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PLĒPIS
UN VIŅA GRAVURA KOKĀ

PLĒPIS
— latviešu koka gravuras izcilā-

kais meistars — traģiskos un lat-

viešu tautai vēl līdz šai dienai nezi-

nāmos apstākļos gājis bojā Rīgā

1947. gadā. Kara beidzamajās die-

nās jau Tomā viņu slimu panāk
Sarkanā armija. Seko darba no-

metne Maskavas tuvumā. Pašaiz-

liedzīga latviešu mākslinieku glāb-

šanas akcija dod viņam vēl kādus

žēlastības gadus.
Klusi ienācis mūsu mākslā, bez

liekas reklāmas un tikai sava paša

īpatnēja svara dēļ viņš ļoti īsā lai-

kā iemanto vispārēju cieņu un ap-

brīnošanu. Kā retais Plēpis bija

pratis iejusties tēlotās vides vispā-

rējā noskaņā un tuvināt lasītāju

grāmatas autora pasaules uztverei,

stilam un katra literāra darba

apakštonim. Gravurai ar dinamis-

ku, nemierīgu, pat pārblīvētu

kompoziciju seko cita, no kuras

elpo visrāmākais miers. Ornamen-

talais vijīgums un apskaužama vi-

zuāla fantāzija saistīja ne tikai ska-

tītājus, bet arī profesionālus māk-

sliniekus-grafiķus, un Plēpis pat

radījis savu „skolu" gan Latvijā,

gan aiz tās robežām.

Gravējuma nevainojama preci-

zitāte un daudzos darbos vienrei-

zēja bagātība sidrabaini pelēkajos

toņos nostāda Plēpi blakus pasau-

les koka gravuras labākajiem pār-

stāvjiem.



Mūsu pienākums ir iespējami

godīgi apzināt Plēpja mākslinie-

cisko mantojumu, viņa devumu

latviešu mākslai, kas var paplaši-

nāt mūsu skatu un padarīt mūs

visus bagātākus.

Nepilnos desmit gados mūsu

acu priekšā uzdzirkstī un uzliesmo

Plēpja vienreizējais talants. — Vai

tas būtu viņa tautas neizprasts?

Nē, tā nebija mūsu tauta, kas to

noslāpēja. Kā samītu ziedu esam

vēlējušies to pacelt un rādīt tā

skaistumu.

.. seii draugi, visi,
kā mēdz teikt, pazīstami

gara darbinieki, devās pa kāp-
nēm lejup."

RIGAS

PRIVĀTDETEKTĪVI

Kriminalgroteska

Sarakstījis

Aleksandrs Liepa

Ilustrējis

Vilis Ciesnieks

Šis literārais darbs, ko autoram paticis no-

saukt par kriminalgrotesku, rakstīts filmu

scenārija technikā. Situācijas un norises mai-

nās pēkšņi, bet iekšējā loģiskā sakarībā. Ko-

pīga un dziļi cilvēciska tieksme romantizēt

dzīvi sasaista raibā intrigā personas, kuru

vaibsti mums pavīdējuši garāmgājēju sejās

Rīgas ielās. Tie mums parādās šķības ielu la-

ternas gaismā, kas bijusi autora — kino ope-

ratora apgaismošanas ierīce.

„Rigas Privatdetektivi" ir agrīns Liepas

darbs. Viņa stilu līdz ar to viscauri raksturo

tas dzīvespriecīgais, būtiski nekritiskais rak-

stīšanas instinkts, tā svaiga impulsivitate,

kāda rakstniekiem mēdz piemist kad viņi vēl

ir ļoti jauni, kad pati rakstīšana vēl nav glu-

ži profesija un nav arī vēl sūrs darbs.

Kā labu filmu nevaratstāt pusē neredzētu,

tā nevarēsiet nolikt arī šo grāmatu, kas ir

sveiciens no vecās, mīļās Rīgas un viņas da-

žādiem ļaudīm.

VEL DABŪJAMA UN MAKSĀ TIKAI:

lesieta $ 2,80 Brošēta $ 2,—

Pieprasiet latviešu grāmatnīcās!

Izdevēja pārstāvji:

Amerikā

Mr. R. Krūklītis,
511 Charles Street,

East Lansing, Mich. 48823,

U. S. A.
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Mr. O. Strauts,

Victoria Co,

Box 1560, G. P. 0.,
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Apvākam, vākam un titulam ir izmantotas Plepja darbu

detaļas; tuvāk skat. attēlu rādītājā.

*Attēla nr. 155 detaļa—
mākslinieka paraksts ar pašportretu.

Šis darbs ir bijis ļoti nozīmīgs Plēpim pašam, jo tas ir vienī-

gais no mums zināmiem, ko virs paraksta ar grieztiem burtiem

rotā ari pašportrets. Arī tas šķietami brīvā, taču ne mazum

pārdomātā stāstītāja pozā — skatāties, lūk, tāda ir dzīve!

Mana dzīve, jūsu dzīve?

Printed in Sweden
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ATTĒLU RĀDĪTĀJS

ar bibliogrāfiskam piezīmēm

Visi darbi reproducēti oriģinallielumā (1:1) izņemot nr. nr.

YIP', XII, 55*, 76*, 143*. Zvaigznīte aiz attēla nr. nozīmē,

ka tas nav reproducēts pēc oriģinalnospieduma. Šādos gadī-
jumos dažreiz bij iespējams atjaunot darba oriģinalformatu
vadoties no mākslinieka lietoto kaltu platumiem. Skaitlis

kvadrātiekavās rāda līdzīga formāta un veida gravuru kop-
skaitu attiecīgā grāmatā. Šeit minētie izdevumi nav atkārtoti

bibliogrāfijā.

Nr. nr. I*—lll*, V*, XV*, 32*, 33*, 42*, 55*. 77*—79*

143* reproducēti pēc Latviešu tēlotāja māksla, Rīga 1960.

ZĀ =Apgāds Zelta Ābele, Rīgā.

Lpp"
Apvāks un Kara Dainu nodaļas titula Zīles vests detaļas — zirga — palielinājums
vāka viņ;ete

resp. samazinājums
Skat. nr. 126. [Abas šīs klišejas izmantotas atzīmējot neatkarības pasludināša-
nas 50-to gadskārtu: (1) afišā latviešu grāmatu izstādei Lettiska Böcker, Väste-

ras'ā, Zviedrijā un (2) kā vāka viņjeti brošūrai Spekke, A., Nägra ord om

lettisk litteratur. ZÄ. Stockholm 1968.].

Titula rinda PLĒPIS — mākslinieka durvju kartiņas detaļa . . . apvāks, 1, 3

Tušas zīmējums, apmēram 5X12 cm.; tapšanas laiks nav zināms. Atjaunojis un

to lineāri izveidojis arī apvākam architekts Alfreds Zilberts.

Nosaukums Plēpis. Paraksta detaļa, drusku palielināta
grāmatas skat nr ļ3B

mugura

Apgāda zīme Sērijas Karavīra Bibliotēka vāka detaļa, resp. tās samazinājums
titulā un skat nr n6
apvaka

Apgāda zīme Straumēnu bibliofilu tirāžas prettitula samazinātā detaļa
grāmatas skat nr 101

mugura

Viņjete Mākslinieka paraksts ar pašportretu
. .

. .
.
. . 5

saturarādi- Attēla nr. 155 detaļa,
tajam

Viņjete Kaķa galva. Gravura kokā. 1943.
.......

6

*sj-". Reproducēts pēc separata, šķiet makulēta, darba novilkuma; trimdā nav iespējams
rādītājrm noskaidrot, vai tas ir identisks ar E. Gravas-Feldmanis kundzes pieminēto (skat.

lpp. 105), vai arī ir tā variants.

ATTĒLI TEKSTĀ

Mākslinieka Pašportrets. Ogles zīmējums, ap 1942.
. . .

. . .
11

ģīmetne Pēc laikraksta Tēvija izgriezuma, kur zem šā pašportreta ir Ofļģerta] L[iepina]
raksts. Oriģināla izmēri, tapšanas laiks un atrašanās vieta nav zināmi.

Inicials /. Gravura kokā. 1936. 11

Pēc Kalpa zēna vasara, skat. zemāk.
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I*, ll*, lII* Linogriezumi: Klauns, 1931, Gājiens un Draugi, abi 1932 un

un IV* Trīs sejas> 1933 14, 15, 17, 19

IV* pēc fotogrāfijas privātā kolekcijā.

