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PRIEKŠVĀRDS

Šai apcerējumā iztirzātie pamatjautājumi ir svarīgākie

starp tiem, kas radusies rotātāja darbā. No viņu pareizas

novērtēšanas un atrisināšanas atkarājas nevienpastāvošās

etnogrāfiskās mākslas izpratne, bet arī viņas turpinājuma

irirziens mūsu dienās zem nacionālās mākslas karoga.

Viedoklis, kuru nācās ieņemt latvju raksta kompozīciju

apcerot, ir diezgan neparasts. Bet tas (āva darīt taisnu

šķērsgriezumu caur sarežģītām māksliniecisko formu teo-

rijām, lai piekļūtu mūsu raksta uzbūvei. Nav, tomēr do-

mājams, ka šeit lietotā vērtēšanas metode būtu vienīgā

iespējamā, tā ir tikai vienkāršākā.

Cerams, ja šaī apcerējumā īsi izteiktās domas nepanāks

tieši savus nolūkus, tad vismaz aplinkus. Viņas aicinās

vai nu paļauties māniem slēdzieniem, vai arī par jaunu

pārvērtēt visu to materiālu, no kura šie slēdzieni izlobīti.

Pārvērtēšana, bez šaubu, tuvosies patiesībai, kurai man ne-

būtu palaimējies nākt pa pēdām.

Ernests Brastiņš

1924 fj rircpmbn
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I.

„Latviešu ornamentikas" pirmajā daļā vispārējos vilcienos

tika uzmests apraksts latviešu raksta saturam. Šim saturam

visā vairumā bija saskatāms mitoloģisks pamats, kā tas pa-

rasts ari ikvienas citas tautas ornamentam, kuram vēsture

ļāvusi vaļu savdabīgi izveidoties. Aplūkotais saturs izvirzīja
motīvu virkni, kura kā vairāk vaj mazāk negrozīga elementu

kopa bija saistijusies ar attiecīgām grafiskām zīmēm jeb

zimboliem.

Latviešu ornamenta satura elementi, kas saistīti ar seno

mitoloģisko pasaules uzskatu, savās vienkāršotās zīmēs va-

rēja tikt sagru- tnnai 7fll..

pēti piem. šādi:

Šās zīmes tika

uzlūkotas, kā

latvju raksta

vecākais ko-

dols. Viņas
vairs neļāvās

tālāk vienkār-

šoties, jo tad

dētu savu et-

niski-mītisko

jēgu. Saules vai

zvaigznes zīme

pušu pārdalīta,

nesaistitosvairs

ar jēdzienu par

sauli vai zvai-

gzni, bet pār-

vērstos gluži neko nesaturošā punktā vai līnijā.

Latvju rakstu satura iztirzāšana bija vajadzīga, jo gra

risko zimbolu nozīme bij sākuse aizmirsties un līdz ar to

gājusi zudumā iespēja orientēties ari šo zimbolu mākslinie-

ciskā izlietošanā. Sevišķi nācās baidīties no varbūtējiem

bojājumiem un kropļojumiem, kuri nesakristu ar centieniem

latviski rotāt.

Latvju raksta satura apskate stiprināja iespēju ar lielāku

noteiktību tuvoties izziņas nolūkā latvju raksta pašai svarī-

gākai pusei, proti, gluži ārišķīgi-konstruktīvai. Šī ārišķā puse,

jeb kodola čaula, kā zināms, nēsā sevī tīri mākslinieciskas

vērtības un tāpēc šķitās sevišķi rūpīgi ņemama. Viņa solīja
uzrādīt savas uzbūves noslēpumus un savstarpējo attiecību
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īpatnības, kuras varētu dēvēt par latviskām vai, vismaz, tra-

dicionēlām.

Latvisko formu ārējā puse un tās uzbūve jau sen valdzi-

nāja amatniekus un māksliniekus vairāk, nekā to saturs.

Tā tam ari bij jābūt, jo āriene vienmēr ir tā, kas nes rotā-

jošās vērtības. Mākslas formu pētnieks, tomēr, nav varējis

palīdzēt māksliniekam un amatniekam viņu darbā, jo visa

mūsu raksta bagātie krājumi neļāvās zistematizēties ar pa-

rastām metodēm. Tas lēnināja mākslas teorētiķu darbu raksta

virzienā un tiem ne vienu vien reizi nācās uzklausīt atgādi-

nājumus, ka laiks noskaidrot un zistematizēt ari latvju raksta

„formiski imanentos elementus uzrādot pie tam, kas ipatnēji

atšķirot šo tautas mākslu no citu tautu līdzīgiem mākslas

darinājumiem (Kurcijs. Aktīvā māksla.)

Steigšanās izprast latviešu senmākslu viņas konstruktīvā

likumībā šķietās gluži dabīgaun aizbildināma. Tāstāv sakaros

ar jaunatplaukušiem nacionāliem centieniem mūsu tautas

dzīvē, kuru izpaudumi sauca ari pēc attiecīgas ārienes. Šo

ārieni darinot varētu nepiedodami noziegties, ja īpatnību

likumības paliktu neatskārstas.

Izrādījās, ka latvju raksta īpatnības meklējamas ārpus

konstatētiem satura elementiem un viņu vienkāršotām gra-

fiskām zīmēm. Pēdējās atgādinādamas vispār cilvēciskās

ģeometrālās zīmes, kā krustiņu, gredzenu, trijstūri un citas,

maz atšķīrās no citu tautu ornamentā sameklējamām zīmēm.

Savdabīgi un īpatnēji izrādījās tikai šo zīmju kuplojumi un

kombinējumi, tāpat ari ziedi (krāsas), kurus tās nesa. Šaīs

savienojumos savā laikā iegulušās mūsu tautas apzinātās

īpatnējās lineārās un ziedu tradicijas, kuras nebija vēl no-

sauktas no teorētiķiem savos īstajos vārdos.

Kā sekas šādam formulējumu trūkumam mūsu mākslas

teorētiskajos apcerējumos, uzlūkojama latviskā raksta ne-

latviska pārstrādāšana jaundarbos. Tāpat ari vērdziska etno-

grāfiskā raksta kopēšana ar nolūku izvairīties no kļūdām,

kas celtos rakstu patvaļīgi pārgrozot. Šis pēdējais apstāklis

draudēja apstādināt uz vietas nacionālo formu pieaugšanu
un pielaikošanos mūsdienu rotājošo mākslu vajadzībām. Tā

aptumšojās izredzes oronamentālā pakāpē mītošo formu

principu pārnešanai uz citām redzes mākslas pakāpēm, piem.

uz glezniecību vai tēlniecību. Tāds notikums atrautu iespēju
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mušu īpatnējos formu uzbūves principus kāpināt modernā

nozīmē un spiestu dzīvot jo projām no svešurienes aiz-

gūtiem mākslas principiem.
Senās latviešu mākslas komponēšanas pareizību toreiz

garantēja ilgos piedzīvojumos iegūtā intuīcija un paraša,

kura bieži guva likuma spēku. Tā izvirzījās zināmas savda-

bīgas normas kurās darināta lieta tika atzīta plašākā vai

šaurākā apkārtnē par skaistu, daiļu, krāšņu vai cildenu. Pa-

rasti šādas normas tautas darinājušas reizē visām savas

mākslas nozarēm — rakstam, dzejai, mūzikai v. c. un tās

balstītas dziļi darinātāju dvēseles konstitūcijā.
Tomēr šo sakarību, kura pastāvēja starp kādas tautas

mākslas formām un viņas iedzimtām gara dāvanām un

dvēseles spējām, ornamenta pētnieki uztvēra samērā vēlu.

Līdz tam laikam Eiropas tautas, kuras bij atteikušās no naivā

domāšanas veida, tika ierautas prātnieciskā eklektisma vir-

pulī un rotājošās mākslās sāka plaukt retrospektīvie stīli.

Nav tālu aiztecējis laiks, kad formulētas zistemas trū-

kumu rotājošās mākslās uzlūkoja kā nenovēršamu ļaunumu.

Toreiz atzina, ka neesot iespējams telpu un liniju likumus,

kurus sniedz laikmeti un tautas, kodificēt tā, ka piem. mu-

ziķa tas parasts. Kā pamatojumu šim uzskatam uzlūkoja to

apstākli, ka izrotājums aptverot bezgala daudzuspriekšmetus

un tāpēc viņa dažādība neesot prātam aptverama. Šī dažā-

dība izdzenot katru iespēju ievest ornamentā kādu vispārēju

zistēmu vai kārtību.

Šāds uzskats nivelēja un sajauca dažādo kultūras ligzdu

perējumus. Eiropietim bija atļauts lietot un atdarināt tuvo

un tāļo, saprasto un nesaprasto zem pārāk šaubīgu ēstetisku

prātojumu kūdījuma. Tikai pašā pēdējā laikā apvārkšņi no-

skaidrojās un tautas par jaunu meklē rokā savas mantas un

šķiro tās no svešām, cik dārgas ari svešās neliktos.

Pašlaik seno mākslu darināšanas principi tiek uzmeklēti

formulēti un vērtēti, neatsakoties no ģenētiskām metodēm.

Modernais eiropietis ari mākslā cenšās visu svērt ar mate-

mātiskiem skaitļiem. Tas tomēr nenozīmē, ka no mākslas

tiktu izmests viss iedvēsmētais un intuitivais. Pēdējam vēl

atliek vietas vispārējo negrozīgo normu iekavās.

Ornamentika savā kompozicijā ir spiesta uzrādīt savas

likumības formulēšanai, lai pārvērstos no dievišķās neatbil-
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dības par sistematizētu mācību, dēvētu par kompozicijas teo-

riju. Šaī mācībā apzinātais dod iespēju vēl spilgtāk un ap-

zinātāk izpausties īpatnībām un savdabībām.

Dekorativo stīlu kompozicijas teoriju izveidošanā vis-

vairāk strādājuši vācieši. Tomēr jāsaka, ka dažādiem au-

toriem mākslas darbu vispārējās uzbūves normastiek dažādi

formulētas un sistematizētas. Kāda kopēja sistēma vēl vāji

nojaušama un maz noderējusi īsai pieejai pie latvju orna-

menta kompozicijas vērtēšanas nolūkā.

Mūsu kompozicijas iztirzāšanai jasākās ar vispārējo li-

kumību uzrādīšanu redzes mākslas formās lai pēc tam šais

vispārcilvēciskajās formu normās ieguldītu latvju rakstu.

Šīs ieguldīšanas nolūks pastrīpot mūsu raksta formu novir-

zumus, pārpalikumus un iztrūkumus, kuri, uzlūkoti kā nacio-

nāla īpatnība, tiks atbalstīti tautas psiches satversmē. Šās

satversmes savdabībāmjāsaskan aršādas salīdzināšanaskārtā

konstatētām raksta satversmes īpatnībām. Ja šī saskaņa

patiesi atradīsies, tad mūsu metodiskais izziņas gājiens uzska-

tams par pareizu un galvenais nolūkspar sasniegtu. Šī pēdējā
notikuma mudināts ikviens būtu spiests vilkt tālākas kon-

zekvences attiecībā uz nacionālo formu tradīciju izkopšanu

un turpināšanu citās mākslas nozarēs, atmetot svešo un pa-

tapināto. To ari darīsim šā apcerējuma beigās.
Šāds metodes gājiens, protams, virzītos uz mākslas darbu

principielās programas sašaurināšanas pusi. To darot

tomēr nebūtu jābaidās, ka mākslas lauks varētu palikt na-

badzīgs un formās pliks. Vēsture rāda, ka šaurai programai

pastāvot, īpatnība un meistarība izkopjas visdrīzāk. Kā tu-

vākais piemērs uzlūkojams sengrieķu māksla ar savām kla-

siskajām vāzēm un tempļiem.
Šauras programas lokā izpildāmie motīvi tiek pastāvīgi

atkārtoti un katrs jauns atkārtojums ienes jaunu nogludi-

nājumu izpildījumā, kura estētiskā vērtība no tam pieaug.
Šaura satura programa un noteikti formas uzbūves principi

spiež darinātāju atrast vienmēr jaunus izsmalcinātus vari-

antus jau vispār pazīstamām tautas atzītām formām. Viss

īpatnības spēks tādākārtā vienmēr sakopojās formēlā pusē,

tiklīdz tēmāti un konstruktīvie principi paliek vieni untie paši.

Grieķi bij maza tauta, kas sekojot šādai metodei, radīja
vērtības, kuras dārgas vēl tagad. Vācija pēc šās metodes
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pašlaik ceļ savu nacionālo mākslu ar labām sekmēm. Līdzīga
formēlo vērtību tapšana notikusi ari latvju senmākslā, tikai

tās formēlā puse maz pazīstama un estētiski nenoskaidrota.

Meklēt latviešu rakstā pēc Grieķijas vai Romas orna-

menta analoģijām ir gluži veltīgs darbs. Neraugoties uz to,

ka no Grieķijas formutradicijām gadu simteņiem ilgi uztikušas

Eiropas tautas, latvieši no tām sargājušies. Mūsu tautā toreiz

pastāvējušas pavisam citādas formelas vērtības, tomēr gluži

līdzvērtīgas klasiskai Eiropas mākslai.
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II.

Kompozicija ir svešvārds,kas Eiropas valodās ieviesies

no latiņu compositum atvasināts. Tulkots tas nozīmē

salikumu vai sastādījumu. Šim jēdzienam tuvu stāv

latviešu vārds „sacerēt", kas tautas tradicijās bieži minēts

sakarā ar dzejas darbu jaunradīšanu,

Nav vēl viena izdziedāta,

Jau deviņas sacerētas 36.

Ari „sadomāt" ticis lietots līdzīgā nozīmē:

Sadomniece, sagādniece
Mana veca māmulīte 1342; 26.

Komponēt vispār nozīmē uzstādīt plānu kādam

mākslas darbam, kurš tā vai citādi saliekams kopā no

kādām mazākām daļām.

Parasti ikviens mākslas darbs tiek uzskatīts kā gabals,
kas salikts no mazākiem gabaliņiem jeb elementiem. Tā

klasiskai simfonijai ir daļas, romānam nodaļas, drāmai cē-

lieni, celtnei detāļi. Gluži tas pats sakāms par ornamentu,

kurš savā pilnīgā veidā parasti ir salikts no kādiem sīkākiem

formu vai ziedu elementiem.

Kompozicija mājo ikvienā mākslas darba būtībā un viņa

ir tā, kas mākslas darbupadara par tādu. Kompozicija māk

slas darbam dod to, ko nevar dot vienkārša to sastādošo

elementu kopzuma. No labas kompozicijas pieaug mākslas

darba vērtība, nevairojoties ziediem un formām.

Kompozicija ir kā telpu tā laika mākslu neatņemams

piederums. Tie paši principi kas dzīvo mūzikā vai dzejā, tie

mājo ari rakstā un celtnē. Tikai komponēšanas materiāls ir

dažāds un dažādi ari uzdevumi.

Praktikā materiālu dažādība aicina sev līdz ari dažādas

tīri speciālas žināšanas vielu technoloģijā un tā ceļās šķietama

dažādība mākslas nozarēs. Tā mūslaiku mūzikas gabalu sa-

cerētājam, bez vispārējo kompozicijas principu zināšanas, vēl

nākas prast mācības par harmoniju, melodiju, ritmu, kontra-

punktu formu un instrumentāciju. Gluži tāpat rotātājam (dc-
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koratoram) jāzin likumības ziedos, ziekās (krāsvielās) formās,

apjomos. Tur palīdz ģeometrija, perspektīve, gaismas teorija

un d. c. zinības. Līdzīgos apstākļos atrodas rakstnieks vai

dzejnieks. Protams visām palīgzinātnēm, kurām pieskaras
ornamenta kompozicija, ar maz izņēmumiem, nāksies šeit

garām paiet neatstājoties pie tām.

Ikviena ornamenta pirmpamatā, ka tā neiztrūkstošais uz-

būves princips un plāns ir ritms. Jau kādreiz pārspriežot

ornamenta elementus, nācās uztvert šo raksta ritmisko

būtību kā tādu, kas izskaidro ornamenta izcelšanos sirmā

senātnē. Tad pat īsos vārdos tika pieminēta ari ritma

sajūtas izkopšanās cilvēkā sakarā ar darba procesu ritmu.

Šīs sajūtas dēļ cilvēks ķērās pie mākslīgas ritma kon-

struēšanas taīs gadījumos, kad darba ritms likās lieks vai

neiespējams. Mākslīga ritma radīšana tikai tā prieka dēļ,

kuru radītājs sajūt to darot, atšķīra cilvēku no pārējās dzīvās

dabas indivīdiem un sugām. Protams, bij jāaiztek neminamam

laika daudzumam, īpašos dzīves apstākļos, pirms cilvēks sāka

pamazām ieraudzīt un iemīļot to, ko dzīvnieki, cik vērojams,

nepamana— ritmiskās formas, kas rodās dabā.

Jau neorganiskā daba ir bagāta ritmiski veidotiem kris-

tāliem, kas cilvēkam, savu formu dēļ patīk. Vēl jo vairāk

ritmisku formu sniedz stādu un kustoņu valstība. Šeit ari

sākums jēdzienam par dabas jaukumu uz kura dažas

novecojušās estētikas teorijas balstīja visus cilvēku rokām

darināto mākslu principus, atsaucoties itkā uz cilvēkā mā-

jojošo atdarināšanas tieksmi.

Ritma sajūtai izkopjoties un topot par cilvēka otro dabu,

cilvēkam nepietika vairs ar dabas ritmisko formu vērošanu

vien. Viņa prasības pēc ritmiskas apkārtnes bija lielākas,

nekā apkārtne spēja dot. Šeit nu tad cilvēks centās pats

saviem spēkiem radīt iztrūkstošo. Tāds, šķietas, ornamentālo

mākslu iesākums, kurš parādās seno kultūru ritmiskos

veidos un ziedos.

Vēl tagad mākslām ir jābūt ritmiskām un uz

rituma principiem jābalstās viņu kompozicijai.
Citiem vārdiem mākslas darba kompoziciju noteic viņa
ritma veids. Ritms ir visu mākslu serdē kā pirmais un vie-

nīgais pamatlikums, kurš noteic ari salikuma normas.
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Saprotams, ka faktors, kam tik ārkārtīgs svars cilvēka

dzīvē, jo dienas vairāk top par pētīšanas objektu. Sevišķi
redzamu vietu šās pētīšanas rezultāti ieņem un ieņems

mākslas audzināšanā, jo rīkojoties apzinātiem grafiskiem

ritmiem, līdzīgi muzikāliem un dinamiskiem, iespējams piekļūt

vistuvāk mākslas kopējai valodai, kas dzirdama dabas

jaukumā, mākslas daiļumā un technikas cēlumā.

Ritms savā būtībā, kā novērojumi to liecina, ir atkār-

tojums. Tātad arikompozicija ir tikai atkārtojumu
salikums. Šādā nosaukumā ritma un kompozicijas jē-
dziens top pavisam skaidrs un nepārprotams. Atkārtojumam,
kā pīrmam mākslas darba uzbūvi regulējošam pamatlīdzeklim

nevar paiet garam neviens, kam rūp kāda mākslas darba

kompozicijas plāns. Plašākā formulējumā ritms ir kār-

tīgs laika vaj telpas iedalījums, kuru cilvēka ap-

ziņa jūt, kā vienādus vai līdzīgus iespaidu atkār-

tojumus.

Jau minēts, ka atkārtojums, dēvēts ari par ritmu, ir vis-

pirmais un vienīgais mākslu kompozicijas likums un viņu

konstruktīvā kārtība. Visredzamāk tas izpaužās ornamentā

apzinīgi vai neapzinīgi darināts.

Lai stilistiski šķirotu un sugotu ornamenta kompoziciju,
nākās mērauklu atrast pašā ritma būtībā, kura, kā tas

zināms, atkārto kaut kādu formu vienību. Šeit jāuzmeklē un

jāiztirzā dažādas atkārtojuma iespējamības un šo ie-

spējamību savstarpējās attiecības.

Sai vietā senāk neapzinīgi apjaustais ritms uzpeld ma-

temātisko izmērojumu iecirknī, it sevišķi, kad runa ietpar

proporcijām un attiecībām.

Pastāvošās kompozicijas teorijas, visbiežāk kā pirmo lī-

dzekli formas darināšanai un apjaušanai min dalīšanas

principu. Tam seko pildīšanas princips, kurš ar pazīstamu

formu aizpilda nepazīstamu laukumu. Abus šos pirmos mēdz

kombinēt vēl ar trešo principu, pēc kura visas sakomponē-

jamās daļas darina formā līdzīgas, lai ikviena par sevi tā

noderētu acij par mērogu pārējām citām. Tomēr visos šajos
un vēl citos praktiski atrastos kompozicijas principos mēs

ieraugam ritmu šādā vai tādā atkārtojumā.

Atkārtojums telpā jeb izplatībā, kā zināms vienmēr sai-

stīts ar virzi c nu. Raksts var atkārtoties telpā uz priekš v
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vai atpakaļ, augšup vai zemup, pa labi vai kreisi,

šurp vai turp. Pie tam atkārtojuma virziens uz kādu pusi

var būt taisns vai līks.

Taisns virziens saistīts ar jēdzienu par līniju, kas

turpinās kādā virzienā nenosliekdamās ne uz vienu pusi.

Līkas līnijas, turpretī,raksturo daudzi virzieni, katrā punktā

savējs. Vienmērīgi līkstoša līnija veido apskritni,

(riņķi) kurš ir vienīgais tāds gadījums.
Ikvienā ģeometrijā atrodamas ari noteiktas definicijas

punktam, līnijai un plāksnei. Tur minēts, ka plāksnei
neesot nekāda biezuma, līnijai trūkstot platuma, bet

punktam neesot gluži nekādu izmērojumu. Praktiskā orna-

mentikā šās definicijas neder, jo līnijai tur vienmēr ir pla-

tums, tāpat kā plāksnei biezums. Ari praktikā punktam
ir kaut kāds platums un garums. Lai nejauktos šie abstraktie

ģeometriskie jēdzieni ar praktikā lietojamiem, sauksim pa

senai parašai punktu par lāsi. bet līniju par svēdru

(Stendera vārdn.)
Uz lāses, svēdras un laukumu atkārtojumiem

dažādos virzienos nākās celt kompozicijas formālo kla-

sifikāciju, jo citu īpašību ritmam nav. kuras varētu šim no-

lūkam noderēt.

