pieder profesoram jāatzīmē viņa da

Rich.Zarriņam. Viņš ir bība mākslas akad

viens no pirmajiem mijas grafiskā darb

celmlaužiem šinīmāk- nicā, bet galven
slas nozarē un ar sa- kārtā — Valstspapīļ
viem padomiem un spiestuvē, kuru ta

pamudinājumiem sek- izdevies nostādīt, pa

mējis daudzu jauno teicoties ilggadē,
mākslinieku attīstību. praksē gūtiem pie
Vēl Krievijā dzīvo- dzīvojumiem Krie

dams, viņš veicis lielu vijā, pienācīgā aug
darbu mūsu mākslas stumā. Neskatotie

dzīves attīstībā. Visa uz to, ka šie pe

Prof. R. Zarriņš — Grāmatu zīme (spalva)

Prof. R. Zarriņš — Avižu galva (spalva)
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dagoga un administratora darbi aizņem gandrīz visu mākslinieka laiku, viņš

vēl paspēj rediģēt un sakopot vienu no lielākiem mūsu pasākumiem »Latvju

rakstus«, kas sniedz izsmeļošu pārskatu par latviešu tautas mākslu un ir viens

Prof. R. Zarriņš — Akcija (spalva)

no vērtīgākiem latviešu izdevumiem. Bez tam mākslinieks vēl atlicinājis laiku

visādu, gan valsts, gan privātu pasūtījumu izpildīšanai.
R. Zarriņš zīmējis 500 rubļu un 100 latu naudas zīmes, pasta, zīmoga un labda-

rības markas, akcīzes banderoles, spēļu kartes, zīmogus, akcijas un ķīlu zīmes,

diplomus, grāmatu un žurnālu vākus, laikrakstu galvas, iniciāļus Valstspapīru
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spiestuvei, grāmatu zīmes, biedru kartes, plakātus, etiķetes, atklātnes, fabriku

un firmu markas, visādus ielūgumus un citus darbus. Ar viņa vistuvāko līdz-

dalību 1920. g. beigās atjaunoja savu gaitu satīriskais žurnāls »Svari« un gandrīz

Prof. R. Zarriņš — Plakata zīmējums (krāsu litogr.)

neviens viņu palicis bez R. Zarriņa kodolīgām karikatūrām. Vaļas
brīžos R. Zarriņš turpina strādāt pie »Kurbada« ilustrēšanas un pārrakstīšanas,

jo visa garā teika, ar apmēram 200 ilustrācijām, domāta iespiešanai akmenī.

So darbu mākslinieks sācis jau 1906. gadā un tas varēs sacensties ar ārzemju
labākiem grafiskiem darbiem. Pateicoties nemitīgam darbam, techniskai gata-
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vībai un bagātiem piedzīvojumiem, mākslinieks sasniedzis noteiktu personīgu

stilu, kas izjūtams pat katrā viņa darinātā sīkumiņā. Ja vēl pirmos R. Zarriņa

grafiskos darbos manāmi sveši iespaidi (piem., zviedru ornamentika), tad tagad

viņi pilnīgi izzuduši un visur redzama mākslinieka personība un gatavība.

Kā jau minējām, ar R. Zarriņa vārdu saistīts Valstpapīru spiestuves izvei-

došanas darbs, pie kura tas ķērās tūliņ pēc savas pārbraukšanas no Krievijas

(1920. gada novembrī).

Spiestuve tad vēl iespieda vienīgi naudas zīmes, pastmarkas (to starpā arī

Baltkrievijas republikai), zīmogmarkas, banderoles, dzelzsceļu biļetes, maizes

kartiņas, tirdzniecības un rūpniecības zīmes un loterejas biļetes.

Uz R. Zarriņa ierosinājumu 1920. gada martā spiestuve nopirka J. Dālfeldta

speciāli tipo-litografijas vajadzībām celto četrstāvu ēku, kur ierīkoja mākslas

gravēšanas, fototechnikas, galvanoplastikas un pārvedēju darbnicas, liktuvi, tipo-

grāfiju, numuraciju, litogrāfiju, grāmatsietuvi, vērtspapīru kārtošanas, remonta

un galdnieku darbnicas un laboratoriju. Vajadzīgās mašinas pasūtīja Vācijā.
1921. gada jūlija beigās spiestuve pārgāja no A. Grosseta grafiskās iestādes

uz savām pastāvīgām moderni ierīkotām telpām, jo visas vajadzīgās mašinas

no ārzemēm bija jau pienākušas. Tā paša gada augustā viņa piedalījās ar

saviem darbiem, vērtspapīru un naudas zīmju paraugiem un daudzām diagramām

starptautiskā zemkopības un rūpniecības izstādē Rīgā. No 1922. g. 1. apriļa

spiestuve darbojas kā autonoms valsts uzņēmums.

Tagad Valstpapīru spiestuve ir priekšzīmīgākā spiestuve visā Latvijā un

izgatavo pasūtījumus kā valsts iestādēm, tā arī privātām personām izcil-, glud-

un dobspiedumā. Lielākais vairums mūsu pēdējo laiku labāko izdevumu iespiests

šinī spiestuvē. Dobspieduma technikā viņa iespiedusi banknotes, un dažus

privātus pasūtījumus, litografiskā ceļā — naudas zīmes, markas, akcijas, plakātus,

tabulas, ģīmetnes, grāmatu vākus, zīmējumus »Latvju rakstiem« v. t. t. Trīs- un

četrkrāsu spiedumā — ilustrācijas »Letas« izdotai »Tūkstots un viena nakts«,

žurnālam »Lāčplēsis-Limitists«, Plītes-Pleitas monogrāfijai, J. Zeberiņa zīmētam

kalendāram, apģērbu zīmējumus »Latvju rakstiem« v. t. t. Bez tam spiestuve

izgatavojusi lielu vairumu klišeju gan svītru, gan autotipijas kodinājumā.

Jāatzīmē, ka 1924. g. spiestuves darbinieks K. Krauze pagatavojis pirmo vara

grebumu Latvijā — Valsts prezidenta J. Čakstes portreju. Šo darbu, saprotams,

nevar salīdzināt ar Bervika vai Utkina grebumiem, bet viņš atļauj cerēt, ka

arī Latvijā tiks piekopta šī apburošā un cēlā māksla.

Lieli nopelni pie latvju ornamenta atdzīvināšanas un pielietošanas tagadējā
dzīvē ir Jūlijam Maderniekam. No vienas puses viņš šo ornamentu ir moder-

nizējis un ienesis tanī zināmu svaigumu, bet no otras puses ornaments pataisījis

pašu mākslinieku par savu vergu, kas visu pasauli sāk redzēt ornamentali-

stilizētos kopojumos. Pirms kara J. Madernieks izdevis sava „Ornamenta" pirmo

daļu, kur tas sakopojis un apstrādājis ornamentu pamatelementus. Tagad
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mākslinieks sagatavojis izdošanai „Ornamenta" otro daļu (iznāks akciju sabie-

drības Valters un Rapa izdevumā), kur viņš to pielietojis lielākām audumu

un citām kompozicijām. Šajos darbos ir daudz grācijas, ritma un krāsu bagātības

un viņi palīdzēs mūsu inteliģencei audzināt un izkopt veselīgu mākslas gaumi.

Pirms kara J.Madernieks zīmējis daudzus grāmatu vākus un vinjetes, sevišķi

daudz viņš tās devis »Vērotājam«. Pēc kara zīmētos vākos mākslinieks ne

vienmēr ievērojis tās prasības, kādas uzstāda grāmatas vākiem, kamdēļ daži,

piem., J. Vesela grāmatai »Pasaules dārdos«, jāatzīst par grāmatām nepiemēro-

tiem. Nevar arī piekrist J. Madernieka burtu stilizēšanai, jo tā padara rakstu

nesalasāmu un ir pretēja rakstības pamatlikumiem. Kā labākais krāsu un kom-

pozicijas ziņā jāatzīst vāks J. Vītola komponētām astoņām »Mušu ķēniņa« dejām.

J. Madernieks zīmējis arī zīmogus un firmu markas, bet dažas no viņām ir uzkrī-

toši vienādas (Latviešu Lauks. Centralbiedrībai un L. skaņražu kopai) un ar at-

kārtojošos motīvu (trīs tam viņš ilustrējis Akc.

vārpas saules priekšā) sab. Valters un Rapa

kas norādait kāuz kādu izdotās »Mūsu lasāmās

pagurumu mākslinieka grāmatas« pirmo daļu

darbā. No pārējiem un »Tautas pasakas un

viņa grafiskiem dar- teikas« (III.) un pagata-
biem vēl jāmin adrese, vojis dažas vinjetes un

kuru tas zīmējis vete- vāku zīmējumus »Ilu-

rinarārstam L. Kun- strētamŽurnalam« viņa

dziņām. ziedu laikos — 1920. g.

Pievecākāspaaudzes Šajos darbos J. R. Till-

māksliniekiem pieder bergs parādās kā

prof. Jānis Rob. Till- stingrs grafiķis un lab

bergs, kurš kādu laiku kompozicijas pratē;

rediģēja Peterpils Bez tam viņš zīmēj
»Svarus«. No tā laika firmas marku izdevnie

viņš pazīstams kā čībai «Kultūras Balss

veikls karikatūrists un kura gan ir drusk

zīmētājs. Pirms kara pasmaga un stipri pā

viņš vēl ilustrēja krauta, dažas lotereja
A. Niedras humoresku biļetes un vairākus pla
»Bads un mīlestība« un kātus. J. R. Tillberg

pagatavoja krāsainus labi izprot plakat

zīmējumus pasakai techniku un prasība

»Misiņbārds un stiprais sevišķi dekorativ

kalps«. Latvijā J.R.Till- plankumu sakopošan

bergs zīmējis vairākus Dažreiz »Svaros« parā

grāmatu vākus. Bez dāsarīpakādaiJ.R.Til

J. Madernieks — Projekts audumam (tuša)

J. Madernieks — „Sadarba" marka (spalva)
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Prof. J. R. Tillbergs — Plakata zīmējums

(3 krāsu litografija)

Prof. J. R. Tillbergs — Ilustracija „Mūsu

lasamai grāmatai"(sepija)

Prof. J. R.Tillbergs — Vinjete žurnalam (spalva)
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B. Dzenis — Vāka zīmējums

(spalva)

J. Jaunsudrabiņš — Vākazīmējums(2-krāsulitogr.)

J. Zegners — Ilustracija

„Pelēkā akmeņa stāstiem

(spalva)

zīmējums (2-krasu litogr.)
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berga karikatūrai un šaržam. Jānožēlo, ka mākslinieks piegriež grafikai samērā

maz vērības un jācer, ka turpmāk tas dos daudz vērtīgu darbu arī šai nozarē

sevišķi litogrāfijā, jo šo techniku viņš pārzin ļoti labi.

Pirms kara ar vairākiem interesantiem vāku zīmējumiem grafikā debitēja

tēlnieks Burkards Dzenis. Pēdējā laikā viņš zīmējis diezgan daudz vāku visām

lielākām izdevniecībām (A. Gulbja, »Vaiņaga«, »Letas« »Dailes un Darbs«,

»Kulturas Balss«, 0. Jēpes, Akc. sab. Valters un Rapa v. c). Visi tie ir viena

tīpa un mākslinieks viņos lieto parastos latiņu burtus strīpainā ierāmējumā,

gandrīz bez kādiem izgreznojumiem. Šie vāki tomēr ir pārāk vienmuļīgi un

vienkārši, jo tādus pat efektus var sasniegt ar parastiem saliktiem burtiem,

bez kādas mākslinieka līdzdalības. Bez tam lielinieku laikā bij apgrozībā viņa

zīmētās 10 rubļu maiņas zīmes.

Vienai paaudzei ar B. Dzeni pieder arī J. Zegners, kurš tagad ilustrējis

vienīgi divus J. Jessena izdevumus — L. Tolstoja »Pasaku par muļķa Jāni« un

kopā ar J. Zeberiņu »Pelekā akmeņa stāstus«. Zegners pieiet pie ilustrācijas

no ideoloģiskās puses un ir viens no mūsu tipiskākiem reālistiskā virziena

priekšstāvjiem grafikā. Līnija viņa ilustrācijās nespēlē galveno lomu. Jāatzīmē,

ka dažreiz viņās tomēr trūkst vajadzīgās patiesības, kādu mēs prasām no reā-

listu darbiem (piem. pļāvēja tīpā Tolstoja pasakā). Šis trūkums ir viegli novēr-

šams, kamdēļ jāvēlas, lai mākslinieks būtu čaklāks un ķertos pie kāda lielāka

darba ilustrēšanas.

1913.14. g. ar savām „Baltās grāmatas" ilustrācijām kļuva plaši pazīstams
Jānis Jaunsudrabiņš. Uz šiem zīmējumiem mākslinieku pa daļai ierosinājuši
bērnu zīmējumi, pa daļai daži vācu ilustratori. Kaut gan viņi nav visai īpatnēji,

tie tomēr rāda lielu bērna dvēseles izprašanu un iedziļināšanos mūsu lauku

dzīvē un izjusti stipri grafiski. Pēc kara iznāca »Baltās grāmatas« otrā daļa un

viņas turpinājums »Skolā«. »Baltās grāmatas« ilustrāciju paņēmienus Jaun-

sudrabiņš, diemžēl, izlietojis arī dažu citu grāmatu ilustrēšanai, piem. lasāmās

J. Jaunsudrabiņš — Akc. s-bas

Valters un Rapa izdevniecības

zīme (spalva)

A. Cīrulis — Pastmarka (litografija)
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grāmatas »Darbs un dzīve« — 1. un 3. daļām (»Kulturas Balss« izdevumā),

L.Tolstoja »Kaukaza gūsteknim«, Birznieka-Upīša »Kaukaza kalnos« un paša

grāmatas «Ar makšķeri« 2. izdevumam (J. Jessena izdevumā). No šiem darbiem

redzams, ka cittautu rakstnieku ilustrēšanai »Baltā grāmatā« pielietotie zīmē-

juma paņēmieni nav noderīgi. Jaunsudrabiņš ir vēl zīmējis lielu vairumu

grāmatu vāku (šinī nozarē viņš ir viens no ražīgākiem māksliniekiem), bet tie

mazāk īpatnēji, viņos manāmi sveši, sevišķi vācu, iespaidi un tie bieži uzrāda

arī sasteiguma pazīmes. »Letas« izdevniecībai zīmētie vāki maz grafiski un tie

ir labs piemērs, ka māksliniekam nevajaga izdabāt izdevniecības un pūļa neat-

tīstītai grafiskās mākslas gaumei. Bez tam viņš zīmējis dažas izdevniecību

markas —0. Jēpem, A. Kukuram un Akc. sab. Valters un Rapa, kaut gan viņas

nav visai izdevušās (sevišķi pēdējā ir maz grafiska), un trīs grāmatu zīmes —

skolotājam Dūmam, melderim Zvejniekam un Neatkarīgo Mākslinieku Vienībai.

Grafiskos darbos savs, ļoti īpatnējs stils ir gleznotājam Ansim Cīrulim, kurš

pirms kara bija pazīstams galvenā kārtā kā keramiķis, lai gan pirmā grafiskā

izstādē viņš piedalījās ar dažiem kokgriezumiem. Cīrulis it kā cenšas savienot

seno latvju garu ar Rietumeiropas kultūru. Viņš bieži lieto latvju ornamentu,

bet daudzbrīvāki, nekāMadernieks. Cīruļa stilizētās kompozīcijas gada mēnešiem

(»Ilustrētā Žurnalā« 1922. un 1923. g. g. un »Letas« 1925. g. kalendāri) ir dzīvas

un interesantas un ieved mūs latvju tautas gaitās. Labas kompozicijas dāvanas

redzamas Rieksta izdotās atklātnēs (1919. un 1924.), pie kam pēdējā sērija ir

arī vērtīgs etnogrāfisks materiāls, plakātos (savai 1920. g. izstādei, Latvijas

neatkarības aizņēmumam 1918. g. un c), Brāļu kapu ziedojumu vākšanas listē

(1920.), dažos vāku zīmējumos un citos darbos. Vispāri grafisko darbu Cīrulim

ir diezgan daudz. Tūlīņ pēc Latvijas proklamēšanas viņš zīmēja pirmās past-

markas (ar »saulīti«), kuras bija pārdošanā līdz 1921. g. Lielinieku valdīšanas

laikā bija apgrozībā viņa zīmētās 3 rubļu maiņas zīmes. Ar projektiem viņš

piedalījies vairākās naudas zīmju sacensībās (5 rubļu kases zīmēm, 50 latu bank-

notēm un Igaunijas naudaszīmēm). Dažus viņa vāku zīmējumus mēs jau atzīmējām;
bez tiem ir vēl laikrakstu galvu zīmējumi, reklāmas un tirdzniecības markas,
vairākas grāmatu zīmes, sludinājumu un banderoļu zīmējumi un dažas portrejas

J. Rozes izdotai dzejas antoloģijai v. c. Visā visumāpar Cīruli jāsaka, ka viņš

nav izsmēlis visas savas īpatnības un ir kā tikko uzarts neapstrādāts plēsums,
kas dos vēl daudzus augļus arī mūsu grafikas laukā.

Pirms kara kā grafiķis »Dzelmē« un »Staros« parādījās Aleksandrs Strāls.

Tagad viņš uz laukiem dzīvodams, tāpat kā Zegners, gandrīz pilnīgi atrāvies

mākslas dzīvei. Te jāatzīmē viņa ilustrācijas »Vaiņaga« izdotai K. Strāla

grāmatiņai »Kauja pie Glemu Liepas«, kuras kā kompozicijas, tā zīmējuma

ziņā ir diezgan vājš darbs. Tomēr tas ir viens no nedaudzājiem mēģinājumiem
izdot mākslas ziņā noskaņotu grāmatu, pieturoties pie ārzemju labākiem tam-

līdzīgiem paraugiem.
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A. Cīrulis — Plakats izstādei (kokgriezums)

No vecās paaudzes māksliniekiem ir vēl jāmin akadēmiķis prof. V. Purvits,

kurš arī kā grafiķis „Vērotāja" laikā spēlēja ievērojamu lomu un bija viens no tā

laika grafiskā stila noteicējiem. Tagad ar viņa vāku zīmējumiem iznākušas

dažas J. Raiņa dzejas (A. Gulbja izdevumā), bet kā vāku zīmējumi šie darbi ir ne

visai pieņemami, jo dažiem no viņiem trūkst pat uzraksta.

Arī G. Šķilters, kurš kā zīmētājs kļuva pazīstams ar Poruka dzeju ilustrā-

cijām un »Svaros« un »Zalktī« ievietotām vinjetēm, tagad parādījies ar diviem

ļoti vājiem vāku („Ilustrētais Žurnāls" 1924.) un vienu plakāta (1924. g. bērnu

dienai) zīmējumiem. Jāatzīst, ka plakātu technikamāksliniekam ir diezgan sveša.

Pie vecās paaudzes vēl pieder kopā ar J. Rozentalu akadēmiju beigušais
Jēkabs Belzens, bet visa viņa darbība norit tagad ārzemēs, kur viņš ilustrējis

daudzus A. Devriena izdevumus.
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A. Cīrulis — Ziedojumu vākšanas liste (2 krāsu litografija)

1914. g. I. grafiskā un IV. latviešu mākslinieku izstādēs parādījās ar saviem

grafiskiem darbiem daži jauni mākslinieki, kuri vēlāk pulcējās ap »Zaļo puķi«

un ekspresionistu (vēlāk Rīgas mākslinieku) grupu*). »Zaļā puķē« viņus apvie-

noja tikko no Parizes atbraukušais Jāzeps Grosvalds, kurš tos iepazīstināja ar

Francijas mākslas sasniegumiem. Šinī pulciņa piedalījās K. Übans, V. Tone,

R. Suta, J. Kazāks un citi. Gandrīz visi viņi strādāja grafikas laukā un daži

no tiem ienesuši viņā pat ļoti vērtīgus darbus.

IV. latviešu mākslinieku izstādē J. Grosvalds (f) izstādija raksturīgus
iesienamo papīru paraugus. Bēgļu laikmets un mūsu strēlnieku varonīgās cīņas,
kuru līdzdalībnieks viņš pats bija, iedvēsmojuši to, tāpat kā Ansi Cīruli, uz dau-

dziem izteiksmes pilniem un dziļi izjustiem darbiem. Tā ka viņa mākslinieka

personība bija vairāk nogatavojusies nekā Latvijā dzīvojošiem pārējiem grupas

locekļiem, tad tas ar saviem darbiem viņus stipri iespaidoja, uzsākdams līdz ar

to jaunu posmu mūsu grafiskā mākslā. Pēterpili dzīvodams, viņš zīmēja daudzas

vinjetes ar tautiskiem tematiem un dekorativiem puķu veidojumiem, vairākus

vākus, vienu plakātu (Latv. bēgļu centrālai komitejai), divas elegances pilnas grā-
matu zīmes (savai māsai un Ļ. Vencelides) un lielāku vairumu konfekšu ietinamo

papīru. Lielākā daļa no šiem ar labu gaumi zīmētiem konfekšu un kastīšu

projektiem palika neizlietota un labi būtu, ja kāda vietējā konfekšu fabrika izlie-

totu viņus savām vajadzībām. »Latvju Strēlniekā« (Akc. sab. Valters un Rapas

*) Tagad Rīgas mākslinieku grupa stipri mazinājusies, jo daļa viņas agrāko biedru ieiet

»Sadarbā«.
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izdevumā) un »Varavīksnē«ievietotie zīmējumi rādastrēlnieku dzīvi kaujas laukā

bet iespiestie »Taurētājā« (Nr. 2,1920) skaidri veidotie spalvas zīmējumi — bēgļu

laika traģismu. Ar Grosvalda vāku zīmējumiem ir arī iznākušas dažas grāmatas

Francijā.

J. Grosvalds — Zīmējums konfekšu ietinamampapīrim (tuša) J. Grosvalds —Spalvas zīmējums

Kā jau atzīmējām, zem J. Grosvalda iespaida kādu laiku atradās arī K. Übans,
N. Strunke un pa daļai J. Kazāks.

Jēkabs Kazāks (f) savos grafiskos darbos samērā maz īpatnējs, jo tas

nebija vēl paspējis galīgi izveidoties. Viņš atstājis divus plakātus — 1920. gadā
Kultūras svētkiem un I. Rīgas mākslinieku grupas izstādei. Pirmais darināts zem

vācu ekspresionistu ie- biem tīrās grafikas

spaida, bet otrs ir pir- ziņā, jāatzīst, ka nā-

mais mēģinājums kon- kotnē viņš būtu ievē-

struktivismā. P. Rozīša rojamus darbus devis

grāmatas (»Ceļš uz pa- arī mūsu lietišķās grafi-

radizi«) vāka zīmējums kas lāukā.

saraustīts un vinjetes K. Übans savos pir-

»Latvijas Sarga« lite- mājos »Latvju Strēl-

rariskam pielikumam niekā« iespiestos spal-

(l9l9. g.)—maz nozīmī- vas zīmējumos stipri

gas. īpatnējāka ir Kul- atgādina Grosvaldu,
turas svētkiem (1920. g.) sevišķi tematu izvēles

zīmētā atklātne. Sprie- ziņā. Ar laiku viņš ir

žot pēc Kazāka dar- izstrādājis savu stilu,J. Grosvalds — Vinjete (spalva)
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kurš visvairāk izjūtams viņa vēlākos stipri liriskos vāka zīmējumos, jo

pirmie (»Kurzemē«, 1920. un »Nopūtas vējā« 1921.) ir vēl diezgan nenosvērti

un saraustīti. Lai gan mākslinieks labi izjūt burtu struktūru, kas redzams

R. Pērles un »Sadarba« izstādes plakātos, tas bieži pielieto nepārdomātus un

neattaisnojamus mēģinājumus (vāks V. Eglīša grāmatai »Dvēseles varā« v. c.).
Übans pieder pie tiem mūsu nedaudzājiem māksliniekiem, kuri mēģinājušies

arī kokgriezumā, kaut gan šie darbi (kokgriezums »Taurētājam«, biedru karte

Nacionali-demokratiskai partijai un dažas vinjetes) ir stipri primitivi un techniskā

ziņā negatavi. No Übanagrafiskiem darbiembūtu minami sekošie: plakāti 1917.g.

Brīvības aizņēmumam, latviešu mākslas izstādei Daugavpilī, Preses 100g. jubilejai,

Grosvalda, R. Pērles un »Sadarba« izstādēm), grāmatu vāki visām labākām izdev-

niecībām—A. Gulbja, »Vaiņaga«, »Letas« J. Rozes un citām. Savos pēdējos darbos

mākslinieks stipri progresējis. Viņš zīmējis arī dažus »Ilustrētā Žurnala« vākus,

vinjetes, portrejas J. Rozes izdotai dzejas antoloģijai, J. Rozes izdevniecības

marku un lielinieku izlaisto 1 rubļa maiņas zīmi. Tomēr visā visumā Übana

darbi uzrāda vairāk gleznotāja, nekā grafiķa pazīmes.
Toties grafiķis pat savos eļļas darbos ir Niklāvs Strunke, kurš nāca atklā-

tībā IV. latviešu mākslinieku izstādē ar savām četrām ilustrācijām pasakai

»Princesīte«. N. Strunkes nopelni mūsu grafikas laukā ir lieli. No vienas puse

mākslinieks tiecas uz abstrakto konstruktivismu (vāka zīmējumi „Prometa

izdevumiem), bet no dziņam«(Akc.sab.Va

otras — cenšas atrāsi ters un Rapa izd

un izstrādāt grafikai vumā). Labi izdevušā

piemērotu stingri no- arī ilustrācijas »Tau

teiktu latvisku stilu tas teikām un pasa

Kaut gan mākslinieks kām« I. (Akc. sab.Va

ir ļoti ražīgs, tadtomēi ters un Rapa izde

tikai nedaudzos dar- vumā), kaut ganviņa
bos viņam izdevies iz- cietušas no sliktas ie

teiktiespatiešāmvien spiešanas, jo izdevē;

kāršās, varētu teikl dzīdamies pēc lētum

sintētiskās formās nav rēķinājušies a

Lielāko daļusavu gra- mākslinieka nodo

fisko darbu Strunke miem.Jāatzīmēarīilu

veltījis grāmatas ilu- stracijas K. Skalbe

stracijai, kur viņa lie- »Ziemas pasakām
lākais sasniegums ii (A. Gulbja izdevumā

dzejiskās iedvesmes »Pasakai par glup

pilnās un formas ziņā brāli«. (»Leta« izd.) v

vienkāršās ilustraci- »Šis un tas—itnekas

jas J.Raiņa »Puķu lo- (»Kultūras Balss« iJ. Kazāks —Atklātne „Kulturas svētkiem" (spalva)
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devumā). Labi izdevušies zīmējumi »Daile un Darbs« izdotai ābecei »Vālodzes

šūpulis«, kur mākslinieks centies saskaņot savu zīmējumu ar spiestuves burtiem.

Bez tam viņš ilustrējis »Darba un dzīves« IV. daļu, L. Laicena »Karavani«,

A. Ersa »Sešas poemas« (»Vaiņaga« izdevumā), L. Laicena »Attaisnotos« (»Kultu-

ras Balss« izdevumā) un dažas citas grāmatas. Pēdējos divos darbos Strunke

K. Ubans — Vāka zīmējums (2 krāsu litografija) K. Ubans — Plakata zīmējums (2 krāsu litografija)

pa daļai atteicies no perspektives likumiem un mēģinājis iekomponēt zīmējumu

vienā plāksnē, atgriezdamies pie senā kokgriezuma iespaida. No vāka zīmē-

jumiem labākais ir J. Ezeriņa grāmatai »Leijerkaste«, tad »Daugavas sargiem«

(»Letas« izdevumā) un »burtu« vākiem (A. Austriņa »Necilvēkam« un »Klusuma

gavilēm«), bet pavisam neciešami dažiem »Kulturas Balss« (»Mans klusais

brīdis«, »Dvēseles Kabarejs«, »Gadsimtu sejas«) un »Vaiņaga« (»Trabadurs

uz ēzeļa«) izdevumiem. Arī »Prometa« izdevumu vāki var uz sevi griezt

publikas uzmanību vienīgi ar savu nesaprotamību. Jāatzīmē arī vāka zīmējumi
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«Ilustrētam Žurnalam«, kur mākslinieks centies attēlot Itālijas celtņu monu-

mentalismu. Bez tam viņš zīmējis dažus plakātus (Satversmes sapulces

vēlēšanām), grāmatu zīmes (V. Dālem, Sudrabkalnam, V. Tepferam, Dziļlejam),
Mākslinieku kluba biedru karti, marku latviešu lietišķās mākslas izstādei,

reklāmas markas un projektus dažām sacīkstēm (Lāčplēšu ordenim v. c).

Dažas viņa šaržu portrejas iespiestas arī itāļu žurnālos.

N. Strunke — Vāka zīmējums (spalva) N. Strunke — Vāka zīmējums (3 krāsu litografija)

I. grafiskā izstādē bija redzamas dažasUgas Skulmes ilustrācijas («Jevgeņijam

Oņeginam« un »Indulim un Arijai«), kurš to gadu sāka mācīties Pēterpils mākslas

veicināšanas biedrības skolā. Ar Skulmes vārdu saistīti »Letas« un »Vaiņaga«

labākie grāmatu vāki (diemžēl gan tikai vāki, jo grāmatas iekšienei — papīrim,
burtu salikumam v. c. mūsu izdevniecības vēl piegriež pārāk maz vērības),
kuros tas pa daļai centies atdarināt seno kokgriezumu paņēmienus. Arī burti vāku

uzrakstiem lielāko daļu ir gotiski un atgādina XIX. g. s. otrās puses stilu. »Letai«

mākslinieks zīmējis ilustrācijas tautas pasakai »Mūžība«, kur viņš tuvojies lineārā

kokgriezuma technikai, sasniegdams līdz ar to zināmu vienību starp grāmatas
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salikumu un ilustrāciju. Bez tam viņš zīmējis vairākus vākus A. Gulbja un

»Kulturas Balss« izdevumiem. Dažiem vākiem Skulme izlietojis vienīgi burtu

kopojumus, kur ieguvis lielu dažādību. Ar U. Skulmes ilustrācijām Akc. sab. Val-

ters un Rapas izdevumā iznācis Tirzmalietes «Meitenes stāsts« un Rīgas māksli-

nieku grupas — «Palaidnīgie puikas«. Kaut gan pēdējā grāmata domātabērniem,

tad tomēr mākslinieks maz rēķinājies, vai arī nav izpratis bērnu psichi. Jāatzīmē

U. Skulmes ilustrācijas dažām eksakto zinātņu mācības grāmatām («Mēri un

N. Strunke — Ilustracija pasakai (spalva) N. Strunke — Grāmatas tituļa lapa (spalva)

svari«, »Fizika«, »Ģeometrija« — «Kultūras Balss« izdevumā), kur, neskatoties

uz vajadzīgo noteiktību un izdomas ierobežošanu, viņam izdevies ieturēt sava

stila īpatnības, kaut gan figūru uzbūvē tas atgādina francūzi Pikasso. Zem

pārāk stipra Pikasso iespaida U. Skulme uzbūvējis savu plakātu J. Kazāka iz-

stādei. Bez jau minētiem darbiem viņš zīmējis A. Mežsēta grāmatu zīmi, bet

viņas pamatdoma nav saprotama. Varētu vēl atzīmēt, ka lielākais Skulmes gra-,

fiskais darbs — zīmējumu cikls (10 gabali) P. Rozīša «Erotikai« gaida vēl izde-

vēju, jo A. Mežsēta izdevniecība »Vaiņags«, kura tos gribēja izdot 200 numurētos

ar roku kolorētos eksemplāros, mūsu sabiedrības vienaldzības dēļ bija spiesta

pārtraukt savu darbību. Uga Skulme ir arī rakstījis periodikā par mūsu ilu-

strētiem izdevumiem (»Kopdarbībā« un «Latvijas Sargā«, 1921. g. un «Latvijas
Kareivī« 1924. g.).
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Nedaudzi grafiski darbi ir arī Romānam Sutām. Viņa ekspresionistiski vei-

dotie vāka zīmējumi (Plensnera grāmatai »Antika Fiamma«, Virzas »Laikmeta

dokumentiem«, V. Eglīša »Ceļa biedriem«, »Laikmeta siluetiem« un kopotiem

rakstiem) nav visai izdevušies. Labākais no viņiem ir pēdējais. Bezspēcīgs

Suta ir burtu veidošanā, kaut gan »Latvijas Kareivis« ilgāku laiku lietojis viņa

zīmētās nodaļu galvas. Tomēr tās uzskatāmas kā pārpratums mūsu lietišķā

grafikā. Suta ir arī zīmējis nedaudzas vinjetes Eglīša »Dvēseles slāpēm«, vienu

»Sukuba« suprematisku ēdienu karti un grāmatu zīmi Sudrabkalnam, no kuras

redzams, ka grāmatu zīmes uzdevums un nozīme viņam gluži sveši. Žēl, ka

mākslinieks nepiegriež pienācīgās vērības un neizkopj savas karikatūrista

dāvānas.

Ar grafiku nodarbojušies arī pārējie Rīgas mākslinieku grupas biedri.

Atis Skulme savos lietišķās grafikas darbos maz īpatnējs un atgādina gan

savu brāli (»Mazā vēstures lasāmā grāmatā«), gan J. Jaunsudrabiņu (»Atauga« II).

Maz raksturīgi ir arī viņa abi plakāti (Satversmes Sapulces vēlēšanām un

Baltās puķes dienai). Bez tam viņš zīmējis dažus vākus žurnāliem »Nedēļa«,

»Taurētājs« v. c.

Jānis Liepinš ilustrējis »Vālodzes šūpuļa« 111. daļu un Linarda Laicena pasaku

»Laimes putns« (Rīgas mākslinieku grupas izdevumā). Vāku zīmējums pēdējai

grāmatai pavisam bezspēcīgs un samērā labs viņā tikai pirmais zīmējums.

Pārējie maz piemēroti bērnu gaumei un rādalielu stilu sajukumu. Tomēr nevar

noliegt, ka māksliniekam ir sava seja. Daži Liepiņa zīmējumi ievietoti vēl

«Ilustrētā Žurnalā« un »Nedēļā«. Bez tam ar šablona palīdzību viņš zīmējis

Rīgas mākslinieku grupas 1924. g. izstādes plakātu.

A. Beļcova zīmējusi nedaudzas smagas vinjetes «Latvijas Sarga« literariskam

pielikumam, E. Šveics — vienu plakātu. L. Liberts — divus plakātus (Saeimas

vēlēšanām un K. Übana un savai kopējai izstādei), dažus vāku zīmējumus un

lielinieku 5 rubļu maiņas zīmi un V. Tone — dažus vāku zīmējumus un kokgrie-

zumus. Bez tam visi Rīgas mākslinieku grupas locekļi zīmējuši karikatūras

žurnālam »Ho-Ho«, »Kulturas Balss« kalendāram un »Socialdemokratam«.

Tuvu šai grupai stāvēja arī nelaikā kritušais Ernests Stenders (f), kurš

vingrinājies galvenā kārtā kokgriezuma technikā. Viņa darbi vēl diezgan

negatavi, bet daudz sološi un jānožēlo, ka nelaiķis no mums šķīries pašā darbības

sākumā. Viņa labākais darbs — kokgriezums »Vec-Rīga« iespiests »Taurētājā«

(Nr. 5/6, 1918). Bez tam viņš griezis kokā »Taurētāja«, J. Resseļa kooperācijas

grāmatas un Raiņa »Spēlēju dancoju« vākus un vairākas vinjetes »JaunaiLatvijai«

un »Taurētājam«.
Pie Rīgas grupas pieder, bet stipri atšķiras no viņas pārējiem locekļiem

izsmalcinātais grafiķis Sigismunds Vidbergs. Viņš ir viens no mūsu ievēro-

jamākiem grafiķiem, ar kura darbiem mēs, bez šaubām, varam lepoties. Vid-

bergam nav tik daudz temperamenta kā Strunkem, jo, kā īsts grafiķis, viņš ir
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U. Skulme — Grāmatas vāks (spalva) R. Suta — Vāka zīmējums (spalva)

U. Skulme — Ilustracija grāmatai (spalva)
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E. Stenders — Žurnala vāks (kokgriezums) J. Liepiņš
—

Ilustracija pasakai (4 krāsu litografija)

E. Stenders — Vinjete (kokgriezums)
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S. Vidbergs — Ilustracija A. Švabes tankām (spalva) S. Vidbergs — Grāmatas vāks (spalva)

daudz nosvērtāks, bet to ties viņa darbos ir tāda elegance, kādas mēs neat-

radīsim pie pārējiem mūsu spalvas meistariem, izņemot, varbūt, R. Zarriņu.

Vidbergs norobežojies vienīgi spalvas zīmējumā un sasniedzis šinī technikā

apbrīnojamu virtuozitāti, »Pasakai par muļķa Jāni«,

pārspēdams izstrādājuma kuras sabojājis vājais lito-

smalkumā pat savu skolo- grafiskais izvedums (Ošiņa

tājuS.Čechoņinu. Vidbergs un Mantinieka spiestuvē),

ir viens no ražīgākiem un »Mūsu lasāmās grāma-

mūsu grāmatu grafiķiem. tas« 111. un IV. daļām (Akc.

Viņa grāmatu izgreznoju- sab. Valters un Rapa iz-

mos redzamaliela izdomas devumā). Vākus viņš zī-

bagātība dažādu technisku mējisvisāmlielākāmizdev-

līdzekļu izlietošanā kā arī niecībām. Labākais viņa

kompozicijas asprātībā. vāks ir A. Gulbja izdotai

Vidbergs zīmējis ilustra- Dantes piemiņas grāmatai,

cijas »Vaiņaga« izdotām Bez tā vēl atzīmējami

A. Švabes tankām »Gong- Stendala romāna, »Nāves

gong«,kur iedziļinājies ja- vižņu«, «Sudrabotās gai-

paņu garā un gravurā, smas« (A. Gulbja izd.), »ĒnuS.Vidbergs— Grāmatu zīme (spalva)
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H. Grinbergs — Plakata zīmējums (2 krāsu litografija) H. Grinbergs — Zīmējums programai (spalva)

rotaļas« (»Vaiņaga« izdevumā), »Telemaka piedzīvojumu« (»Letas« izdevumā),

Skalbes rakstu (»Kulturas Balss« izdevumā), »Amora dārza« (»Latvju Kulturas«

izdevumā), »Rožaino vēju« (J. Rozes izdevumā), »Paisuma« (Akc. sab. Valters

un Rapa izdevumā), »Jaunības« (»Saules« izdevumā) vāki. Saprotams, ka viņu

starpā ir arī daži neizdevušies vāki. Pie tādiem pieder Aspazijas dzejām »Ra-

ganu nakts« un skolas grāmatai »Darbs un dzīve«. Vidbergs zīmējis arī daudz

grāmatu zīmju, kur parāda izsmalcinātu gaumi un lielu meistarību, izdevniecību

marku,dažas žurnālu las un pēdējā laika

galvas un plakātus, smalkie dekoratīvie

kaut gan pēdējie zīmējumi »Baltarsa«

maz piemēroti Vid- porcelānam. No Vid-

berga īpatnībām. berga trūkumiem

Bez tam jāatzīmē varētu minētpaviršu

viņa»Kulturasßalsij« figūru roku un

zīmētās sienas tabu- kāju izzīmēšanu unS. Vidbergs — Vinjete (spalva)
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J. Ansons — Vēstuļu dzega (3 krāsu litografija)

J. Ansons —

Plakata zīmējums (3 krāsu litografija)

zināmu ierobežošanos sižetu izvēlē. »Saules« apgādniecībā drīzumā iznāks

25 Vidberga erotiskie zīmējumi, bet tie jau pieder tīrai grafikai.

Daļa pārējo grafiķu apvienojusies ap Neatkarīgo mākslinieku vienību, vai

arī atrodas ārpus atsevišķiem grupējumiem. Sadalīt viņus kādās noteiktās

grupās ir grūti, jo viņu starpā ir maz kā kopēja un apvienojoša. Vācijā savus

iespaidus guvuši un zem tiem attīstījušies H. Grīnbergs, J. Ansons, Oskars

Šteinbergs, Alfr. Plīte-Pleita un pa daļai V. Krūmiņš.



Valstspapīru spiestuves pārvaldnieka prof. R. Zarriņa zīmēti „iniciaļi". Valstspapīru spiestuves īpašums.





49

O. Šteinbergs — Žurnala galva (spalva)

O. Šteinbergs — Iesaiņojuma zīmējums (4 krāsu litografija)

H. Grinbergs, vēl mācīdamies Minchenē, kādā plakātu sacensībā (Ulmā) no

1200 līdzdalībniekiem ieguvis otro godalgu. Viņš savos grafiskos darbos ir ļoti

dekorativs un plastisks, lineārie uzdevumi viņam ir tālāki. Ar lielu sparu zīmēti

viņa dekorativieplakāti (Rīgas starptautiskai rūpniecības un zemkopības izstādei,
Sarkanam Krustam, Rīgas pilsētas vēlēšanām, »Svaru« ballei) un lielinieku laikā

izlaistās atklātnes, kā arī plastiski veidotas programas (Mākslas aģentūrai un

Konservatorijas atklāšanas koncertam). Grinbergs var arī sekmīgi atdarināt

zināma laikmeta stilu, kas redzams Mākslinieku kluba biedru kartē, kuru tas

zīmējis kopā ar J. R. Tillbergu. Grafiski izjustas ir kinematogrāfu »A. T.« un

»Astorijas« markas un Neatkarīgo mākslinieku vienības emblēma. Bez tam

viņš zīmējis 100 rubļu kases zīmes (»ozolus«) un dažas grāmatu zīmes. Būtu
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vēlams, lai mākslinieks ciešāki piegrieztos grafikai un atsacītos no paviršības

un manierisma, kas manāms dažos viņa zīmētos žurnālu vākos (»Ilustrētam

Žurnalam« un »Nedeļai«) un citos darbos.

J. Ansons savu mākslas izglītību guvis pašmācības ceļā un ienesis mūsu

grafikā Minchenes dekoratīvo stilu. Viņš ir viens no mūsu labākiem plakātu

A. Plīte-Pleita — Vāka zīmējums (spalva)

meistariem. Arī savos pārējos darbos tas ir ļoti korekts un izprot lietišķās

grafikas prasības. Bez tam viņš nodarbojies ar linoleuma griezumu un pielietojis

to grāmatzīmju iespiešanai. No daudziem Ansona darbiem, bez plakātiem, vēl

jāmin viņa ielūgumi, veikala un biedru kartiņas, firmu markas, adreses, etiķetes,

avīžu galvas, grāmatu zīmes, zīmogi un reklāmas klišejas.
O. Šteinbergs, kurš Vācijā labi pazīstams kā tirdznieciskās reklāmas

grafiķis, jo ievedis tur tagad ļoti izplatītās reklāmu markas, nav mācējis pie-

mēroties mūsu apstākļiem un dodas atpakaļ uz ārzemēm. Latvijā samērā īsā

laikā viņš zīmējis ap 200 dažādu pasūtījumu, galvenā kārtā V. Ķuzes firmai,

kurai izgatavojis jaunus iesaiņojumus un reklāmas. Bez tam viņš zīmējis arī
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dažus vākus un žurnālu galvas. Visi Šteinberga darbi izvesti ar teicamu gaumi

un dekorativu izjūtu. Jāatzīmē, ka viņi stipri cietuši no musu spiestuvju pavir-

šības un nolaidības, jo tikai nedaudzas no viņām izpilda savus pasūtījumus ar

vajadzīgo pienākuma apziņu. Šteinbergs sarīkoja arī I. reklāmas izstādi, kuru

par izdevušos gan nevar nosaukt.

V. Krūmiņš — Plakata zīmējums (2 krāsu litografija)

Minchenē savu mākslas izglītību guvis arī nelaikā mirušais grafiķis A.Plītē -

Pleita (f), kurš lietišķās grafikas laukā paguva izpildīt tikai dažus darbus. At-

klātnei domāts viņa kokgriezums »Barklaja dc Tolli pieminēklis« un asējuma
technikā iespiesta J. Kaminciusa grāmatu zīme. Lielinieku laikā viņš zīmējis
dažus vākus un vinjetes Izglītības komisariāta izdevumiem, bet pēc tam plakātu

Latvijas neatkarības aizņēmumam. Plīte-Pleita ilustrējis arī vienu mācības

grāmatu (J. Rāceņa »Dabas stāstus« I.) Šajos darbos viņš parādās kā noteikts un

korekts zīmētājs, kurš nākotnē būtu sniedzis daudz vērtīgu darbu.

V. Krūmiņš, tāpat kā Ansons, uzsācis savas mākslinieka gaitas kā autodidakts,

specializēdamies galvenā kārtā litogrāfijas technikā. Viņš ir viens no ražī-
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gākiem grafiķiem un var izveidoties par spēcīgu meistaru, kaut gan pagaidām

viņa darbos dažreiz vēl sajūtams agrākais amatnieks. Krūmiņam ir savs īpatnējs,

kaut gan pasmags stils, kurš, liekas, izteic latvju zemnieku garu. Vislabāk viņa

stils piemērots plakātu zīmējumam, jo tur šis smagums un zināma neveiklība

attaisnojami. Krūmiņa zīmēto plakātu skaits ir tuvu otram desmitam un tie

V. Krūmiņš — Akcijas zīmējums

(2 krāsu litografija)
V. Krūmiņš — Adreses teksts (spalva)

veltīti izstādēm, Satversmes Sapulces un Saeimas vēlēšanām, bērnu dienām,

aviācijas svētkiem, loterejām un citiem gadījumiem un uzņēmumiem. Māksli-

nieks ilustrējis arī dažas grāmatas, iekārtojis J. Rozes dzejas antoloģijas ilustra-

tīvo daļu un zīmējis vairākus grāmatu un žurnālu vākus. Jāatzīst, ka antoloģijas
iekārtošanā māksliniekam trūcis vajadzīgās gaumes. Vēlams, lai viņš vairāk

latviskotu savus zemnieku tīpus. No lielākiem Krūmiņa darbiem jāmin viņa
zīmētās naudas zīmes (5 rubļu kases un 20 latu bankas zīmes), akcijas un rūpīgi
izvestās adreses, bet no mazākiem — grāmatu zīmes, biedru kartes, ziedojumu
vākšanas un fabrikas markas, atzinības raksti un diplomi, etiķetes, zīmogi v. c.
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»Svaros« bieži parādās arī Krūmiņa karikatūras. Beigās vēl jāatzīmē, ka Krūmiņš

1920. g. pārvedis akmenī rokraksta veidā Jāņa Asara piemiņas grāmatu, kas ir

pirmais tamlīdzīgs mēģinājums mūsu grafikas laukā.

Pa daļai pašmācības ceļā, pa daļai pabalstīts R. Zarriņa rakstiskiem aizrā-

dījumiem, uzsācis savu mākslas izglītību Indriķis Zeberiņš. Kaut gan viņš nodar-

V. Krūmiņš — Vāka zīmējums (2 krāsu litografija)

bojas arī ar glezniecību, tad tomēr grafika un sevišķi kokgriezums ir viņa stiprā

puse. Zeberiņš galvenā kārtā pazīstams kā ilustrators, kurš māk izcelt mūsu

lauku dzīves tipiskās puses, parādīdamies līdz ar to arī kā labs satiriķis. Savā

uztverē viņš ir reālists, bieži to nevajadzīgi pastrīpodams un aizmirzdams, ka

ilustrācijai tomēr jābūt kondicionālai. Šis viņa pārliekais reālisms sevišķi ne-

patīkams pasaku ilustrācijās, kur vajadzīga zināma atsacīšanās no tiešamības

(K. Skalbes »Pasakā par vecāko dēlu«, J. Rozes izdevumā). Lielu gatavību
mākslinieks jau sasniedzis kokgriezumā, izceldams šo pie mums piemirsto attē-

lošanas veidu, kurš ne tikai paskaidro grāmatas tekstu, bet arī iepriecina skatī-
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tajā aci un ir konstruktīvi saistīts ar pašu grāmatas uzbūvi. Jāvēlas, lai arī mūsu

izdevēji viņu lietotu savos izdevumos un atsacītos no autotipijas netīri pelēkiem

plankumiem. No Zeberiņa ilustrācijām jāmin —K. Skalbes »Pasakām« (J. Rozes

J. Zeberiņš — Ilustracija pasakai (kokgriezums)

izdevumā), »Tautas pasakām un teikām« 11. (Akc. sab. Valters un Rapa izdevumā),

A. Jessena izdotām »Pasakām« V. (kokgriezumu technikā), »Darba un dzīves«

IV. un VI. daļām, »Mūsu lasāmās grāmatas« 11. daļai, P. Stumpa izdotai »Burai«,

»Laika zoba« un »Rīkstu« kalendāriem un c. Akc. sab. Valtera un Rapas izdotās

pasaku ilustrācijas ir stipri sabojātas, kā no sliktas iespiešanas (trīskrāsu spieduma

vietālietota litogrāfija), tā arīno barbariskās apgraizīšanas, jo tā, jādomā, iznākusi

lētāka nekā samazināšana saskaņā ar ierādīto telpu. Trīskrāsu spiedumā iznācis

Valstspapīru spiestuves izdotais Zeberiņa kalendārs 1924. g. Mākslinieks vēl

zīmējis un griezis kokā daudzus vākus »Kulturas Balss«, J. Rozes, O. Jēpes,

A. Jessena, »Darbs un Daile« v. c. izdevniecībām. Bez tam viņa kokgriezumi

iespiesti »Latvijas Vēstnesī«, kratā«, »Kulturas Balss« kalen-

»Jaunakās Ziņās«, »Ilustrētā daros v. c).

Žurnalā« un citos izdevumos. Vēl pirms kara ar Derīgu

Zeberiņš zīmējis arī dažas fa- grāmatu nodaļas izdoto»Tautas

briku (Atoma) un izdevniecības pasaku« un »Mērnieku laiku«

(»Darbs un Daile«) markas, eti- ilustrācijām kļuva pazīstams

ķetes, reklāmas, sludinājumus Edvaeds Brencens. Brencena

un karikatūras (»Svaros«,»Jau- pasaku ilustrācijās (»Dūjiņa«,
nākās Zinās«, »Socialdemo- »Muzikantu Jānis« — Akc. sab.

J. Zeberiņš — firmas marka

(spalva)
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Valters un Rapa izdevumā) irpārāk maz pasakainā elementa, jo Brencens galvenā

kārtā ir labs novērotājs un izlieto šīs savas spējas mūsu naturalistiskā virziena

rakstnieku ilustrēšanai. Gandrīz visi šie darbi radušies uz sevišķu studiju pamata

J. Zeberiņš — Grāmatas vāks (kokgriezums)

un ir arī vērtīgs etnogrāfisks un kultūrvēsturisks materiāls (Janševska»Dzimtene«,
J. Zvaigznītes »Stāsts par maleniešiem«). Žēl tikai, ka lielu daļu savu ilustrāciju

mākslinieks zīmējis ar sēpiju, kas pēc samazināšanas un pie mūsu izdevumu

sliktā papīra un ne visai labām klišejām ilustrācijas vietā dod netīru plankumu.
Labi toties izdevušās lineārās ilustrācijas (»Kalpa zēna vasara«, J. Rozes izde-

vumā), kur mākslinieks sasniedzis lielu vienkāršību. Sliktāk viņam padodas cit-

tautu rakstnieku ilustrēšana (»Mīlestība zem maskas«, K. Dūņa izdevumā), jo tuvs

viņam ir vai vienīgi mūsu lauku dzīves gars. Mākslinieks ilustrējis arī dažas

mācības grāmatas (»Valoda I.«, »Valodiņa« un c.) un zīmējis vairākus vākus

Akc. sab. Valters un Rapa, P. Stumpa, K. Dūņa un c. izdevniecībām. K. Dūņa
izdevniecībai viņš zīmējis arī firmas markas un daudzas atklātnes, galvenā kārtā
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uz tautas dziesmu tematiem, bet šajos darbos viņš bieži paliek pārāk salkans.

Viņa zīmētās atklātnes iznākušas arī Emilijas Elks izdevumā un tās ir vēl banā-

lākas par Dūņa izdotām. Var vēl atzīmēt viņa reklāmas zīmējumus »Augļu

E. Brencens — Ilustracija J. Janševska „Dzimtenei" (sepija)

E. Brencens
— Ilustracija J. Akuratera „Kalpa zēna vasarai" (spalva)

eksportam« (pudeļu etiķetes) un divas adreses (viena no viņām Kaudzītes

Matisam).

Vienīgi kā ilustrators pazīstams A. Kronenbergs, kura ilustrācijas »Jaunības

Tekās« jau pirms kara mazājiem lasītājiem sagādāja lielu prieku. Kronenbergs

norobežojies vienīgi ar bērnu literatūru un ieguvis tur zināmus panākumus,
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izstrādādams vienkāršu, bērnu psichei piemērotu stilu. Kronenbergs, tāpāt kā

Jaunsudrabiņš, visu vajadzīgo izsaka nedaudzās lakoniskās linijās, sasniegdams

to ar zīmējuma stilizēšanu. Mākslinieks galvenā kārtā ilustrējis A. Jessena

A. Kronenbergs — Ilustracija tautas dziesmām (spalva)

izdevumus, kā arī dažas skolas grāmatas. Bez tam viņa ilustrācijas parādās
»Jaunības tekās«, »Mazās jaunības tekās« un »Atpūtā«.

Toties cittautu rakstnieku darbos prot iedziļināties apdāvinātais profesora

R. Zarriņa skolnieks Kārlis Krauze, par kura grebumu varā mēs jau runājām.

Krauze diezgan sekmīgi nāk tikai par labu. Atzīmē-

ilustrējis Ata Freinata iz- jami viņa teicami izvestie

dotoDžekaLondonarakstu l'ērboņu zīmējumi gandrīz
astoto sējumu, paraugam risām Latvijas pilsētām,

ņemdams attiecīgos ār- pie kam lielākā viņu daļa

zemju izdevumus. »Stabu- 3aša mākslinieka kom-

raga bērnu« ilustrācijās Doneta. »Svaros«, »Brīvā

(Izglītības ministrijas iz- žemē«, »Darba Balsī« un

devumā), akcijās (sabiedr. 2. viņš ir uzstājies arī kā

»Abava«), apliecībās (par karikatūrists,

pamatskolu un citu beig- Parlabu grafiķi solās iz-

šanu) un biedru kartēs veidoties prof. J. Tillberga

(Kara invalidu savienībai skolnieks JēkabsBīne, kurš

v. c.) jaunais mākslinieks līdz šim nāca atklātībā

vēl stipri atrodas zem sava galvenā kārtā kā glezno-

bijušā skolotāja iespaida, tājs. Bīne labi saprot ka

bet tas pagaidām viņam grafikas melni-balto pret-
K. Krauze— Ģērbonis Ilukstes pilsētai

(tuša)
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K. Krauze — Ilustracija „Staburaga bērniem" (spalva) J. Bīne — Jurjanu Andrēja portreja (spalva)

J. Saukums — Ilustracija pasakai (spalva)
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statu kopojumus, tā arī vienkāršas formu izteicošas linijas nozīmi. Līdz šim viņš

ilustrējis »Tautas pasaku un teiku« IV. daļu (Akc. sab. Valters un Rapa izdevumā),

bet šīs ilustrācijas, kā jau vairākkārt atzīmējām, cietušas no sliktas iespiešanas.