V* Zemnieks. Griezums celuloidā. 1936 20

Vl* Rīgas ormanis. Zīmējums krāsās. 1933. (?)...... 21

Pēc Atpūta, 3. 3. 1933. Par I», II», III», V* un VI», skat. arī K.Dziļlejas ko-

mentārus lpp. 101.

VII* Karavīri. Griezums mākslīgā ragā. 1938.
. . . . . 23

Oriģināla izmēri 23,4X14,8 cm.

VIII* Briedis. Sējuma viņjete. Tušas zīmējums metāla spiedogam. 1937. . 25

Pēc Hercogs Jēkabs, skat. zemāk.

IX* ZeltaĀbele. Tušas zīmējums metāla spiedogam. 1942.
....

26

Oriģināla izmēri apmēram 10,5X8 cm. Pēc Almanacks Zelta Ābele.

ZĀ. Rīga 1943.

X Sērijas Skolas Bibliotēka vāks. Linogriezums. (?) 1942/1943. . . 27

Pēc Blaumaņa dzejoļi. ZĀ. Rīga 1943.

XI, XII A. Kivi, Septiņi brāļi. Vāka viņjete un priekšlapa.

Linogriezumi. 1941/1942 30—31

Priekšlapas izmēri 25,7X33,7 cm. Pēc Septiņi brāļi, skat. zemāk.

XIII Sējums Virzas
poēmas

Straumēni frontes izdevumam. 1942. . .
32

Pēc Straumēni, skat. zemāk.

XIV* Sējums Jāņa Akurātera Kalpa zēna vasara atsevišķam eksemplāram.

Zīmējums krāsās uz pergamenta. 1942. (?)..... 33

Pēc Das lettische Buch; skat. nr. 96.

XV* Saules kauja. Zīmējums uz klucīša. 1947.
......

36

ATTĒLI — GRAVURAS KOKĀ

Mākslinieka zīme. 1941/1942 39

Pēc Septiņi brāļi, skat zemāk.

I—B Kalpa zēna vasara. 1936. 41

I—41 —4 ilustrācijas [11, ieskaitot kolofonu] 111, VIII, V un IX nodaļām; s—B sā-

kuma viņjetes [10] IV, 111, VII un I nodaļām. [Astoņām nodaļām ir arī minia-

tūras noslēguma viņjetes, bet vienā vietā Plēpis atvietojis zvaigznīti ar tikai

IXS milimetri lielu viņjeti. Iniciāli ir 13X11 milimetri lieli un iespiesti sarkanā

krāsā. No tiem 11. lpp. izlietotais „J" gravēts 111 nodaļai.] Pēc Akurāters, J.,

Kalpa zēna vasara. ZĀ. Rīga 1936.

9_14 Jānis Plēpis Pastāsts pieci gravējumi kokā 1937. Rīgā
...

42

15—29 Hercogs Jēkabs. 1937. 42—44

15—20 ilustrācijas [6] VI, 111, V, I, II un IV nodaļām; 21—26 nodaļu tituli;

27—29 noslēguma viņjetes [7]. Pēc Virzas, E., Hercogs Jēkabs. ZA. Rīga 1937.

30 Valmieras draudzes skola. 1937.
.
. .

. . . .
45

Pēc Senatne un Māksla. Rīga 1938, I, kas bij veltīts profesoram Francim Balodim.

Pēc E.Baloža kundzes liecinājuma attēls gravēts iepazīstoties ar motivu uz vietas.

31 Vētrā. 1937 46

Šis attēls, samazināts, bij ievietots ari krājumā Latvijas tēlotājas mākslas pieci gadi
1934—1939. Rīga 1939; skat. bibliogrāfijā.
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32» Zvejnieki. 1937. • 47

ii* Pasaka. 1937 48

34—39 Tristans un Izolde. 1938 49—51

Ilustrācijas [21]. Nr. nr. 34 un 35 grāmatā izlietotas priekšlapās. Pēc Bedjē, 2.,
Stāsts par Tristan» un Izoldi. ZĀ. Rīga 1938.

40 Ormanis. 1937 52

41—42» Divi pašportreti. 1938. 53

43 Mežotnespilskalns. 1939 54

Pēc Senatne un Māksla. Rīga 1939, I, pie Dr.V.Ģintera raksta Senā Mežotne,

1938. gada archeoloģiskie izrakumi pilskalnā un kapu laukā.

44 Sievietes portrets. 1938—1939 55

45 E. T. A. HofmansA939 56

Pēc Hofmans, E.T.A., Muzikālās noveles. ZA. Rīga 1939.

46—50 Ticiana dēls. 1939 55—57

46—48 sākuma viņjetes [8]; 49 tituls. [Nav reproducēts prettituls, kurā attēlot:
skats Ticiana dēla darbnīcā]; 50 priekšlapu puse. Pēc Misē, A. de, Ticiana dēls.

ZĀ. Rīga 1939.

51—54 Rilkes Vēstījums. 1939 58

Titulu atvērums, kolofons un priekšlapās. Pēc Rilke, R.M., Vēstījums par ka-

rodznieka Kristapa Rilkes mīlu un nāvi. ZĀ. Rīga 1939.

55» Bēgli. 1939 59

56*—67» Aleksandra Grīna kopoti raksti.
.......

59—65

Apgāda Literatūra (Kārlis Rasiņš) izdevums Rīgā 1939. gadā. Romana Dvēseļu
putenis — Veltījums-epitafija, tituls, II daļas tituls (viņjete), viņjetes un ilustrā-

cijas. Reproducēts: 56*, 58*'—61*, 64* pēc Zvaigžņu pulku atmirdza. Nürnberg
1947. 57* pēc Sauksme. Kempten 1946. 62* Blokhauzis un 65* Melnā Bībele pēc
Das lettische Buch. Riga 1942. 66* Krustneša gaitas pēc Grīns, A., Sauciens naktī.
Minneapolis 1968. 67 Svētās Agatas brīnumdarbi pēc oriģinalnospieduma pri-

vātā kolekcijā.
Diemžēl, arī līdz šim (1980. g. aprilim) nav izdevies dabūt reproducēšanai vēl

kādu no A.Grīna kopotu rakstu ilustrācijām. Skat. arī izdevēja K.Rasiņa vēstules

fragmentu lpp. 105. Jau 1958. g. apgāda sludinājumā par šo grāmatu Trimdas

Skolā nr. 15, bij teikts, ka „materialu vākšana prasījusi vairāk nekā 5 gadus, un

drīzumā darbs parādīsies divos atsevišķos izdevumos
—

latviešu un angļu valodās". r

Tāpat, diemžēl, nevaram sniegt šinī izdevumā Plēpja darbu sarakstu, kāds, piemē-
ram, jau ir sastādīts profesoram P.Upītim. Tajā gan ir tikai gravuras kokā un

linogriezumi, ar izmēriem, kopskaitā 480. Bet arī šis saraksts vēl joprojām nav

publicēts.

68—75
Tas sākās Jāņu naktī.

........
66—68

Tituls, ilustrācijas [4], viņjetes [21. Pēc Gulvogs, 0., Tas sākās Jāņu naktī. Apgāds
Grāmatu Zieds (Teodors Bērziņš). Rīga 1940.

76» Pēc darba. 1940. 69

Oriģināla izmēri 32,5X21,3 cm.

Pēc Ivanovs, M., Latviešu padomju grafika. Rīga 1960.

77», 78» Skaistā dzīve.l94o 70

79» Rainis. 1940 71

Skat. arī K.Dziļlejas komentāru lpp. 101.

80 Meitene un nāve. 1940—1941 72
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81 1941. gada Rīga. 1941. (?) 73

82—95 Septiņi brāļi. 1942 74—77

Ilustrativie iniciāli [14] IX, VIII,VI, VII, 11, 111, IV un X nodalām; sākuma

viņjete ievadam un beigu viņjetes [15] 11, VI, VIII, IX un XII nodalām. [Nav

reproducēts prettituls — Ciņa ar lāci, 16,5X11,1 cm.] Septiņi brāļi, kā vienīga

no Plēpja agrāk ilustrētām grāmatām, ir par jaunu izdota padomju Latvijā, tomēr

bez sākuma un beigu viņjetēm ievadam un, protams, arī bez paša ievada, kuru

1942. gada izdevumam bij uzrakstījis M[iķelis] R[ozentals]. Pēc Kivi, A., Septiņi
brāļi. ZA. Rīga 1942.