Vismazākā un vienkāršākā ritmiski atkārtojamā raksta

vienība, ka jau pieminēts, ir lāse. Tā var atkārtoties vienā

vai vairākos virzienos sakarīgi vai nesakarīgi. Lāsei

sakarīgi vienā virzienā atkārtojoties rodās svēdra.

Svēdra ornamentikā tiek uzlūkota pati par sevi ka pir-

matnīgs elements, līdzīgi lāsei. Ari svēdra sakarīgi at-

kārtota noteiktā virzienā varradītlaukumu. Lāses,

svēdras un laukumi tad nu ir tie, kas dažādos salikumos

veido ornamenta idejiskos elementus un sastāda visu

rotājošo mākslu.

No vienkāršas lāses, līdz pasaules rotājošo mākslu brī-

numdarbiem ir gara taka un neapjaušama dažādība kompo-
zicijā. Visu tautu un laikmetu stili atrod savu vietu šā ceļa
malā. Ikviena laikmeta ornamentam tur sava vieta, kas no-

teikta ar salikuma īpatnību atkārtojuma ziņā. Visu radošo

fantāziju augļus regulē un liek apjaust tikai atkārtojums.

Tāpēc ari ritmisko atkārtojumu gramatika dod vienīgo

iespēju uzrādīt īpatnības, kuras izkopušās kādas tautas ro-
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tājošā mākslā par labu viņas stilam. Visas ornamenta kom-

pozicijas varbūtības gan neviens vēl nav saskaitījis, bet

parasti kāda tauta vai laikmets iemīļo kaukādu zināmu sa-

likumu puduri vai kopu un paliek pie tās. Viņu izvēli noteic

apstākļi, kurus nāksies aplūkot brītiņu vēlāk. Šaī kompozi-

cionelo salikumu pudurī ietvertās vienpusības tad ir tās, ko

dēvē par kādas tautas vai laikmeta kompozicijas stilu.

Ornamentika parasti aplūko ritmiskos lāsu, svēdru un

laukumu atkārtojumus plāksnē, kas praktiski sakrīt ar jē-
dzienu par virsmu. Plāksnei vai virsmai praktiski nākas

aiz dažiem iemesliem pieskaitīt ari zemu cilni. Citāds at-

kārtojuma veids jau gūst celtnes nosaukumu un tiek uzlūkots

kā pamatforma jeb lauks ornamentam.Pamatforma irparasti

raksta turētāja jeb nesēja. Tāda varētu būt tēls, vai ēka.

Celtņu ritmus iztirzāt nav tiešs ornamentikas uzdevums

jo šeit ritmi operē ar masām un smagumiem, kas neie-

tilpst vairs plāksnē. Protams, ka likumības, kas veido oma

mentu, ir spēkā ari celtniecībā un tēlniecībā.

Tā tad, īsumā saņemot, no ornamentikas veidokļa izejot,

rotājošo rītmu klasifikācijai un analizei jāaprobežojas tikai

ar plāksni. Bet plāksnē iespējami atkārtojumu virzieni tikai

garumā un platumā.
Plāksnes garumā un platumā kāds ornamentāls elements

var tikt atkārtots sekošos trijos galvenos šķirojumos:
uz vienu pusi,
uz divām pusēm,

uz daudzām pusēm.

Šaīs trijos nodalījumos tā tad atkārtojas kā formas, tā

ziedi un ar tiem saistītie kontrasti.

Uz vienu pusi atkārtotu formu ritmu dēvē par rindu;

divpusīgais atkārtojums saucās visbiežāk par simetriju jeb

atvietu; daudzpusīgais atkārtojums pazīstams kā roze.

Šās trīs galvenās ritmisko atkārtojumu grupas ietilpina
sevī dažāduspaveidus un šķirnes, kuras tiks minētas turpmāk.

Ornamentikas tuvākais uzdevums kompoziciju iztirzājot
ir norādīt arī uz raksturigākiem šo galveno atkārtojumu

grupu savstarpējiem savienojumiem vai sastapšanās

gadijumiem rotājot kopēju laukuviscaurvaipadaļai.

jo šeit, parasti, sākas dažādo tautu kompozicionelo plānu
īpatnību spilgtums.
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III.

Tikko pārrunātais noskaidroja ornamentālo salikumu bū-

tību un iezīmēja vispārējo salikumu šķirošanas zistemu.

Vienpusīgā, divpusīgā un daudzpusīgā atkārtojumā un šo at-

kārtojumu nodaļās gribam ietilpināt visu ornamentālo formu

pasauli. Šāds materiāla zistematizējums parasti ietver sevī

parādības, kas dziļi valdzina ikvienu ornamenta pazinēju,

proti ornamentastilistiskās īpatnības. Viņas top redzamas

kā sīkas salīdzināšanas sekas un to pastāvēšanu aizstāv

vēsture un tautas.

Bet ar formu īpatnību noteikšanu analizēšanas ceļā ir

pārspēta tikai deskriptīvā puse īpatnību pētīšanā. Atliek vēl

ne mazāk svarīgā ģenētiskā, kurai jāizskaidro šo īpatnību
izcelšanās iemesli. Atbildēt nākas nevien uz jautājumu,
kādas ir mūsu raksta kompozicijas īpatnības, bet

ari kādi ir latviešu raksta kompozicionelo īpatnību

cēloņi?
Šis pēdējais jautājums iztirzājams tūdaļ, jo atbilde tam

jāpārbauda reizē ar latvju raksta tipoloģisko sugošanu.
Atskaitot nost ģeogrāfiskus, klimatiskus un techniskus

īpatnību cēloņus, kuri saskatāmi pārāk skaidri un nerada

lielas domstarpības, ornamentā atliek, tomēr, īpatnību kopa.

kas neļaujās ar šiem cēloņiem vien izskaidroties. Ornamen-

tālo stilu vēsture rāda, ka dažādutautu ornaments savstarpēji

atšķiras viens no otra, neraugoties uz vienādiem techniskiem

vai klimatiskiem apstākļiem. Šo starpību atliek pieskaitīt vie-

nīgi darinātājam un viņā meklēt iemeslus darinājuma

savādībām. Patiesībā, nepastāv ari iemeslu, kas liegtu
šādu meklējumu virzienu. Atsevišķais cilvēks ir vienmēr

kādas tautas loceklis. Viņš saistīts ar to kopēju valodu, rāsu.

reliģiju, tradīcijām vai citādi. Neraugoties uz katra individa

īpašām, viņam vien piederošām pazīmēm, pastāv pazīmes kas

to saista ar kādu ļaužu puduri, kuram līdzīgas īpašības.
Šās īpašības šķiro miesīgās un garīgās. Kā atse-

višķi cilvēki atšķiras viens no otra savām miesīgām un



24

garīgām īpašībām, tā atšķiras to grupas un tautas savā

starpā.

Mūsu jautājuma iztirzāšanai no svara būtu pieskāršanās

tautu garīgām īpašībām, jo ornaments savā būtībā vispirms
ir garīgas darbības auglis, kas pieskaitāms tautas gara

mantām. Tautas psiches satversmes savdabības, nevar neat-

saukties ari rotājošo mākslu darināšanas plānā.

Psicholoģija noskaidrojusi, ka katrai tautai, tāpat kā

katram cilvēkam esot savāds raksturs, t. i. iedzimto

gara spēju kopa, kas sastādoties no jūtām, vajadzībām,

dziņām un instinktiem. Šad un tad to netiešā nozīmē dēvē

ari par tautas dvēseli vai garu. Šis gars dodot tautām pa

stāvību dažādās nejaušībās, svārstībās un apstākļu maiņās.
Mūsu nolūkiem parocīgāk šo tautu iedzimto īpatnējo ga-

rīgo spēju kopu dēvēt senajā vārdā par iedabu.

Katrai tautai,ir sava iedaba, kura komplektējas no viņu

sastādošo atsevišķo ļaužu vienādām iedabām. Šī tautu ie-

daba atspoguļojas šādā vai tādā veidā viņas sastādošo at

sevišķo ļaužu dzīvē un darbos. Tā izpaužās kā īpatnēji

impulsi ari viņu mākslinieciskā jaunradīšanā.

ledaba noteic nevien tautas īpatnību, bet ari darbības un

jaunradīšanas aploka lielumu. Dažkārt šās robežas

dēvē ari par dvēseles diapazonu. Tikai savas iedabas

nospraustās robežās kādas tautas māksla var mirdzēt jaun-

radoši, gluži tāpat, kā jeb kurš cilvēks var būt liels tikai

taī darbības nozarē, kurā tam ir attiecīgas garaspējas. Stulbo

var nolikt pie grāmatām, bet no tā vienmēr iznāks vājš zi-

nātnieks. Muzikāli neapdāvināto var iemācīt klavieres spē-

lēt, bet par komponistu tāds nekad netaps. Cilvēku kam

gribas nav, var piespiest darboties ļoti noteikti, bet patiesībā

būs rīkojies nevis viņš, bet gan tas, kas licis. Veselas tautas

dažreiz gadusimtiem ilgi dara nevis to, kas tām pa prātam

un aktīvi-radoši neuzstājas, līdz kāmēr nav iemācījušās, vai

kāmēr nav atnācis brīdis darīt to, kas tām iekšķīgi vajadzīgs.
Katrai tautai ir sava iedaba, kas izskan tās dzīvē un

darbos. Nolīdzināt atsevišķas tautas, prasīt lai visas tās da-

rītu valsts satvērsmē, sociālā dzīvē, reliģijā un mākslas iz-

būvē taisni to, ko dara kaimiņš, nevar. Tas būtu aplami.

Tautas gara konstrukcijas un' viņas rakstura pareizai izpra-

šanai ir jābūt mākslas un vispārējās audzināšanas pamatos.
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Savas tautas iedaba visos sīkumos jāpazīst audzinātājam,

māksliniekam, valstsvīram un vēsturniekam, ja tie grib pa-

sargāties no kļūdām un trūkumiem.

Vai tautu iedaba grozās, jeb tā ir kaut kas pastāvīgs?

Lūk jautājums, kas šķietās svarīgs.

Tautu psicholoģijas pētnieki un vēsturnieki apgalvo, ka

tautu iedaba negrozās vai grozās ļoti lēnām. Tie no-

noskaidrojuši aktīvāko tautu fiziognomiju, skaitās ar to, kā

ar noteiktu vēstures faktoru. Tiek izteikta pārliecība, ka

aktīvu lomu vēstures arēnā tautas sāk spēlēt tikai tad, kad

viņu garīgais raksturs ir pilnīgi un uz visiem laikiem gal-
venos vilcienos novietojies. Šis ir viens no vēstures liku-

miem, kuru varētu dēvēt par „tautu iedabas pastāvī-

bas likumu"

Šī likumībapierādāma daudziempiemēriem iz tautudzīves.

Atcerēsimies grieķus. Jau pirmos „geometriskos" vāzu

zīmējumos jūtama ~kanona" meklēšana, tieksme pēc abso-

lūtas formas un ritmiskas kustības. Tas paliek raksturīgs
visai turpmākai grieķu mākslas vēsturei ilgi, ilgi. Kanons

atrodams kā Partenonā, ta sv. Sofijā; tas valda retorikā, so-

fistikā un viduslaiku dievkalpojumā. Visur jūtama cauri

viena un tā pati „dvēsele."

Tāpat senā Ēģipte paliek tūkstošiem gadu viena un tā

pati. Tā pārveidojas, bet nepārgrozās un neatsakās no sava

kolektīvā „es" kā mākslā, tā morālē un prātniecībā.
Lai pieminam vēl ķiniešus, indususarābus un viņu mākslas.

Ari mūsu kaimiņi krievi ir labs piemērs iedabas pastā-
vībai. Viņu caru aicināšanas uzruna: „mūsu zeme ir liela un

bagāta, bet kārtības viņā nevaid," ir labākais formulējums to

iedabai, kura spēkā vēl tagad. Nekārtīgais, gļēvais, dvēse-

liskais, pārspīlētais vēl tagad izpaužās tik pat spilgti cik

pirmos vēsturiskos gados. Ornamentā fantastiskais, spožais,

arkitekturā nekonstruktīvums, nerēķināšanās ar materiālu

un tā īpatnībām. Raksturīgi ir arī visi lielie krievi — Do-

stojevskis, Tolstojs, Musorgskis, Skrjabins.
Tautu iedaba negrozoties. Tā varotpārvērsties tikai ieplū-

stot jaunām asinīm, kas notiekot taīs gadījumos, ja kāda

tauta krustojoties ar citu līdzīgos vairumos. Mazāka por-

cija svešu asiņu neatstājot manāma iespaida tautas dvēsles

iedabā.
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Kas raksturīgs latviešu tautas iedabā?

Latvieši kā tauta raksturota daudzkārt. Vecākais uzrak-

stītais raksturojums ir rīmju kronikā. Kronists norāda, ka

latviets dzīvojot savrup mežos. To meitas jājot gluži kā

vinu tēvi un valkājot daiļas drēbes:

Da nach liet ein ander lant

Die sint letten genant:

Die heidenschaft hat spehe site,

Sie wonet note ein ander mite,

Sie buwen besunder m manchen walt.

Jr wib sint wunderlich gestalt

Und haben selzene cleit;

Sie riten, als ir vater reit. (341—348).

Šis apraksts uztvēris pirmās svešiniekam acīs krītošās

īpatnības. Ap šo pirmo saistās arī visi vēlākie slēdzieni.

Tā J. Kohls pagājušā gadsimta vidū raksta par latviešiem, ka

tiem neesot gluži nekādu biedrošanās tieksmju un

tāpēc:
„

nav varējuši uzturēt politisku patstāvību un neat-

karību, bijuši meslu maksātāji citām spēcīgām tautām. Soci-

ālais dzinēklis un cenšanās biedroties pie viņiem

vāji, jo pretējs princips viņus vedis pie spēku

saskaldīšanās un masu sadrumstalošanās. No seniem

laikiem dzīvojuši šķirti, savrūpu ģimenes citas neatzina,

kādēļ arī no cienījamas un varenas ģimenes netika valdīti:

ikviens gribēja visērtāk dzīvot savā sētā, liela vienība neva-

rēja pieņemties spēkā. Nogremdējušies poēzijas valstī, tie

aizmirst savas miesīgās būtnes vajadzības" (Die deutsch-

russischen Ostseeprovinzen oder Natur- und Volkerleben

m Kur-, Liv- und Estland). Šo uzsver ari mākslinieks ne-

laiķis Udris, kuru nodarbināja latviešu īpatnību formulējums.

No visiem raksturojumiem kopzumā kā svarīgākā ieda-

bas īpatnība izvirzās nesaticība, skarbums, patmīlība,

savrūpība, blakus gaišam prātam, stiprai gribai v. c. ma-

zāk retām gara spējām. Savrūpība, kuru pirms 700 g. novē-

rojis latviešos, kronikas rakstītājs, tā vēl tagad dažādos

veidos dominē latviešu tautas dzīvē. Kā toreiz ar iebrucējiem
vāciešiem cīnījās katra cilts uz savu roku, tā vēl tagad mūsu

politiskā dzīve saskaldījusēs daudz desmitās partijās, kuras

nesatiek viena ar otru. Tas pats sakāms par ļaužu savstar-
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pējām attiecībām vēl tagad: „Krievs par krievu, leitis par

leiti, bet latvietis pret latvieti." Tā īsos vārdos latvieša

iedabas īpatnību apzīmē pati tauta. Arī daiņās šī īpatniba

izskan kā apzināta un pašas tautas sankcionēta.

Ļaudis mani sīvu teica. Sīva augu, dzedra augu.

Bet neteica netikušu; To es pate neliedzos.

Labāk mani sīvu teica. Sīvi mani bāleliņi,
Nekā teica netikušu. Vai es viena lēna būšu ?

21761 Ir nātrīte sīva auga,

Bāleliņu sētmalā 21803.

Šīs pašas daiņas ir savā formā raksturīgs piemērs tam, ka

savrūpības ideja var izpausties mākslas formās. Visas mūsu

daiņas ir savrupas saturā un formā. Strupāki izteikta

(lakoniskāka) satura un savrūpākas formas par latviešu

daiņu četrrindu grūti iedomāties. Latviskā iedaba daiņā kla-

siski izpausta. Tas pats sakāms, par 3000 šo daiņu meldiņiem.
Mums svarīga daiņās un dziesmās vēl cita lieta. Daiņu

uzrakstītāji apliecina, ka teicēju individuālisms grozot daiņu
saturu ar katru jaunu dziedājumu, tāpēc iemīļotām dainām

esot tikdaudz variantu (L. Bērziņš). To pašu saka meldiņu

uzrakstītāji: ar katru jaunu pantu dziedātājs meldiņā ievijot

jaunus vilcienus (E. Melngailis) jau pazīstamā motivā. Šī

ir nākošā pakāpe mākslinieciskā savrūpībā un darbu

kompozicijas plānā. Tautas tradicijas šo parādību dēvē par

uzviju.
Ar uzviju dziesmu dziedu.

Ar uzviju valodiņu, 320,31!).

Arī būvniecībā latviskā iedabaņemsavu tiesu. Jau kronists

liecina ka taī laikā kad parasta dzīvošana sādžās, latviešos

dominē viensētas un ciemi, kas no tiem cēlušies. Tā tas

vilcies līdz šim brīžam. Ari pašas sētas izbūve nepārprotami

atbilst latviskam separātismam. Senajā latviešu sētā katrai

vajadzībai tiek celta atsevišķa ēka. Savrūp stāv

maltuve, klēts, pirts, rija, kūts un nams. Turklāt nāk lielāks

skaits pūnīšu un gubenīšu. Tikai retās vietās, muižnieku

spiests, latvietis zem viena jumta apvienojis riju un dzīvokli.

Latvieša būvniecības tradicijās savrūpībā ir raksturīgākā

iezīme.
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Protams, ka iedaba, kas tik nepārprotami izpaudusies

latviešu sadzīves formās, dzejā un celtniecībā, būs ne mazāk

saprotami izlējusies arī latvju rakstā. Jau pavirša iepazī-
šanās ar latviešu ornamentu rāda, ka tas savās formās ir

skarbs, skaidrs un atsevišķo daļu salikumā savrups.

Salikuma īpatnības visā visumā balstās tautas iedabas savā-

dībās.

Kādos apstākļos tautā varēja attīstīties citur tik nepa-

rastās dvēseles īpašibas? Kas kultivējis skarbumu, nesa-

ticību, savrūpību un individuālismu latviešu iedabā?

Psichologi par šo jautājumu vel nav diezgan noteikti

izsacījušies. Pastāv domas, ka šās īpašības stāv sakarā ar

tautas ilgiem dzīves apstākļiem, kas noritējuši kaimiņos

somu ūgru ciltim. Pastāvīgs svešinieku tuvums lika noslēg-
ties garīgi savrūp. Šī atturība un antipātija pret igauņiem

vēl tagad nav izzudusi, kad ar zināmu nolūku tiek kultivētas

sadraudzīgas attiecības. Savrūpos vilcienus latviešu psichē

varēja veicināt arī dažādo svešo elementu ieplūdums, kas

notika svešiniekiem iebrūkot, gūstekņus ievedot v. c.

Kā tas ari nebūtu, latviskā iedaba ir radījusi sev attie-

cīgas formu tradīcijas, kuras saucamas latviskas. Viņas

pareizā proporcijā atspoguļo garīgās konstitūcijas savda-

bības. Šām tradicijām piešķirama vajadzīgā cieņa, jo bez

viņām nav domājama nedz īpatnēja māksla nedz domāšanas

technika. Tradicija ir tā, kurā iedabas āriskie izpaudumi
vislabāk kristalizējušies.

Svešu tautu spiediens var īpatnējās formu tradīcijas

izkropļot un iznīcināt. ledabai uz laiku itkā jāapklust, ka-

mēr tā no jauna atrod sev attiecīgas formas. Tā tas ir noticis,

piem., ar Āfrikas iedzimtiem, kuriem pieskārusies Eiropas

civilizācija. Ar vislabākiem instrumentiem rokās, tie vairs

nevarot uztaisīt tik brīnišķīgus elkus, kādus darinājuši viņu

tēvu tēvi. Viņi vairs neko neprotot, neko nezinot un nemā-

kot. Tas pats sakāms par krievu zemniekiem un viņu īpat-

nējo svētbilžu mākslu.

Arī mēs latvieši esam pašlaik kā no plaukta nokrituši.

Senie ieslavētie rakstītāji, tīro tradiciju glabātāji, atmetuši

savu amatu. lestājies sajukums, meklēšana un nesaprašana.

Jaunradīšana rotājošās mākslās izbeigusies un vajadzību

pēc tās aizpilda atdarinot vai paņemot svešo, gatavo.
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Pati par sevi aizņemšanās nav nekāds ļaunums, ja tā

tiek pareizi darīta. Vēsturniekiem sen pazīstama parādība,

ka tautas aizņēmās no kādas citas to, ko pašas nav varējušas
radīt saviem spēkiem. Neviena tauta, ja vien tā nemājo

kādā tāļā vientuļā salā, nav radījusi visu savu mākslu gluži

saviem spēkiem vien. Ikviena tauta kaut kad sastapusies

ar citām, mācījusi tās un mācījusies pati, ņēmusi un devusi.

Aizņēmumi paši par sevi nav apšaubāmi. Runa var grozīties
tikai ap to, kas tiek aizņemts un zem kādiem noteikumiem

to dara.

leskatoties tautu dzīvē un mākslā, top redzams, ka viena

tauta aizņēmās šo to no otras, bet ne visu. Tauta, kurai

pašai veselīgas tradicijas piesavinājās pilnīgi tikai to, kas

atbilst viņas iedabai. Pārējo tā pārveido un pārstrādā

pēc sava vaiga un līdzības. Tā viss krievu ornaments savos

motivos pastāv no dažādiem aizguvumiem. Tomēr viņu forma

tapusi īpatnēji krieviski pārveidota un tālu stāv no saviem

pirmparaugiem, bet tuvu krieviskai iedabai.