Bez tam viņš zīmējis dažas portrejas (J. Rozes izdotai »Dzejai« un »Latvijas

Vēstnesim«), ziedojumu vākšanas listi Mākslas namam, Neatkarīgo mākslinieku

vienības katalogu, vienu plakātu, grāmatu zīmi un dažus sīkumus. Bīne arī

pazīstams kā izdomas bagāts karikatūrists.

Ar lietišķo grafiku nodarbojas arī barona Štiglica zīmēšanas skolu beigušie

P. Kundziņš un J. Saukums.

P. Kundziņš ilustrējis Akc. sab. Valters un Rapa izdoto »Tautas pasaku un

teiku« VIII. sējumu un tas ir viņa labākais grafiskais darbs, jo pārējās, bez noteikta

stila zīmētās ilustrācijas un vāki grafiskā ziņā ir pārāk mazvērtīgi, lai viņus te

atzīmētu. Sevišķi tas jāsaka par K. Dūņa izdoto Jura Neikena kopoto rakstu

ilustrācijām.

Kaut gan J. Saukumam ir prāvs skaits grafisku darbu, jāsaka, ka viņam trūkst

vajadzīgās grafiskās izjūtas, bez tam viņa darbos ir arī kompozicijas un zīmē-

šanas trūkumi. Sevišķi bezspēcīgs mākslinieks ir figūru veidošanā. Pirmais

viņa grafiskais darbs — ilustrācijas »Virsaitim Imantam« (A. Kukura izdevumā

Peterpilī), pēc tam viņš ilustrējis savu grāmatu »Cik viegli zīmēt« (A. Gulbja

izdevumā) un daudzas mācības grāmatas, kā arī zīmējis grāmatu vākus, zīmogus,
vairākus plakātus un grāmatu zīmes.

Neapšaubāms grafiķa talants ir Alb. Prandem, kurš zīmējis vairākus vākus,

galvenā kārtā »Letas« izdevniecībai. Pēdējā laikā viņam izstrādājies nosvērts

grafisks stils, jo pirmos darbos viņš mēģinājies visādos virzienos, pat ekspre-

sionismā (»Es sludinu«, »Vaiņaga« izdevumā). Vislabāk viņam padevušies de-

koratīvi plankumainie vāki (»Kaupo«, «Ilustrētā Žurnala« komplektam), mazāk —

ilustratīvi komponētie (»Bērnu literatūra I« 0. Jēpes izdevumā, Ossendovska

»Zvēri, cilvēki un dievi«). Vāku uzrakstos Prande ir stingrs un noteikts. Daudz

vāku viņš zīmējis lielinieku Izglītības komisariāta izdevumiem, bet tie vēl maz

saistīti. Bez tam viņš zīmējis naudas zīmi (50 kapeiku maiņas zīmes un 10 rubļu
kases zīmes projektu), grafiski noskaņotas izdevniecības markas, grāmatu zīmes,

vēstuļu dzegas, akcizes banderoles, vienu plakātu, konto grāmatu iekšieni un

visādus sīkumus »Letas« izdevniecībai. Jāatzīmē, ka kādu laiku Prande rediģēja
»Ilustrēto Žurnalu«, sarīkoja »Letas« zalona mākslas izstādes, to starpā arī

Jul.Madernieka lietišķās grafikas, un tagad uzņēmies vairāku A. Gulbja izdevumu

grafisko iekārtu.

Stipri īpatnējs, ritma pilns stils ir Ottomara Nemmes darbos, kurš plašai

publikai pazīstams ar savām karikatūrām un šaržiem. Viņa arī uz atklātnēm

iznākušie «levērojamie latvieši« ir teicami raksturoti un ieņem šāda veida darbos

izcilus vietu. Nemmes zīmējumi iespiesti »lustrētā Žurnalā«, »Svaros«, «Latvijas
Vēstnesī« un citur. Viņš zīmējis arī dažus plakātus, bet tiem ir gadījuma raksturs.
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A. Prande —
Žurnala nodaļas galva (sepija)

Ar grafiskiem darbiem

nācis atklātībā arī R. Kas-

parsons, bet viņu sliktais

techniskais izvedums (krā-

sainās ilustrācijas »Ežu

kažociņam« — »Kulturas

Balss« izdevumā) vēl vai-

rāk pastrīpo tās kļūdas —

vājo kompoziciju, sliktu

zīmējumu un perspektives

trūkumu, — kādas piemīt

šim māksliniekam (vāki

»Nedēļai«, zīmējumi «La-

tvju Saulei«). Viņš zīmējis

arī lielu vairumu dažādu

organizāciju karogu, bet

jāatzīst, ka šis darbs māk-

sliniekam nav pa spēkam

un jāvēlas, lai viņam pie-

grieztu vērību vairāk ie-

strādājušies grafiķi.
Bez tam nedaudzus gra-

fiskus darbus izpildījuši

gandrīz visi pārējie māk-

slinieki. Plakātus, zīmogus,

A. Prande — „Letas" izdevniecības

zīme (spalva)

O. Nemme—Prof. J.Vītola šaržs (spalva)

ielūgumus zīmējis Ž. Smilt-

nieks, «Pasaku par kalēj-

puiku« ilustrējis E. Bra-

stiņš, adresi, ielūgumu, bie-

dru karti v. c. zīmējis J. Sud-

mals (Liepājā), grāmatu

zīmes un paraugus izšuvu-

miem —K. Celmiņš (Jel-

gavā), grāmatu un žurnālu

vākus un ilustrācijas

K. Miesnieks, G. Dicmanis,

R. Sterns, J.DeksnisA.Filka

(Rēzeknē), K. Baltgailis

(Jelgavā) un daudzi citi.

Šo sarakstu, bez šau-

bām, varētu vēl paplaši-

nāt, bet tas jau nāktu tikai

par sliktu pašai lietišķai

grafikai.

Šis apcerējums nebūtu

pilnīgs, ja neapskatītum arī

sveštautiešu darbus, kuri

radušies Latvijā pēdējos

6 gados lietišķās grafikas

nozarē.



N. Puzirevskis — Grāmatu zīme (asejums) Aleks. Apsīts — Ilustracija (spalva)

Visvērtigākie no viņiem neapšaubāmi būs nedaudzie V. Masjutina darbi, jo

šis mākslinieks ir jau nogatavojies meistars, kas smalki izjūt grafikas stilu

kā arī izprot visus viņas daudz apsološais māksli-

līdzekļus un mērķus sa- nieks Nikolajs Puzirevskis,

karā ar tās technikas paņē- kurš tagad papildinās Ber-

mieniem. Masjutins griezis lines akadēmijā pie pazī-

kokā divus vākus A. Gul- stamā Emila Orlika. Pu-

bja izdevniecībai (»Pēteris zirevskis savus darbus iz-

Danga« un »Starp diviem stādīja Neatkarīgo maksli-

krastiem«) un vairākasgrā- nieku vienībā, kur tie iz-

matu zīmes (K. Jurja- pelnījās vislabākās atsauk-

nam, V. Penģerotam v. c.) smes. Viņš griezis kokā un

kā arī zīmējis vienu vāku izgatavojis asejuma tech-

»Krievu izdevniecībai Lat- nikā vairākas izdomas ba-

vijā«. Bez tam viņš te dar- gātas grāmatu zīmes (sev

bojies arī kā pedagogs un un saviem radiem, M. Ma-

kādu laiku pie viņa kok- kovskam v. c.) un kokā

griezuma technikumācījās griezis interesantu alfa-
V.Masjutins — Grāmatu zīme

(kokgriezums)
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betu. Neskatoties uz savu technisko gatavību un īstu māksliniecisku uztveri,

viņš nevarēja sev Rīgā atrast izdevēja un devās atpakaļ uz ārzemēm, kur tā

darbi tiek pienācīgi atzīti.

Toties populārs Rīgā palicis agrākais krievu nedēļas žurnālu ilustrators

Aleksanders Apsīts, jo tas piemērojas mūsu publikas vēl samērā maz attīstītai

mākslas gaumei un neuzstāda sev nekādus augstus mākslas mērķus. Apsīts

ilggadējā darbā izstrādājis lielu veiklumu un zināmu šablonu un pielieto tos vis-

dažādākos gadījumos. Jāatzīst, ka pat komplicētākās grupas viņš ar lielu vei-

klumu un bezkļūdaini iekomponē dotā laukumā, bet tomēr visiem viņa darbiem

trūkst mākslinieciskā lidojuma un dziļuma. Jāvēlas, lai izdevēji atsacītos no

mākslas zīņā mazvērtīgu darbu izdošanas un laistu klajā tikai tādus, kuriem

mākslas vērtība un tādā kārtā nevis izpatiktu publikas gaumei un varbūt patai-

sītu to vēl seklāku, bet gan audzinātu to un izkoptu.

Lielākais Apsīša Latvijā iespiestais darbs ir ilustrācijas »Letas« izdotām

austrumu pasakām »Tūkstots un viena nakts«, kuras grūti pat salīdzināt ar

tiešām mākslinieciski izvesto analoģisko Dulaka darbu. Viņš ilustrējis arī trīs

»Letas« izdotās bērnu grāmatas, bet šīs ilustrācijas ir ļoti vājas, un vairākas

stāstu grāmatas. Kaut gan pēdējās ir visdažādākā rakstura, tad tomēr ilustrācijas

viņām ne ar ko neatšķiras viena no otras (»Karmen«, »Prerijā pie Jacintas«,
Džeka Londona stāsti un c). Daudz ilustrāciju Apsīts zīmējis arī Akc. sab.

Valters un Rapa izdotām skolas grāmatām, bet nekā īpatnēja viņās nav. Bez tam

jāatzīmē liels vairums Apsīša zīmēto »sižetu« vāku, kaut gan tie jau tuvinās

lubinieciskiem izdevumiem. Latvijā Apsīts zīmējis arī nedaudzus mazvērtīgus

plakātus, kaut gan viņa Krievijas, īpaši lielinieku laiku, aģitācijas plakāti ļoti

izteiksmīgi un pieder šās nozares labākiem darbiem. Daži žurnāli («Ilustrētais

Žurnals«, »Lapsene«, »Pūcesspieģelis«) iznāca gandrīz vienīgi ar viņa zīmētiem

vākiem un tas nedod labu spriedumu par šo žurnālu vaditāju mākslas gaumi.
Ar ilustrācijām un karikatūrām »Jaunākās Ziņās«, »Sevodņā«, »Nedēļā« v. c.

kļuvis pazīstams Sergejs Civinskis (Civ-is). Tā ka viņš nav baudījis nekādas

mākslas izglītības, viņa darbos ir daudz diletantisma, Tomēr zināmu veiklumu,

sevišķi plakātu zīmējumos (Cirkam, Aviācijas dienām, »Sevodņai«) viņam nevar

noliegt. Viņš zīmējis arī daudzas reklāmas, etiķetes v. t. t.

No sveštautiešiem lietišķās grafikas laukā bez tam darbojas Margo Grosset

un A. Štrombergs.
Margo Grosset guvusi savu mākslas izglītību Vācijas mākslas amatniecības

skolās, kas arī redzams visos viņas darbos. Tie ir dekorativi un grafiski labi

izvesti, nepatīkams viņos tikai zināms pirmskara »modernisms«, kuram sen jau

esam pāri. Viņa zīmējusi vairākas reklāmas Grosseta grafiskai iestādei un no

rokas kolorētas grāmatu zīmes. Labākā no viņām pieder Alfrēdam Kazākam.

Aleksanders Štrombergs ar labiem panākumiem specializējies krāsainā kok-

griezumā. Viņa labākiem darbiem motivi ņemti no Rīgas celtniecības pieminekļiem
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un viņos tas ar nedaudziemharmoniskiem toņu noskaņojumiem izsaka visu dabas

krāsu bagātību. Nopietni strādādams šinī virzienā, mākslinieks var sasniegt

lielu meistarību. Viņa kokgriezumi iespiesti «Ilustrētā Žurnalā« un Brunsa

firmas izdotā Baltijas kalendārā. Mazāk izdevušies mākslinieka vāku zīmējumi

un ilustrācijas, kur viņam bieži trūkst vajadzīgās gaumes («Dvēseles slāpes«

v. c. »Letas« izdevumiem). Vāku zīmējumi pie tam stipri cietuši no sliktas iespie-

S. Civinskis — Plakata zīmējums (2 krāsu litografija) A. Štrombergs — Kokgriezums (2 krāsās)

šanas, bet ilustrācijām nav arī vajadzīgā asuma un linija viņos nav pietiekoši

stingra (neiznākušās ilustrācijas Andersenapasakām). Štrombergs bez tam griezis

kokā vairākas grāmatu zīmes un zīmējis kādu laiku reklāmas un etiķetes. Viņš

dabūjis arī godalgu par 50 latu bankas zīmju projektu.
Bez šiem māksliniekiem ar dažiem darbiem vēl nākuši klajā barons

E. Kampenhauzens, architekts K. Betge v. c, bet šie darbi ir pārāk niecīgi, lai

par viņiem runātu sīkāki. —
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Zināma loma pie lietišķās grafikas attīstīšanās pieder attiecīgām izstādēm,

jo tās publikā modina interesi pie šīs nozares un atļauj kritiski salīdzināt izstā-

dītos darbus. Mēs jau atzīmējām, ka pirmskara pirmo grafisko izstādi sarīkoja

Mākslas veicināšanas biedrība un viņā bija vairāk par 100 darbu, to starpā

ilustrācijas, grāmatu vāki, plakāti, daudzi ilustrēti izdevumi. Šī izstāde, salī-

dzinot ar gleznu izstādēm, bija apmeklēta daudz vājāki un sagādāja sarīkotājiem

pat zaudējumus. Pēc kara lietišķās grafikas darbi bija izstādīti Jul. Madernieka

ornamentalo gleznojumu un zīmējumu (I—3. X. 1920), Neatkarīgo mākslinieku

vienības sarīkotā plakātu (28. XII. 1922.-28. I. 1923.), Pilsētas mākslas muzeja

grafiskā kabineta sarīkotās grāmatzīmju (1. 11. —15.111.1924.) un tagadējās latvju

grāmatu grafikas (16. 111.—22. VI. 1924.) un pēdīgi 0. Šteinberga organizētā

I. reklāmas (16.-23. XI. 24.) izstādēs. Bez tam atsevišķi darbi bija redzami

kārtējās Neatkarīgo mākslinieku vienības, »Sadarba« v. c. izstādēs. Jāatzīst, ka

arī pēckara grafisko darbu izstādes apmeklētas diezgan vāji, kaut gan tam par

iemeslu bijuši pavisam citas dabas iemesli — slikta reklāma (Pilsētas mākslas

muzeja izstādēm), nemākulīga organizācija (reklāmas izstādei).

Atsevišķu rakstu šai nozarē, atskaitot dažus U. Skulmes, R. Sutas unR.Šterna

rakstiņus par ilustrētiem izdevumiem un V. Penģerota apcerējumus par grāmat-

zīmēm, mums vēl nav.

Lieli nopelni grāmatu grafikas uzplaukšanā pieder grāmatu izdevējiem.

Tomēr jāatzīst, ka viņiem līdz šim pirmā vietā stāv veikalnieciskā puse un pēc

tam tikai mākslinieciskā. Izdevniecības »Vaiņags« īpašnieks, kurš sāka piegriezt

nopietnu vērību grāmatas ārienes izkopšanai, visādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ

bija spiests pārtraukt savu cildeno darbu. Kādu laiku atzinību izpelnījās »Letas«

izdevniecība, bet palēnām viņas izdotās grāmatas sāka slīdēt uz leju, kāmēr

pēdīgi tās pielīdzinās (piem. »Mazā biblioteka«) lubinieciskiem izdevumiem.

Pēdējo laiku toties ar labu gaumi un rūpīgi izdotas J. Rozes un pa daļai »Latvju

Kultūras« grāmatas. A. Gulbis galveno vērību līdz šim piegrieza grāmatas

ārienei, mazāk rūpēdamies par labu papīri, un noskaņotu iespiedumu. Pēdējā

laikā vīņš lieto vienīgi saliktos burtu vākus, bet toties pieaicina mākslinieku

pie grāmatas ārienes iekārtošanas.

Pie sliktas grāmatu ārējās ietērpās no vienas puses vainojamas arī mūsu

spiestuves, jo tikai nedaudzām ir noskaņoti un moderni burti un iestrādājušies

un ar labu gaumi kopotāji, bet no otras — paši mākslinieki, jo tie izdodamai

grāmatai vai arī citiem spieduma darbiem piegriež pārāk maz vērības, kaut gan

taisni viņu kopdarbība ar grāmatrūpniekiem ir nepieciešama.

Lai iegūtu ievērojamākus sasniegumus, vajaga bez tam atmest to paviršību,
kāda līdz šim redzama, kā daudzumākslinieku, tā arī spiestuvju darbos. Vajaga

reiz nākt pie atziņas, ka tikai nopietnā un neatlaidīgā darbā var iegūt panā-

kumus ar paliekamu nozīmi un nevis darbu daudzums, bet viņu labums nosaka

to vērtību.
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IZGATAVOTO GRAFISKO DARBU SARAKSTS

PROF. RICHARDS ZARRIŅŠ (1868)

Grāmatuun žurnāluvāki: Skumju paradīze,

Zemes dēls, Platons, Indija — A. Gulbja izd.;

Bāka, Ekonomists, Izglit. m-jas mēnešraksts,

Tiesl. m-jas vēstnesis, Nac. kluba kalendārs;
Em. Dārziņadziesmas —ValteraunRapas izd. v. c.

Žurnālu un avižu galvas: Ekonomists, Latvis,

Brīvā Zeme, Zemes Spēks, Jaunā Latvija, Jau-

nākās Ziņas, Atpūta un citi. Grāmatu zīmes:

Valstspapīru spiestuvei, J. Dravniekam, A. Gul-

bim, Zarriņu Mirdzai, Brigaderu Annai,sev un c.

Izdevniecībumarkas: J.Rozēm,Valteraun Rapas

akc. sab. Titulu burti: Valstspapīru spiestuvei.

Naudas zīmes: 500 rbļ. kases un 100latubankas

zīmes. Pastmarkas: Jubilejas izd., Kurzemes

atbrīvošanai, Satversmes Sapulces dibināšanai

par piemiņu un c. Akcijas: Lats, Stikls, Latvijas

banka, Latvijas tranzits, Nāra, L latvijas apdro-

šināšanas un transporta akc. sab., Eksporta un

importa sab., Latvijas zemes banka un c. Ķīlu

zīmes: Latvijas zemes bankai un c. Latvijas ne-

atkarības aizņēmums. Spēļu kartes. Lāčplēša

kara ordeņa diploms. Plakāti: Satv. Sapulces
vēlēšanām (Nr. 11), Sarkanā krusta loterejai,

Saeimas vēlēšanām(Nr.8),Latķim. un cit. Atzinī-

bas raksti undiplomi: Starptaut. zemk.un rūpn.

izstādei 1921. g. un c. Adreses: Latv. pateicība

Amerikas tautai un c. Biedru kartes: Latvijas

senātnes pētītāju biedrībai, Latvijas aizsargu

biedrībai un c. Paziņojumi un ielūgumi: ģime-

nes svētkiem, Svaru vakaramun c. Kvītes: Sie-

viešu zelta fondam un c. Zīmogi: Valkas pils.

valdei, ģeneralkonzulam Londonā un c. Fabri-

kas un firmumarkas: Lūķim, Augļu dārzs, Ne-

kaitīgas krāsas unc. Atklātnes: Invalidu savie-

nībai. Karikatūras: Žurnālam Svari.

JŪLIJS MADERNIEKS (1870)

Grāmatuun žurn. vāki:Miglas svilpes — Vai-

ņaga izd.; Pasaules dārdos — Valtera unRapas

izd.; E. Rozīša Krāsas; Dziesminieks un velns,

Saulesgriežņi—A. Gulbja izd.; Kultūrasvēsture—

Kultūrasbalss izd.; Kalniņa Latvija, Astoņas de-

jas no Mušu ķēniņa, žurnālam Muziķa un citi.

Adrese:veterinārārstamL.Kundziņam.Firmuun

organizāciju markas: Grāmatuspiestuvei Ferd.

Vītums, Lauks, centralbiedrībai, Latv. Lloidam,

Skaņražu kopai, Sadarbam un cit. Zīmogi:

Nacionālamklubam, Centrālai piensaimn. un c.

PROF. JĀNIS ROBERTS TILLBERGS (1880)

Ilustrācijas: Tautas pasakas un teikas 111,

Mūsu lasāmā grāmata I. — Valtera un Rapas

akc. sab. izd. Vāki: Rokas gr. pedagogiem —

Kultūras balss izd.; Latvija; Vēju kauja, Raiņa

Kopotieraksti, Jāzeps un viņabrāļi — A. Gulbja
izd.; Ilustrēta žurn. 1920. g. pirmiem Nr. Nr. un

Svaru 1922. g.komplekt. Izdevniecības marka:

Kultūras balss. Plakāti: Satversmes Sapulces

vēlēšanām(3 plakāti), Rīgas pilsētas vēlēšanām,

Kara invalīdu sabiedrības loterejai, Mākslas

veicināšanas biedrības izstādei un c. Loterejas

biļetes: Kultūras balss loterejai. Biedru karte:

Mākslinieku klubam (kopā ar li. Grinbergu).

DOC. BURKARTS DZENIS (1879.)

Grām. vāki: Kultūras slāpes, Trauslā traukā—

Vaiņaga izd.; Annas Brigader Kopotie raksti,

Saule un kāvi, Latvju dainas—Valteraun Rapas
akc. sab. izd.: E. Vulfa Dzejas un miniatūras—

Lētas izd.; Doriana Greja ģīmetne, Pēc simts

gadiem, Brāļu dēli — A. Gulbja izd.; Aiz para-

dizes vārtiem, Ziemeļu vējš, Pērkonapievārtē—

Daileun darbs izd.; A. Brača dzejiskie raksti —

O. Jēpēs izd.; Latvju prese un c.

JĀNIS ZEGNERS

Ilustrācijas:Muļķa Jānis, Pelēkāakmeņastāsti

(kopā ar J. Zeberiņu) — A. Jessena izdevumā.

Grāmatu vāki: Bāru bērni, Dārzu ēnā —

0. Jēpes izd. un c.

JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ (1877)

Ilustrācijas .-Baltā grāmataI. un 11. d.—Valtera

un Rapas izd.; Skolā, Ar makšķeri, Kaukāza

gūsteknis, Kaukāzu kalnos — A. Jessena izd.;

Darbs un dzīve— Kultūras balss izd.; Jaunības

tekas un Mazās jaunības tekas un c. Grāmatu

un žurnālu vāki: Ar makšķeri, Atsacīšanās,

Plūdi un atplūdi— Vaiņagaizd.; Vasara, Kau-

kazs, Aija, Aspazijas Kopotie raksti, Latv. at-

brīvošanas karš, Zelta sietiņš, Klusie ciemi —

A. Gulbja izd.; Tēlojumi iz Baltās grāmatas,

Aija, Atbalss, Nāves deja, Krītošās zvaigznes,
J. Jaunsudrabiņa dzejas, Gredzens — Valtera
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un Rapas izd.; Vējaziedi, Mani draugi, Chimeras,

Siluetes — O. Jēpes izd,; Vienalga, Skolotāja

Kalēja piedzīvojumi, Muižnieka meita — Lētas

izd.; Zīlīte —Kult.balss izd.; Rainis un Aspazija;

Ilustrētais žurnāls 1921.g.u. c. Izdevniecību un

firmu markas: Akciju sa-bām Valters un Rapa

un A. Kukurs. Grāmatu zīmes: K. Zvejniekam

un skolotājam Dūmam. Karikatūras: Kultūras

balss satiriskā kalendāri, Ho-Ho un c.

ANSIS CĪRULIS (1883)

Grāmatuu.žurnaluvāki: Ģiezena gramatika—

Lētas izdevums; Zemnieka gada grāmata —

Brīvās Zemes izd.; Lapiņas, Krustotie šķēpi —

Bohēmas izd.; Žurnāliem: Lāčplēsis, Skaidrība,

Nedēļa (1924.), Ilustr. žurnāls (1922—24.). Atse-

višķi zīmējumi: 12 mēneši — Ilustr. žurnāls

(1922—21.), Ziemas svētkos — Ilustr. žurnāls

(1921.) un Ho-Ho (1922), Dzejas antoloģijā 7

portrejas —J.Rozes izd.; Laikrakstuunžurnalu

galvas: Jaunātnes un kooperat. svētku izde-

vumiem, Albatross, Latvijas saule, Par labāku

dzīvi un c. Izdevniecību, reklāmas un firmu

markas: Albatrosam, Latvijas saulei, Latvijas

lietišķās mākslas izstādei, Latvju filmai. Grā-

matu zīmes: A. Lesniekam (2.), sev, savai

sievai. Naudas zīmes: 3 rubļu maiņas zīmes

(lielinieku), 5 rubļukasešu.50latuzīmes projekti.

Pastmarkas ar saulīti un 3 vārpām, Brāļu kapu

ziedojumu vākšanas listi. Banderoli — tējai.

Plakāti: Neatkarības aizņēmumam, savām iz-

stādēm (1920. un 1925.), Lētas salonam, Preses

jubilejas izstādei, Konzumam (2 gab.) un c.

Sludinājumi: sev (Ilustr. žurnāls 1921.un 1922.)
Atklātnes:6 atklātnes 1917., 12—199un 10 (tautas

apģērbi) 1924 — J. Rieksta izdevumā.

ALEKSANDERS ŠTRĀLS (1879)

Ilustrācijas: Kauja pie Glemu liepas — Vai-

ņaga izd. Vāks: Uguņainie krasti — Lētas izd.

Izdevniecības zīme: Vaiņagam.

AKAD. VILHELMS PURVĪTS (1872)

Grāmatu vāki: Treji loki, Addio bella, Čūsku

vārdi, Uz mājām — A. Gulbja izd.

GUSTAVS ŠĶILTERS (1874)

Vāki: Ilustrētais žurnāls Nr.Nr. 23 un 27, 1924.

Plakāts: 1924. g. bērnu dienai.

JĀZEPS GROSVALDS (1891—1920)

Vāku zīmējumi: B. 9rjmTb KpaTKift ncTopira.

oOaopt jiaTbimcK. jmTepaTypw, Pasaku vā-

celīte, dažas Francijā izdotas grāmatas. Zīmē-

jumi un vinjetes: Latvju strēlnieks — Valtera

un Rapas izd., Taurētājs Nr. 2, 1920, Žurnāls

Varavīksne (Pēterp.), neiespiestas vinjetes ar

tautiskiem tēmatiemun puķu zīmējumiem (1915.

v. 1916. g.). Grāmatuzīmes: LjubaiVencelides

un māsai.Markas:Zaļaipuķei. Plakāti:Latviešu

bēgļu centrālkomitejai, Petrogr.latv.labdarības
dāmupulciņam. Konfekšu ietināmieun kastīšu

papīri. Karikatūras: Jugend un c.

JĒKABS KAZĀKS (1895—1920)

Grāmatas vāks: Ceļš uz paradīzi. Vinjetes

Latvijas Sarga literariskā pielikumā. Atklātne:

Kultūras svētkiem. Plakāti: Kultūras svētkiem,

Rīgas mākslinieku grupas 1. izstādei. Sludinā-

jums: Otlana liķieru fabrikai.

KONRĀDS ÜBANS (1893)

Grāmatuun žurnāluvāki: Žurnāliem —Laiks,

Jaunā Latvija, Ilustrētais žurnāls; grāma-

tām: Kurzeme, Nopūtas vējā, Cilvēka mērķi,

Saules valgos, Spārnotā Armāda, Dievišķās

rotaļas, Franču lirika, Dvēseles rītmi, Eizebijs
un Florestans, Lai nāk tava valstība, Saules

kapsēta, Divas poēmas, Dvēseles varā, Gaitnie-

cības ceļi, Latvijas balādes, Cīņa ar nezināmo

un citi. Vinjetes, kokgriezumi un portrejas:

Latvju strēlnieks, Taurētājs, Latvijas Sarga
literatūras pielikumā, Jaunā Latvija, Divas

poēmas, J. Rozes izdotā dzejas antoloģijā. Izdev-

niecībaszīmeJ. Rozēm.Plakāti: 3aeM-b

Preses 100 g. jubilejai. Latvju mākslas izstādei

Daugavpilī, R. Pērles, Sadarba, J. Grosvalda

izstādēm. Biedru kartes: Nac. demokrātiskai

partijai un c.

NIKLĀVS STRUNKE (1894)

Ilustrācijas: Karavane, Sešas poēmas, Vā-

lodzes šūpulis 11. d., Zelta zirgs, Pasaka par

masku, Pasaka par skrējēju, Šis un tas

itnekas, Darbs un dzīveIV., Attaisnotie, Ziemas

pasakas, Ābece (Darbs un daile izd.), Tautas

pasakas un teikas 1., Latvju strēlnieks, Puķu

lodziņš, Spēka dēls, Pasaka par glupo brāli,

Bērnu antoloģija (Lētas izd.), Melnās pasakas,
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Ilustrētais žurnāls (1924). Grāmatu unžurnālu

vāki: Dziesma par Hajavatu, Klusuma nopūtas,

Ho-Tal, Karogu nemiers, Trubadūrs uz ēzeļa,

Zelta atvars, 69° 33' 11", Miera apkampienos,

Purpurs un nakts, Roku darbi (P. Liepas izd.),

Bulā vasara, Laternu tumsā, Dvēseles kabarejs,

Mans klusais brīdis, Skaidas atvarā, Gadsimtu

sejas, Jānītis mājā, Atkusnī, Dafnis un Chloja,

Necilvēks, Darba vēsture, Birznieka-Upīša Ko-

potie raksti, lela, Darba skola, Karogi, Dau-

gavas sargi, Leijerkaste, Salambo, Māras zemē,

Latvju dainuizlase, žurnāliem— Kolektivs, Pro-

dukts, Ilustrētais žurnāls. Laikraksta galva:

Mūsu domas. Grāmatu zīmes:J. Sudrabkalnam,

V. Dālem, V. Tepferam, Olgai Strunke, K. Dziļ-

lejam, Linardam Laicenam un c. Izdevniecības

zīme:Latvijas izglītības komisariātam. Plakāti:

Kultūras svētkiem 1921. (2 plakāti), laikr. Mūsu

domas, kooperatīvam Produkts, Satv. Sapulces
vēlēšanām (3 plakāti). Atklātnes:Kultūras svēt-

kiem 1921, 6 krāsainas atklātnes uz latvju dainu

motiviem. Vēstuļu galva: Kooperativam Kul-

tūrasbalss. Biedrukarte: Latvijas mākslinieku

klubam. Reklāmu zīmes: Drēbniekam Vilci-

ņam, V.Moczulskim.Šaržu portrejas: Žurnālam

Index (1924).

UGA SKULME (1895)

Ilustrācijas: Mūžība — Lētas izd.; Meitenes

stāsts — Valtera un Rapas izd.; Palaidnīgie
puikas — Rīgas mākslinieku gr. izd.; Darbs un

dzīve V. d., Mēri un svari, Fizika. Ģeometrija

I. v. 11. d. — Kult. balss; Erotika nav iespiestas.

Grāmatuvāki: Okasens un Nikoleta, Dzīvība

un trīs nāves, Jūnijs — Vaiņaga izdev.; Laisi,

Pušelnieki un Suselnieki, Aklais ezers, Zem

vācu jūga, Divas sejas, Muižnieku meita —

Lētas izd.; Satirs un krusts, Durch denSumpf—
A. Gulbja izd.; Fizika, Ķimija, Nedzīvā daba,

Daiļradīšanas psicholoģija, Socioloģija, levads

tautsaimniecībā, Katalogs — Kultūras balss

izd. un c. Grāmatu zīme: J. Mežsētam. Plakāti:

J. Kazaka izstādei un Kultūras balss 1924. g.

loterejai. Vēstuļu galva: Lētai. Karikatūras:

Ho-Ho, Kult. balss satiriskam kalendarim un c.

ROMĀNS SUTA (1896)

Grāmatuvāki: Laika dokumenti—Armijas in-

formācijas nod.izd.; Ceļabiedri—A. Gulbjaizd.;

Antika Fiarama — Vaiņaga izd.; V. Eglīša Ko-

potie raksti — Lētas izd.; Laikmeta silueti —

D. Zeltiņa izd.; Vinjetes: Dvēseles slāpes—Lētas

izd. Laikraksta galva: Latvijas Kareivis (arī
nodaļugalvas). Grāmatu zīme:J. Sudrabkalnam.

Plakāti:Saeimasvēlēšanām 1922. g. (2 plakāti).

Ēdienu karte: Sukubam. Karikatūras: Ho-Ho.

ATIS SKULME (1889)

Ilustrācijas: Mazā vēstures lasāmā grāmata,

Atauga 11. — Kultūras balss izd.; Latvijas Sarga
literatūras pielikums un citi. Vāki: Taurētājs,

1920. g.; Nedēļa, Kultūras slāpes — Vaiņaga
izd. un citi. Plakāti: Satv. Sapulces vēlēšanām,

1924. g. Baltās puķes dienai. Karikatūras: Ho-

Ho, Kultūras balss satiriskam kalendarim.

JĀNIS LIEPIŅŠ (1893)

Ilustrācijas: Vālodzes šūpulis 111. — Daileun

darbs izd.; Laimes putns —Rīgas mākslinieku

grupas izd.; Ilustrētais žurnāls, 1923. g.; Nedēļa,

1923. g. Grāmatu un žurnālu vāki: Mēbelīgā

Rīga — Daile un darbs izd.; Žurnāls Darbs un

maize, Ilustr. žurnāls 1923.g., Skaidrība, 1924. g.

un c. Plakāti: Rīgas mākslinieku grupas 1924. g.

izstādei.

ERNESTS STENDERS (1891—1919)

Grāmatu un žurnālu vāki: Kooperācija un

nacionālie uzdevumi — Apgādes izd.; Spēlēju

dancoju —A. Gulbja izd.; Taurētājs 1918. g.

Vinjetes un c. kokgriezumi: Darbs un maize,

Jaunā Latvija, Taurētājs, Rakstnieku vakara

programa, 1918. g.

SIGISMUNDS VIDBERGS (1890)

Ilustrācijas: Gong-gong—Vaiņaga izdevumā;
Manon Lesko — Lētas izdevumā; Mūsu lasāmā

grāmata 111. un IV. d. — Valteraun Rapas akc.

sab. izd.; Muļķa Jānis — Rīgas mākslinieku

grupas izdev.; Jaunākās Ziņas 1924.; Sevodņa

1925. g., Ilustrētais žurnāls 1922. un 1923. g. un c.

Grāmatu un žurnālu vāki: Dante, Mana dzīve,

Sudrabotā gaisma, Raganu nakts, Das goldene

Ross, Nāves vižņi, Sarkanais un melnais —

A. Gulbja izd.; Dziesmas melnbaltaimadonnai,

Ēnu rotaļas — Vaiņaga izd.: Telemacha pie-

dzīvojumi, Karš — Lētas izdev.; Darbs un

dzīve, Skalbes Kopotie raksti — Kultūras balss
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izd.; Amora dārzs, V. Greviņa dzejas — Latvju

kultūras izd.; Rožainais vējš, Saules laiks —

J. Rozes izd.; Paisums, Dzintarzemē — Valtera

un Rapas akciju sabiedr. izd.; Jaunība— Saules

izd.; Kā izsargāties no venēriskām slimībām—

Latv. slimo kasu savienības izd.; Žurn. Ritums,

Domas, Ilustrētais žurnāls, Nedēļa un c. Žur-

nālugalvas: Ritums, Domas. Izdevniecību mar-

kas: Latvju kultūrai (2), Saule, Latvijas slimo

kasu savienībai. Grāmatu zīmes: H. Albatam,

A. Švābem (2), V. Grēviņam, J. Sudrabkalnam,

V. Igal, A. Bērziņam, V. Bumbēram un c. Vē-

sturiskas sienas tabulas: Kultūras balsij. Pla-

kāti: Kultūras balss loterejai 1923. g., Preses

svētkiem 1924. g., Aviācijas vakaram, Zocial-

demokratam un c. Ēdienu karte: Sukubam.

Zīmējumi: Baltarsaporcelānam. Karikatūras:

Žurnālam Ho-Ho, Zocialdemokratam, Kultūras

balss satiriskam kalendarim un c.

HERMANS GRINBERGS (1888)

Žurnālu vāki: Ilustrētam žurnālam, Nedēļai.
Naudas zīmes: 100 rubļu kases zīmes. Plakāti:

Rīgas paraugu izstādei 1920. g.; Rīgas starp-

tautiskai izstādei 1921. g. Sarkanā Krusta zie-

dojumu vākšanas dienai 1922. g., Rīgas pilsētas

domes vēlēšanām, Akadēmijas grupas izstādei,
Svaru 5 g. jubilejas ballei un citi. Firmu un

reklāmu markas: Augļu eksportam, Kinema-

togrāfam Astorija, Neatkarīgo māksi, vienībai,
Mākslinieku klubam un Neatkarīgo mākslinieku

vienības 1. izstādei. Programas: Konzervato-

rijas atklāšanas koncertam, Mākslas aģentūrai.

Biedru kartes: Neatkarīgo māksliniekuvienībai,

Mākslinieku klubam (kopā ar prof. J. R. Till-

bergu). Atklātnes: Lielinieku vācu sekcijai

(10 gab.). Vēstuļu galva: sev. Ēdienu karte:

Māksliniekuklubam. Portrejušarži:Mākslinieku

klubam.

JĀNIS ANSONS (1888)

Grāmatu un žurnālu vāki: Pirmie soļi foto-

grāfijā, Pūcespieģeļa kalendārs, Kultūras

vēstnesis un c. Laikrakstu galvas: Kultūras

svētki, Die Pioniere, Pūcespieģelis. Izdevnie-

cības marka: Neatkarīgo mākslinieku vienībai.

Grāmatu zīmes: G. Kan, V. Kurzemniekam,
L. Šubertam, R. Štālam, E. Jansonam, Kultūras

balsij, sev un c. Plakāti: Satvermes Sapulces

vēlēšanām (2), Latvijas kultūras veicināšanas

biedrības naudas loterejai, Neatkarīgo māksi,

vienības 1923. gada pavasara izstādei, 1923. g.

Dziesmu dienām,Mākslas namavakaram 1924.g.,

Mākslinieku karnevālam 1924. g., Fotogrāfijas
izstādei un c. Adreses: Dr. Blumentalam, Lady

Paeget, mācītājam Erdmanim, aktierim Mier-

laukam. Firmu markas: A. Cālītim, JSkolu

filmai, K. Balodim, Ķim. fabrikai »Jugla« un cit.

Biedrukartes: Neatkarīgo mākslinieku vienībai.

Veikala kartes: A. Cālītim. lelūgumu kartes:

Neatkarīgo mākslinieku vienības mākslas nama

vakaram, Sieviešunac.līgas appļāvībasvakaram.

Vēstuļugalvas.-Neatkarīgo māksliniekuvienībai,

A. Cālīša foto namam, Akc. sabiedr. Austrums.

Izlozes biļetes: Latv. kult. veicin. b-ai. Etiķetes:

Arnolda Cālīša un K. Baloža precēm. Zīmogi:

Akc. sabiedr. Austrums, Livanu medniekub-ai.

Klišejas: Kodaka aparātiem, K. Bērniekam,

Skolu filmai.

OSKARS ŠTEINBERGS (1882)

Grāmatu vāki: Ģiezēna gramatika — J. Ro-

zes izd.; J. Mediņa dziesmas. Žurnālu galvas:

Latvju tirgotājs, Rig. Zeitschrift fūr Handel v.

Industrie. Plakāti: Sa-bām Tarmozas, Vārpa,
1. reklāmas izstādei, Augļu eksportam. lesai-

ņojumi, etiķetes v. c. V. Ķuzes firmaiv. c.

ALFRĒDS PLĪTE-PLEITA (1888—1921)

Ilustrācijas: J. Rācens Dabas stāsti I. — Kul-

tūras balss izdev. Grāmatu vāki: Karinceva

Toma Edisona dzīve un c. Izglītības komisa-

riāta izdevumiem. Grāmatu zīmes: J. Kamin-

ciusam, Kultūras balss bibliotēkai. Plakāts:

Latvijas 5% brīvības aizņēmumam.

VILIS KRŪMIŅŠ (1891)

Ilustrācijas: Tautas pasakas un teikas V. —

Valtera un Rapas izd., Dzeja, Valoda 5. gads —

J. Rozes izd.; Laika zoba kalendārs 1923., 1924.g.

Grāmatu un žurnālu vāki: Svari, 1923. g.;

Lāčplēša ordeņa kavalieri, Latvju mūzikas ska-

ņas — K. Priedīša izd.; Ilustr. žurnālam, 1924. g.
un c. Grāmatu zīmes: J. Šarmam, Neatk. māksi,

vienībai, H. un E. Rozenšteiniem, sev un savai

sievai un c. Naudaszīmes:5 rub.kases un 20 latu

bankas zīmes. Akcijas: Akc. sab. Valters v. Rapa,
Līdums, Latv. tirgotāju banka, Rīgas Lloids.
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Adreses: Akadēmiķim V. Purvītim, kolonelam

Ravan'am, Amerikāņustudentiem.Plakati:L&tv.

iekšējam aizņēmumam, T. Ūdera izstādei, Satv.

Sapulces vēlēšanām(2), Latvim, Studentu pado-

mes naudas loterejai, Kultūras balss loterejai,

Saeimas vēlēšanām (2), 1922., 23. un 24. g. bērnu

dienām, Mākslas darbuloterejai, 1921.un 24.g.g.

Aviācijas svētk., Neatk. māksi, vienības 1923. g.

rudens izstādei un c. Diplomi: Sark. krusta

goda krustam, Latv. lauks, centralbiedrībaiv. c.

Biedru kartes: Latv. tirgotāju savienībai, Tēvi-

jas sargiem un c. lelūgumi: Uz Kalpaka batal-

jona svētkiem, N. M. V. balli-karnevalu un c.

Loterejasbiļetes: L. augstskolas studentu pado-

mei un c. Karikatūras: Svaros 1920.—1924. g.;

Aviācijas dienas un fabrikas markas, zīmogi,

sienas kalendāri, vēstuļu dzegas un c,

INDRIĶIS ZEBERIŅŠ (1882)

Ilustrācijas: Tautas pasakas un teikas 11.,

Mūsu lasāmā grāmata 11. — Valteraun Rapas izd.;

Pasaka par vecāko brāli, Valoda 111., Laika zoba

kalendārs, Grāmatu rādītājs — J. Rozes izd.;
Darbs un dzīve IV. un VI., Skalbesraksti, Satī-

riskais kalendārs — Kultūras balss izd.; Tautas

pasakas V., Pelēkā akmeņastāsti, Sauleun smil-

tis, Rīta saulītē.—A. Jessena izd. un c. Grāmatu

un žurnālu vāki: Partizaņi, Jaunātnes litera-

tūra — J. Rozes izd.; Klusā grāmata, Tālās

noskaņas, Vētras sēja, J. Jansona Kopoti
raksti—Darbs un daile izd.; Svaru bibliotēka;
Bura — P. Stumpa izd.; Žurn. Mazās jaunības

tekas un c. Kokgriezumi: Latvijas Vēstnesī,

Jaunākās Ziņās, Ilustr. žurnālā. Izdevniecības

markas: Darbs un daile. Grāmatu zīmes:

M. Rāceņam, J. Leikartam, sev. Kalendārs:

1924.gadam. Biedru kartes, plakāts Kult. balss

loterejai. Karikatūras: Svaros, Kultūras balss

kalendāri, Zocialdemokratā, Jaun. Ziņās, Latv.

Vēstnesī un c.

EDVARDS BRENCENS (1885)

Ilustrācijas: Tautas teikas un pasakas VIII.,

Dūjiņa, Muzikantu Jānis, F. Kundziņa Lasāmā

grāmata—Valteraun Rapas akc. sab. izd.; Kalpa
zena vasara, Valodai., Valodiņa —J. Rozes izd.;
Dzimtene I. un 11, Stāsti par malēniešiem—

Lētas izd.; Eņģelīšu skola
— A. Jessena izd.;

Mīlestība zem maskas — K. Dūņa izd.; Ābece—

P. Stumpa izd.; Jaunības tekas un Mazās

jaunības tekas un c. Grāmatu vāki: Sarkanās

lapas, Vanem Imanta—J.Rozes izd.; Kurzeme—

P. Stumpa izd.; Mēnešnaktis — Valtera un

Rapas izd. un c. Izdevniecības markas: X.Dā-

nim (2 varianti). Adreses: Kaudzītes Matisam.

Atklātnes: K. Dūņa izdevniecībai, 3 sērijas,

Em. Elks. Etiķetes: Augļu eksportam.

ALBERTS KRONENBERGS (1887)

Ilustrācijas: Tautas pasakas 1., 11.,IV., Pasta-

riņa dienas grāmata, Ņinas pasaciņas 11., Bucis

un Ulla, LelliteLolite, Mamma Sibirjaka Stāsti

un pasakas, Lienītes pasaciņas, Hel. Niblom

Pasakas—A. Jessena izd.; Tautasdziesmu vāce-

līte — Latv. skolot, sav. izd.; Mein Lesebuch 11.

un 111. — Kultūras balss izd., J. Rītiņa Avota

ābece—Valterav. Rapas izd.; Jaun.tekas 1922.—

1924. g., Mazās jaun. tekas 1924, Atpūta un c.

Grāmatuvāki: Br. Grimmu pasakas 1., 111., IV.,

Jaunības tekas — A. Jessena izd. un c. Izdev-

niecības zīmes: A. Kukuram. Atklātnes: A. Ku-

kuram, Peterpilī.

KĀRLIS KRAUZE (1904)

Ilustrācijas: Dž. Londona Dienvidus stāsti —

A. Freinata izd.; Staburaga bērni — Izglīt. min.

izdev. Apliecības: par pamat, arodu un kara

skolasbeigšanu. Akcijas: Sab. Abava. Ģerboņi:

Visām Latvijas pilsētām (izņemot Rīgu) un Se-

lonijas korporācijai. Biedru kartes: Rīgas jūr-

malas palīdz, biedrībai un Karainvalidusavien.

lelūgumi: El.-tech. diviziona gada svētkiem.

Karikatūras: Brīvai Zemei, Sikspārnim, Latvim,

Latv. Vēstnesim, Laukstrādniekam, Darbabalsij,

Svariem un c.

JĒKABS BĪNE (1895)

Ilustrācijas: Tautas pasakas un teikas VI. —

Valtera un Rapas izd.; Portrejas J. Rozes dzejas

antoloģijai un Latvijas Vēstnesim, 1922. Kata-

logs :N.M. V. 1924 g. pavasara izstādei. Ziedo-

jumu vākšanas listes: Mākslas nama fondam.

Plakāti: Latv. lopkopim un piensaimniekam.

Karikatūras: Svaros.

PĒTERIS KUNDZIŅŠ (1886)

Ilustrācijas: Tautas pasakas un teikas VIL —

Valtera un Rapas izd.; J.Neikena kopoti raksti

—K. Dūņa izd. Vāki: Skatuves māksla, Daiļ-



70

runāšanas pamati — J. Rozes izd.; Atklātnes:

K. Dūņa izd. v. c.

JĀNIS SAUKUMS (1890)

Ilustrācijas: Virsaitis Imanta. Laika zoba

kalendārs —A.Kukura izd. Peterpilī; Cik viegli

zīmēt, Tautu dēls un līgaviņa, Dabas stāsti 11., —

A. Gulbja izd.; Apkārtn. mācība 11. d. —Kult.balss

izd.; Eslasulatviski, Dzīveun dzeja—K. Dūņaizd.;

Strauts, 4 daļas— J.Rauskas izd.; Zemes dēls —

Valtera v. Rapas izd. v. c. Grāmatu vāki: Atspī-
dumi — A. Kukura izd.; Apkārtnes mācības

metodika, Mein Lesebuch— Kultūras balss izd.;

Zemnieka gada grāmata 1925; Ugunskarš, —

Zemn. domas izdevums un c. Grāmatu zīmes:

A. Melnalksnim, L. Ausējam (2). Adreses: Ģene-

rālim Balodim, Braslavas pag. skolotājam Vidi-

ņam. Plakāti: Latv. Kareivim (2), Satv. Sap.
vēlēšanām. Zīmogi: Matīšukopmoderniecībai,
Kr. Barona biedrībai, Rīgas angļu-amer. kole-

džai, Smiltenesrūpniekiem, Stikla centram, Akc.

s-bai Salace un c.

ALBERTS PRANDE (1893)

Grāmatu un žurnālu vāki: No atziņas koka,

Mazā Anduļa bērnībasatmiņas, KurpnieksToms

Edvards, Darba ļaužu vēsture, Ivana Neatceros

laime — Izglīt. komisariāta izd.; Es sludinu —

Vaiņaga izd.; Krustneša gaitas, Kaupo, Eņģeļu

dumpis, Mazā bibliotēka, Majestātes kazarmes,

Zvēri, cilvēki un dievi — Lētas izd.; Bērnu

literatūra I. — O. Jēpes izd.; Grāmatu rādītājs
1922.—Valteraun Rapas izd.; Latvju rakstu vē-

sture —A. Gulbja izd.; Vinjetes: Jaunam komu-

naram, Ilustrētam žurnālam un c. Apgādniecību
zīmes: Cīņai, Latvijas izglītības komisariātam,

Lētai (2 var.), Laikam. Grāmatu zīmes: Darba

skolas bibliotēkām, Martiņsonam. Naudaszīmes:

50 kap. kases zīmes un 10 rub. naudas zīmes,

projekts. Plakāts: S. P. K. izlozei. Markas un

zīmogi: Malienes dziesmu un kult. svētkiem.

Vēstuļu blankas: Dzintara spiestuvei un Lētai.

Vēstuļu papīru kastīšu zīmējumi (3 var.) Konto

grāmatu iekšiene. Akcīzes banderoles: tabakai

un papirosiem.

OTOMARS NEMME (1891)

Plakāts: J. Miesnieka grāmatu veikalam.

Atklātnes: levērojamie latvieši. Šarži un ka-

rikaturas: Ilustr. žurnāls, Svari, Latvis, Latv.

Vēstn., Sikspārnis un c.

REINHOLDS KASPARSONS (1889)

Ilustrācijas: Ežu kažociņš — Kult. balss izd;

Nedēļa. Vāki: Mednieksun makšķernieks, Maz-

saimnieks, Nedēļa,Latv.saule.Laikrakstagalva:

Pirmdiena. Plakāti: Apdroš. un transp. sab.

»Latvija« un c. Diplomi un atzinības raksti:

Lauks, pārvaldei, L. lauksaimn.centralbiedrībai,

L. autoklubam v. c. Adreses: Bauskas, Siguldas,
Valkas, Aizputes pulkiem, Sapieru bataljonam,
Olava kundzei, A. Andersonam, Amerikāņu

palīdz, admin. priekšn. Milleram v. c. Ģerbonis:

Valmieras pilsētai. Biedru kartes: Makšķer-

nieku b-bai, Latvju kultūras techniskai b-bai

v. c. Zīmogi: Latv.-kult. techn. b-ai, Kuldīgas
mediniekub-ai v. c. Vēstuļugalvas: A. Jansona

koku apstrādāšanas fabrikai un Lavina un Ek-

maņaziepju fabrikai. Etiķetes: V.Ķuzes vārāmai

šokolādei v. c. Karikatūras: žurnālam Svari.

VASILIJS MASJUTINS (1884)

Grāmatu vāki: Pēters Danga, Starp diviem

krastiem, — A. Gulbja izd.; H3-b MajiemsKaro

AOMHKa — Khhtoh3,zļ pyccK. nncaT. bt> JlaTßin.

Grāmatu zīmes: K. Jurjanam, V. Penģerotam,
E. Šķipsnām, A. Štālam, F. Šveinfurtam.

NIKOLAJS PUZIREVSKIS (1895)

Ilustrācijas: Zaļās salas briesmas (asējumu

cikls). Grāmatu zīmes: savam tēvam, brālim,

sev, M. Kovaļevskim un c. Alfabēts: (kokgriez.)

ALEKSANDERS APSĪTS (1880)

Ilustrācijas: 1001 nakts I. un 11. d., Karmena,

Prērijās pie Jacintas, Nāves tuvumā, Pēterīša

un Jānīša ceļojums Āfrikā un Latvijā, Mazā

Mirdza un viņas lelle, — Lētas izd.; Tautas

pasakas un teikas IV., Blaumaņa Kopotie raksti,

Pirms Ādama, Mana pirmā krievu grāmata,

HcTOpifl KVJIbTVpbI, CBOOOflHaflp-BHb, —

Valteraun Rapas izd.; Trīs sirdis —J. Rozes izd.

v. c. Grāmatu un žurnālu vāki: Kalna dzir-

navas, Dakteris Glass, Dāma ar kamelijām, In-

diešukapenes, Mazābibliotēka, Ilustr. žurnāls—

Lētas izd.; Lapsene, Pūcesspieģelis, Latvijas

ērgļi, Latv. sargi v. c. Plakāti: Ilustrētam žur-

nālam (2), Maikapara papirosiem v. c.
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ALEKSANDERS ŠTROMBERGS (1892)

Ilustrācijas: Andersena pasakām, Gobino

Āzijas novelēmun bērnu grāmatai (nav izdotas);

Reija lasāmai grāmatai — Akc. sab. Valters un

Rapa izd.; Baltischer Kalender 1923 un 1924—

Brunsa izd. v. c. Grāmatu un žurnālu vāki:

Dvēseles varā, Aizskārtās ēnas, Pieviltā vīra

atriebība, Sv. Antonija kārdināšana, Ilustrētais

žurnāls 1923. un 1924. g. g. — Lētas izdevumā;

Mušu ķēniņš, Spānija, Andersena pasakas —

A. Gulbja izd. v. c. Grāmatu zīmes: E. Šnē,
sev un sievai (5 var.) Atklātnes:— Brunsa (Rīgas

skati) un Lētas (tautas dziesmu motivi) izd.