96 Vāks izdevumam Das lettische Buch ....... 78

Šī grāmata izdota sakarā ar ZĀ līdzstrādnieku un vēl dažu personu braucienu uz

Leipcigu, kur sarīkoja latviešu grāmatu skati. No kopskaitā 92 attēliem šinī izde-

vumā, 22 ir Plēpja darbi, lielākoties iespiesti no oriģinalklučīšiem. Vērtīgākie sē-

jumi vesti līdzi personīgā bagāžā un tos bij iespējams parādīt arī Karaļaučos un

Berlinē, kur Plēpis, tāpat kā vēlāk Leipcigā, dabūja personīgi dzirdēt vairāku vācu

grāmatniecības darbinieku cildinošas atsauksmes. Pēc Das lettische Buch. Heraus-

gegeben aus Anlass des Besuches lettischer Verleger im Oktober 1942 in Leipzig
vom Departement für Kultur und öffentliche Angelegenheiten in der lettischen

landeseigenenVerwaltung. Redaktion: Ziedonis Krastiņš, Edgars Ķiploks, Miķelis

Goppers. Künstlerischer Konsulent — Valdemārs Tone. Ausstatung — Oskars

Norītis. Umschlag — Holzschnitt von Jānis Plēpis. ZÄ. Riga 1942.

97 Livijas Mālnieks grāmatu īpašuma zīme. 1941. . . . . 79

98—115 Straumēni. 1942. Izdevums uz bībeles papīra frontei ar blakus

metienu bibliofiliem
.........

79—81

98 priekšlapa, 99 prettituls ar apgāda veltījumu latviešu karavīriem austrumu

frontē, 100 tituls, 101 prettituls paralēlam bibliofilu izdevumam, 102 ieskaņas ilus-

trācija, 103—106 da]u tituli, 107—110 gada laiku simboli, 111—114 gada laiku

dnrbi, 115 noslēguma ilustrācija. Pēc Virza, E., Straumēni. (Frontes izdevums).
ZĀ. Rīga 1942.

116 Vāks latviešu daiļliteratūras sērijai Karavīra Bibliotēka. 1942. (?) . 82

Pēc Karavīra Bibliotēka, VIII, Grebzde, 1., Pūra zirgs. ZĀ. Rīga 1943.

117—118 Klusuma meldijas un Skalbes ģīmetne. 1943.
.....

82

Pēc Skalbe, X., Klusuma meldijas. ZĀ. Rīga 1943. Skat. arī R. Legzdiņa komen-

tāru lpp. 108.

119 Māmuļa 83

120» Dzejnieks. 1942. 83

Pēc Tēvija, 21. 3. 1942, nr. 67. Skat. arī A.Johansona atmiņas lpp. 107.

121—126 Kara Dainas. 1943 84—85

Vāks, titula atvērums un četru nodaļu tituli [s].

Pēc Rudzītis, J. (red.), Kara Dainas. ZĀ. Rīga 1943.

127—139 Pētera Šlemīla brīnumainais stāsts. 1943 86 —89

127, 128, 131, 133, 134, 139 sākuma viņjetes [11] VII, IV, V, ITI, IX un I noda-

ļām; 129 prettituls; 130, 137, 138 ilustrācijas [4] I, X nodaļām un ievadam

(vēstulei); 132, 135, 136 beigu viņjetes [7] V, I un VII nodaļām. VI nodaļas

viņjete Pergaments un spalva izlietota Pielikumā, skat. lpp. 99. Pēc Šamiso, A.

fon, Pētera Šlemīla brīnumainais stāsts. ZĀ. Rīga 1943.

140 Kalpaks. Ģīmetne Karavīru biogrāfiju sērijas pirmajai burtnīcai
.

89

Pēc Krastiņš, Z., Kalpaks. ZĀ. Rīga 1944.

Ml* Pasaka. 1943 90

Pēc Liesma, nr. 5. Rīga 1958.

142 Meitenes galva. 1943. 90
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143» Dārzā. 1943 91

Oriģināla izmēri 21,5X13,6 cm.

144» Saules atgriešanās ..........
92

Ir iezīmes, kas atļauj attiecināt šo darbu uz starplaiku pēc Grīna kopotu rakstu

un pirms Kivi Septiņu brāļu ilustrēšanas. Pēc Tēvija. Rīga 8. 4. 1944.

145—153 Grāmatu īpašuma zīmes
.........

93

145 Irma Sūnaitis, 146 Ērika Feldmanis, 147 Milda Grīnfelde, 148 Miķelis Gop-

pers, 149 Ingrida Vīksna, 150s' Frīdis Bērzs, 151 Marija Dārziņa (šis attēls ir ie-

spiests no oriģinalklucīša), 152s" Kārlis Agars, 153 Aleksandra Ilgaža. Nr. nr. 150*,
152* pēc Liesma, nr. 5, Rīga 1958.

154 Ainava. 1946 94

155 Pastāsts 11. 1946/47. (?) 95

Paraksts ar pašportretu izmantots vēl arī atsevišķi — kā viņjete saturarādītājam;

skat. lpp. 5.

156*—157» Viņjetes Puškina novelēm Kapteiņa meitiņa un Dubrovskis. 1947. . 96
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GRAVURA KOKĀ

UN

PLĒPJA CEĻŠ UZ TO

jiffl
ANIS PLĒPIS plašākai sabiedrībai pagaidām vēl maz pazīs-

tams, Latvija vēl joprojām atrodas Padomju Savienības okupācijā,

viņa laika biedri un līdzgaitnieki izkaisīti dažādās trimdas patvē-

ruma zemēs, bet viņa darbu vairums, iespējams arī skices un starp-

spiedumi, kā arī koka klucīši palikuši Latvijā. Nebūs tāpēc lieki

jāpaskaidro, ka jebkurš apcerējums, kas jau šodien gribētu pienācīgi

rūpīgi rekonstruēt Plēpja dzīvi un novērtēt viņu kā mākslinieku

būtu pāragrs. Nolūkā atvieglot šo uzdevumu latviešu mākslas vēs-

turniekam nākotnē grāmatas beigās kā atsevišķs pielikums sniegta

nozīmīgākā daļa no tiem materiāliem un laika biedru liecībām, ko

izdevies savākt tagad, sakarā ar šī izdevuma tapšanu.
Manā rīcībā ar pāris izņēmumiem""'1

'

bijušas visas Plēpja ilustrētās

grāmatas, kas apzinātas trimdas apstākļos, un šis izdevums un mans

mēģinājums vērtēt Plēpi ir pamatoti galvenā kārtā uz viņa gravuru

kokā latviešu grāmatniecībā, ietilpinot tajā arī grāmatu īpašuma
zīmes un literāras tēmas, kas patiesībā būtu pieskaitāmas stājgrafikai.

Šeit, grāmatas ievada daļā, bez tam parādīti arī daži mākslinieka

Apcerējuma

robežas

*Pašportrets. Ogles zīmējums. 1942.
** Tide Monje, Nabagu maize, 1939, Aleksandra Grīna Kopoti raksti, 1939 un A. Puškina

Proza, 1946, kuru atsevišķas ilustrācijas reproducētas pēc citiem izdevumiem.
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agrīnā perioda linogriezumi un citās technikās darināto darbuparau-

gi un īsumā minēti viņa dzīves gājuma svarīgākie dati, kas nepiecie-

šami, lai lasītājam būtu labāk saprotami Plēpja vēlākie darbi koka

gravurā un viņa mākslinieciskā profila veidošanās. Šai pašā nolūkā

arī vajadzēja vispārējos vilcienos pieskarties kā koka gravuras jē-
dzienam, tā technikai un tās attīstībai mūsu zemē.