Jo kāda tauta spēcīgāka jaunradīšanā, jo mazāk tā aiz-

gūst no svešiniekiem. Latvieši savu ornamentālo formu

izveidošanas laikā samērā maz aizņēmušies no saviem kai-

miņiem igauņiem un krieviem. Daudzas mūsu formas gan

turpretī ieplūst slāvu un somu ciltīs. Mums pastāv arī zināma

formu radniecība ar leišiem un senprūšiem, kura uzlūkojama
kā baltu tautu kopīpašums. Atturība, ko pati tauta min attie-

cībā uz dziesmu aizņemšanos, var zīmēties arī uz dekoratīvo

formu aizgūšanu:

Dziesmu dzied sveši ļaudis.

Dziesmu dzied bāleliņi,
Tā dziesmiņa man patika

Ko dziedāja bāleliņi;

Ko dziedāja sveši ļaudis

To saminu kājiņām. 858

Mērogu, kuru lieto izvēloties aizguvumus, dēvē sadzīvē

par gaumi. Bet arī gaume ir mantojama lieta un stāv

dziļos sakaros ar iedabu. Veselām dzimtām ir vienāda

gaume, vienas rāsas tautā var atzīmēt nacionālu gaumi un

šaī tautai grūti iedzīvoties svešas tautas gaumē. Gaumes audzi-

nāšanā un izkopšanā, ņemama vērā iedaba, kā vadošā rīkste.



30

Ārpus iedabas, kas vada jaunradīšanu un gaumi un ārpus

jau pieminētiem pārējiem īpatnības iemesliem — techniku,

materiālu un ģeogrāfiju, — palika neminēta kāda neliela

īpatnību grupa, kura tiek apzīmēta ar vārdu kamertons

(Matvejs „Faktura"). Ar to vārdu nosauc nejaušo, neap-

zināmo piegaršu, kuru iegūst kāds mākslas darbs atka-

rībā no sava darītāja. Bez kopējām īpašībām, kuras izpaužās

kādas tautas iedabā, atsevišķam darinātājam piemājo vēl

kāds sevišķs, viņam vien piemītošs individuels rakstura ele-

ments. Materials to uzsūc un uzrāda savā izskatā blakām

parastām normām vēl kā individuelu, ar tradiciju nesaistītu

savādību. Kamertons ir katram cilvēkam, katrai pilsētai,
katram mākslas darbam. Viņa pamatos nejaušais, gadīju-

mainais, neparedzētais.

Uzskaitītie īpatnējas kompozicijas iemesli ļaujās vēstu-

riski izmeklēties un aprakstīties. Tie ņemami pamatos ap-

strādājot latvisko formu vēsturi, kura gaida savu

piecēlēju. Pagaidām tie noderēs tikai kā apgaismotāji latvju

ornamentālā salikuma iztirzāšanas darbam.
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IV.

Visvecākais īstais ornaments redzams Dānijas mezolītā

t. i. aizvēstures posmā starp veco un jauno akmens laik-

metiem. Tur pirmatnēja māla trauka malā ar pirksta galu

iespiestas bedrītes vienādos attālumos viena aiz otras. Šis

ir primitīvākais no iespējamiem rotājuma salikumiem jeb

kompozicijas plāniem un to dēvē par rindu.

Rinda ornamentalistu acīs vispirmā uzrādīja savu ritmisko

būtību un tāpēc to dēvēja arī par ritmisku rindu jeb
vienkārši par ritmu. Rinda praktikā var tikt lietota šādos

paveidos:

1. Vienkārša rinda,

2. Mijkārša rinda,

3. Maiņu rinda un

4. Dilu rinda.

VIENKĀRŠA RINDA. Šī rinda ir vienādu formu

atkārtojums kādā virzienā vienādos attālumos.

Vienādas formas un vienāds attālums starp tām vienkāršajā
rindā ir noteicošais. Citādas atkārtojamās formas un dažādi

attālumi netiek vairs dēvēti par vienkāršu rindu. Vienkāršā

rindā formas elements var atkārtoties, ka tas jau zināms,

sakārīgi vai nesakarīgi. Svēdru varam uzlūkot kā

sakarīgu lāses atkārtojumu kādā virzienā. Svēdra tomēr

redzami neizpauž šo savu ritmisko būtību un pie tās no-

kļūstam tikai domāšanas ceļā. Aiz šā iemesla svēdru uzlūko

ka pirmatnēju formas elementu līdzīgi lāsei un laukumam.

Pēdējais, kā jau pieminēts, var rasties svēdrai sakarīgi at-

kārtojoties.
Vienkārša rinda ir, piem., šāds atkārtojums:

a a a a a v. t. t.

Savākuplākāveidā,piepaturotsavasiezīmes,proti vienādus

attālumus, tā pati rinda iegūst šādus izskatus:
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2. a a a a a

aaa a a

aaa a a

v. t. t.

/. (( a a a a

aaa a a

aaa a a

v. t. t.

Šaīs gadījumos jau gatavā pirmatnīga rinda tiek uzlūkota

kā atkārtojams formas elements un atkārtota kautkādos

vienādos attālumos. Ar šādu otreizēju atkārtošanu mēdz

rotāt laukus, kuriem platuma un garuma attiecības ļauj

runāt par klajumu. Kā pretstats šim jēgumam nostādamas

joslas, ar mazu platumu un, idejā, neaprobežotu garumu.

Vienkāršā rindā sacerētas kompozicijas ir visvienkāršākās

un nevār sevī panest daudz nacionālu īpatnību. Pēdējās

gan var izpausties atkārtojamā elementa uzbūves vai motiva

savdabībā. Vienkāršā rinda, ka salikuma princips, ir vis-

pārcilvēciska, jo nav tādas tautas, nedz laikmeta, orna-

menta vēsturē, kad vienkāršā rinda nebūtu tikusi lietota

vairāk vai mazāk.

Latviešu rakstā tomēr samanāmatieksme rindas elementu

nesakarīgi atkārtot. To uzrāda lielais vairums vien-

kāršāko cimdu rakstu un vienkāršās prieves. (I. pielikums

1, 2, 3, 4), tam preti nostādams kā sakarīgs atkārtojums piem.

grieķu meandrs, kurš pazīstams visur, kur vien sniedzies

grieķu iespaids, izņemot latviešus.

Kad vienkāršā rindā tiek atkārtota svēdra, tad līdzīgi

pārrunātam, var rasties rīdzaiņš un raibs raksts

(t pielik. 5. 6.) Kā rīdzes, tā raibes ir latviešos iemiļots
audumu raksts. Sevišķi raibie audumi savos ziedos un

tālākā salikuma kuplojumā ar savu pārsvaru liek uzlūkot

tos kā zināmiem apvidiem zīmīgus.

Rīdze ari senāk uzlūkota kā vienkāršākais raksts, bet

raibiskie audumi prasīja jau samērā daudz zināšanu.

Šuvu kreklu brālītim, Māk māsiņa raibus aust

Šuvu tautu dēliņam; Māk ielokus darināt

Brālītim rīdzes dzinu Tautu dēls nemācēja,
Tautietim norakstīju 7384 Cūkai sili pataisīt. 22595

Pāstav daudz rīdzaiņu jostu, kurām čalu (23175) tech-

nika noteic rīdzaiņu formu salikumu. Kuplojumi iespējami

vienīgi ziedā (I pielik. 7.)
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MIJKĀRŠA RINDA. Šīrinda atvasināma no vienkāršās

rindas apvēršot atkārtojamo elementu un pārmīšus ar

neapvērsto atkārtojot. Citādi vienādie atstatumi un vienādas

formas paliek spēkā, grozoties tikai partik daudz atstatumam,

cik tas vajadzīgs apvērstam elementam.

Mijkārša rinda ir piem. šāds atkārtojums:

a v a r> a to v. 1.1.

Vienkāršākie paraugi šim rakstam ir līkuloks (I. pielik. 8),

kuru sastop uz pirmatnējiem māla traukiem un arī vēlākās

rotājošās joslās. Līkuloks izlietots ka kompozicijas pamats

uzkrītoši bieži arī komplicētākos salikumos. Lai iztraucētu

varbūtējo sakarību, likloka stūrus mēdz aplaust. Pēdējais

paņēmiens uzlūkojams kā vietējā īpatnība. Kā pretstats šim

centienam piesaucams grieķiskie staipekļi (Ranke).
Savā kuplākā veidā, piepaturot savus principus, mijkārša

rinda iegūst, piem., šādu izskatu:

I.avava2. a v a v a

avava a v a o a

ax)ava a v a v a

v. t. t. v. t. t.

Kā redzams, pirmatnīga mijkāršota rinda var tikt uzlūkota

pati par sevi kā atkārtošanas elements kaut kādos vienādos

attālumos. No līkloka šaī gadījumā var rasties skujots raksts,

kurš plaši pazīstams latviešu senlietās (11. piel. 2).

Līkuloks, saukts vienkārši arī par loku, un skuja, uzlū-

kojami latvju rakstā ka mijkāršās rindas priekšstāvji. Šos

rakstus daudzkārt piesauc arī daiņas:

Kādi raksti neziedēja Es dabūju ganīdama
Mana pūra dibenā Skuju austu nezdodziņu.
Zied krustiņi, līkumiņi 29479

Sīļa spārni vanadziņi. 25191,4

Noapaļojot stūrus, kā līkloci, tā skujaini var pārvērst

viļņotā rakstā. Saskaņā ar latvisko iedabu tieksme lietot

šo rakstu nav novērojama. Viļņu raksts saukts par upīti
redzams tikai latgaliskās villainēs gluži noteiktā vietā un

viņa veids lielā mērā atkarīgs no ielocišanas technikas.

Tāpat līklocis pārvēršas vilnī podniecības ražojumos, kur
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tas rodas virpojot. Citos gadījumos noapaļotas formas mij-

kāršā rindā latvju rakstā nav lietotas.

MAIŅU RINDA. Ši rinda ir divu vai vairāku nevienādu

formu atkārtojums kādā virzienā. To var atvasināt no vien-

kāršas rindas viena atkārtojamā elementa vietā atkārtojot

pārmaiņus divus. Divu elementu pārmaiņus atkārtojums
ir vienkāršākais maiņu rindas veids. Maiņu rindā, tāpat kā

vienkāršā rindā tiek atkārtoti arī vienādi elementu atstatumi

jeb atstarpes.

Divu elementu maiņu rinda savā uzbūvē ir šāda:

a b a b a v. 1.1.

Latvju rakstā viens no diviem maiņu rindas elementiem

parasti uzņemas itkā atdalošo lomu. Tā b itkā atšķir

vienu no otra atkārtoto a (11. pielik. 3). Ērtības labad, ele-

mentu a šaīs gadījumos dēvēsim par rakstu, bet b par

starprakstu. Starpraksta nozīme latvju raksta kompo-

zicijā ir ievērojama, jo tas separātās iedabas balstīts sevišķi

attīstījies dažādos salikumos.

Elementi a un b maiņu rindā varētu būt salikti arī šāda

veidā:

ab ab ab ab u. t. t.

tomēr tas reti sastopams, jo parasti abi elementi sakūst

vienkopus un maiņu rinda pārvēršas vienkāršā rindā,

Uzlūkojot ab maiņu rindu ka atkārtošanas elementu, iegū-

stam jaunus salikumus:

I.ababab2. a b a b a b

ababab b a b a b a

ababab a b a b a b

v. t. t. v. t. t.

3. a b a b a b

aba b a b

aba b a b

v. t. t.

Šīs atkārtojumu iespējamības plaši izlietotas cimdu rak-

stos, pie kam starpraksts var savienoties, vai ari palikt sav-

rups (II pielik. 4. 5).



Vienkārša rinda var pāriet maiņu rindā, tiklīdz elementu

atstarpes var tikt uzlūkotas kā otrs atkārtojošs elements.

Latvju rakstā šāda iespēja ir dota bieži vien jostās. Pēdējās

tiek aplūkotas no abām pusēm un tāpēc darinātāji cenšas

rakstu tā sastādīt, ka raksta starpas dod organizēta
elementa iespaidu (11. pielik. 6). Visbiežāk cenšas panākt,
lai atkārtojamā elementa lauks līdzinātos zīmējumā pašam

elementam (11. pielik. 1). Šaīs gadījumos maiņu rindu uztura

tikai elementu ziedu maiņa. Šādā veidā komponētas

rindas varētu dēvēt par vienkāršotām maiņu rindām,

jo vienkārša rinda ar maiņu rindu šeit saplūst vienkopus.

Šādas rindas komponēšana prasa no darinātāja daudz at-

jautības. Latviešu rakstos tā visai parasta un uzlūkojama

par vienu no vērtīgākām formu tradicijām.

Visdaiļāko tradiciju latvju rakstā sniedz maiņu rinda ar

neatkārtotiem elementiem:

a b c d c v. t. t.

Šādā rindas salikumā individuelā iedaba gūst savu augstāko
izteiksmi un apliecinājumu. Tā iemīļota prievēs, jostās un

apaudos. Mūsu tautas mākslas paraugi sniedz šaī salikumā

daudzas apbrīnojamas rindas. Tā ir jostas, kuras maina līdz

50 gluži dažādus rakstus (111. pielik.) Šī rakstu dažādība ir

tik pārbagāta, ka skatītājs nespēj to no acu uzmetiena ap-

jaust. Lai to novērstu, latvju rakstā dažreiz tiek mainošie

elementi dažas reizes no vietas atkārtoti, pirms tie

apmainās ar sekojošo:

aaabbbcccdddu. t. t.

Visbiežāk šis paņēmiens izlietots jostu rakstos (IV. pielik.)

Maiņu rinda, kurā mainas raksts un starpraksts

neatkārtodamies, ir pati apbrīnojamākā latviskās rindās.

It sevišķi kad to vēl pavada noorganizēts lauks t. i. kad

elementu atstarpes pārvērstas rakstos (V. pielik.) Šādi salikta

kompozicija nav sastapta citās pasaules tautās. Tā prasa no

darinātājiem daudz techniskas inteliģences un sadomes

vingrības.

levērojams vēl kāds cits paņēmiens, kuru lieto maiņu

rindā panākot mainīgumu:

353*
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I II v. 1.1.

Rindai atkārtojas formu grupa: a b c d c a b c d c

kura nes sevī ziedu maiņu: 12121 21212

Kā redzams nākošā atkārtotā formu grupa apmaina ziedus

tā, ka vienu reizi, piem., a zaļš, bet otru reizi dzeltens

(VI. pielik. augšmala).

Līdzvērtīga ir raksta maiņu rinda arī latgales villaiņu

apaudos. Pēc savas kompozicijas šo rindu varētu dēvēt

par mijkāršotu maiņu rindu. Tur raksts un starpraksts

mainās atkārtots apvērstu reizi (VII. pielik.). Šo salikumu

varētu atzīmēt šādi:

aEv3bFqjcGoo d H ņ jļ w. t. t.

Šai kompozicijas rindai daudzos gadījumos vēl pievienojas

ziedu maiņa un tā sasniedz augstāko maiņu rindas

idejas iemiesojumu. Tā baudīšana prasa augstu gara

spraigumu, bet izpildīšana saistīta ar daudzām techniskām

grūtībām.

Maiņu rindu var, tāpat kā iepriekšējās rindas, uzlūkot ka

patstāvīgu atkārtošanas elementu un atkārtot parastā kār-

tībā ar kādu noteiktu atstarpi. Maiņu rindas ideja gan atļauj

atstatumu maiņu, tāpat arī pašas atkārtojamās rindas ele-

mentu maiņu. Šādu maiņu rindu plāns, negrozīgās atstarpēs,

būtu attēlojams sekoši:

I.abede2. a b c d f

abcde g h i j k

abcde l m no p

v. t. t. v. t. t.

Pirmajā gadījumā maiņu rinda atkārtota negrozīta pēc vien-

kāršās rindas parauga. Kā piemēri apraugami apmuču

(brunču) audumi ar atkārtotiem maiņu rakstiem, kuriem citā

gadījumā ar katru jaunu rindas atkārtojumu pārgrozās arī

viņas sastāvdaļas. (VIII. piel.). Šai rindai radniecīgi ir arī

tie audumi, kuros rīdžu salikums neatkārtojas. Pievestie

atkārtojuma plāni vēl iespējami arī ar nevienādām at-

starpēm, kas tomēr neko daudz nedod dekoratīvā ziņā, jo
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atstarpe šaī gadījumā varbūt tikai nenoorganizēts lauks, kurš

pārvērstu rindu par varžu (haosu).

Rinda ar mainošām formām un ziediem ir īpatnēja

latvju rakstam. Kur vien kompozijas plāns, technika un

materiāls pieļauj, latvieša dekoratīvā doma cenšas uzplaukt

mainīgumā par godu savai individueli-savrūpai iedabai.

DILU RINDA. Dilu rindu raksturo atkārtojamā elementa

augšana lielumā vai dilšana mazumā ar katru jaunu

atkārtojumu. To varētu parādīt šādi:

aaa a ū

vai otrādi: CL ū a a a

Dilu rinda atšķiras no maiņu rindas ar to,ka dilu rindā ne-

grozās paša atkārtojama elementa kompozicijas plāns, bet

gan grozās elementa lielums, augdams vai dildams. Ele-

menta dilums vai augums padots matemātiskām proporci-

jām. Ari elementu atstatums rindā var būt kā vienāds, tā

arī kādā zināmā proporcijā pieaugošs vai dilstošs. Vien-

kāršu dilu rindu uzlūkojot kā patstāvīgu atkārtošanas ele -

mentu un to atkārtojot, var iedomāties šādu šemu:

i. ū a a a 2. a a a a

Ci Ci a a a a Cl CL

Cl CL CL a Ci ū a a

Nav neiespējama ari dilu rindas kombinēšana ar mij-
kāršas rindas principu — elementu apvēršanu:

dVa v a

un maiņu rindu — grozot elementus, bet ieturot tos dilu rin-

dai vajadzīgos lielumos:

abC d c

Tomēr dilu rinda latviešu ornamentikā ir tikai teorē

tiska rinda. Praktikā to nesastop gandrīz nemaz. Tikai

retos gadījumos iespējams atsaukties uz piemēriem, kur

kompozicijā būtu apzinīgi izlietoti dilu rindas principi. Sveš-

tautu ornamentā dilu rinda biežāk atrod vietu, lai gan ne-

var teikt ka kāda tauta tai sniegtu savu izcilus vērību.

Dilu rinda praktikā visvairāk tiek izlietota celtniecībā

un gleznieciskā perspektivē.
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V.

Rinda, reiz iesākta, var idejā turpināties kādā virzienā

tikām, kamēr to nepārtrauc. īstenībā bezgalīga rinda to-

mēr nepastāv, tā atrodas vienmēr starp sākumu un beigām.
Kādas rindas formu ritmu var pārtraukt starp viņas ele-

mentiem iebāžot kādu rindai svešu elementu, kurš nekad

vairs neatkārtojas. Šis svešais elements rindā tūdaļ tiek

uzņemts kā vieta, no kurienes rinda atkārtojas it kā uz

abām pusēm:

ooo| o o o

Šādu atkārtojuma veidu dēvē divpusīgu, un vietu, no

kurienes uz abām pusēm notiek atkārtošanās par asi. Ne

katru reizi atkārtojuma ass ir grafiski apzīmēta. Bieži vien

ā ir linij a ģeometralā nozīmē t. i. bez kāda platuma. Šā-

dās reizēs ass ir tikai iedomājama. Celtnē šī ass ir iedo-

mājama kā plāksne, no kuras uz pretējām pusēm atkārtojas

trīsdimensiju formas.

Atkārtošana uz abām pusēm no kādas vidus ass ir, salī-

dzinot arrindu, jauns ritmisks princips, kas ierobežojās
ar kādas formas atkārtošanu tikai vienu reizi katrā

pusē asij. Šis princips to atsvešina rindai, kura savus

formas elementus principā var atkārtot neskaitāmas reizes

zināmā virzienā. Atkārtošanas ziņā, tā tad divpusīgais at-

kārtojums ir pirmatnīgāks par rindu, jo rindā atkārto-

šanās reizes ir daudzas, bet divpusīgā atkārtojumā tikai

divas.

Ornamentikā tādu ritmu uzbūve, kas grupējas ap asi, ir

vispārpazīstama zem simetrijas vārda. Šis vārds ir lat-

viešu valodā svešinieks, kas cēlies grieķos, tur apzīmēdams

samērību. Mūsu nolūkiem izdevīgāk lietojams latviski

darinātais atvieta. Šis jaunvārds saistīts ar jēdzienu par

kādas ass vienā pusē esošas formas atvietošanos tādos pa-

šos attālumos otrā pusē asij.
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Atvieta jeb simetrija ir visparastākā formu uzbūve. Tā

redzama gan organiskās, gan neorganiskās dabas formās.

Neorganiskā dabā pilnīgākos simetrijas paraugus sniedz

minerālu kristāli. Pēdējo formas ir valdzinājušas cil-

vēka prātu jau ļoti pirmatnējās kultūras pakāpēs. Arī stādu

valstībā simetrija sastopama ik uz soļa. Ikviena lapa, ik-

katrs zieds cenšas uzplaukt simetriski. Tāpat atvietiski iz-

veidojas dzīvnieku valstības organiskās formas. Kā cēlākais

piemērs uzlūkojams paša cilvēka augums un tā sejs.
Atvieta ir viena no visplašāk izlietotām normām arī cil-

vēka roku darinājumos. Tā ir tik aprasta un neizbēgama,
ka bieži vien viņas ritmiskais iespaids paliek pietiekoši ne-

sajusts. Ikvienai lietai, ikvienai ēkai ir ass, un divas puses.

Arī ornaments glabā sevī simetriskos kompozicijas prin-

cipus vairāk, kā pārējos. Tie parasti iegūluši gandrīz visos

latviešu rindā izlietojamos motivos, kas tautas dziesmās tiek

dēvēti dažādiemvārdiem. Tomēr arī rindā neieslēgta, atvieta

pati par sevi ornamentikai sniedz kuplus salikumus kompli-

cētos plānos.