Naudas zīmējums: 50 latubanknotes (projekts),

Piemiņas kartiņas ģimenes svētkiem. Etiķetes,

reklāmas un c.

SERGEJS CIVINSKIS (1895)

Ilustrācijas un vinjetes: Nedēļa, Ilustr. žur-

nāls, Cero/THH, Jaun. Ziņas, Latv. Sargs, Rīgas

Ziņas, Hkcb v. c. Plakāti: 1923. g. aviācijas

dienai, Eglīša apaviem, CeroAHfl, Cero/ņra Be-

Hkcb, Skaistuma konkursam, savai

izstādei v. c. Sludinājumi un reklāmas: avizē

v. c. Etiķetes v. c.

MARGO GROSSET (1887)

Grāmatu zīmes: H. Šmidt, J. Albrechtam,

A. Kazākam, savām māsām un sev. Reklāmas

kalendāri un reklāmas atklātne A. Grosseta

firmai. Vāki: 2 gada gājumi Jahrbuch fūr bil-

dende Kunst m den Ostseeprovinzen. Bez tam

grāmatu zīmes, pastkaršu sērijas, plakāti v. c.

GRĀMATRŪPNIECĪBAS IZTEIKSMES VEIDI

IEVADS

ģ lasītpratējam vajadzētu par iespiežamo mākslu, kurai viņš parādā
Ē\ savas zināšanas, vairāk zināt, nekā pazīstamāko spieduma paņēmienu
* *

nosaukumus. lespiežamās mākslas iespaids uz plašās pasaules tautām

ir nenoliedzams. Bez viņas nevar iztikt nedz pētnieks savā neatlaidīgā meklē-

šanā, nedz rūpnieks un tirgotājs savā peļņas dziņā. Cilvēks, vēl bērns būdams,

sajūtot dziņu mācīties, tūliņ ķer pēc grāmatām. Un tomēr, zināšanas par grāmat-

rūpnie čību un viņas daudzpusīgiem izteiksmes veidiem vispārīgi ir diezgan seklas,

paviršākas varbūt, nekā par dažu citu arodu, kurš pie tam nebūt nav tādā

veidā saistīts ar ikdienišķām dzīves parādībām, kā tas sakāms par grāmat-

rūpnie čību.

Izejot no šīs atziņas, mēģināsim sniegt pārskatu par grāmatrūpniecības
technikas iespējamībām, modinādami ar to interesi šim arodam un līdz ar to

veicinādami viņa ražojumu līmeņa pacelšanu.
Jau sirmā senātnē atrodamas pēdas, kas norāda, ka cilvēkiem vienmēr bijusi

vajadzība pēc rakstu zīmju un vārdu kopojumu pavairošanas. Vispārīgi zināms,
ka senās feniķiešu, ebreju un arī Homēra laikmeta grieķu tautas pratušas ar

tēraudakaltu iegrebt savas rakstu zīmes svinā, akmenī un kokā. Viņas gājušas

pat tāļāk un ar uzkrāsošanu padarījušas iegrebtās rakstu zīmes labāki salasāmas.

Tamlīdzīgi mēģinājumi tomēr nav uzskatāmi par iespiežamās mākslas priekš-

tečiem, jo šajos gadījumos nekur vēl nav saskatāms nolūks vienu un to pašu
rakstu kopojumu mechaniskā ceļā vairākkārtēji pavairot.
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Savādāki jāskatās uz pirmātnējo zīmogu (stampu) pielietošanu, kuri cēlušies

no zieģeļu gredzeniem, kādus lietojuši jau senie babilonieši. Šajos gredzenos

bija iegravētas monogramas un attēli, un nospiežot viņus mīkstā masā radās šo

veidojumu reljefa notēls. Sākumā greznuma priekšmeti, viņi drīz vien tika

pielietoti praktiski dokumentu apstiprināšanai un vēstuļu slēgšanai. Šeit tiešām

jau saskatāmas pazīmes rakstu zīmju attēlu mechaniskai pavairošanai ar spie-

duma paņēmienu. Babilonieši gājuši vēl tālāk, izgudrodami zīmogus ar ačgārni

iegrieztām rakstu zīmēm un pat veseliem teikumiem. Viegli atdarināmos ķīļu

rakstus grieza ačgārni kokā un lietoja dažādu trauku, mālu plātņu v. c. priekš-

metu apzīmogošanai. Šādus izcilus grieztus zīmogus bieži apsmērēja ar krāsu

un pielietoja lopu, vergu v. c. piederuma apzīmogošanai. Šo krāsu spieduma

mākslu Spartas ķēniņš Agesilaus izmantojis visai asprātīgi saviem nolūkiem.

Kādas kaujas priekšvakarā ar pārspēcīgu ienaidnieku, upurējot dieviem, viņš

citiem nemanot uzrakstījis uz plaukstas ačgārni vārdu »uzvara« un iespiedis to

uz upurējamā lopa aknām. Nospiedumu viņš slavējis par dievu labvēlības parā-

dību un rādījis saviem izbrīna pārņemtiem kara pulkiem, kuri nu, par uzvaru

pārliecināti, ar sevišķu drosmi devušies kaujā.

Zīmoga spiedumam radniecīgs ir audekla spiedums, pazīstams klasiskā

laikmetā no Aleksandra Lielā laikiem. Audumu izgresnošanu vispirms izdarīja

ar gleznošanu, bet drīzi vien iemācījās mākslu, izgriezt kokā arabeskas un

nospiest tās ar raibu krāsu uz audeklu. Romieši pazina arī kokā un ziloņkaulā

grieztus atsevišķus burtus, kuri tomēr iespiešanai nav tikuši lietoti, bet gan doti

bērniem rotaļāšanai, lai tādējādi sekmētu rakstu formu iemācīšanos.

Tik tāļu klasiskais laikmets bija veicis priekšdarbu grāmatu iespiežamās

mākslas sasniegšanai. Apbrīnojami, cik tuvu jau toreiz bija tikuši šai mākslai.

Par to laiku kāda austrumzemju tauta bija patstāvīgi izstrādājusi grāmatu iespie-

šanu. Tie bija ķīnieši, kuri, savā kultūras attīstībā no rietumzemju iespaidiem

norobežojušies, piekopa tā saukto koka plātņu spiedumu, t. i. grāmatu iespiešanu

ar koka plātnes palīdzību, kurā rakstus izcilus iegrieza. Šādā veidā grāmatas

iespieda Ķīna jau 10. gadu simtenī un 14. gadu simtenī iznāca Pekingā pat šādā

paņēmienā iespiesta avīze. Cik attīstīta šī māksla toreiz jau bijusi, varam

spriest no tā, ka ap 980. gadu pēc Kristus Ķīnas ķeizara Tai-Tsong bibliotēkā

bijušas 40000 iespiestas grāmatas. Koka plātņu spiedumu pielietoja Ķīnā arī

spēļu kāršu izgatavošanai. Kādēļ šo Ķīnā jau ap 10. gadu simteni pazīstamo

iespiežamo mākslu Eiropā sāka pielietot daudz vēlāk, tam par cēloni būs bijuši

toreizējie apstākļi, kad tautu pārcelšanās no viena apvidus uz otru prasīja

diezgan daudz laika, kāmēr pēc pārgrupēšanās radās valstis ar paliekamu pamatu

un zināmiem, kautcik noteiktiem apvidiem. Ar zobenu rokā, pastāvīgā gatavībā

aizstāvēties un uzbrukt, nevarēja nodoties miera laika mākslu izkopšanai; tirdz-

niecības vietā stājās laupīšana, zinību vietā sašaurinātās teoloģijas studijas
klosteros. Tanīs laikos pēc grāmatām kā zinību izplatītājām liela vajadzība
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nebija, pietika ar pazīstamu teoloģisku un juridisku rakstu pārrakstīšanu krāšņos

rokrakstos, kuru izkopšanu veicināja klusums klostera noslēgtībā. Sākumā grā-

matu pārrakstītāji jeb kopisti strādāja vienīgi sava klostera vajadzībām. Vēlāk,

lai gan pareti, jau sastopami gadījumi, kur mūki pārrakstītās grāmatas pārdevuši

vai arī izpildījuši pārrakstīšanu uz pasūtījumu, lai pavairotu klosteru ienākumus.

Par šādiem darbiem samaksātās lielās naudas sumas bieži nestāvēja samērā ar

pagatavotās grāmatas saturu. Krāšņās miniatūras, dārgie ādas iesējumi spēlēja

cenu noteicēja lomu.

Kad ar laiku radās vajadzība pēc grāmatām arī tanīs aprindās, kuras ne-

spēja dārgos norakstus samaksāt, radās pilsētās grāmatu pārrakstītāji, kuri,

pretēji klosteriem, pārrakstīja grāmatas mazāk rūpīgi, uz sliktāka papīra, ar

pavirši zīmētiem iniciāļiem jeb attēliem, dažreiz uz pasūtījumu, bet pa lielākai

daļai spekulatīvā nolūkā. Šie, pēc latiņu vārda breve par vēstuļu gleznotājiem

(Briefmaler) nosauktie kopisti piedāvāja savus ražojumus braukdami no pilsētas

uz pilsētu, no tirgus uz tirgu.
Jo vairāk auga pieprasījumi pēc grāmatām, bez ka pārrakstītāju peļņa ar to

būtu vairojusies, pēdējiem vajadzēja meklēt līdzekļus, kā vienu un to pašu

grāmatu visātrāki un lētāki pavairot. Vecā zeltkaļu māksla, kura dažādu skatu

un parunu attēlošanā uz gredzeniem, biķeriem v. 1.1. metāla griezumā bija jau

toreiz sasniegusi teicamus panākumus, noderēja viņiem kā priekšzīme. Kā šim

nolūkam noderīgs metalgriezuma paraugs atzīmējams tēlojums, kur redzams

Sv. Juris cīnāmies ar pūķi. No šī attēla savā laikā tiešām tikuši ar gluduli izga-

tavoti nospiedumi.

Metalgriezumam līdztekus attīstās kāds cits paņēmiens — radīt attēla vei-

dojumu ar trula kalta palīdzību. Ar apaļo instrumentu iesistās vietas novilkumā

parādījās baltas, no kā šie novilkumi arī dabūjuši skrošu lapiņu (Schrotblātter)
nosaukumu. Arī šis paņēmiens ir zeltkaļu izgudrojums, bet neraugot uz savu

māksliniecisko izteiksmi, viņš tādēļ, ka izgatavošana prasīja daudz pūļu, nespēja

ieviesties, un 15. gadu simteņa beigās šis paņēmiens pazūd pavisam kā spie-

duma technikā.

Visi šie daudz laika prasošie un dārgie attēlu reproducēšanas paņēmieni
tika pārspēti parādoties koka plātnes spiedumam. Vienīgi šis paņēmiens spēja

izpildīt tā laika prasības pēc lētiem un ātri izgatavojamiem attēliem un grāmatām.
Koka plātņu spiēdums parādās 14. gadu simteņa beigās. Šim nolūkam lietotas

buksus koka (Buchsbaum) plātnes. Ar viņām izgatavota vesela rinda spieduma

darbu, galvenā kārtā latiņu valodas mācības un reliģiska satura grāmatas. Šādas

grāmatas toreiz visvairāk pieprasītas. Bet netik vien raksti, arī attēli repro-

ducēti ar koka plātnēm. Paši vecākie koka plātņu iespiedumi sastāv vai vienīgi

no attēliem, bez kāda teksta. Šo darbu priekšgalā stāv, cik paradoksi tas arī

neskanētu, — debess un elle, tikumība un izvirtība, un proti — svētbildes un

spēļu kārtis.
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Tā laika grāmatu nosauca par bluķu grāmatu, tāpēc ka viņa iespiesta no

vesela koka gabala — bluķa. Tas notika ar rīvekļa (Reiber) palīdzību, pie kam

burti un attēli tik tāļu iesiedās papīrī, ka otra papīra puse nebija vairs lietojama

nospiedumam. Pie grāmatu iespiešanas tukšās lapas puses parasti salīmēja.

Pēc šiem grāmatu iespiešanas paņēmieniem, kādus tos 15. gadu simteņa

sākumā piekopa, liekas būt nevietā vēl runāt par grāmatu iespiežamās mākslas

izgudrošanu. Vajadzēja tikai sagriezt koka plātnes, lai dabūtu atsevišķus burt-

stabiņus, kurus pēc vajadzības varētu no jauna sarindot. Šādā ceļā grāmatu

iespiežamā māksla tomēr nebūtu gala mērķi sasniegusi. Vajadzēja vēl izgudrot,

kā izliet metālā atsevišķus burtstabiņus, un šis atradums ir pēc būtības tipo-

grāfijas izgudrojums, kura nopelnus pieskaita Gutenbergam, kaut gan holandieši

to apstrīd un šos sasniegumus pieraksta sev.

Ar to tiek ievadīts cilvēku dzīvē jauns kultūras attīstības posms. Zinātne

nav vairs šauru kastu un nedaudzpriviliģēto noslēpums, viņa top visiem sasnie-

dzama, jo pateicoties Gutenberga atradumam, grāmatas kļūst lētuma dēļ visiem

pieejamas.

Gadu simtu ilgā attīstības procesā iespiežamā māksla attīstījusies par plašu

rūpniecību ar plašām nozarēm un spieduma paņēmieniem. Tagad tiek pielietoti

trejādi spiedumu veidi, ar kuru palīdzību ir iespējams no zīmētiem, kodinātiem,

saliktiem vai arī citādā ceļā sagatavotiem spieduma veidojumiem izgatavot
novilkumus:

1. Izcil- jeb tipogrāfiskais spiedums,

2. Glud- » litografiskais »

3. Dob- » vara »

Ikviens no viņiem atkarīgs no spieduma veidojuma izgatavošanas paņēmiena.

Neskatoties uz savu dažādību, visiem spieduma veidojumiem guļ pamatā viens

kopējs noteikums, kaiespiežamā krāsa drīkst nosēstiesvienīgi uz tām vietām, kuras

iespiežas uz papīra. Šī principa skaidrāku raksturošanu dod pievestās šemas.

Nr. 1. Izcilspieduma šema

Par izcilspiedumu šo paņēmienu nosauc tāpēc, ka visas iespiešanai nolemtās

vietas stāv augstāk nekā tās, kas papīrī neiespiežas. Tas sakāms tiklab par

burtu salikumu, kā arī par klišejām. No šemas Nr. 1 redzams, ka krāsu velmēs,
krāsu uznesot, nenāk ar dziļāk gulošām daļām sakarā un pēdējās tādējādi krāsu
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nesaņem. Tāpat spiežot papīri pret veidojumu, viņš saduras tikai ar augstāk

stāvošām nokrāsotām daļām un no viņām saņem veidojuma attēlu.

Gludspieduma technikā iespiežamās daļas atrodas gandrīz vienā līdzenumā,

kā tas redzams no šemas Nr.2. Uzkrāsojot velmē aizķer tiklab zīmējumu, kā arī

tās vietas, kas neiespiežas. Tāpat arī papīris zem spieduma no augšas pieguļas

veidojumam viscaur, tā tad arī tām vietām, kuras nedrīkst iespiesties. Ja šis

spieduma veids atļauj tomēr radīt zināmus plankumus krāsu uzņemšanai un

atkal tādus, kas krāsu nepieņem, tad tur jāpateicas tai ķimiskai īpatnībai, ka

Nr. 2. Gludspieduma šema

tauki un ūdens nesavienojas. Litogrāfijas akmeni, cinku vai stiklu ķīmiski

preparējot var radīt vietas, kas krāsu pieņem un ūdeni ne, kā arī otrādi. Glud-

spiedumam tās priekšrocības, ka spieduma veidojuma pagatavošanā viņš pielaiž
lielākas brīvības.

Nr. 3. Dobspieduma šema

Dobspieduma principi pretēji izcilspiedumam. lespiežamās vietas te ir

dziļākas nekā tās, kas krāsu pie iespiešanas uz papīra nepārnes. Šis paņēmiens
tomēr stipri sarežģītāks nekā iepriekšējie un tamdēļ arī dobspieduma technikā

izvestie darbi ir dārgāki.
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Pie iespiešanas krāsa tiek vispirms pārpilnīgi uzziesta, lai viņa viscaur

iegultos padziļinātās vietās. Krāsu pēc tam noslaukot, viņa tomēr paliek padzi-

ļinātās vietās un tiek vēlāk pie iespiešanas ar tūbas palīdzību, kura gulstas uz

papīra, iespiesta un pārnesta uz papīri. Dobspieduma technikā galvenā kārtā

izved spieduma darbus ar augstu mākslas vērtību.

IZCILSPIEDUMS

R OKA S UN MĀSIŅU SALIKUMS. Rokas salikumu mūsu dienās lieto taisni

tā, kā to Gutenbergs savā laikā izgudroja un iedomājās: veselas grieztas vai

gravētas plātnes vietā izgriezt atsevišķu burtu zīmogus (štempeles), no tām

pagatavot matrices, no kurām tad noliet vajadzīgā daudzumā atsevišķus burtus,

iespiežamā kopuma salikšanai. Šis kopums pēc iespiešanas jāizjauc, lai dabūtu

burtus jaunam salikumam. Šo elementāro pamata domu grāmatu iespiešanas

mākslas izgudrotājs jau toreiz izveda līdz tādai pilnībai, ka šodien, pēc pieci

simts gadiem, mēs neesam atraduši neko tādu, kas radikāli atšķirtos no toreizējā

izgudrojuma.
Katra iespieduma darba pamatprasība ir burtu stabiņa vienādība kā garuma,

t. i., no burtu stabiņa kājas līdz burta attēlam — tā saucamā burtu augstuma —

tā arī burtu stabiņa biezuma (Kegelstārke) ziņā. Francijā, Vācijā, kā arī bei-

dzamālaikā pie mums, pa lielākai daļai pieņemtais burtu stabiņa normalaugstums

ir 622

/;)
tipogrāfiski punkti jeb 23,6 milimetri. Burta lieluma grādu noteic tipo-

grāfiskais punkts = 0,38 mm. Vismazākais rokas salikumam lietojamais burts

satur 4 tipogrāfiskus punktus. Grāmatu salikumam parasti lieto sekošus 4 lieluma

grādus: 6 punkti (nonpareille), 8 punkti (petit), 10 punkti (korpus) un 12 punkti

(cicero). Baltās vietas starp atsevišķiem vārdiem un zīmēm izpilda tā saucamie

slēdzeņi, t. i. zemāki par burtu nolieti svina stabiņi, kurus pie iespiešanas neķer

krāsu velmē.

Burti novietoti koka burtenē atsevišķos apcirknīšos, kuri katrai valodai

ierīkoti tā, ka visvairāk lietojamie burti (latviešu valodā a c i s) atrodas lielākos

apcirknīšos un vistuvāk burtlicim, mazāk lietojamie turpretim novietoti burtenes

augšgalā, mazākos apcirknīšos. Nostājies pret burtenes vidu, burtlicis turakreisā

rokā likni, t. i. lineālam līdzīgu, no trim pusēm ietvertu instrumentu un ar labo

roku ņem no burtenes un liek liknī burtu pie burta līdz rinda pilna, pēc kam

vārdu starpas vainu papildina, vai arī samazina, izslēdzot rindas vienādāstiprumā.

Kad liknis, kurā parasti ietilpst 8 līdz 9 korpus lieluma rindas, ir pielikts, burtlicis

tās izņem no likņa un ieceļ kopulī (no trim pusēm ierāmētā dzelzs plātē) kur

tādā veidā sakrājas vesela sleja 100 un pat vairāk rindu augstumā. Tagad

salikumu izsien un, iekrāsojot ar rokas velmi, novelk uz spiedām pirmo, tā sau-

camo mājas korektūru. Novilkto sleju korektors salīdzina ar manuskriptu un

atzīmē burtliča pielaistās kļūdas slejas labājā malā. — Pēc tagad pastāvošā
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tarifa burtlicim jāsaliek dienā (8 stundās) 7500 burti un tikpat daudz arī

jāatliek.
Rokas salikuma atsevišķā nozarē ierindojams daiļdarbu salikums, t. i. viss

tas, kas neietilpst grāmatu un avīžu gludsalikumā. Daiļdarbu salikums prasa

bagātīgu burtu un ornamentu materiālu un arī laika garam un attīstībai seko-

jošus burtličus. Stils, gaume un mode daiļdarbu salikumā pastāvīgi mainās un

rada burtu lietuvēm darbu jaunu materiālupiegādāšanā. Lai saliekamā materiāla

grupēšanā gūtu pārskatu, tad burtlicis daiļdarbam pagatavo zīmētu uzmetumu

(skici) un pēc tās veido salikumu. Jaunlaiku virziens tipogrāfiskā salikumā

izpaužas mierīgu iespaidu atstājošā daiļdarbā, lietojot tā pagatavošanai vienādas

šķirnes burtus un pareizā atstatumā sadalot rindas, lai gaišie un tumšie plankumi

savstarpēji saskanētu. Šis darbs prasa izsmalcinātu gaumi un skolotu aci.

MAŠĪNU SALIKUMS savā būtībā no rokas salikuma atšķiras ar to, ka te

atsevišķos burtus mašina nolej metālā, vai nu katru burtupar sevi, vai arīveselas

salikuma rindas. Mašinas salikums nozīmē: savienot salikumu ar nolējumu,

paātrinot tā salikuma sagatavošanu iespiedumam un burtu daudzumaietaupījumu.

Tas sevišķi attiecināms uz grāmatu un avīžu salikumu. Mašinu salikumam pret
rokas salikumu tā priekšrocība, ka apgādājoties ar attiecīgu metāla daudzumu,

kurš daudz lētāks par burtiem, spiestuve var lielus salikumu krājumus pirms un

pēc iespiešanas ilgi uzglabāt. Tas sevišķi attiecināms uz katalogiem, vārdnicām,

cenu rādītājiem v. c, kuri atkārtoti iespiežami ar maziem grozījumiem. Tāpat

arī darba ražības ziņā mašina pārspēj rokas salikumu kā 1:5.

Saliekamās mašinas sadala divi galvenās sistēmās: rindu saliekamās un

burtu saliekamās mašinās, kuras atkal savukārt atšķiras viena no otras dažādu

konstrukciju ziņā. Kā jau pats nosaukums rāda, rindu saliekamā mašina lej

viengabala rindas, turpretim burtu saliekamā mašina lej katru burtu un attiecīgos

slēdzeņus atsevišķi. Kopējā parādība abām mašinām ir salikšana ar burtu kla-

viatūru, kādu to parasti redzam pie rakstāmām mašinām.

Rindu saliekamā mašinā attiecīgo burta taustiņu piesitot, klaviatūrā burtu

matrices salasās vienā kopējā rindā. Ar ķīļveidīgu slēdzeņu palīdzību burtu

matriču rindu izlīdzina un savieno ar metāla lejamo aparātu, kurš tai uzlej

verdošu, šķidru metālu. Burtu saliekamā mašinā salikumu un nolējumu izdara

divas atsevišķas mašinas. Te saliekamā mašina vispirms iesit šim nolūkam

specieli pagatavotā papīra strēmelē attiecīgam burtam vajadzīgo caurumiņu,

pēc kam šo strēmeli nodod lejamai mašinai, burtu rindu noliešanai.

Rindu saliekamā mašina lej tikai rindas, bet ne atsevišķus burtus vai vārdus.

Pielaižot rindā kaut tikai vienu kļūdu, tā visa jāsaliek un jāpārlej no jauna un

tā ir rindu saliekamās mašinas ēnas puse, kuru līdz šim nav izdevies novērst.

Tādēļ arī nav ieteicams uz rindu saliekamās mašinas salikt pēc slikti rakstīta

un grūti salasāma manuskripta, kas rada kavēkļus kā pie lasīšanas, tā arī pie

kļūdu izlabošanas. Rindu saliekamai mašinai vislabāk piemēroti darbi ir glīti
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uzrakstīti un labi salasāmi, beletristiski, avīžu, katalogu, skolas grāmatu un

citi gludi salikumi.

Kā jau teikts, rindu saliekamās mašinas, pagatavotas dažādās fabrikās, kon-

strukcijas ziņā stipri atšķiras viena no otras. Galvenās no tām: »Tipografs«,

»Linoteips« un »Interteips«. »Tipografu« izgudrojuši un pirmoreiz būvējuši

amerikāņi Rožers un Breits Detroitā. Tā augšdaļa stipri atgādina kurvi. Ar

smalkām stiepulēm pārvilktā dzelzs rāmī karājas burtu matrices, kuras, uzsitot

klaviatūrā attiecīga burta taustiņu, krīt uz leju un sakrājas veselā slēgtā rindā.

Ar sevišķa mechanisma palīdzību rindu savieno ar lejamo aparātu, kur tai uzlej

šķidru, verdošu metālu un pēc tam nolīdzina ar šim nolūkam pie mašinas pie-

stiprinātu nazi, pēc kam rinda mechaniski novietojas kopulī. Šī procedūra

aizņem ne vairāk kā trīs zekundes laika. Tad burtlicis paceļ mašinas kurvi un

burtu matrices pa stiepulēm dodas atpakaļ uz savu izejas vietu, pēc kam var stā-

ties pie nākamās rindas salikšanas.

Līdzīga »Tipografam«, tikai bez kurvja, ir astoņdesmito gadu vidūno pulksteņ-

taisītāja Otomara Mergentalera izgudrotā rindu liekamā mašina »Linoteips«.

Atsevišķo burtu matrices novietotas mašinas augšgalā, tā saucamā magazinā, no

kurienes tās pa atsevišķām renītēm, burtlicim klaviatūras taustiņu piesitot, nonāk

rindu sastādāmā mechanismā, kur to sakārto, izslēdz un sagatavo noliešanai.

Nolietās rindas aptīrīšanai kalpo ritenis, kurš apgriež nelīdzenās malas un metāla

atkritumus, pēc kam rindu automātiski izbīda kopulī. Kad rinda nolieta, matrices

automātiski paceļas mašinas augšgalā novietotā magazinā, kur tad sadalās burtu

kanālos, katra savā vietā. Nenogaidot nolietās rindas atsevišķo burtu izdalīšanos

savās vietās, burtlicis iesāk jaunas rindas salikšanu.

Jaunākie pārlabojumi »Linoteipa« salikumu stipri papildinājuši. Konstruētas

mašinas, saturošas līdz 4 magazinas dažāda burtu lieluma matrices, kas dod

iespēju ar šīm mašinām salikt ne tikai sludinājumus, bet arī tabulas un citus

darbus, lietojot tikai vienu klaviatūru.

Lielā mērā līdzīga »Linoteipa« saliekamai mašinai ir «Interteipa« saliekamā

mašina. Burtu saliekamā mašina »Monoteips«, kā jau minēts, patiesībā sastāv no

divām pilnīgi atsevišķām mašinām: burtu liekamās un burtu lejamās. Pirmā

līdzīga rakstāmai mašinai, kura ar klaviatūras palīdzību iesit papīra strēmelē

rindai vajadzīgo burtu caurumus, pie kam mašina strēmeles uztin ruļļos. Rulli

ievieto lejamā mašinā, kurā automātiski, pēc strēmelē iedurtiem caurumiem, lej

un sakārto rindai vajadzīgos burtus, sākot no beidzamās rindas. »Monoteipa«

klaviatūra satur 225 burtus. Šo mašinu tās dārguma dēļ retam iespējams

iegādāties.
STEREOTIPUr

A. Stereotipija ir burtu salikuma vai arī klišeju noformēšana

specieli tam nolūkam sagatavotā papīra masā, iegūstot tādējādi matrici iespie-

duma plātnes pagatavošanai. Sevišķi nepieciešama stereotipija modernājā avižu

technikā, kur ar viņas palīdzību sagatavo salikumu rotācijas iespiedumam.



Stereotipijas mērķis: burtu salikumam, kurš nepārgrozītā veidā paredzēts

vēlākam iespiedumam, bet kuru patreizējā veidā neatmaksājas uzglabāt, aiz-

taupīt jaunsalikuma izdevumus, lai tādējādi paātrinātu un reizē arī palētinātu

iespiedumu. Pie lielāka iespieduma skaita pagatavo no viena salikuma vairākus

stereotipa nolējumus, kurus reizē iespiežot, gūst samērā ātrāk vajadzīgo eksem-

plāru skaitu.

Pagatavojot stereotipa plātni, vispirms no stereotipējamā kopuma (formas)

noņem matrici, no kuras var izliet 4 līdz 6 ērti uzglabājamas iespiežamās plātnes.
Matrices pagatavošana notiek tādējādi, ka stereotipējamo salikumu ieslēdz

dzelzs rāmī, lai burti un pārējais materiāls neizjuktu. Kad tas noticis, tadsagatavo

matrices materiālu: uz litografa akmeņa vai arī cinka plātnes gludās virspuses

uzklāj zīda papiri ar klīsteri, kuram piemaisīts nedaudz krīta. Uz šī pirmā

papīra uzklāj otru, sausu, piespiežot cieši pie pirmā. Otro lapu atkal pārvelk ar

to pašu klīstera masu. Tādā pat kārtā seko trešā, ceturtā un piektā lapa, pēc
kam uzklāj kārtu dzēšamā papīra un beigās loksni cieta stingra papīra. Šādu no

vairāk kārtām saliktu, pilnīgi slapju un izmiekšķētu papi uzklāj burtu salikumam,

pēc kam to nodauza ar sukām. Mīkstās papīra masas cieši piekļaujas koniskām

burtu augšdaļām, visos sīkumos viņas atveidodamas. Tagad seko matrices

žāvēšana, ko izdara tieši no burtu kopuma karstās sausināmās spiedās, uzliekot

matricei tūbas uzklāju. Pēc apmēram 10 minūtēm viss mitrums no matrices

pa daļai izgarojis, pa daļai savilcies tūbā un tagad matrice gatava plātnes

noliešanai. Lejamais aparāts sastāv no divām ar papīri apvilktām ieslīpi gulošām
dzelzs plātnēm, kuru starpā ieliek dzelzs lejamo rāmi, kas no sāniem un apakšas

noslēdz lejamo formu. Apakšējai dzelzs plātnei uzliek nolejamo matrici, virs tās

lejamo rāmi. Lejamās formas augšgalā atrodas vieta metāla ieliešanai, kurā

ar karoti ielej šķidro, verdošo metālu. Pēc metāla sacietēšanas formu attaisa

un nolietoplātni izņem tālākai apstrādāšanai ar ēveli un citiem palīga līdzekļiem.

Šādi apstrādātās plātnes uznaglo uz koka kājām vai arī iespiešanai ar fasetēm

atstāj tāpat.

Jāpiemin* ka beidzamā laikā lieto specielās fabrikās pagatavotas matrices,

kuras stipri ietaupa matriču pagatavošanai vajadzīgo laiku. Tāpat arī nolieto

plātņu apstrādāšana un nogludināšana notiek tīri automātiskā ceļā uz specieli
šim nolūkam pagatavotām mašinām.

GALVANOPLASTIKA. Stereotipija apmierina atveidošanas techniku tikai

pa daļai. Kas attiecas uz sevišķi smalkiem iespieduma darbiem, tad tur svins

vien nevar dot vajadzīgos rezultātus. Te jāņem palīgā galvanoplastika un aiz

sekošiem iemesliem: papīra matrices vietā galvanoplastikā lieto daudz maigāku

un piekļāvīgāku materiālu. Arī galvanoplastikā pielietojamais metāls (visvairāk

varš) ir daudz izturīgāks par svinu.

Pamata vilcieni stereotipijas un galvanoplastikas technikā ir vieni un tie

paši. levērojot to, ka stereotipijā darbs ir vienkāršāks, tas ir stipri lētāks par
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galvanoplastiku, kuras izvešana ir daudz sarežģītāka un, saprotams, arī dārgāka,

bet sevišķi smalkos iespieduma darbos nepieciešama.

Galvanoplastikā iespiež oriģinālu ar hidrauliskām spiedām vaskā. Koka

griezumu vai autotipiju vismazākā un smalkākā svītriņa iespiežas vaskā līdz

pēdējai iespējamībai. Pēc iespiešanas vaskā, pēdējo pārvelk ar plānu smalcināta

granta kārtu. Tas veicina galvaniskās strāvas darbību un vara atomu nosē-

šanos vaska matricē. Grafitā sagatavoto matrici iekar ar vara vitriola atšķai-

dījumu pildītā traukā, pie kam matrici iestiprina metāla āķī, kurš savienojas ar

grafitēto oriģināla iespiedumu un savukārt tiek iekārts vara stieņos, kuri novietoti

šķērsām pār trauku un savienoti ar galvaniskā elementa jeb dinamomašinas

negativo polu. Pozitivais pols savienots ar anodi, šajā gadījumā vara plāksni,

kura piestiprināta traukā iepretim matricei. Galvanoplastikā ir elektrolitisks

process un galvaniskā strāva, riņķodama, atdala daļiņas no vara anodas, kuras

nosēžas uz pretējās grantētās oriģināla vaskaplātnes, radīdamaspēc zināma laika

plānu vara kārtu, kurā atveidojas vissmalkākā veidā oriģināla vaska iespiedums.

Kolīdz nosēdums uzkrājies līdz zināmam biezumam (pietiek ar milimetra sastāv-

daļu) matrici no trauka izņem un vasku atkausē, atstājot tikai plāno vara plāksni

ar oriģināla atveidojumu. Lai dabūtu iespiedumam vajadzīgo plātnes biezumu,

vara plāksni pielej ar svinu. Pēc tam, kad plātne pierīkota un apēvelēta, to

uznaglo uz koka kājas, vai arī atstāj tāpat iespiešanai ar fasetes palīdzību.

Oriģināla nospiešanai vaska vietā mēdz lietot arī gutaperču, celluloidu un

citus materiālus. Trīskrāsu iespiedumiem lieto arī tā saucamo Alberta-Fišera

galvano paņēmienu, pie kam oriģinālu iespiež tieši mīkstā svinā, bez grafita

pielietošanas.

ILUSTRATĪVIE PAŅĒMIENI

KOKA GRIEZUMS. Koka griezumam jeb ksilografijai mūsu laikmetā ir

vairāk vēsturiska nekā praktiska nozīme. Tāpēc arī šinī apskatā piegriežam
vairāk vērības ksilografijas sākumiem un attīstības gaitai līdz cinkogrāfijai. Šī

māksla vārda pilnā nozīmē no cinkogrāfijas vēl nav panākta un ar dziļu cienību

mums jānoliec galva to lielo meistaru priekšā, kuru darbi šinī nozarē mums

vienmēr vēl ir ierosinošs piemērs.

Pirmo vietu grāmatu ilustrēšanā vecuma ziņā ieņem ksilografija,t. i. griezums

kokā. Koka griezuma iespieduma daļas sastāv no linijām un punktiem, kuros

jāizteicas pustoņiem. Vietas starp linijām un punktiem izgrebj tā, ka iespiešanai
nolemtā virsotne reljefi atdalās no koka plāksnes.

No buksus koka serdes vairāk daļām salimētu plātni (agrāk šim nolūkam

izlietoja bumbiera un skābarzdu [6yKOßoe, Buche] koku), pamatīgi nolīdzina un

iekrāso ar baltu krāsu, lai varētu uz tās labāki zīmēt vai fotografēt.

Izšķir oriģinālo un reproduktivo ksilografiju. Pēdējā ietver sevī to nozari,
kurā profesionālie ksilografi atveido kokā mākslinieka darbu. Direra, Kranacha,
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Holbeina un citas veclaiku ksilografijas atveidotas no profesionāliem ksilo-

grafiem, tāpat arī jaunāko laiku mākslinieku, kā Ludviga Richtera, Ādolfa Men-

ceļa, Reteļa v. t. t. Tie ir lieliski izdevušies mākslas darbi, jo vairāk tāpēc, ka

mākslinieki tos zīmējuši tieši ksilografijai, neizmainot savu techniku. Lai

zīmējumi kokā panāktu savu mērķi t. i. pilnīgi atveidotu oriģinālu, vajadzīga

vairākgadēja iestrādāšanās un prakse.

Japānā ksilografijas pagatavo tādi, ka uz plāna, labi caurredzama papīra uz-

zīmē vajadzīgo zīmējumu, pēc kam to uzlīmē uz iepriekš apstrādāta, gareniski

nogriezta koka ačgārni un izgriež. Šo paņēmienu piemērojuši arī tādi ievēro-

jami mākslinieki kā Orliks, Ekmans, Berens, Lekers, Valetons un citi.

Koka griešanai parasti lieto plānu, apaļā kātiņā iestiprinātu asmeni. Ar šo

instrumentu griezēji griež no sevis (Japānā otrādi) gar uzzīmētām līnijām, iz-

grebdami vietas starp līnijām, punktiem un plankumiem.

Ksilografijas technikupapildināja 1780.gadā vargrebis anglis Tomass Beviks.

Vara grebuma techniku viņš piemēroja skābarzdu kokam, kurš cietuma un iz-

turības ziņā līdzīgs varam.

Ksilografijā izšķir divus veidus: 1) griezumu kokā, t. i. izgriež baltās daļas

kokā, lai iespiedumā dabūtu melnas un 2) gravējumu jeb grebumu kokā, citādi

izsakoties, toņa gravējumu. Pirmājam veidam ir melnas līnijas un balts pamats,

otram baltas līnijas uz melna pamata.

Ksilografijas lepnums ir toņa grebums. Tomēr mūslaiku labākie šīs technikas

izvedumi nevar ne spēka, nedz arī dabīguma ziņā sacensties ar veclaiku ksilo-

grafijām. Šis apstāklis tomēr nemazina toņa grebuma nozīmi mūslaiku ātri strā-

dājošā ilustrāciju technikas nozarē. Kopā ar fotogrāfiju, kā fotoksilografija

iegūti ātruma ziņā pārsteidzoši rezultāti, nofotografējot lielas ksilografijas uz

iepriekš apstrādāta koka, kuru pēc tam sagriež vairāk dāļās un nodod katru

daļu savam gravētājam apstrādāšanai. Kad katrs savu daļu apstrādājis, tās

atkal savieno un nolīdzina malas, lai panāktu pilnīgi viengabala darba iespaidu.
To visu izdara tik veikli un mākslīgi, ka nezinātniekam neiespējami uzzināt kādā

veidā pagatavota klišeja. Lielus laukumus ar līdzīgām svītru grupām, kā debesis,

toņus, laukumus v. t. t. izgrebj uz koka grebjamās mašinas. Bieži ilustrāciju

praksē nāk priekšā, ka fotomechaniskais paņēmiens neatļauj pilnīgi parādīt
vienu otru svarīgu technisku atšķirību, kas gan iespējami ksilografiski pagata-
votāklišejā. Koka grebumus tipogrāfiskiem iespiedumiem Eiropā sāka pielietot
14. gadu simtenī. Kā viena no vecākām līdz šim atrastā ar koka grebumiem

greznota grāmata ir vēl pirms 1442. g. no Kostera Harlemā izdotā »Speculum
humanae solvationis«. No 1500. līdz 1550. gadam ir ksilografijai ziedu laikmets.

levērojamākie šī laikmeta ksilografijas zīmētāji ir Albrechts Dirers, Hans

Holbeins un citi.

Ar 1590. gadu ksilografijā pamazām sāk izzust, tās vietu ieņem vara grebums
līdz 1780. gadam, kad augšā minētam TomasamBevikam atkal izdodas, pateicoties



82

jauniem paņēmieniem, ksilografiju atdzīvināt. Lieli nopelni ksilografijas pacel-
šanāpieder A. Mencelim, kura personīgā uzraudzībā grebti tādi ievērojami darbi,

kā »Blitzschlosser« un citi. Krievijā ksilografijā sāka uzplaukt vēlākā laikā,

ap 1845. gadu un viņas redzamākie priekšstāvji bija Serjakovs, Bernardskis,

Maslovs un citi.

Ksilografijai attīstoties radās doma pagatavot vairākkrāsu darbus. 1457. gadā

ar vairākkrāsu iniciāļiem iespiestā Fusta un Šefera Dāvida dziesmu grāmata
vēl mūsu dienās skaitās kā priekšzīmīga. Vairākkrāsu iniciāļus iespiežot, tos

sagrieza tik daudz gabalos, cik krāsās iespieda, katram gabalam uzlika vajadzīgo

krāsu, savienoja atkal vienā un tad nospieda, panākot no vienakopojuma vairāk-

krāsainu nospiedumu, apmēram tādā veidā, kā to tagad panāk ar kongreva

iespieduma paņēmienu. Par labu skaitās tāds koka grebums, kurš vistuvāk

saietas ar oriģinālu. Ja ksilografs ir labs zīmētājs šī vārda pilnā nozīmē un no

dabas apdāvināts ar stingru roku un pareizu mākslas gaumi, viņš var radīt

tiešām labus darbus. Tādi ksilografi bija krieviem Serjakovs un Matē un

frančiem 1900. gadā mirušais Pannemakers.

Beidzamā laikā ksilografiju visur izspiež nemākslinieciskā, bet techniski

attīstītā un lētā cinkogrāfija. No otras puses ksilografiju pēdējā laikā mazāk

piekopj mākslinieks — grebējs, bet vairāk gan amatnieki, kuri šo mākslu

pagalam banalizē. Jaunlaiku technikā ksilografiju stipri vienkāršojusi uz tās

mākslas rēķinu. Tā tagad ir vairāk mechanisks darbs. Agrākā zīmētāja vietā

stājies fotogrāfs, kurš ksilografisko galdiņu apklāj ar vieglu krīta kārtu, kurai

uzlej gaismas jūtīgu atšķaidījumu, kādu lieto fotogrāfijā pozitivu novilkumiem.

Uz šādi sagatavotas koka plātnes uzliek grebamā zīmējuma fotogrāfisko ne-

gatīvu, pēc vajadzīgās ekspozicijas positivu fiksē, plātni žāvē un uz viņas ir

gatavs ksilografa greblim vajadzīgais zīmējums.
Kas attiecas uz krāsaino ksilografiju, tad arī te piemēro fotogrāfiju, lietojot

visvairāk kolodija plātnes un uzņemot krāsainā zīmējuma fotogrāfisko negativu

tā, lai tas kopējot cieši piegulētu grebjamai koka plātnei, pēc kam to uzņem

spoguļa stiklā. Negativu pārved uz tik daudz plātnēm, cik krāsu satur attiecīgais

zīmējums, pēc kam seko zīmējuma kontūru izgrebšana. Lieto arī šādu paņē-
mienu: reproducējamo vairākkrāsaino zīmējumu pārklāj ar labi caurredzamu

želatina plāksni, uz kuras ar asu adatu iegrebj katras krāsas kontūras. Pēc

tam plāksni ar vates palīdzību piepuderē ar sarkano pulveri un ar gluduli
uzberzē no plāksnes kontūras uz grebumam sagatavoto ksilografisko koka plātni.

Krāsainā ksilografijā, kādu mēs to tagad sastopam Vācijā un Anglijā, atrodas

zem japāņu ksilografijas iespaida, kuri lieto tikai ūdens krāsas. Katru krāsu

zīmē atsevišķi uz plāna papira, kuru kokgrebis uzlīmē uz koka un griež. Pie

iespiešanas krāsu uz klišeju uzliek ar otiņas palīdzību, pēc kam uzlaista šķidru

rīsu stērķeļa atšķaidījumu, ar otru otiņu krāsu uz klišejas vienmērīgi nolīdzinot.

Pateicoties šim paņēmienam, dabū ārkārtīgi pareizu krāsu atveidojumu.
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LINOLEUMA GRIEZUMS. Linoleumu izgudroja 1860. gadā anglis Valtons.

Linoleums sastāv no stipra džutes auduma, kura virspuse apklāta ar oksidētas

linu eļļas, korķa miltu un sveķu maisījuma kārtu. Apakšpuse pārvilkta ar krāsu

laku. Linoleuma biezums svārstās starp l 1 līdz 33/4 milimetra.

Pirmie mēģinājumi linoleumu kā iespieduma plātni izlietot izdarīti pagājušā

gadu simteņa otrā pusē. Ar laiku pierādījās, ka linoleums ir pateicīgs palīga

līdzēklis grāmatu rūpniecībā. Viņu var izlietot ne tikai burtu rindu un pa-

krāsu plātņu, bet arī māksliniecisku plakātu pagatavošanai.

Diemžēl jāatzīst, ka pie mums vēl maz grafiķu un mākslinieku izlieto lino-

leumu savos darbos, lai gan tas ar litogrāfiju var daudzējādā ziņā sacensties,

sevišķi tur, kur vajadzīgi lieli krāsu plankumi, kā plakātos, burtos, ornamentalos

izrotājumos v. c. Lai linoleuma griezumam panāktu labu iespaidu, jāpārvalda labi

griezuma technikā un jāsaskaņo sadarbība starp zīmētāju, plātņu griezēju un

iespiedēju.
Pirms ķeras pie apstrādāšanas, linoleumu uzlīmē ar kreiso pusi uz plānas

papes. Lai linoleums labāk turētos, lakas kārtu ar nazi nokasa. Kā saistāmu

līdzekli var ņemt labu, ne pārāk biezu grāmatsējēju līmi. leteicams aplīmēt

lielākas plātnes, no kurām tad pēc vajadzības var gabalus izgriezt.

Lai ar krāsu plankumiem iespieduma darbam piedotu vairāk dzīvības, no

minētā darba novelk labi sedzošu novilkumu, kuru ar iespiesto pusi uzklāj

linoleuma plātnei, pēc kam to ieslēdz spiedās novilkumam. Tādā veidā dabū

pārvedumu. Mazākus darbus var arī ar gluduļa palīdzību novilkt. Lai novērstu

izberzēšanos, ieteicams plātni talkēt.

Pagatavojot iespieduma plātnes linoleumāpēc paša zīmējumiem, pārvedumam

lieto no līdzīgām daļām sastāvoša pulverizēta sveķa un terpentineļļas atšķaidījumu.

Ar šo šķidrumu linoleumu viegli pārvelk, pēc kam uzklāj pārvedamo zīmējumu,

kuru ar gluduli pamatīgi izberzē. Pēc tam papīri lēnām noņem un uz linoleuma

redzams zīmējuma atspoguļojums.

Starp citu lieto arī sekošu paņēmienu: griežot vai nu pēc zīmējuma vai arī

pārveduma, vispirms ieteicams plātnes nopamatot (grundieren). Šim nolūkamlieto

vislabāko cinka baltumu, kurš dabūjams sausā veidā katrā krāsu veikalā. Cinka

baltumu atšķaida ūdenī, pieliekot nedaudz dekstrina, Arabijas gumiju vai līdzīgu

līpošu vielu un ar sūcekli vai otiņu plātni vienlīdzīgi pārvelk. Ja krāsā par

maz līpošu vielu, tā ļaujas viegli noslaucīties, ja par daudz, tad cinka baltums

pie griešanas atlūp. Uzvelkot krāsas parauga novilkumu uz papīra, viegli

konstatēt tās pareizo maisījumu. Baltais krāsas novilkums plātnē atvieglina
zīmēšanu un pie griešanas izceļ kontūras un griežamās līnijas. Izdarot uz balti

nopamatotas plātnes pārvedumu, ieteicams to ar bencinu vai terpentinu viegli

pārmazgāt un nosausināt. Tad tā labākpieņem tauku daļas saturošo iespieduma
krāsu. Pēc šiem priekšdarbiem var sākties pati griešana. Šim nolūkam ņem

dobgrebli (Hohlstichel), kādu parasti lieto koka bilžu griezēji. leteicams apgā-



84

dāties ar visāda platuma labi uzasinātiem dzeļiem. Taisnas līnijas izgriež ar

dzelzs līneala palīdzību. Kad zīmējums ar smalko dzēli glīti izstrādāts, tad

lielos plankumus, kuri nav iespiežami, izgriež ar platākiem dzeļiem. Lielus

tukšus laukumus no plātnes izgriež pilnīgi ar naža palīdzību.

Linoleuma iespiedumam piegriežama sevišķa vērība, jo no tā atkarājas paša

darba izdošanās. Šim nolūkam vislabāk noder mašina ar labu krāsu ietaisi un

3 līdz 4 krāsu uznesamiem velmjiem.

CINKOGRĀFIJA UN AUTOTIPIJA. No 1430. līdz 1870. gadam, t. i. apmēram
440 gadus ksilografijā bija vienīgais bilžu iespiešanas veids no reljefveidīgiem

plankumiem. Pēc tam kā sāncensis ksilografijai parādījās reljefa kodināšana

metālā, kas nedaudz gados ksilografiju gandrīz pilnīgi nobīdīja pie malas. Šis

kodinājums metālā, t. i. cinkā, kurā reprodukcijai nolemto uzmetumu kodina,

pazīstams zem nosaukuma cinkogrāfija. Ta kā lielāko tiesu ilustrācijas tagad

iespiež kopā ar grāmatas tekstu no viena un tā paša kopuma, tad cinkogrāfija

mūsdienu ilustrativajā grāmatu iespiešanas technikā spēlē ļoti lielu lomu.

Pirmie mēģinājumi kodināt cinkā izdarīti 1804. gadā Magdeburgā no Eber-

harda. Šim nolūkam Eberhards pielietoja spalvu un zīmuli un nosauca savu

izgudrojumu par ķimigrafiju. Līdz 1850. gadam, kad Zillo'am izdevās panākt

sekmīgus rezultātus kodināšanā, cinkogrāfija papildinājās un izveidojās pamazām.

Tomēr arī Zillo reproducēja tikai zīmējumus bez kompaktām ēnām un pus-

toņiem. To izdevās panākt ar tiem pārlabojumiem, kurus cinkogrāfijā ienesa

Bulloks, Snāns un citi. No tā laika cinkogrāfija lētuma un ātruma ziņā pilnīgi

pārspējusi ksilografiju.

Cinkogrāfijas pamata paņēmieni sekoši: no krāsām, kas nereaģē uz skābēm,

pagatavotu zīmējumu uzklāj uz iepriekš pamatīgi ar ūdeni atšķaidītā krīta mai-

sījumā nomazgātu cinka plātni, kurai jābūt tīrai no tauku daļām. No krāsas ne-

aizņemtās plātnes daļas kodina ar skābēm tik ilgi, līdz vajadzīgais zīmējums

reljefi atdalās no plātnes un līdz ar to ir gatava klišeja tipogrāfiskam iespie-

dumam. Kodinājumā izšķir divus galvenos sadalījumus: svītru kodinājumu un

autotipiju. Zīmējumus svītru kodinājumam var tieši ar asfalta atšķaidījumu

pārvest uz cinka plātnes, lai gan šādu paņēmienu pielieto retos gadījumos. Vairāk

lieto citu paņēmienu — uz skābēm nereaģējošu tušas vai krīta zīmējumu ar

labo pusi uzliek uz cinka plātnes, pēc kam to noklāj ar klīstera vai līmes kārtu.

Pēc tam uzklāto kārtu saslapina un kopā ar papīri notīra lēnām no plātnes uz

kuras paliek tikai uznestais zīmējums ačgārnā veidā. Šī, tā saucamā cinko jeb

ķimigraīija ir visvairāk mūsu dienās lietotā metode, kuru izlieto grāmatu, žurnālu

v. t. t. ilustrēšanai. Bet šim paņēmienam tomēr ir savi trūkumi: uzvelkot uz

cinka plātnes zīmējumu, tā smalkās svītras bieži izšķīst, kamdēļ lieto vēl trešo,

tā saucamo fotogrāfiskās kopēšanas paņēmienu. Šim paņēmienam vispirms pa-

gatavo uz kolodija fotogrāfisko negativu, izlietojot elektrisku gaismu. Ar smirģeļa

pulveri pamatīgi nopulētu un krītā notīrītu cinka plātni vienmērīgi pārklāj ar
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albuminuun pamazām sasildot iežāvē. Tādējādi apstrādātu plātni padod negativas

gaismas iespaidam, pēc kam to ieberž ar krāsu un ieliek aukstā ūdenī attīstīšanai.

Zem gaismas iespaida albumina kārta atdalās un kopā ar krāsu uzpeld ūdens

virsū. Uz plātnes paliek zīmējums, kuru pēc izžūšanas nokaisa ar sveķu vai

asfalta pulveri. Sasildot plātni, pulveris viegli izkūst. Ar šo paņēmienu zīmē-

jumu pasargā no skābju postošā iespaida, pēc kam var ķerties pie kodināšanas.

Ja albumina vietā ņem chroma želatinu, tad plātni pēc augšā aprādītās

attīstīšanas iekrāso metalvioletā atšķaidījumā un padod karstuma iespaidam

gāzes krāsnī, pie kam brūnā krāsā apkrāsotais zīmējums cieti iedeg plātnē un

pie kodināšanas nepadodas skābes iespaidam. Šis ir emaljēšanas paņēmiens.

Apstrādājot asfaltu ar ēteru, to no vienkārša var padarīt par gaismas jūtīgu.

Ja ar tādaasfalta kārtu apklātu cinka plātni padod gaismas iespaidam, atsevišķas

vietas asfalta kārtā neatšķaidās, pie kam uz plātnes rodas uz skābēm nerea-

ģējošs zīmējums.
Visos gadījumos cinka plātnes vietā var lietot vara plātni. Cinku kodina ar

zalpetera skābi, varu ar dzelzs chloridu.

Lai labāki sekotu kodinājuma procesam, to izdara ne uzreiz bet pakāpeniski:

kodina vispirms vieglāki un pēc tam pārejot uz stiprāko, atkārtojot šo procedūru

4 līdz 6 reizes, pēc kam ar frezmašinas palīdzību vajadzīgās vietas padziļina un

izkasa, plātni uznaglo uz koka kājas un klišeja gatava iespiešanai. Šo klišeju

izgatavošanas veidu sauc par svītru kodinājumu jeb cinkotipiju.