Gravura kokā (franču gravure sur bois, angļu wood-engraving)
ir jaunāka, bet varbūt smalkāka grafikas nozare nekā kokgriezums,
ar kuru tai daudz kopēja. Par gravuru kokā, tāpat kā par kokgrie-
zumu mēs parasti saucam jau gatavu mākslas darbu — nospiedumu

(estampe, print). Taču kā kokgriezumā, tā koka gravurā mākslinieks

par starpnieku izmanto koku, resp. rokas veidotu koka klišeju —

dēlīti vai klucīti. Ja kokgriezums (nospiedumā) izskatās it kā māk-

slinieks būtu uz baltas papīra lapas zīmējis ar zīmuli vai tušu, tad

gravura turpretim atgādina melno tāfeli, uz kuras zīmēts ar baltu

kritu, kaut arī, protams, nav salīdzināms līniju smalkums. Kokgrie-

zējs parasti mēdz lietot mīkstākas šķiedras koku, un tas ir šķelts

gareniski (dēlītis); gravētājs lieto cietākus kokus, piemēram bumbieri,

ābeli, palmu, taču visiecienītākais neapstrīdami ir skabardzis jeb
baltais buks (buxus balearicus). Gravētājs strādā uz klucīša (block),
kas ir zāģēts šķērsām, un gravē tātad it kā uz celma — uz tās klu-

cīša plāksnes, kas ir perpendikulāra šķiedras virzienam. Ja kokgrie-

zējam nepieciešami divi griezieni, lai nospiedumā parādītos viena

melna līnija, tad graviera kalta (franču burin echoppe, angļu

engraver's tool, vācu Stichel) katra viena pati vadziņa dod skaidru

baltu līniju. Viens neuzmanīgs vilciens var samaitāt māksliniekam

visu darbu. Gravētajam jābūt mierīgam, savaldīgam kā šacha spēlē-

tājam, kas „redz" vairākus gājienus uz priekšu; viņam, protams,

vajadzīga ari mākslinieciskā inspirācija, bez kuras rezultāts neatšķir-
tos no sausa amatnieka darba.

Pirmā pazīstamā koka gravura parādījās 1712. gadā (Howell,
Medulla Historic bet tikai ar Tomasu Beviku (Thomas
Bewick 1753—1828) tā sasniedz augstu, tīri māksliniecisku vērtību

kā arī technisku pilnību, un to atzīst par patstāvīgu mākslas nozari.

Grāmatu iespiešana Latvija uzplaukst jau ar 1588. gadu, kad

Niklāvs Molins (Nicolaus Mollin) viens pats iespiež un izdod līdz
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1626. gadam 160 grāmatas. Pirmais grāmatu rotātājs un ilustrators

Heinrichs Turns nostrādājis Molina izdevniecībā 20 gadus, gravē-

dams varā. Lai arī kokgriezums Tūmam nebija svešs, gravura kokā

atrod ceļu uz Latviju samērā vēlu. Taču tad, un galvenā kārtā

pateicoties Augustam Daugulim (1830 —1899) koka gravura sasniedz

jo plašas aprindas un ne tikai Latvijā, bet arīKrievijas impērijā, kurā

toreiz ietilpa latviešu zemes. Daugulis ir arī Rietumu Eiropā, savas

nozares mākslinieku starpā, itin labi pazīstams ar savu augstvērtīgo

zīmējumu un technisko virtuozitāti. Viņa Kristus galva gravēta ar

vienu vienīgu nepārtrauktu spirāli un tomēr mēs tajā redzam izturētu

un samērā bagātīgi variētu pelēko toņu skalu.

Pēc Dauguļa latviešu koka gravurā iestājas pagurums,
ko sevišķi

pastiprina fototechnisko procesu uzvaras gājiens, atņemdams gra-

vieram peļņas iespējas. Še varētu minēt vairākus pazīstamus vārdus,

kā E. Stenders, J. Zeberiņš, J. Spriņģis, bet arī viņi koka gravuru

izmantoja vairāk kā reproducēšanas līdzekli un nevis kā patstāvīgu
mākslinieciskās radīšanas veidu.

Grāmata ne-
Tikai ar patstāvīgās Latvijas valsts nodibināšanos, kad māksli-

Uikä

nbaS
niekus spārnoja griba radīt un izveidot pašiem savas tradicijas dažā-

dās nozarēs, kad mūsu mākslinieki ar vaļējām acīm raudzījās uz to,

kas notiek Rietumu Eiropā, arī latviešu grāmatu grafika dabūja

svaigus vējus savās burās. Šo attīstību sevišķi veicināja divi faktori,

pirmkārt milzīgais izdoto grāmatu skaita pieaugums, otrkārt fakts,

ka Pirmā pasaules kara laikā spiestuvēs bija izkausēti lielie burti

(versali). Grāmatu izdevējiem bij jāmeklē mākslinieki, kas varētu

darināt grāmatām vākus un titullapas. Grafiķu trūkuma dēļ izdevēji
reizēm pieaicināja māksliniekus no citām nozarēm, piemēram, glez-

notājus; entuziasms bieži bija lielāks nekā techniskā prasme, bet zinā-

šanas grāmatu grafikā daudziem bija gaužām rudimentāras. Tomēr

vienu var vienmēr teikt par latviešu grāmatu grafiku agrajos 20-tajos

gados — tā bija svaigs un interesants periods mūsu mākslas vēsturē.

Taču, kā tas palaikam mēdz būt, ja pastāv priekšnosacījumi, tad

izaug arī darba darītāji. Tā 30-to gadu sākumā vesela jauna koka

gravētāju paaudze bija gatava stāties kritikas priekšā. Jānis Plēpis,

Oļģerts Ābelīte, Pēteris Upītis, Pauls Šterns un Aleksandrs Junkers
ir tie nozīmīgākie un viņu vidū Jānis Plēpis varbūt tas mierīgākais,
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I* Klauns. Linogriezums. 1931.

nosvērtākais, ar vajadzīgo respektu pret darbu un apstrādājamo ma-

teriālu — skabardža koka klucīti.

Jānis Plēpis dzimis 1909. gadā Rīgas ormaņa ģimenē. Bērnību Daži reievan-

viņš pavadījis pastāvīgā zirgu tuvumā un arī visai viņa mākslinieka

darbībai kā motivs cauri vijas zirga tēls. Plēpja vecāki gribēja, lai

viņš mācītos par pulksteņtaisītāju, un amatu Plēpis mācās pa dienām

kā māceklis, vakaros apmeklēdams amatniecības skolas techniskās

zīmēšanas kursus un vēlāk Zeltmata dramatiskos kursus. Kādus

gadus, līdz kara dienestam, Plēpis nostrādā arī par pulksteņu labo-

tāju. Šī aroda precizijas un tīrības prasības nozīme topošam koka

gravētājam būs viegli saprotama. No 1928.—1933. gadam Plēpis Sutas studija

mācās Tautas augstskolas mākslas studijā pie Romana Sutas. Suta

bij ļoti patstāvīgs individualists ar suverēnu drosmi kompozicijā,
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II*. Gājiens. Linogrie-

zums. 1932.

kuru saistīja franču ekspresionisms un kubisms. Bieži, dziļāk neres-

pektēdams savas paaudzes atzītos māksliniekus, viņš nodevās ekspe-
rimentiem un pieļāva lielu izteiksmes brīvību savu skolnieku darbos.

No šī laika var minēt Plēpja tušas zīmējumus pastmarkas lielumā,

stikla gleznojumus, eļļas gleznas, skrāpējumus uz celuloida plāksnes,
bet galvenokārt linogriezumus. Svarīgi te atzīmēt, ka Plēpja maizes

darbs pēc šī laika bija Vācu teātra dekorāciju darbnīcā, jo dekorati-

vais skatījums caurstrāvo tepat vai visus viņa vēlākos darbus.

Liņo- Zīmīgi, ka mākslinieka uzmanības centrā jau no paša sākuma ir

cilvēks. Pirmais mums zināmais Plēpja darbs, ko viņš 22 gadu ve-

cumā griezis linoleumā, ir Klauns, 1931 (attēls I). Izaicinoši droša

kompozīcija te nepārprotami apliecina Sutas skolu, bet skaudra

cirkus dzīves uztvere un rotaļāšanās ar sava skatītāja izjūtām jau
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tajos gados šeit rāda iekšēji pilnīgi nobriedušu mākslinieku. Priekš-

pilsētas zēna acīm skatītais Gājiens, 1932 (attēls II) ir tikpat droši

komponēts un dveš svinīgumu un labsirdīgu labvēlību. Trešais no

reproducētiem linogriezumiem ir Draugi, 1932 (attēls III). Fons ir

neitrāls —
tā galvenais uzdevums pietuvināt skatītājam attēlotos

jauniešus. Gan seju izteiksmes, gan vijīgās kustības un arī visa darba

kompozicija pauž neparastu maigumu, cilvēcīgu tuvumu un paļāvīgu
uzticību. Apkārtne un nesenie notikumi, šķiet, aizmirsti. Ir tā it kā

tikai viņi abi būtu vieni paši visā pasaulē. levainotais, liekas, mazāk

jūt sāpes, vairāk nespēku un reibumu pēc asiņu zaudēšanas. Māksli-

nieks šeit pirmo reizi mēģina apzināti parādīt — atdarināt vielu,

tās struktūru. — levērojiet marles saites gaisīgumu. Pretēji Klaunam,

kas Plēpim ir tikai starpnieks (medijs) mākslinieka izjūtu pārne-

šanai uz skatītāju, Draugi ir ari paši savu izjūtu nesēji. Grupas

saliedētību un reizē cilvēka individualizāciju redzam nākošajā darbā

Trīs sejas (attēls IV). No gaišas cerības pāri nopietnībai līdz vīra

gadu rezignācijai te tikai pus solis.