Atvietas ass virziens pret skatītāja aci var būt dažāds,

no tam atvietas būtība negrozās. Visbiežāk gan atvietas asi

iedomājamies stāvtekus (vertikāli) un atvietojumus pa labi

un kreisi no tās. Šaī gadījumā atvieta psicholoģiski saistās

ar jēdzienu par līdzsvaru. Mākslās, kuras operē ar masām

un to smagumiem, līdzsvarotā atvieta aiz saprotamiem
iemesliem ir visplašāk lietotā. Tomēr ornamentikā atvietas

ass stāvoklis var būt novietots dažādos virzienos pret ska-

tītāju — stāvtekus, gultekus (horicontali) slīpi vai citādi kā.

Līdzīgi vienpusīgam ritmam jeb rindai, arī divpusīgais
ritms jeb atvieta iedalāma paveidos. Parocības labad lie-

tosim rindas paveidiem līdzīgus nosaukumus:

1. Vienkārša atvieta

2. Mijkārša atvieta

3. Maiņu atvieta

4. Dilu atvieta.

VIENKĀRŠA ATVIETA. Vispareizāko jēdzienu par vien-

kāršo atvietu sniedz spogulis. Spoguļa virsma, uzlūkota kā

atvietas ass, itkā atstaro uz pretējo pusi ikkatru viņā iespī-

dējušu formu vai ziedu. Atspoguļojumā tālākais atvietojas
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tālāk, bet tuvākais — tuvāk atspoguļojošai virsmai. Vien-

kāršajā simetrijā formu novietojums līdzinājās atspoguļo-

jumam, kuram spoguļa plāksnes vietā stājusies ass līnija.
Vācieši tāpēc šādu ornamentālu sakārtojumu dēvē „Spiege-

lung".

Vienkārša atvieta ir piem. šāds salikums:

Ja šim piemēram ar svēdru nebūtu atzīmēta ass, tad to

varētu uzlūkot kā rindu. Tomēr trešais „liekais" elements

abus vienādos elementus pārvērš atvietā.

Vienkāršā atvietā, kā savā tradicionelā tērpā, latvju
rakstā izpaužas daudzi formu motivi, kuriem pēc sava sa-

tura citāds izskats nav domājams. Kā īpatnējākais mināms

tā dēvētais „austras koks". Šim motivam latvju raksta sa-

likumā tiek ierādīta izcilus vieta, kuru neaizkrauj ar citiem

kādiem vispārējā plāna grozījumiem (IX. piel.), Austras

koku simetrija tiek pastrīpota ar klajo lauku ap to.

Šis simetriski darinātais austras koks ir savos labākos

paraugos pati stingrība un neatlaidība konstrukcijas ziņā.

Tam katru daļu valda neredzams kanons, kurš sastāv no

kvadrataina režģa. Neviens loceklis neatzarojās citādi, ka

pa režģa kvadrātu malām vai diagonālēm. Neviens zars

augdams netuvojas citam zaram tuvāk par kvadrāta (jūtas)
malu vai diagonāli. Starp zariem netiek atstātas vietas,

kur varētu netraucēts un netraucēdams augt vēl kāds zars

vai stars. Zari sakarā ar savu kanonu lokās tikai stūraini,

nekad apaļi. Katra vītnes vai sprogas ideja iemiesojas
tikai pa kvadrāta (jūtas) malu vai diagonāli. Šis stūrainais

skarbums austras koku izpildījumā netiek grozīts, nerau-

goties uz to, ka pastāv raksti, kur līdzīgās technikās izpildīti
ari slaidi apaļumi (Rucavas „bezgalīšu" raksti). Ari vispā-

rējā šo austras koku kontūra sastāv no taisnstūra vai tā

elementiem (X. piel.).

Aprakstītais „austras koks" nobeidz parasti kāda kuplāka
salikuma malas un noder itkā pārejai uz klaju lauku. Šāds

pārejas veids gan pazīstams arī mūsu kaimiņos — somu-

ūgru tautu ornamentā. Tikai pastāv lielas starpības šo pār-

ejas formu uzbūvē. Tad pat, kad latviešu austras kokam ir
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trauslas un vienādap 1atumaforma s, somu-ūgru līdzīga

uzdevuma formām ir gluži citāds raksturs. Tur formas

bieži vien resnākas, kā lauki starp tām un šās formas izbei-

dzas vēl ar sīkām spuriņām (XI. piel. 1. 2). Vispār mūsu

simetriskajam austras kokam nav paraugu ārpus Latvijas

robežām. Krievos gan ieplūst ši stila atbalsis, līdz Petro-

gradai un Maskavai, bet noslāpētas un nesaprastas (XI. piel.

3. un 4.).

Kā patstāvīgs rotājums „austras koks" sastopams it se-

višķi Kurzemes rietumos.

Tur „austras koka" ideja, zem „krūma" nosaukuma

krāšņi uzplaukst it īpaši Rucavas un Nīcas apvidus kreklu

rakstos. Šeit vienkāršas atvietas salikums gūst viskuplākos

un ritmiski patstāvīgākos paraugus (XII. pielik.).
Tiem līdzīgus „krūmus" sašaurinātās formās sastop, kā

apvidum raksturīgus Kurzemes prievēs. Vidzemē un Augš-
kurzemē šo motivu līdzīgos darinājumos trūkst (XIII. piel.).

Bez pieminētiem gadījumiem vienkāršā simetrijā darināti

ir daudzi „greizie raksti," kas tiek atkārtoti rindā kā atkār-

tošanas elementi (VII. pielik.). Arī viņos mājo tas pats

ordenis, kas jau pieminētos Latgales austras koka motivos.

Šeit izskan cauri zināma kopība, kuru varētu dēvēt par

latvisku īpatnību vienkāršā ornamentalā atvietā.

MIJKĀRŠA ATVIETA. Svešvārdā šo ātvietu dēvē paī-

ri iagonalo simetriju un to varētu salīdzināt arī ar ap-

vērstu atspoguļojumu. Atspoguļojuma apvērsums pie tam

noticis tā, ka kādas formas apakšējās daļas atspoguļojumā

atvietojušās augšā bet augšējās apakšā. Mijkāršo atvietu

varētu parādīt šādā zimējuma :

Abās pusēs asij, kā redzams ir vienādas tikai savstarpēji
apvērstas formas. Citādi, salīdzinot ar vienkāršo atvietu,
nekas nav grozījies. Tomēr, mijkārša atvieta nevar vairs

uzņemties tādumotivu formēšanu, kāds ir pārrunātais „austras
koks." Turpreti, latvju rakstā ir vēl daudz citu vietu, kur

noteicošais pārsvars mijkāršai atvietai. It sevišķi plaši tā

pielietota jostu rakstos (XIV. piel.) kā rindas elementu uz-
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būve. Tie bieži redzami arī dažādos villaiņu rotājumos, adī-

jumos v. c.

Mijkārša atvieta atstāj uz skatītāju dzīvu, kustīgu iespaidu.

Tāpēc to arī labprāt lieto joslās, kur apraudzītāja skatam

jāslīd uz priekšu pa garumu.

Visplašāk mijkāršā atvieta savā laikā pielietota senģer-

māņu zvēru ornamentā, izveidodamās tur apbrīnojami kom-

plicētos šķeterējumos. Neraugoties uz to, ka mūsu raksts

attīstījies tuvos kaimiņos šim zvēru raksta perēklim, viņa

organiskās, dzīvnieciskās formas nav uzņemtas latvju rakstā,

kura raksturs ir noteikti ģeometrals. Kaut kāda tāla atbalss

no šā senģermāņu, čūskām līdzīgo zvēru raksta, jūtama itkā

„zalktī" kuru pārāk bieži lieto vēl tagad Rucavā. Tas ir

raksturīga mijkārša atvieta ar tieksmi uz apaļiem lieku-

miem (XV. piel.). Tomēr Rucavā un Nicā vispār mājo
daudz svešu vilcienu rakstā, kas izskaidrojami ar leišu, slāvu

un citu tautu ieceļošanu šaī apvidū pēc lielā mēra gadiem.

Tāpat bez sveša iespaida nav palicis laiks, kad Grobiņas

apgabals XVII. g. s. ilgāku laiku bijis ieķīlāts Prūsijai. Šajā
laikā varēja notikt iedzimto pārvietošanās uz Prūsiju un

otrādi.

MAIŅU ATVIETA. Maiņu atvieta rodas no vienkāršas

atvietas taī gadījumā, ja atvietotā forma līdzinājās savai

pirmai pusei tikai vispārējā laukuma lielumā, kāmēr sīkdaļas

un pat saturs ir grozīts. Vienkāršā veidā to varētu iedo-

māties šādu:

Sal piemērā abpus atvietas asij atrodas lielumā vienādas

formas, tomēr, sīkumos viena puse otrai nelīdzinās. Labs

maiņu atvietas piemērs ir cilvēka rokas plauksta, kurā

abpus vidējam pirkstam atvietoti pa divi pirksti, kas sīkumos

atšķiras viens no otra.

Vispār, maiņu atvietu ērtāk lietot stiliem, kuri savos

ornamentos kopj stādu vai zvēru motivus. Šādi motivi

iemīļoti austrumu tautās, un no turienes nāk tā dēvētais

„Vapeņu stils." Tas parasti sastāv no kādas formas, kurai,
abās pusēs novietots kāds zvērs. Raksturīgs maiņu atvietas

piemērs šaī ziņā ir mūsu valsts ģērbonis, kuram vienā malā
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greifs, bet otrā, lielumā līdzīga lauva. Tāpat arī maiņu

atvieta bieži tiek lietota uz tagadējām krūšu nozīmēm un

metāla naudām, iežogojot uzrakstiem vienu pusi ar lauru,

bet otru ar ozola zaru.

Stingri ģeometriskie stili parasti izvairās no maiņu atvietas.

Tomēr latvju raksts to labprāt mēdz izlietot, savu kompo-

ziciju plānā (XVI. un XVII. piel.). Gadījumos, kad formai

jāpaliek abpus asij vienādai, maiņas ideju atzīmē kaut vai

ziedu mainot (XVII. piel. 2).

Latviešu etnogrāfiskās mantās maiņu atvietu varētu vērot

arī uz pūra lādēm, šķirstiem un skapjiem. Šo priekšmetu

„puķes un putni" tomēr ieviešās no rietumiem un reti kad

ir latvieša roku darbs. Parasti „mālerisko noslēpumu" gla-

bātāji taī laikā bija apkārt braukājošie žīdi, kuri šo austrum-

niecisko motivu sāka mūsu zemē kultivēt ne agrāk par

„zviedru laikiem". Maiņu atvieta stingri ģeometriskos stilos

ir vispārējs retums, kas latvju rakstos bieži redzams kā

spilgta īpatnība.

DILU ATVIETA. Par dilu atvietu dēvējami tie simetrijas

gadījumi, kad atvietotais loceklis gan līdzīgs ar atvietojamo,

formā, bet nav vienāds ar to lielumā. Dilu atvietu varētu

ilustrēt šāds piemērs:

Kā redzams, formas sad ilšana ir saistīta ar attā-

luma pieaugšanu. Citiem vārdiem, dilu atvietā mazākā

forma tiek atvietota tāļāk no atvietas ass, bet lielākā tuvāk.

Tā tiek panākts zināms līdzsvars, kurš izpaužams propor-

cijā a:b—c: d.

Vispār, dilu atvietas atkārtošanās likumība mīt matemā-

tiskās proporcijās, bet formas, kurām ir proporcionāli izmē-

rojumi, kā zināms, tiek dēvētas par proporcionālām for-

mām.

Dilu atvieta tīrā veidā ornamentikā reti lietota. Ļoti

plaši to lieto celtniecībā un glezniecībā. Tomēr, it kā aizsegtā
veidā, proporcionālās svēdras laukumiun linijas ieiet daudzos

rotājošo formu ritmos. Šeit latvju ornamenta iztirzājums
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pieskārās plašam darba laukam, kurā vēl nav izdarīti visi

vajadzīgie mērojumi, lai varētu secināt attiecīgus formu-

lējumus.

Pieminētās atvietas pasugas rotājošās mākslās, protams,

var vērpties dažādos gadījumos viena ar otra un saausties

ar rindas dažādām varbūtībām.
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VI.

Atvietā ritmiskās formas nogrupējās ap liniju, kura kā

tāda atļāva tikai divus grupējumu virzienus — pa labi un

kreisi no sevis. Ja nu šo simetrijas vidus liniju aizvietojam

ar punktu, tad rodas iespēja kādu formu uz visām pusēm

no šās vietas atkārtot. Šāds grupēšanas paņēmiens ir

trešais formu salikšanas veids un, atšķirībā no iepriek-

šējiem, dēvējams par daudzpusīgu atkārtojumu. Sali-

kumu teorijās to mēdz dēvēt arī par centrālo simetriju,

jo šādam salikumam caur vidus punktu kaut kurā virzienā

var iedomāties liniju, kura pāršķeļ to divās vienādās daļās.

Parastai simetrijai šās īpašības trūkst.

Rotātāju praksē daudzpusīgo atkārtojumu visbiežāk sastop

nosauktu par rozeti. Latviešu valodas tradicijas šo vārdu

uzglabājušas taī pašā nozīmē kā rozi vai krusta rozi

Piem.:

Meitas manim cimdus dara,

Ar dālderu rozitēm 288.

Krustiem auga zelta roze

Uz māsiņas pūra vāka 16634.

Tāpēc daudzpusīgo atkārtojumu varam dēvētarī par rozi.

Roze, kā kompozicijas princips, ir lietota visos laikos un

tautās. Tikai starpība pastāvējusi iekš tā, ka dažādas tautas

devušas priekšroku šādam vai tādam rozes paveidam.

Roze glaimo mūsu acij, kas ierīkota tā, ka skaidri saredz

tikai vienu punktu, tad pat, kad no šā punkta tālākās vietas

paliek neskaidras. Roze virza aci uz savu viduci kā uz

punktu, kur acij atmesties un atpūsties. Pat „bezformīgie v

akmentiņi un stikliņi, rozes veidā atstaroti kaleidoskopā,
iepriecina mūsu redzi un prātu ar savu centrālo novietu.

Rozē atkārtojamo elementu atstarpēm, tāpat kā rindā

un atvieta, jābūt vienādām, līdzīgām vaiproporcionelām.
Atkārtojamie elementi, kā parasts, var atkārtoties sakarīgi,
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vai nesakarīgi. Visas šās iespējamības, pielaiž daudzas

formu varbūtības, kuras varētu iedalīt jau pazīstamās kate-

gorijās :

1. Vienkārša roze

2. Mijkārša roze

3. Maiņu roze

4. Dilu roze.

Protams šie ir teorētiski darināti nosaukumi, kas praktiski

aizvietoti citādiem vārdiem.

VIENKĀRŠAROZE. Rozesbūtībasaistās arizstarošanas

jēdzienu, kura mūžīgā atgādinātāja ir saule. Saule kāmotivs

ir viens no vismīļākiem latvju rakstam un kopā ar to arī

daudzpusīgais atkārtojums gūst plašu rotājošu izlietošanu.

Pate saule uzlūkojama kā vienkāršākais rozes paraugs.

Viņas forma vispārējā nozīmē pazīstama ka skritnis jeb

skritulis.

Skritnis rodas kādai noteikta garuma svēdrai izstarojot

neskaitāmos virzienos. Jo svēdra garāka, jo skritņa caur-

mērs top lielāks un otrādi. lespējami mazs skritnītis tiek

lietots kā punkta zimbols un senāk dēvēts par lāsi.

Kad no punkta uz visām pusēm tiek atkārtota lāse kādā

noteiktā attālumā, tad rodas apskritnis, kas uzlūkojams

tikpat pirmatnīga rozes forma kā skritnis:

Daudzus apskritņus, kuriem kopējs centrs, dēvē par kon-

centriskiem apskritņiem. Valdošā loma Vakareiropas

rotājošā mākslā kontcentriskiem apskritņiem bija bronzas

laikmetā.

Apskritnis ģeometrijā tiek uzlūkots kā vienmērīgi
likstoša linija, kurai katrā punktā savs zināms virziens.

Ja apskritņa virzienu nosacītā kārtā apzīmē ar taisnām

svēdrām, tad rodas viņa vietā daudzstūris:
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No šā viedokļa raugoties, apskritnis nav nekas cits, kā

daudzstūris ar neskaitāmām malām. Šo atcerējāmies, lai

pieminētu skritņa, apskritņa un daudzstūru savstarpējo

radniecību.

Visvienkāršākais daudzstūris ar mazāko malu skaitu ir

trijstūris:

Četrmalains daudzstūris pazīstams ka kvadrāts jeb juta.

Ornamentikā lietojamo daudzstūru malu skaits retumis

pārsniedz 16. Latvju rakstā tas reti kad paceļas pāri par 8.

Pieminētie rozes vienkāršie veidi tiek daudzmaz nojau-

šami lietoti saules motivu dekorativā izlietošanā, kom-

binēdamies daudzkārt vēl ar citādām izstarojošām formām

(XVII. pielik. 1).

Kad skritni veidojošo svēdru skaitu samazina, apaļā

roze pārvēršas zarainā jeb starainā zvaigznē:

Zarus tautas tradicijas min saulei un mēnesim, bet zvai-

gznēm tikai starus:

Noiet saule vakarā, Šorīt zaraina,

Zelta zarus zarodama Saulīte leca 24732

Dievs dod man tā zarot Šorīt zarains,

Visu mūžu dzīvojot 25754. Mēnesis leca 24733.

Ari: Zelta starus starodama 33881.

Varbūt ka senāk pastāvējusi arī rotājošās formās kāda

izšķirība starp zariem un stariem.

Latviešu rakstā zvaigznei parasti ir 4, 6 vai 8 stari. Trij-
starainas vai piecstarainas zvaigznes nav atrodamas latvju
rakstu motivos. Vispār sakot, latvju rakstā rozei rozes zaros

nav liekskaita (nepāra).
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Par saules un zvaigznes motivu plašo pielietošanu latvju

rotājošās mākslās lieki runāt. Visi mūsu senlietu krājumi
runā vislabāko valodu par labu šim apgalvojumam. Saules

un zvaigznes tur gan vienkāršos, gan kuplos veidos redzamas

kā valdošie motivi. Tie lietoti gan paši par sevi, gan

ierindoti starp citiem elementiem. Saules apaļais un zvai-

gznes starotais princips aužas bieži viens cauri otram tā, ka

ne vienmēr iespējams noteikti atšķirt sauli no zvaigznes.
Parasti „lielos rakstus" pieskaita saulei, bet relativi „sīkos"

— zvaigznei. (XVIII. pielik.)

Sen slavēja to māsiņu Visapkārt sīki raksti

Lielu rakstu rakstītāju 21571 Vidū saule ritināja. 4457.

Šavā laikā dienvidos uzplaukst mauru mākslā ģeome-

trisks ornaments, kuram zvaigžņots raksturs. Tomēr tas ir

sapīts un sarežģīts un stāv pilnīgā pretstatā mūsu zvaigžņotām

segām, kur zvaigzēm labi izpausts savrūps raksturs.

MIJKĀRŠA ROZE. Līdzīgi tam kā mijkāršā atvietā

abpus simetrijas asij atkārtojas vienādi, bet apvērsti elementi,

tā arī rozē šāds elementu apvērsums var notikt otrā pusē

vidus punktam. Ar šādu pamīšu jeb diagonālu pretējās pusēs

esošu elementu apvēršanu, vienkāršā roze iegūst pavisam

citādu raksturu, kas uz skatītāju atstāj itkā kustībai

līdzīgu iespaidu:

Šādu rozes paveidu var dēvētpar mijkāršurozi, atskatoties

uz līdzīgām vietām rindas un atvietas sugojumā.

Mijkārša roze atrodama daudzos stilos un lietota kā

organisku, tā ģeometralu elementu izveidošanai.

Latviešu rakstā šis rozes veids ar 4 zariem kupli uzplaukst

„ugunskrustā" (111. pielik.). Izrakumi uzrāda šā motiva ba-

gātus izveidojumus mūsu zemē jau pirms tūkstots gadiem.

Labākos paraugos mijkāršā roze redzama vairāk kā 30 vari-

antos iekalta audumā arbronzas gredzentiņiem (XIX. pielik.).
Nekur citur pasaulē uguns krusts nav tik mākslinieciski un

kupli darināts kā latvju rakstā. Pie tam, viņš atšķiras no
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citur lietotiem līdzīgiem veidojumiem ar to, ka gandrīz

vienmēr tas ievietojas kvadrātā, atstādams laukus tikpat

platus kā savus locekļus. Attiecībā pret rotājamā laukuma

malu, tas ar maz izņēmumiem, novietojas ar stūri pretto.

Citos pasaules stilos šādas likumības necenšas ievērot.

Bez ugunskrusta, mijkārša roze sastopama daudzās koka

lietās iegriesta vai uzziekāta. Šeit staru skaits parasti

lielāks par 4 un roze atbrīvojas no ugunskrusta kā satura

(XX. pielik.). Šie pēdējie veidojumi gan nav sevišķi īpatnēji,

bet tomēr apliecina to, ka mijkārša roze ir bijusi sevišķi

iecienīts salikuma veids. Viņa izveidojas latvju rakstā gan

kā patstāvīga kompozicija, gan ieiet citos ritmos kā ele-

menta veidotāja.

MAIŅU ROZE. Šim nosaukumamjāapzīmē tās rozes, kom-

pozicijas, kurām mainās salikuma plānā nevienādas

daļas. Pastāv arī vesela rožu grupa, kurām šis nosaukums

ir tieši pa izskatam. Aplūkojot vienkāršo un mijkāršo rozi,

tika pieņemts, ka visas attiecīgās atkārtojamo elementu

vietas atkārtojas vienādos attālumos no rozes viduča.