Cinkogrāfijai attīstoties, papildinājās arī tās technikā. Te galveno vērību

piegrieza apstākļiem, izdabūt no reljefās virsotnes melnajiem laukumiem pus-

toņus. Šo uzdevumu 1882. gadā atrisināja Georgs Meisenbachs Minchenē, izgu-

drodams autotipiju, jeb tīklveidīgo kodinājumu.
Lai dabūtu autotipijai negativu, gaismas jūtīgai kārtai aizliek priekšā tīkliņu,

kura sietiņš sastāv no divām līdzenām stikla plāksnēm, uz kurām iegrieztas

cieši viena pie otras paralēlas svītras. Savienojot abas stikla plāksnes tā, lai to

linijas krustotos, dabū vajadzīgo tīkliņu. Šie tīkliņi ir dažādos lielumos, skatoties

pēc iegravētām svītrām. Lielākie tīkli satur 20 svītru centimetrā, mazākie 60

līdz 100, kas iztaisa kvadrātcentimetrā 400 līdz 10 000 vissīkāko kvadrātu. Auto-

tipiju, tāpat kā svītru kodinājumu, pārnes no negativa kā albumina tā emaljas

veidā, ar to starpību, ka te atkrīt biežā kodināšana. Caur tīkliņu radītais cieši

piegulošais punktirs neprasa dziļu kodinājumu. Autotipiju iespiedumi pēdējā
laikā sasnieguši plašus apmērus. lespiedumam vajadzīgs gluds papīris. Pus-

toņu efektu pastiprina iespiežot vienu pustoni uz otra. Šis paņēmiens maskē

bildes sadalīšanu tīklā. lespiežot vienu un to pašu autotipiju divreiz (otrreiz ar

atšķaidītu krāsu, pabīdot klišeju mazliet sāņus) dabū to pašu efektu. Šo paņē-
mienu sauc par duplex iespiedumu. Pagriežot tīkliņu par 30 grādiem un kodinot

otrreiz,dabūduplex-autotipiju.Uzautotipijas,kas iespiesta armelnukrāsu, nospiežot
otru citā krāsā, sasniedz maigus ēnas laukumus. Tīklveidīgā kodinājuma vietā
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lieto arī graudveidīgo, uzkaisot stikla plāksnei sveķu pulveri, pēc kam plāksni

sasilda, kodina un piededzina. Šis paņēmiens sevišķi noderīgs akmeņu reljefa,
kā arī ogļu un krīta zīmējumu atveidošanai. Liela nozīme autotipiju iespiešanā

ir tā saucamai pierīkošanai. Techniski pilnīgi neiespējami pagatavot reljefa

iespiedumam formu, kuras laukums būtu abzoluti līdzens. Arī ātrspiedas vai

vārstspiedas velmis nebūs tik ideāli gluds, kā to prasa labs iespiedums. Šos

trūkumus novērš iespiedēja piekārtošana jeb iespiežamā kopuma noregulējums.

Kopuma negludumus novērš, uz uzvilkuma (Aufzug) uzlīmējot plānas papīra

strēmeles, pastiprinot ar to spiedienu uz vāji iznākošām vietām. Kopuma stipro

vietu iespaidu mazina, izgriežot pierīkojamā loksnē stiprās vietas.

Citu piekārtošanas paņēmienu, tā saucamo krīta reljefa piekārtojumu izdara

šādi: klišeju novelk uz papīra, kas noklāts ar krīta kārtu vairākreizes, pie kam dabū

reljefu, kuru kodinājot pastiprina. Reljefu kopā ar papīri, uz kura tas novilkts,

uzlīmē attiecīgā velmja vietā, pārvelkot visam pāri mīksta papīra loksnes.

KRĀSAINIE SPIEDUMI. Visu laikmetu spiedumos kā dominējošā ir melnā

krāsa uz balta pergamenta vai papīra. Spieduma mākslai sasniedzot zināmu

attīstības pakāpi, radās mēģinājumi iespiedumam pielietot arī citas krāsas. Tā

mazpamazām izcēlās un attīstījās krāsainie spiedumi.

Zem krāsaina spieduma saprot katru vairāk krāsās iespiestu darbu. Krāsu

efektu panāk arī iespiežot nevis melnā, bet kādā nebūt citā krāsā ne uz balta,

bet krāsaina papīra. Bet tas tomēr nav krāsains spiedums. Visvienkāršākais

līdzeklis dabūtkrāsainu bildi, ir viņas kolorēšana, t. i. ar melnu krāsu iespiestu
bildi izkrāso citās krāsās. Tādā veidā visu 15. gadusimteni izkrāsoja kontūru

ksilografiju miniatūras, kā arī vara grebumus. Šim nolūkambieži lietoja šablonas.

Krāsains spiedums šī nosaukuma īstā nozīmē ir tāds, kur atsevišķas bildes

daļas viena no otras atdalās krāsaini un krāsu efektu dabū iespiežot katru

krāsu atsevišķi vienu otrai blakus vai arī virsū. Katrai krāsai vajadzīga atse-

višķa iespieduma plātne, kuru var pagatavot dažādiem grafiskiem paņēmieniem

ar roku, vai fotomechaniski. Papīri laiž caur mašinu tik daudz reiz, cik krāsās

iespiež bildi. Pēdējais apstāklis beidzamā laikā uzrāda izņēmumus.

Izcilspiedumā krāsainie spiedumi piekrīt trīskrāsu iespiedumam, kurš pa-

matojas uz trīskrāsu fotogrāfijas principu. Trīskrāsu autotipija pamatojas uz to,

ka visas krāsas un krāsu ēnas dabāsastādās no trim galvenām pamata krāsām —

sarkanas, zilas un dzeltenas.

Trīskrāsu fotogrāfijā no krāsainā oriģināla izdara trīs uzņēmumus no vie-

nāda attāluma un vienādos apstākļos. Tā kā zilās krāsas plāksnei vajadzīgi

tikai zilie stari, tad pārējās krāsas iznīcina ar gaismas filtri. Katrs uzņēmums

ar vienu no gaismas filtriem dod pamata plāksni sarkanai, dzeltenai un zilai

krāsai, kuras iespiežot vienu uz otras, rezultātā dod dabīgo krāsaino bildi.

Trīskrāsu autotipija jau ilgāku laiku sastāda galveno reprodukciju tipogrāfiskā

ceļā. Teorētiski trīskrāsu autotioiju izgatavošana vienam otram var izlikties
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viegla, bet praktiķa nākas pārvarēt diezgan lielas grūtības, kuras te aprakstīt

aizņemtu pārāk daudz vietas.

Lai panāktu labāku iespaidu, pie iespiešanas bieži nākas pielietot arī

ceturto krāsu — melnu, kura tad pārklāj visu bildi, pastiprinādama efektu un zi-

nāmā mērā izlabodama pārējās trīs krāsas. Tas jau ir ceturtais iespiedums.

Trīskrāsu iespiedumā grūti reproducēt tīri dabīgus pelēkus toņus. Tie

pastāvīgi iznāk nemierīgi un apklāti plankumiem. Tāpat grūti no trim pamat-

krāsām izdabūt dziļi melnus toņus, tie padodas vai nu brūngani, vai zili-melni.

Tā kā rīcībā atrodas tikai dzeltenā un zaļā krāsa, tad arī gaiši-zilie un tumši-

zaļie toņi iznāk neskaidri.

Lai novērstu trīskrāsu spieduma trūkumus, jau ilgāku laiku mēģina tās vietā

piemērot četrkrāsu spiedumu. Bet ceturtā, kontūru krāsa, bieži atņem bildei

dzīvību, jo krāsu iespiešanas kārtība — dzeltena, sarkana, zila, melna — stipri

pamazina krāsainā novilkuma kolorita efektu. Atrasts jauns četrkrāsu iespie-

duma paņēmiens — kontūras iespiež kā pirmās, atstājot dzelteno krāsu kā pēdējo.

Pateicoties otrādai krāsu iespiešanai, bilde dabū svaigāku un dzīvāku izskatu.

Arī krāsās panāk vairāk svaiguma, zaļais tonis ir tīrāks un pati bilde tik stipri

neatsit iesarkanā. Sarkano krāsu dabūbez plankumiem un tā neatgādina violeto.

Krāsaino spiedumu technikā vēl daudz nepilnību un ar interesi jāgaida nā-

kotnē viņas pamatīgāka izveidošana. Arī krāsas kā tādas gaida pārlabojumus,

jo mūsu dienu izgatavojumā tās, padotas laika un gaisa iespaidiem, ātri zaudē

savas īpašības. Ja atskatāmies sirmajā grāmatrūpniecības senātnē, tad redzam,

ka vairāk simtu gadu vecie sējumi krāsu ziņā tik izturīgi, ka tie šodien labāk

lasās, nekā viens otrs mūsu dienās iespiests darbs.

GLUDSPIEDUMS

Gludspiedums attaisno sevi jo augstākā mērā ar to, ka spieduma formas

radīšanā atstāj brīvākas rokas un dod iespēju pavairot kā maza metienagrafiskos

attēlojumus, tā arī sīkus spieduma darbus ar lielu metienu. Sākot ar mazu

niecīgu etiķeti, kuru pavairo simtiem tūkstošu eksemplāros, un beidzot ar lielu

krāšņu gleznas reprodukciju visās krāsu niansēs, gludspiedums, vairāk kā jeb-

kurš spieduma veids, pateicoties savām daudzājām metodēm, spējīgs izpildīt

visdažādākos grafiskos darbus jo plašā mērogā. — Starp gludspieduma metodēm

kā pirmā būtu minama litogrāfija jeb akmeņspiedums, kura, tā sakot, laistās

visdažādākās izveidojuma iespējās, viņai seko algrafija un cinka spiedums,
kur izlieto aluminija un cinka plātnes, daudzsološais ofsetspiedums, un beidzot —

gaismas spiedums (kodinājums), jeb fototipija.
LITOGRĀFIJA. Litografiskās mākslas izgudrotājs Aloa Zenefelders dzimis

1771. gada 6. novembrī Prāgā. Pēc sekmīgas kursa beigšanas Minchenes kūr-

firsta ģimnāzijā un licejā, jaunais Aloa, uz tēva Pētera Zenefeldera vēlēšanos,
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iestājās Ingolštadtes augstskolā, lai studētu tieslietu zinības. Trīs gadus tur

sabijis, viņš pēc tēva nāves 1792. gadā bija spiests, līdzekļu trūkuma dēļ, studijas

pārtraukt un ar māti, brāļiem un māsām pāriet uz Mincheni, kur dzīvoja diezgan

trūcīgos apstākļos un nodarbojās kā aktieris un lugu rakstnieks. Pateicoties

kāda sava darba novilcināšanai, gadījums viņu noveda spiestuvē, kur tas iepa-

zinās ar grāmatiespiešanas būtību un nodomāja ierīkot pats savu spiestuvi. Tomēr

īinansiela rakstura apstākļi šo nodomu neatļāva realizēt. Dažādi izmēģinājies

pakaļdarināt tipogrāfiskos burtus gan uz vara un cinka plātnēm, gan uz Zolen-

hofenas akmeņa, viņš beidzot uztvēra domu, zīmēt burtus uz akmeņa ar taukām

vielām, un ar atšķaidītu zalpētra skābi tos izcilus kodināt. Tas viņam pilnīgi

izdevās un 1796. gadā Zenefelders stājās atklātības priekšā ar pirmo nošu

iespiedumu, kurš bija iespiests uz izcilus kodināta akmeņa. Panākumu pamu-

dināts, viņš nenoguris pūlējās savu izgudrojumu papildināt: izgudroja materiālus

zīmēšanai uz akmeņa un metāla plātnēm, sastādīja īpašus kodināšanas šķīdi-

nājumus un konstruēja attiecīgas spiedās. Visus savus piedzīvojumus praksē,

techniskos ieguvumus un izgudrošanas vēsturi Zenefelders aprakstījis 1818. gadā

Minchenē izdotā sacerējumā: »Vollstāndiges Lehrbuch der Steindruckerei m

allen ihren Zweigen und Manieren«.—Zenefeldera izgudrojums izplatījās ļoti

ātri kā pašā Vācijā, tā ārpus viņas robežām — Anglijā, Francijā, Austrijā, un

kad 1834. gadā izgudrotājs aizvēra savas acis uz mūža dusu, izgudrojums, ievē-

rojamu mākslinieku un zinātnieku pabalstīts, bija iekarojis plašu, redzamu vietu

visā civilizētā pasaulē. Kaut gan tagad litogrāfija piegriezušies, pareizāki sakot,

citu jaunizgudrojumu dēļ bijusi spiesta piegriezties vairāk dzīves praktisko

vajadzību apmierināšanai un pa daļai zaudējusi to māksliniecisko zīmogu, kurš

tai bija uzspiests viņas ziedu laikos, tomēr Zenefeldera vēlēšanās, kuru tas bija

izteicis savā jau minētās rokas grāmatas biogrāfijā »lai litogrāfija izplatītos pa

visu zemi un ar saviem ražojumiem nestu cilvēcei daudzkārtīgu svētību«, pie-

pildījusies, un abiem vecākājiem grafiskās mākslas bērniem, izcilus un dob-

spiedumam, pievienojies trešais — gludspiedums, kurš satur sevī tik daudz jaunu

grafisku pavairošanas iespējamību, par kurām pat rosīgais un apdāvinātais

izgudrotājs loloja toreiz varbūt tikai neskaidrus jēdzienus.

Litogrāfijas un akmeņspieduma techniskais princips, kāds viņš bija šīs

grafiskās mākslas nozares plaukumā, uzturējis savu neaizskaramību arī vēl tagad

un balstās uz ūdens un taukvielu ķimisko pretējību: spieduma plātnē, t. i. akmenī,

uz kura pārnes ar taukus saturošu krāsu zīmējumu, neiespiežamās, t. i. ar krāsu

neaptrieptās vietas, uzņem ūdeni, kurpretim krāsu pieņem vienīgi ar ūdeni

neapklātās vietas. Ch. Loriljo (Lorilleux) savā grāmatā »Traitē dc Litographie«
izskaidro litogrāfijas būtību īsumā šādi: »Zīmē uz akmeņa vai metāla plātnes

ar taukus saturošas vielas palīdzību jebkuru zīmējumu, kodini viņu ar skābes

un gumijas (Gummiarabicum) palīdzību, apslapini akmeni ar mitru sūkli un,

iekam akmens nav nožuvis, aptriep viņu ar krāsu, caur ko zīmējums krāsu
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pieņems, kamēr pārējās ar ūdeni slapinātās vietas krāsu nepieņems«. — Lito-

grāfijai derīgos akmeņus iegūst Zolenhofenas akmeņu lauztuvēs, Bavārijā, un

viņu galvenā sastāvdaļa ir ogļskābais kaļķis ar ļoti niecīgiem dzelzs oksida,

māla v. c. piemaisījumiem. No akmeņa krāsas atkarājas viņu cietums: zilie un

zilgani melnie akmeņi ir cieti un tos izlieto pa lielākai daļai gravirām, vidējais

cietums ir pelēkās krāsas akmeņiem, kurpretim mīkstākie ir dzeltenbrūnganie

un dzeltenbaltie, kurus lieto litografiskajam spiedumam vispār. Lai akmeņus

padarītu lietojamus, viņus apšļaupj un gludina speciālās akmeņu šļaupjamās un

gludināmās mašinās ar smilšu un pumiķa palīdzību; šādi sagatavota akmeņa

plātne ir gatava tālākai apstrādāšanai un uzņem vienlīdzīgā mēra kā taukvielas,

tā ūdeni. Veidi, kurus tagadnes litografiskā technikā izlieto zināmas gleznas,

attēla vai spieduma darba pavairošanai, sadalās sekoši: 1) litografiskie zīmē-

šanas un gravēšanas veidi, un 2) litografiskie iespiešanas veidi krāsās. Pirmie

sadalās savukārt divās galvenās grupās: a) gludspieduma, un b) dobspieduma

veidos. Gludspieduma veidam jāpieskaita zīmējumi ar spalvu un krītu, dažādie

paņēmieni ar otiņu un pārnesuma paņēmieni: autografija, pārnesums no akmeņa,

no burtiem, no dobgrebtām vai kodinātām vara plātnēm, dažādās fotolitografiskās

metodes, anastatiskais pārnesums v. t. t. Otrā veidā ietilpst gravira, akmeņa

asējums vai dobkodinājums, mašinas darbi — pantografija, žilošēšana un reljefa

gravira.

Zīmējumus ar spalvu izdara uz mīkstāka, gludi notrītā akmeņa ar lito-

grafisko tušu, kura atšķiras no parastās zīmēšanas tušas ar to, ka satur daudz

taukuvielu, vasku un sveķu. Zīmējumu uzmet uz akmeņa ar zīmuli vai arī pārnes

ar kopējamā papīra palīdzību, pēc kam to izstrādā dažādās spalvas technikās.

Kad zīmējums gatavs, ļauj tušai iežūt, lai tauku vielas labāk iesūktos akmeņa

porās un tad kodina akmeņa virsmu ar zalpētra skābes un gummiarabika mai-

sījumu. Kad gumija no akmeņa atkal nomazgāta, akmeni ar ūdens un terpentina

palīdzību tā noslauka, ka izliekas, it ka tur nekas nebūtu virsū. leskatoties

tomēr var manīt mazliet tumšākas vietas, kuras ūdeni nav pieņēmušas. Akmeni

tagad novieto rokas spiedās un, ar mitru drēbes gabalu vai sūkli slaukot, aptriepj
vairākas reizes ar krāsas velmi — tik ilgi, kamēr zīmējums piesātināts, ass

kontūrās un pietiekoši izturīgs iespiešanai. Akmeni pēdīgi vēl reiz kodina un

nu var sākties iespiešana.

Krīta zīmējums uz akmeņa līdzinās krīta zīmējumam uz graudota papīra,
tikai šeit līnijas nav homogenas, kā spalvas zīmējumā, bet maigas un vaļējas,
kas zīmētājam dod iespēju darināt noskaņām bagātas gleznas un zīmējumus.

Nerunājot par paša zīmētāja technisko veiklību, galveno lomu šeit spēlē, atka-

rībā no sižeta, pareizi graudots akmens un speciālais, taukus un citas vielas

noteiktās proporcijās saturošais litografiskais krīts. Korektūras krīta zīmējumā

nav viegli izdarāmas un prasa vislielāko uzmanību. Krīta zīmējumam tuvu rada

ir krīta slaucīšanas paņēmiens, kur ar īpaša, no dzēšamā papīra vai ādas izga-
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tavota slauka palīdzību izberzē jeb izslauka uz akmeņa sasmalcinātu krītu, līdz

gūst vajadzīgās toņu pakāpes vai pārejas. Šo paņēmienu pielieto lielāku ģeo-

grāfisku karšu un krāsu plātņu izgatavošanā. Uz graudotiem akmeņiem var

zīmēt arī ar spalvu, kā arī spalvas un krīta zīmējumus kombinēt; noslēgtus un

pilnus plankumus noklāj ar tušu.

Diezgan ievērojamu vietu litogrāfijā ieņem autografija un pārnesums. It

īpaši autografija kalpo kā pavairošanas līdzeklis administrāciju, karaspēka

kancleju un technisko biroju vajadzībām — apkārtrakstu, plānu, paziņojumu,

zīmējumu v. t. t. izgatavošanai lielākā vairumā. Visos šajos gadījumos jāraksta

ar autografisko tinti uz sevišķi preparēta papīra vienas puses, kuru pēc tam

pārnes uz akmeni un iespiež parastajā kārtībā. Tāpat iespējams pārnest uz

akmeni citus autografiskus zīmējumus, kuri izpildīti vai nu ar spalvu, vai arī

uz dažādi graudota zīmējamā papīra. Pārnesums ir litogrāfijā tāds pat pavai-

rošanas līdzeklis, kāds grāmatiespiešanā stereotipija. To izdara tādējādi, ka no

oriģinalgraviras novelk tik daudz novilkumu, cik to uziet uz iespiežamās loksnes

formāta. Uz pēdējā ar adatas palīdzību piedur, pēc iepriekšēja sadalījuma,
visus novilkumus un izdara pārnesumu uz loksnes formātam piemērota akmeņa,

kura viens novilkums, iespiežot, dod uzreizi attiecīgu daudzumu eksemplāru.

Ar pārnesuma palīdzību iespējams bez tam vēl izdarīt pārnesumus no izcilus

un dobspieduma formām, no gaismas spieduma plātnēm v. c, dabūjot tādējādi

gludspieduma formu. Tāpat pārnesumu pielieto pie zīmējumu palielināšanas

(ko, veic ar speciālu aparātu palīdzību), nošu iespiešanas un daudz citiem darbiem.

Anastatiskais spiedums, kuru pēdējā laikā pamazām izskauž obral- un manul-

iespiedums, kā arī fotolitografija, pastāv iekš tam, ka jaunā kompleksa iegū-

šanai izlieto jau reiz iespiestu darbu, protams, ja oriģināls nav labots vai grozīts.
Anastatiski iespiestais darbs maksā daudz lētāk, kaut gan iespiedums nav visai

tīrs, un ļaunā puse ir tā, ka reproducējamais oriģināls, kurš daudzreiz mēdz būt

rets un vienīgs eksemplārs, iet bojā dažādo vielu un pārnesamās krāsas iedar-

bības dēļ, ar kurām oriģinālu ziež un sagatavo, lai gūtu iespēju to pārnest uz

akmeni vai cinku.

Litografisko zīmēšanas un gravēšanas veidu otrā, dobspieduma, grupā kā

pirmā būtu jāmin gravira. Zem gravēšanas saprotam zīmējuma un burtu iegreb-
šanu akmenī līdz zināmam dziļumam, ar tērauda adatas un smaila dimanta

palīdzību. Akmeņa gravirupielieto galvenā kārtā pie dažādiem maziem darbiem,

smalkiem, komplicētiem ornamentiem un sīkiem figurāliem izgreznojumiem,
kuri prasa asas kontūras un lielāko precizitāti. Gleznu reprodukcijai, kā arī

tā mākslinieciskā iespaida panākšanai, kuru gūst ar spalvas, krīta un autogra-
fiskiem zīmējumiem, viņa nav pielietojama. Krāsu uznes nevis ar velmju palī-

dzību, bet ar tā saucamo tamponu (vīšķi), kurš piesātināts ar eļļu un tauku krāsu.

Šī apstākļa deļ, no gravēta akmeņa iespiež tikai ļoti niecīgos metienos, kur-

pretim pie lielākiem metieniem pielieto jau iepriekš minēto pārnešanu. Akmeņa
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grāvim papildina akmeņa asējums, kurš, lai gan nespēj dot tik maigus toņu

plūdumus kā vara asējums, tomēr toņu smalkuma un dziļuma dēļ viņš dažādu

darbu izgatavošanai sevišķi noderīgs. Akmeņa asējums pamatojas uz to, ka uz

akmeņa virsmas, kura noklāta ar asfalta vai citu kodināšanas paklāju, izgatavo

ar adatu vai kasīkļu zīmējumu un pēc tam to kodina izcilus vai dobi; atkarībā

no tā paņēmiens mēdz būt pozitīva rakstura (melni svītrots zīmējums uz balta

pamata) un negatīva rakstura (balti svītrots zīmējums uz melna pamata). Vis-

lielāko nozīmi akmeņa asējums iegūst tad, kad nāk talkā speciālie palīga

aparāti: līnējamā, žilošējamā un reljefa mašina, kā arī pantografi. Šo mašinu

un aparātu sīkāka aprakstīšana neietilpst šī raksta rāmjos, un būtu vienīgi jāap-

robežojas ar piezīmi, ka šo aparātu palīdzība atvieglina visus litografa sīkos

darbus, bet it sevišķi vērtspapīru izgatavošanu, kur nepieciešama līniju kom-

binācija visdažādākos veidos un komplikācijās. Reljefa mašinas izlieto litogra-

fiskā gravēšanas technikā speciāli tam nolūkam, lai reproducētu plastiskus vai

reljefveidīgus priekšmetus, piem., medaļas, pie kam, oriģinālu reproducējot,

iespējama zīmējuma pamazināšana, palielināšana, apgriešana otrādi un apaļas

formas pārvēršana ovālā. Pantografs kalpo galvenā kārtā palielināšanai un

pamazināšanai; retāk arī kopēšanai. Ar visiem šiem aparātiem strādājot, gra-

vējamais irbulis negrebj pašā akmenī, bet noņem vienīgi plāno asfalta slānīti

visās tajās vietās, kuras tas pāri slīdot aizskar; pēc tam visas šīs vietas dobikodina.

Litografiskus iespiešanas veidus krāsās reprezentē chromolitografija un

fotolitografija.
Zem chromolitogrāfijas saprotam to litogrāfijas nozari, kura, pamatodamās

uz dažādām zīmēšanas un gravēšanas veidu technikām, dod iespēju iespiest no

vairākiem akmeņiem, vairākās krāsās, jebkuru krāsainu objektu: gleznu, plakātu,

ģeogrāfisku karti, etiķeti v. t. t. Tā ka ikvienam darbam piemīt savs raksturs

un īpatnīgums, tad arī saprotams, ka ikvienam no viņiem jāpiemēro tas chromo-

litografiskais izteiksmes veids, ar kuru šis īpatnīgums jo raksturīgāki izceltos.

lespiest iespējams tikai pa vienai krāsai un, tā kā chromolitografiskos darbos

izpildāmo krāsu skaits sākot no četrām, beidzas dažreiz ar divdesmit dažādām

krāsu niansēm — pamatkrāsas ieskaitot — tad ikkatrai atsevišķai krāsai vaja-

dzīgs savs akmens vai plātne. Visu litografisko krāsu iespieduma veidu pamats
ir tā sauktais kontūru akmens, uz kura reproducējamais zīmējums uzmests vai

nu kontūrās, vai arī apzīmētas visu izpildāmo krāsu robežas visos sīkumos. No

šī kontūru vai pamatakmena novelk tikdaudz novilkumu, cik krāsu vai krāsu

pāreju attiecīgā darbā; šos novilkumus pārnes uz attiecīga daudzuma prepa-

rētiem akmeņiem un — bāze litografa turpmākam darbam gatava. Kas attiecas

uz chromolitografijas speciālo techniku, tadtā ir analoga jau iepriekš aprakstītām

litografiskām technikām; starpība pastāv vienīgi iekš tam, ka šeit litografam jābūt

sava darba pilnīgam lietpratējam; pietiekoši jāpārzin zīmēšanas un gleznošanas

pamati un it īpaši jābūt labam un smalkam krāsu pazinējam, kā arī apzinīgam
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krāsu harmonizētājam. — To nozīmi, kuru savā laikā piešķīra daudzkrāsu, t. i.

chromolitografijai, pēdējos gadu desmitos, un it sevišķi beidzamā laikā, mazi-

nājusi fotomechanika, kura, pateicoties īsājai krāsu skalai, arvien jo vairāk

izspiež pirmāk minēto ar viņas laiku prasošiem daudzkrāsu punktēšanas veidiem

un garo krāsu skalu.

Fotolitogrāfija balstās uz apgaismota un neapgaismota chromželatina vai

citu gaismas jūtīgu vielu savstarpējām attiecībām. Šī metode ir ļoti savā vietā

tad, kad jāiespiež lielāka formāta lapas ar mazu metienu, jo cinka klišeju izga-

tavošana šādā gadījumā izmaksā ļoti dārgi. Visbiežāk pielieto netiešo fotolito-

grafisko metodi ar gaismas jūtīgu želatina pārnesamo papīri. Sevišķi šim nolūkam

dabūjamo fotolitografisko papīri padara gaismas jūtīgu, liekot kalibichromata

atšķaidījumā, pēc kam tumšā istabā klāj uz stikla plātnes žūšanai, lai papīris

mantotu gludu, spīdošu virsmu. Tādējādi sagatavotu papīri liek zem fotogrāfiskā

negativa un kopē. Tad papīra virsmu viscaur ievelmē ar treknu pārnesamo krāsu

un liek uz zināmu laiku aukstā ūdenī, kur atmirkst neapgaismotās želatina vietas

un atdalās chroma sāls. Kad nu mērcēto lapu nosusina ar filtra papīri un atkal

ievelmē, tad, ar slapju vates kušķīti berzējot, treknākrāsa atstājas no atmirkušām

vietām, kurpretim pārējās vietas stingri saista krāsu. Šādā kārtā dabūto želatina

kopiju žāvē, pēc tam ieliek starp mitrām papīra loksnēm un beidzot pārnes uz

akmeni. Jāpiemin vēl, ka reproducējamais oriģināls var būt divējāds: svītr-

veidīgi vai pustoņos izpildīts. Pirmā gadījumā pietiek ar vienkāršu fotogrāfisku

uzņēmumu, pēdējā, turpretim, jāizdara tā saucamais autotīpiskais vai pustoņu

uzņēmums, kur pustoņi sadalās spieduma veidam piemērotā graudojumā.

Ālgrafija un cinka spiedums. Kaut gan Zolenhofenas litografiskam akmenim

piekrituši nenoliedzami nopelni grafiskās mākslas pacelšanas ziņā, tomēr aplū-

kojot lietu no cita viedokļa, jānāk pie slēdziena, ka viņam piemīt arī viens, otrs

trūkums, kurš dažu labu reizi rada neparocības un neērtības. Nelūkojoties uz

to, ka akmeņu ar labām īpašībām Zolenhofenaslaustuvēs paliek arvienu mazāk,

un ka tādēļ vien jau jādomā par atvietojumu, uzduramies uz akmeņu neparo-

cīgumu pārvietošanas ziņā: pirmkārt — smaguma, otrkārt — trausluma dēļ.

Tālāk nāk klāt dilšana, jo pēc katrreizējas iespiešanas zīmējums noberžams

par tikdaudz, par cik taukvielas akmeņa porās iesākušās. Beidzot — praksē

atgadās tādalieluma formāti, kuriem trūkst attiecīga lieluma akmeņu; arī akmeņu

cena nav zemā. Visi šie iemesli jau agrāk izsauca mēģinājumus atvietot akmeni

ar ko citu, un pēc daudzkārtīgas meklēšanas lika beidzot apstāties pie aluminija

un cinka plātnēm. Spieduma formas sagatavošanas ziņā šīs plātnes analogas

akmenim, jo viņas iespējams padarīt līdzīgi uzņēmīgas kā taukvielām, tā ūdenim.

Neielaižoties sīkākā alumīnija un cinka plātņu apstrādāšanas un sagatavošanas

technikas apspriešanā, būtu tomēr jāatzīmē raksturīga algrafisko spiedumu

plātņu īpašība — sevišķi lietderīga māksliniekiem — t. i. tieša skicēšana un

zīmēšana uz preparētām aluminija plātnēm. Parocības ziņā algrafijai un cinka
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spiedumam daudz kopēja. Kad arī dažu tiešo paņēmienu labad aluminijs būtu

jānostāda pirmā vietā, tomēr, no otras puses ņemot, cinks lētāks par aluminiju

un daudzkrāsuspiedumā krāsas iznāk tīrākas nekāno aluminija plātnēm iespiežot;

vispār, cik līdz beidzamam laikam novērots, cinks, jau minēto kā arī daudzu

citu priekšrocību dēļ, ieguvis pirmdzimtības tiesības. Metāla gludspieduma

plātņu galvenā labā īpašība tomēr pastāv iekš tam, ka viņas mazāk nolietojas,

nelūst, rada piesātinātāku spiedumu nekā porainais akmens un pieļauj tāda

lieluma formātus, kādi akmeņspiedumā neiespējami. Fotogrāfiskos un fotocinko-

grafiskos paņēmienus izpilda attiecīgi fotolitografiskiem paņēmieniem, pie kam

fotogrāfijas un cinkogrāfijas priekšrocība ir — tieša kopēšana uz metāla, kas

uz akmeņa grūti veicams. — Lai no visa sacītā nepaliktu tāds iespaids, ka lito-

grāfija būtu ar to itkā ēnā bīdāma, jāpiemetina, ka tie daudzie paņēmieni un

technikas, kuras mēs litogrāfiju apskatot minējām, kā: gravējums, asēšana v. 1.1,

vēl ilgi paliks Zolenhofenas akmeņa nepārspējama specialitāte. Metāla plātnes

paātrināja vienīgi litogrāfijas progresu, dodamasviņai iespēju pāriet uz rotācijas

mašinām un, reizē ar to, no tiešā spieduma uz netiešo, t. i. ofsetspiedumu.

OFSETSPIEDUMS. Pārejot uz ofsetspiedumu, būtu vispirms garāmejot

jāapskata tas spieduma veids, kurš deva ierosinājumu ofsetspiedumam, proti:

iespiedums uz skārda, kuru pielieto skārda preču rūpniecības ražojumu izgrez-

nošanai. Šis spieduma veids, kuram tieši ar grafisko mākslu maz kopēja, ir

patstāvīga rūpniecības nozare, un šos spieduma darbus izpilda uz īpašām skārda

spiežamām mašinām. Tā ka novilkt no litografiskā akmeņa tieši uz skārdu

grūti iespējams, tad skārda iespiežamai mašinai pierīkots otrs, ar kaučuka jeb

gumijas drēbi pārvilkts cilindrs, kurš uzņem no pārnesamā cilindra zīmējumu

un nospiež to uz skārdu. lespiedums tā tad iznāk netiešs: no akmeņa uz pār-

nesamo cilindri, no pārnesamā cilindra uz kaučuku un no pēdējā uz skārdu.

Ofsetspieduma sākumu raksturoja 1908. gadā kāds Guglers, runādams par

pirmo litografisko gumijas spieduma mašinu, šādi: »Mazas, plānas cinka plātnes,

uz kurām izdarīti pārnesumi, tiek uzvilktas uz vienu no trijām mašinas vēlmēm.

No pirmās nospiedumu pārnes uz vidējo, ar gumiju apvilkto, un no šīs pēdējās

uz papīri. Pateicoties gumijas jeb kaučuka elastigumam, iespējams iespiest pat

uz visgrumbulainākiem papīriem.« Šis paziņojums izsauca gludspiedējos jo dzīvu

interesi, un pateicoties tam, ka cinka spiedums uz rotācijas mašinām, kā arī

kaučuka palīdzība skārda spiedumā bija jau zināmi, ofsetspiedums jo ātri izpla-

tījās un guva dominējošu stāvokli. Galvenās priekšrocības, kuras šis jaunais

paņēmiens sevī slēpj, ir šādas: 1) Ātras gaitas ziņā ofsetspiedas pārspēj pat

visātrākās gludspieduma spiedās un, kaut gan kopijas vai pārnesuma izgata-
vošana prasa mazliet vairāk laika nekā salikuma formas stereotipēšana pie izcil-

spieduma, tomēr aiztaupās piekārtošanas laiks, kurš ofsetspiedumā lieks; iespie-
šana var sākties tūlīņ pēc plātnes iekāršanas. 2) Tā ka spiežamo papīru lielākā

tiesa balināta ķīmiskā ceļā, tad papīris pēc izgatavošanas vēl tomēr satur daļas
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no vienas vai otras ķimikālijas, kuras tiešajā spiedumā, pie slapināšanas, atdalās

un iespaido cinka plātni, ar ko pārnesuma izturīgums ļoti mazinājās. Ofset-

spiedumā papīra pieskāršanās cinka plātnei atkrīt un reizē ar to arī visi ļaunumi.

3) Ofsetspiedumā iespējama arī tādu papīra šķirņu izlietošana spiešanai, kuras

gludspiedumā nepadodas nelīdzenās virsmas dēļ, pie kam iespiežamais attēls

skaidrumu un asās kontūras nezaudē; vienīgais noteikums, ka papīrim jābūt labi

līmētam un bez putekļiem. 4) Tā ka ofsetspiedumā papīris mitrājai plāksnei

nepieskaras, viņš paliek sauss, kādēļ arī nesaraujas un, vairākas krāsas iespiežot,

veicina precizu krāsu saiešanos kontūrās. Tāpat arī krāsas piepatur savu pir-

mātnējo spodrumu. 5) Krāsas ir daudz maigākas un vieglākas nekā akmeņ-

spiedumā un treknais spīduma vizuļojums neduras acīs. 6) Chromolitografijas

garā krāsu skala samazinās lielā mērā, jo krāsu nianses un pārejas var samazināt,

sadalot zīmējumu punktos, svītrās vai smalkā graudā. Tādējādi ofsetspiedas

palīdzējušas gludspiedumam paplašināt fotomechanikas darba lauku un atrast

jaunus darba novadus, jo moderna ofsetiestāde nav iedomājama bez pilnīgas

fotogrāfiskas ietaises; viņa ir galvenā palīdze ofsetspiedumā plātņu izgatavošanā.
GAISMAS SPIEDUMS. Gludspieduma daudzās fāzes noslēgsim ar īsu ap-

skatu par gaismas spiedumu jeb fototipiju, kura atšķiras no pārējiem iespie-

šanas paņēmieniem ar to, ka iespiešanu izdara nevis no cietiem ķermeņiem, kā

akmeņa, cinka v. t. t, bet no stikla plātnes, kura pārvilkta ar mīkstu, vārīgu
želatina kārtiņu. lepriekš attiecīgi sagatavotu stikla plātni pārvelk ar chrom-

želatinu un novieto žāvēšanai tā saucamā sausināmā kastē. Šo, tagad gaismas

jūtīgo, plātni paliek zem laba fotogrāfiska pustoņu negativa un ar fotometra

palīdzību kopē: rezultāts — brūns pustoņu attēls uz dzeltena pamata. Negativa

necaurredzamās vietas — kuras patiesībā ir oriģināla gaismas vietas — repre-

zentē dzeltenās partijas, kurpretim caurredzamās vietas pieņem vairāk vai

mazāk brūnganu nokrāsu. Ja nu šādu plātni apslapina ar ūdeni, tad neap-

gaismotie laukumi chromželatinā bagātīgi uzsūks ūdeni t. i. atmirks, mazliet

tumšākās vietas pieņems ūdeni mazāk, un pilnīgi apgaismotās, intensivi brūnās

vietas neuzņems ūdeni nepavisam, t. i. paliks sausas. Kad tagad šādu"plātni
ievelmē ar tauku krāsu, tad ūdeni pilnīgi uzņēmušās vietas krāsu nepieņems,
mazāk atmirkušās vietas (pustoņi) pieņems krāsu zināmā mērā, un sausās

vietas, kuras zīmējumā parasti mēdz būt visdziļākās ēnas, pieņems krāsu pilnīgi

un pie iespiešanas reprezentēs segtas svītras vai pilnus plankumus. lespiešanu

no gaismas spieduma plātnēm izdara uz gaismas spiedumam piemērotām rokas

spiedām un gaismas spieduma ātrspiedām —tikai vienā krāsā. Lai eksistences

cīņā varētu pastāvēt, tad arī gaismas spiedumam bija jāmeklē jauninājumi:

tos atrada, ievedot daudzkrāsu gaismas spiedumu jeb chromofototipiju. Krāsas

atdzīvināja šo citkārt blāvo ķermeni un, pateicoties tām, kā arī maigi noskaņo-

tiem, skaidriem, bet pilnīgiem toņiem, daudzkrāsu gaismas spiedumam, sevišķi

gleznu reprodukcijā un labos, precizi izpildāmos darbos, piešķiramas pirmtiesības.
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DOBSPIEDUMS

Ja izcil- un gludspiedums savu māksliniecisko īpašību dēļ piemērots lētai

masu produkcijai, tad dobspiedums ar savu daudzpusību slēpj sevī visas iespē-

jamības apmierināt visizsmalcinātāko mākslas gaumi. Ar dobspiedumu iespējams

izsaukt punktu, svītru un pus- (caurspīdīgus) toņus, tā ka šādējādi, melni-balti

veidotās gleznās, caur bagāto toņu atšķirību gandrīz nav manāma trūkstošā

krāsa. Tās atstāj tādu iespaidu, it kā iespiešanai būtu lietotas vairākas krāsas.

Kombinējot daudzās iespējamības toņu radīšanai, visām gleznām iespējams

rast piemērotāko izteiksmes veidu. Ar kodināšanu mākslinieks patur savās

rokās toņu spēku un var dot gleznai ikkatru vēlamu noskaņu. Noteiktā strādāšana

un iespēja radīt toņu vērtības jebkurā veidā, dobspieduma techniku pastāvīgi

apsveiks kā piemērotāko teicamu kopiju izgatavošanai.

Asējums, grebums, kasīšanas paņēmiens un vēl daudz citi dobspieduma

veidi ir mākslas īpatnējas valodas un tāpēc tām arī patstāvīgi jāatspoguļojas

oriģināldarbos. Kā citā valodā tulkotā dzejā daudz kas zūd no oriģināla daiļuma,

īpatnības un tīksmes, tā daudz skaistuma iet zudumā oriģinalgleznās — tās repro-

ducējot. Meistari, kas atrodas uz augstākās mākslinieciskās gatavības pakāpes,

apzinājušies šī oriģināla mērķa lielo nozīmi un tāpēc rodas ar īpatnēju izjūtu

apdvesti asējumi un grafiskas lapas, kuras jau no tapšanas kā tādas ir domātas

un top par pilnīgiem mākslas ražojumiem.

GREBUMS. Teicamākais darba rīks, tiklab smalku kā rupju svītru radīšanai

metālā — ir greblis. Strādāšanu ar to sauc par grebšanu. Skatoties pēc izlietotā

plātņu materiāla, grebtās plātnes nospiedumu nosauc vai nu par vara, tērauda

vai bronzas grebumu vai arī citādi. Rīkošanās ar grebli prasa no mākslinieka

ļoti daudz vingrības, tāpēc ka tas nav tā turams un vadāms, kā otiņa, spalva
vai zīmulis.

Grebšanas gaita īsumā šāda. Jāņem sīksta, iespējami cieta vara plātne,

kuras virsmai jābūt labi notrītai un nogludinātai, jāpārvelk tā ar kodnes šķidrumu
necaurlaidošu plānu slāni, t. i. jāslāņo. Slānis sastāv no vaska, terpentina un

piķa. Tas pēc tam jāapkvēpinā. Tad jāizgatavo grebjamās gleznas pārvednis

vai uzmetums, jāuzliek tas uzmanīgi uz slāņotās plātnes un pie tās jāpiestiprina.

Pārvešanai jālieto asējamā adata. Ar to jāizdur — (jāizpunktē) gleznas apveidi,

punktveidīgie caurumiņi viegli jākodina un plātne jānotīra. Pēc tam sākas

plātnes apstrādāšana ar grebļiem. Saprotams, ka te no svara zīmētāja sajūta.
Kaut gan šāds darbs prasa daudz pūļu, toties mākslinieka gribai padota katra

svītras daļiņa. Ar grebli iespējams metālā iegrebt visspēcīgākās svītras, smalkas,

briestošas un izskanošas līnijas, punktis un svītrojumus un, īsi sākot, katru

zīmējuma elementu izcelt.

Jāatzīmē, ka tā saukto griežamo vai auksto adatu lieto pa lielākai daļai

zīmējuma pārvešanai, apveidošanai, rotāšanai un galvenām kārtām darba galīgai
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nobeigšanai. Bet daži no vecajiem māksliniekiem, un vairāki arī no jaunājiem,

izgatavojuši zīmējumus tikai ar aukstu adatu vien (point sec).

Izlabošana ir ļoti grūta un iespējama vienīgi no jauna nogludinot un notrinot

izlabojamās vietas. Ap grebtām svītrām, grebtiem un dzeltiem punktiem radušos

drazu ar kasekli noņem vai nogludina.

Līnija un punkts kā toņus radošs zīmēšanas elements, gatavas gleznas aplū-

kotājam reti kad iespiežas apziņā. Nepiegriežot priekšmetam vajadzīgo vērību,

skatītājs bieži interesējas vienīgi par tēlojuma dabiskumu. Tikai nobriedušākai

mākslas gaumei rodas arī prieks darinājuma atziņā.

Kā līnija tāpat arī punkts savās īpašībās, kā zīmēšanas elements, neskatoties

uz viņa vienkāršumu ir modulacijas spējīgs. Ar dažādos stiprumos, lielumos un

atstatumos pareizi grupētiem punktiem iespējams tāpat izsaukt toņus un glez-

nainus priekšstatus. Katrā ziņā punktētu dobspieduma plātņu izgatavošana, kur

katra punktiņa ar apdomu jārada pati par sevi, prasīs daudz vairāk laika, nekā

līniju grebums. Bet, tāpat kā mākslinieciski uztverts līniju grebums, tā arī labs

punktu grebums izteiks savas technikas veidu un viņa vērtības pazinēji to turēs

augstā cieņā. Punktu radīšanai spodrā plātnē lieto dažāda veida grebļus.

Tādā pat kārtā, kā līniju grebumam, aizasējot priekšā netik vien apveidus,
bet arī grebjamās līniju kārtas, var arī punktu grebumā aizzīmēt priekšā kontūras

ar punktētām līnijām un toņus ar punktu grupām uz slāņotās plātnes un tos kodināt.

Arī ar smailiem, asiem tērauda kaltiem, tā sauktiem dzēļiem vai dzeļamiem

veseriem var uz iepriekš attīstīto principu pamata uz plātnes radīt gleznu. Šis

paņēmiens lietots sešpadsmitā gadu simtenī un ir ticis patapināts no tā laika

zeltkaļiem.

Krīta un zīmuļa paņēmienos punktis uz plātnes izsaucamas arī ar dažāda

veida ritentiņiem. Sīki zobotos ritentiņus pa plātni var vadīt tā, ka rodas nevien

veselas punktētu līniju rindas, bet arī veseli punktēti laukumi, caur ko uz plātnes

iegūstami krīta un zīmuļa zīmējumi.

Neviens grafiķis, vienalga kādā technikā tas savu darbu izved, nedrīkstētu

tāpēc baidīties no pūlēm, iegūt kaut cik prašanas un vingrības grebļa lietošanā,

jo kā palīga līdzeklis pie lielum lielā vairuma dobspieduma plātņu izgatavošanas

tas pastāvīgi spēles ievērojamu lomu.

Arī patstāvīgi darbi katrā ziņā rastos daudz lielākā skaitā, ja virsroku gūtu

pārliecība, ka grebuma galvenā mākslas vērtība nav meklējama izsmalcinātu

technisku paņēmienu monumentālā grebumā, ne garlaicīgā izmērītu līniju kārtu

izgatavošanā, bet brīvā grebumā, kas nenes sevī vairs nekādas attēlojošu

elementu pazīmes, bet kurā turpretim slēpjas nepārspējamas oriģinallabuma

īpašības, kas tām ļauj izpausties savās tiesībās.

Grafiskās roku darbu mākslas, viņu priekšgalā grebums, pirms fotogrāfiskā
laikmeta izpildīja oriģinālu reproducēšanas un vairošanas vietu. Viņas bija tās,
kas deva vienīgo iespēju izgatavot labus atdarinājumus. Šo darbu tad arī attic-



ČETRKRĀSU
SPIEDUMS

iespiests
ar

firmas

Kast
&

Ehinger

G.m.b.H.
Stutgartē,

krāsām.

fRISUSI





97

cīgi samaksāja. Caur to grebums kļuva par iecienītu reproducējošu mākslu, kur

šīs nozares pārstāvji varēja parādīt savas spējas un zināšanas.

Māksla tiecas pēc maizes, viņa var būt dzīves spējīga tikai tad, ja tā var

mākslinieku uzturēt.

Ar foto-mechanisko reprodukciju tai tagad nepavisam vairs nav iespējams

sacensties. Vecie vara grebēji viens pēc otra izmirst, bet diemžēl līdz ar

viņiem kapā aiziet arī daudz technisku spēju un zināšanu. Jauna dzīvība tomēr

sāk plaukt uz gruvežiem. Naivāka techniskā ziņā, bet apdvēsmota toties vairāk

no jaunības svaiguma, tā jau tagad uzrāda atsevišķus grebumus, kas sniedzas

līdz veco meistaru oriģināldarbiem un savukārt rāda, ka mazājam grebļa galam
lemts ilgs, nesagraujams mūžs.

ASĒJUMS. Visu dobspiedumu vadošā technikā ir asējums. Šī māksla zī-

mētājam nerada nekādas sevišķas grūtības, uz tās dibinās kombinētie paņē-
mieni un viņa ir šūplis veselai rindai dažādo novirzienu paņēmieniem.

Māksliniekam, kas droši traucas uz mērķi, saprotams, pamatīgi jāpārzin

pamatnoteikumi un jābūt zināmai visos sīkumos pašai darba gaitai. Tiem,

turpretim, kas sajūt prieku, aplūkojot grafisko mākslinieku radītos darbus, lai

atziņa par šādās dobspieduma lapās ieliktām pūlēm baudījumu vēl vairāk kāpina.

Asējumu, sauktu arī par ofortu, izgatavo sekošā kārtā. Metāla plātni pār-

klāj ar skābi necaurlaidošu slāni. Ar noasinātu stienīti vai adatu šo slāni tad

līdz pamatam izvago. Pēc tam plātni ieliek skābē, kura iedarbojas uz metāla

daļiņām, kas atbrīvotas no šī slāņa un tās izšķīdina. Pēc skābes un slāņa no-

ņemšanas uz plātnes tad redzams padziļināts zīmējums. Šo padziļinājumu

piepilda ar iespiežamo krāsu un ja nu tam stingri uzspiež papīri virsū, tad krāsa

pielīp pie tā un atspoguliskā veidā parāda zīmējumu.
Asēt var daždažādus materiālus, visus metālus, ziloņkaulu, stiklu v. t. t,

tomēr iespiežamo plātņu izgatavošanai visnoderīgākais paliks metāls un gal-

venām kārtām varš. Bez tam vēl lieto cinku, tēraudu un misiņu.
Tērauda plātnes slāņo gluži tāpat kā vara. Tērauda ļaunās īpašības tās, ka

tas stiprā mērā padots gaisa iespaidiem. Pat no roku sviedriem un dvašas uz

tā viegli rodas rūsas plankumi, kas ļoti grūti izskaužami un traucējošus traipus

uzrāda arī iespiedumā. Tāpat plātņu papildu apstrādāšana ir savienota ar lielām

grūtībām, jo tērauda cietuma dēļ darba rīki ātri nolietojas un pastāvīgi jāasina.

Tērauda priekšrocības tās, kano viņa var iegūt vislielāko vairumulabu nospiedumu.

Misiņš savu īpašību dēļ varam stāv vistuvāk, bet labuma ziņā pēdējais to

pārspēj.

Sevišķs paņēmiens ir tā sauktais vēmis mou. Tas pastāv iekš tam, ka še

uz plātnes jāapstrādā tāds slānis, kas ar taukiem pataisīts mīksts. Mīkstājam
slānim virsū uzliek papīri un uz tā paša papīra ar zīmuli tad uzzīmē zīmējumu.
Tanīs vietās, kur vilktas zīmējuma kontūras, mīkstais slānis pielīp, ko kopā ar

papīri tad noņem. Ar kodināšanu pēc tam sasniedzami īpatnēji svītru efekti.
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AKVATINTA. Šis paņēmiens pastāv ar piekļāvīgām sveķu daļiņām pār-
klātu plātņu kodināšanā. Ar šo kodināšanas technikas paveidu iespējams pat-

stāvīgi radīt gleznainus priekšstatus, vai ar jauktu techniku, piemērām, pēc jau

iepriekš plātnē izdarīta asējuma uz tā ar akvatinta toņiem sasniegt ievērojamus

efektus. Priekšstati, kādus tos uz papīra var radīt ar tušu un otiņu, ar kodi-

nāšanu še izsaucami uz plātnes.
Ja spodri notrītu plātni ieliek kaut kādā kodinātājā, tad tas vienmērīgi

iedarbojas visā plātnes virsmā un izšķīdina metālu. Pēc skābes zināmas

iedarbošanās plātni aplūkojot, tā izskatīsies blāva. Šādā veidākodinātas plātnes

nospieduma izskats būs gaiši-pelēks. Kodinot plātni vēlreiz un ilgāku laiku

un iespiežot to otrreiz, atkārtosies tā pati parādība, kāda bija novērojama pirmo

reizi. Plātne paliks gan drusku plānāka, bet manāmi grubuļaināka tās virspuse

tomēr nekļūs, kāpēc no tās arī nav iegūstams tumšāks nospiedums. Lai caur ilgāku
kodināšanu sasniegtu attiecīgi tumšākus toņus, plātne jāgraudo. Visa plātnes

virsma jāsadala sīciņi mazās daļiņās vai punktiņos, kuru vienai daļai jābūt aiz-

sargātai no skābes iespaida, lai daļiņas, kas starp tām atrodas, varētu kodināt

un tādā kārtā padziļināt. Skābei ilgāki iespaidojot plātnes spodrās daļiņas,

tās dziļāki tiek kodinātas. No sveķiem apklātām, nekodinātām daļiņām rodas

tad izcelti plankumiņi, tādi kā uzkalniņi un, mainoties ar blakus stāvošiem padzi-

ļinājumiem, sastāda ievērojami grubuļainu kopvirsmu, no kuras iegūstams attie-

cīgi toņains nospiedums. Jo mazākas ir izceltās vietas un jo tuvāki tās atrodas

viena pie otras, toties sasniedzams mīkstāks tonis. Jo rupjāks grauds, toties

cietāks izskats graudojumam nospiedumā.

Virsmas sadalīšana no skābes norobežotos plankumiņos un brīvi stāvošās

daļiņās, sasniedzama dažādos veidos, piem., ar sveķu pilieniņiem, apsmidzinot

ar sausām sveķu daļiņām, ar šķidru akvatinta slāņošanu, tad, apsijājot ar stipri

karsētu sāls pulveri, sasildītu, ar ļoti plānu normālu slāni pārklātu neapkvē-

pinātu plātni, robojot ar smilšu papīri vai arī daudz citādos veidos, pie kam, ska-

toties pēc toņa vajadzības, ar katru atsevišķu paņēmienu — attiecīgi to apstrā-

dājot — sasniedzami dažāda veida akvatinta toņi.

MECCOTINTO. Līdz šim mēs redzējām, ka visu aprakstīto dobspieduma

iespiežamo plātņu izgatavošanas veidu pamatos bija princips, ka tās vietas un

svītras, kuras nospiedumā redzamas tumšas, plātnes lēznē jāzīmē, radot tajā

padziļinājumus vai to grubuļojot.

Kasīšanas mākslā un meccotinto paņēmienā jāiet pretējais ceļš, sagatavojot

viscaur vienādi grubuļainu lēzni, kura bez kaut kādas tālākas apstrādāšanas
uzrādītu samtveidīgu, melnu nospiedumu un tad jāizsauc zīmējums ar gaišo

vietu nogludināšanu.

Šim nolūkam lieto tā saukto iegareni apaļo svārstāmo dzelzi, šūpekli vai

graudojamo tēraudu ar sīkiem, asiem zobiem. Ja šo svārstāmo dzelzi uzliek

stāteniski uz spodrinātu vara plātni un virza to, svārstot, krustām-šķērsām pa
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plātni uz priekšu un atpakaļ, mazliet pa labi un kreisi piespiežot, tad zobiņi

iespiežas metālā un pārklāj visu plātni it kā ar samtveidīgiem punktiņiem.

Līdzīgi rezultāti sasniedzami ar maziem zobotiem, graudotiem vai rievotiem

ritentiņiem vai velmītēm. Tāpat ļoti smalks grauds iegūstams arī ar smilšu vai

smirģeļpapīri, ja to uzliek uz vara plātnes un izvelk cauri vara spiedām, atkār-

tojot šo paņēmienu vairākas reizes.

Vai nu šādā, vai tādā veidā graudotu plātnes virsmu pēc tam apstrādā ar

kasīkļu, izkasot un nogludinot zīmējuma gaišās daļas un radot tādā kārtā pār-

ejas no dziļi mīkstām ēnām līdz pilnīgiem gaišumiem.

Apejot svītrošanu, ar kasiklu, tā tad, iespējams niansēšanā pāriet no melna

uz baltu un, izmantojot veselas lēznes, sasniegt pagatavojamā darbā liegi vienu

otrā saplūstošus toņus.
Ar to arī izskaidrojami meccotinto mākslas samtainie dziļumi un maigās

toņu pārejas.