To pašu — cilvēku un viņa izjūtas — rāda aptuveni tā paša
laika Rīgas ormanis (attēls V), kas šeit reproducēts pēc attēla krāsās

kādā ilustrētā žurnālā, kur darbs apzīmēts par gleznu, bet, diemžēl,

neminot nedz materiālu, nedz izmērus. Liekas tomēr, ka tā nebūs

bijusi eļļas glezna, bet drīzāk gan kolorēts zīmējums, iespējams pas-

teļkrīts. Nav zināms, ka Plēpi šajā periodā būtu vilinājusi eļļas glez-

niecība; katrā ziņā kā izteiksmes līdzeklis šeit dominē līnija, un, ja
ormanis arī būtu gleznots, tad, nenoliedzami, skatīts gan tas ir

grafiķa acīm.

Pēc griezumiem linoleumā, Plēpis mēģina izteikt sevi arī citos

materiālos. Tā, gravurā celuloidā Zemnieks, 1936 (attēls VI), kas,

pielaižams, radusies vēl pirms Kalpa zēna vasaras, Plēpis lieto gan

nazi, gan kaltiņus, gan ari adatas. Darbs stipri pārstrādāts, pat sa-

mocīts, bet var just, ka pats modelis kā personība ilgi nodarbinājis
mākslinieka fantāziju. Kaut arī anonims šis ir viens no izteiktāka-

jiem un personīgākajiem Plēpja portretiem.

Saimnieciskā krize 30-to gadu sākumā pārtrauca vai vismaz iero-

bežoja daudzus kultūras pasākumus. Smagi tā skāra arī grāmatu

izdošanu. lespiesto grāmatu skaits samazinājās no 1804 1929. gadā

Krize grā-
matniecībā
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III*. Draugi. Linogriezums. 1932.

uz 797 1932. gadā. Nepieciešamība izdot grāmatas lētāk pirmām
kārtām ierobežoja to grafisko apdari un rotājumu. Lasītāju — grā-

matu pircēju — mākslinieciskās prasības vēl nebija tik tālu izaugu-
šas, lai izdevējiem būtu ar tām nopietnāk jārēķinājas. Mākslinieki,

kas bija nostiprinājuši savas pozicijas vecajās grāmatu izdevniecībās,

dabīgi neskatījās ar labvēlību uz jaunās grafiķu audzes iespējamo
konkurenci. Savā ziņā kā opozicija un protests pret šīm izdevniecī-

bām, kas pārvaldīja grāmatu tirgu, izveidojās 1935. gadā nodibinā-

tais apgāds Zelta Abele. Neraugoties uz līdzekļu trūkumu, apgāds

starp citu centās ievest grafiskas oriģinaltechnikas arī latviešu grā-

matniecībā, kā arī saliedēt ikkatras izdodamās grāmatas individua-
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lajā iekārtojumā izdevēja un mākslinieka nodomus ar grāmatu vei-

došanas mākslas senām tradicijām. Jāuzsver, ka tas notika mūsu

toreizējās poligrāfijas un grāmatu tirgus reālo un patiesībā diezgan
šauro iespēju robežās.

1936. gada pavasarī Visvaldis Penģerots vērš izdevēja M.Goppera
uzmanību uz Plēpja linogriezumiem un drīzi pēc tam Plēpis sāk

ilustrēt apgāda Zelta Abele izdevumus. Sākot ar 1936. gadu līdz

pat sava īsā mūža beigām, Plēpis visumā ir palicis uzticīgs koka

gravurai. Mēs varam izsekot viņa attīstībai no pašu pirmo klucīšu

nospiedumiem Akurātera Kalpa zēna vasarai (1936) līdz Adalberta

fon Šamiso Pētera Šlemīla brīnumainajam stāstam (1943), sīkāki

darbi kā grāmatu vāki, ex libris u.t.t. no viņa vēlākās produkcijas
tikai mazākā mērā papildina vispārējās attīstības ainu.

Ilustrējot Kalpa zēna vasaru, Plēpis pirmo reizi sastopas ar koka

gravuras technikās iespējām un grūtībām. Tāpat kā daudzi pirms

viņa Plēpis sākumā lieto savus graviera rīkus — kaltus bez vajadzī-

gās piesardzības, kas it sevišķi sakāms par daudzasmeņu kaltu

(multiple tool), kurš iesācējam dod šķietami viegli pērkamas uzvaras,

bet arī no rūdīta meistara prasa apdomu un atturību lietošanā. Šajos

pirmajos nospiedumos mēs varam joprojām skaidri just linogriezēju,
kurš griež dziļi, nevajadzīgi atbrīvo laukumu arī vietās, kur pietiktu
ar smalku kalta vilcienu. Gravuras gaisīgā viegluma vietā, še brīžiem

redzam robustu, strupu apdari. Visumā šie gravējumi no pirmā acu

uzmetiena drīzāk atgādina kokgriezumu un pat linogriezumu. Ne-

skatoties uz to, vienkāršība kompozicijā un zināma naivitate stāstī-

jumā pauž nenoliedzamu siltumu un sirsnību, kas labi atbilst Akurā-

tera tēlojuma raksturam — tā tas ir kaut vai ilustrācijā, kur kalpa
zēns pēc pirmās vasaras darba skatās uz savām sastrādātām rokām.

Starp citu zēna sejā var saskatīt paša Plēpja vaibstus.

Šis pirmais lielākais Plēpja darbs, ko, ja grib, var saukt arī tikai

par mēģinājumu grāmatu grafikā, nostāda mākslinieku vesela prob-
lēmu kompleksa priekšā. Plēpim ir jāsāk domāt par grāmatu kā

nedalāmukopību, nepietiek vairs tikai ar stāstījuma ilustrēšanu, lasī-

tājs ir arī jāieved tēlotās vides vispārējā noskaņā un jātuvina grāma-

tas autora pasaules uztverei, stilam, katra literāra darba tā saukta-

jam apakštonim.

Uzticība

grāmatai —

Kalpa zēna

vasara
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IV*. Trīs sejas.

Linogrie-

zums.

1933.

Kalpa zēna vasara iznāca autora parakstītos 6co numurētos

eksemplāros. Gravuras atsevišķi izstādīja arī Zaļās Vārnas gadskār-
tējā izstādē Pilsētas mākslas muzejā. Bez lielāka skaļuma ienācis lat-

viešu grāmatā, Plēpis jau ar pirmo darbu palīdzēja panākt vienu

— modināt lasītājos interesi labāk veidotai un skaistākai latviešu

grāmatai.
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V* Zemnieks

Griezums

celuloīdā.

1936.