Kā tipiskākais šajās rozēs bija viņu apaļās formas, t. i.

formas,kuru elementu ārējās vietas pieskārtos rozei

apvilktam apskritnim. Netika minēts ka pastāv ģeo-

metrijā kāda apskritnim izskatā radniecīga forma, dē-

vēta par elipsi. Šī forma ir itkā no sāniem saplacināts
skritnis, kuru viegli varētu uzlūkot kā atvietu. Tomēr ir

apstākļi, kas to organiski saista ar apskritni un atsvešina

divpusīgi atkārtotiem ritmiem. Proti, apskritnis iesāņus
aplūkots šķietas acij elipse:

Līdz ar to, protams, grozās arī pārējās formas, kuras šī

elipse sevī satur. Saplok viņā esošie daudzstūri, zari un

stari. Tā kvadrāts pārvēršas rombā, taisnstūrī vai parale-

logramā:
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Arī daudzstūru izskats top citāds:

Šādi radušās formas rotājošās mākslās bieži tiek tīšām

darinātas, elementus daudzpusīgi atkārtojot. Tas liek

viņas pieskaitīt rozei,kurai mainās atkārtojamo sastāvdaļu

lielums.

Latviešu ornamentāšādas saplacinātas formas ar nolūku

netiek darinātas. Tomēr viņas tur bieži rodās aiz tech-

niskiem iemesliem. Tā, piem., kāds audumos ieaužams

raksts, kura realizēšanai paredzēts vienāds auda un metu

skaits, var novirzīties no sava kompozicijā paredzētā izskata

nevienādi resnu dziju dēļ. Ja jostas rakstā audu diegi
resnāki par metu dzijām, vai kad audus nevienādi piesit,

tad kvadrātam jaizstiepjās par rombu vai četrstūri.

Šādas vietas latvju rakstā, kurš uzglabājies pa lielai

daļai audumos, nav retas. Tomēr tās nav uzlūkojamas kā

apzinīgi gribēta maiņu roze. Citiem vārdiem, lat-

viešu daudzpusīgi atkārtotos ritmos, tamlīdzīgas maiņu rozes

parādības uzlūkojamas par technisku trūkumu.

Nav tomēr novērots, ka ar sevišķu cītību būtu mēģināts

minētos trūkumus, rakstus darinot, novērst. Tas arī gluži

saprotami, jo ritmiskā pareizība no raksta saplakuma
necieš. Tomēr latvju rakstā bieži sastopama arī īsta, ar no-

lūku darināta, nesaplacināta maiņu roze (XVIII.piel.).
Lai viņa nepārvērstos par simetriju, tad mainās visbiežāk

rozes starpraksts (XVll.piel.).
Klasiskie un tiem tuvie stili, biežāk lieto saplacināto maiņu

rozi, īpaši, kad nākās ar rozi aizpildīt garenus laukus. Arī

glezniecībā šis rozes veids ir vispār parasts, jo perspektīvē

zīmēta apaļa roze reti kad paliek nesašķobīta.

DILU ROZE. Šai rozei savā idejā būtu jālīdzinās dilu

rindai vai dilu atvietai, kurās to sastādošie elementi vai to

aizstarpēs zināmā likumībā pieaug vai dilst. Daudzpusīgā

atkārtojumā, kurā visas daļas grupējas ap kādu vidus punktu,

šī ideja iemiesojas ritulī jeb spirālē un cirtā jeb volutā,

saprotot zem svešvārdiem ģeometriskus jēdzienus, bet ar

latviskiem apzīmējot to grafiskos attēlus.



Spirāle ir nevienmērīgi līkstoša līnija, kuras punkti at-

kāpjas no centra kādos vienādi pieaugušos attālumos, piem.,

šādi:

Praktiskā ornamentā šādu rituli panāk koncentriskus

apskritņu pa simetrijas asi pārbīdot pa vienu vai vairākām

atstarpēm uz priekšu:

Šādā veidā darinātas dilu rozes jau Eiropas akmens laik-

meta keramikā zināmos apvidos, lietotas tik plašos apmēros,

ka viņu iespaids sajūtams vēl ilgi apkārtējās zemēs. Pat

Eiropas ziemeļu zemēs, kā Skandināvijā dzirdamas, rituļainā

stila vēlas atbalsis. Vienīgi latvju raksts ietiepīgi noraida

rituli, neraugoties uz to, ka viņa prototips daudzkārt rādijās

acu priekšā sakņu pinumos (vāceles, sētuves).

Sakarīgā rindā atkārtots ritulis rada kādu plaši pazīstamu

ornamentālu motivu:

Pašā pēdējā laikā šis motivs ieviesies arī Kurzemes dien-

vidus stūrī un tiek dēvēts par bezgalīti (XV. piel.). Tomēr

viņa svešniecības ceļš ir pārāk skaidrs, lai šo rakstu pie-

skaitītu latviskām tradicijām.

Bezgalīša stūrainais variants, dēvēts meandrs (kādas
līkumainas Mazazijas upes vārdā) ir klasiskajos stilos plaši
izlietots ornamentāls motīvs:

514*



52

Kā viens, tā otrs sava sakarīgā rakstura dēļ neattīstās

un neieviešās latvju rakstā. Ritulis un viņa ornamentālie

atvasinājumi neatbilst latviskai iedabai un paliek svešinieki,

neraugoties uz to, ka ilgi mitinājušies mums kaimiņos.
Voluta jeb cirta vērpjas ap savu vidus punktu ar pro-

gresīvi pieaugošiem atstarpju lielumiem:

Līdzīgi ritulim, cirtas raksta dzimtene ir Eiropas dienvidi

un Mazazija Šo motivu uzņem savā gaugalī (kapitelī) grieķu

joniskais stulps (kolona) kas iznēsā to visūr, kur vien no-

kļūst Eiropas civilizācija.

Latvju rakstā cirta nav sastopama. Vāja analoģija ar

to ir „austras koka" zariem (IX. X. XIII. piel.), tomēr tiem

ir tik savdabīgs raksturs, ka par volutu viņas īstā nozīmē

šeit nevar ne runa būt. Netiek lietots latvju ornamentikā

arī sakarīgā rindā atkārtotā cirta, kuru savā laikā tik ļoti

cienīja grieķi un tiem tuvie stili:

Vienīgi jau pieminētā Rucavas apvidū to redzam kopā
ar jau minētiem „bezgališu rakstiem."

Vispār sakāms, ka dilu roze un viņas paveidi nav tie,

kas atbilstu latvju tautas iedabai un tāpēc latvju rakstu

tradicijās dilu rozei vietas nav.

Daudzpusīgā atkārtojumā svešie stili visvairāk izlietojuši
stādu motivus. Tā pazīstamā romiskā „akanta lapa" ir dai-
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ļākais rozes veids, ar kuru spēj kompozicijas daiļumā sa-

censties varbūt vienīgi latviskās „saules." Saules motivs

tik ļoti atbilst latviešu separātai iedabai, ka blakus mitolo-

ģiskiem iemesliem, šaī apstāklī ieraugāms otrs izskaidrojums
saules plašai izlietošanai tautas rotājošā mākslā.

Tautas mutē un daiņās šos sauļotos rakstus min arī kā

apaļos rakstus. Vārdam apaļš šeit piemīt savrūpības no-

zīme, līdzīgi jēdzienam „apaļš puisis" (5265), „apaļš bārenis,"

arī pašas daiņas sava īsuma dēļ tiek dēvētas par apaļām,

piem.:

Dziedat, meitiņas,

Apaļas dziesmas,

Apaļi rakstiņi
Pūra dibenā. 25177.
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VII

Aplūkotie raksta salikumi, kas bija iedalīti, raugoties pēc

valdošiem virzieniem, vienpusīgā, abpusīgā un daudzpusīgā,

protams, reti kad parādās katrs par sevi gluži tīrā veidā.

Savā tīrā veidā tie ir pārāk vienkārši un spēj panest tikai

pašu izdomas mazumiņu. Raksta vērtība, tomēr, pastāv for-

mās, kuras liecinātu par darinātāja technisko veiklību un

garīgo kultūru. Tāpēc šie atsevišķie formu diegi savijas

un saaužas savā starpā, lai kā tīkls, uztvertu iespējami vairāk

māksliniecisko vērtību, kuras izriet no darinātāja. Tāpēc
rinda sastādās no atvietiskiem elementiem un atvietās ietil-

pinājas rinda. Kā viena, tā otra var ieiet netraucēti rozē,

bet roze savukārt var atkārtoties atvietā vai rindā.

Raksta atkārtojumu varbūtības iztirzājot, nosaukumirinda,

atvieta un roze, tika attiecināti uz rotājumu nevis absolūtā

nozīmē, bet gan relatīvi. Kā vadošais tika uzlūkots, tā sakot,

pēdējais salikums, kurš it kā pārvalda apraugamo rakstu.

Piem., trīs blakus rindas var nosaukt par atvietu, uzlūkojot

vidējo kā simetrijas asi. Pēdējais salikums visām trim

rindām var aizdot savu vārdu.

Raksta salikumus iztirzājot, nebij vaļas daudz vērības

vērst uz lauku, kuru tie rotā. Gluži nepārrunāts tas tomēr

nevar palikt, jo latvju raksta iztirzāšana sakarībā ar lauku

var uzrādīt dažu labu un piekopjamu tradiciju.

Ornamentikā lauku dēvē visu to norobežoto izplatījumu,

kuram tiešs sakars ar rakstu, atšķirībā no laukuma, kurš

ir tikai daļa no lauka.

Ornamenta nolūks ir ar saviem laukumiem lauku rotāt.

Līdz ar to raksts nokļūst zināmās saitēs nevienar lauka robe-

žām, bet arī priekšmetu, kura virsma ir rotājamais lauks.

Priekšmetu virsmas ir nolemtas nevienādām apskatīšanas

iespējamībam, kura pilnīgi atkarīga no priekšmetu uzdevuma

vai nolūka. Protams, ka virsmas, kuras neredzamas vai ne-

pietiekoši apskatāmas, paliek nerotātas, tāpat kā tās, kuļ*u
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materiāls vai uzdevums ornamentu nepanes. Tā arkla le-

mesis netiek rotāts, jo velēna nodeldētu katru rotājumu

Tāpat lauks, kuru sniedz salmu jumts jāpamet nerotāts aiz

techniskām grūtībām.

Tomēr, neraugoties uz šiem piemēriem, cilvēka apkārtne
dod pietiekoši daudz priekšmetu, kuru virsmas ir labi ap-

skatāmas, izturīgas un nerada techniski nepārvaramus šķērš-

ļus rotātājam. Vecākais lauks ornamenta vēsturē ir cil-

vēka paša āda, kuru vēl tagad nebeidz izlietot dekoratī-

viem nolūkiem pirmatnējās tautas. Tad pat rakstu pārnes

arī uz cilvēka locekļu papildinājumiem — pirmiem darba

rīkiem. Daudz vēlāk sevišķi aukstākās pasaules daļās —

rotājamā lauka lomu uzņemas apģērbs un audumi.

Audumi arī latvju rotājošā mākslā ir galvenie raksta ne-

sēji un, bez šaubām, dažos audumos iegūtās savādības raksts

ir pārnesis arī uz koka, māla un metāla virsmām. Tāpēc

tradicijas, kas novērojamas labākos austos laukos bieži vien

likumīgas arī kokā vai mālā.

Audumu technika izvirza pirmā vietā četrstūrainus

taisnleņķainus laukus. Daudzstūrainie, apaļie v. c. lauki

audumos mazāk parasti, kā tas redzams arī latviešu senajā

mākslā. Sakarā ar to vērojama tieksme pārvērst četrstūros

arī pārējos, grūtāki apjaušamos laukus ar ornamentalu lau-

kumu palīdzību.

Latvju darinājumos pārsvarā četrstūraini lauki, kuru ga-

rums divkārt pārsniedz platumu. Šāds formāts ir sag-

šām, kuras sedz ap pleciem un kuras ir viskrāšņāk rotātais

priekšmets latvju senmākslā. Sagšas ārmalu formu noteicis

viņas sasegšanas veids.

Attiecības, kurās garums divas reizes pārsniedz platumu,

ieturētas arī gandrīz visās latvju raksta sīkdaļās, tā arī lau-

kumi starp tām. Šis kanons arī redzams vecāko ēku plānos

un stāv sakaros ar koku garumu. Ēku galu sienas parasti
vienu koku garas,bet sānsienas celtas diviem koku garumiem.

Šādu četrstūri, sastāvošu no diviem blakus kvadrātiem,

daži pētnieki dēvē par arisko, jo tādu itkā lietojusi āriešu

pirmtauta. Pievedam šās domas atcerēdamies to apstākli,
ka jaunākie pētījumi noteic āriešu pirmdzimteni tagadējās
leišu-latviešu apdzīvotās zemēs vai to tuvumā (Prof. Brauns

1924. g.)



56

Sagšu formātu citās segās panāk pārliecot kvadrātu uz

pusēm. Tāds ir palagiem (senāk pālokiem), lakatiem

(senāk lokautiem) un villainēm. Šās puses tautas mute dēvē

par plandām un arī daiņās min šo vārdu tādā nozīmē:

No tālienes es pazinu
Kur tek meitu māmulīte —

Tieva, tieva kā bitīte,

Vienu plandu villainīte. 23583

Tomēr pāstāv segas un auti, kā gultas segas, mutauti un c,

kurās lietots nepārlocīts kvadrāts. To prasa šo priekšmetu

lietošanas veids. Tāpat arī kā četrstūris uzlūkojamas jostas,

dvieļi unpriekšauti, kuru formāts, tomēr, tālu stāv kvadrātam.

Vispār, rotāšanai izdevīgas virsmas jeb lauki savā for-

mātā var būt visdažādākie. Pašas par sevi tās cenšās pa-

nākt ritmiskas kontūras cik vien to pieļauj priekšmeta lie-

tišķais uzdevums.

Rotājamā lauka garumā un platumā rakstu ritmi savās

atkārtojumu zistemās novietojas dažādās vietās un dažādos

vairumos. Tie var vai nu

nemaz,

pa daļai, vai

vispāri

aizpildīt rotājamo lauku. Šie trīs vairumi noteic dažādo

ritmu vietas un sastapšanās apstākļus.

NEMAZ nerotāts laukums rada cilvēkā dziņu to ritmiski

organizēt. Ši dziņa pazīstama zem nosaukuma klajuma
bailes. Lielā mērogā šī dziņa latviešos parādījusies aramo

lauku rotāšanā ar apstādījumiem

Domājam, gādājam
Ar ko laukus pušķosim.
Sēsim rudzus, sēsim miežus

Dēstīsim ozoliņus. 27912

Tur, kur cilvēka naivai iedabai atļauts netraucēti izpau-

sties, tur viņa, klajumu baiļu dzīta, izrotā pat tādus priekš-

metus, kuru mūžs ir pārāk īss, salīdzinot ar viņu rotāšanas

pūliņiem. Bet tad, kad instinkti „civilizējas," tad arī atslābst

ornamentēšanas negantība.
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Neorganizētiem laukiem itkā aizliegts atrasties cilvēka

acu priekšā. Tie var palikt ritmiski neaizskārti tikai tais

reizēs, ja viņu robežas jeb malas ir tā saliktas, ka uzrāda

kādu no apjaušamām ritmiskām uzbūvēm. Tādi ir piem.

trijstūris, kvadrāts, trapece v. c. ģeometriskās figūrās vai to

kombinējumos ieslēgti lauki. Pēdējie ar savu malu lineāriem

virzieniem, garumiem un attiecībām sniedz rindas, atvietas

vai rozes iespaidus. Šie laukumi tad nu ir tie, kurus cilvēka

daba cieš savā apkārtnē kā tādus, kas ietvērusi sevī ritma

mazākumu. Šis ritma mazumiņš var tikt papildināts lauka

kontūrai raibākai topot. Parasti priekšmetu un lauku kon-

tūras cenšās kur vien varēdamas nokļūt līdz dievoto ele-

mentu izskatam — zvaigznei, debesszīmei, saulei v. c.

PA DAĻAI rotātus laukus lieto tautas, kuras jau apzinīgi
valdapar savām iedzimtām tieksmēm. Viņas, zinādamas lauka

vārīgākās vietas, ritmizē tikai tās. Pretējā gadījumā bailes

no klajumiem laukus gluži iznīcina, pārvēršot tos, kā jau

minēts, par ornamentālu maiņu rindas motīvu. Tas notiek,

piem., jostās un cimdos, un attaisnojas ar to, ka šie priekš-
meti apģērbā paši ieiet kā rotājošie laukumi kopējā ap-

ģērba laukā.

Lauku iznīcināšana ir radikālākais līdzeklis kā visvien-

kāršāk panākt ritmisku gandarījumu. Lielākas grūtības prasa

lauka pārvēršana tādā, kas vairs neapvaino skatītāja rituma

sajūtu, palikdams tomēr pie dzīvības. Tādi apžēlojami lauki

ir spožie, gludie un spilgtie. Pārējiem laukiem jāmeklē

izlīgšana un saprašana ar rotātāju. Lauka ornamentēšana

pa daļai ir grūtākais dekoratora uzdevums.

Visvairāk „bīstamo lauku" ievaino sadragājot malas un

viduci. Tas zīmējas arī uz galiem un stūriem, kā malu

veidiem. Malas ir lauka mātes un viduča vecmāmuļas. Kā

malas, tā savu viduci lauks vienādi mīļo. Uz šiem mīluļiem

parasti atmetās arī cilvēka acs un prāts. Kādu lauku val-

dzinotrotātājs vispirms ņem ritmiskā gūstā malas, tad viduci.

Līdz ar to tiek sagūstīts arī pats lauks. Malu rotājumiem

tāpēc latvju tautas tradicijās izkopušies daudz un dažādi

nosaukumi. Parastāks no tiem ir apmale, ieloks, greida,

apraksts.
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Malu, stūru un galu rotājumi vispār iecienīti latvju
tautas mākslā. Ikviens malas pastiprinājums kā laukam, tā

laukumam, nozīmē viņa izdalīšanu savrūp. Savrūpības

ideja vienmēr mīļo lauku ierāmēšanu jeb aplogošanu. Tās

daudzās daiņas, kuras pauž par rakstīšanu, pastāvīgi piemin

arī malas, stūrus un galus. Lai piesaucam kaut dažas no tām:

Kļaviņai zīdautiņš

Rakstītām maliņām 34039"

Vidū saule, apkārt zvaigznes

Maliņā mēnestiņu 31979

Leiši manu nezdodziņu,

Pār Daugavu pārsvieduši:
Visi četri zelta stūri,

Vidaj saule, mēnesītis. 5668

Griez muguru tautu meita

Vai bij kupli jostas gali — 21527

Jūtamu (kvadratainu) lauku ielogāšanai latvju rakstā

mēdz lietot vienāda platuma rakstu. Visbiežāk tā ir rinda

(visapkārt taisni šūta rinda zelta biķerīšu 6651). Nevie-

nādu malu laukiem, piem. sakšām un snatnēm lieto arī ne-

vienāda platuma rakstus (IX. piel.). Parasti garākās malas

rotā viena rakstu rinda, bet šaurākās — trijās rindas. Šeit

visā pilnībā redzams tā sauktais „trejdalīšanas likums", kurš

daudzveidīgi izpaudies arī klasisko stilu mākslā, kā skai-

drības, atšķirības un augstākās attīstības idejas

ietvērējs (prof. Laube, Krāsu un f. loģ.). Arī neskaitāms

vairums labāko jostu darinātas trijās rakstu rindās (XIV. piel.).
Malas rotājot rakstu kopas parasti sastopās stūros un

rada rotātājam daudz formālu grūtību. Pastāv trīs gal-
venie paņēmieni stūra problēmas atrisināšanā, kas cēlu-

šies tautās, kurās malu rotāšana iecienīta. Austrumos tiek

lietots paņēmiens, kurš stūrī savieno abas sastapušās rindas

ar elementu nepārtrauktu pāreju no vienas malas rindas

otrā (XXI. piel. 1). Klasiskajos stilos pazīstams bez šā au-

strumnieciskā savienotā stūra vēl pussavienots stūris. Šai

zistēmā lauka stūros tiek ievietots kvadrāts vai cita kāda

roze, kuru pēc tam savieno ar kādu raksta rindu (XXI. piel. 2).

Latvju rakstā šie paņēmieni reti lietoti, jo še likumīgs ir

savrūpais raksta savienojums. Šaī stūrī atsevišķo malu
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raksti sastapdamies nepāriet viens otrā un nesavienojas
ar kāda saikļa palīdzību. Šeit malu rindas savos galos katra

savrūp noslēdzās, atbilzdamas augstākā mērā latviskai iedabai

(XXI. piel. 3, un IX. p.).

Šāds savrūps stūra atrisinājums likumīgs sastopoties lie-

lākām raksta daļām kopējā laukā. Turpretī elementa jeb
motiva robežas laukumi apvienojas stipri un netraucēti:

Savrupi saliktiem locekļiem šis elements izskatītos tads:

Tomēr šāda elementu locekļu sastapšanās latviešu rakstā

nenotiek.

Runājot par stūri nevar nepieminēt latvju rakstā lietoto

stūru aplauzumu. Aplauzums dēvējama kāda īpatnēja

parādība latvju rakstā, kad kāds elements, ievietojoties ar

noslēgtām malām rindā, nepiemērojas rindas lauka pla-

tumam, bet pamet savus stūrus aplaušanai (I pielik.).
Šādu motiva pilnībai nepieciešamu daļu aplauzumi nebūtu

tomēr uzlūkojami kā atvietas vai rozes idejas postītāji

Rozei, kā zināms, likumīgas ir uz visām pusēm vienādas

formas, kas aplaužot tiek traucētas (111 un XIV pielik.).

Stūrus mēdz rotāt arī pašus par sevi, neatkarīgi no

malu raksta. To panāk stūrī ievietojot kādu lielāku vai

mazāku rakstu. Latvju ornamentikā lauka stūrus parasti

rotā ar veselu neaplauzītu rozi (XXII pielik.). Austrum-

tautugrīdsegās parasti ievieto rozes ceturksni. Lauka stūros
šās rozes bieži vien mainās salikuma ziņā (XVIII pielik.).

Attiecībā uz latviskā raksta leņķu lielumu stūros aiz-

rādāms, ka valdošais ir taisns leņķis un viņa puses tam

pieliktas vai atņemtas:



60

Šie leņķi parasti arī latvju ēkās un dod tām nopietnu izskatu

(XXV. pielik.). Pārējie stūra leņķi lietoti gadījumos, kur

tos noteic priekšmeta uzdevums un konstrukcija.