Vara plātņu iespiešana prasa mīlestības pilnu apiešanos un māksliniecisku

izjūtu. Darbs savienots ar lielu laika patēriņu. No vidēja lieluma plātnes iespē-

jams izgatavot vienā stundā apmēram sešus novilkumus, no lielas plātnes, tur-

pretim, dažreiz pa diviem un pat pa vienam novilkumam. Cik daudz laika prasa

darbs, vislabāki saprotams tad, ja to salīdzina ar spiestuvju spiedu ražīgumu.

Ar rokas spiedām, apaļos skaitļos rēķinot, iespējams izgatavot vienā stundā

100 novilkumus, ar ātrspiedām —1000 novilkumus un ar velteņspiedām — 20000 no-

vilkumus. Uzkrāsošana un slaucīšana pakrāsu noskaņojot grebuma un ofortu

spiedumos ir tik svarīgs technisks paņēmiens un tie uz iespiešanas rezultātiem

labuma ziņā atstāj tik lielu un ievērojamu iespaidu, ka kļūst pilnīgi saprotams,

kāpēc daudzi mākslinieki iespieduši un vēl tagad paši personīgi iespiež savus

darbus. Pirmos novilkumus mākslinieki paši pārbauda un vēro jau tāpēc vien,

ka plātne ātri nolietojas un, tālab, saprotams, pirmos labākos novilkumus māksli-

nieki mēdz, kā mākslinieciskus, apzīmēt ar savu vārdu vai ēpreuves d'artistes.

Tas tiek darīts vēl pirms mākslinieka vārda iespiešanas plātnē, no kurienes arī

cēlies nosaukums: »novilkumi, darinātipirms mākslinieka vārda došanas«, »avant

la tettre«. Pirmājos novilkumos mākslinieki ar lielu 'patiku labprāt mēdz uz

plātnes malām kodināt un iegrebt dažādus īpatnējus izdomātus uzmetumus kā

iespieduma atzīmes, kuras pēc tam tiek izskaustas. Šos novilkumus arī nosauc

par «atzīmētiem novilkumiem« vai »epreuves ā remarques«. Tādus novilkumus

sevišķi meklē krājēji. Bet ne mazāk nozīmīgi krājējiem ir mēģinājuma novil-

kumi, kuri no mākslinieka izgatavoti pa plātnes apstrādāšanas laiku efekta no-

vērtēšanai no vēl pilnīgi nepabeigtām plātnēm. Mēģinājuma novilkumus no ofor-

tiem, kurus izgatavo tieši pēc kodināšanas, sauc par «novilkumiem pēc kodi-

Pat jau pilnīgi nobeigtas plātnes mākslinieki bieži groza; tāpēc arī

dažāds plātnes izskats vai »etats«. Šīs plātnes dod iespēju novērot mākslinieka

darba un domu gaitu.
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Plātņu mūžs ir pārāk īss. Visīsākais ir plātnēm, kas izgatavotas kasīšanas

veidā un ar aukstu adatu. Pat no plātnēm, kas izgatavotas vienīgi ar grebli, var

iegūt tikai 100 ļoti labus, līdz 600 labus un apmērām 800 pieņemamus novilkumus.

Tālākie novilkumi nav vairs teicama labuma. No plātnes, tā tad iespējams iz-

gatavot 1200 līdz 1600 derīgus, bet ne vienāda labuma novilkumus.

TĒRAUDA GREBUMA IZCILIZSPIEDUMS. Kā vara un tērauda grebumi

neapstrīdami ir cēlākie reprodukcijas veidu paudēji, tā arī pēdējā laikā tērauda

grebuma iespiešanas paņēmiens resp. tērauda grebuma cilnspiedums vai tērauda

grebuma izcilizspiedums katrā ziņā būs viscienīgākais, sevišķi tirdzniecības

iespiežamo darbu ietērpšanas veids un reprezentants.

Ka ne ar vienu no lietojamiem reprodukcijas paņēmieniem nav iespējams

atdarināmos un attēlojamos priekšmetos sasniegt tādu toņu mīkstumu un pār-

pilnību, kā to atļauj vara un tērauda grebums, tā arī tērauda grebuma izcil-

izspieduma paņēmiens jāuzskata gandrīz kā nepārspējams iespiešanas technikas

sasniegums.
Šis paņēmiens ārzemēs tirdzniecisku iespiežamo darbu tērpšanā attiecīgās

aprindās bauda nedalītu piekrišanu un arvien vairāk izplatās. Šajā veidā izga-

tavotās vēstuļu dzegas, reklāmu kartes, veikalnieciski ziņojumi v. t. t. atstāj

ārkārtīgi imponējošu, cienīgu un patīkamu iespaidu uz šo māksliniecisko iespie-
žamo darbu saņēmējiem, kāds glud- un izcilspiedumā līdzīgā kārtā pagatavotās
veikala vēstuļu loksnēs nav sasniedzams.

lespiežamo plātņu izgatavošana notiek sekošā kārtā: ja gravierim pie darba

vajadzīgs greblis, kalts, dzēli un citi darba rīki un ja tam jālieto ēvel- un frēz-

mašina, tad tērauda grebuma technikā prasa citu instrumentu lietošanu. lespie-
šanai lietojamai tēraudaplātnei jābūt dekarbonizētai (t.i. atsvabinātai no oglēkļa

savienojumiem), ap IV
2
līdz 3mmbiezai, pilnīgi lēzenai, bez skrambām un spoguļa

spodri gludinātai. Šī mīkstā, tīri nogludinātā un nokarsētā plātne jāpārvelk ar

slāni, kas sastāv no vaska, šellakas, mastikas un asfalta. Caur šo melnopamatu

grebejs nu asē iepriekš pārvesto zīmējumu ar adatu, kura var būt apaļi, trīs-

stūraini un dažādi citādi asināta un ietvērta zīmulim līdzīgā kociņā, atbrīvojot

gludināto tērauda lēzni. Gatavais zīmējums tad redzams balts uz melna pamata.

Zīmējumu pēc tam kodina. Kad zīmējuma smalkākās vietas ar kodināšanu

padziļinātas lidz zināmam iespiežamam dziļumam, tās aizsedz ar šķidru

asfaltu. Tad zīmējumu atkal kodina tālāk un kodināšanu turpina tik ilgi, kamēr

sasniedz visdziļākās lēznes. Ja tas paveikts, tad ar terpentinu no plātnes

nomazgā pamatu un ar trīsstūrainu grebli papildus apstrādā, ņemot palīgā

vairojamo stiklu. Pēc tam, kad plātne pienācīgā kārtā atkal nogludināta, to

ķimiskā ceļā rūda. lespiešanai lieto parastās vara iespiežamās spiedās. Jaunākā

laikā lieto arī sevišķi stipri būvētas un patentētas tērauda grebuma ātrspiedas.
HELIOGRAVIRA (GAISMAS KODINAJUMS). Heliogravira jeb gaismas

kodinājums ir foto-mechanisks dobspieduma paņēmiens un skaitās par vienu no
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visteicamākiem reprodukcijas technikas veidiem. Gaismas kodinājuma iespie-

žamo formu vai plātni izgatavo galvenām kārtām fotogrāfisku procesu ceļā.

To tagad lieto gandrīz vienīgi tanīs gadījumos, kad sienu rotāšanai no eļļas

gleznām jāizgatavo zināmas reprodukcijas. Vispirms jāizgatavo, saprotams, no

fotogrāfiskā oriģinalgleznas uzņēmuma — negatīvs. Pēc tam no negatīva —

diapozitīvs. Tajā būs redzams oriģināla pareizais izskats uz stikla plātnes un,

proti, oriģināla gaišās vietas tiešām gaišas (caurredzamas) un tumšās — arī

tumšas. Diapozitīvu tad uzliek uz papīri, kas pārklāts ar gaismas iespaidīgu

želatīna slāni, gluži tāpat, kā pie gaismas spieduma plātnes izgatavošanas.

Abus pēc tam iespīlē rāmī un izliek gaismas iedarbei (kopēšanai). Tad papīra

lapu uzspiež uz sevišķi sagatavotas vara plātnes un ieliek to karstā ūdenī. Še

tiek izšķīdināts viss neapgaismotais želatins. Apgaismotā un tāpēc nešķīstošā

līmes zubstance paliek tāda kā „līmes ciļņa" veidā uz plātnes. Ar pilnām tie-

sībām tāpēc runā par cilni, ka līmes gleznai ir nevienāds biezums. Visbiezāks

tas ir tur, kur gaisma caur diapozitīvu varēja visstiprāki iedarboties. Tas,

saprotams, notika visgaišākājās vietās. Visplānākā līmes glezna būs tur, kur,

pateicoties diapozitīva stiprājām melnājām vietām, gaisma varēja vienīgi paspēt

gaismas iespaidīgā līmes slāņa virsmu maķenīt pārvērst, proti, padarīt to ne-

šķīstošu. Tas zīmējas tā tad uz vistumšākām vietām. Pēc tam, kad brīvās, no

līmes gleznas neapklātās plātnes daļas pārvilktas ar asfalta atšķaidījumu,

to ieliek dzelzschlorida šķīdumā. Še plātne tiek kodināta. Tā kā kodnes

šķidrums uz plātnes var sākt vēlāk izšķīdināt visur tur tās vietas, kur tam

vajadzēja vairāk laika, lai izspiestos cauri līmes kārtai, uz plātnes radīsies

nevienādi padziļinājumi. Gleznas ēnas vietas plātnē būs visdziļāki kodinātas.

Turpretim gleznas gaišākās vietās pirmātriējā plātnes virsma paliks gandrīz

pavisam neaizskārta.

Vara plātnes sagatavošana pastāv iekš tam, ka uz tās laiž nobirt sveķu

putekļiem un tos tad izkausē. To dara tamdēļ, lai izsargātu metālu no gluži

gludas nokodināšanas. Pilnīgi gluds metāls pat padziļinājumos nedrīkst būt jau

tāpēc vien, ka tad tam nebūtu iespējams saturēt iespiežamo krāsu, kas mazinātu

šā spieduma īpatnību.

Heliograviras iespiežamo plātņu izgatavošanai iespiešanai uz ātrspiedām
lieto sietiņus, gluži tāpat kā pagatavojot autotipiju. Tāpēc arī heliograviras

iespiedumi, kuri iespiesti uz ātrspiedām, pārklāti ar tādu pašu punktiņu tīklam

līdzīgu struktūru kā autotipijas. — Ar heliograviru iegūstamas arī ļoti īpatnējas

krāsainas reprodukcijas. Gleznas atsevišķās vietas iespiežamā plātnē ar vīkšķu

palīdzību apziež ar attiecīgām krāsām (zaļu, zilu, sarkanu v. 1.1.) un ļoti uzmanīgi
slauka. Ar vienu vienīgu nospiedumu tādā kārtā daudkrāsaino iespiežamo

gleznu pārnes uz papīri. Tā kā šāda veida iekrāsošana ir saistīta ar pārāk lielu

laika patēriņu un savienota ar lielām pūlēm, daudzkrāsu heliograviras tāpēc
arī pieder pie dārgākiem spiedumiem.
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ATRSPIEDU UN VELTEŅDOBSPIEDUMS. Šis jaunāko laiku dobspieduma

paņēmiens dienas gaismu ieraudzījis vēl nesen atpakaļ, 1910. gadā. Pateicoties

šim atradumam sasniegts arī senlolotais mērķis, izdot dienas avizes ar teicamām

ilustrācijām. Dobspiedumu blāvais izskats un to toņu mīkstums atstāj māksli-

niecisku, gandrīz pilnīgi plastisku iespaidu, kādu nevar uzrādīt gandrīz neviens

cits spiedums. Aiz šī iemesla tad arī novērojamas tieksmes labākus, ilustrētus

katalogus, ilustrētus laikrakstus v. t. t. izgatavot šinī iespiešanas paņēmienā.

Šis spiedums prasa arī sevišķas konstrukcijas mašinas un, proti, velteņdob-

spieduma mašinas: 1) lokšņu ielaišanai, 2) bezgalīgājam papīrim un 3) dobspie-
duma ātrspiedas. Pie diviem pirmājiem veidiem iespiedumu gūst no velteņa,

pie pēdēji minētā veida, turpretim, no gulošām klišejām. Pie divām pirmājām

mašinām kodinājums atrodas uz iespiežamā velteņa, kurš pats ir no tērauda —

apvilkts ar dažus centimetrus biezu vara slāni. Uz šī velteņa tad nu ar foto-

grāfijas palīdzību pārved reproducējamo gleznu, burtus v. 1.1. un dziļi kodina, t. i.,

pretēji vienkāršām izcilspieduma autotipijām ēnas še kodina dziļi, gaišās vietas

(gaišumus) turpretim nemaz. Arī trešā veida mašinām vajadzīgās klišejas

pagatavo gluži tāpat. Kamēr vienkāršā grāmatu spiedumā lietojamām klišejām

iekrāso tikai izcilus kodinātās vietas un tās iespiež papīrī, tikmēr kodināto dob-

spieduma velteni resp. dobspieduma klišeju pārklāj pilnīgi ar krāsu, pie kam

iespiešana tomēr notiek tikai no dziļumiem līdz gaišumiem. Krāsu, kura pār-

klājusi visu klišeju—līdz papīra cauriešanai—tiktāl atkal paspēj atsvabināt no

klišejas tā saucamais ģelzis, tā kā tā paliek tikai dziļi kodinātās vietās, bet no

izcilus stāvošām vietām un no malām tiek noņemta pavisam.

TRĪSKRĀSU DOBSPIEDUMS. Pēdējie technikas sasniegumi dobspieduma

attīstībā uzrāda jau pavisam jaunu etapu šinī laukā. Ja līdz šim daudzkrāsu

dobspiedumi bija pazīstami vienīgi kā mākslas ražojumi uz atsevišķām lapām,

tad tagad Amerikā, Holandē un beidzot arī Vācijā daudzkrāsu dobspiedumu jau

lieto lielos un pat milzīgos apmēros sniedzošos metienos. Amerikā un Holandē

daudzkrāsu dobspiedums atrodas jau gandrīz vai pilnīgi ilustrētu laikrakstu

kalpībā. Vācija, kura līdz šim iespiešanas technikas sasniegumu ziņā soļojusi

visas pasaules priekšgalā, šimbrīžam vēl gan mazliet nosebojusies, kas vedams

sakarā ar viņas ārkārtīgi grūtiem finansieliem apstākļiem un vara trūkumu.

Bet rosība, kāda pašlaik manāma darba gaitas, aparātu un mašinu papildināšanā,

liecina, ka daudzkrāsu dobspiedums Vācijā tuvākā nākotnē tiks piekopts lielā

stilā. Mūs, kā kaimiņu tautu, tas sevišķi interesē, jo atrodamies vistuvāki šiem

grafiskās mākslas sasniegumu avotiem. .

Cik augstu pilnības pakāpi daudzkrāsu dobspiedums sasniedzis, liecina no

iepriekš minētām valstīm pienākušie paraugi.
Sevišķu ievērībupelna trīskrāsu dobspiedumi vēl tāpēc, ka tiempar paraugiem

reproducēšanai ņemti dažādu mākslas techniku oriģināli, proti: eļļas gleznas un

akvareļi. Jāsaka, ka trīskrāsu dobspiedums sprausto mērķi sasniedzis un cienīgi
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nostājas līdzās oriģināliem. Vienīgi vara dobspiedumam īpatnējais brīnišķīgais

dziļums savienojas še ar skaistājām krāsām lieliskā kopiespaidā, kas sajūsmina

nevien lietpratēju, bet arī katru mākslas cienītāju.

Kas zīmējas uz pašu iespiešanas veidu, tad še vajadzīga sevišķas kon-

strukcijas mašina, kurā ap iespiežamo velmi iekārtotas trīs kodināmās velmēs

un trīs krāstvertnes lielākos atstatumos. Visas trīs krāsas jāiespiež ātri viena

pēc otras. Starp vēlmēm atrodas žāvējamie aparāti, kuri katru krāsu, pirms
otra tai tiek uzspiesta virsū, pa daļai izžāvē. Tādēļ, ka turpmākā krāsa tiek

iespiesta uz «iepriekš vēl pilnīgi neizžūvušo, krāsas mazliet saplūst un tādā

kārtā rodas mierīgā, dižā, blāvā, mīkstā trīskrāsu dobspieduma glezna visā

savā mākslas pilnīgā izskatā.

Atskatoties atpakaļ uz dobspieduma—cēlāko no visu iespiežamo techniku—

attīstības gaitu grafiskās mākslas laukā, jāiegaumē, ka tās ražojumi, sākot no

15. gadu simteņa beigām, kā izredzētu mākslinieku rets un dārgs roku darbs,

bijuši pieietami vienīgi karaļiem, ķeizariem un retiem mirstīgiem. Gluži tāpat,

kā savā laikā iespiesta grāmata. Lai atceramies tik, ka Mārtiņš Luters stāstīja

reiz kautko par ķēdēs kaltiem dieva vārdiem. Bet ne jau ķēdēs kalti tie bija.

Tās bija retās dārgās grāmatas, kuras tamdēļ pieķēdēja pie lasāmām pultēm

toreizējās bibliotēkās, lai tās nenozustu, netiktu nozagtas vai paņemtas līdzi.

Reiz daudz kas ir bijis ...
Un izbijis ...

Jau 1770. gadā pazina katūna un tapešu dobspiedumu. Bet simts gadus vēlāk

Kārlis Klišs (Klič) — Vīnē — pagatavoja jau foto-mechaniskā ceļā katūna iespie-

žamās velmēs.

Pēc 1895. gada tas pats Kārlis Klišs no kāda angļu ciema raidija pa visu

Eiropu par smieklīgi lētu naudu miljoniem uz papīra skaisti reproducētas ievē-

rojamāko Eiropas galeriju gleznas, kuras atšķīrās no visām pārējām ar savu

samtaino dziļumu. Un ja mēs tagad apskatam amerikāņu, holandiešu un vācu

daudzkrāsu dobspiedumus, kurus neizgatavo vis vairs pa vienam vai diviem

eksemplāriem stundā uz vienkāršām rokas spiedām — tikai vienā krāsā — pašam
māksliniekam klātstāvot un pašam personīgi ar savu delnu krāsu slaukot, bet

kad viss ražošanas process notiek foto-mechaniskā ceļā uz velteņspiedām ar

10000 līdz 20000 un vēl vairāk eksemplāriem vienā stundā, bez mazākās māk-

slinieka līdzdarbības un piepalīdzības, tad jānāk pie slēdziena, ka dobpieduma
technikas attīstība sasniegusi milzīgus augstumus. Bet pie reizas arī ievērojamus

dziļumus. Tā padarījusi pieietamus mākslas avotus visplašākām ļaužu šķīrām.
Un ja grāmatu iespiešanas atradums un iespiests vārds nesis gaismu un

civilizāciju, tad dobspiedumam jātop par cilvēces daiļuma izjūtas izkopēju un

vēicinātāju.
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GRAFISKO ARODUMĀCEKĻUIZGLĪTOŠANAS

STĀVOKLIS ATSEVIŠĶĀS VALSTĪS

DR. HERBERTA HAUŠILDA

Leipcigas grāmatiespiedēju mācības iestādes skolotāja

71 M~īcekļu izglītošanas nozīme pastāv iekš tam, ka ar to rodas iespēja saga-

/ļ/f tavot strādniekiem un techniskiem vadītājiem pēcnācējus. Mācekļu

izglītošanas jautājuma atrisināšana, t. i. mācības ilgums, apjoms un

metodes, stāv ciešā atkarībāno tiem techniskiem un tirdznieciskiem uzdevumiem,
kuri attiecīgam arodam zināmos apstākļos jāveicina vai jāizpilda. Katra aroda

ražošanas spējas ir atkarīgas no tā vispārējā saimnieciskā organisma, kurš

ietver sevī kā daļu arī attiecīgo arodu un saimnieciski uztur to dzīves spējīgu.
Ja nu attiecīgais arods un saimnieciskie apstākļi ilgāku laiku atrodas savstar-

pējas iespaidošanas stāvoklī, tad gluži dabīgi, ka mācekļu izglītošanas problēmas
atrisināšanu nosaka šis savstarpējas iespaidošanas rezultāts, kas radies kā

produkts no prasītās iespējamības un ieguldītā kapitāla atmaksāšanās. Lai

uzņēmums saimnieciski un tirdznieciski atmaksātos, nepietiek ar to vien, ka to

organiskā un techniskā ziņā ierīko pēc visjaunākām prasībām un apgādā ar

modernām mašinām. Nepieciešams, lai arī strādnieku un darbu vadītāju tech-

niskā, mākslinieciskā un garīgā izglītība būtu nostādīta tā, ka viņi arodā var

izpaust arī savu personību un izpildīt tos saimnieciskos uzdevumus, kādus attie-

cīgājam arodam stāda zināmie apstākļi. Ļoti maldas tie, kuri iedomājas mācekļu

izglītošanas jāutājumu atrisināt ar kādas citas, uz citādas saimnieciskas attī-

stības pakāpes atrodošas zemes izglītošanas tendences kopēšanu, kaut arī vis-

labākos nolūkos. Tā ka katrs arods uz visciešāko saistīts ar zināmas politiskas,

ģeogrāfiskas vai kādas citādas saimnieciskas vienības uzplaukšanu vai pagrim-

šanu, ar katru pārgrozību šīs vienības vispārīgā stāvoklī, tad arī mācekļu

izglītošanas veidi un paņēmieni ir atkarīgi no šiem vispārējiem iespaidiem. Ja

mēs salīdzinātum mācekļu izglītošanas stāvokli, piem., Vācijā un Amerikas

Savienotās Valstīs vai Austrālijā, tad šāds salīdzinājums pilnīgi apstiprinātu

iepriekš konstatēto principu par aroda un reizē ar to arī mācekļu izglītošanas

jautājuma ciešu sakarību ar katras valsts vispārējiem saimnieciskiem apstākļiem.

Vēl vairāk: no tam, kā attiecīgā valstī nokārtots mācekļu izglītošanas jautājums,

var taisīt slēdzienu par šīs valsts vispārējo saimniecisko organizāciju un kon-

stitūciju. Valsts saimnieciskā uzbūve un mācekļu jautājums atrodas savstarpēji

iedarbojošās attiecībās caur attiecīgo arodu, kurš ir ieinteresēts abu šo faktoru
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izveidošanā. Savstarpējas iedarbības pavedieni paviršam aplūkotājam, protams,

paliek neredzami. Sakarā ar noteicošo saimniecisko lielvalstu, kā Vācijas,

Amerikas Sav. Valstu, Anglijas un tās koloniju v. 1.1. savstarpējās saimnieciskās

cīņas paasināšanos, arī mācekļu jautājuma atrisināšana zaudē savu iepriekšēju

specifiski arodnieciski-partikularo nozīmi un kļūst par starptautiskās saim-

nieciskās politikas akūtu dienas jautājumu. Es paredzu, ka vistuvākā nākotnē

mācekļu izglītošanas jautājumu mēģinās izšķirt no starptautiskās saimniecības

politikas viedokļa, varbūt sakarā ar patlaban starptautiski kārtojamo, pagaidām

tīri sociālistisko, prasību par 8 stundu darba dienu. Pastāv taču jau starptau-

tiska mācekļu apmaiņa starp draudzīgām valstīm (Angliju un Amerikas Sav.

Valstīm). Ja jau 8 stundu darba diena ir kļuvusi par līdzekli ierobežot saim-

nieciskās konkurences cīņu, tad mācekļu izglītošanas jautājumam, cēloniskā

sakarībā ar iepriekšējo jautājumu, agri vai vēlu jākļūst par starptautiskas poli-

tikas dienas kārtības priekšmetu, par cilvēka darba spēka izmantošanas pro-

blēmu, jo tikai mācekļu techniskās un garīgās izglītošanas metodes intensivitate

var atsvērt tos zaudējumus ražošanā, kuri būs darba laika ierobežojuma neiz-

bēgams rezultāts. Man liekas, ka starp jaunākā laika mēģinājumiem, padarīt

saimniecisko dzīvi un ražošanas sistēmu vienkāršāku (sindikātu dibināšanu,

ražošanas normēšanu), t. i. padarīt to intensīvāku, no vienas puses un darba

laika jautājuma starptautisko nokārtošanu no otras puses, pastāv ļoti dziļi cēlo-

niski sakari, ar kopēju, savstarpēji mainošos, dzenuli. Kā tas arī nebūtu —

cilvēka darbaražīguma intensivitātes pacelšanu valdošās lielvalstis jau sen atzi-

nušas par vienu no svarīgākiem ikdienas politikas jautājumiem. Šinī ziņā daudz

darījušas zināmas aprindas Amerikas Savienotās Valstīs (Teilors). Viņu ieteiktā

metode tomēr ir nepareiza tanī ziņā, ka tā cilvēku uzskata tikai par mašinu,

kas darbojas pēc zināmas šemas. Šīs metodes trūkumu nevar izlabot arī ar

paredzēto strādnieku izlasi pēc individuelām spējām. Utilistiskais lietderības

princips šinī metodē ir vienpusīgi pārspīlēts, un ekonomiskā-komercielā ziņā

par maz elastīgs, lai sniegtu kaut cik apmierinošus panākumus. Var jau būt,

ka šī un dažas citas tai līdzīgas metodes taisni amerikāņu ražošanas aparātam

pašlaik ir vispiemērotākās, tomēr citām zemēm, kā piem., Vācijai, tās kā jautā-

juma atrisinājums nekrīt svarā. Tam ir dziļāki cēloņi. Zemēs ar vecāku un

iesakņojošos kultūru un ar raksturīgi izveidotu dzīves pamatu, tiklab atsevišķa

īpatņu kā arī visas tautas loģiskās domāšanas vispārējā garīgā izglītība un rutina

caurmērā ir pavisam citāda, noteiktāka, zolidāka un drošāka, nekā zemēs, kur

attiecīgo īpašību nav vai tās ir savādākas.

Ja mēs sākumā konstatējām, ka valsts saimnieciskā uzbūve, arods un mā-

cekļu izglītošanas jautājums stāv viens ar otru ciešā sakarā ar to darbības

rezultātu, ka pirmie divi faktori nosaka pēdējo, tad atrisinot šo atziņu tāļāk,

mums jānāk pie slēdziena, ka mācekļu izglītošanas jautājuma iekšējais saturs

un metodes pilnība savukārt ir atkarīgi no tā sabiedrības organisma garīgā,
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loģiskā un morāliskā izglītības līmeņa, no kura tas ir izaudzis. Cik autoram

bijis iespējams iepazīties ar šiem grūti atrisināmiem problemiem, viņš nācis pie

slēdziena, ka mācekļu izglītošanā noteicošo lomu spēlē abi iepriekš minētie

faktori: attiecīgā saimniecības organisma uzbūve, organizācija un darbība no

vienas puses un sabiedrības caurmēra garīgais un psichiskais līmenis no otras

puses. Kā šie abi elementi izveidojas, tā neizbēgamā sakarībā jāattīstās arī

mācekļu izglītībai. Tie iespaido pēdējo tādā pat pakāpē, kā viņi paši pārveidojas.

Pēc šo principu noskaidrošanas un izprašanas nebūs vairs grūti orientēties

par mācekļu izglītošanas stāvokli atsevišķās zemēs. Tagad mums kļūs sapro-

tams, ka itkā šķietamais sistēmas un noteiktības trūkums taisni šinī nozarē ir

tomēr zināma, dzīves diktēta, sistēma, kuru nevar pēc patikas pārveidot pēc
citu zemju parauga, ja negrib radīt sarežģījumus attiecīgas valsts dzīvē. Katras

valsts resp. aroda vajadzības pašas nosaka mācekļu izglītošanas metodes, ap-

jomu un ilgumu, bet šo vajadzību raksturu savukārt nosaka augstāki faktori —

tautas saimniecība un pasaules saimniecība.

Katrai zemei viņas saimnieciskās attīstības gaitā pienāks laiks, kad mācekļu

izglītošana kļūs par degošu dienas jautājumu un proti tad, kad sāksies saim-

nieciskās dzīves un ražošanas pārveidošanās process.
Šis degošais jautājums

nebūs atrisināms tik ilgi, kāmēr darbosies šis noteicošais, pārveidojošais process.

Ja kāda saimniecības nozare no amatniecības, no sīko darbnicu ražošanas

sistēmas pāriet uz rūpniecības, uz masu ražošanas veidu, ar organizētu darba

dalīšanu ražošanas procesā sākot ar izejvielām, pusfabrikātiem un beidzot ar

gatavo preci — tad līdzšinējā mācekļu izglītošanas metode vairs neder. Viņa

ir jāpārveido un to izdara vai nu ražošanā ieinteresētie (uzņēmēju savienības,

lielākas ražošanas iestādes, arodbiedrības) vai pati valsts. Te sevišķa nozīme

piekrīt mācekļu ierindošanai dalītā, t. i. specializētā preces izgatavošanas pro-

cesā, kura no vienas puses prasa vienpusīgu specializētu izglītošanu, kuras

sekas ir nepietiekoša resp. vāja visas attiecīgās ražošanas nozares pārzināšana,

bet no otras puses rada nepieciešamību pēc papildinoša izlīdzinājuma, pēc
zināmu teorētisku un praktisku zināšanu un spēju piesavināšanās. Šī izlīdzi-

nājuma realizēšana jāveic mācekļu skolai ārpus darba vietas, piekopjot reizē

ar to jauno cilvēku sabiedriski-cilvēcisko vērtību un rakstura izkopšanu.

Mēs Vācijā sen jau esam atsvabinājušies no tās māņticības, ka mechanizētais

strādnieks ir visizveicīgākais, t. i. visvairāk ražotspējīgais. Taisni otrādi — saim-

nieciskā ziņā daudz lielāka vērtība ir tam strādniekam, kuram bez techniskās

veiklības piemīt arī augstākas personīgas un sabiedriskas īpašības. Tamdēļ

mācekļu izglītošana jāsāk jau tautskolā, pirms iestāšanās arodā. Tā tas ir Vācijā

un visās tanīs valstīs, kur pastāv vispārējā obligatoriskā skolas apmeklēšana.

Vācija patlaban gatavojas šinī ziņā spert lielu soli uz priekšu, ievedot vienotu

skolu sistēmu visā valstī. Šinīs valstīs mācekļus sagatavo ne tikai techniski,

bet arī garīgi. Kā cilvēkus, kā sabiedrības un saimnieciskās dzīves locekļus. —
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Visās citās zemēs mācekļu izglītošanas jautājums atrodas vēl uz tās pakāpes,

kuru šīs valstis sen jau pārdzīvojušas. Tur šai izglītošanai ir stipri šaurāka

nozīme.

Mācekļu izglītošanas jautājuma un reizē ar to arī grafisko arodu mācekļu

jautājuma vispārēja iztirzāšana no augstāka viedokļa un plašāks ievads bija

nepieciešams, lai lasītājam būtu iespējams taisīt zināmu slēdzienu par apstāk-

ļiem tanīs zemēs, kuras turpmāk tiks minētas un par kurām autoram ir kaut cik

pareizi dati pie rokas. Lai veiktu šo lielo uzdevumu, ir nepieciešams, ka lie-

lākas organizācijas ar starptautiskiem sakariem krāj materiālus un grafisko
arodu skolu adreses; vienai personai tas nav iespējams. Uzņēmēju un darbi-

nieku organizācijas varētu šinī ziņā darboties kopā. Atzīmēto skolu sastāvs

nav pilnīgs: Mūsu aroda interesēs autors būtu ļoti pateicīgs, ja atsevišķo valstu

speciālisti šeitsakopotos materiālus papildinātu, tiklab satura ziņā kā arī plašumā.

Vācijā grafisko arodu mācekļu izglītošanu izdara speciālās skolās vai spe-

ciālās klasēs, kuras pastāv pie obligatoriskājām special- un papildskolām (arodu

skolas, amatnieku skolas) vai arīpa gadījumam pie mākslas arodaskolām (Frank-

furtē p. M.). Šīs skolas uztur vai nu privātas ieinteresētas organizācijas, vai arī

valsts un pašvaldības. Katrā gadījumā skolas atrodas zem valsts (kādas mini-

strijas) uzraudzības, jo pēdējā pa daļai šīs iestādes pabalsta. Katrs māceklis,

pēc astoņgadīgās obligatoriskās tautskolas beigšanas, ir spiests vismaz 3 gadi

apmeklēt mācības iestādi ar obligatoriskās special- un papildskolas raksturu.

Ja mācības laiks ir 4 gadi (burtlicis, iespiedējs, ķimigrafs v. t. t), tad 4. skolas

gads pagaidām vēl ir brīvprātīgs. Vecākā un lielākā specialskola ir Leipcigas

spiestuvju īpašnieku sabiedrības grafiskā mācības iestāde Leipcigā (Buch-

druckerlehranstalt mLeipzig) burtličiem, iespiedējiem, reprodukcijas ķimigraīiem,

retušētājiem, burtu lējējiem, stereotipētājiem un galvanoplastiķiem, ar special-

un papildskolas raksturu. Skolas pārvaldē piedalās uzņēmēji un algas darbinieki.

Obligatoriskais skolas apmeklēšanas ilgums 3 gadi, bez tam 1 gads brīvprātīgs.
Mācības ilgums 4 gadi, lējējiem, galvanoplastiķiem un stereotipētājiem 3 gadi.

■Pēc četrgadīgas skolas apmeklēšanas māceklis var nolikt palīga eksāmenu.

Pārējo grafisko nozaru mācekļiem ierīkotas īpašas skolas pie obligatoriskājām

special- un papildskolām. — Līdzīgas mācības iestādes atrodas Frankfurtē pie
Mainas un Berlinē, kuras pievienotas vietējām mākslas arodu resp. papild-
skolām. Visās citās lielākās un vidējās pilsētās pie pastāvošām special- un

papildskolām, arodu skolām, amatnieku vai mākslas arodu skolām ierīkotas

speciālas klases grafiskiem arodiem, kurās mācības pasniedz attiecīgi speciālisti.

Mācekļiem šīs klases jāapmeklē 3 gadi. Mākslinieciskai un pa daļai arī tech-

niskai tāļākizglītībai galvenā kārtā kalpo dažādas valsts un pašvaldību mākslas

arodu skolas vairākās lielpilsētās, bet vispirmā kārtā grafisko mākslu un grā-
matu iespiešanas arodu valsts akadēmija Leipcigā, mākslas arodu skolas Altonā,

Barmenē, Berlinē, Bremenē, Breslavā, Desavā, Diseldorfā, Elberfeldē, Erfurtē,
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Esenē, Hamburgā, Hanoverē, Karlsruhē, Ķelnē, Krefeldā, Magdeburgā, Maince

un Minchenē. Pēdējā pastāv arī mācības un izmēģināšanas iestāde fotogrāfijai,

ķimigrafijai, gaismas kodināšanai un gravēšanai, ar tādiem pat uzdevumiem kā

Leipcigas akadēmijai. Mākslas arodu skolas pastāv arī Nirnbergā, Ofenbachā

p. M., Stutgartē v. 1.1, bez tam grāmatiespiedēju technikums Leipcigā. Augstāk

uzskaitītās un tām līdzīgas iestādes kalpo galvenā kārtā palīgu tāļākizglītošanai

un sagatavošanai meistara eksāmenam. Pie iestāšanās šinīs iestādēs prasa pa

lielākai daļai mācekļa apliecību vai vismaz divgadīgu praksi.

Tāds pat stāvoklis kā Vācijā ir arī Šveicē: obligatoriskai pamatskolai pie-

slienas grafiskas specialskolas vai klases Bazelē, Bernē, Cīriķē un Žeņevā,

kurās izglītojas arodu mācekļi.

Austrijā bez parastām specialklasēm pie obligatoriskājām special- un pa-

pildskolām pastāv īpaša grāmatiespiedēju un burtu lējēju papildskola Vīne,

kura obligatoriski jāapmeklē visiem Vīnes spiestuvju un burtu lietuvju mācekļiem.

Šī skola atbilst grafiskai mācības iestādei Leipcigā. Bez šīs Vīnē pastāv vēl

grāmatsējēju apvienības special- un papildskola un valsts grafiskā mācības

un izmēģināšanas iestāde.

Čekoslovakijas republikā blakus obligatoriskām papildklasēm un privātiem

palīgkursiem Prāgā, Reichenbergā, Brinā, Presborgā v. t. t, nesen ierīkoti

tirdzniecības un arodu kameras arodu veicināšanas institūts un technoloģiskais

arodu muzejs Prāgā, un valsts iestāde ārodu veicināšanai Mērās apgabalā Brinā.

Šinīs mācības iestādēs darbojas periodiski kursi iespiedējiem, burtličiem, stereo-

tipētājiem, grāmatsējējiem v. 1.1.

Par Poliju trūkst tuvāku ziņu; Varšavā pastāvot kāda pus privāta, pus

valsts uzturēta specialskola pie vietējās mākslas arodu skolas. Tāpat navnoteiktu

ziņu par agrāko Austrijas amatniecības institūtu Krakavā.

Ungārijā arodmācekļu izglītošana un līdz ar to arodskolu jautājums nonācis

pilnīgā sabrukuma stāvoklī, kam par cēloni valsts grūtais saimnieciskais stāvoklis.

Mācekļu izglītošana notiek darba vietās, bez kādas vispārējas teorētiskas pa-

pildizglītības. Tāpat kā citās valstīs, piemēram Vācijā, arī Ungārijā ar mācekļu

izglītošanu nodarbojas dažādas privātas organizācijas — palīgu, faktoru un citu

speciālistu apvienības, tomēr šiem centieniem nav nekādu redzamu panākumu,

jo trūkst sistēmas un darba metodes. Augstākai izglītībai kalpo Budapeštas

mākslas amatniecības skolas specialklase.

Bez kādas svarīgākas nozīmes ir arī Bukarestes mākslas amatniecības skola

un citas agrākās ungāru specialskolas (Kronštatē), kas diezgan zīmīgi raksturo

rumāņu tautas kulturelās darbības spējas.

Balkanu valstīs grāmatrūpnie čība atrodas uz ļoti zemas attīstības pakāpes,

kamdēļ to šeit tuvāki neraksturosim.

Somijas grāmatrūpniečībā redzamu vietu ieņem Helsiņforsa, kura var pre-

tendēt uz zināmu atzinību arodu mākslas izkopšanas laukā. Savas skolas So-
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mija ierīko pēc zviedru un vācu skolu parauga un uztur ar šīm zemēm sakarus

mākslas un arodu jautājumu izveidošanā.

Par Krieviju trūkst skaidru un noteiktu ziņu tiklab šinī, kā arī daudzos

citos jautājumos. Ir zināms, ka lielākā daļa no cara laika mākslas iestādēm, kā

mākslas akadēmijas mākslas amatniecības klases Peterpilī un Maskavā, mākslas

muzeji v. t. t. tika pasargātas no iznīcināšanas un zem citiem nosaukumiem

darbojas tāļāk, pat ievērojami pavairotas un papildinātas. Tas pats, liekas

noticis arī ar mācekļu izglītošanas iestādēm, kuras, vismaz pēc darbu programas,

pārveidotas pastāv tāļāk (pēc starptautiskā grāmatiespiedēju sekretariāta ziņām

Padomju Krievijas grāmatrūpniecības arodu savienība uztur 39 mācekļu skolas,

kuras tiek apmeklētas no 1976 mācekļiem, kas iztaisa 40% no arodānodarbinātiem

mācekļiem. Maskavā bez tam pastāv augstāki kursi spiestuvju vadītāju saga-

tavošanai, kurus apmeklējot 45 kvalificēti grāmatrūpniecības darbinieki. Red.).

Ka padomju republika mācekļu izglītošanas jautājumu pareizi novērtējusi, to

liecina zocializēto grāmatrūpniecības uzņēmumu pārstāvju ierašanās pagājušā

gadā Leipcīgā, kuri sevišķu vērību piegrieza speciālas literatūras iegādāšanai

par mācekļu izglītošanu un šī jautājuma plašākai noskaidrošanai. Savu darbību

pārtraukušas vai vēlāk pievienotas citiem valsts obligatoriskiem izglītības insti-

tūtiem ir bijušā Štiglica mākslas specialskola, kā arī laikrakstu »Novoje Vremjas«

un »Birževija Vedomosti« skolas. Bijusē »Novoje Vremjas« skola tagad savienota

ar oficiālo orgānu »Pravda« un »Izvestija« spiestuvēm. Mākslas veicināšanas

biedrības skola un bijusē cara techniskās biedrības grafiskā skola vairs ne-

pastāv. Šo skolu uzdevumus tagad veic pa daļai obligatoriskās skolas, pa daļai

augstākās mācības iestādes Peterpilī un Maskavā (universitāte, techniskā augst-

skola). Par agrāko grafisko skolu Ķijevā autoram nebija iespējams ievākt tuvākas

ziņas. Arī par pārējām ziņām autors nevar uzņemties pilnu atbildību, jo sniegtā

informācija no vienas un otras puses uzrādapārāk lielas pretrunas. Tā, piemēram,

kāds vācietis, kurš dzīvo Maskavā raksta, ka kvalificēto grāmatrūpnieku skaits

no 1917. gada samazinājies par % līdz 7/s un ka valsts izdevniecība savus

iespiežamos darbus liekot pagatavot ārzemēs. Patiesība laikam būs tā, ka taga-

dējā Krievija pilnīgi pareizi saprot mācekļu izglītošanas svarīgo nozīmi arī

monopolizētos valsts uzņēmumos un tamdēļ cenšas agrākās mācības iestādes

piemērot tagadnes prasībām, kaut arī, varbūt, lietas faktiskais stāvoklis nav

gluži tāds, kādam tam pēc programas vajadzētu būt. Zināma nozīme piekrīt arī

tam, ka padomju republika cenšas saistīt Maskavā ārzemju grafiķus-komunistus

kā mācības spēkus.
Uz augstas, Vācijai līdzīgas attīstības pakāpes stāv Zviedrija. It pareizi

Zviedrija atzinusi, ka vispilnīgāko izglītību māceklis bauda, savienojot praktiķu

ar teoriju, t. i. ja māceklim pēc mācības darbnicā dod iespēju apmeklēt speciālu

skolu. Zviedrijā no 1918. gada pastāv bezmaksas papildskola ar speciālām

klasēm un darbnicām (darba mācības metode). Šī skola mācekļiem obligatoriski
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jāapmeklē 2 gadi (30 skolas ned,ēļas ar 6 stundām nedēļā, Leipcigā 40 nedēļas

ar 9 stundām nedēļā). Pēc tam nāk 2 gadīgā mācekļu skola ar vienu pilnu

mācibas dienu nedēļā 8 līdz 9 mēneši gadā, kura tāpat ir bezmaksas un obliga-

toriska (tā tad kopā 4 obligatoriski skolas gadi; Leipcigā pagaidām tikai 3,

protams, ar garāku mācības laiku: 10 mēneši gadā ar 9 stundām nedēļā). Uz

šīm divām zemākām pakāpēm pamatojas speciāla skola (brīvprātīga) augstākai

tāļakizglītībai (līdzīgi Vācijas mākslas amatniecības klasēm) ar palīgu un mei-

staru kursiem. Mācības plāna sastādīšanā un mācību pārraudzīšanā piedalās

arī attiecīgās ieinteresētās organizācijas, kā, piemēram, Svenska boktrvckare-

foreningen v. c.

Par Norvēģiju nav nekādu ziņu.

Dānijā pastāv īpaša mācekļu skola un tāļakizglītībai Fagskolen for Bog-

haandvaerk Kopenhāgenā ar specialklasēm iespiedējiem, burtličiem, grāmat-

sējējiēm un reprodukcijai; bez tam mākslas akadēmija Kopenhāgenā. Arī šeit

ieinteresētās organizācijas ņem līdzdalību mācekļu izglītošanā.

Holandē ir kāda plaši un moderni ierīkota mācības iestāde arodu mācekļu

izglītošanai — School voor dc grafisch Vakken, Utrechtā. Bez tam pastāv vēl

vietējas skolas Amsterdamā, Hagā un Roterdamā.

Francija jau pirms gadu simteņiem bija atzinusi mākslas amatniecības nozīmi

naudas saimniecībā, ar ko arī izskaidrojama sabiedrības dzīvā atsaucība gra-

fisko arodu izkopšanā, kaut gan šī nozare Francijā ne tuvu nav sasniegusi tādu

stāvokli un izveidošanu, kā piemēram, Vācijā vai Anglijā. Mācekļu un pārējo

arodnieku specializglītošanai kalpo pa daļai arodu skolas ar kursu sistēmu.

Starp tām jāmin pašvaldību un valsts arodu skolas Parizē, Armantjerā, Nantē,

Vierzonā, Vuaronā v. c. Tad vēl praktiskā tirdzniecības un rūpniecības skola

Ogulemā, praktiskā rūpniecības skola Lillē, praktiskā tirdzniecības un rūpniecības

skola Ninē un arodu skola Alamberā-Montevrenā. Bez tam tīri speciālā tipo-

grāfijas skola Lionezē-Lionā. Arodniekuizglītošanu veicina arī dažādās arodu ap-

vienībasParizē, Bordo, Bezansonā, tipografu sindikātakameras Parizē, Limožāv. c,

kur visur darbojas periodiski kursi. Šīm, tikai amatnieku, strādnieku un mācekļu

izglītošanai kalpojošām iestādēm, kā nākošā augstākā pakāpe pieslienas mākslas

amatniecības skolas (Ēcoles Nationalesd'Arts et Metiers) Aiksā—Provansā, Ožerā,

Salonā pie Marnas,Klinijā, Lillē, Parizē v. c. un ka augstākā centrālā amatniecības

un mākslas skola Parizē un Francijas papīrrūpniecības skola pie Grenobles

universitātes (Izērā).

Beļģijā šinī nozarē krīt svarā grāmatu muzeja organizācijas Briselē, turpat

grāmatiespiedēju skola, studijas un kursi vairākās citās pilsētās līdzīgi citām

valstīm.

Arī Itālijā grafiskā izglītība atrodas valsts pārziņā: pazīstamākās no šīm

iestādēm Itālijas rūpniecības centros ir valsts tipogrāfijas un mākslas skola

Turinā, papīrrūpniecības izmēģināšanas stacija Milānā (kalpo specieli papīr-
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rūpniecībai, mazāk mācekļu izglītošanai) un valsts pabalstītā humānistubiedrības

grāmatu skola Milānā. Pārējā ziņā, izņemot pirmskolas laiku, mācekļiem jāapmie-

rinās ar mācību darbnicās un kursos, kurus sarīko galvenām kārtām kvalificēto

strādnieku apvienības Milānā, Romā v. t. t.

Spānijai līdz šim trūkst sistemātiski nokārtota aroda izglītība uz pedago-

ģiskiem un likumīgiem pamatiem. Elementāro izglītošanu (ļoti primitivu) mācekļi

bauda darbnicās, ar ļoti dažādu mācības ilgumu (Barcelonā 5 gadi!), pēc kuras

beigšanas cunfte izdod apliecību, ko papildina meistars ar savu personīgo

apliecību. Kā ievērības cienīga būtu minama 1895. gadā dibinātā Katalonijas

grāmatiespiedēju mākslas skola (Catalonian Book Printers Art Institute), kā

labi ierīkota augstāka specialskola ar vairākām specialklasēm (līdzīgi Leipcigas

akadēmijai). Parastās mācekļu skolas ar specialklasēm ierīkotas Madridē,

Barcelonā, Kadiksā un Seviļļā.

Par Portugāli autoram nav noteiktu ziņu. Lisabonē un divās citās pilsētās

esot ierīkotas grafiskā aroda specialklases pie pastāvošām skolām un augstākām

arodu mācības iestādēm. Apstākļi spiež domāt, ka mācekļu izglītošanas jau-

tājums atrodas tādā pašā stāvoklī kā Spānijā, t. i. ka izglītošana notiek galvenām

kārtām darba vietās, tā, piemēram Lisabones lielākās spiestuves tāpat arī valsts

spiestuve pašas izglīto mācekļus, protams, vairāk atsevišķā specialitātē.

Buenos-Airesā ir specialklases pie vietējās augstākās aroda skolas, kuras

pabalsta valsts.

Tāpat kā Vācijā un dažās Ziemeļ-Amerikas valstīs, arī Anglijā mācekļu

izglītošanas jautājuma atrisināšana ir raksturīga tanī ziņā, ka arodbiedrības šim

svarīgajam jautājumam piegriež lielu vērību un ar savu tarifa politiku guvušas

lielu iespaidu uz tā nokārtošanu (mācekļu skaita ierobežošana, mācības ilgums

un apjoms). Nupat ierīkoto grafisko aroda skolu Londonā pārvalda Londonas

pašvaldība un lietpratēju komisija no darba devējiem un arodbiedrībupārstāvjiem,

kas stipri līdzinās tai iekārtai, kāda valda Vācijā, sevišķi Leipcigā. Vispāri

jāsaka, ka šo divu zemju saimnieciskie un rūpnieciskie pamati galvenos vilcienos

ir vienādi. Provincē mācekļu teorētisko un speciālo papildizglītību, blakus

mācībai darba vietā, kas ilgst 7 gadus, veicina dažādi kursi, gan pašvaldību,

ganprivāta rakstura. Sevišķi uzkrītošs ir garais mācības laiks (Vācijā tikai 4 gadi).

Anglija cenšas ar atsevišķām valstīm, piemēram Ziemeļ-Ameriku, apmainīt

mācekļus, kas padaļai arī veicas.

Austrālijā vienīgā specialskola ir Adelaidē, kura obligatoriski jāapmeklē
katram māceklim. Austrālijas iekšējā organizācija stipri saista Eiropas vērību,

jo tur izveidojas īpatnēji patstāvīgas organizācijas apstākļi, kas nav kopēti no

Eiropas paraugiem, un ne tikai audzināšanā un izglītošanā, bet arī citās nozarēs.

Šeit vēl reiz jāaizrāda, ka mācekļu izglītošanas jautājumu nevar apskatīt atse-

višķi, kā problēmu pašu par sevi, bet ja grib izprast šī jautājuma starptautiski
vienādās vai dažādās parādības, tad vispirms jāiepazīstas ar katras atsevišķas
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valsts tautsaimniecību. Tikai tad, ja ir pazīstamas katras valsts saimnieciskās

iekārtas īpatnības, var rast atrisinājumus mācekļu izglītošanas jautājumam.

Amerikas Savienotās Valstis valsts politikas un ārējās tirdzniecības ziņā

sastāda centralizētu vienību, bet kulturelā, iekšējās politikas un organizatoriskā

ziņā uzrāda lielu dažādību. Ar to arī izskaidrojams, ka mācekļu izglītošanas

stāvoklis atsevišķās valstīs ir ļoti nevienāds, neraugoties uz to, ka centrālā

vara ņem līdzdalību šī jautājuma nokārtošanā. Vienotas likumdošanas nav. Arī

Vācija kultūrpolitikas ziņā ir decentralizēta, pretēji Francijai, Itālijai un arī

Anglijai, bet likumdošanas un dzīves iekārtas tendences atsevišķās Vācijas
valstīs savos galvenos vilcienos ir identiskas. Ne tā tas ir Ziemeļ-Amerikā, tur

likumu principi ir stipri atšķirīgi. Tikai 3 punktos valda vienādība: 1) mācības

izpildīšanas līgumu noslēgšanā, māceklim apņemoties pildīt līguma noteikumus

(ar likumīgu sankciju), 2) mācības ilguma ierobežošana sakarā ar nepilngadību

un 3) mācības izpildīšanas līguma atcelšanā jauneklēm iestājoties laulībā. Vis-

pamatīgāki šo jautājumu mēģinājuši atrisināt Ņujorkas valsts (nosakot likumā

minimālo mācības ilgumu uz 3 gadiem); tad vēl Masašuseta, Ņudžersija, Rode-

Eilande (obligatoriska vispārēja izglītība), Ohio, Misisipe, Teksasa (uzdāvinot

katram bībeli (!) un apģērbu) v. c. Ķentukas valstī par līguma laušanu no mā-

cekļa puses pēdējam draud likumīgs sods (lidz 20 dienas cietuma). Dažas valstis

(Ņujorka, Viskonzina, abas Dakotas) noliedz savstarpējos līgumos paredzētos

sodus un ierobežojumus, ka izmācījies māceklis zināmās vietās nedrīkst nodar-

boties ar savu arodu (konkurences aizsardzības līgumi). Atsevišķo Ziemeļ-

Amerikas valstu saimnieciskais stāvoklis ir ļoti dažāds: dažās tas ir līdzīgs

Eiropas stāvoklim, bet dažās tāds, kuru Eiropa jau sen pārdzīvojusi. Gluži tāpat

tas ir ar mācekļu izglītošanas jautājumu: tur var sastapt vēl tīri primitivo darb-

nicas mācības sistēmu, vispārējo papildskolu un speciālas mācekļu skolas ar

teorētisku un praktisku mācības metodi. Tāpat kā Eiropā, arī Savienotās Valstīs

var novērot arodbiedrību (Trade Unions) pieaugošo interesi un iespaidu uz

mācekļu izglītošanas jautājuma nokārtošanu, sevišķi kas attiecas uz mācekļu
skaita ierobežošanu, mācības ilgumu un apjomu un gatavības eksāmena nolik-

šanu. Daži lielākie amerikāņu rūpniecības uzņēmumi, kā, piemēram Henrija

Forda fabrikas, Baldvina lokomotivu fabrikas Filadelfijā v. c, ir ierīkojuši paši

savas mācekļu darbnicas - skolas. Par grafisko arodu mācekļu arodniecisko

un garīgo izglītību rūpējas St. Luisas tipografu savienība, St. Luisā, tāļāk —

Savienoto Valstu un Kanādas litografu starptautiskas aizsardzības un labdarības

asociācijas apakšsavienība (ieskaitot izcilspieduma iespiedējus, gravierus v. 1.1.)

un tipografu starptautiskā savienība Indianopolisā ar vietējām nodaļām. Šīs

arodbiedrības (pašpalīdzība!) un viņu apakšsavienības kopā arAmerikas grāmat-

iespiedēju līgu (uzņēmēju organizāciju) izpilda pa daļai tos uzdevumus, ko Vācijā
veic valsts kopā ar privātiem rūpniekiem un strādnieku organizācijām. Tikai

Krievijas padomju republika pašlaik izglītošanas un audzināšanas lietu pār-
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ņēmusi pilnīgi valsts rokās uz komunistiskiem pamatiem, vismaz spriežot pēc

programas. — Praktiski Savienotās valstīs mācekļu izglītošanas tendence iziet

uz to, pēc iespējas jo ātrāki sagatavot kvalificētus, t. i. ražotspējīgus strādniekus.