Savā otrajā darbā — ilustrācijās Virzas Hercogam Jēkabam —

Plēpis nonāk otrā galējībā. Ilustrācijas ir ļoti tumšas, Plēpis sāk rau-

dzīties uz klucīti kā uz melnu laukumu, no kura taupīgi gaismas
efekti izvilina formas un veidolus. Dažā labā ilustrācijā, kaut vai

nr. 20, kur hercogs sarunājas ar Žannu, Plēpis vēl joprojām neva-

jadzīgi plaši lieto daudzasmeņu kaltu. Ja arī Plēpis še panācis labāku

gaišo un tumšo laukumu līdzsvaru, tad tomēr pacietais, šķautnainais

figūru zīmējums — kas še nekādāziņā nav apzināti gribēts — norāda

uz zināmu nedrošību, pat neveiklību apdarē. Kompozicija kaujas

Hercogs
Jēkabs



21

VI*. Rīgas ormanis. Pēc attēla krāsās žur-

nalā Atpūta 3. martā 1933.

skatā nr. 15 pārliecina. Tepat vai bez pelēkām pārejām, asā pretstatā

nostādot baltos un melnos laukumus, Plēpis še trīs zirgu kustības

savijis vienā, reizē dinamiski nemierīgā un tomēr nobalansētā kom-

pozīcijā.
Arī nākošajā grāmatā, Žozefa Bedjē Stāstā par Tristanu un Izoldi

(1938), dominē lielie tumšie laukumi ar dziļi izgrebtajām baltajām
vietām. Visu mākslinieka uzmanību saista melnbaltā pretstati, viņš

tos saasina tik tālu, ka grūti atrast pat aizdīgli kādai pelēcīgākai
ēnai. Plēpis itin labi iejuties arī vidē un pratis raksturot tās vispārējo
atmosfēru. Tas gan, liekas, nebij lēti pirkts. Pirms šī darba veikšanas,

viņš bij daudz laika ziedojis renesanses literatūras, mākslas un pat

architekturas studijām.

Tristans un

Izolde
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Šī paša gada griezumā mākslīgā ragā Karavīri (attēls VII) mēs

redzam romantizētus un dramatizētus senlatviešu karavīrus. Ne tikai

karavīra roku atvēziens ir plašs, strauji un droši savus rīkus cilā ari

mākslinieks pats. Šajā, itāļu manierisma pārsātinātajā, darbā manām

arī skaidras baroka iezīmes gan kompozicijā, gan līniju ritmā un pār

visām lietām Plēpja tā laika „skolu" — diendienas darbu Rīgas vācu

ieatrī. Pielaižams, ka darbs radies izmēģinot jaunu materiālu, taču

nav zināms, ka mākslinieks būtu vēlējies to lietot jauniem darbiem.

Varbūt šis „mākslīgais rags" ir tas pats galalits, kuru piemin Cies-

nieks':; kā pārāk trauslu, bet toreiz vienīgo pieejamo koka mākslīgo

atvietotāju. Katrā ziņā Plēpi šeit neierobežo ne diezgan dārgais ma-

terials — koks, ne noteiktais formats, ne pat priekšā rakstītais (ilus-

trējamais) teksts un, varbūt tādēļ, tīri neviļus un pašam to nemaz

neapzinoties, mākslinieks atklāj sevi un viņa darbs ir tik skatuvisks.

Alfrēda de Misē Ticiana dēla (1939) ilustrācijas, pareizāk —

nodaļu sākuma viņjetes, piemēram Divkauja baznīcā, kur figūras
tēlotas gaisīgas kā spoki krēslas stundā, apliecina mums, ka Plēpis

jau ir pārvarējis materiāla grūtības. Viņš ir sasniedzis to meistarības

pakāpi, kad var pateikt visu, ko vien pats vēlas. Līdz ar to māksli-

nieku mazāk nodarbina darba techniskā puse, viņš var vairāk pie-
vērsties tīri māksliniecisku problēmu risināšanai. Tā Aleksandra

Grīna Dvēseļu puteni ilustrējot, viņš mūs pārsteidz ar dekoratīvo

plašumu, izteiksmes spēku un pat zināmu koķetēšanu ar paša tech-

nisko virtuozitāti.

Ir vērts nedaudz pakavēties pie Plēpja darba metodēm. Parasti

gravētāji, pirms tie sāk apstrādāt klucīša virsmu, ir paspējuši izstrā-

dāt vairākas skices, tās grozījuši un labojuši. Pašu pēdējo skici darina,

zīmē paredzētajā formātā un ar kopējamā papīra palīdzību pārnes

to uz klucīti. Līdz šim man nav izdevies sadabūt nevienu liecību,

ka Plēpim, iekams viņš bija sācis gravēt, būtu izstrādāts daudzmaz

nobeigts uzmetums uz papīra. Savus darbus viņš izauklēja sevī, bieži

izdomādams tos pat sīkākās detaļās. Izdevējs Goppers atceras, ka

jau Kalpa zēna vasaras vai Hercoga Jēkaba ilustrēšanas laikā ir

redzējis Plēpim kompozīcijas skices uz pavisam mazām papīra lapi-

ņām, pārklātām ar tikai pašam māksliniekam izprotamu līniju mv-

* Skat. pielikuma,

Ardievas at-

vietotajiem

Ticiana dēls

Darba

metodes
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VII* Karavīri. Grie-

zums mākslīgā
ragā. 1938. Ori-

ģināla izmēri

23,4X14,8 cm.



džekli. Var pielaist, ka Plēpis nevēlējās zīmēt uz klucīša, jo viņš

baidījās samaitāt tā virsmu, varbūt arī uzskatīja, ka tas nav nepie-

ciešams, varbūt — pat būdams lepns uz to, ka var strādāt un domāt

tieši kokā. No otras puses viņš mēdza nosegt klucīti ar melnu krāsu,

lai tādējādi klucītis vairāk atgādinātu gatavu spiedumu un stimu-

lētu iedvesmi, tāpat darba gaitā izdarīja starpspiedumus, kas allaž

koka gravētājam ir inspirācijas avots.

Savos darbos Plēpis ir lietojis vismaz sešus dažādus graviera
kaltus. Kā viņš pats tos saucis, mums, diemžēl, nav zināms, arī to

latviskā terminoloģija vēl nav nodibinājusies. Ja savos pirmajos
darbos Plēpis pat lielos baltos laukumus atbrīvo ar daudzasmeņa

(multiple tool) palīdzību, tad vēlāk šai vajadzībai viņš lieto speciālu
ieliektu kaltu (graver). Smalko līniju tīkliņa — ēnu gravēšanai viņš
ir lietojis vismaz divus dažāda platuma kaltiņus (tint tool), bez tam

viņam, acīm redzot, bijuši kaitini ar ieapaļo asmeni (round scauper)

un smailis, ja tā drīkstētu latviskot tā kalta nosaukumu, kuram

koka gravuras dzimtenē — Anglijā ir angliskots vācu nosaukums —

spitz sticker.

Kalti un to

nosaukumi

Pirms darbu iespiešanas Plēpis pievērsa jo lielu uzmanību klucīša

vienmērīgai nosegšanai ar krāsu, bet iespiežot sevišķi raudzījās uz

klucīša malām, tās apstrādādams ar dažādiem rīkiem un bieži no-

beigdams ar korķi.

Ilustrējot Hercogu Jēkabu, mākslinieks meklē laikmeta liecinie-

kus — tērpus, ieročus, kuģu attēlus, vēsturiskus dokumentus. Līdz

ar to viņš saskaras ar viņam jaunu, latviešu mākslai samērā svešu

elementu — heraldisku skatījumu. Heraldika mūsu zemē līdz pat

gadu simteņu maiņai atradās galvenokārt Baltijas vāciešu ziņā. Tā-

dēļ patīkami pārsteidz Plēpja spēja izcelt atsevišķas detaļas (skat.

piemēram nr. nr. 103—106) no to kopsakarības līdz patstāvīgai,
sevī suverēni noslēgtai simbolikai.

Plēpja
heraldika

Tā kā heraldiskam tēlojuma veidam latviešu mākslā ir vispār

trūcīgas tradicijas, tad pie tā šeit jāapstājas, metot skatu arī Plēpja

turpmākajā produkcijā. Mēs sastopam tos galvenokārt Plēpja dari-

nātos grāmatu vākos, nodaļu viņjetēs un grāmatu īpašuma zīmēs.