Latvju rakstītājs miļo stūrus rakstā. Tas pa prātam

skarbai tautas iedabai, kā to apliecina arī maīgo pārēju

trūkums no vienas formas vai zieda uz otru.

Mums kaimiņos dzīvojošās somu-ugru tautās pastāv kāda

oriģinela malas kompozicija, kura rotātikai malas vidējo daļu:

Latvju raksta šis paņēmiens nav ieviesies, turpreti igauņu

senlietās tas dažreiz atrodams.

Galu rotājumus parasti iegūst šauri lauki. Visstarptau-

tiskākais galu rotājums, it īpaši audumos, ir bārkstis un

pušķi. Tomēr, latvju raksts šeit uzrāda dažus oriģinelus
salikumus kā ziedā tā formā. Galu bārkstis jostās un

priekšautos neapmierinās ar gala platumu vien, bet aizņem

arī daļu no lauka sānu malām (XXIII. pielik.).

Kā citos stilos neparastus galu salikumus, jāuzrāda sievu

krokautu rakstu galus. Tur katra rakstu greida tiek no-

beigta savrūp, un reti kad visas vienā līnijā (XXIV. pielik.).

Šiem rakstu galiem analogi ir pakšu galu rotājumi koka ēkās.

Vecākie augšzemes ēku izlaidumi interesanti ar savu stū-

rainumu, kas jau citur izzudis zem romisko „profiļu" iespaida

(XXV. pielik.).

Dažos gadījumos, kā tas redzams dažos audumu gabalos,
rakstu rindu gali mēdz izbeigties nesasnieguši lauka prētējo
malu. Šāds galu salikums ir baltu tautās ļoti vecs un sasto-

pams jau kuršu kāpu dzintaru izrotājumos.

Kā sevišķi iemīļotu malu, stūru un galu rotājumu jāmin
pakarus. Tie lietoti rotas lietās audumos un celtniecībā tik

bieži ka viņos jāierauga latviešu rotājošai mākslai īpatnējs

vilciens. Daudz raksturīgus piemērus uzrāda šaī īpat-
nībai kā arķeoloģiskā māksla, tā arī vēlākā tautas māksla

(XXVI. pielik.). Tos min pat kā griestu rotājumus daiņas

un piešķir tiem kādu mītisku nozīmi.
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Meitu mātes istabiņa

Zīlītēm paka ric m,

Zīles manas kājas spieda,
Pakārs rāva cepurīti 14623.

Tie nebija pupu ziedi

Tie bij Dieva pakarīši 32518.

Vidū laukam rakstu novietojot, lauks tūdaļ dabū rozes

vai atvietas iezīmes. Ar rotājumu tiek atzīmēta simetrijas

ass vieta vai arī rozes vidus punkts. Viduča rotājums vis-

vajadzīgāks platiem laukiem jo palīdz acij vieglāki apjaust

lauka formu un izplatību. Acs nu reiz tā ierīkota, ka rau-

goties uz kādu lauku, visskaidrāk saredz tā vidējo daļu.

Šaī vietā tad arī izdevīgi atrasties rakstam.

Lauka vidum parasti noderīgas daudzpusīgi atkārtotas

formas, kā roze vai saule. Tas tā parasts daudzos stilos.

Latvju rakstā ap vidējo lielo, parasti nogrupējas sīkākos

salikumu vienības (XVIII.pielik.). Šādu paņēmienu daudzina

arī daiņas:

Vidū sauli, apkārt zvaigznes (arī: sīkus rakstus)

Maliņā mēnestiņu 31979.

Lauka viduci rotā gan vienu pašu par sevi, ganarī kopā

ar stūriem, galiem vai malām. Dažādi pasaules stili šo pa-

ņēmienu krustojumos uzmeklē sevim īpatnējas kombinācijas

rotājot lauku padaļai. Arī latvju raksts kā redzams, izkopis
dažas labas, sava rotātāja iedabai atbilstošas īpatnējas

tradicījas.

VISPĀRI ar rakstu aizpildīts lauks ir ritmiskām tautām

mīļš. Latvjiem šādi lauki ir nesalīdzināmi daiļi ritmizēti

cimdos, lielenēs un pēdeļos. Tāpat arī rīdzainos un

raibos audumos. Šaīs gadījumos lauka vispārīgā izrotā-

šana, kā tas jau aplūkots iepriekš, notikusi pēc rindas

principa. Atvieta un roze, kā pēdējais salikums, latvju
rakstā reti kad viens pats vispāri aizpilda rotājamo lauku.

Biežāk lauks tiek aizpildīts ar dažādām salikumu grupām,

kas veidotas pēc visām trijām galvenām atkārtošanās iespē-

(XXVII. un XXVIII.pielik.). Šaīs piemēros dažādo

rakstu zistemu sastapšanās notikusi ne apvi ēnoti, tāpat

kā tas parasts malu rotājumiem stūros satiekoties. Šie ir
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raksturīgi piemēri latviskās iedabas izpaudumiem, rotājot
lauku vispāri ar dažādām kompozicijas zistemām. Šeit pat

no jauna piebilstams, ka latvju raksta laukumi savienojas
tikai motivu robežās, bet sastopas rotājamā laukā. Šķirojot
savienošanās un sastapšanās jēdzienus savā starpā,

rodas iespēja elementu noteikt gluži formelā ceļā, ārpus

mitoloģiskiem pabalstiem. Apvienošanās notiek stipri un

pilnu platumu „iekšķīgi", kāmēr sastapšanos raksturo vāji

sakari, noslēgtība un atturība.

Arī vienpusīgā atkārtojumā vispārim izrotātie lauki uz-

rāda kādu daiļu latvju rakstam pieskaitāmu īpatnību. Par

tādu dēvējama aprakstīta lauka pārtraukšana ar kādu

„svešu" rindu. Šo paņēmienu tautā dēvē pa „pāradu" un

„pādaru". Ar pādaru tiek negaidīti pārtraukts vienu vai

vairāk reizes kāds vienmuļu rakstu aizpildīts lauks (XXIX.

pielik.).
Lauku pārtraucošās rindas nerēķinās ar savā priekšā

esošo rakstu elementiem. Pēdējiem tiek nodarīti visādi aplau-
zumi un skaldījumi.

Pādars dziļi atbilst mūsu iedabas centieniem un tāpēc

uzlūkojams kā raksturīgs vēriens mūsu dekorativos

formu salikumos. Pādaru, kā katru citu kaut cik ievērojamu
tautas dzīves parādību, dažkārt piemin arī daiņas:

Brāļam devu tos cimdiņus,
Kur samisa (sajuka) pāradiņi:

Apsaskaits skalus plēsa,

Tumši dega dedzināmi. 25488.

Runājot par rindu kā lielāka lauka vispārīgu rotātāju,

jānorāda uz rīdzainajām sienu un grīdu segām, kā

dārgākām un technikā savdabīgākām. Šās segas darinātas

sašūjot malām vienu otrai blakām dažādu rakstu

jostas. Šo paņēmienu pazīst vēl arī Lietavā un piekopj tur

vēl šodien. Ar rīdzainajām segām parasti apsedz sienas un

uz tāmzīmējas daiņas, kas runāpar „šūtin-šūtām pitin-pitām"
istabām:

Jāņu mātes istabiņa

Šūtin šūta, izrakstīta 32660.

Šās segas skarbi atšķirās savā technikā un kompozicija
no gobelēnu, kilīm, smirnas un c. technikās gatavotām
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dārgajām segām. Savas īpatnības un mākslinieciko vērtību

dēļ, rīdzainām segām gribētos nākotnē paredzēt ievērojamu
vietu latvju lietisko mākslas darbu vidū. Viņu darināšana

no savrupām dažādām joslām apliecina to pašu, ko aplie-

cinājuši jau daudzi pievēsti piemēri — latvju radošā gara

savdabību.
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VIII.

Latvju raksta kompoziciju iztirzājot daudzkārt nācās

pieminēt ziedu, kā vienu no ritma izpaušanās iemesliem.

Tomēr tīšām līdz šim nemeklējām izdevību plašāk pārrunāt

ziedu, kā to darījām ar formu. Par sevi saprotams, orna-

mentikā ziedam nav mazāka nozīme, kā formai, jo ikviena

forma vispirms ir ziedains laukums. Veroties kādā

apgaismotā telpā acu priekšā redzam rēgus, kas norobežojas
vai atšķiras viens no otra tikai ar sava zieda dažādumu.

Lietas, kuras mēs redzam, nav vairāk nekas, ka acs uztverta

ziedaina gaisma, kā to māca psicholoģija, novērsdama uzma-

nību no lietām, kādas tās ir, uz lietām, kādas tās rādās.

Zieds, plašākā nozīmēsaprasts, atver sevī nevien dzeltenu,

sarkanu, zaļu vai citādu gaismas īpašību, bet arī baltu, pe-

lēku un melnu. Vispār, zieds ir ikviens tumšums vai gaišums,

kuru ierauga acs.

Pastāv vesela mācība par ziedu, kurā ievērotas arī

rotājošās mākslas. Šo mācību darinājuši zinātnieki, māksli-

nieki un prātnieki kopīgi, tomēr stingri šķirodami viņā de-

skriptivās un ģenētiskās puses. Ģenētiskai pusei nākās sai-

stīties ar fizioloģiju, psicholoģiju, ķimiju un fiziku, lai paliktu

par mācības sakni, bet deskriptivā, pa tam laikam, aug-

dama tuvojās filozofiskai disciplīnai dēvētai par estētiku.

Krāsu mācības plašums daudzkārt pārsniedz šā apcerējuma
robežas un tāpēc pieskarsimies tiem viņas stūriem, aiz

kuriem ieraugāmas latvju raksta zieda salikuma nor-

mas un tradīcijas.

Spēcīgākais un lielākais gaismas avots un līdz ar to visu

ziedu devējs kā zināms, ir saule. Viņas gaisma tiek uzlū-

kota balta nevien no pētniekiem, bet arī tautas uzskatos:

Balta iemu, balta teku,

Kā saulīte vizēdama. 4499.
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Pretstats gaismai ir tumsa, kurai pieskaita melnu ziedu.

Melnas un tumšas ir nevien neapgaismotas lietas un vietas,

bet arī tādas vielas, kuras neatstaro vairs atpakaļ uz tām

krītošo gaismu. Starp gaišo un tumšo, jeb melno un balto

ir vesela rinda pelēku pārejas ziedu no vienas otrā. Šo

ziedu rindu dēvē par pelēko rindu.

Ornamentikā baltā gaisma un melnā ēna uzlūkojami kā

pirmatnējākie līdzekļi raksta darināšanai. Vispirmie orna-

menti, kurus uzrāda aizvēsture, ir iegriesti kaulā vai iespiesti

mālā, panākot gaismas un ēnas maiņu. Ēna, kā zināms, nav

nekas cits, ka neapgaismota vieta. Arī daudzkārt daiņās

piesauktie koka lietu raksti „vanagu nadziņi", ir kokā iegriesti

trijstūraini raksti dažādās kombinācijās (1321).

Tie iedarbojas acī caur gaismu un ēnu maiņu, kuru
rada iedobta vai kumpa virsma.

Turpmākais ornamenta iegūvums ir gaišo un tumšo lau-

kumu atdarināšana ar baltu un melnu zieku (krāsvielu).
Melnai un baltai ziekai, kā zieda nesējai, arī latvju rakstā

ir pirmatnīga loma, jo to lieto tad, kad citādi ziedi nav pie-

ejami:

Appušķoju villainītes Balts, balts mans brālītis,
Ar melnām, ar baitām Sēd melnā kumeļā
Nevaid manas māmulītes Dažai tautu meitiņai
Greznu dziju darītājas. 4470 Sāp sirsniņa, deg actiņas. 29617

Greznie ziedi rodas baltai saules gaismai sadaloties,

kā tas notiek, piem., varavīksnai rodoties. Varavīksnas

ziedos jeb spektrā ir 4 ziedainas gaismas, kuras vairs citā-

dos ziedos nevar sadalīt, proti: sarkana, dzeltena, zaļa

un zila. Šos ziedus dēvē pamatziedus. Pamatziediem

vienam ar otru sajaucoties rodas jauktie ziedi: sarkan-

d zeltens (oranžs) dzeltenzaļš, un zilsarkans (vijolets).

Varavīksnā un spektrā pamatziedi un to radītie jauktie

ziedi atrodās sekošā rindā:

— Sarkans — sarkandzeltens — dzeltens — dzelten-

zaļš, — zaļš — zaļizils, — zils — zili sārts —

Šo rindu dēvē par grezno rindu, atšķirībā no pelēkās
rindas. Grezno ziedu rindu var iedomāties arī apskritņa
veidā:
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Šādā apskritnī pretī sarkanam ziedam atrodas zaļais,

pretī dzeltenam — zilais v. t. t. zieds. Šos pretī stāvošos

ziedus dēvē —kontrastzi edus. Ziedu rindu krāsu mācībā

mēdz iedalīt 100 daļās, tā, lai dzeltenais pamatzieds būtu

apzīmēts ar 25, zaļais 50, zilais 75 un sarkanais 100. Pārējie

skaitļi attiecīgi atzīmētu starp pamatziediem stāvošus jauk-
tus ziedus. Tāpat mēdz sadalīt simts daļās arī pelēko rindu.

Teorijā un praksē greznās rindas ziedi var jaukties gan

savā starpā, gan arī ar pelēkās rindas ziediem. Tā jaucot

piem. sarkano ziedu ar balto, panāk gaiši sārtu ziedu, bet

jaucot sarkano ar melno, iegūst tumši sarkano. Dažādās

ziedu sajaukšanās varbūtības nav apskaitāmas, tik daudz

viņu ir.

Salīdzinot grezno rindu arpelēko, ikvienam greznās rindas

ziedam gaišumā vai tumšumā atbilst kāda vieta pelēkajā
rindā. Šās sakarības dēļ iespējams, piem., grezni ziedainu

gleznu reproducēt ar melnu, baltu un pelēkiem ziediem. Tā

dzeltenais zieds pelēkā rindā stāvētu tuvāk gaišam galam,
nekā zilais vai zaļais. Šādu ziedu tumšumu salīdzinot ar

balto ziedu, dēvē par zieda gaismas spēju.
Dažādus ziedus, kam vienāda gaismas spēja apzīmē par

harmoniskiem jeb saderošiem ziediem.

Ziedus izlietojot redzes mākslās, izejot no tikko uzskai-

tītām ziedu īpašībām, vērojami trīs, principieli dažādi,

virzieni:

polichromais (ziedainīgais),
koloriskais (noziedamais) un

harmoniskais (saderošais).

Polichromiju dēvē ziedu kompoziciju, kas salikta no

vairākiem grezniem ziediem. Kā vispilnīgākā polichromija
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zaļais un zilais. Ja šī polichromija ierobežojas tikai ar kāda

viena zieda lietošanu, tad to dēvē par monochromiju.
It sevišķi šis nosaukums zīmējas uz pelēko rindu. Labi ņe-

mot, melnos un baltos ziedus būtu jāuzlūko kā saīsinātu

polichromiju, atceroties grezno ziedu kopīgu izcelšanos

no baltās gaismas.

Polichromiju lietojušas sentautas, it sevišķi austrumos.

Augstākos sasniegumus itkā uzrāda mauru stils Spānijā.

Tomēr, reti kāda tauta vienā reizē spējusi lietot un apjaust
visus četrus pamatziedus vienā kopā. Parasti dažādi poli-
chromiski stili izlietojuši tikai dažus ziedu pārus vai tri-

jotnes. Ne vienmēr šie pāri ir bijuši kontrastziedi ar

tāļāko atstarpi, bet tikuši lietoti arī blakus stāvošie pamat-

ziedu pāri, piem., sarkans ar dzelteno, zaļais ar zilo. Pārāk

tuvās atstarpēs esošo ziedu pāri neatstājot uz skatītāju pie-
tiekoši tīkamu iespaidu, piem., sarkans ar sarkandzelteno,

vai zilais ar zilizaļo. Šos lieto ziedu iespaidiem maz reaģē-

jošas tautas un arī glezniecība īpašos nolūkos un noteikumos.

Dažos laikmetos īpaši ziedu pāri bijuši vairāk cienīti kā

citi. Visplašāk ticis lietots zilais ar sarkano blakām. Šī

kombinācija redzama austrumos jau ļoti senos mākslas pie-

minekļos, kā piem., asiriešu ornamentā, ēģiptiešu sienu glez-

nojumos. Pēdējie dod sākumu vecākai grieķu polichromijai,
kas izriešas beidzot Pompejas freskās un mauru ornamentā.

Arī gotiskā mākslā, kura atrisināja grūtākos ziedainības uz-

devumus, sarkanais-zilais pāris ir pārsvarā un lietots arī visā

Eiropas viduslaiku glezniecībā. Vēl šobrīd austrumu zemēs

šis ziedu pāris ir sevišķi mīļš. Kā izņēmums ir senperši,

kuru mākslā valda zaļš un Indija, kur grīdsegās dominē

sarkans - zaļš, bet zīdu audumos dzeltens - zils.

Kolorisms ir daudznozīmīgs vārds, kura jēdzieni nav

vēl novietojušies. Tomēr šeit to minēsim sevišķā nozīmē,

proti, apzīmējot ziedu salikumus, ar kuriem parasts, piem.

attēlot dabu. Šis nolūks izsauc lietošanā visādus ziedu

sajaukumus un visādas pārejas no viena zieda otrā. Ko-

lorisms tā tad piekopj gluži pretējus principus kā polichro-

mija. Kur polichromija izvairās no blakus esošiem noziediem

un neatzīst pārejas, tur kolorismam atļauts izlietot visādas

pārejas un visdažādākos ziedu sajaukumus, kādus vien prasa

675*
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dabā esošie paraugi. Kolorismu lieto rotājošā mākslā reā-

listiskie stili, attēlojot puķes, dzīvniekus v. c. šaīs stilos

parastus ornamenta elementus. Tāpat arī glezniecībā kolo-

rismu piekopj naturalistiskie un tiem tuvie virzieni.

Harmoniskais krāsu salikums uzmeklē un lieto ziedus,

izejot no viņu savstarpējās saderības jeb harmonijas. Ja

kolorismā tēlojamais priekšmets noteica ziedu izvēli, tad

harmoniskā salikumā tas ir otrādi. Šeit priekšmets ir

tikai zināma zieda nesējs, jeb iemeslis harmoniskai zieda

novietnei. Šāds krāsu salikums visbiežāk izlietots dekora-

tīvos nolūkos it sevišķi Japānas, Ķinas un no tām iespaidotos

jaunajos Eiropas stilos. Šeit sacerējumā valdošie ir analoģija,
kontrasti un ziedu gaismas spēju līdzsvari.

Šie triju dažādu ziedu salikumu veidi praktikā redzami

savā starpā arī dažādi krustoti. Tā sastopama harmoniska

polichromija, harmonisks kolorisms, koloriska har-

monija v. c. Ir darbi, kuros visas trīs vadošās domas

vienādi izlietotas, piem., stādu ornamentā, kurā ziedi izvei-

doti polichromi, bet lapas nes naturalistiskas iezīmes un

tām piemērotus ziedus. Beidzot arī panākts šo abu veidu

harmonisks apvienojums.

Tomēr katram no minētiem trim ziedu salikumiem ir

savi īpaši likumi, kuri savā starpā itkā apkarojas. Tikai zi-

nāmos noteikumos tiek panākts izlīgums, kuru tuvāki noteic

estētika.

Latvju rakstā ziedu salikums ir tikpat prātnieciski-

abstrakts, kā viņa formu elementi jeb saturs. Nesaticīgā
iedabasev uzmeklējusi to no trim ziedu salikuma principiem,
kurš vislabāk spēj parādīt iedabas skarbo pusi. Latvju raksts

savos ziedos, tur kur tas ir nesamaitāts no svešiem iespai-

diem, ir vispilnīgākā polichromija. Tik nekļūdīgi un

pilnīgi polichromija nav izpaudusies nekur citur pasaulē,

kā piem. Daugavas vidienes sagšās (IX. piel), kreklos, au-

dumos un cepurēs (XXIV. piel.). Šajos paraugos baltu lauku

rotā sarkans, dzeltens, zaļš un zils zieds, bez kādiem citiem

ziediem vai to pārejām. Šajos neapnīkstošos salikumos un

citos tamlīdzīgos, tiek izlietoti visi kontrastziedi un visi

ziedu pāri, kurus sniedz polichromijas pamatziedi, izņemot

tikai zili-sarkano ziedu pāri.
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Zili-sarkanais ziedpāris sastopams latvju rakstā tik nie-

cīgos vairumos, ka var runa būt par pilnīgu izvairīšanos

no zili-sarkanā ziedpāra. Šī ir liecība par latvju orna-

mentālo centienu ārkārtīgo patstāvību, taī pašā laikā, kad

gadusimtiem ilgi apkārtējās tautās dominē vai vienīgi sar-

kans ar zilu, piem., krievos un igauņos. Savādi sakrīt, ka tā

ziedu rinda, kas spektrā šķirta, nesavienojas arī latvju rakstā.

Ziedu pāri sarkans-dzeltens, dzeltens-zaļš, zaļš-zils un šo

pamatziedu kontrastējošie pāri sarkans-zaļš, dzeltens-zils

ir visi plaši izlietoti rotājošās formās, izņemot tikai spektra

galējos ziedus — zilo un sarkano kā pāri. Šim vil-

cienam ir dziļa kultūrvēsturiska nozīme, kura plašāk vēl

nav novērtēta.

Protams, latvju raksta polichromiskie ziedi nav absolūti

zili, zaļi vai sarkani, jo krāsviela jeb zieka ne vienmēr

panāk ziedu vajadzīgā tīrībā. It sevišķi grūti tas bij pa-

nākams senos laikos, kad šuvumiem vajadzīgās dzijas nācās

ziekāt ar stādu sulām. Tomēr, pilnīgas pamatziedu ziekas

pat tagadējos laikos ne katru reizi iegūstamas un nākas

pietikt ar pamatziediem tuvākiem noziediem. Šis apstāklis

tomēr neizjauc pašu polichromijas ideju kā centienu gala

mērķi.
Savā polichromijā latvju raksts necenšas lietot harmo-

niskos ziedus, t. i. pamatziedus, kuriem ar pelēkas rindas

palīdzību panākta vienāda gaismas spēja. Viņš izlieto ziedus

parasti viņu īpatnējā negrozītā gaismas spējā, neatkāpjoties
no pilnīgas polichromijas pamatiem. Tāpat neizlietots latvju
rakstā ir arī koloristiskais princips, kurš kaimiņos

ieraugāms čeremisu un mordviņu ģeometriskos rakstos.