Tanīs vietās, kur trūkst valsts un arodbiedrību kārtojošā faktora, sastopami

apstākļi, kuri Eiropā līdz ar vidus laiku cunftēm izmiruši, piemēram nemācītu

strādnieku pieņemšana arodā, ja viņi izrādās spējīgi strādāt, vai arī — skolas

apmeklēšana tiek nolikta tikai pirmā gadā. No sacītā redzams, ka mācekļu

izglītošanas stāvoklis Ziemeļ-Amerikā uzrāda ļoti lielu dažādību, protams arī

grafiskā nozarē. — No amerikāņu speciālām arodu skolām varētu minēt: iespie-

dēju meistaru savienības grafiskā mācības iestāde Bostonā ar noteiktu mācības

plānu, arodnieciskā orgāna »The Inland Printer« iespiedēju skola Čikāgā, kopā

ar starptautisko tipografu savienību Indianopolisā. Šī skola ierīkojusi arī mācību

pasniegšanu tālumā dzīvojošiem vēstuļu veidā.

Augšējā, protams, stipri nepilnīgā mēģinājuma nolūks, — sniegt pārskatu par

tiem ierīkojumiem un iestādēm, kuru uzdevums ir izglītot grafisko arodu mācekļus

un dot viņiem iespēju vēlāk papildināties, bija rādīt, ka lielā dažādībamācekļu

izglītošanas jautājumā ir atkarīga no katras atsevišķas valsts pašreizējā saim-

nieciskā, kulturelā, zocialāun organizatoriskā stāvokļa, tautībām un saimniecības

apgabala.
Kā jau iepriekš atzīmēts, mācekļu izglītošanas problēma agri vai vēlu

iegūs starptautisku nozīmi. Tamdēļ nepieciešams, lai attiecīgie materiāli daudz

plašākā apmērā tiktu kopoti un apmainīti no visām pasaules valstīm (arī Ķinas,

Japānas, Dienvidamerikas, Meksikas, Indijas v. 1.1). levērojamu soli šinī virzienā

spēra pēdējais starptautiskais grāmatiespiedēju kongress Ģēteborgā 1923. gadā,

kura oficiālā protokola apstrādāšanā autors darbojās līdzi, kā arī pirms 10 gadiem
sarīkotā starptautiskā grafiskā izstādē Leipcigā (1914. g.). Šie ir divi pirmie, kaut

arī vēl nepilnīgi mēģinājumi. Vispirms jāsakopo pēc iespējas jo pilnīgāks mate-

riāls un pastāvīgi jāpapildina un jāizlabo novērotie trūkumi, turoties pie tiem

principiem, kādus izteica ungāru delegāts Ģēteborgas kongresā. Tikai tad varēs

ķerties pie kritiska un auglīga novērtējuma, noskaidrojot stāvokli no nacionālā

un pasaules saimniecības viedokļa.

PIEZĪMES PAR MĀCEKĻU IZGLĪTOŠANAS STĀVOKLILATVIJĀ. Raksta

autors, Dr. H. Haušilds, tik reljefi izcēlis tos faktorus, kas nosaka mācekļu izglī-

tošanas stāvokli katrā zemē, un ar tādu loģisku un pārliecinošu konzekvenci

taisījis savus teorētiskos slēdzienus, ka katram, kurš kautcik uzmanīgāki būs

izlasījis viņa rakstu, bez kādas tālākas paskaidrošanas būs saprotams, kamdēļ

mācekļu izglītošanas stāvoklis attiecīgā valstī ir tāds un ne citāds, tā ka pat ne-

raksturojot tuvāki mūsu apstākļus, var jau taisīt par šo problēmu zināmus slē-

dzienus un var atrast tam zināmu pamatu un izskaidrojumu.

Runājot par grafisko arodu mācekļu izglītošanas stāvokli Latvijā, jāsaka, ka

mēs nevaram mēroties pat ar vissliktāk nostādītām valstīm, kuras minētas



114

Dr. H. Haušilda rakstā. Ja Vācijā un daudzās citās valstīs arodu mācekļiem pa

mācības laiku obligatoriski jāapmeklē speciālas arodu skolas, ja tur pēc mācības

beigšanas var tāļāk papildināties īpašās grafiskās specialskolās un specialklasēs

pie vidusskolām, augstskolām un mākslas akadēmijām, ja tur pastāv īpaši

grafiski institūti, akadēmijas v. t. t, tad par sevi mums jāsaka, ka mums trūkst

pat elementārās arodnieciskās izglītības, bez kuras kāda tālāka izglītība ir

pilnīgi neiespējama. Pie mums mācekļu izglītošana atstāta pilnīgi privātai

iniciativei un privātai atbildībai. Mācekļu izglītošana atstāta katra uzņēmēja

privātam ieskatam, nav nekādas sabiedriskas, nedz oficiālas kontroles. Tamdēļ

arī bieži nāk priekšā, ka pēc beigtiem mācības gadiem jaunais palīgs izrādās

pilnīgi nesagatavots savam uzdevumam un tā kā tālāka pašizglītošanās viņam ne-

katrureiz iespējama un pieejama, tad viņš ienāk kvalificēto arodnieku saimē kā

diletants, papildinādams tādējādi jau esošo diletantu rindas un nospiesdams

grafiskā aroda mākslas līmeni vēl zemāk.

Pieņemot mācekli mācībā, reti kāds griež vērību uz to, vai viņš būs savam

jaunajam arodam arī piemērots. Cik bieži nav jānovēro tiklab pie jaunākiem kā

arī vecākiem burtličiem, ka viņiem nav ne mazāko zināšanu valodas mācībā,

kas pie burtličiem tomēr spēlē ļoti lielu lomu. Pamatīga valodas prašana taču

Ir viens no galveniem noteikumiem, lai kādu varētu pieņemt mācībā burtliču

arodā. Attiecībā uz salikuma techniku jāpiedzīvo vēlkuriozākas lietas un gandrīz

vai uz katra soļa jākonstatē, ka ļoti daudziem arodniekiem trūkst viselemen-

tārāko technisko zināšanu. Nepareiza vārdu dalīšana pie mums ir tik parasta

lieta, ka par to neviens vairs neuztraucas. Tāpat ļoti bieži var novērot, ka pie

zumas apzīmējums (Ls) atstāts rindas beigās, bet pati zuma (250.—) pārnesta uz

nākošo rindu. Tādā pašā kārtā tiek atdalīts personas priekšvārda saīsinājums

(pirmais burts — J.) no uzvārda (Kalniņš). Šie ir tikai daži piemēri no tā vul-

gārā diletantisma, lai nesacītu vairāk, kāds valda mūsu grafiskā arodā. No

šādām neattaisnojamām aplamībām mudžēt mudž mūsu iespiežamie darbi, un ne

tikai mazāko spiestuvju, bet arī lielu un zolidu firmu darbi. Tas, šķiet liecina,
ka šīs nezāles pie mums jau tik stipri iesakņojušās, ka tās draud nomākt arī to

niecīgo arodu mākslas mazumiņu, kāds agrāk vienā otrā labākā spiestuvē bija

sastopams. Vēl bēdīgāki stāv ar grafiskā aroda māksliniecisko pusi. Pēc tās

neviens neprasa un tā arī nekur neizpaužas. Provincē izgatavotie iespiežamie

darbi ir taisni atbaidoši ar pretestetisko, pretmāksliniecisko izpildījumu. Tur

nepastāv nekādi salikuma technikas likumi, tur raugās tikai uz to, lai saliekamais

materiāls būtu kaut kā sarindots, lai uz papīra būtu kautkas uzspiests. Bet

mūsu galvas pilsētā tās lietas nestāv daudz labāki. Arī te ir daudz tādu spie-

stuvju, kuru grafiskos ražojumus uzskatot rodas riebums.

Dr. Herberts Haušilds saka, ka katra aroda attīstības stāvoklis stāv ciešā

atkarībā no attiecīgās zemes saimnieciski-sabiedriskā stāvokļa, kam jāpiekrīt.

Katrai parādībai ir savi saimnieciski, sabiedriski-politiski cēloņi. Tāpat arī
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mūsu arodu mākslas zemajam līmenim. Mēs dzīvojam paši par sevi, paši ra-

žojam un paši arī patērējam, neprasīdami, vai ražojums ir arī apmierinošs.

Attiecībā uz grafiskiem ražojumiem mūsu publika, mūsu patērētāji ir tik pie-

ticīgi, ka viņus patiešām var apskaust. Vari pircējam celt priekšā vissliktāko

grafisko darbu, un viņš tomēr to nopirks, neceldams nekādas ierunas pret tā

neestētisko, nemāksliniecisko izpildījumu. Ja kāds pērk gleznu, tad viņš raugās

uz to, lai tai būtu zināma mākslinieciska vērtība, lai tā sniegtu zināmu estē-

tisku baudījumu. Attiecībā uz iespiežamiem darbiem mūsu publika to ne-

prasa, kaut gan iespiežamo darbu, kā: grāmatu, brošūru, plakātu, sludinājumu

v. 1.1. uzdevums pa daļai ir sniegt arī estētisku baudījumu. Te, varbūt, iebildīs,

ka pie iespiežamiem darbiem galvenā nozīme piekrīt saturam, bet ne grafiski-

techniskājam izpildījumam. Tas nav noliedzams, ka dominējošā loma piekrīt
raksta saturam, bet arī ārējo ietērpu nevar atstāt novārtā, jo tam ir nemazāk

svarīgs uzdevums: daiļuma sajūtas, mākslas gaumes izkopšana, personības estē-

tisko prasību apmierināšana. Apģērba un apavu uzdevums ir aizsargāt ķermeni

no aukstuma un tamdēļ varētu apmierināties, piemērojot tos šim galvenājam
uzdevumam. Bet tomēr katrs cenšas pagatavot šos priekšmetus arī glītus, lai

tie saskanētu ar katra īpatņa gaumi. Ēkas ir domātas cilvēku patvērumam un

tamdēļ varētu apmierināties ar pienācīgu telpu ierīkošanu dzīvokļiem, bet katrs

nama īpašnieks cenšas savu māju arī no ārpuses izdaiļot ar architektoniskās

mākslas palīdzību, lai tā atstātu glītu un patīkamu iespaidu arī no ārienes. Kaut

gan pilsētas ielas domātas galvenām kārtām satiksmes uzturēšanai, mēs tomēr

redzam, ka pilsētas valde cenšas pilsētu arī izdaiļot, lai sagādātu patīkamu

izskatu. To mēs varam novērot arī visās citās nozarēs. Visur cenšas lietderīgo

tērpt daiļā formā, lai tas arī ar savu izskatu atstātu daiļuma sajūtas iespaidu.
Šādu tieksmi visi uzskata par vienīgi pareizu un par veicināmu. Tikai grafiskā
arodā šis vispār atzītais likums tiek pilnīgi ignorēts, kaut gan šinī laukā tam

būtu piegriežama vēl lielāka vērība.

Tādā kārtā mēs redzam, ka pie mūsu grafiskā aroda zemā līmeņa ir vainīgi
mūsu pašu apstākļi. Plašās publikas pieticība, viņas apmierinātība ar to, kas ir,

nespiež nevienu rūpēties par labāku iespiežamo darbu izgatavošanu. Šī vispārējā
vienaldzībapret grafisko mākslu dara nospiedošu iespaidu arī uz tām nedaudzājām

spiestuvēm, kuras gribētu censties sniegt kaut ko labāku. Tikai sacensība

darbalabuma ziņā, pašu patērētāju mākslinieciskās gaumes izkopšana šinī laukā

var ienest zināmu progresu, jo pēc Dr. H. Haušilda, mākslīgā ceļā nav iespējams

pacelt aroda izglītības stāvokli pāri par vietējiem saimnieciski-sabiedriskiem

apstākļiem. To mēs ļoti labi varam novērot Rīgā. Arodu savienības Grafiskā

komisija jauvairākus gadus ar nenogurstošu enerģiju strādā pie aroda izglītības pa-

celšanas, bet viņas darba panākumi ražojumos maz vēl saredzami. Lai raksturotu

lielo vienaldzību, kāda pie mums valda pret grafiskās mākslas pacelšanu, jāaiz-
rāda uz to, ka pat Grāmatrūpniecības uzņēmēju savienība, kuru šim jautājumam,
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vajadzētu visvairāk interesēt, līdz šim neņēma nekādu dalību aroda izglītības

veicināšanā, un tikai pēc vairāk kā gadu ilgām sarunām bij izšķīrusies par ne-

lielas zumas atvēlēšanu šim nolūkam. Tā ka arī valsts un pašvaldības iestādes

šim jautājumam nepiegriež nekādas vērības un Arodu savienībai nav vajadzīgo

līdzekļu, tad pats par sevi saprotams, ka Grafiskās komisijas darbs nevar dot

cerētās sekmes. Tam var būt tikai ierosinoša, aģitatoriska nozīme.

Cik pavirši un dziļi maldīgi pie mums skatās atbildīgas oficiālas iestādes

uz arodu mācekļu izglītošanu, rāda nupat ar valsts iestāžu līdzdarbību nodibi-

nātā arodu skola, ar īpašu tipogrāfijas nodaļu. Skolas vadītāji iedomājušies bez

piedzīvojušu lietpratēju un teorētisku spēku līdzdalības samērā īsā laikā izglītot

darbiniekus grafiskam arodam. Nerunājot jau nemaz par kādu nebūt augstāku

grafiskas izglītības iestādi, mums trūkst pat tā, ko citās valstīs sauc par ne-

pieciešamo elementāro izglītību, mūsu aroda mācekļiem jāapmierinās ar aroda

zināšanu iegūšanu darba vietā, pie kam pašas šīs darba vietas savukārt atro-

das tādā stāvoklī, kur pat pie labākās gribas nekādas apmierinošas zināšanas

nav piesavināmas. Sabiedrības un oficiālo iestāžu uzdevums nu būtu nākt mūsu

arodumācekļiem palīgā ar savu kārtojošo un sistematizējošo roku, un radīt tādus

apstākļus, lai mācekļi patiešām arī varētu savu arodu iemācīties. Tā vietā mēs

redzam ierīkojam jaunu mācekļu fabriku, jaunu arodu diletantu radīšanai, kas

mūsu grafiskā aroda līmeni novilks vēl zemāk.

GRĀMATA KĀ MĀKSLAS DARBS

J. ALBRECHTA

M daiļdarbi aizvien bijuši padoti sava laikmeta valdošam stilam un

t\ reizēm pat kaut kādam bezstila garšas virzienam, tikmēr grāmata palikusi
* JL_ cauri gadu simtiem savā izteiksmes formā stipri konservativa. Gan vienā

ziņā arī pie grāmatas atzīmējams solis uz priekšu, salīdzinot aragrākiem laikiem,

un proti, viņas pagatavošanas ātrumā. Bet šim sasniegumam ir arī savas ļaunās

puses, jo sasteidzinātais darbs, prasīdams darba dalīšanu saliekot un iespiežot,

pārvērtis burtlici vārda tiešā nozīmē par mašinu un novājinājis tādā kārtā

galīgi viņā jau tā mazo interesi lūkoties uz sava darba labo izskatu un glītumu.

Mums jāliecina, ka ja arī ne visu, tad lielākās daļas mūsu dienu grāmatu iekšējais

iekārtojums, lūkojot no tīri techniskās puses, ir gluži tas pats, kā mūsu priekšteču

laikos. Tas pats par sevi ņēmot nebūtu varbūt nekāda kļūda, ja vien »labie

vecie« noteikumi, pēc kuriem rīkojas, būtu arī patiesībā aizvien tikpat labi, cik

viņi veci, un ja tie jaunlaiku prasībām būtu ar tādu pašu paļāvību pielietojami,
kā viņu laiku parašām un ierašām, kuriem tiem jāpateicas par savu izcelšanos.
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Dažs varbūt iebildīs, ka apgalvojums, it ka mūsu dienu grāmatu salikums un

iespiedums būtu atpakaļ palicis, nesaietas ar patiesību, bet gan ka grāmatu

iekārtas izveidojumā visur redzama dziļi tveroša reforma. Tas viss bez kāda

ierobežojuma jāatzīst. Daudz un ievērojami vīri, kas par grāmatām un viņu

izskatu interesējušies, kas tā sakot grāmatai kā mākslas darbam gatavojuši

ceļu, — mākslinieki un mākslas estetiķi jau sen pareizi atzinuši un aprādījuši,

ka pēdējais laiks šinī virzienā ko darīt, lai paceltu grāmatas mākslas vērtību

pienācīgā augstumā.

Sākot ar angļu grāmatmākslinieku Morrisu, ievērojamāko jaunlaiku grāmatu

iekšējā izveidojuma reformatoru, līdz mūsu dienām, grāmatiespiedējam vārdiem

un piemēriem rādīts, kādā kārtā viņam savi darbi jāizveido un kā paraugi viņam

rādīti viņa mākslas veco meistaru darbi. Neskaitāmos priekšnesumos, kā arī

grāmatrūpniecības un mākslas rūpniecības preses slejās iemīļotais grāmatu

izveidošanas temats apskatīts izsmeļošā kārtā, aprādot ceļu, pa kuru ejot pa-

nākama izveseļošanās grāmatu izveidošanas technikā, kā arī paša izveidojuma

izdaiļošanā.

Šo cīņā saucēju pabalstītājos iepriecinošā kārtā sastopamas arī vairākas

ievērojamas ārzemju apgādniecības, kas ar labiem panākumiem savus jaun-
izdevumus piemērojušas reformas prasībām izveidojuma ziņā. Piesliedamās

klasiskiem paraugiem, viņas uzticēja noderīgu burtu un burtiem piemērotu

izrotājumu pagatavošanu spējīgiem un, par nožēlošanu, reizēm arī nespējīgiem

māksliniekiem. Gāja pat vēl tāļāk. Šiem māksliniekiem uzticēja pat veselu iz-

devumuvienveidības iekārtošanuun iespiešanas uzraudzību. Veselarinda priekš-

zīmīgu darbu, kuri no sākuma līdz galam vienveidīgi un mākslinieciski izpildīti,

liecina par pirms apmēram divdesmit gadiem uzņemtā ceļa pareizo virzienu.

Lai gan mākslinieciskā ziņā šie panākumi apsveicami, tomēr jāpatur vērā,

ka šitādu pasākumu kultivēšana savienota ar ievērojamiem naudas upuriem,

kas grāmatas, kā mākslas ražojuma izplatīšanu lielā mērā samazina, un plašākiem

tautas slāņiem nolemtā »māksla grāmatā« nākpar labu vienīgi mazam izredzēto

pulciņam.

Ja nu beidzamā laikā manīgu izdevēju spekulācija te izraudzījusies savu

darba lauku un, tērpdama mazvērtīgus un bezgaršīgus izdevumus mākslinieku

zīmētos vākos, kā ieteikšanas tērpā, domā ar to reformas kustībai darījusi pie-

nācīgo pakalpojumu, tad ar to kustībai nodarīts vairāk ļauna nekā laba. Jo

skaidri te saskatāma pircēju šmaukšana. Skaistais segs, kam nav cita nolūka,

kā vienīgi — vērst patērētāja uzmanību uz »moderno« darbu, nenoslēps to, ka

iekšējais izveidojums, zīmējoties uz salikumu, iespiedumu un papīri, ir vis-

bēdīgākais kādu vien var iedomāties. Ārējais greznums un iekšējā iekārta te

nestāv nekādās attiecībās, un pati visnepieciešamākā mākslas darba prasība:

īstenums un vienveidība, — tiek netik vien kā novārtā likta, bet pati grāmata,
kas domāta kā audzināšanas un izglītošanas līdzeklis, pārvēršas banālas bez-
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garšības surogātā, kas plašās tautas masās, kurām nav pašām sava sprieduma,

rada vienīgi sajukumu un pārprašanas attiecībā uz mākslas prasībām. Te re-

dzamasplašāko masu garšas sajaukšanas lielās briesmas, kuras vairāk vai mazāk

mākslinieciski izjustam ārējam apvalkam stāda līdzās nožēlojamo iekšējo iekārtu

un nevainīgā paļāvībā pieņem šo jucekli kā kādu mākslas iedvesmotu parādību.

Šādam ražojumam, protams, nav ne mazākās tiesības saukties par mākslas darbu

un viņa parādīšanās bez kādas žēlastības ar visiem līdzekļiem apkarojama.

Bet arī jau minētie, no mākslinieka rokas radītie izdevumi, lai gan viņi

ienesuši priekšzīmīgu jaunveidojumu grāmatas mākslā, nav varējuši galīgi ap-

vienot māksliniecisko un technisko daļu. Mākslinieks, kura uzdevums bija grā-

matu rotāt, veica savu uzdevumu tādākārtā, ka radīja apmales un galvas dzegas,

iniciāļus, noslēgu vinjetes un līdzīgus grāmatas izrotājumus, savienoja tekstu

piemērotā kārtā ar šiem ja ne ilustrativiem, tad tomēr dekorativi iedarbīgiem

elementiem un panāca, pieņemot ka pielietotie burti zīmējuma daļai pareizi

pieskaņoti, harmoniskas lapas pušu gleznas, kuras izpilda no viņām cerētās māk-

slinieciskās prasības. Tas viss sniedza burtlicim daudz ierosinoša un prasīja

savukārt no viņa pašdarbību jaunu formu rašanā un oriģinelā rindu grupēšanā,
bet tomēr, kas burtlicim būtu gandrīz no lielāka svara, pats techniskais darbs

pie salikuma palika visā visumā no reformu kustības neaizskārts. Un tā tad bieži

redzam pie grāmatām, kuras mazāk techniski izglītots aplūkotājs uzskata kā aug-

stākās grāmatu mākslas paraugadarbu, kuras māksliniecisko izrotājumu gatavojis

pirmās šķiras grāmatmākslinieks, ka minētā māksla sniedzas tikai tiktāl, ciktāl

mākslinieks piedalījies tieši ar savu darbu, bet arī tūliņ tur nobeidzas, kur sākas

burtliča patstāvīgais darbs.

Mākslinieks, nesaprasdams salikuma techniku, nebija varējis piegriest sali-

kumam pienācīgo vērību, bet burtlicis, izbeidzoties mākslinieka aizrādījumiem,

sācis pēc vecveca paraduma pats uz savu roku turpināt savu darbu. Tādēļ gadās,

ka mēs pat vēl šodien, pie teicamām iespiešanas spējām, daudzreiz uzduramies

uz daudzām tipogrāfiskām nolaidībām, kuras pie labas gribas un lietpratības

viegli būtu bijis iespējams novērst un tādā kārtā darbam būtu ticis uzspiests
mākslinieciskas gatavības zīmogs. Slikts izslēgums, nevienāds lēzenuma sada-

lījums, neglītas atkāpes, trūcīga iniciāļu un virsrakstu iekārtošana ir kļūdas,

kuras visbiežāk un visuzkrītošākā kārtā nāk priekšā.

Pareizi apsverot šo ļaunumu, ir nepieciešams, lai ieinteresētie mākslinieciskie

spēki uzskatītu kā savu pienākumu pamatīgi studēt grāmatspiestuvju darbību,

lai zinātu un prastu visu, kas tur nāk priekšā. Tāpat ir gluži nepieciešams, lai

burtliči un grāmatiespiedēji ar nopietnību nodziļinātos mākslinieka nolūkos un

par visām lietām sviestu pie malas lielo daudzumu pārdzīvoto »technisko notei-

kumu*, kas vairs neietilpst modernās grāmatmākslas rāmjos. Tikai ja abas

puses būs nākušas pie atziņas par līdzšinējiem trūkumiem un centīsies viena

otru pilnīgi saprast un viena otru veicinoši pabalstīs, būs iespējams gūt maksli-
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nieciski un techniski vienlīdzīgi labus panākumus un baudīt grāmatu kā mākslas

darbu vispilnīgākā veidā.

Aplams ir plaši izplatītais uzskats, ka grāmata uzskatāma tikai tad kā māk-

slas darbs, kad viņa bagātīgi rotāta ar sevišķi tai zīmētiem mākslinieciskiem

izrotājumiem. Šis vispār ieviesies jēdziens, kā maldīgs, jānoraida, sevišķi tādēļ,

ka ir daudz grāmatas, kuras šāda izrotājuma neprasa un vispār arī nepacieš.

Arī gluži bez kādiem izrotājumiem iespiesta grāmata, kura pagatavota vienīgi

ar tiem līdzekļiem, kādi pieietami spiestuvēm, var būt mākslas darbs, un ir

varbūt vēl lielākā mērā, jo viņai trūkst visa tā liekā, kas acis apžilbina, bet

panāk māksliniecisko iespaidu pārvaldot pilnīgi lēzenumu ar burtu materiālu.

Šinī gadījumā nekrīt svarā pat burtu raksturs — katra burtu suga, pareizi pie-

lietota, atstāj māksliniecisku kopiespaidu. Vispār atzītais grāmatrūpniecības
reformators Vilijams Morris to jau savā laikā sacījis un iegaumējamiem vār-

diem rādījis ceļu, pa kuru iedams grāmatiespiedējs var šo ideālo mērķi savā

arodā aizsniegt. Viņa uz vienkāršību un grāmatas izveidošanas izsmalcināšanu

vērstās prasības ir šodien visiem pazīstamas un viņas ieteic un balsta visi

jaunāko laiku ievērojamākie arodnieki un grāmatu estetiķi.

Lai grāmata atstātu māksliniecisku iespaidu, jāievēro sekoša Morrisa pamata

prasība: «Grāmatas lapas pusei jāatstāj cieši noslēgta lēzenuma iespaids«, t. i.

jāizvairās no saraustīšanas un nemiera. Ar to tomēr vēl nav sacīts, ka bailīgi

jāizvairās no katra balta plankuma. Arī balta vieta var lielā mērā līdzdarboties,

lai panāktu grāmatpuses dekorativu iespaidu, tikai viņai jāstāv pareizā attiecībā

ar apkārtējo burtu un tiem pielietoto izrotājumu lēzenumu. Un te nu slēpjas viss

iespiestās grāmatas lapas puses saskaņas noslēpuma pamatojums: viena toņa

vērtības mākslinieciska noskaņošana pret otru, pareizi nosvērtas attiecības starp

baltu un melnu, kam pamīšus jāpapildinās un jāpabalstās, lai lapas puses estē-

tiskais iespaids būtu pilnīgs, un te nu vajadzīga netik vien kā labi vingrināta,

skolota acs, bet ārī — smalka mākslinieciska izjūta kā saprotama un nepie-

ciešama prasība.
Bet vēl kāds svarīgs lietderības uzdevums te jāizpilda baltai vietai. Viņa

sniedz uztverošai acij nepieciešamu dusas vietu un kavē ar to pārāk ātru uz-

tveres paguršanu. Tādā kārtā smalki sadalīts un grupēts titulis, uzglabādams

pilnīgi sava kopiespaida mieru, palīdz acij ātrāk uztvert iespiesto vārdu un

steidzīgi darīt to saprotamu aplūkotāja sajēgai, jo grāmata netik vien kā jāredz,

viņu vajaga arī lasīt.

Tomēr ne vienīgi pareizs lēzenuma sadalījums piedod iespiestai lapas pusei

labdarīgo mieru, arī stingra stila izjūta ir viena no pirmām prasībām; tikai kad

burts un izrotājums, kur tāds pielietojams, stāv ciešā saskaņā, var runāt par

māksliniecisko iespaidu. Šij stila vienveidībai un stila tīrībai jāiet cauri visai

grāmatai. Papīris, iesējums, iespiedums un krāsa, kā nešķirams vesels, dod

tikai grāmatai tiesību, lai to uzskatītu kā mākslas darbu vārda pilnīgā nozīmē.
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Kā no augšējā redzam, tad no grāmatiespiedēja tiek tik daudz prasīts, ka

negribot jājautā, kur un kādā ceļā lai viņš nāk pie visām šīm zināšanām? Un

tad aizvien ar uzsvaru jāaizrāda, lai viņš ar nopietnību pēta vecos iespiedumus,

jo ne par velti uz viņiem aizrāda grāmatu draugi un grāmatu lietpratēji kā uz

mākslas darbiem, kuri līdz šij dienai nav pārspēti. Liekas it kā grūtības, kuras

jaunājam izgudrojumam viņos laikos bija jāpārvar, spiedušas to ielikt darbā

visas spējas, lai gūtu šos panākumus. Savs nenoliedzams iespaids te sacen-

sībai ar tā laika glītrakstītājiem, kurus jaunājai mākslai vajadzēja pārspēt, lai

gūtu sev drošas pilsoņa tiesības. Bet mākslai tāļāk izplatoties, katrs iespiedējs

uzskatīja par savu goda lietukonkurentu pārspēt darba glītuma, ne lētuma ziņā, —

tas, protams, uztvērums, kas mūsu dienu uzņēmējam svešs, un tādēļ jācieš

visam arodam.

Lietojamās grāmatas mākslinieciskam izveidojumam būs jāpiemērojas samērā

šaurākiem apstākļiem, jo to prasa izdevuma lētums. Lietojamā grāmata stāv

ar greznuma grāmatu tādās pat attiecībās kā ikdiena ar svētku dienu. Lieto-

jamai grāmatai vajadzēs, kā jau sacīts, apmierināties ar vienkāršām, bet glītām

izteiksmes formām. Tīri, skaisti burti mākslinieciskā sakārtojumā, zolīds, bet

ne slikts papīris, vienkāršs, bet tomēr savā vienkāršībā glīts ievākojums, kas

piemērots lietojamās grāmatas nolūkiem, tās lai būtu labas grāmatas pazīmes,

kas mūs, līdz ko mēs to ņemam rokā, pacilāti noskaņotu.

Citādi ir ar greznuma grāmatu, — te var luksus jau koncentrētā veidā parā-
dīties. Greznuma grāmata kalpo pa lielākai daļai reprezentēšanās nolūkiem,

un tā tad pieskaita savai draudzei mazu, bet turīgu ļaužu šķiru. Tādēļ te var

ar visu daudz izšķērdīgāki rīkoties, un māksliniekam, ja vien viņam diezgan

formas un krāsu izpratnes, dota iespēja jo plaši izteikties

Lai gan pie greznuma grāmatām māksliniekam ir vislielākā loma, tomēr,

nelūkojot uz to, arī te grāmatiespiedējam vajadzēs ar saprātu darbā iedziļināties,

lai nelaistu techniskājam un mākslinieciskājam elementam blakus, bet vienotrā

darboties.

Vadošai domai pie grāmatu izveidošanas jābūt sekošai: grāmatai jāpatur

savs dabiskais izskats; tā, piemēram, jau uzskatot vien jāpazīst, kurš audekla,

kurš ādas sējums; nekad nedrīkst pielietojot mazvērtīgu materiālu radīt

labāka un īsta sajūtu; imitācija un maldināšana nav savienojama ar mākslas

darbu. Kad mēs būsim piesavinājušies pazīt grāmatu kā mākslas darbu, kad

mēs būsim mācījušies piedot grāmatas garīgam saturam cienīgu ietērpu, kad

mēs būsim galīgi atsacījušies no visiem savu laiku pārdzīvojušiem daždažādiem

noteikumiem un ņemsim darba pamatos vienīgi daiļuma likumus, tad, un vienīgi

tad, mēs spēsim celt tiltu pār plaisu, kas šķir melnās mākslas ziedu laiku mei-

starus no mūsu dienu iespiedējiem un izlīdzināsim attāļumu starp bijušo un esošo.
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GRĀMATAS IESĒJUMS

J. GRĪNBERGA

"71 To tā īpatnējā stāvokļa, kādu grāmatrūpniecība ka garīgu un laicīgu mantu

/ \l P°Pularizētāja ieņem starp citām rūpniecības nozarēm, izriet, ka grā-

f mātas ietērpam-iesējumam ir pašam sava nozīme. Lielais vairums mūsu

papīra laikmeta iespiežamo darbu rodas savai vienas dienas vajadzībai un līdz

ar to arī nozūd. Bet grāmatas, kas atspoguļo zināmu kultūras laikmetu, kas

sastāda cilvēka bagātības daļu un kam jāpāriet kā mantojumam ģimenes audzēs,
tādām grāmatām vajadzīgs ietērps, kas reizē noder kā grāmatas aizsargs un

rota. Šo savu uzdevumu, sargāt dārgos rokrakstus un grāmatas no iznīcības un

greznot tos, iesējums pilda pēc senām tradicijām, kuras daudz vecākas par

tagadējo iespiesto grāmatu.
No visvecākiem laikiem, sākot ar asiriešu un babiloniešu ķīļu rakstu plātnes

saturošām terakotas čaulām, vēlāko laiku gredzeniem, kuru uzdevums bija saturēt

kopā ar rakstiem klātus metālastiebriņus, eģiptiešu-heleņu-romiešu rakstu ruļļiem,
kādi bijuši lietošanā jau trīstūkstots gādu priekš Kristus un zināmi ka klasiskās

senātnes grāmatas veids un beidzot atvietojot senos grāmatu ruļļus (rotulus)

ar moderno grāmatas formu (liber quadratus), kura parādās mūsu laika rēķina

gadu tūkstoša pirmajā pusē (apm. 200 līdz 500 g. pēc Kristus) senā Romā ka

pazīstamie kodeksi un no turienes uzsāk savu uzvaras gājienu, visur, pētot pēc
šo ietērpu izstrādāšanas veidiem saredzams grāmatas ietērpa galvenais uz-

devums — viņam jāsargā un jāgrezno grāmata. Tāpat tas ir palicis līdz šai dienai.

Mainījusies tikai forma, viņas pielietošanas veids, bet nevis tās uzdevums. Bet

nevien tīrības un grāmatas aizsargāšanas nolūkā vajādzīgs grāmatas iesējums.
Pie citām kultūras tautām sen jau iesakņojusies atziņa, ka ir nepieklājīgi atstāt

grāmatu ilgāku laiku neiesietu, tāpat ka nepieklājīgi ir, ja cilvēks gultu atstājis,

slaistās ilgi apkārt vienā kreklā. Grāmāta bez iesējuma līdzinās spogulim bez

rāmja, namam bez jumta. Tikai mēs vēl diedzam visu un mums vai nemaz nav

cienības pret grāmatas iesējumu un tās saturu. Ka gan citādi lai izskaidrotu tādu

vēl plaši izplatītu peļamu parašu, ka grāmatas dāvājot tās pasniedz brošētā veidā.

Apskatīt grāmatas iesējuma pakāpenisko attīstīšanos un viņa sasniegumus

dažādoslaikmetos visos sīkumos, nozīmētupārkāpt šim rakstam spraustās robežas.

Mūsu nolūks ir vienīgi vērst plašāku aprindu uzmanību uz šo pie mums vēl pil-

nīgā novārtā esošo grāmatrūpniecības nozari.

Līdz trīspadsmitā gadu simteņa vidum vēl nebija vispārēja vajadzība pēc

grāmatām. Tā laika rakstītu grāmatu uzskatīja kā retu lietu, kuras iegūšanā
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priekšrocība piederēja baznīcai un atsevišķiem garīgiem un laicīgiem valdi-

niekiem. Grāmatas tad skaitījās par baznīcas un valdinieku dārgumu vērtīgāko

daļu, jo toreizējās grāmatas krāšņā iekšējā iekārta sacentās ar ārējo ietērpu-

iesējumu. Altārī, starp citiem baznīcas rīkiem zeltā un dārgakmeņos tērptā

grāmata bija kulta priekšmets, kam vajadzēja piekļauties svētsvinīgi-mistiskam

dievkalpojumam. Uz mums pārnākušie tā laika dokumenti norāda, ka visādās

mākslās spējīgi rokdari sacentušies ietērpt krāšņos rakstus greznos sējumos,

lai tie saskanētu ar pārējām baznīcas lietām. Grāmatu iesējējiem šeit piederēja

gan tikai blakus loma, galvenā piekrita zeltkaļiem un citiem meistariem.

Piecpadsmitam gadu simtenim aizejot, pateicoties grāmatu iespiežamās

mākslas izgudrošanai, grozījās lielā mērāne tikai grāmatas pagatavošanas veids

un izskats, bet arī tās cena un izplatīšanās. Grāmatas nebija vairs vienīgi diev-

kalpošanas lieta vai arī valdinieka mantu krāšņuma gabals. Grāmatu krātuves

radās arī ārpus klostera mūriem, veicinādamas zinību izplatīšanos arī plašākos

tautas slāņos. Zinātnieki, cienīdami grāmatu saturu, rūpējās arī par viņu ārējo

ietērpu, savienodamihumānismu ar bibliofiliju. Bet līdzās greznuma un krāšņuma

iesējumam nāca arī lētie lietošanas iesējumi, kurus gatavoja, lai palētinātu pašu

grāmatu. lespiežamo mašinu pārlabojumi, pārveidojošu paņēmienu pielietošana

grāmatu ilustrēšanā un papīra izgatavošanā kā arī grāmatu iespiešanas darba

paātrināšana radīja jaunus pamatus grāmatu iekārtai un cenu noteikšanai.

Grāmatu spiestuves, sākumā nododamās zinībai un mākslai, drīz vien izvērtās

par grāmatu rūpnicām. Attīstoties līdz lielrūpniecībai, grāmatu sietuves no spie-

stuvēm atdalīdamās zaudēja tiešos sakarus ar grāmatu pircējiem un cienītājiem.

Grāmatu sietuvju tieši pasūtītāji tagad nav vairs grāmatu iespiedēji un pircēji,
bet grāmatu apgādātāji. Stingri kalkulējošo apgādātāju aizvien vairāk un vairāk

pavedina cenšanās palētināt un reizē ar to pasliktināt grāmatas iesējumu.

Tagad izšķir divējādus grāmatu iesējuma veidus, kuri atšķiras tiklab caur

pasūtītājiem kā arī izgatavošanas paņēmieniem — apgādātāju iesējumus un

atsevišķus rokas iesējumus. Pirmos pasūta izdevēji grāmatu lielsietuvē vairumā

vienveidīgā izvedumā, no rokas pagatavojamo iesējumu pasūta grāmatu īpaš-
nieks grāmatu sējējam savai bibliotēkai. Vairumā ražojošās lielās grāmatu sie-

tuves pielieto vairāk mašinu darbu, grāmatu sējējs mazumā strādājot — rokas

darbu. Roka strādā, lai gan gausāki, tomēr rūpīgāki par mašinu, kas ļoti no svara

pie daudziem līdz grāmatu iesējuma gatavībai pielietojamiem paņēmieniem.
Grāmatu sējējs parasti lieto arī labāku un izturīgāku materiālu nekā lielsietuvē.

Tas sakāms tikpat par pārvelkamo materiālu, kā arī par izgreznošanu. Tāpēc
tad arī grāmatsējēja rokas darbs ir bieži vērtējams augstāk par apgādniecību

iesējuma mašinu darbu. Pēdējam būtu jāpiegriež sevišķa vērība, kaut gan šāds

iesējums ka grāmatas »iesaiņojums« īstu grāmatas cienitāju reti kad apmierinās.
Tās aprindas, kuru līdzekļi atļaus ietērpt grāmatas ādas iesējumos ir tomēr vēl

diezgan šauras. Grāmatupircēju lielājam vairumam jāapmierinās arapgādniecības
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vai arī brošētā veidā izlaistas grāmatas iesējumu. Tamdēļ arī grāmatas kultūru

jāiesāk no apakšas — ar lētās grāmatas labāku iekārtu un iespiešanu, ietērpjot

viņu arī labākā apgādniečības iesējumā kā līdz šim.

Pēc pielietojamā materiāla dažādības grāmatas iesējums dalāms vēlsekošos

paveidos: vispirms kā visizplatītākais minams papes iesējums ar vien- vaj vai-

rākkrāsainu papīri apvilktiem vākiem, skatoties pēc grāmatas uzdevuma un

pasūtītāja garšas. Tad pusaudekļa iesējums, kura mugura un vāka stūri apvilkti

ar īstu vai mākslīgu linu audekli, sauktu arī par kaliko. Pēdējais savu nosau-

kumu dabūjis pēc indiešu pilsētas Kalikat, šā auduma šūpļa vietas. Pusaudekļa

iesējuma ar kaliko neapklātās vietas tiek pārvilktas ar papīri. Tāļāk audekla

iesējums, apklājot visu vāku ar lina audekli vaj kaliko, nemaz nepielietojot

grāmatas ārpusei papīri. Šie ir vienkāršākie grāmatu iesējumi, kādi tiek vis-

vairāk lietoti bibliotēkās un skolās.

Grāmatu labākie iesējumi sākās ar ta saukto pusīranča iesējumu. Kaliko

vietu pusaudekļa sējumā šeit ieņem āda. Pusfranču iesējuma technikā jau daudz

sarežģītāka un darbs rūpīgāks ka pie iepriekšējiem. Un beidzot vispilnīgākais

iesējuma veids — ādas iesējums, kur viss grāmatas vāks jau apvilkts ar ādu.

Arī pus- un vienveida pergamenta iesējumi pieskaitāmi ādas iesējumiem.

Ādas iesējumiem lieto visādu dzīvnieku šim nolūkam īpaši izstrādātas ādas,

visdažādākās nokrāsās, pazīstamas zem dažādiem nosaukumiem. Saprotams,

grāmatas var iesiet arī dažādos gadījuma materiālos, kā zīda un citos audumos.

Tiem tomēr nav vispārēja nozīme.

No grāmatu iesējuma izrotāšanā pielietotiem techniskiem paņēmieniem

pirmā kārtā minams bezkrāsu un zelta ādas iespiedums. Plastisku efektu

sasniegšanai bieži vēl pielieto ādas izgriezumu un polichroma iespaida veici-

nāšanai arī ādas mozaiku un intarsia un sevišķos nolūkos ziloņkaula, zelta,

sudraba un daudz citus izstrādājumus.
Katru cilvēka rokas vai mašinas pagatavotu priekšmetu parasti uzskata vai

nu kā labu vai sliktu darbu un tā arī sadala un runā par labu un sliktu preci —

par labiem un sliktiem grāmatu iesējumiem.
Varētu gandrīz domāt, ka neviens labprāt neņem rokā slikti iespiestu un

neglīti iesietu grāmatu. Nevienam taču neienāks prātā ietvērt dārgu pērli vien-

kāršā misiņā. Vēl jo vairāk nepielaižami, domājams, būtu, pasniegt garīgas
vērtības brošētā un nolaidīgi uz slikta papīra iespiestā veidā. Pie mums tomēr,

liekas, sliktam un neglītam dod tieši priekšroku, jo kā gan citādi būtu izskai-

drojami tie mazvērtīgie surogātos un atvieteņos tērptie grāmatu iesējumi, kuri

pilda grāmatu pārdotavu logus. Tikai pa retam pamirdz viens otrs izdevies un

ar saprātu un gaumi izvests iesējums. Ļoti bieži sākts ar to, kas noderējis vien-

kāršas grāmatas izrotāšanai, bet ne pašai būvēšanai; bet tik ilgi, kamēr pašas

grāmatas uzbūve ir kļūdaina, nevietā domāt par viņas izrotāšanu, piem. apliekot
raibas aploksnes. Bez šaubām, vienkāršai grāmatai uzstiepts greznuma uzvalks
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būtu nekur neredzēta estētība, vai, pareizāk sakot, pārspīlēta uzpūtība. Glīta

iesējuma pievilcīgā vienkāršība var būt daudzpatīkamāka par izšķērdīgi darinātu

iesējumu skatu logam. Materiāla greznums vēl neliecina par labu garšu. Bet

tā te krīt galvenā kārtā svarā. Mūsu dienās vai galīgi zudusī materiāla labuma

sajūta neatšķir vairs īsto no neīstā, pat lielā mērā veicina materiāla viltošanu,

pielietojot lētos surogātus un papīra atdarinājumus ādas un metāla vietā.

Materiāla labuma pacelšanu mēģina bieži panākt ar materiāla izšķērdību.

Materiāla izjūta un materiāla izšķiešana, materiāla vajadzība un materiāla

izlietošana ir tomēr katrs kaut kas cits. Katram priekšmetam bez viņa praktiskās

vērtības, kas to dara zināmam nolūkam šķietami nepieciešamu, ir vēl spēja

radīt sajūsminošu iespaidu. Un šo iespaidu vājināt vai pastiprināt ir māksli-

nieciskais uzdevums, kas jāveic grāmatsējējam apstrādājot atdzīvinošā kārtā

izvēlēto materiālu. To var panākt vienīgi pielietojot visrūpīgāko darbu un

labākos materiālus, kas piedos grāmatai nepieciešamo konstruktīvo noteiktību

un materiāla lietišķību. Arī dekoratīvais izgreznojums tādā iesējumā, lietišķi

pielietojot darba rīkus, piekļausies tiklab pašai grāmatai, kā viņas ietērpam,

pastrīpos un izcels materiālaskaistumu. Saprotams, techniski mazvērtīgs iesējums

grāmatu cienītājam prieku nedarīs, arī tad nē, ja iesējuma izrotājums būtu

māksliniecisks sasniegums. Otrādi, tikpat maz apmierinās ar technisku gatavību

izvests iesējums, ja ietērps ka materiāla izvēlē ta arī izrotājuma kombinācijā
liecinās par neattīstītu garšu. Tādos gadījumos būs vienīgi jānožēlo, ka laiks un

pūles nēcienīgi izšķiestas. Technikai un mākslai te jādarbojas roku rokā, ne-

aizmirstot, ka grāmata vispirms nolemta lietošanai.

Vispārīgās prasības, ko no laba iesējuma gaida, ir sekošas: viņam jābūt

izturīgam un stipram, vienkāršam, tomēr ne pavirši gatavotam, vieglam, bet ne

tradicioneli trauslam. Lai sējumu varētu parocīgi lietot, tad viņam jābūt
lunkanam un piekļāvīgam. Pamatīgi pārdomātam darbam jālieto labs materiāls,

pie kam jāievēro stila skaidrība un stila patiesīgums. lesietu grāmatu nekad

nedrīkst diegt ar drāti.

Laba iesējuma galvenās pazīmes būtu šādas: grāmatas lapām, pareizi

locitām, jātur reģistrs; grāmatas mugurai jābūt pareizi un piemēroti noapaļotai;

mugurai jābūt stiprai noapaļojumā, grāmatas pārējām daļām, ne vaļīgām, ne

trauslām, jāpiemērojas stiprajai mugurai; visām grāmatas kārtām vajaga būt

pienācīgi piestiprinātām, un tādēļ visas atsevišķas lapas vai notēlu tabulas

jāpiekar pie atlocēm, kuras līdzi jāpiediedz, lai katru atsevišķu lapu varētu

atvērt līdz pašai mugurai; kārtas jāpiediedz piekļāvīgām lentām; sevišķi pie

lielām grāmatām nedrīkst lietot maz lenšu un tievus sienamos valgus, lai nesa-

plosītu muguras locīklas; mugurai un locīklām, jāņem lunkans materiāls, kas

reizē aizsargā kā saites, tā arī diegus un līdz ar to pastiprina pašu iesējumu;

sienamo valgu galiem jābūt cieši ar vākiem savienotiem, bet tā, ka lai pēc pār-
vilkšanas pats valgs nebūtu redzams, pie kam jāizvairās galus pārmērīgi atrisināt
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vai pārāk īsi nogriezt, lai tie neizrautos vai nepārlūztu. Šāds grāmatas iesējums

attaisnos visaugstākās prasības. Viņš bez kādas sašķobīšanās viegli atvērsies un

aizvērsies. Tas jāizjūt tikpat rokai ka acij grāmatu lietojot.

Skaistai grāmatai vajaga skaistu iesējumu. Tā tālāka prasība, kas pati par

sevi saprotama. Ārējam ietērpam vajaga pieslieties saturam, iespiedumam un

izrotājumam, ja grib, lai grāmata būtu vienveida mākslas darbs, kā to grāmatu

māksla galu galā prasa. Viņai jābūt tādai, par kuru varētu sacīt: ņem, lasi un

baudi! Arī labs apgādātāja iesējums, mākslinieka zīmēts, var, kā daudzi ārzemju

grāmatu paraugi rāda, attaisnot šo prasību. Tāds iesējums liks grāmatu pircējam

mazāk izjust to mākslas aizbildniecību, kāda katrā apgādniecības iesējumā

tomēr slēpjas.

Nenoliedzami, ka rūpīgi un pēc visām prasībām iespiesta un skaistā iesē-

jumā ietērpta grāmata būs dārgāka par parastām brošētām, uz koku saturoša

papīra nolaidīgi iespiestām grāmatām, tāpat kā smalks porcelāns nekad nevarēs

lētuma ziņā sacensties ar vienkāršiem māla traukiem. Bet vai tamdēļ skaistās

grāmatas kultivēšana ka luksus lieta būtu atmetama? Tad jau māksla vispārīgi

kā dzīves nepieciešamībai nevajadzīga arī būtu lieka. Un tomēr, kā dzīves rota,

kā visdziļākā dvēseles bauda, kas pelēko ikdienišķību padara panesamāku un

daiļāku viņa ir mīļa un dārga. Ja skaistā grāmata vēl netiek pienācīgi cienīta,

tad tur vainojams tas apstāklis, ka ar grāmatu skapja saturu nevar tā acīs krītoši

palielīties, kā tas ar dārgu porcelānu, smalkiem audumiemun tamlīdzīgiem māk-

slas priekšmetiem itin viegli izdarāms. Grāmatu diemžēl nevar ka rotas lietu ap

kaklu un roku vienmēr līdzi nēsāt. Grāmatas skaistums baudāms dziļā noslēgtībā.

Nevienam ar kautcik izsmalcinātu garšu un jūtelīgiem nerviem nedrīkst

būt vienaldzīgi, kādā ietērpā viņam pasniedz tautas gara mantas. Slikti iesieta

vai brošēta grāmata, kura jau rokās turot uz visām pusēm šķīst, nekādu baudu

sagādāt nevar. Pavisam cita sajūta turpretim rodas paņemot grāmatu ar stipru,

viņas saturam un laika garam piemērotu iesējumu. Laba grāmata skaistā

ietērpā — divkārša bauda! Bet iesējums kā tāds bijis aizvien attīstītas grāmat-

kulturas drošākā pazīme.
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GRĀMATRŪPNIECĪBAS TECHNIKAS

JA UNINĀJUMI
ARTURA KUPFERA

Leipcigas grāmatiespiedēju mācības iestādes virsskolotāja

~T% To uztieptā miega, ko grafiskā rūpniecība beidzamo gadu desmitu gulēja,

/\/ *ā Pamazam atžilbt. Bet kad tik garš miegs pārciests, tad atspirgšana

_jL f nāk ļoti gausi. Svaigais ūdens, kas ātrākai atspirgšanai tik nepieciešams,
trūka un trūkst pa daļai vēl tagad. Šis svaigais ūdens grafiskai rūpniecībai ir

brīvais kapitāls, kas viņas atjaunošanai grūti sadabūjams. Tomēr arī šad tad

gūtais mazumiņš uzrāda labas sekmes. Vispirms pamodās ofsetspiedums, kas

var uzrādīt jo teicamus panākumus. Viņa attīstību jo lielā mērā veicināja vācu

kas dienas jo zemāk krītošā naudas vērtība. Salikuma augstā cena kara un

pēckara gados nepieļāva grāmatu izgatavošanu izcilspiedumā, pat tur ne, kur

grozījumi to prasīja. Apgādātājiem bija grāmatu atjaunošana manul- un citos

paņēmienos ļoti izdevīga, pie kam ofsetmašina gādāja par šo darbu iespiešanu.
Sekas tam bija tās, ka radās liels pieprasījums pēc ofsetmašinām, tā kā fabri-

kām, kuras nodarbojās ar šo mašinu izgatavošanu, bija darba pilnas rokas. Bez

tam vajadzēja gatavot nepārredzāmu daudzumu naudas zīmju, pie kuru iespie-

šanas ņēma talkā ofsetmašinas. Grāmatiespiežamās mašinas, kuras pa lielākai

daļai atpūtās zem pārklāja, sāka tikai maz pa mazam darbā lietot un tās ne-

varēja ne tuvu sacensties ar ofsetmašinām. Tagad arī te apstākļi grozījušies

daudz uz labo pusi. Dobspiedums apņēmās apkalpot galvenā kārtā ilustrēto

žurnālu pielikumus. Kurš no šiem abiem paņēmieniem — dobspiedums vai

ofsetspiedums — beigu beigās pārņems pilnīgi savā ziņā ilustrāciju, nevar vēl

šodien galīgi noteikt. Tomēr ievērojot to, ka dobspiedums šādu īpašību dēļ

mākslinieciskās izjūtas atveidojumam piekļaujas vistuvāk kā pārējie iespieduma

veidi, tad ilustrācijā viņš paturēs arī turpmāk izcilus vietu. Lai gan vēl tagad
ilustrētos avīžu pielikumus lielos metienos izgatavo ar ofsetspiedu palīdzību,

tomēr labs gleznas atveidojums grūti viņos saskatāms un salīdzinot ar dob-

spiedumu viņi jāatzīst par pārspētiem.

Arī grāmatiespiedumā atzīmējams jauns gaismas atstarojums. Līdz kara

sākumam grāmatiespiežamo mašinu fabrikas nodarbojās galvenā kārtā ar lie-

lāku ātrspiedu izgatavošanu. Tagad viņu pasūtītāji dod priekšroku mazākām

ātrspiedām, tā saucamām ātrskrējējām. Kā liekas lielākas mašinas sacerējumu
darbiem nav trūkums. Mazāki pasūtījumi ar lielāku metienuprasa arī mazākas

spiedās, kuras ātrāki strādā. Šīm spiedām daždažādi nosaukumi, piem., »Terno«
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(Man - Augsburgā), »Liliput«, »Modern«, »Vorwarts« (Johannisbergas mašinu

fabrika), »Hexe«, »Rollrenner« (Koenigs unßauers), »Schnellāufer« (Rokstroh) u.t. t

Šīs mašinas savā konstrukcijā tā iekārtotas, ka viņas visātrākā gaitā atvieglo

spiežamā gultņa atgriešanos bez grūdiena. Daļas un ekscentri, kuri pie tam

visvairāk nodarbināti, konstrukcijas un metāla ziņā piemēroti savam uzdevumam,

lai darbā nelaikā nenolietotos un nesadiltu.