Katram šāda veida darbam skopā, koncentrētā formā jāizteic būtis-

kais grāmatas, atsevišķas nodaļas vai arī grāmatas īpašnieka rak-
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VIII*. Sējuma viņjete Edvarta Virzas poēmai Hercogs Jēkabs.
Tušas zīmējums metāla spiedogam. 1937.

sturā. Tā Hercogam Jēkabam uz vāka briedis, kas nešaubīdamies

traucas uz priekšu (attēls VIII). Brieži ir bijuši Kurzemes hercoģis-
tes ģerbonī, ari uz hercoga mežsargu jostu sprādzēm — pēdējie gan

daudz statiskāki un labsirdīgāki, bez „plašā lidojuma". Briedis tie-

šām var simbolizēt Jēkabu pašu — nelielas ziemeļu zemes valdnieku,

vajātu, bet brīvu. Zīmīgi, ka hercoģistes ģerbonī ir ari lauvas, bet

no tām, tāpat kā no citām konvencionālām heraldiskām figūrām,
piemēram ērgļiem, grifiem u.t.1., Plēpis atturas. Izņēmums ir Ērikas

Feldmanis Ex libris (nr. 146), kur lauva gravēts uz viņas pašas vēlē-

šanos kā astroloģiska figūra. Miķeļa Goppera grāmatu zīmes kaķis,

valdonīgā Venēcijas lauvas pozā, varētu būt arī kā paraugs draudzī-

gam šaržam (nr. 148). Mākslinieks meklē savus simbolus: linu ziedu

Dvēseļu puteņa Epitāfijā (nr. 56), papardes ziedu — Gulvoga Tas

sākās Jāņu naktī (nr. nr. 68 un 71), čiekurus Straumēnu viņjetē
Ziema (nr. 106), protams, arī vārpu un kūli, tāpat ozollapas un

zīles u.t.t. Pēc daudzkārtīgiem izdevēja M. Goppera lūgumiem,
raksturā diezgan kautrīgais Plēpis 1941./42. gadu mijā Kivi Septiņu

brāļu lielā formāta izdevumam, beidzot gravē arī savu mākslinieka

zīmi, kuru izmantojam par viņjeti attēlu daļai. Tās centrā māksli-

nieks novietojis graviera kaltu, bet no izdzītās vadziņas līdz ar skaidu

izlec rotaļīgs zirdziņš; tekstu apvij auga stīga — dzīvības simbols.

Straumēnu miniaturizdevumam šī mākslinieka zīme, izgatavojot
cinka klišeju, samazināta uz pusi.

1942. gada rudenī Plēpis zīmē vāka viņjeti almanacham Zelta

Abele (attēls IX). To iespiež reljefā ar zelta krāsu tā, ka viņa aizņem
vāka centrālo daļu un ļaudis acumirklī uztver kā jāsaprot un ko sim-

bolizē šis spēcīgais L, par kādu mākslinieks bij izveidojis apgāda
zīmi. Šis L ir nodarbinājis Plēpi ilgu laiku, mēs atrodam tā iedīgli

gravurā Grāmatas (skat. viņjeti Bibliogrāfijas nodaļai), tas uzpeld,
vairāk vai mazāk viegli atrodams, piemēram, Gorkija leģendā Mci-
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IX*. Vāaka viņjete almanacham Zelta Ābele. Tušas

zīmējums metāla spiedogam. Samazināts. 1942.

tene un nāve (nr. 8o), Das lettische Buch (nr. 96) v.c, arī spoguļ-
attēlā (nr. 134). No Plēpja ābelītēm, kas ir Voldemāra Krastiņa
darinātās apgāda zīmes pārcēlums kokā, savu samērā patstāvīgu un

stipri vien elegantu siluetu iegūst Straumēnu bibliofilu izdevuma

prettitulā redzamā. īstenībā almanacha viņjete ir pirmā un vienīgā,
ko iecerējis, izauklējis un tušā zīmējis pats Plēpis. Šis dinamiskais

variants, samazināts un kā apgāda zīme vēlāk rezervēti lietots tikai

sevišķos gadījumos.

Plēpis piedalījies starptautiskās koka gravuras izstādēs Varšavā

un Čikāgā, pēdējā ar attēliem nr. nr. 31 un 33. Netrūka nedz nodo-

mu nākotnes darbiem, nedz arī oficiālu ielūgumu uz citām izstādēm

ārzemēs, bet kara izcelšanās pārtrauca šos sakarus. Baigajā gadā viņš
kā mākslinieks apklust. Zelta Ābeles izdevniecība ir slēgta, Plēpim
— tāpat kā daudziem citiem latviešu māksliniekiem — jādomā par

to, kā nodrošināt dzīves iztiku, nepazaudējot savu māksliniecisko

integritāti.
Savās plašajās ārzemju grafikas studijās Plēpis bija iepazinis arī

krievu gravuru kokā. Tāpat kā citās mākslas nozarēs arī gravurā

Krievijai nebija ko dot latviešu māksliniekam ne motivu izvēlē, ne

stila meklējumos. Taču dažu padomju krievu mākslinieku techniskā

prasme radīja pelnītu respektu, mudinot strādāt un mācīties no tiem,

tomēr radot darbus, kas sevī saglabātu ir latvisko garu, ir latviešu

mākslas piederību Rietumeiropas kultūras lokam. Grafiķi kā Krav-

Mijiedarbība
— izstādes

un iespaidi
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X. Sērijas Skolas

Bibliotēka vāks.

Linogriezums (?).

1942/1943.

čenko, Favorskis un, iespējams, arī Pikovs ar viņu brīnišķīgajiem
sidrabaini pelēkajiem toņiem, nenoliedzami iespaidojuši Plēpja tech-

nisko augšanu.
Izbeidzoties pirmajai padomju okupācijai, savu darbību ne bez

grūtībām izdodas atjaunot arī dažāmizdevniecībām, starp tām Zelta



Ābelei un jau no paša sākuma Plēpis ir tās aktivo līdzstrādnieku

vidū. Plēpim uztic arī darināt vāku, kas domāts garai sērijai —

latviešu daiļliteratūrai skolu vajadzībām (attēls X) no kuras paspēja
iznākt tikai trīs burtnīcas ar Blaumaņa darbiem. Plēpim bija jāatrod
bērnu uztverei tuvi elementi, kas reizē būtu atslēga uz mūsu „skolas

klasiķu" pasauli. Rudzu puķes vārpu kūlī, tāpat tauriņš skatīti bērna

vai atmiņu acīm, reālās dimensijas še būtu samākslotas un neīstas.

No šī perioda es gribu sevišķi pieminēt trīs izdevumus, kuri

parāda Plēpi no viņa labākās
puses. Vispirms Kivi Septiņus brāļus,

prāva formāta darbu, kura priekšlapas un līdz pilnvērtīgām ilustrā-

cijām izvērstie iniciāli, kā arī beigu viņjetes pieder savā ziņā Plēpja

labākajiem darbiem. Tēlotā primitivā daba un cilvēku dzīve, tāpat

pats gravējums pauž neparastu spēku un izstaro vienreizēju svai-

gumu. Septiņu brāļu brošētā vāka Briedis (attēls XI) nav heraldiska

figūra, bet pilnasinīgs meža zvērs
— dzīvu jūtu izteicējs. Atsitis

galvu atpakaļ, briedis raida telpā savu kliedzienu, bet Plēpis to ap-

valda, pakārto grāmatai. Brieža kājas uzspertie šīszemes pīšļi pace-

ļas kā putekļi, tad kā mākoņi un palīdz veidot ciešu loku, kuram

jānoslēdz un jāierobežo zvēra jūtas. Šis Plēpja formālais paņēmiens

gan agrāk gan vēlāk bieži izmantots, lai klusinātu, pastiprinātu vai

arī balansētu dažādas jūtu izpausmes. Še tas ir augstākā mērā moti-

vēts, spēcīgas jūtas un pašsavaldīšanās raksturo visu Alekša Kivi

lielisko grāmatu. Drusku pārsteidz tādēļ padomju Septiņu brāļu
izdevuma sējums. Vākam izmantots Plēpja briedis, bez mākoņiem,
bez loka un līniju tīkla. Vai tas ir brieža neapvaldāmais izmisums

vai izdevēju neveiklā mēģināšanās heraldikā? Cik svešas tādas iz-

darības bija Plēpim.

Septiņi brāļi

Priekšlapās (attēls XII) mākslinieks virza lāci un vērsi tieši lasī-

tājam virsū un vilina šķirt grāmatu tālāk. Šis ir viens no saliedētā-

kiem, monumentālākiem darbiem latviešu grafikā, šeit diemžēl

sniegts nedaudz samazināts. Divas pasaules — mežs un lauku sēta —

še parādītas ar saviem spēcīgākiem pārstāvjiem lāci un vērsi. Koku

stumbri un lapotne, ornamentalie krūmi priekšplānā un līniju kūlis

plaši atvēztā puslokā — debesis, viss saista abus — zvēru un kustoni.