Latviskai iedabai tīkami patstāvīgie, viens otram

nelīdzīgie ziedi, kādi var būt tikai pamatziedi ar tālākām

atstarpēm greznajā rindā. Šo patstāvību nemēģina mazināt

pat ar harmonijas palīdzību, analoģiju, vai kādām pārejām,

īstā polichromijā nav pārejas toņu un tai atļauts tikai kon-

trasta mīkstināšanas nolūkos ievirzīt starp ziediem kādus

mazākus ziedainus formas elementus.

Aplūkojot latvju raksta formu salikumu, vairākkārt tika

minēts, ka latviskā salikumā īpatnēja parādība ir formu

maiņa kādā atkārtošanās zistemā. Šeit uzsverams, ka

maiņas idejai kalpo arī formas zieds. Tas notiek it sevišķi
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tad, kad sacerējumā nav paredzēta formu maiņa. Citiem

vārdiem sakot, ziedu maiņa itkā atļauj formai palikt nemai-

nīgai.

Latvju raksta ziedu maiņas tradicijas vislabāk redzamas

sagšās un villainēs (IX. pielik.). Rindā saliktie „austras koki"

maina savu ziedu vienkāršas maiņu rindas salikumos sekoši:

1. a b a b a b

2. abacabaca

3. aba cbc aba cbc

Villaiņu pušķos maiņu rinda top vēl dažādāka ziedu sali-

kumā (XXX. pielik.):

1. aba c d c aba c d c v. t. t.

2. abcbabcbabcb v. t. t.

3. a b c b a b a d a b a b c b a b a d abu. l.l.

Bez šiem pamatziedu salikumiem vēl daudz citos tamlīdzīgos

atkārtojumos mainās latviskā polichromija.

Rakstos,kur mainās raksts ar starprakstu, starpraksta

ziedu maiņa viena pusē: ab ab a, bet otrā b ab a b

Pa to laiku rakstā esošie ziedi mijas:

b a b a

1. a a b b a a b b v. t. t. vai arī:

b a b a

bada

2. a a b b c c d d v. t. t.

b a d c

Ziedu maiņa latvju rakstā ir daiļākais sacerējuma sa-

sniegums un uzlūkojama kā īpatnība, kas izceļ latvju rakstu

tāļu laukā no daudzu citu tautu dekoratīviem darinājumiem.

Pārspriežot latvju raksta ziedu jāmin ]vēl
kāds pādaram līdzīgs paņēmiens, kuru lieto>isbiežāk

jostu rakstos. Piem., balti - sārtai jostai, pa vidu 'sārtam

ziedam tiek iešauti rīdzes veidā viens vai vairāk

Šie ziedi nav itkā loģiskā sakarībā ar raksta elementu uz-

būvi un traucē viņa viengabalību (I. pielik.). Tomēr rau-
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goties no latviskās iedabas viedokļa, šāds paņēmiens pilnīgi

attaisnojams.

Vispār runājot, latvju etnogrāfiskā rakstā zieds cietis

lielākus bojājošus pārveidojumus kā forma, bet neraugoties
uz to, vēl simtiem darbu uzglabājuši tīrus latviskos zieda

salikuma principus.

Kā rotājamā laukazieds visbiežāk tiek tautas tradicijās
minēts balts. Ar sevišķu mīlestību un cildināšanu to piemin

apģērbos rīkos, sejas ziedā v. c.

Sniedze, sniedze tautu meita,

Bāliņš putu gabaliņš,

Vaj jūs bija Dievs salicis,

Abi vienu daiļumiņu. 21353.

Uz šā baltā, „dievišķā salikuma", polichromijas ziedi vis-

spožāki vizina:

Kādu vēju māmuļiņa

Villainītes velējusi?

Visapkārt ziedi zied,

Vidū saule vizināja. 17034.

Noprotams, ka šeit saules vārdā nosaukts balti velētais

raksta lauks, jo saule tiek skaitīta visbaltākā tautas

tradicijās.
Lauki citādos ziedos, parasti, ir tikai daļa no vispārējā sa-

cerējuma. Tā apģērbā sarkans lauks ir vaiņagam'vai jostām,

kas salīdzinot ar citiem laukiem ir nelieli.

Pēc baltā, latvju rakstā tiek cienīti arī pelēki lauki.

Pelēkam laukam piešķirts itkā kāds dievains nozieds:

Pelēks ir daiņu Dieva mētelis, Saules lindraki un Jāņa svārki.

Šo dievību cienītāji tomēr pelēkās villaines un mēteļus

sedzot tikai mīglas dienās, bet baltos saulei spīdot. (29740)
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IX.

Pēc formu un ziedu iztirzājuma latvju raksta salikumā,

tādā pat kārtā būtu iztirzājams arī jau daudzkārt pieminētais

kontrastu ritms. Tas ir ikviena raksta salikuma trešais

pavadonis, kuru daudzina katra kompozicijas teorija.
Kontrasts ir svešvārds, kas nozīmē pretejību starp divi

priekšmetiem vai parādībām, kuras atrodas zināmās attie-

cībās viena ar otru. Kontrastēt nozīmē nevienādam būt,

atšķirties. Par kontrastējošiem jeb pretējiem, vispār, dēvē-

jami dīvi apziņas stāvokļi, kuros blakus vienādiem, sai-

stītiem jēgumiem, ir vēl pa vienam, savstarpēji nevie-

nādam.

Ar kontrastējošiem jēgumiem ik brīdi ir darīšana nevien

rotātājam, bet arī māksliniekam citās nozarēs. Kontrastus

savos izteiksmes līdzekļos lieto tiklab muziķa, kā dzeja vai

drāma. Labi ņemot, mākslu ritms bez kontrasta palīdzības

nemaz nebūtu pieejams mūsu apziņai. Visas parādības top

apziņai apjaušamas tikai tad, kad tās kairina mūsu jūtekļus,

kad tās atšķiras no kāda aprasta apziņas stāvokļa. Tā

istabā sēdot, nesaredzam, ka vakara krēslai aiz loga ir zilga

gaisma, pirms neesam aizdeguši spuldzi. Pēdējās dzeltenā

gaisma kontrastē ar ārpusē esošo un mēs ieraugam vakara

krēslas zilumu.

Arī rakstu ritmus mēs redzam tikai tad, ja tie atšķiras no

sava lauka ar ziedu vai apdari (faktūru). Citiem vārdiem,
tiem jābūt nevienādiem, jeb jābūt kontrastā ar savu ap-

kārtni.

Kontrastos uzcelta visa cilvēka dvēsele, tomēr

galīgie kontrasti taī ar jūtekļiem nav apjaušami un tie no-

ģiedami loģiskas domāšanas ceļā.
Kāds vienpusīgs kairinājums parasti apnīk. Tas nogur-

dina mūsu jūtekļus un dvēseli un tie meklē atpūtas. Bet

atpūtināti tie slāpst atkal jaunus kairinājumus. Šaīs dvēseles

svārstībās no viena kontrasta galējības otrā, ikviens cilvēks
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un tauta, atrod savai iedabai atbilstošas normas, kuras iz-

paužas arī mākslas darbos.

Ar raksta kompoziciju saistīti:

formas kontrasti un

zieda kontrasti.

Ap formām cilvēka apziņā pinas daudz kontrastējošu

jēdzienu, lai pieminēti šeit kaut daži:

mazs — liels

apaļš — stūrains

gluds — negluds
taisns — līks v. t. t.

Šo kontrastu realizēšana, šādā vai tādā veidā, vienmēr

izpaužas arī rotājošās mākslās. Par mākslinieciski ap-

zinātu kādu tamlīdzīgu kontrastu izlietošanu varētu runāt

tikai tad, ja tas tiek izlietots kā stilisks salikuma

princips. Tā kontrasti lie 1s — maz s sevišķi lietots Eiropas

lietišķās mākslās un nosaukts par eiropējisko rotāšanas

veidu. Arī apaļš — stūrains ir grieķu celtnēs tik parasts

komponēšanas plānā.

Zieda salikumā kontrastiem var tikt piešķirts gala vārds

rakstam izveidojoties. Lai pieminēti tikai daži ap ziedu

saistīti kontrastējoši jēgumi:

silts — auksts

spilgts — blāvs

melns — balts

pelēks — raibs v. t. t.

Tā piem. kontrasti silts — auksts zināmi ikvienam glez-

notājam un tiek plaši lietoti gleznieciskā kompozicijā. Tur

siltiem ziediem pieskaita sarkano un dzelteno, bet aukstiem

zilo un zaļo.

Nejauzdami vajadzību iztirzāt visu plašo mācību par

formu un ziedu kontrastiem, un nespēdami uzskaitīt daudzās

īpatnības, kuras dažādas tautas izkopušas kontrastu robežās,

godam minēsim tikai vienu no kontrastējošo jēdzienu pāriem,

kuru piekopuši latvju rotājošie centieni, kā galīgo
salikuma izveidojumu, proti:

pliks — kupls.
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Šis kontrastu pāris ir latviskā salikuma robeža kā formās

tā ziedā. Starp tiem kā galējībām kaut kur atrodās latviskā

salikuma galotne. Attiecībā uz rakstu šo kontrastu tautas

tradicijās saukā arī: rakstīts — nerakstīts.

Pliks senāk nozīmējis mazs, kā to rāda senprūsiskais

plik=maz un daži Kurzemes vietu vārdi, piem., Pliķciems.

Tagad šī vārda nozīme drusku grozījusies, tomēr ne tādā

virzienā, ka viņa apzīmējošo jēdzienu nevarētu nostādīt

kontrastā kuplam.

Kupls izteic jēdzienu, kurš grūti izsakāms citiem vār-

diem, vai tulkojams citā kādā valodā. Attiecīgie svešvalodu

vārdi, tomēr, gluži neapklāj visu kupluma jēdzienu. Kupls
ir viss, kas netraucēti izveidojies savas iekšējās
likumības dzīts. Kuplam nekas netrūkst un nekā

nav lieka. Kupls ir, piem., neaplauzīts ozols savos spēka

gados, uzaudzis āriskā vietā seklikumīgi un savdabīgi. Kup-

lums pie tam nav nekas neaprobežots, bet tam ir arī sava

robeža, kas noteikta paša viņa plaukuma satversmē. Kup-

lums ir latviska daiļdarba ideāls ikkatras kompozicijas mīlulis.

Lai izceltu kuplumu kā tautas apzinātu daiļuma ideālu

kontrastā plikumam, piesaucamas kaut daļa no tām folkloras

tradicijām, kuras šādā vai tādā veidā daudzina kuplumu

latviskā daiļdarbā.

Raksts savā salikumā minēts kupls, it sevišķi sakšās

ielokos:

Šauras durvis, zemi griesti,

Kupli mani ielociņi. 24133,-,

Ai smudrais augumiņš,

Ai kuplie sedzeniņi,
Ne jums bija ielīgot
Tādā skuju būdiņā. 25782,

Kāpostiņi dārziņā,

Kur tā pati stādītāja?

Stādītajā klētiņā
Loka kuplas villainītes. 32519

Es bāliņi tev sacīju,
Gaidi citas vasariņas,
Būs kuplākas villainītes

Diženāka nesējiņa. 21530.
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Kuplums villaines pieaug, kamēr —

Pušķos pašas neredzēj'
Villainītes ielokos. 21208.

Tomēr kuplums vēlams arī citu apģērbu gabalos:

Es maza meitiņa,

Man' puiši lūko,

Man kuplas piedurknes

Dzeltāni mati. 33584.

Es neraugu visas jostas,

Kad man kupli jostu gali. 22913

Griez muguru tautu meita

Vai ir kupli jostu gali? 21527.

Bargajam tautietim

Kupla caunu cepurīte;

Tā bij laba dusmu celt

Un pagreizi raudzīties. 21593.

Paldievs saku māmiņai

Par to kuplu rinduciņu
Dancodama iesitinu

Tautu dēlu stērbelēs. 2415-

Apģērba kuplums sasniedz ievērojamus apmērus:

Līcin līka tā vietiņa,

Kur mēs abi stāvējām:

Tautiešam treju svārku

Mun deviņas villainītes. 21617.

Sedz māmiņa piecas sagšas
Sedz deviņas villainītes

Lai tam tautu kumeļam,

No manim vezumiņš. 17061.

Ar kuplumu, panāk kuplumu arī cilvēka augumā:

Kūmās iedama

Pakupli ģērbos,
Lai mana pādīte

Pakupli auga. 1316.

Cilvēkiem gan zināju,
Kas meitām piederēja:
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Kupli gurni piederēja
Pie ikkatras mātes meitas. 33465.

Kuplai jābūt arī cilvēka dzīvei:

Palīdz Dievis, man dzīvot

levestā vietiņā
Bērza slotas kuplumā

Apinīšu vieglumā! 25745.

Kā kuplai slotai jābūt cilvēka mūžam:

Liec laimiņa, man mūdiņu

Vieglu vieglu, kuplu kuplu

Apenīša vieglumiņu
Bērza slotas kuplumiņu. 1207.

Kuplums ir arī Dieva mīļota īpašība, jo viņa mētelis ir

tik kupls, ka maltuvē nav rūmes (8135), tāpat arī Jānis, Dieva

dēls, mīl kuplumu auglībā, kokos (32520).

Protams, šis uzskats visai nesakrīt ar pašreiz modē esošo

franču diktēto tievumu un šaurumu apģērbā un mazumu

rotājumā. Šām tautām katrai sava iedaba. Latvietis savā

augumā ir brašs, liels, vesels un stiprs. Nekas labāk ne-

saistās ar šādu augumu, kā kuplas drēbes, kuplas rotas un

kupla, darbīga dzīve. Francūzis jau iedzimis fiziski trausls,

sīks un pavārgs. Vēl jo tāda ir francūziete, un viņas apģērbs

atbilst tās augumam.

Kupluma tieksmei ļaujas arī latvju raksts. Tautas tra-

dicijās itkā jūtama arī robeža kupluma uzplaukumam. Tā

minēti tiek treji raksti un trīs reiz triji jeb deviņi:

Meitas mani cimdus ada

Trejus rakstus rakstīdamas. 288

Parād' man, tautu dēls,

Astoņdanču kumeliņu
Es tev gribu parādīt

Deviņgreidu villainīti. 25870

Manīm bija raiba josta

Deviņiem ielokiem. 1061

Šādi skaitļi stāv sakaros ar jau minēto trejdalīšanas principu,

kas pazīstams arī klasiskajā mākslā. Tā kādas rindas pie-

augums deviņās rindās latvju rakstā aug šādi:



77

Līdz „trejdeviņām" rindām

augt kuplumam reti ļauts, jo
tad tas top jau „pārliecīgs."

Pārliekais vairs nepieder kuplumam un nav prātam tīkams

Šī doma izskan dažu labu reizi arī daiņās:

Es pārvedu brālītim

Patīkamu līgaviņu:
Ne tik lielu, ne tik mazu

Ne pārlieku sidrabotu. 21209

Kuplums saredzams tikai kontrastā ar plikumu. Zarots

vaiņags tiek likts gludā galvā, ziedaini ieloki baltā sagšas

laukā. Gluži tāpat, kā ozola kuplums vislabāk izceļas āriskā

vietā, betnevismežā. Tāpēc latviskais salikums cenšās

salikt blakām plikos laukus ar kupliem rakstu lau-

kumiem. Kupluma pārliecīga pārspīlēšana rakstā nāk par

ļaunu pašam rakstam, jo pēdējais iznīcina kailos laukus

un līdz ar to savus cildinātājus. Pārliecīgs kuplums ved

sev līdzi kurtējumu, kā konstrukcijas sabrukuma pazīmi
Jau minētā pilnīgā polichromija, latvju rakstā uzlū-

kojama, kā kuplums ziedā, tāpat tāds ir ziedu maiņas

princips. No savrūpības, caur mainīgumu uz kuplumu
traucās latvju rotājošās tieksmes, vairīdamās šaī ceļā no

pārliecīgā un kurtošā.
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X.

Tagadējās Latvijas teritorijā tautas ornamentālā māksla

ne visur vienādi izpaudusies. Politiskā robeža nesakrīt ar

etnogrāfiskām un kultūras robežām. Runādami par latvisko

salikumu formu un krāsu kopojumos mēs balstījāmies kā

uz vēstures datiem, tā arī uz tipoloģiskiem novērojumiem,
lai kādu stilistisku grupu apzinātu par „latvisku".

Vēstures dokumenti mums rāda, ka apm. pirms tūkstots

gadiem tagadējo Latviju apdzīvojušas ciltis, kas piederējušas
divām dažādām valodu saimēm. Ap Daugavas lejas galu un

gar Vidzemes jūrmalu mājojuši lībji un igauņi, somu radu

cilts. Vidzemes austrumdaļā latgaļi, tiem kaimiņos sēļi, zem-

gaļi, kurši. Šās pēdējās ciltis piederējušas baltu valodu saimei,

tāpat kā leiši, prūši, jatviņi un galindi.

Tagad mēs taī pašā vietā, kur vēsture uzrāda seno lībju

kuršu, zemgaļu un sēļu mītnes, dzirdam latvju valodu. Somu-

ugru cilts piederīgie lībieši pārlatvojušies, atstādami valodā

pēdas tikai izloksnes veidā un vietu vārdos. Arī latgaļu, sēļu,

zemgaļu un kuršu valodu izlokšņu dažādības, it sevišķi pē-

dējā laikā, cenšās savstarpēji izlīdzināties iespaidotas no

rakstu valodas, kā vispārējās normas.

Ornamentālās formas un ziedi pārdzīvo visumā valodai

līdzīgas pārvērtības. Tās var pārlatvoties, atstājot tikai

„izloksni" un pārveidoties uzņemot svešvārdus jeb svešus

formas elementus, pārveidojot tos pa savai iedabai. Aiz šiem

iemesliem arī latviešu tautiskais raksts, tagadējā latviešu

teritorijā, redzami nodalijīes dažādos novados, kuri nes da-

žādu novirzumu pudurus.

Salīdzinot tipoloģiskā kārtā mūsu rakstu un tā grupas ar

kaimiņos esošo tautu formām un atskaitot nost svešu stilu ie-

spaidus, noskaidrojas, ka ģeogrāfiski visīpatnējākais formu

un krāsu salikums nogrupējies ap Daugavas vidus tecējumu,
un Aiviekstu. Šim iecirknim centrs uzlūkojama Krustpils, no

kurienes uz visām pusēm izstaro brīnišķi klasiskas formas,
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jo tālāk no šā centra, jo vairāk zaudēdamaspirmatnējo skai-

drību. Uz rietumiem un ziemeļiem šās formas uzsūc sevī

lībju un igauņu ziedainību kura daudzkārt atšķiras no kla-

siskās latgaļu polichromijas. Šā latviskā centra malienei

stipri sajūtama melni-sarkani-zilirūdā ziedu kopa, kas rak-

sturīga somu - ugru ciltīm — mordviniem, čeremisiem un

somiem. Tomēr ugriskie formu salikumu principi nav sa-

jūtami šaī iespaidotā rakstā. Ugru ornamentā raksts un

laukums nav līdzsvarots, kā piem. mūsu jostu rakstos. Ja

latvisko formu raksturo vienādi raksta un lauka lielumi, tad

ugru ornamenta raksts nomācis lauku un tas tikai šaurās

spraugās vairs liek sevi manīt. Arī pārejas no rakstīta uz

nerakstītu lauku, kas, piem., latviskās villainēs notik ar

slotiņu palīdzību, somu cilšu rakstā notiek savdabīgi. Tur

masīviem pārejas elementiem pieduras sīkas spuras (XI. pie-

likums.) Taī pašā vietā latviešu rakstam vienmērīgi vienādas

formas. Somu-ugru cilšu ornaments ir bagāts un īpatnējs

formās, kaut gan sižeti palielai daļai aizņemti no Āzijas un

starp tiem pārsvarā putns. Šis motīvs svešs latviešu rakstam.

Latviskais formu centrs saglabājis vēl līdz mūsu dienām

mums dārgus formu un krāsu paraugus. Tas padaļai iz-

skaidrojams ar tālumu no pilsētām kā svešas civilizācijas

centriem, pa daļai ar to, ka šis apvidus nav bijis iekarotāju
un kultūras nesēju cīņas lauks. Formas un techniku, kuru

mums uzrāda jaunākā dzelzs laikmeta izrakumi, ĪOUO gadu
vēlāk šaī apvidū nepārgrozītas atrod etnogrāfisko kolekciju

vācējs.
Austrumos latviskais formu iecirknis pieskaras krieviem.

Krievu iespaids lielā mērā pazemojis latvisko formu cēlumu.

Tīrā polichromija satumst un pārvēršas austrumnieciskā

sarkani zilā krāsu pārī. Dienvidos mūsu formas sastopas

ar poļiem un leišiem.

ležogots no visām pusēm latvju kultūras perēklis pastā-

vējis pateicoties savam jaunradošam spēkam. Viņa aiz-

ņemtais apvidus uzrāda, kā garīgo spēju liecības vēl daudz

tūkstošu daiņu un meldiņu. Daudzas šā perkļa kulturēlās

vērtības vēl neizsmeltas un svešas pētniekiem.

Šaī izkopto latvisko formu iecirknī sastopamie motīvi

un formas deģenerētā veidā nokļūst pa tirdzniecības

ceļu līdz Ladogai un Novgorodai un pa Daugavu uz augšu



80

līdz Polockai un Maskavai. Tikai te tie ir vienziedaini-

sarkani dvieļu izšuvumi un stāv bezgala tālu saviem pirm-

paraugiem. Pa šiem pašiem tirdzniecības ceļiem plūda

pirms 1000 gadiem arī latvju rotas lietas mūsu varkaļu
darinātas.