Piemēra dēļ ņemsim un tuvāk apskatīsim Šeltera un Gizekes, Leipcigā.

jaunizlaisto ievērojamo mašinu »Wettlāufer«. Kā zīmējums rāda, tad ielaižamā

ierīce novietota virs krāsu ietaises. Firma vadījusies no ieskata, ka pusapa

kustošies izlicēji skali aizņem tādu telpu, kas nepielaiž lielu papīra stirpu v

ielaižamā galda. Citādi tas ir, ja papīris novietots virs krāsu ietaises, tur lie

papīra stirpu var novietot pēc patikas un ielaidējas ierīces apkalpošanu neka

netraucē. Lokšņu pievadītāja ierīce atdala loksnes parastā kārtā no stirpa

sūcot un pūšot, pie kam sūcēja kārts iet visīsāko ceļu lai nodotu piesūkto loksn

velteņu un lenšu vadam. lelaižamo loksni pievada pa slīpu galdu īstajam iela

žamam galdam un no turienes ar lenšu vadu apgrieztu pāri slīpajam ielaižama

vākam noved pie ielaižamām markām. Šīs loksni pilnīgi izgludina, tākā garantē

pareizs pielaidums. lespiežamais cilindrs un krāsu ietaise no lokšņu pievadāmā
ierīces jaunā iekārtojumā netiek gandrīz nemaz traucēti. Gultni dzenuz četrā

_____

tērauda sliedēm ku

1 stoši tērauda skritu
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taisei piegriezta se

višķa uzmanība. Tr

ziežvelmes, 85 mii

, ļ metru caurmērā, ap
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kopojumu aizvien ar svaigu krāsu, kas notiek sevišķi tad, kad kopojums dodā

zem spiediena. Pieminama vēl patentētā tvērēju kustība, kuru gali loksn

satverot pielaikojas iespiežamā cilindra kustībai, ar ko novērsta mazākā papīi

pārbīdīšanās. Ar to bezmaz galīgi novērsta reģistra nevienādība.

Firmas J. G. Šeltera un Gizeke, Leipcigā, ātrspiedas „Wettläufer" HC3 ar paš-

ielaidēju „Univerzal"
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Parādījies jauns biroja iespiežamo mašinu tīps, lemts nevis laja rokām, bet

arodniekam, kurš viņu nedrīkst atstāt neievērotu, jo atradīs viņā lielu palīgu sīku

darbu pagatavošanā. Printatormašinu akciju sabiedrība (Berlinē C2) izgatavo

mazas ātrspiedas, kuru patīkamais un zolidais izskats katru interesē. Precizijas

ātrspiedas Printator-Plano guļ uz statnes, kura kopā ar ātrspiedām, kas uz viņas

novietotas, 120 cm augstas. Statne ieņem lēzenuma platību 60X120 cm, kopā ar

motoru. Visas spiedās sver 350kg. Slēdzamā rāmja lielums 240X305, lielākais

papīra formāts ir 240X310 mm. Uz priekšu un atpakaļ ejošo gultni kustina

rotējoša dubultķēde, bet atsperu atgrūžņi paātrina kopuma gultņa atgriešanos.

Stiprais gultnis kustās uz skritulišiem, kuri ietvērti lodišgultņos. Nepārstādāmais

iespiežamais cilindrs saskaņots uz noteiktāko ar gultņa gaitu. Pie ātrspiedām

parastā ērtā pielaida novada loksni tvērējos, kuri to pēc iespiešanas satur kādu

laiku aizvien vēl cieti, bez ka atvērtos. Drīzi pēc tam tvērēji atveras, no lentas

nesaturētā loksne krīt ar iekšējo galu uz cieši kopā stāvošām rotējošām lentām,

kuras viņu, ar iespiesto pusi uz augšu, novada uz izliekamā galda. Tāļu sniedzošie

sabīdītāji pie izliekamā galda, kuri loksnes sabīda no malām un no priekšas uz

iekšpusi, sakārto loksnes gludi. Apturētājs, kurš darbojas ļoti noteikti, aptur,

ja vajadzīgs, tūliņ mazās spiedās. Krāsu ietaise līdzīga modernām ātrspiedām —

ar lunkano nazi, beržamo un divām ziežamām vēlmēm. Krāsu cilindra sānisko

berzēšanu var mašinai darbā esot ar pārstatu skrūvēm pēc patikas līdz nul-

punktam grozīt. Mašina gatavota tik stipra, ka pilnu plāksni 19,5X25,5 cm lielu

var glīti un ērti iespiest. Lokšņu pievadītāja ierīce atrodas patlaban izgatavo-

šanā, lai tādā kārtā izmantotu pilnīgi šo spiedu ātro gaitu.

Šī pati firma izgatavojusi arī pusrotacijas mašinas, to starpā arī piekaramo

un pieduramo etiķetu automātus, kuri labi noder etiķetu un citu mazu spiedum-

darbu izgatavošanai lielos metienos. Šķirstveidīgs slēgts pastats tur mašinu un

novieto 1/6 zirga spēka dzinēju. No bezgalu papīra skrituļa loksnes pievada

iespiežamai ietaisei. Lēzenais kopojums karājas spiedās uz leju. Viņu iekrāso

uz priekšu un atpakaļ ejošas ziežamās velmēs, kuras krāsu saņem no krāsu

ietaises, kas līdzīga pārējām ātrspiedām. Krāsu ietaise lietojama arī divu krāsu

iespiedumam. Etiķetes var iespiest 35X50 mm un pēc iespiešanas aplikt ar

metāla kabām. Kad šaurā bezgala loksne ar aplikto kabi tikko metru lielo

svērtenisko vadu atstāj, etiķeti nogriež un uzkrāj sevišķā grozā. Automāts

izgatavo stundā 4000 līdz 4500 gatavas etiķetes vienā vai divās krāsās bez

ielaidējas. Jāaizrāda, ka iespiest var kā no salikuma tā arī no plātnēm.

Pie pusrotacijas mašinām, kuras iespiež no lēzena kopojuma uz bezgala

papira, pieder arī Gandenberga mašinu fabrikā (Darmštatē) izgatavotās mašinas.

Vairāk krāsu iespiedumam, līdz piecām krāsām, piemērota piem. univerzalā

pusrotacijas mašina R.P 111 tipa. Jebkuras krāsas vietā var pielietot numurējamo

ierīci vai arī spiedogu bezkrāsas izspiedumam. lespiešanas veids te līdzīgs

vārstspiedu darbībai — kopojums kā lēzenums un spiedēja daļa arī kā lēzenums.



ČETRKRĀSU SPIEDUMS

iespiests ar firmas BERGER & WIRTH, Leipcigā, krāsām
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Slēdzamā rāmja vietā kopojuma ieslēgšanai lieto šķirstu, kura lielākā iekšējā

platība ir 13X28 cm. Kopojuma šķirstu piestiprina vadiem. Viņu var nostādīt uz

vienu pusi, lai izlīdzinātu krāsu kopojumus. Papīra lenta slīd pa gludu līdzenumu,

kura uzņem arī piekārtojumu. Papīra pievadu kārto pēc skalas pārstatāms

cēlējs. Visus kopojumus ziež ar krāsu caurejoši velmji, kuri lieluma ziņā pie-

mēroti mašinai. Krāsu ietaise tāpat caurejoša. Lai izsargātu krāsas no saplū-

šanas, tadpielietotas vulkanizēta fibra strēmeles, kas pie duktora cieši noslēdzas.

lespiest otru pusi var pārvadot papīra lentu. Šī patentētā pusrotacijas mašina

nodervairākkrāsu akciju, čeku, loterejas ložu, braucamozīmju, ieejas karšu u.t.t.

izgatavošanai, kuras garumā un šķērsām perforētas un apcirkņveidīgā grozā
saskaitītas un saliktas atstāj mašinu. — Vien- un vairākkrāsu vēstuļu marku

iespiešana uz vēstuļu marku rotācijas mašinām, pilnīgi perforētu, no gumeta

bezgala papīra, notiek tādākārtā, ka 6000 vēstuļu markas atkal uztītas vai loksnēs

pa 100 gabalu saliktas atstāj spiedās. Speciālās vēstuļmarku spiedās dabūjamas

arī ar divkāršu papīra pievadu. Tādā kārtā var izgatavot 12000 vēstuļmarkas

minūtē. Apaļo kopuma cilindri ziež ar krāsu sevišķa krāsu ietaise, kura izgata-

vota pielietojot visu jaunāko laiku ieguvumus, tā ka neraugot uz ātrumu pie

iespieduma labuma ziņā nav ko iebilst; tas pats sakāms arī par perforāciju.

Apbrīnojama ir rokas darba ģeniālā pārveidošana vienkāršā mechaniskā darbā.

Vēstuļmarku rotācijas mašinas garums ir 4,40, platums 2,20 un augstums 3,15 m,

svars apmēram 13,580 kg. Darbam vajadzīgs 5 zirgu spēku dzinējs. Ar kādu

rūpību izgatavotājs raudzījies, lai šīs mašinas iespiedums iznāktu labs, redzams

jau no tā, ka pietaisītas divas suku velmēs, caur kurām papīrim jāskrej pirms

iespiešanas, lai notīrītu putekļus v. c, un lai labākā kārtā krāsu ietaise būtu

aizvien tīra. Gandenberga mašinu fabrika gatavo bez tam vēl Ģebeļa dzelzsceļa

braucamo karšu iespiežamās mašinas vien- un divpusīgam iespiedumam, vienā,

divās, trījās un četrās krāsās uz kartona vai papīra 57X30,5 mm formātā. Visas

mašinas apgādātas ar pareizi un paļāvīgi strādājošām numurējamām ietaisēm.

Jāaizrāda vēl uz šīs fabrikas izgatavotām Ģebeļa precizijas gargriezumu un

tinamām mašinām, kuras no platiem papīra skrituļiem griež un uztin skrituļos

nevainojamas 6 mm platas un atsevišķos gadījumos pat līdz 4 mm platas loksnes.

Tāļāk jāmin Heima kalandars, balansējamās spiedās, lakojamā jeb gumējamā

mašina, kā arī papes griežamā un stūru štancējamā mašinas.

Savāda veida jaunparādība locāmo vācelīšu masu fabrikācijas laukā ir no

»Progresa« mašinu fabrikas Drezdenē izgatavotā locāmo vācelīšu iespiežamā

un štancējamā ierīce »Progress«, kas katrā lielumā — līdz šim jau trijos —

izgatavo no skrituļu kartona locāmās vāceles un citu iesaiņojumu ar un bez

iespieduma. lerīce skaitās pie izcilā ofsetspiedumā. Skrituļu platums ir 260, 360

vai 500 mm. Mašinai ir četras iespiežamās un krāsu ietaises, kuras novietotas

viena aiz otras. Šīs spiedās ir rotācijas mašina. Katrai iespiežamai ietaisei ir

sava pilnīga krāsu ietaise, kuras krāsu šķirstiņš sastāda virsējo noslēgumu.
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Tad nāk cēlējs un berzējas velmēs ar divi ziežamām vēlmēm, kuras pārnes
krāsu uz apaļo plātņu cilindri. Plātņu cilindrs pārvilkts ar misiņa pārklāju, kas

satur gravēto kopojumu pareizā veidā. Plātņu cilindrs, atsevišķā mašinā pamatīgi

slīpēts, pārnes uzziesto krāsu uz gumijas cilindri apgrieztā veidā. Zem gumijas

cilindra atrodas iespiežamais cilindris. Starp šiem abiem tek bezgala kartons

un uzņem krāsu. Papīrs iet svērteniski uz tuvāko rotējošo iespiežamo ietaisi,

no tās uz trešo un ceturto. Ja nevēlas tik daudz krāsu, var pēc patikas iespie-

žamās ietaises izslēgt. Papīra vadu pārstatot var iespiest arī otru pusi. Papīrs

tek caur iespiežamām ietaisēm nepārtraukti. Pie štancējamās ietaises viņš sablī-

vējas, tiek ar cēlēju pabīdīts zem viņas un tāļāk apstrādāts. Mašina griež, rievo

un štancē, tā ka atliek tikai mašinelā laušana, salocīšana, pildīšana un lipināšana.

Mūsu priekšā esošais locāmo vāceļu piegriezuma eksemplārs 22X26 cm formātā,

divkrāsu iespiedumā, radies gatavojot stundā 6000 eksemplārus. lespiedums

glīts, pie kam jāaizrāda, ka no plātnes iespiesti jau 5 miljoni eksemplāru. Labs

ir arī griezums un rievojums, tāpat arī stūri pareizi salociti.

Th. Bekers Leipcigā licis patentēt vēstuļu aplokšņu iespiežamo mašinu zem

nosaukuma »Hekse«, kura apspiež gatavas vēstuļu aploksnes, algu un paraugu

kulītes. Apaļas iespiežamās plātnes piestiprina plātņu cilindrim un krāsu ietaise

viņas iekrāso. lespiežamā ietaise griežas. Aploksnes mechaniski paņem no

stirpas apakšas, ar lenšu vadu viņas pieved iespiežamai ietaisei un no turienes

atkal aizved un novieto garenā šķirstā. Divas blakus stirpas pavairo metienu,
kā firma aizrāda, uz 20000 eksemplāriem stundā.

Heidelbergas ātrspiedu fabrikas iespiežamais automāts tiek aizvien vairāk

izplatīts. Viņš sastāv no vārstspiedām, kurām pierīkots automātisks lokšņu

pievedējs un izvedējs. Vispārīgi lokšņu mechaniskai ielaišanai un izlikšanai

pie vārstspiedām beidzamā laikā piegriež arvien lielāku ievērību. Heidelbergas

iespiežamā automāta lokšņu automātiskā pievadīšana dibinās uz sūcēju un

pūtēju gaisu. Divi spārni atrodas velteniskā darbībā. Piesūkto loksni satver

tvērēju linejals, pievada vārstai un pēc iespiešanas izliek uz izliekamo galdu.

Jau ilgāku laiku atpakaļ tirgū nākušais automāts, plaši izplatīts.

Rockstroh fabrikaDrezdenē-Heidenavāizgatavojusi savu Kobolda automātu,

kurš tiktāl jauninājums, ka viņas vārstspiedas nešūpojas, bet stāteniskā stāvoklī

uz priekšu un atpakaļ iet. Visi krāsu ietaises labumi automātam piedoti no

slaveni pazīstamām »Viktoria« ātrspiedām. Automātiskais lokšņu pievads notiek

ar sūcēju gaisu. Tam nolūkam mašinas iekšienē ierīkots pumpis, kas rada sūcēju

un pūtēju gaisu. Ar visiem labumiem apgādātā sūcēja ietaise ir ļoti praktiska

un parocīga iespiedējam. Sūcēja kārts noiet ļoti īsu ceļu ar loksni, kuru satver

divi gumijas velteņi un novada uz svērtenisku galdu ar lentu vadu izlaišanai,

tāpat kā pie ātrspiedām. lelaižamās loksnes priekšējā mala pienāk pie vistuvāk

stāvošām priekšmarkām, rotējošās lentas pielaiž viņu vienlīdzīgi un sānu markas

papildina pareizo pielaidumu. Tad loksni satver tvērējs un ved uz augšu, tā ka
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viņš stateniski noguļ uz vārstās. Pēc iespiešanas vārsta atveras un tvērēji uzliek

loksni ar svaigo iespiedumu uz augšu uz izliekamā galda. Jaunākālaikā iespiežamo

loksni ar gaisu piespiež cieši pie vārstās, ar ko panāk tīru nevainojumu iespie-

dumu. Ja loksnes nesasniedz priekšējās markas, tad mašina turpina iet, bet

nespiež, jo ar sevišķu

pietaisi iespiešanu au-

tomātiski pārtrauc. Tā-

pat tiek pārtraukta uz-

ziežamo velmju dar-

bība, lai viņi neķertu

kopojumu. Līdz ko nā-

košā loksne aizsniedz

pielaidu, pārtrauktā

darbībaautomātiski at-

jaunojas. lespieduma

stiprumu var pēc viegli

pārredzamos skalas uz

vēlēšanos regulēt. No

sāniem vārsta ērti pie-

ejama un pierīkojuma

ērtības dēļ vārstai pie-
rīkota ērti izņemama

ieliekama plātne. Ko-

bolda automāts tur pa-

reizi reģistri un ir tik

stipri gatavots, ka var

iespiest pat ļoti viegli

autotipijas.

atavotais »Autoprints«. Rūpīgais darbs liek gaidīt, ka uz viņa varēs iespiest

arbus no vienkāršākiem līdz labākiem. Kopumu pie katra darba, pat mazākā,

āda aizvien vidū, lai vārsta arī pie grūtākiem darbiem dabūtu vienlīdzīgu

piedumu. Loksnes atšķiršanai no stirpas lieto gaisu, kurš ar sūcēju kārti loksni

izved un noved uz priekšu rotējošam lentu vadam, kur viņu zem iespiežamās

ārstas novietotas ielaidējas markas uztver un bīdošas sāņu markas kā nākas

zlīdzina. īpaša lieste satur pielaisto loksni tik ilgi, kamēr viņu satver

vērēja lenta. Šī plānā tvērēja lenta novada loksni formātampiemērotā pareizā

tāvoklī vārstās lēzenumā. Pa iespiešanas laiku tvērēji satur loksni; pēc tam

vērēji loksni novada vārstās augšējā malā, no kurienes sūcēji loksni uztver un

atur līdz šurp un turp ejošie izlicēji rati viņu paņem un uzliek uz izliekamā

alda ar iespiesto pusi uz augšu. Loksni vadošā tvērēja lenta tiek virzīta pa

Firmas Rockstrohwerke, Drezdenē-Heidenavā, vārstspiedas „Kobolda automats"
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sevišķām šinām, kuras vārsta velk sev līdzi. Tvērēja lenta nāk tikai īsi pirms

iespieduma ar vārstās lēzenumu sakarā un, proti, tikai virspus pierīkotās vietas.

Piekārtojuma vai uzklāja sabojāšana te galīgi izslēgta. Papīra formāta iesta-

tīšana notiek pēc skalas, kas iet vienlīdzīgi ar slēdzamo rāmi, tā ka ielaižamo

marku pārstatīšana un kopojuma pārslēgšana atkrīt. lespiežamā vārsta, atvērtā

stāvoklī, ir pilnīgi brīva un

viegli pieejama tā ka pie-

kārtošana jo ērti izdarāma.

Krāsu ietaise ir moderni ie-

rīkota, viņas sānisko berzē-

šanu var pārstatīt no 0 līdz

30 mm.

Automātiskus lokšņu ie-

laidejus un izlicejus »Pla-

neta« vārstspiedām gatavo
Drezdenes ātrspiedu akciju

sabiedrības fabrikaKosvigā,

Arī te pielietots gaiss lok-

šņu atdalīšanai. Kopojums

tiek tādā veidā iekārtots, ka

automātiski ielaistās lok-

snes papīra mala stāv ap-

mēram 8 līdz 10 mm pāri

par vārstās virsējo malu, lai

viņu varētu satvērt kustīgie

tvērēji, kuri loksni nogādā

pie izlicējiem skaliem, kuri

griežas tā pat kā pie ātrspiedām un izliek loksni uz izliekamā galda. Izlieka-

mais galds atrodas virs krāsu ietaises. Kad vārsta pēc spiediena atveras,

tvērēji saķer loknes pāri stāvošo malu, paceļ loksni āugšā, padod gabaliņu

uz dibenpusi, pēc kam loksne nokļūst uz izliekamiem skaliem, kuri tos sagaida

virs berzēju vēlmēm. Tagad tvērēji atveras un izliekamie skali loksni izliek

kā parasti. lespiežot mazus papīra formātus, kopojums jāslēdz samērīgi augstu,
bet tad vārsta stāv pret kopojumu greizā stāvoklī. Šis ļaunums novērsts pie

Planēta vārstām. Planēta vārstspiedas gatavo arī kā pusautomatu. Viņā ielaiž

ar roku, bet izlikšana notiek kā jau aprakstīts.
Kaut inženieri turpinātu uzsākto ceļu automātisko lokšņu ielaidēju un iz-

licēju papildināšanā, lai roku sakropļošanas gadījumi paliktu kā vēsturiska

pagātnes atmiņa.
Zem »Mirakel« nosaukuma J. Heinrichs Šperls, Diseldorfā laidis tirgū vārst-

spiedas, kuras paredz līdzteku vadu, lai panāktu ātru un glītu spiedumu. Tā

Firmas E. Šeding, Cigelhauzenā, vārstspiedas „Autoprint"
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pate firma gatavo arī pusrotacijas mašinu maziem darbiem lielos metienos zem

nosaukuma »Eksistence«, ar kuru varēs iespiest etiķetes, braucamās kartēšu. 1.1.

no bezgala papīra.

Firmas Grosse unKurc »Reform-Rota« vārstspiedas dabūjušas savu nosaukumu

uz tā pamata, ka formas iekrāsošanu izdara savādāk kā līdz šim. Svītru joslas,

Firmas Grosse un Kurc, Drezdenē, Reform-Rota vārstspiedas

kuras radās iekrāsojamām vēlmēm augšup un lejup staigājot, ne viemēr bij

pieņemamas. Pat lielākā »Reform« spiedu forma, ar lielu, pilnu spieduma virsmu

tiek ar trijām ziežamām vēlmēm tā uzkrāsota, ka nepaliek ne mazāko švītru

joslu, jo ziežamās velmēs ir lielākas par kopojuma aptveri. Ziežamās velmēs

riņķo ap spiedu ķermeni, kurš ir tik izturīgs, ka rotaļādamies iespiež vis-

smagākās formas. Tikko ka pirmās trīs velmēs atrodas uz formas, otras trīs

jau saņem svaigu krāsu. Krāsu ierīce te atrodas nevis uz spiedām, bet
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diezgan dziļi zem, patiesību sakot, blakus viņām. Krāsu veltenim uzkrītoši liels

caurmērs (ap 7-> metra) un tas novietots pamatstāva iekšienē, zem galvenās ass.

Uz rotējošā krāsas velteņa atrodas vairākas berzēju velmēs, kuras gādā par

to, lai uz ziežamām vēlmēm nenokļūtu švītru joslas. Velmju barošanu, kā

jau parasts, izdara cēlējs. Ap spiedu ķermeni riņķojošās ziežamās velmēs

aizskar daļu no krāsu vel-

teņa un papildina še krāsu.

Beidzamā laikā uz vienuno

abāmziežamāmvēlmēmpie-

rīkots maiņu berzējs, kurš

ziežamām vēlmēm seko-

dams pastāvīgi izberž krāsu,

bet tiklīdz ka ziežamās vel-

mēs aizskar formu, maiņu

berzējs paceļas. lespiešana

norit tāpat, kā citās vārst-

spiedās.

Tāda pat tipa ir »Ofset-

Reform« vārstspiedas. Spie-

dums šeit ir netiešs un nori-

sinās šādi. Spiedām divi

fundamenti; viens, kā pa-

rasts, atrodas iepretim vār-

stām, otrs aiz spiedu ķer-

meņa, tādā pat augstumā

kā priekšējais. Spieduma

formu ieceļ uz pakaļējā fun-

damenta. Piekārtošana, ja
tā vispār vajadzīga, iespē-

jama vienīgi zem formas.

Priekšējaisfundamentsdabū

formu, kas sastāv no gludas gumijas drānas, un kura atrod vietu uz ļoti līdzenas

dzelzs plātnes. Spiedām četras ziežamās velmēs, kuru uzdevums iekrāsot uz

pakaļējā fundamenta atrodošos spieduma formu, neaizkarot priekšējā funda-

menta gumijas drānu. Starp četrām riņķojošām ziežamām vēlmēm redzams

veltenis, kuram pārvilkta cieši pieguļoša gumijas drāna, un kura gājiens, patei-

coties zobratiem, stingri noteikts. lekrāsotā spieduma forma nospiežas uz viņai

pārejošo gumijas velteni. Šo nospiedumu gumijas veltenis pārnes uz priekšējā

fundamenta gumijas drānu, līdz beidzot no šejienes caur svārstošo vārstu krāsa

nokļūst no līdzenās gumijas drānas uz metiena loksni. Attēls uz spieduma

formas ir ačgārns, uz gumijas velteņa pareizs, uz gumijas drānas (pretim spie-

Firmas Grosse un Kurc, Drezdenē, Ofset-Reform vārtsspiedas
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duma vārstām) ačgārns, un uz metiena loksnes pareizs. Caur to iespējams, ka

visi spieduma formas sīkumi tiek atdarināti pat uz visrupjākā papīra visos

sīkumos, un pilnie plankumi piesātināti. Šis netiešais izcilspiedums ne ar ko

nepaliek iepakaļ litografiskājam ofsetspiedumam, jo atkrīt ķimiskā preparēšana

un mitrās plātnes, pie kam košās krāsas patur izcilspiedumam īpatnējo spilgtumu

un gaismas spēcību,u
visas krāsas, melno ie

skaitot, dziļu, piesāt

nātu segumu. Tādē

jādi uz šīm spiedām

var iespiest ofsetā jeb

kuru izcilspieduma

formu. Cerēsim, ka nā

kotne šo problēmu a

risinās tāļāk un pār

nesīs to arī uz ātr

spiedām,kas iespējam

ar divu velteņu ieslēg

šanu. »Reform« vārs

spiedās bez jebkāda

lielas pārstatīšanas, va

jadzības gadījumā va

tūliņ izlietot kā para

stās spiedās. Jānoņem

vienīgi gumijas velte

nis un forma jāieceļ v

priekšējā fundament

Ta pati firma gatav

pusautomātiskas vārs

spiedās »Rota« kuras

izliek automātiski ie

spiesto loksni, netraucējot pie tam vārstās, tā ka piekārtošana te diezgan ērt

»Rota« ir ātrskrejoša tīpa; ar viņu var iespiest kopojumu ar rāmja iekšē,

platību 25X35 cm 2300 spiedumus stundā. Automātiskais lokšņu izlicējs satve

loksnes ar tvērējiem, apgriež un izliek ar iespiesto pusi augšā, bez ka vienu n

tām sasmērētu. Izliekamais galds atrodas mašinā virs pamata un pārredzam

no ielaižamās vietas. Katra formāta kopojums stāv vārstās vidū.

Jāaizrāda arī uz tā saucamo izcilspieduma mašinu »Bavaria«, kuru gata

vojusi Kicingena akc. sab. lietuve. Šī mašina imitē tērauda grebumu. Vārs

spiedu svaigus iespiedumus, kā vēstuļu galvas, vizitkartes v. t. t, apputina a

sevišķu pūderi un tās pēc tam izskatās ārkārtīgi pelēkas. Uz »Bavaria« bezgal

Firmas Grosse un Kurc, Drezdenē, pusautomatiskas vārstspiedas „Rota"
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rotējošā tīkla uzliek loksnes un vada pār sakarsētu plāksni. No karstuma

pūders savienojas ar svaigo krāsu, uztūkst un kļūst tumši melns. Viss tas ilgst

tikai vienu minūti. Spiedums kļūst tik izcils, ka kļūst gluži līdzīgs tērauda

grebumam un tiek no publikas par tādu uzskatīts.

Lokšņu pievadītājas ierīces ir tādu pilnību sasniegušas, kas pilnīgi apmierina.

Viņas strādā pie grāmatrūpniecības ātrspiedām un ofsetspiedām ka nav ko

iebilst. Viņu apkalpošana no mašinu fabrikām tik ērti ierīkota, kakautcik apķērīgs

iespiedējs viņas ļoti viegli var apkalpot, vienalga vai nu sistēma pamatojas uz

gaisa vai gludināšanas paņēmienu. Jāievēro, ka tagad loksnes pietecēšana

ielaižamam galdam pie abām sistēmām principā ir gandrīz viena un tā pati.

Loksni vada lentas un skrituļi. lelaižamais galds ar to kļūst ļoti pārredzams. Pie

sūcējām ierīcēm sūcamās kārtes ceļš ierīkots tik īss, tā ka no atgriešanās gan-

drīz nekas nav jūtams. Varētu sacīt, ka ierīces galvenā kārtā atšķiras viena no

otras vienīgi ar to, kā tās atdala loksnes no stirpas. Atrisināt šo problēmu bija

arī vislielākā grūtība, kas tagad, pateicoties inženieru nenogurstošam darbam

patiešām arī laimējies. Jaunu lokšņu pievadītāju ierīci savām »Viktoria« ātr-

spiedām gatavo Rokštroh fabrika Drezdenē-Heidenavā. Lokšņu atdalīšanai no

stirpas lieto gaisu. Katrs jauninājums savienots ar labumiem, kas ved pie ap-

kalpošanas un papīra formātu un marku pārstādīšanas ērtībām un atdzīvina

sacensību. Rokas ielaišanas atmaina pret mechanisko pie vārstņu ātrspiedām

ir patlaban pilnā gaitā. Tomēr rokas ielaišanu galīgi iznīcināt nepielaidīs jau

tas apstāklis vien, ka. ne katru glītu darbu var izpildīt ar lokšņu pievadāmo

ierīci. Grāmatsietuvēs lokšņu pievadītājas ierīces guvušas jau tāduspanākumus,

ka rokas darbs nevar ar viņām vairs sacensties. Pie Georga Špīsa (Leipcigā)
lenšu un bezekscentru locāmām mašinām darbojas no tās pašas firmas gata-
votā »Rotari« ielaižamā ierīce ar ātrumu 8000 loksnes stundā. Ja arī pieņem,

ka te pievesti rekorda panākumi, tad tomēr redzams, cik lielā mērā cēlies

darba ražīgums.

Ja iepriekš jo tuvāk apskatījām sīko mašinu izgatavošanu, tad ar to nav

sacīts, ka rotācijas mašinu izgatavošana būtu palikusi iepakaļ. Mūsu nolūks bija

augšējo tuvāk apskatīt aiz tā iemesla, ka viņu ievešanai katrā spiestuvē var

būt vislabākās izredzes, kamēr rotācijas mašinas sava lieluma dēļ ne katrai

spiestuvei vajadzīgas. Rotācijas mašinu izgatavošana koncentrēta uz bezlenšu

mašinām. Laikrakstu vajadzībām izgatavo jau mašinas, uz kurām var iespiest 96

lapas puses, tomēr krājumam šādas mašinas netiek izgatavotas. Laikrakstu, grā-
matuun ilustrāciju spiedumam ievēro pasūtītāju prasības zīmējoties uz izgatavoša-

nas veidu, tā ka izņemot dienas laikrakstus, katra rotācijas mašina ir gatavota pēc

sava zināma tīpa. Rotācijas mašinas izgatavo ilustrētus laikrakstus, kuri sadiegti

un ar vākiem aplikti pārdošanai gatavi atstāj spiedās. Mašinas ar pārstādāmiem

papīra formātiem nav līdz šim savu nozīmi zaudējušas. Rotācijas mašinas grā-

matspiestuvēm ar locītu grāmatu kārtu līdz 384 lapas pusēm ar krājēju un
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sanesēju ierīci ar magazīnas izlicēju ir speciālas mašinas, kas dara godu viņu

izgudrotājiem. Speciālas rotācijas mašinas kasu čeku un biļešu iespiešanai, vienas

un vairākkrāsu izvedumā, ar perforāciju un numuraciju ar vien- un divpusīgu

spiedumu, ar planoizlicēju, kā arī tādas kas iespiež līdz 5 krāsām, ir mašinas,
kuras prasa katra par sevi veselus apcerējumus.

Ar daždažādāko rotācijas mašinu izgatavošanu vajadzēja reizā attīstīties

arī stereotipijai. Matricu izspiežamās spiedās, kas savu darbu izpilda teiksmainā

ātrumā, pus- un pilnīgi automātiskās lejamās ierīces ar mašinām, kuras dabū

plātnes tāļākai apstrādāšanai, no kurienes tās darbam gatavas nāk spiedēja

rokās, spējīgas darbu veikt nedaudz minūtēs. Viss tas kalpo steidzīgai ziņu

izplatīšanai laikrakstos, lai lasītājs visīsākā laikā dabūtu zināt jaunākos noti-

kumus no malu malām.

Pateicoties Renka rapidklišejām, (Hamburg, Kolonnadenstr. 92), gleznu

plātņu izgatavošana tapusi vienkāršāka un lētāka. Pēc ilgstošām studijām un

piedzīvojumiem, piedaloties krietniem līdzstrādniekiem, Hamburgas lietpratim
Heinricham Renkam izdevās chroma līmes želatinu izlietot kā iespiešanas

elementu. Kā zināms, tad chroma līmes želatins, gaismas iespaidots, ļoti sacietē,

un šīs īpašības dēļ to pielieto arī tagadnes kodināšanas procesā. Kā palikteni
šai kārtiņai izgudrotājs izvēlējies celuloidu un celonu. Chromželatina kārtiņu

ir izdevies ar šo palikteni tik cieši saistīt, ka viņa pie iespiešanas nepavisam

neatlec un iztur pat lielus metienus, kādēļ par viņas izturību var uzņemties

pilnīgu garantiju. Celuloids šeit kalpo vienīgi kā paliktenis, kā cietās, pretošanās

spējīgās chroma līmes želatina kārtiņas nesējs. Fotogrāfiskais, process paliek

līdzšinējais. Ar reprodukcijas kameras palīdzību izgatavo negativu. Ar chroma

līmes želatinu preparētā celodina plātne tiek ar negativu apgaismota, pie kam

gaisma dziļi iespiežas plātne un nocietina apgaismotās vietas. Sekojošo kodinā-

šanas procesu atvieto izmazgāšana, kura ilgst tikai dažas minūtes. Pēc izmazgā-

šanas plātni sausina, tad frezē, nošļaupj, naglo uz koka un tā ir gatava iespie-
šanai. Izlabojumus izdara pēc nosausināšanas, tāpat kā cinka un vara plātnēm.
Renka rapidklišeju nosaukumi šādi: autotipijas apzīmē ar Re-Ra-auto klišeja,

svītru plātnes ar Re-Ra-svītru klišeja, un plātnes rotācijas spiedumam Re-Ra-

Rota klišeja. Nosegšana kā metāla kodinājumā, izmazgāšanas procesam lieka.

Svītra un punkts, asuma un stāvuma ziņā, nepaliek pakaļā cinka kodinājumam,

attīstīšana viņas neaizskar, kamēr neapgaismotās daļas ļaujas noņemties ar

ķimisko izmazgāšanas procesu. Tomēr karstumu, kāds stereotipijai nepieciešams
matricas noņemot, gleznas plātne neiztur. Pie iespiešanas iespiežas vienīgi
nocietinātā chroma līmes želatina kārtiņa, kamēr celodins ir vienīgi kārtiņas

saturētājs. Plātni pienaglo uz spīļu koka kāju vai arī pielīmē ar acetonu

uz dzelzs kāju. Re-Ra-auto klišejās augstākie gaismas punkti atrodas cilņveidīgi
drusku dziļāk, tā ka var iztikt bez stipras piekārtošanas. Vispārējā pielietošana

grāmatiespiedumā lai saka šeit pēdējo vārdu. Caurmērā Renka rapidklišeja
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iztur jebkuru piekārtošanu. Ļoti uzmanīgi jāizdara tīrīšana. No visām ūdeni

saturošām vielām, sārmas v. t. t. jāizvairās, bet bencinu, terpentīnu v. t. t. var

pielietot. Ja tomēr gadās, ka ūdens iedarbojies, tad ar to nav sacīts, ka plātne

sabojāta; mitrumam, kurš plātni dara mīkstu, ļauj izgarot un plātne atkal derīga

iespiešanai. Uguni tomēr lietot nedrīkst. Līdzšinējie Renka klišeju spiedumi

ne ar ko daudz neatšķiras no metāla plātņu spiedumiem. Vidējie toņi autotipijās

ir tik tīri, ka metāla plātnēs tas dažreiz nav sastopams. Ar Renka rapidkli-

šejām iespiesti 80000 lieli metieni, pie kam nolietošanās nav bijusi nēkāda

sevišķā. Firma izsniedz licences ķimigraīiskām iestādēm, kuras apgādātas ar

vajadzīgo fotogrāfisko iekārtu. Renka klišejas esot 50% lētākas kā tagadējas

metāla plātnes.

Vilhelms Virts, Drezdenē A. 5, ar V. V. paņēmienu laidis klāja galvano, kuru

var izgatavot bez oriģināla. lespējama oriģinal-svītru klišeju izgatavošana

tieši, bez fotogrāfijas un ķimigrafijas palīdzības. Jāiesūta vienīgi svītru zīmējums

oriģinallielumā, kuru pārved uz preparēto V. V. plātni. Mākslinieks var zīmēt

arī tieši uz V. V. plātni. Tālākais galvano apstrādāšanas veids ir galvanoplastikā

Vilhelma Virta noslēpums. Neiespiežamās vietas var ieturēt vēlamā dziļumā.

Daudzkrāsu plātnes izgatavo noteikti piederīgas. Tīrie spiedumi liecina par

noteiktību līniju vilcienos un apmalojumā. V. V. klišejām uzaudzina biezu vara

kārtu. Ja iesūtīta pavirša skice, tad pēc tās izgatavo tīro zīmējumu.

Ofsetspiedums progresē iepriecinoši. To spīdoši apliecina laikraksts »Ofīset-,

Buch- undWerbekunst«, kuru izdodLeipcigā »Offset-Verlag G. m. b. H.«. Arī burtu

salikumu pārnes uz plātnēm un iespiež uz ofsetspiedām kopā ar citām ilustrācijām.

To pašu sastopam arī dienasavižu ilustrētos pielikumos, kuru iespiedums, kautgan
metiens pārsniedz 100000 eks., izdevies tīrs. Pateicoties mašinu fabrikām, ofset-

spiedas sasniegušas priekšzīmīgu augstumu. Būvē visdažādāko tipu mašinas,

pielāgojot tās dažādiem papīriem, divu un trīs vēlteņu sistēmā, kā vien-, tā

daudzkrāsu spiedumam. Ofsetspiedumā reprodukcijas technikā izdara dažādus

mēģinājumus un jauninājumus. Gleznas vai attēla sadalīšanai ar tīklaines palīdzību,

kā tas autotipijā pieņemts, piemītvēlzināmastindzība. Lai to novērstu, fotoķimiķim
P. Faulsticham, Leipcigā, izdevies attēla plankumus sadalīt tā, kā to piekopj

heliogravirā—tīklaininepielietojot. Plankumisadaļas fotografiskāplātnē grumbuļ-

veidīgā attēlojumā. Graudojums iespējams no smalkākā līdz rupjākam. Atradējs

nosaucis savu darbupar monoguta paņēmienu, ar kuru pāreja no gaismas uz

ēnu top maigāka. Attēla visgaišākās vietās monoguta graudojums neparādās
tik simetriski kā līniju tīklainē, caur ko arī dobspiedumam tiek dota iespēja

pielietot monoguta graudojumu. Vai tas būs iespējams arī izcilspiedumā, to

mācīs nākotne. Ofseta plātņu izgatavošanā pastāv bez tam vēl cenšanās apiet

fotografēšanu ar tīklaines palīdzību, un gleznot attēlu tieši uz cinka plātnes, pie

kam būtu sasniegts tas efekts, ka iespējams atveidot otiņas vērienus visā pilnībā.

C. Hermans atradis šim nolūkam gleznošanas emulsiju.
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APSKATS

LATVIEŠU UNIVERSALBURTENE. Pirmās grāmatu spiestuves Latvijā ierīkotas un gadu

simtiem ilgi vadītas no vācu grāmatrūpniekiem. Itin dabīgi, ka vēlāk, kad sāka nodibināties

tiešas latviešu grāmatu spiestuves, viņu iekārta tika vairāk vai mazāk laimīgi kopēta pēc vācu

paraugiem. Starp daudzām nenoliedzamāmlabām īpašībām, ko vācu skola mūsu grāmatrūpnie-

cībai devusi, atzīmējamatomērarī viena otra taī laikāsaprotama, bet mūsu tagadējiem apstākļiem

nepiemērota negativa parādība, pie kurām pieskaitāma vācu burtenes nepārdomātašematiska

Latviešu universalburtene latiņu burtiem bez kapiteļiem

pielietošana latviešu valodai. Pietika ar latviešuburtu novietošanu kaut kādā mazāk lietotāburtu

apcirknītī un lietabijapadarīta. Kaburtu skaitliskais sadalījumsno burtulietuvēmtiekizvestskatrai

valodai piemēroti, lai tie burti kas salikumā biežāki atkārtojās, būtu svarā vairāk un atkal retāki

sastopamie mazāk, ta arī pie visām tautām burtenes sadalītas tā, ka vairāk vajadzīgiem burtiem

ierādīti lielāki apcirknīši, novietojot viņus burtliča rokai tuvāk ar aprēķinu, lai rokas kustību
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padarītu īsāku un ar to paceltu ražīgumu. Spilgtāki piemēri burteņu lietderīgai sadalīšanairedzami

pie itāļiem, spāniešiem, frančiem, angļiem un citām tautām. Ražīguma starpība pie pareizi un

slikti sadalītas burtenes var būt diezgan liela. Tamdēļ arī Latv. grāmatrūpn. arodu sav. Gra-

fiskā komisija pēc Latvijas valsts nodibināšanās,kad latviešuka valstsvalodai tika ierādītaredza-

mākā vieta, stājās pie latviešu normalburtenes izstrādāšanas. Pēc vairāk gadu ilga izmēģi-

nāšanas laika nododam šo burteni mazliet grozitu, ko prasījis praktiskais darbs, atklātībai.

Burtene sadalīta, ņemotvērā tiklab latviešu valodas īpatnības, ka arīvietējos apstākļus, lai atvieg-

Latviešu universalburtene latiņu burtiem ar kapiteļiem

lotu jau darbā esošo burteņu vieglāku pārdalīšanu. Burtu sadalijums izvests ar aprēķinu, ka

kalpojot galvenā kārtā latviešu valodas salikumam, ar tām pašām burtenēm var iztikt arī vācu,
franču jeb kādas citas valodas gadījuma salikumam, papildinot vai pārvietojot pēc vajadzības
vienu otru burtu. Pēdējos gados jaunatvērtās grāmatu spiestuves ierīkotas pa lielākai daļai pēc

šeit iespiestā parauga. Būtu vēlams, ka arī vecākās spiestuves pārietu sava paša labuma dēļ uz

tādām pašām burtenēm, lai visās grāmatu spiestuvēs būtu tikai vienveida latviešu burtenes un

burtličiem vietas mainot nevajadzētu jaunā darba vietā burtenes sadalijumu no jauna piesavi-

nāties. Tagadējo burteņu dažādības sekas bieži ir sajukas un darba neražīgums. Pēdējā laikā

starp Latvijas grāmatrūpniekiem manāma zināma interese priekš skandināviešu, franču, bet it

īpaši angļu-amerikaņu salikuma veidiem, kur bieži pielietoti ta sauktie kapiteļi, t. i. lieli burti

mazākā notēlā. Tamdēļ arī pieaug pieprasijumi pēc burteņu sadalijuma kapiteļiem. Lai ievestu

šim nolūkam piemērotas vienveidīgas burtenes, iespiežam burteņu sadalijumu, kurā novietoti arī
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kapiteļi. Lai dabūtu vajadzīgo lielāko apcirknīšu skaitu, bija nepieciešami mazo burtu apcirknīšu

samazināšana, grozot pēc iespējas maz pašu sadalijumu. leteicams šo sadalijumu piepaturet.

MONOGUTA PAŅĒMIENS. Gleznainu priekšstatu attēlošana grāmatas, laikrakstos, cenu

rādītājos, ieteikšanas rakstos un mākslas lapās notiek tagad gandrīz vienīgi fotomechaniskā

reprodukcijas ceļā. Kamēr agrāk tīrās vara grebuma, kokgriezuma un litogrāfijas roku darbu

technikas prasija māksliniecisku maņu un uztveri, tāmēr fotomechaniskāsreprodukcijas metodes

palīdzēja mākslas darbus labos atdarinājumos padarīt pieietamus trūcīgām šķirām. Tagad foto-

mechaniskās iespiežamās plātnes tiek izgatavotas grāmatspiedumam, akmeņspiedumam, vara

dobspiedumam, ofsetspiedumam un gaismas spiedumam. Tā kā smalkie krāsu toņi un maigās

pārejas no gaismas uz ēnām nelaižas iespiesties, gleznainā priekšstata daļas jāsadala iespiešanai

padodošos elementos. Praksē tas tiek izdarīts tādējādi, ka fotografējot kādugleznainupriekšstatu,

gaismas iespaidīgai plātnei aizliek priekšā tīklaini. Zem tīklaines saprot optiski nevainojamu

plānu paralēlu stikla plātni, ar iekodinātu smalku līniju tīklu, kurš, skatoties pēc tīklainespielieto-

šanas vajadzības, satura vienā centimetrā 10 līdz 100 līnijas. Divas šādas plātnes labajā leņķī

saziež kopā tā, ka krustotais līniju tīkls guļ vidū. Skatoties pēc gleznainā priekšstata attēlojuma

lieluma un papīra labuma ir vajadzīga tīklaine dažādos līniju atstatumos; mēdz runāt par 54-to,

60-to, 80-to un 100-to tīklaini un saprot zem tā līniju skaitu centimetrā. Tīklainu izgatavošana

skaitās par visgrūtākiem, smalkākiem un ļoti dārgiem darbiem, tā kā tādai iestādei, kas tiešam

grib izpildīt visas piemērotās prasības, šajos nolūkos jāiegulda lieli kapitāli. Bet tā kā pielietojot

tīklaini gleznainā priekšstatā pastāvīgi tiek ienests kaut kas nevēlams un svešs, tad jau kopš

ilgiem gadiem notiek mēģinājumi un cenšanās atsvabināties no nedzīvās un neglītās tīklaines.

Ir vairākkārt mēģināts izgatavot ideālu graudu tīklaini, pa lielākai daļai tādējādi,ka ģeometriski

nevienādus elementus, piemēram, septiņstūri dažādi izzīmēja un papildināja par lēznēm, kuras

tad tika fotografētas un saliktas kopā. Beigu beigās tomēr bija jāatzīst, ka caur šo konstrukciju

radās atkal nevēlamānenoteiktība. Apvērsuma nozīme lēznes sadalīšanas laukā un līdz ar to arī

gleznainu priekšstatu iespiešanā piešķirama Leipcigas fototechniķa Paula Faulsticha monoguta

paņēmienam. Viņam izdevās, pamatojoties uz koloida ķimiskām studijām, pēc ilgu gadu pūlēm,

konstruēt sausu plātni, kura pēc parastās attīstīšanas un kodināšanas izvēršas par kodināmu

nevienādā graudojumā sadalītu negativu vaipozitivu, pilnīgi nobīdīdamapie malaspriekšā liekāmo

tīklaini. Monoguta paņēmiens pie tās pašas reizes lielo neparocīgo reprodukcijas aparātu vietā

uzņemšanai pielaiž parasti lietojamos fotogrāfu un pat amatieru aparātus. Monoguta paņēmiens

noderīgs katrai iespiešanas technikai, izcil- vai grāmatu spiedumam, akmeņ- vai gludspiedumam,

ofsetspiedumam, vara dobspiedumam un gaismas spiedumam, kā arī kombinētam, daudzkrāsu

spiedumam un citiem. Pateicoties tam,ka graudalielumslaižas noskaņoties, iespiešanastechnikām

rodas neaptveramas iespējamības. Tā kā bez tam šis paņēmiens izvedams uz plātnēm, papīra un

filmām, rodas liels materiāluietaupījums, it sevišķi tad,kad jāizgatavoatspoguliskas reprodukcijas

vai lieli iespiežami darbi. Morēlīdzīgu liesmurašanās, no kādām jābīstas pie krustotām tīklainēm,

monoguta paņēmienā ir pilnīgi izslēgta. Paņēmiens ir jau pārdzīvojis visas laboratorijas stadijas

un drīzumā parādīsies tirgū.

TURKINA SPIEDUMS. Tā faktiski jānosauc šis iespiešanas veids, kuru nesen atradis pro-

fesors Nikolajs Vasiljevičs Turkins — Krievijā. Tā būtība galvenos vilcienos sekoša: Galvenais

uzdevums šķiedrainu materiālukrāsošanā pastāv organisko pigmentunostiprināšanā, lai tie nebūtu

padotikarsta ūdeņa, ziepju un gaisa iespaidam un atmosferiskāmparādībām. Daudzas, pašas par

sevi ļoti spilgtas krāsas, zaudē ļoti daudz no sava izskata pēc pārvešanas uz audumu, bet bieži

pat pavisam izmazgājas. Citos gadījumos lielas grūtības atkal sagādā viņu kodināšanas process.

Tāds, piemēram, ir anilina krāsu liktenis, kuru atrašana sākumā sacēla milzīgu sensāciju. Visi
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aizrāvās no to spilgtuma, bet drīzi izrādījās, ka viņām nav lemts ilgs mūžs, tās nav izturīgas.
Anilina pigmenti tikpat ātri atstāj šķiedrainu drēbi, kā tanī iespiežas. Dabīgi, ka visu zemju

ķimiķu cenšanās iziet uz to, atrast pēc iespējas lētas krāsas un piedot tām vajadzīgo izturībupret

gaismas, sārma un atmosferiskiemiespaidiem. Šim nolūkam ieteikti daudz paņēmieni; piemēram,

apstrādāšana ar metāla sāļiem — vara, kobalta, niķeļa, aluminija, dzelzs; ftorskābo chromu,

chroma alaunu, nātrija bichromatu un citu. Bet ne vienmēršie līdzēkļi devuši cerētos panākumus.
Zem nostiprinātāja iespaida krāsu toņi pārvērtās un iegūva neskaidru un nedzīvu izskatu. Pēc

daudziem mēģinājumiem un piedzīvojumiem Turkinam izdevās nākt uz pēdām krāsošanas biolo-

ģiskaibūtībai un atrast nitrifikacijas rosīgu uri darbīgu aģentu, kas pigmentu nostiprināšanāspēlē

galvenolomu. Turpinādams savus pētījumus šinī virzienā, izgudrotājs dabūjaizturības un spilgtuma

ziņā veselu gammu ļoti teicamukrāsu. Viņa benzoazurins, viktorija-debess-zilā, eirodins, auromins,

fuksins, indulins, rozamilins un citi daždažādo ķimisko grupu pigmenti tika mazgāti ziepju ūdenī,

vairākkārtīgi izgriezti un mērcēti, pie kam krāsa nemaz nenogāja, kamēr vienkāršās krāsas

pilnigi izmazgājās. Naudas zīmju iespiešanai vajadzīgas sevišķi izturīgas un pastāvīgas krāsas.

Tāpēc, pirms šo zīmju iespiešanas arTurkina krāsām, Krievijas valstspapīru spiestuvē šīs krāsas

pārbaudīja. Izrādījās, ka tikai pēc astoņu stundu vārīšanas ūdenī izmēģinājamās naudas zīmes

mainīja krāsas izskatu. Bez tam Turkina krāsas neprasa parasto nostiprināšanu, kas ievērojami

ietaupa laiku un izdevumus audumu apstrādāšanā. Bet sevišķu ievērību pelna šī atraduma pie-

lietošanamākslas darbuiespiešanai, kuros pilnos apmērosuzmata jāatspoguļojas gleznas oriģinālam.

No cik krāsām un niansēm arī nesastāvētu oriģināls, iespiešana notiekar visām krāsām novienas

formas uz reizi, tā tad pilnīgi pretēji visiem līdz šim pazīstamiem iespiešanas paņēmieniem. Citiem

vārdiem sakot, katrs pēc Turkina paņēmiena iegūts novilkums ir savā ziņā oriģināls, tāds, kādu

to no savām rokām izlaidis mākslinieks, bez mazākās grebēja, retušētāja un citu darbiniekulīdz-

dalības. Tas notiek vienkārši tā, ka no formas, kas pagatavota pēc Turkina paņēmiena, atlobās

pa loti plānai krāsas plēvītei, kuru iespiežot pārved uz papīri vai audumu. lespiedums atgādina

gluži vai kalkomaniju, bet tikai ar to starpību, ka pie kalkomanijas nepieciešams iespiest uz papīra

visas krāsas vienu pēc otras
— ačgārnā kārtībā, še, turpretim, novilkumu iegūst tieši no māksli-

nieka izgatavotā zīmējuma — krāsās. Turkina krāsas plēvīte irtik plāniņa, ka no vienamilimetra

biezumaiespējams iegūt1500vienādastiprumaun pareizības novilkumus. Atrisinājumsšādaiplēvītes

atlobīšanai slēpjas jaunās, bezkrāsainās, caurspīdīgās, cietās, lakveidīgās vielas īpašībās, kuru

atradējs iegūvis ar augstu temperatūru — bezūdens procesā, kas ūdenī nav izšķīdināma un spēj

sevī saturēt līdz 40% pigmenta, kurpretim parastās pigmenta nogulsnes, izgatavojot tā saucamās

anilina lakas ar aluminiju un bāriju nesasniedz pat 10%. Pats formas izgatavošanas process

notiek šādējādi. Mākslinieks ar Turkina krāsām glezno gleznu uz audekļa, traipiem, cenšoties

tos pēc iespējas izdalīt vienmērīgi pa visu zīmējuma virsmu. Še nu rīkojoties ar jauno krāsu

materiālu katrā ziņā vajadzīgs kaut cik piedzīvojumu, tāpēc ka viņa krāsas ievērojami atšķiras
no tām, kādas parādās uz novilkuma. Tā, piemēram, intensivā aveņu krāsa novilkumā parādās
vairāk vai mazāk rožaina, tumši-zilā— debesszila v. 1.1. Saprotams, ka te jāpiemērojas materiālam

un jāpieradinās izpazīt nianses, kādas tās pēc tam gūst iespiežot. Šī gatavība padodas diezgan

ātri un viegli un droši vien arī pats atradējs šīs neērtībastagad jaubūs pārvarējis. Kad zīmējums

vai glezna gatava, tā virsmu pārlej ar vasku, kas izlīdzina visas radušās nevienādībasun grumbu-

ļainās vietas un šo pusi tad piestiprina pie cita audekļa. Pēc tam noņem virsējo audeklu, kas

noderēja par pamatu zīmējumam, kurš nu redzams ačgārnā veidā. Forma tagad gatava. Atliek

tikai stāties pie iespiešanas, kurai nav vajadzīgs pat ne mašīnas, ne spiedās, kaut ganatradējs

konstruējis sevišķu mašīnu tamgadījumam, kadrastos vajadzība iespiest lielusmetienus ražošanai

vairumā. Turkina iespiešanas princips pastāv iekš tam, ka papīri vaj audumu, uz kura novelk

novilkumu, iepriekš iemērc ātri izgarojošā šķidrumā, un kamēr viens vaiotrs vēl satur mitrumu,

uzliek uz formu, gluži tāpat, kā strādājot ar hekto- vai šapirogrāfu. Nobraukot papīri ar delnu

vai pārlaižot tam pāri vienkāršu gumijas velmi, lai papīra virsma vienlīdzīgi piekļautos formai,
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iegūstams daudzkrāsains novilkums, kas pārsteidz ar savu toņusvaigumu un spēku. Ne fototipija,
nedz trīskrāsu spiedums vai oleografija nespēj dot tādus brīnišķīgus efektus. Teicamas iznāk

gleznas uz atlasa, samta un vispār uz audumiem. Kas zīmējas uz papīri iespiestām gleznām, tad

še atliek vēl daudz ko vēlēties, bet galvenām kārtām sevišķi traucējošu iespaidu atstāj kontūru

trūkums. Gleznuoriģinālus var arī pēc vēlēšanāspamazināt un palielināt arsevišķaveidapantografa

palīdzību, kura pretējā galā tanī pašā laikā uz paklāsta uzkrāso ar oriģinālu saskanošas krāsas,

kas atrodas sevišķās tūbiņās. Turkinaatradumambez šaubām paredzama lielanākotne, vēl vairāk

tāpēc, ka tas pielietojams tekstila rūpniecībā, grafiskā mākslā, tapēšu spiestuvēs un dekorativā

mākslā. Ar to iespējams neaprobežotāvairumā darināt netikvien gleznas, bet arī vissarežģītākos

rotājumus uz papīra, atlasa, zīda, samta, grīdsegām, ādas, porcelāna v. t. t. Krāsu un toņu skaits

arī nekrīt svarā, to skaits var sniegties pat vairākos simtos. Daudzkrāsainā glezna iegūstama uz

reizi, tikai liegipieskaroties papīrim vai audumam pēc Turkinapaņēmiena gatavotai formai, kurai

piešķirtas brīnišķīgās īpašības, attēlot krāsas viņu dabīgā izskatā, gluži tādas, kādas tās atspogu-

ļojās cilvēka acs tīklenē.