Aiz mežiem un Zemgales līdzenumiem, dažus simts kilo-

metrus no aprakstītā formu centra, kurā latviskā iedaba

guvusi klasiskos izpaudumus, nodibinājās uz tiem pašiem

principiem mazāks provinces centrs. Tas grupējas ap Kul-

dīgu, bijušo kuršu zemes virspilsētu. Atlikušās senlietas šeit

rotā polichromija ar zili-zaļo ziedu pāri pārsvarā. Raksts

liellāsains, parupjš un nesasniedz nedz tādu technisku pil-

nību, nedz motīvu bagātību, kā Latgalē. Kuršu rakstos daudz

svešu iespaidu. Tursavu daļu ienesuši senprūši, savuvendi—

slāvu cilts radnieki, savu leiši, kuri ieplūst Rucavas un Nīcas

novados dažus gadu simteņus atpakaļ. No jūrmalas Kur-

zemē iesniedzas igauņu iespaids, kuri tur ieceļo no Sāmsalas

vēl 17. g. simtenī. Pēc Einhorna ziņām Latvijā daudz vietās

tiek nometināti gan igauņi, gan leiši. Tas protams nepaliek

gluži bez pēdām arī uz latviešu ornamentu. Tomēr lielas

pārmaiņas tamlīdzīgi notikumi neienes latviešu rakstā,

jo leišu ornaments visumā radniecīgs mūsējam, bet

igauņi jau no sākta gala atradušies zem baltu tautu kultūras

iespaidiem. Tie līdz ar somiem ieceļo Igaunijā un Somijā
tikai 2. g. simtenī priekš Kristus un pārņem vietējo latvisko

kultūru.

Kursiskajā kultūras iecirknī vērojami aiz šiem iemesliem

vairāki novirzumi. Tā pazīstamā Rucava ir formu un ziedu

ziņā nabagākais apvidus, neraugoties uz daudzajiem uzgla-
bātiem paraugiem, — tur dominē sarkanais vai sarkan-dzel-

tenais zieds. Tam slāviska piegarša, kaut gan priekšmets

kas to nes pa lielai daļai latvisks. Arī Nīcā un Bārtā it se-

višķi apģērbos šis iespaids nojaušams.

No Sakaslejas līdz Kuldīgai sniedzās kursiskās provinces

centrs ar zaļi ziliem ziediem. Šo ziedu gamma vēl tagad

uzglabājusies Prūsijas-Lietavā un norāda uz kādreizēju sa-

karību ar vareno Austrumprūsiju. Mūsu formu vēsture rāda,

ka Senprūsija bijusi daudzu mūsu ornamentālo formu pirm-

dzimtene, un ka uz šā vēcā, bojā aizgājušā klājiena, izau-

gušas gandrīz visas baltu cilšu formu provinces. Kursiskā
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novada ziem. rietumos izaugusi oranži sarkani vijoletā krāsu

grupa. To iespaidojusi poļu muižniecība dažus gadu simteņus

atpakaļ. Ziemeļos kursiskās formas sastopās ar lībiskām,

bet tomēr virsroku neņem. Vispārējā kopsavilkumā, pēc

Latvijā sastopamo formu salīdzināšanas tomēr, jaatgrie-
žās atpakaļ pie tīrākā un spēcīgākā formēlu paraugu

avota, pie latviskās vidienes ap Daugavu un Aivieksti. Kad

jāuzsver mākslinieciski nobrieduši darbi ar skaidriem de-

koratīviem principiem, kad jānorāda uz īpatnību formās un

ziedā, kad, beidzot, jānorāda uz materiālu, kurš pētniekiem

sniegtu kanonus, normas un mērogus, tad jaatgriežās uz

šiem Latvijas novadiem. Pārējais formu materiāls ir

kā interesants parifrazējums šai nesalīdzināmi daiļai
formu dziesmai.

Latviskais ornaments savās formās caurmērā labi uzgla-

bājies. Tas izskaidrojams ar to, ka priekšmeti, kuru rotā-

šanai tie kalpo, nav izskausti no citiem, jauniem. Tā, piem.,

apģērbā mūsu villaines un sagšas ir rada grieķu un romiešu

„velone" un „sagum", bet uzglabātas šeit tad, kad dienvidos

sen tās izzudušas. Pašam priekšmetam līdzi dzīvo arī viņam

piemērotais rotājums un raksts. Pretējo parādību mēs re-

dzam, kad sāk mums ieviesties šķirsti un lādes no ģer-

māņiem. Pagājušā g. s. tās ieviešās ar pilnīgi svešu un sav-

dabīgu „mālētu" ornamentu, sastāvošu no poda, puķes un

putniem. Svešs priekšmets atnesis sev līdz arī svešas ze-

mes rakstu. Mums šis svešais „puķpoda" raksts nepāriet,

piem., uz tekstil darbiem, kā krekliem vai segām. Šie priekš-

meti jau „aizņemti" paši ar savu rakstu. Turpretī Igaunijā
šo „puķes" rakstu sastop desmitiem tūkstošu eksemplāros
arī tekstil darbos.

Sākot ar laikiem, kad muiža nostājās latviešu saimnie-

ciskās un garīgās dzīves vidū, viņa arī ir tā vieta, no ku-

rienes ieviešās latviešos Eiropā valdošo stilu formas. Muižās

apmāca vēverus, sniķerus, dišlerus, knipelētājas un tambo-

rētājas. No tiem ņem paraugus arī zemnieks, kā istabas lietās

tā apģērbos un to rakstos. Šās muižu formas ir gan intere-

santas, kā kultūrvēsturiski dokumenti, bet nevar nekādas

izredzes dot mūsu turpmākai formu attīstibas gaitai. Visumā

to būtība palikusi tautā nesaprasta un atdarināta tikai

āriene. Šī āriene šur tur gan paspējusi piekļauties lat-
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viskai iedabai, bet pilnīgi nekur neielejas mūsu formu plū-
duma gultnē.

Kā mērogs mūsu vērtējumiem un iztirzājumiem, meklējot

formeli latvisko, tā tad atliek vidienes stils. Šāstilaformu

ražošana pārtraukta tikko cilvēka mūžu atpakaļ. Tradicijās,
technikā un normas vēl tautas atmiņā dzīvas, kaut gan ik

gadam aiztekot daudz kas pazūd neglābjami. Pats rakstu-

rīgākais, tomēr, ir nokļuvis muzejos un vienmēr liecinās par

kādreiz pārdzīvoto, vairs neatdarināmo mākslas dzīvi, kuru

tik daiļi daudzina daiņas.

Latvijas formu novadi ar savām īpatnībām tiecās at-

pakaļ šo formu vēsturē. Sekojot pa formu straumi atpakaļ,
nonākam līdz pašam viņu pirmavotam, kurš vēstures

miglā ietīts urdz blakām cilvēces šūpulim vecākajā

akmens laikmetā.
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Cilvēci laiku pa laikam pārņem idejas, kuras top valdošās

un tiek uzlūkotas kā patiesības un laikmētu centienu ideāli.

Tāda vidus laikos Eiropā bija reliģija. Par to karoja, cīnījās,

un mira. Arī māksla savā oficielā pusē bij padota baznīcai.

Tagad šāds lozungs, par kuru cīnās un iet nāvē, ir nācija.

Nācijas vārdā tautas saceļas pret apspiedējiem, dibina

valstis un apzīmē kultūras sasniegumus. Nav šaubu, ka

kādreiz nācija paliks, tāpat ka reliģija, par katra cilvēka

privātu lietu, bet pašreiz vēl tas tā nav un ilgi vēl nebūs.

Vēl Indijas, Ēģiptes un nēģeru jautājumi atgādinās šās

idejas pastāvēšanu.

Nācijas apzīmēšanai nav stingri noteiktu mērogu. Mēģi-
nāts likt pamatā rāšu, bet gluži tīro nesajaukto rāsu Eiropā
vairs nav. Visbiežāk kā šādu mērogu uzlūko valodu un ar

valodas robežu mēģina saskaņot valsts robežas. Dažos

gadījumos uzlūko kā mērogu reliģiju, ka to dara, piem., žīdi,

kuļ'iem nav vairs uzglabājusies ne valoda ne valsts. Arī

zocialisms un internacionālisms neiziet vairs uz tautības iznī-

cināšanu vai noliegšanu. Pat Krievija, kur šai idejai ir lie-

lākie sasniegumi, dēvējas par nacionālo republiku savienību.

Mēs latvieši pašreiz strauji dzīvojam zem nācijas idejas

iespaida. Mūsu kara vīri apvilka ar zobenu robežu zemei,

kurā piekopt savdabīgu īpatnēju kultūru. Kā vadošais šaī

darbā un īpatnības noteikšanā bija valoda. Un vēl šodien

Latvijā izpildu vara stingri raugās, ka uzrakstos latviešu

valoda būtu pirmā vietā, lai tā būtu tīra un nebojāta. Katram

bojātājam vai nicinātājam draud likumos paredzēts sods.

Nav šaubu, ka mūsu valoda ir daudzu paaudžu krāts

mantojums, kurš ir vērts lai viņas vārdā dibinātos valsts

ar visiem valstij uzliktiem pienākumiem. Tomēr, nacionālisms

būtu šauri saprasts, ja tā pazīme paliktu tikai īpatnēja valoda

vien. Nācijas īpatnība bez valodas vēl var izpausties daudzās

citās garīgo izpaudumu plāksnēs. Reliģijā, godprātības
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(manierēs) mākslā. It sevišķi mākslu uzlūko ka to vielu,

kura visvairāk spēj uzsūkt nacionālo iedabu un izpaust to

visskaidrāk un nepārprotamāk. Internacionālas mākslas,

mākslas bez kādas tautības iezīmēm ir grūti pat iedomāties.

Nacionālo īpatnību mākslā uzlūko kā vērtīgāko, ko kāda

māksla var sniegt. Šī īpatnība tad ir tā, kuru vērtē starp-

tautiski un pēc kuras mēro kādas tautas garīgo spēju sprai-

gumu. Ir kultūrtautas, kuras savas mākslas īpatnības ceļu

jau daudzkārt nostaigājušas. Tās viņu pārbruģē ar aizņē-
mumiem no svaigājām tautām un staīgā šo ceļu no jauna.
Tādi ir francūži, kuru garīgais spraigums ir tik liels, ka

iespaido apkārtējās tautas tālu ārpus Francijas robežām. Ar

Franciju sacenšas Vācija, mākslinieciski mazāk apdāvināta

tauta. Tomēr pēdējos gadu desmitos, tā izkopusi principus

un atradusi metodes, kā izpaust savā mākslā nācijas iedabu.

Kurš gan nepazīst vācu mākslas subordinētās kompozicijas,
ar vēselīgi-rupjo konstruktīvismu. Krievu mākslinieciskie

mēklējumi nacionālā virzienā mazāk apzināti un tāpēc ne-

laimīgāki savos sasniegumos. Tomēr krievu nenosvērtā,

ekstremotā iedaba šaī mākslā liek sevi manīt.

Nacionālās kultūras izveidošana, kuru ņem savā aizgādībā
nacionāla valsts, nevar iztikt bez nacionālās mākslas pie-

kopšanas. Tās tautas vai valstis, kurām nav mākslas tra-

diciju, tās rada šo mākslu no jauna. To darīja vācieši

un somi. Latviešiem šo mākslas kopšanas darbu

atvieglo savdabīgie principi un veselīgās māks-

las tradicijās, kuras mēs padaļai pazīstam no iepriekšē-

jiem iztirzājumiem.

Tradicija ir vēstures loģika. Tautas negrib aizmirst savu

vēsturi un vēstures loģiku turacieņā. Tradicijām visbagātākā
tauta ir angļi, kuriem pat valsts satversme ir tikai nerakstīta

tradicija. Žel tikai, ka ar mākslas tradicijām tā vismazāk

var lepoties.

Runājot par ornamentu, tradicijās sargāšanā šeit atstā-

jams viņas saturs — elementi jeb motivu kopa, kurus devusi

vēsture un iedabas likumības, kuras mājo tautas garīgā
satvērsmē kā negrozīgs reizinātājs. Mēs būtum tomēr ne-

krietni mantinieki, ja mantojumu, kuru esam saņēmuši kā

kopzumu no mūsu tēviem, atstātu novārtā, pamestu un ne-

vairotu to. Nacionālās mākslas vairošanas vārdā visbiežāk
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notiek muzējisko ornamentukopošana, neraugoties uz to, ka

priekšmeti, kuri to nes, ir citi. Nav jāatkārto, ka šis veids

neko nepieliek klāt jau pastāvošām vērtībām, bet drīzāk

degradē to, jo rakstu atraujot no savas vietas un uzdevuma,

tas daudz ko zaudē. Jaunas lietas izaicina jaunas rotājošo

mākslu varbūtības sev blakām. Šās jaunās varbūtības, šas

cerības uz jaunām klasiskām mākslas iespējamību galotnēm,

tās ir ikvienas tradiciju kopjošas kultūrtautas centienu

aplokā. Kopējot un etnogrāfisko materiālu atdarinājot vien

to nepanāk. Šeit svarīgs arī jaunradošais moments. Neviena

no man zināmām 22 vidienes sagšām, sava raksta sīkdaļās

nelīdzinās otrai. Tām vienkopēja tikai „programa", bet

„izpildījums" katrai savs. Tās līdzinās dziesmai, kas nodzie-

dāta no daudz savdabīgiem individiem, kur katrs dziedājums
ir vērtīgs ar to sevišķo uzviju, ko dziedātājs pielicis no

„sevis" dziesmai klāt. Citiem vārdiem tas ir pieaugums,

„lietošanas procentes", kas kārtīgi nomaksātas.

Vispār, latviešu etnogrāfiskajās mantās nav rotājumu,
kuri gluži līdzinātos viens otram, neraugoties uz to, ka va-

došas likumības stingri ievērotas no šo mantu darinātājiem.
Šim jaunradošam impulsam nav jāapsīkst, bet gan jāaug

dziļumā un plašumā arī turpmāk.

Nav tiesa, ka šī jaunradošās pārveidošanas doma būtu

aizmirsta no mūsu tagadējiem rotājošiem māksliniekiem

tad, kad tie stājušies pie tradicionēlā formu materiālu izlie-

tošanas. Cīrulis, Zariņš, Struņķis. Sudmalis v. c. saistījuši
dažu labu jaundarbu tradiciju virknei, bez tā pārrāvumiem.

Šeit vairāk gan tie vadījušies no smalkas nojautas, nekā no

apzinīgiem principu formulējumiem, tas tāpēc, ka mūsu

mākslas zinātne tik vēl šorīt izgājusi laukā savu druvu

kopt.

Pārrunājot mūsu rotājošo mākslu šodienas uzdevumus

nevar nepieskārties glezniecībai. Tai ir sava īpaša

vēsture, tradicijās un uzdevumi, ar kuriem cieši saistījusies

Eiropas tautu saime. Pretēji rotājošām mākslām, kurām

gluži lietišķs raksturs, glezniecība prasa pēc brīvības, lai

dzīvotu tikai mākslas principiem vien, nesaistoties ne ar ko

citu. Tā grib būt augstākais redzes mākslu sasniegums. Tomēr

ar nāciju kā zināmu īpatnību kopu tā labprāt grib šķeterēties.

Šeit tad nu pieskārāmies nacionālās glezniecības
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saktā galā.

Raugoties atpakaļ formu vēsturē noskaidrojas, ka redzes

mākslas principi parasti sabirst 4 apcirkņos. Tie pieder

ornamentam, tēlam, celtnei un beidzot gleznai. Dažām tautām

iztrūkst kāds no šiem apcirkņiem, dažām attistas samērā

vēlāk. Tomēr starp visām 4 šām kategorijām pastāv

zināmas formu attiecības. Tā pazīdami indusu ornamentu,

skulptūru vai celtniecību, nenākās grūti iedomāties viņu

glezniecību. Tāpat zināma vienība pastāv starp japāņu

gleznu, ornamentu celtni vai tēlu. Citiem vārdiem, tautas

iedaba vienlīdz likumīgi izpaužas šaīs četrās kategorijās.

Likumības, kuras veido formu un ziedu ornamentāun gleznā,
tās veido masas un smagumus skulptūrā un arķitekturā,

protams sastopoties ar materiālu, techniku un nolūku ka līdz-

tiesīgiem reizinātājiem.

Nav šaubu, ka glezniecībai, kura gribētu saukties lat-

viska, jatura formu uzbūvē un ziedu salikumā dzīvus tos

pašus principus, kurus tik nepārprotami skaidri saredzam

tautas rakstā un celtniecībā. Tāda glezniecība būs organiski

saistīta ar formu tradiciju un tautas iedabu.

Protams, tādas glezniecības mums līdz šim vēl nav. Lat-

viešu glezniecība ir pārņēmta no Vakareiropas ar visiem

tur valdošiem formu salikuma principiem, techniku un pat

saturu. Latviešu gleznotājā latviskā iedaba tikai neapzinīgi

un tāpēc pārāk vāji ir piejaukusies ziedam un formai.

Tas tāpēc, ka gleznotājam pārtrūkuši sakari ar tautas

mākslu, un viņas formu radīšanas principi tiem palikuši

sveši. Nav šaubu, ka arī šādā naivā ceļā, latviskā iedaba

var pareizi izpausties gleznā, tikai tas notiks pa aplinkus

ceļiem un daudz ilgākā laikā, nekā kad gleznotājs būtu senā

rakstītāja dēls vai pats rakstu rakstītājs.

Tautas formelo tradiciju zināšana ir nepieciešama ikvie-

nam latviskam gleznotājam. Tikai tad būs garantija, ka

jaunais glezniecības apcirknisbūs cirsts latviešumākslasklētī.

Latvisko formu vēsture mums uzrāda daudzus gadījumus,
kur tauta aizņēmās no svešām tautām kādu ideju vai formu.

Tomēr ši forma agri vai vēlu pārveidojas pa „mūsu gaumei",

t. i. iegūst principus kuri tiek piekopti šaī zemē. Piemēra

dēļ lai minam romisko fibulu, kura ap Kristus dzimšanas
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laiku un pēc tam nāk modē kā apģērba sastiprināšanas
daikts visā Vakareiropā. Šī mode nepaiet garam neaizķē-

rusi arī latviešu un kuršu apdzīvotās zemes. Arī mūsu

darbnīcasgatavo kniepadatas pēc romiskās fibulasprincipiem.
Tomēr kāda starpība formā starp šo divu zemju ražo-

jumiem. Tipologi uzsver, ka latviešu remešu fibulas ir ta-

pušas stūrainas, asas, daudziem šķēršiem taisnām līnijām.
Patiesi, latviešu raksta valdošos principus, nav iespējams
vairs nepārprotamāk izpaust, kā šajā no svešām zemēm

aizgūtā fibulas idejā. Tamlīdzīgu piemēru daudz.

Zināšanas saīsina mākslinieka meklējāmos ceļus un tāpēc

arī māksla jo dienas vairāk top par zinātni, kurai piemēro

zinātniskās pētīšanas metodes un izceļ teorētisko pusi.

Mākslinieks ir tapis arī zinātnieks un vēsturnieks un šis

apstāklis ir tas, kas pasargā to no maldiem un aplamībām

jaunradīšanas darbā.

Mēs iztirzājām latviešu raksta salikumu un mūsu apziņā

varēja rasties zināmi iespaidi un pārliecības, ka pastāv

normas, kuras varētu uzlūkot kā mērogus latviskās

mākslas vērtēšanai un izprašanai. Šās normas prātā paturot

varam arlielu pārliecību runāt par „latvisko" un „nelatvisko"

bijušo un topošo mākslā. Šām normām nav jāpārmet šau-

rums, jo spēcīga īpatnība ir vienmēr īsos vārdos nosaucama.

Protams, tautas formu tapšana ir notikusi intuitivi, pa-

klausot iedabai. Tāpēc ne visur vienlīdz skaidri šī iedaba

ir izprasta un paklausīta. Vienā otrā gadījumā arī taī formu

materiālā, kuru mēs ņēmām par pamatu saviem pētījumiem,

varam sastapties ar pretruņām vai nelikumību. Bez tā šis

materiāls nemaz nav domājams, jo naivajai formu loģikai
nav aizliegumu. Tomēr šo gadījumu ir tik maz, ka tos nav

iespējams izlietot, lai apšaubītu šeit uzstādītās formu sali-

kumu normas.

Šās normas ir tik skaidri spēcīgas, un topošai nacionālai

mākslai daudzapsološas, ka jātīra ceļš viņas atnākšanai.

Tas varētu notikt tad, kad mēs ik vienu svešu Francijas vai

Vācijas materiālās kultūras darinājumu, kurš ienācis parī

mūsu robežai, uzlūkotu gan par viesi, bet ne par pilsoni.

Visas tās modes dzīvē un mākslā, kuras diktē Parize, Berline

vai Maskava, nebūtu vairs kāri uzķeramas. Paliek neveikli un

mazliet kauns dzīvot no svešu tautu sasniegumiem tad, kad
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pašu mājā ir palikušas neapkoptas lielas un īpatnējas māk-

slas iespējamības. Tas ir noziegums nevien pret nāciju,

bet arī pret visu pārējo cilvēci.

Tā apziņa, ka šeit var palikt neizmantoti mākslas prin-

cipi, kas nekur citur pasaulē nav izpaudušies un varbūt ne-

izpaudīsies, tas liek atteikties no svešas mākslas principu

kultivēšanas mūsu zemē. Izceļot valsts robežā īpatnību

apģērbos, mēbelēs, ēkās, manierēs un mākslā, mēs lielās

cilvēces kultūras gājienam būsim pielikuši vēl vienu soli

klāt. Mēs būsim attaisnojuši savu robežu, kuru nospraudām

īpatnības vārdā, citādas tiesības mums nebij to darīt.

Sargāsimies Eiropas. Apbrīnosim to, bet neaizrausimies.

Mums ir tiesība uz īpatnēju Eiropai līdzvērtīgu formu kultūru.

Eiropa nav vienīgā, kas mākslā un dzīvē mums var noderēt

paraugam. Viņa pate ir tikai Āzijas pussala un daudz kas

tur pazagts un aizņemts uz neatdošanu.
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