LATVIJAS GRĀMATRŪPNIECĪBAS ARODU SAVIENĪBAS GRAFISKĀS KOMISIJASLĪDZ-

ŠINĒJĀ DARBĪBA. Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienības Grafiskā komisija uzskatāma

zināmā mērā kā Rīgas grafiskās sabiedrības pēctece.

Nav šī rakstiņa uzdevums aprakstīt Sabiedrības rosīgo un ierosinošo darbu, ko tā savā laikā

veica, kuram pateicoties īsi pirms kara toreizējā Baltija, bet it sevišķi Rīga, varēja mēroties ar

Vakareiropas, galvenām kārtām Vācijas izkopti-izsmalcināto radīšanu grāmatrūpniecības
mākslas laukā. Nevaram tomēr paiet garām, neminējuši Sabiedrībaspēdējo darbu: ekskursiju uz

starptautisko grāmatrūpniecības un grafikas izstādi Leipcigā 1914. gada jūlija mēnesī, kurā ņēma

dalībuvairāk nekā četrdesmit dalībniekuno dažādāmRīgas grāmatrūpnieku un tiemtuvu stāvošām

aprindām. Vācijas valsts un ievērojamākās rūpniecības iestādes: spiestuves, burtulietuves, krāsu

un mašinu fabrikas un daudz citas iestādes un biedrības ekskursantiem demonstrēja savus no-

slēpumus un jaunākos technikas ieguvumus, atverot jo plaši savus viesmīlīgos vārtus. legūtās

mācības, piedzīvojumi un atziņas, saprotams, būtu tikušas pārdēstītas un tāļāk sniegtas dzimtenē,

ja nebūtu uznācis pasaules karš. Kā daža laba kultūras vērtībatika pa kara laiku noslaucīta no

zemes virsus, tā arī šis kultūras faktors pēc kara nebija iespējams vairs atdzīvināt. Tam par

iemeslu bija daudz un dažādi šķēršļi un kavēkļi, bet galvenais iemesls tomēr bija meklējams

saskaldītās, izpostītās un pārgrupējušās darbinieku rindās, kā arī pa visiem vējiem iznēsātā

vērtīgā archiva un mantu trūkumā. Galīgi izpostīta rūpniecība un pilnīgi pagrimis ražotāju

techniskais līmenis, tās bija dilemas, kuru priekšā stāvēja atlikušie Rīgas grafiskās sabiedrības

darbiniekiar tās dibinātājupriekšgalā. Pēc veltāmpūlēm tās darbībuatjaunot, Sabiedrībabeidzot

nolēmalikvidēties un nodot visu atlikušo inventāruun archivu Latvijas grāmatrūpniecības arodu

savienībai. Tādā kārtā radās vēl tagad pie minētās Savienības pastāvošā Grafiskā komisija,

kura pēc ievēlēšanas Rīgas nodaļas biedru sapulcē, sapulcējās pirmo reizi 12. maijā 1920. gadā.

1920.11922. gads. No sākuma šīs komisijas pirmie spertie soļi neuzrāda nekādus taustāmus

un paliekamus rezultātus. Tā ķērās ar pilnu krūti pie darba un, domādamaveikt lielus darbus,

pašā sākumā sadalījās vairākās sekcijās: 1) terminoloģijas, 2) tautsaimniecības, 3) arodnieciskās

izglītības un 4) izvirzīja pat vienu eksamenacijas komisiju kara laikā ātrumā apmācīto arodnieku

spēju un techniskās gatavībaspārbaudīšanai,laipēc iespējasātrāki novērstu kara laikārūpniecībai
sistās brūces. Un netik vien to. Sekcijas liecina, ka tās tiecās rast caur pētījumiem ceļus, kā

novērst pa kara laiku radušos ļaunumus, kas bija noveduši pašu rūpniecību uz tik zema līmeņa

darbu techniskās pieņemamības ziņā. Lai novērstu chaosu, kāds valdīja latviešu valodā, kad

burtlicis nesaprata rakstnieku un korektors burtlici, kas lielā mērā nelabvēlīgi atsaucās uz darba

ražīgumu, urbjoties cauriraibājām korektūru slejām, komisija griezās pat pie Izglītības ministrijas
ar priekšlikumu noteikt latviešu valodas pareizrakstību. Bet, tāpatkā Rīgas grafiskai sabiedrībai
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trūka darbinieku, lai to atdzīvinātu pirmskara garā, tā arī Grafiskai komisijai tādu izrādījās par

maz, lai uzreiz atrisinātu visus sāpīgos jautājumus. Sadalīties sekcijās bija viegla lieta, bet

darbus apmierinoši veikt divu gadulaikā izdevās tikaivienai— terminoloģijas sekcijai. Tā strādāja

līdziIzglītības ministrijas terminoloģijas komisijā tik ilgi,kamēr šī komisija pārtrauca savu darbību.

Citas sekcijas pa šo darbības laiku nevarēja uzrādīt nekā pozitiva, vai taisnību sakot, palika

tikai uz papīra. Tas izskaidrojams ar to, ka sekciju darbiniekostrūka vadošas rokas, iniciatoru,

stipras gribas, izturības un enerģijas, iesākto darbu godam veikt. Tāpat sākumā komisija bija

sadomājusi arī radikāli mainīt kara laikā ieviesušos mācekļu arodniecisko apmācīšanas veidu,

gribēdama nostādīt pašu arodniecisko izglītību uz drošākiem pamatiem un ar labākām izredzēm

nākotnē. Šinī nolūkā tā griezās caur Izglītības ministriju pie toreizējā Rīgas amatnieku skolas

vadītāja ar techniskās izglītības mācības plānu. Šis plāns tika akceptēts un viņu mēģināja izvest

dzīvē, bet parnožēlošanu, beidzot, bez kaut kādiemredzamiem panākumiem. Nelaimebija tā, ka

demoralizētāpēckara mācekļu psicholoģija vēl atlikušajiem techniskiem mācības spēkiem neatļāva

tapt par šīs situācijas kungiem, tā ka šinī laukā ar 1924. gada otro pusgadu cīņa bija jāpārtrauc.

Komisijas kategoriskā prasība techniskās izglītības jautājumā gan bija, lai Izglītības ministrija

ar valdības, pašvaldības un uzņēmēju pabalstu atvērtu pie amatnieku skolas parauga darbnīcu

labākai technisko spēku sagatavošanai par tiešām krietniem spēkiem. Komisija it labi saprata,

ka vienīgi tādējādi ir sasniedzami vispilnīgākie un paliekamākie rezultāti, kas pie reizes arī

māceklim neatņemtieksmi uz aroda piesavināšanos. Bet, ievērojot toreizējā Izglītības ministrijas
arodu skolu nodaļas vadītāja noraidošo izturēšanos un tikpat kategorisko pretošanos, komisija

iegāja arī uz augšā aprakstīto mazāko ļaunumu, kas blakus vai pēc vispārējo mācību piesavinā-

šanās atļāva māceklim piesavināties arī speciālās, t. i. techniskās zināšanas. Saprotams, ka to

nevarēja izprast māceklis, kas mācījās zināmu arodu. Un, nevarēdams saprast un aptvert

valdošos demoralizētos psicholoģiskos apstākļos, ka tam blakus savām aroda zināšanām jāpie-
savinās arī vispārējas zināšanas, māceklis tad arī meklēja un atrada ceļus, kā no šīs »klizmas«

izvairīties. Pa to starpu jau sākts atvērt parauga darbnīcas pie Rīgas amatniekuskolas. Laikam

skolas politikas noteicējiem arodu izglītības viedoklī būs atplaukušās citas atziņas pateicoties

lielājam tā saukto «inteliģento bezdarbnieku« pieplūdumam darba biržā. Būtupats pēdējaislāiks

pārdomāt, vai labāki un lietderīgāki nebūtu ieguldīt parauga darbnīcās un techniskās skolās tās

zumas, kas tagad tiek no valdības atvēlētas un neproduktivi tērētas «inteliģento bezdarbnieku«

nodarbināšanaipie šoseju būvēm. Tas bez šaubām būtu radikālāki un reformatoriski ievirzītu

arodu izglītības jautājumu pareizās sliedēs un pie reizes pievadītu topošai rūpniecībaiarīpatiešām

labikvalificētus spēkus. Parauga darbnīcasuntechniskās skolas tomērnekādāziņā nav pielaižams

dibinātun uzturēt peļņas nolūkos, ko arī atzinusi Rīgas pilsētas dome,noraidīdamapeļņasvirzienā

izstrādātos statūtus pārstrādāšanai. Pastāvošie rūpniecības uzņēmumi, domājams,atrodas līdzīgos

apstākļos ar grāmatrūpniecības uzņēmumiem un tā tad arī krietnu darbu spēku sagatavot nav

spējīgi. Tāpēc skolas politikas vadošo aprindu pienākums ir redzēt mazliet tālākpar vienkāršiem

mirstigiem un novērst šo nenormalību:no vienas puses, lai veicinātu konkurences spējīgas rūp-

niecības rašanos, kad tiešām inteliģentu spēku ir vairāk kā pietiekoši un no otras puses tādā

kārtā gādāt, lai inteliģentais darba spēks, kam dzimtenē pie sapratīgas un tālredzīgasrīcības var

rast pārpilnam piemērotu darbu un eksistences nodrošināšanu, nesāktu kāpt pāri pār robežu.

Šim akutājam jautājumam pašā sākumā kvalificēto darbinieku trūkuma dēļ piebiedrojās vēl

viena jauka »idee fixe«, kuru bija izperinājis kāds Rīgas amatnieku skolas mācības spēks un

proti: sarīkot skrejošus burtliču kursus, lai tādējādi dažos mēnešos iegūtu veselu kadru jaunu

burtliču. Komisija, saprasdama, ka tas būs atkal tikai nenoderīgs atvietojuma materiāls, kuru,

pievienojot kara materiālam, grāmatrūpniecību nospiedīs uz vēl zemāku technikas pakāpi, asi

uzstājās pret šo projektu. Aiz daudzējādiem iemesliem, bet galvenām kārtām pēdējo gadu lielā

bezdarbnieku skaita dēļ, jāsaka paldies dievam,ka šis projekts neieraudzīja dienas gaismu. Kaut

cik noskaidrojoties un nomierinoties kara apstākļiem, nelielā laika sprīdī kvalificētie atgriezās no
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oēgļu gaitām un tagad to ir rūpniecībai tik daudz, ka pie vismazākās krīzes vēsmiņas uzpūšanas,
liels skaits no kvalificētiem atrodas uz ielas — bez darba. Tāpēc ir vairāk kā brīnums, ka 1924.

gada vasarā ministru kabinets bija atvēlējis (lasi un raksti) 40000 latu no darba ministrijas
ierēdņiem projektētai burtliču un grāmatsējēju skolas ierīkošanai un uzturēšanai pie Amerikas

kristīgo jaunekļu savienības »Imkas«. Paredzēts esot bijis izlaist gada laikā ap simt sešdesmit

burtliču, uzticot šīs skolas noorganizēšanukādam Amerikas »univerzal-ģenijam«, kas tādas skolas

jau esot ierīkojis Amerikā, Vācijā, Bulgārijā un Grieķijā. Ātrspiedas un liekamā mašina »Imkai«

arī jau esot bijušas pienākušas Rīgā un visu šo grandiozo ierīcību tā esot piedāvājusies realizēt

par vienu miljonu rubļu iemaksu. Šie noteikumi un izredzes, nelūkojoties tālāku par degunu
galiem, nemākuļiem patiešām var izlikties pārāk vilinošas. Un tāpēc nav arī jābrīnās, ka uz ša

amerikāniskā makšķera āķa uzķērušies arī atbildīgi valsts iestādes darbinieki, kad par vienu

miljonu rubļu tiem atklājās vai vesela Amerika. Lietpratēji par šo projektu smīnēja, zinādami

cik maksā viena pati liekamā mašīna un vienas ātrspiedas un kur nu vēl vesela grāmatsietuves

ierīcība. Pieskaitot pārvaldes izdevumus, telpu īri, lielos štatus un vēl daudz citus neparedzētus

izdevumus, šo kursu uzturēšana sniegtos desmitos miljonos. Laikam projektu autoriem būs ticis

dots kāds mājiens, jo tie, šo projektu neizvezdami dzīvē, paši uz savu roku bija sasaukuši apspriedi
tā sakot »dažu technisku soļu noskaidrošanai un uz šo apspriedi uzaicinājuši arī, kā padoma
devējus, Arodsavienībupārstāvjus. Apspriedē nu noskaidrojās, ka šis aplaimojošais projekts ir

tikai viens liels ziepju burbulis. Kad Arodsavienībaspārstāvis ar statistikas palīdzību noskaidroja
darba apstākļus grāmatrūpniecībā, pierādīdams, cik lielas sumas katru gadu tiek izdotas bez-

darbniekupabalstam, un kad pārējie arodbiedrībaspārstāvji aizrādīja, ka tāda arodizglītība nav

nekas vairāk kā surogāts un nedos neko aroda mākslas pacelšanai, nedz nodrošinās inteliģentos

bezdarbniekus, tad arī ministriju un Rīgas pilsētas pārstāvji nāca pie slēdziena, ka šis ceļš ir

nepareizs. Izglītības ministrijas pārstāvis pat paziņoja, ka šo »Imkas« projektu ministrija neat-

balstīšot. Lai taustāmi un saredzami grāmatrūpniecības darbiniekiemparādītu ražojumu zemo

technisko kvalitāti un pamudinātu tos nopietnāki skatīties uz sava aroda izkopšanu, vajadzīgo

zināšanu piesavināšanos un līdz ar to arī vispārējā techniskā līmeņa pacelšanu, komisija aicināja

pašus darbiniekus iesūtīt tai no iespiežamiem darbiempa eksemplāram kopošanai, sistematizēšanai

un izstādes sarīkošanai. Šis aicinājums palika tikai saucēja balss tuksnesī. Tāpat neizdevās arī

mēģinājums sastādīt izstādi no labākiem un ievērojamākiem iespiežamiem darbiem, sevišķi

vēlēšanu cīņu plakātiem, kurus šinī laikmetā tik lielos apmēros pagatavoja un pēc kuriem

komisija ar cirkulāru griezās tieši pie uzņēmējiem. Viens otrs gan atsaucās, bet ienākušais

materiāls bija tikai piliens jūrā no tā daudzuma, ko toreiz izlaida tautā. Arī tie uzņēmēji, kuri

komisijai gribēja nākt pretī šinī ziņā, aizbildinājās, ka no ļoti daudziem pagatavotiem darbiem

nav atlicis neviens paraugs. Vispār šinī pārejas laikmetā nebija iespējams arī grāmatrūpniecības

darbiniekus iekustināt ne uz vismazāko līdzdarbību, kaut arī vienīgi intereses parādīšanas un

piegriešanas veidā savam arodam, ar ko arī izskaidrojami Grafiskās komisijas plaši domāto pa-

sākumu atbalsi nesasniegušie panākumi. Komisija šinī laikmetā tiecās arī pieaicināt spēkus no

ārienes, bet arī šis nodoms neveicās.

1922./1923. gads. Laikiem mainoties, apstākļiem un uzskatiem grozoties, mainās un pār-

veidojas arī cilvēku prāti un psicholoģija. Kas 1920. un 1921. gadā nebija saprotams un kam šinī

laikā grāmatrūpniecības darbinieki nepiegrieza gandrīz nekādu vērību, tas 1922. gadā sāka jau

pamazām lauzt sev ceļu. Jāpiemin arī, ka komisija no šī laika nesadalījās vairs sekcijās, bet

strādāja kopīgi. Organizējot technisko bibliotēku un lasāmo galdu, komisija sarīkoja pirmo

sacensību uz Grāmatrūpniecības arodu savienības un Kopējās slimo kases vēstuļu dzegām.

Godalgas tika piespriestas sekošiem darbiniekiem:litografam Albertam Standtkem— divas otrās

godalgas, litografam Ernestam Meijeram — viena trešā un burtlicim Voldemāram Šiliņam arī

viena trešā godalga. Apspriežot un iztirzājot ik trešdienu sēžu vakaros daudz un dažādus tech-

niskus jautājumus, komisija publicēja tos Arodu savienības žurnālā. Galveno vērību komisija
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tomēr centās piegriezt priekšlasījumu-jautājumu vakaru sarīkošanai par aroda mākslu, bet ai.
šinī laukā tai bija jāsaduras ar vajadzīgās techniskās literatūras un uzskatāmības materiāla

trūkumu un jāpārvar daudz grūtības. Pirmopriekšlasījumu komisija sarīkoja 18.oktobrī 1922.gadā

par grāmatrūpniecības izteiksmes veidiem, kuru lasīja J. Grinbergs. 10. janvārī 1923. gadā sekoja

sacensībai iesūtīto Arodu savienības un Slimo kases vēstuļu dzegu apskate ar attiecīgu J. Grīn-

bergareferātu. Jāatzīmē, ka sacensības rezultāti bija ļoti vāji un pastiprināja uzskatupar valdošo

jēdzienu chaosu, kas sevišķi sakāms parburtličiem. 24. janvārī, 22. februārī un 22. martā J. Grin-

bergs lasīja savu interesanto lekciju ciklu par vadošiemprincipiem grāmatu un daiļdarbusalikumā

un paskaidroja ienākušos jautājumus, sniegdams daudz vērtīgu aizrādījumu, it sevišķi jaunājiem

grāmatrūpniekiem. Tā paša lektora priekšlasījums par izcil-, glud- un dobspiedumu deva arī

iespiedējiem daudz jauna un pamācoša. 8. februārīA. Standtke noturēja savu interesanto lekciju

(vācu valodā) par burtu rakstīšanu agrāk un tagad, pamatīgi attēlodams rakstības un burtu

izcelšanos un izveidošanos ar attiecīgiem burtu rakstīšanas veidiem un ar piemēriem demon-

strēdams majuskeļu pārveidošanos minuskeļos un mūku rakstītos latiņu—gotu burtos. Šis priekš-

lasījums bija domāts propagandai nodomātiemburtu rakstīšanas kursiem. 15. martāFr. Plostenieks

iepazīstināja klausītājus ar pielaižamiem un nepielaižamiem pārnesumiem latviešu salikumā.

Šinī pašā vakarā demonstrēja arī filmu: «Ilustrēta žurnāla pagatavošanas kas bija pievilkusi

ārkārtīgi lielu apmeklētāju skaitu, no kā komisija arī centās vilkt savai turpmākai darbībaizināmas

konzekvences. 18. martā komisija sarīkoja I. ekskursiju uz Latvijas etnogrāfisko muzeju Rīgas

pilī, muzeja pārziņa M. Šiliņa vadībā, kura grāmatrūpniekiem sniedza daudz ierosinoša latviešu

ornamentikā un krāsu kombinācijās. Tikpat interesanta bija 11. ekskursija uz Rīgas pilsētas

bibliotēku, kuru vadīja pilsētas bibliotēkasbibliotekārs Dr. Bušs. Te ekskursanti dabūja iepazīties

vaigu vaigā ar Gutenberga iespiešanas mākslas sākumiem un daudz dzirdēto un no Uelākās daļas

ekskursantu nekad neredzēto Fusta un Šeffera bibeles pirmiespiedumu. Šie spiedumi pārsteidza
visus ar savu eksakto izvedumu un monumentāloiespaidu, kādu tagadējie grāmatrūpnieki līdz

šim vēl nav varējuši sasniegt, neskatoties uz tik apbrīnojami attīstītu techniku. Latviešu biblio-

grāfa J. Misiņa vadītā 111. ekskursija tanī pašā bibliotēkā iepazīstināja klausītājus ar Rīgas un

Latvijas spiestuvēm, sākot no Mollina līdz tautiskam laikmetam un vispār ar grāmatniecības
izcelšanos un attīstību Latvijā. Jāatzīmē, ka 1923. gadā Grafiskās komisijas sarīkotos burtu rak-

stīšanas kursus noturēja svētdienās no pulksten 10 līdz 12 untos bez atlīdzībasvadīja A. Standtke.

Tos caurmērā apmeklēja desmit personas un tie uzrādīja diezgan labus rezultātus, kas liecina, ka

kursistos slēpjas dažs labstalants. Šos kursus, kuros varējaņemt dalībuitinvisu grāmatrūpniecības
arodu darbinieki, sarīkoja ar nolūkuizkopt unizdaiļot grāmatrūpniekos gaumi un izpratnipar burtu

izcelšanos, viņu uzbūvi un struktūru, lai tādā kārtā dotu tiem iespēju atšķirt graudus no pelavām

un vispār noskaidrotu jēdzienu par burtu vērtību un daiļumu, pielietojot tos praktiskā darbā.

Mācekļu pārbaudīšanas komisijas jautājumā sarunās un apspriedēs ar Rīgas grāmatrūpniecības
uzņēmējiem Grafiskā komisija ņēmusi dzīvu dalību,piedaloties attiecīgas instrukcijas izstrādāšanā

un šī jautājuma uz priekšu virzīšanā. Izcēlušos domu starpību dēļ ar uzņēmējiem par komisijas

kompetencēm mācekļu pieņemšanasjautājumā, kurā komisija nostājās uzviedokļa, ka, jakomisijai

jāuzņemas atbildība par mācekļu spējām, — tos brīvlaižot, tad tai arī jādod tiesības līdzrunāt pie

mācekļu pieņemšanas; sāpīgo jautājumu domājalikvidēt, ievirzotto praktiskās sliedēs ungriežoties

kopīgi pie Rīgas pilsētas valdes pēc līdzekļiem parauga darbnicas nodibināšanaipie amatnieku

skolas. To arī izdarīja. Bet... bet līdz ar to, ka pilsētas valde nedeva vajadzīgos līdzekļus, vai

kā nu tās lietas tur notikabija jāieved papriekšu budžetā,—palika uz papīra visas mācekļu pār-

baudīšanas komisijas instrukcijas un izgaisa arī tik karsti lolotās cerības uz parauga darbnicas

nodibināšanu šī sasāpējušā jautājuma likvidēšanai. Lai plašākām aprindām un it sevišķi tām,

kurām tieši sakars ar grāmatrūpniecību, noskaidrotu nepanesamo un neciešamo stāvokli, kādā

atrodas grāmatrūpniecības ražošanas procesa produkti —grāmatas, to ietērpa un izveidošanās un

no otras puses, lai rādītu ceļus un rastu līdzekļus, kā arī lai gūtupiekritējus šo neciešamoapstākļu
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ātrākai un radikālākai novēršanai, kas līdz ar to arīsekmētu pēckara sabrukušā techniskā līmeņa

pacelšanu, Grafiskā komisija 1922./1923. darbības gadu noslēdza ar plašu referātu par Latvijas
pēckara grāmatas ietērpu Vislatvijas bibliotekāru kongresā Rīgā 1923. gadā 19. augustā. Pie šī

referāta pieci komisijas locekļi J. Grīnberga vadība strādāja visu vasaru, ziedodami savu atpūtas

laiku. Referātam 26. augustā sekoja ekskursija uz Latvju bibliotekāru biedrības sarīkoto pirmo

pēckara latviešu grāmatu izstādi. Izstādē spilgti bija saskatāmas kara laika latviešu grāmat-

rūpniecībai sistās brūces un atdarīja ekskursantiem acis, noskatoties bēdīgās ainās, kādas rēgojās

pretīm grāmatas ietērpu izvedumos. Tā piespieda dažu labu pārdomāt, kurp nonāks grāmat-

rūpniecības attīstība, ja netiks rasti ceļi, lai izkļūtu laukā no kļūmīgā stāvokļa kādā tā pašlaik

atrodas. Saprotams, ir arī izņēmumi, bet ļoti maz, pārāk maz un jādod gods taisnībai, pie šiem

izņēmumiem pieskaitāmi arī dažiVidzemesprovinces pilsētiņu spiestuvju ražojumi. Šis pats mērogs

būs attiecināmsarī uz lielum lielovairumu grāmatu apgādātāju, kuriem gan nevarēs tieši pārmest

technisko zināšanu, bet toties vairāk daiļumaun gaumes izjūtas trūkumu.

1923.11924. gads. 26. septembrī 1923. gadā sākās Grafiskās komisijas noorganizētie salikuma

skicēšanas kursi Jul. Albrechta vadībā, kuri darbojās visu ziemuun gadabeigās uzrādīja diezgan

teicamus panākumus. 7. oktobrī komisija sarīkoja ekskursiju uz L. Liberta un K. Übana gleznu
izstādi Rīgas pilsētas mākslas muzejā, kuru vadīja J. Šiliņš, iepazīstinādams ar abu mākslinieku

īpatnībām un to attīstības gaitu, sakarā ar dažādiem virzieniem glezniecībā. Oktobrī komisija

iesāka savus kārtējos trešdienu priekšlasījumu vakarus. I. priekšlasījumu vakarā A. Standtke

nolasīja referātu par burtu rakstīšanu un tās nozīmi mūsu grāmatrūpniecībā, ilustrējot to ar

pagājušā gada burtu rakstīšanas kursu skolēnu darbiem. Tanī pašā vakarā J. Grīnbergs otrā

referātā kritiski apskatīja ārzemju grāmatrūpniecības aroda literatūru un apgaismoja dažādo

tautu īpatnības un virzienus, kādos atspoguļojas viņu darbi un kas šiem darbiempiedod zināmu

nokrāsas savādību un uzspiež tiem tādu kā paliekamu un izveidojušos stila nozīmi attiecībā un

sakarā ar katras tautas rakstura īpatnībām. Aizrādīdams vēl uz ekspresīvajām tieksmēm, kādas

novērojamas visām priekšgalā soļojošās vācu grāmatrūpniecības ražojumos un tās meklēšanas

un taustīšanas rezultātiem, referents, dibinādamies uz tiem, nāk pie slēdziena, ka šie ceļi ved

atpakaļ uz Gutenberga laiku vienkāršumu. Apgaismojot skandināviešu ražojumus un salīdzinot

šo tautu raksturu ar latviešu tautas rakstura īpatnībām, referents domā, ka latviešiem ar skandi-

naviešiemir daudz kas kopējs rakstura ziņā un tāpēc viņš arīizsakās, par piesliešanos un priekš-

zīmesņemšanu notiem. 5.novembrīA. Standtkesvadībāiesākās burturakstīšanas kursu 11. semestrs.

21. novembra priekšlasījumu vakarā mākslinieks J. Šiliņš iepazīstināja kuplā skaitā sapulcējušos

klausītājus ar stiliem un viņu nozīmi. Ilustrēdams savu lekciju ar diapozitivu palīdzību, lektors

aprādīja dažādo tautu un laikmetu mākslas stilus, kā arī to izcelšanos un izveidošanos. Laiaroda

darbiniekiem dotu iespēju piesavinātās techniskās zināšanas pielietot praksē un lai paceltu

savukārt arī pašu aroda mākslas līmeni, Grafiskā komisija uz Latvijas arodubiedrībucentralbiroja

ierosinājumu izsludināja sacensību »Arodnieka« jaunai ietērpai. Sacensībai iesūtītos uzmetumos

nenoliedzami atspoguļojās burtu rakstīšanas un skicēšanas kursu iespaids un bija konstatējams

krietns solis uz priekšu, salīdzinot rezultātus ar pirmo sacensību uz vēstuļu dzegām. Ja pirmājā

sacensībā, sacenšoties burtličiem ar litografiem, bija spilgti caurredzams sajēgas trūkums, radīt

zināmu darbu attiecīgam mērķim, kas sevišķi sakāms par burtličiem, tad otrā sacensība"uzrādīja
tādus rezultātus, kas gaiši liecināja, ka burtličos šis jēdziens jaugandrīz noskaidrojies un viņu pie-

minētos kursos gūtās zināšanas uzrāda kā drosmi, tā izpratni piemēroties vajadzībām un izprotot

mērķi, tam arī radīt. Šīs sacensības labākais darbs, kura autors atkal izrādījās litografs
A. Standtke, tika no Latvijas arodu biedrību centralbiroja atpirkts, lai gan godalgas nevienam

darbam netika piespriestas. 111. priekšlasījumu vakarā 5. decembrī Pauls Rivjē no Berlines

iepazīstināja Rīgas grāmatrūpniekus ar ofsetspiedumu — vienu no beidzamiem technikas iegū-

vumiemgludspiedumā, kas savā laikāārzemēs aroduaprindās modinājalieluinteresi. LaiLatvijas

grāmatrūpniecības arodu darbiniekiem darītu saprotamāku to lomu, kāda tiem lemta spēlēt
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grāmatu izgatavošanā kā kultūras veicinātājiem un nesējiem un savukārt piepalīdzētu noskaidroV

jēdzienu, uz kādas attīstības pakāpes pašlaik atrodas Latvijas grāmatrūpniecība un kādas ir tās

izredzes, Grafiskā komisija 1923./1924. darbības otrā pusgadā bija nodomājusi sarīkot lekciju ciklu

par grāmatas attīstību un izcelšanos, ilustrējot to ar gaismas bildēm, sekošā kārtībā: 1. Grāmatas

sākumi: a) Rakstības un grāmatas pirmveidi senatnē, b) Jaunā grāmatas veida izcelšanās un

attīstība (Fr. Kleinberga). 2. Technikā, viņas attīstība un iespaids uz grāmatas ietērpu: a) Senatnē,

b) Vidus laikos, c) Jaunākos laikos (Z. Zēmaņa). 3. Grāmata kā mākslas darbs: a) Vispārējas aroda

mākslas prasības, b) Grāmatas ietērpās prasības: lietderība, vienveidība, lēzenuma iespaids

(Flāchenwirkung), vienkāršums, lietojamāgrāmata, greznumagrāmata (Jul. Albrechta). 4. Grāmatas

sējums: a) Grāmatas sējuma nozīme, b) Lietojamais grāmatas sējuma veids, c) Grāmatas sējums

un grāmatas kultūra (J. Grīnberga). 5. Latvijas pēckara grāmatas ietērpa: a) Techniskā ietērpa,

b) Mākslinieciskā ietērpa, c) lekšējā un ārējā pretruna, d) Sabrukuma cēloņi un iespaidi,

c) Grāmatas ietērpa kā kultūras mērogs (A. Auziņa). No šī lekciju cikla, līdzekļu trūkumu dēļ,

izdevās realizēt tikai divas daļas, pirmo 16. janvārī ar četrdesmit septiņām un otro 20. februārī

1924. gadā ar četrdesmit sešām gaismas bildēm. 6. februārī mākslinieks J. Šiliņš noturēja priekš-

lasījumu par latviešu mākslu, bagātīgi ilustrēdams to ar gaismas bildēm, sniegdams klausītājiem

daudz pamācoša materiāla. 5. martā Grafiskā komisija sarīkoja »Arodnieka«ietērpās sacensības,

un skicēšanas un burtu rakstīšanas kursu darbu apskati, pie kam ar referātiemuzstājās Fr. Klein-

bergs, Jul. Albrechts un A. Standtke. Laiiepazītos tuvāki ar mūsu kaimiņu, poļu, grafisko mākslu,

23. martā Grafiskā komisija sarīkoja ekskursiju uz poļu mākslinieku grafisko izstādi un pie reizes

apskatīja arī mūsu pašu mākslinieka J. Zeberiņa grafisko izstādi pilsētas mākslas muzejā. Marta

mēnesī Grafiskā komisija izsludināja sacensību dziedāšanas biedrības »Gutenberg« četrdesmit

gadu pastāvēšanas svētku programai. Piedalīšanās šinī sacensībā bija sevišķi dzīva un uzrādīja
vienu otru nobriedušu darbu un atkal ar saviem rezultātiem liekureizi pastrīpoja, ka tiem, kas

neinteresējas par skicēšanas un burtu rakstīšanas kursiem un tos neapmeklē, t. i. neziedo spēkus
savas gaumes izdaiļošanai un technisko zināšanu piesavināšanai, gan laikam grūti būs kādreiz

sasniegt godalgošanasaugstumu. Godalgas tikasadalītas sekosi: JuliusamAlbrechtam otrāgodalga,
Paulam Arndtam un Fricim Kleinbergam katram pa trešai, bez tamPaulam Arndtam, Voldemāram

Šiliņam un Jānim Bokmanim pa atzinības rakstam. Šī sacensība bija izsludināta vienīgi starp

burtličiem. 2. aprilī sarīkotā darbu apskatē burtu rakstīšanas un salikumu skicēšanas kursu

audzēkņi nāca pirmo reizi klajā un uzstājās atklātībā ar Rīgas skicētāju un Rīgas daiļrakstītāju

mapēm. Mapēs sakopotie vairāku mēnešu darbi un pūliņu augļi katru pārliecināja, kādu svētību

kursi nesuši grāmatrūpniecības arodam. Bez tam komisija izšķīrusi daudzus grafiski-techniskus

jautājumus, sniedzot atbildes uz tiem, kā arī izvedusi redakcionelus grozījumusun papildinājumus

arodu terminoloģijā. Pastāvīgi pieaugošo technisko jautājumu noskaidrošanai komisija nodibināja

Arodu savienības žurnālā»Latvijas Grāmatrūpnieks« technisku nodaļu, kurā lasitājus iepazīstina
ar grāmatrūpniecības technikas attīstību un dod kompetentas atbildes uz sarežģītiem techniskās

dabas jautājumiem. Lai nāktu pretīm provincei un arī tur modinātu interesi uz sava aroda

izkopšanu, Grafiskā komisija izsūtīja Rīgas kursu darbus ar Jul. Albrechta referātu uz Valmieru

apskates sarīkošanai; pēc kam tos nosūtīs arī uz citām pilsētām. Turpmāk paredzēts sarīkot

lielākos provinces centros arī korespondējošus skicēšanas kursus. Pārējo grāmatrūpniecības
arodu nozaru techniskās gatavības pacelšanai Grafiskā komisija mēģinājusi saistīt šo nozaru

redzamākos darbiniekus kopdarbībai, bet, jākonstatē, ka daži no tiem, piemēram, grāmatsējēji,

parāda ļoti maz uzņēmības un intereses papildināties savā arodā un to izkopt. Kūtri ir arī

gludspieduma darbinieki un izcilspieduma iespiedēji, kuru starpā krietnu darbinieku tomēr nevar

teikt ka trūktu. Grafiskās komisijas techniskā bibliotēkabija atvērta cauru gadu katru trešdienu

un lasāmais galds ar technisko literatūruapgādāts par tik, cik to atļāva Arodusavienības līdzekļi.

Te, saprotams, vēl daudz ka trūkst. Lai izpalīdzētu tiem, kas vēlas savā arodā pamatīgāki
iedziļināties un to studēt, Grafiskā komisija uzņēmās bezatlīdzības starpniecību vajadzīgās litera-
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turas piegādāšanā no ārzemēm, pielaižot pat daļu nomaksas. Savu 1923./1924. gada darbību

Grafiskākomisija noslēdza ar lēmumuizdotpirmo grafisko rakstu krājumu «Grāmatapargrāmatu«.

Šī grāmata, kuras iznākšana iespējama vienīgi pateicoties mūsu iecienītā grāmatu drauga un

izdevēja J.Rozes laipnai pretimnākšanai, saprotams, ne vārdos, bet ar lieliemfinansieliemupuriem,

ir Grafiskās komisijas senlolotā sapņa piepildījums. Tā domātapar vienuno pamata akmeņiem

mūsu topošai arodumākslas literatūrai.Viņa tagad stāv lasītāju priekšā. Beidzotpateicība jāizsaka

tiem uzņēmējiem, kuri beidzamā darbības gadā iespieduši par velti komisijas paziņojumus un

citus iespiežamos darbus. Šinī atreferējumā galvenos vilcienos uzskaitītais ir gandrīz viss, ko

Grafiskā komisija pa savu pastāvēšanas laiku no 1920. līdz 1924. gada maija mēnesim ir veikusi,

savā darbības laukā — ar visiem negatīviem un pozitīviem rezultātiem.

Taisot slēdzienupar Grafiskās komisijas darbību, jākonstatē, ka ja komisijas darbībasakumā

neuzrāda tādus panākumus kā pēdējos gados, tad tam daudz iemeslu, bet galvenais gan tas, ka

komisija gribējauzreiz uzsākt darbībujo plašos apmēros, cerēdama lielāmērā uz arodu darbinieku

aktivitāti un līdzdarbību. Tomēr izrādījās, ka lielais vairums šo darbinieku interesējas vairāk

par daudzun dažādiemvēl nenokārtotiemikdienas jautājumiem un savām personīgām lietām, bet

ne par aroda un līdz ar to arī savu nākotni. Vajadzēja izbeigt sekcijas un koncentrēt visu darbību

vienā virzienā, lai nesaskaldītu spēkus. Arī līdzekļu trūkums neļāva komisijai kautcik redzamāki

attīstīt savu darbību. 1922./1923. darbības gadā Arodu savienības valde komisijai gan atvēlēja

nedaudz vairāk līdzekļu, bet arī tie bija pārāk niecīgi, lai ko nopietnāku uzsāktu. Saprasdama

situāciju, Komisija griezās pie Rīgas nodaļas sapulces ar lūgumu, atvēlēt tai divdesmitpieci tūkstoši

rubļus 1923./1924. darbības gadam, lai varētu sākt nopietnāki darboties. Naudu sapulce asignēja,

norādot, ka patiesībā līdzekļi jādodUzņēmējusavienībai, jo galvenāmkārtām uzņēmējiempašiem

jābūt ieinteresētiem izglītotas techniskās paaudzes audzināšanā un skološanā. Komisija pie

uzņēmējiem ir jau griezusies šinī jautājumā un ja uzņēmēji būtu atsaukušies un gribējuši būt

piepalīdzīgi pie šīsvētīgā darbaveikšanas savu pašu interešu labā, tadkomisijas darbība notecējušā
darbībasgadā būtu bijusi daudz plašāka un būtu uzrādījusi vēl labākus panākumus. Bet tā vien

liekas, it ka uzņēmēji komisijai labprāt negrib dāvāt savu uzticību.

Cerības ka nākošā darbības gadā aizspriedumu mūris kritīs un ka veselīga politika arodu

izglītības un rūpniecības labā, savstarpēji saprototies, ņems virsroku piepildijušās, jo Latvijas

Grāmatrūpniecības uzņēmējuSavienība 1925. gada 29. aprilī Grafiskai komisijai slēdzot 1924./1925.
darbības gadu izsniedza 250 latus no piešķirtiem 1000 latiem.
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buvlu lietuve <* JEeipcigā
Misiņa liīsija, he>ka piederumuunheka

burtu fabrika — ĢabelsbevgevslvaBela

Telcgvamu advese

£uwalyn

*

Sajā paraugu loksnē mēs iepazīstinām ar veļu burtu sugu,

kas sevišķi zīmīgā veidā alslāj'ļolipalīkamuiespaidu.lVLūsu

gaišie un treknie, noderīgi nevien moderniem gramalu un

daiļdarbu izvedumiem, bel ari slipru unpievilcīgu iespaidu
radošu sludinājumu unvervēšanas spiedumu darbu ielērpai.
Slla-Kurziv izpilda visas praktiskās unjaunlaiku reklāmas

prasības.TadēļieleicamiegādālmūsuSlla-Kurzivarikalram
avižu uzņēmumam, kas spraudis sev par mērķi pabalstīt
savus pasūtītājus ar vervēšanas izcilsludinājumiem. (Pieli-

kuma nākošās lapas pusēs redzamas vēl divas mūsu vis-

vairāk lietojamās burtu sugas. Ģreznuma burti „Skselenla'

lieli grādos nopetita līdz seši cicero,kā ariikdienišķas prakses
burti „&deLĢrroiesk";krājumā trīs škirmēs, gaišie,puslreknie
un treknie. Visi burti, kā ari slēdzeņi un pildeņikatrā laikā

piegādājami no noliktavas.

galvenā pārstāvniecība Baltijas valstīs Huvtu lietuve „§futenbevg"

'Rīgā, ftiavijas ielā 1C, tālrunis 32~&6.
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MISIŅA LĪNIJAS
Mūsu uzņēmumampievienotā misiņa liniju fabrika pastāv

no 1852. gada un tādēļ ir vecākais uzņēmums šinī no-

zarē Vācijā. Mēs izgatavojam visas misiņa linijas, assuree-

linijas un t. t. vislabākā izstrādājumā

PERFORĒJAMAS LĪNIJAS

izgatavotas no vislabākā zviedru tērauda.Krājumā svītru

un līču-loču. Pasūtījumus pēc paraugiem izpilda ātri un

noteiktā laikā. Bez tam piedāvājam liekamās linijas un

kopuļus visādos lielumos

KOKA PIEDERUMI
visam spiestuves vajadzībām no pašu galdniecības. Bur-

tenes un liniju kastes visādos iedalījumos; burteņu un

formu plaukteņi, formu dēļi, klišeju skapji un t. t. teicamā

izstrādājumā par piemērotām cenām

KOKA BURTI
un plakātu apmales no labākā cieta koka un glītā iz-

strādājumā. Pieprasiet koka burtu paraugus

LudvigaVāgnera AS
y Leipcigā

Burtu lietuve, misiņa liniju, koka piederumu un koka burtu

fabrika — Gabelsbergerstrasse 1a — tālruņi 24413, 27716

Galvenā

pārstāvniecība Baltijas

valstīs

BURTU LIETUVE „GUTENBERG"

Rīgā, Marijas ielā 10

tā Ir. 3 2-96

Edel-Grotesk o Salikts arSllhouette40



| J•ROZE RIGA ļ
Ķ GRĀMATU APGĀDIENS UN TIRGOTAVA j
==. KRIŠJĀŅA BARONA IELĀ Nr. 3,/TĀLRUNIS 1-60 j=

ET Ieteic dāvinājumiem seko sus glītā ietērpā j=

=T pagatavotus izdevumus: ļ||

Sr Dzeja, Latvju oriģinaldzejas krājums ar dzejnieku •=

==• ģīmetnēm Ls 10.— -=

==- J. Akuratera Kopoti raksti I.—X. sēj. brošēti ā . .
„

4.— ■=

=- greznā sējumā ā . .
„

5.40 ■=

==• A. SauliešaKopoti raksti I.—XII. sēj. brošētiā . .
„

3.— ■==

EE- greznā sējumā ā . . „
4.40 •==

=* ,1. Akuratera — Kalpa zēna vasara ilustrēta, iesieta
„

1.50 HEj
=r J. Akuratera — Saules laiks, greznāsējumā ... „

4.40 -==

=- A. Saulieša — Tālas vēstis, greznāsējumā .... „
5.— -==

=r K. Skalbes — Pasakas, krāsainas ilustrācijas no *r=

=■ Zeberiņa, glītā sējumā
„

7.— •==

=■ Sagatavošanā: A. Deglava Kopoti raksti ■=

ļ GRĀMATU SPIESTUVE* ZĪMOGU DARBNĪCA |
E=" KRIŠJĀŅA BARONA IELĀ Nr. 37 / TĀLRUNIS 1-30

iiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiiliiiih^
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| BURTU LIETUVE |

1 D.ŠTEMPELAKCSAB. ļ
FRANKFURTE PIE MAINAS ļ

| NODAĻAS: |
HEINRICH HOFFMEISTER,LEIPCIGĀ, OBERE MŪNSTERSTR. 10 ļ

1 UN PIRMĀ UNGĀRIJAS BURTU LIETUVE, BUDAPESTA

| DESSEWFFYUTCA 32 ļ

ļ Tāļrimis: Hansa No. 684-688. Telegramas: Schriftstempel i
Frankfurtmain, ABC Code 5th Edition un pašu kodi ģ

; Spējīgākā 1

: burtu lietuve un misiņa līniju fabrika, =

koka burtu un koka piederumu fabrika, W
ī ķimigrafiska iestāde, 1

H mašinu fabrika §§

I BURTI I
VISAM PASAULES VALODĀM

Grāmatu un daiļdarbuburtu izcilražojumi, ievērojamu mākslinieku j
§§ zīmētiornamentiunvinjetes. ArvisiemMergenthaleraliekamomašinu M

burtiemtaisnisaskanoširokas salikumaburti. Akcentivisām valodām. 1

§ Grāmatu spiestuvju pilnīga ierīkošana. Eksports uz visām zemēm. j§
H Ap 1500 darbinieku 1

1*1
g Augstākās godalgasvisās izstādēs =

=
Briseles pasaules izstādē 1910.g.; Grand Prix. Turinā 1911.g.:Grand Prix

=

= Leipcigā 1911.g.:Lielā godalga

| PĀRSTĀVIS: |
| J. GRUNBERGS, RIGA,MAZA SMILŠU IELA 8, TELEFONS 28-11 j



gtmzmmmmīm%z&mmmsMi3Mii3i». g

SPIEDUMKRĀSU FABRIKAS 1

BRĀĻI ŠMIDT I
(GEBR. SCHMIDT) |

FRANKFURTĒ PIE MAINAS / BERLĪNĒ - HEINERSDORFĀ I
NODAĻA: DISELDORFA |

ŠMIDTU I
KRASAS
NEPĀRSPĒTAS

GRĀMATSPIEDUMĀ, OFSETSPIEDUMĀ 1
AKMENSPIEDUMĀ, AVĪŽU SPIEDUMĀ

DOBSPIEDUMĀ, IZSPIEDUMSPIEDUMĀ |
GAISMASSPIEDUMĀ, VARASPIEDUMĀ |

SKAT. PIELIKUMU: TRĪSKRĀSU DOBSPIEDUMU, IESPIESTU

AR MUTIKOLOR EĻĻAS DOBSPIEDUMA KRĀSĀM 3

PĀRSTĀVĪBA UN NOLIKTAVA LATVIJĀ I

T. Z E L T ī Ņ A I
GRAFISKAS RŪPNIECĪBAS MAŠINU 1

UN PIEDERUMU VEIKALA |
RĪGĀ, JĀŅA IELĀ 5. TĀĻRUNIS 20-82 I



T. ZELTIŅŠ, RIGA
JĀŅA IELA Nr. 5, TĀLRUNIS 20-82

GRAFISKĀS RŪPNIECĪBAS MAŠINU UN PIEDERUMU VEIKALS

GRĀ M A T SIET IJ V Ē M

m

CINK 0 GR A FI JĀ M "^^MBlļ^

UN CITĀM NOZARĒM '^g^^g^B^^^^^^^ļļ^M^^^
VISAS ATTIECĪGĀS MAŠĪNAS UN PIEDERUMUS NO

LABĀKAM FIRMĀM

UZŅĒMĀS PILNĪGU UN MODERNU IESTĀŽU IERĪKOŠANU

TYPOGRAPH G. m. H.
SALIEKAMO MAŠINU FABRIKA BERLĪNE NW 87

�.HHl MODERNI IERĪKOTA

GRĀMATU SPIESTUVE

nevar vairs iztikt bez saliekamās mašinas. Tu

pierāda pastāvīgi lielāskaitā ienākošie jauni un

Typograph saliekamām mašinām

»UNIVERSAL«
ka no lielpilsētu, ta ari no provinces grāmatu

Pļ VIENĪGAIS PĀKSTĀVIS LATVIJĀ l \ IGAUNIJĀ

T. ZELTIŅŠ, RĪGĀ
JĀŅA IELA Nr. 5, TĀLRUNIS 20-82



fl$> BRĀĻU HARTMAŅU

AMMENDORFĀ PĪE HALLES-SAALES
*

KONCENTRA-OFSETKRĀSAS
ir nesasniegtas dziļuma unpiekļavlbas ziņa

OFSETA DUBULTTOŅA
un

FOTOCHROMA KRASAS
dod ofsetiespiedumam jaunas pielietošanas iespējamības

OFSETA TINKTŪRA 1742
ir labākais līdzeklis, kas dara ofsetkrasas iespiešanai derīgas

Tālāk pagatavojam visas krāsas:

GRĀMATSPIESTUVĒM

AKMEŅSPIESTUVEM
SKĀRDA SPIESTUVĒM

Visās noskaņās

EĻĻAS UN ŪDENS DOBSPIEDUMA KRĀSAS

KRASAS VISAI IESAIŅOJUMU RUPNIECĪBAI

PASTA »ANDONA«. ATRSUSINATAJS »QUICK«

Ķimiska fabrika sausu raibu krāsu izgatavošanai

Pernicas fabrika

PĀRSTĀVĪBA UN NOLIKTAVA

J. GRŪNBERGS, RĪGĀ
MAZA SMILŠU IELA 8 TELEFONS 28-11



MAŠINU FABRiKA

ROCKSTROH-WERKE A.-G.
HEIDENAU

Viktoria JffiHfl&L Viktoria Herkules

grāmatspiestuvju vārstspiedas
ātrSpi6daS sausai stereotipijai un izspiedum-

ar pārstādāmu un nepārstādāmu
spiedumam

fundamentu /»^fii?«ll//l
un spieķu un gaisa lokšņu izlaidēju U^r^SS^nmļmilt

Viktoria vS2flfImI Kobold automāts

—

vB^^B^T '" Patstav īgu grēdas ielaidēju un

vārstspiedas grēdas izlaidēju

PĀRSTĀVIS LATVIJĀ T. ZELTIŅŠ,
RĪGĀ, JĀŅA IELĀ Nr. 5. TEL. 20-82

TEL.18-00

Fotoķimigrafiska mākslas iestāde

īpašnieks B. Hempels

Rīgā, lielāJēkaba ielā 3, blakus Biržai. Tālrunis 18-00.

Vecākā iestāde Latvijā — Godalgas Peterpilī, Tērbatā, Leipcigā

TŠITpī A Q grāmato un citām rupniecībām pēc fotogrāfijā»), zīmējumiem, nospiedumiem, rakstiem un pēc
I*--Lj-L L'-LjU J±kj

pašu fotogrāfiskiem uzņēmumiem un uzmetumiem

IZSPIEDU ZĪMOGI grāmatsietuvēm un kartdnažu fabrikām

EO TOLITOGRAFISKI pārvedumi akmeņu spiestuvēm

Tikai pirmklasīgs darbs Pasūtījumus izpilda 24 stundās

Šinī grāmatā iespiestās klišejas pagatavotas manā iestādē



88 MELNAS UN KRĀSAINAS 88

I KRĀSAS 1
avīžu, grāmatu un akmeņspiestuvem ļ|||

Īli ķīmiski materiali S|ļ
gx| POLIGRĀFISKAI R UPNIECĪBAI

II
K. IKŠEĻA ĶĪMISKA FABRIKA

11
RĪGĀ, RĒ VELES.IELA 92. T A Ļ R U N I S 29-79

GALVENAIS PĀRSTĀVIS M. ZELLMANIS, RĪGĀ,
LIELA ALDARU IELA Nr. 2/4. TAĻRUNLS 58-71 j^N^ļ

līdz klā;Vi3<tu.irOii I
ļ 'v.^ļ^

Pirmā darba kustība — „Mo smadzenēm £ I ilftiM >J
līdz klaviatūrai" — atkarīga tikai no ma-

Wm
šinburtliča. Otrai kustībai — ,,no klaviatūras

m In"nif 1*

līdz rindai" — jāatkarājas vienīgi no salie- Illlr IBhI
kamas mašinas. 1mM^hHB^^H HH

Pie Interteipa saliekamas ma- B^^I^BļllliB^BlHMBMar
šinas burtlicim jārūpējas tikai par salik- ,a^wBBH^BHHBHlW»iBMr £
šanu, pāreju izdara pati mašina. illlll

Atkrīt piepalīdzība pie matricu atšķī- hB
rēja, krājēja atkārtošana, smigu, ķīļu pār-
statišaua, lejamā poda uzraudzība, metāla HBUlSfetek. JHHH
šļakatu tīrīšanaun palīdzība pie sadalīšanas. i^feļH

Ja pie_Jusu saliekamas mašinas tas tā 49HMIĶ9wWi
nav, tad Jus kādas dienas zaudējiet laiku *v

,

un naudu un Jūsu darba ražīgums ir iero •,. '^■HSr
bežots. 'QBHKļfļļ9^^m^'

Aplūkojiet tādēļ modernāko, drošāko un ražīgāko

Interteipa saliekamo mašinu

pie Latvijas un Lietuvas priekšstāvja J. Griinfoerga, Rīgā, Mazā Smilšu ielā Nr. 8.

Galvenā priekšstāvniecība Blumfeldt& Co., London, Monument Buildings, E. C. 3.



BURTI
VISMODERNĀKOS UN KLASISKOS STILOS

AR LATVIEŠU ZĪMĒM JAUNAI ORTOGRĀFIJAI

ORNAMENTI / APMALES / PILDENI UN CITS

MISIŅA
LĪNIJAS

PILNĪGU ŠOLAIKU TECHNIKAI UN GAUMEI

ATBILSTOŠU GRĀMATSPIESTUVJU IERĪKO-

ŠANA / APRĒĶINI UN TECHNISKI PADOMI

BURTU LIETUVE

H. BERTHOLD
ZELTIŅŠ, LEUNIGS UN B-DRI

RĪGĀ / LATVIJĀ
PUŠKINA IELĀ 17 / TĀLR. 68-33

TEL. ADR.: BERTHOLDAG - RĪGA

CENTRĀLE: BERLĪNĒ
NOD.: LEIPCIGĀ/STUTGARTĒ/MINCHENē/VĪNĒ/RĪGĀ



Fabrikas zīme

ļ KAST

I EHĪNGER
G. M. B. H.

IESPIEDUMA KRĀSU FABRIKAS

STUTTGARTE

I KRASAS

GRAFISKAI

RŪPNIECĪBAI

PERNICAS

VELMJU

MASAS

RAŽOJUMI APBALVOTI IZSTĀDĒS AR AUGSTĀKĀM GODALGĀM

PĀRSTĀVĪBA UN NOLIKTAVA

I HANS ZOMMERS
RĪGA, ĢILDES IELA 3. TAĻRUNIS 21-99

PASTA KASTĪTE 183
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|ļ BALIERA I
I BURTU LIETUVE ļ
I FLINŠA BURTU LIETUVE |
ļ frankfurtē pie ĪUainas Ē
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