Šī ir Kivi darba kvintesence Plēpja skatījumā un reizē ievadījums
lielā somu rakstnieka pasaulē.
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Straumēnu miniaturizdevuml Plēpis iet citu ceļu. Viņš pareizi
ieskata, ka šo darbu, kas taču ir poēma, nemaz nevar un nedrīkst

ilustrēt. Tādēļ savos gravējumos viņš mums rāda simbolus, kas gan

atspoguļo poēmas dziļāko jēgu, bet itin kā paslīd garām tēlotiem

notikumiem. Nevar nepieminēt, ka tai pašā laikā, paralēli ar Plēpi,
tikai pie Straumēnu tautas izdevuma, strādā ari Norltis un ir zīmīgi,
ka arī viņš, neatkarīgi no Plēpja, dod idejiski līdzīgu — simbolisku

— ietērpa atrisinājumu, tādējādi izvairoties sekot Junkeram, kas

bija mēģinājis Straumēnus ilustrēt. Plēpis Straumēnos uzsver deko-

rativo elementu, gada laiku un darbu simboli ieslēgti ornamentalos

logatos. Arī Straumēnuvākam (attēls XIII) izmantots tas pats logats,
tikai te tas ar karstu metāla spiedogu iespiests uz zaļganzila auduma.

Vāka logats sevī ietver visa gada raksturojumu — dīglis blakus

vārpai un ledus puķe, kas apskauj vasaras ziedu, savijas nedalāmā

kopībā. Grāmatas priekšlapās kokā gravētais kviešu kūlis (nr. 98) ar

tam uzmesto ziedu vaiņagu iespiests litografiski ar brūnu krāsu uz

salma krāsas papīra. Vārpas skatītāja acu priekšā laistās gandrīz kā

Zemgales riju piedarbā — tikai šī laistīšanās un spīdēšana apzināti

gribēta, kaut vai novietojot ,.spīdekļus" ārpus logata katrā gravuras

stūrī. Straumēnuvākā Plēpis logata robežās ieslēdz četrus gada laiku

simbolus, bet priekšlapu kūli skata lineāri skaudri un bez sentimen-

talitātes — jo te taču ir visa gada darba jēga un samaksa par pūlēm.
Pavisam savādāku Plēpi mēs satiekam tai pašā laikā, bet citā kūļa

zīmējumā. Latviešu grāmatu izstādei Laipcigā 1942. gadā, Plēpis
vairākās krāsās izrotā pergamenta sējuma vāku (attēls XIV). Šai

rudzu kūlī gleznieciski skatīts ar maigu tušas otiņu rakstu gan

smalkajos vārpu akotos, gan vairāk pludinātajos salmos, kūlis pats,

ar iespraustajām puķēm un apsieto ziedu ap vidu ir pārvērsts par

smaržojošu kalpa zēna vasaras atmiņu pušķi.
Trešā grāmata no šī perioda ir Adalberta fon Šamiso Pētera

Šlemīla brīnumainais stāsts. Fantastiskais tēlojums ļāvis brīvi atrai-

sīties Plēpja izdomai. Samērā lielais formats ļauj izmantot dažādu

izmēru klucīšus. Stingri ņemot, pie sākuma viņjetēm tas ir drusku

neparasti, varbūt tā ir pat gribēta atkāpšanās no konvencionāla grā-

matu iekārtojuma, taču ne bez svaiguma un zināma šarma. Vairā-

kās gravurās Plēpis figūras arvienu nostādījis pret gaismu, vai nu
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XI. Vāka viņjete Alekša Kivi romānam Sep-
tiņi brāļi. Linogriezums (?). 1941/1942.

XII. Priekšlapas šai pašai grāmatai. Linogriezums.
Oriģināla izmēri 25,7X33,7 cm.
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XIII. Sējums Edvarta Virzas poēmai Strau-

mēni. Aklais spiedums uz zaļgan-
zila auduma. 1942.

izceļot to siluetus, vai arī asi norobežojot ēnas un izceļot apgaismotās
vietas līdz pat žilbinošam spožumam. Dažās gravurās (kuras gan

esmu izvairījies še reproducēt), figūras ir samērā neveikli veidotas,

bet ar visu to it labi iekļaujas attēla vispārējā kompozicijā. Žanri,

ainavas, portreti nomaina cits citu. Darbam ar dinamiski nemierīgu,

pārblīvētu kompozīciju seko cits, no kura elpo visrāmākais miers.

Blakus apgarotai vīrieša sejai vai cēlas dāmas ģīmetnei nākošā lapas

pusē lasītāju var sagaidīt ņirdzīgais velna smīns. Dažos darbos (pie-
mēram nr. 138) Plēpis panācis apskaužamu dzidrumu, nevainojamu

gravējuma precizitāti un vienreizēju bagātību sidrabaini pelēkajos

toņos.

No lielās detaļu bagātības daudzpusīgajā Plēpja produkcijā ne-

drīkst nepieminēt viņa mākoņus — mākoņus un starus. Mākslinieks

bieži liek tiem paust topošā darbapsicholoģisko struktūru, tā dziļāko
jēgu un noskaņu. Ja pāri Mežotnes pilskalnam (nr. 43) slīd mākoņi,
kas sakrājuši sevī gadsimtu vētras, tad mākoņi attēlā nr. 77 —

Mākoņi
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XIV* Sējums Jāņa Akurā-

tera atmiņu zīmējuma

Kalpa zēna vasara

atsevišķam eksemplā-
ram. Zīmējums uz

pergamenta. 1942(?).

Skaistā dzīve pauž acumirklīgu, spontānu dzīves — skaistās dzīves —

apliecinājumu. Tāpat acumirkļa izjūtas palīdz konkretizēt mākoņi
virs Rīgas 1941. gadā (nr. 81). Piecas minutes pāri trijiem pēc Ber-

lines laika vācu kara mašinērija krustos vācu-padomju demarkācijas

līnijas Polijā. Rīgā ir Maskavas laiks. Plēpja Pētera baznīcā — Rīgas

laiks 4.04!

Plēpis atstājis mums vismaz duci portretu, tie, ja neskaita abus

pašportretus, ir divu veidu — tuvinieku un paziņu no vienas puses

Plepja portreti
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un vēsturisku personību no otras. Pirmās grupas darbiem piemīt
intimāka vispārējā atmosfēra, Plēpis mums ne tikai rāda, t. i. stāsta,

bet iesaista mūs arī dialogā, ļauj mums saklausīt viņa sarunu ar tē-

loto cilvēku. Tā tas ir ar Zemnieku, Sievieti (att. 44), Meiteni (att.

142) un Māmuļu (att. 119), tikai laika tecējumā no zināmas liek-

vārdības un mocīšanās viņa rokraksts atbrīvojas, kļūst skopāks, bet

teiktais izteiksmīgāks. Plēpis ne tikai daudz vairāk ko pastāsta par

rādīto cilvēku, bet ļauj mums reizē nojaust, ka viņš vēl daudz ko

saskatījis, bet neatradis par vajadzīgu teikt. Viņa novērotāja acs ir

norūdījusies. Kā tas noticis, to varam skatīt Plēpja pašportretos.

Vispirms viņš spēcīgos kontrastos izgaismo seju un nolasa rakstu-

rīgākās līnijas — arī „izkliedz" asākās izjūtas, tad klusina gaismu
un saskata, saklausa sevī arī sīkākās gan tumšas, gan gaišas jūtas,
zināmā rezignācijā balansējot savu sejas pantu atspoguļojumu.

Vēsturiskajos portretos redzama tāpat techniskās prasmes attīs-

tība no E. T. A. Hofmana pāri Rainim, Kaķa galvai'I',1', Skalbēm,

Kalpakam līdz Makiavelli. Ja Hofmani Plēpis pārcēlis koka gravurā

no 1823. gada gravuras varā, tad Raini — no 60 gadu jubilejas

fotogrāfijas. Plēpja paša devums bijis galvenā kārtā ksilografa vēs-

turiskais, t. i. amatnieciskais, augstākais, ja viņš no savas puses atļā-
vies dot nelielu portretu komentāru, kas visvairāk saskatāms acu

izteiksmē. Cik veiklu, tīru amata prasmi Plēpis parāda savā Raiņa

gravējumā!
Skalbi darinot Plēpim bez dzejnieka dzīves un darbu pazīšanas

pieejams bija arī dzejnieks pats, kā sava laika liecinieks. Kā sava lai-

ka lieciniekus mākslinieks mums rāda arī Kalpaku un Makiavelli,

kura Valdnieku viņš lasa Strēlertes svaigajā tulkojumā. Portretiskā

līdzība šeit vairs nav un nevar būt svarīga, nozīmīgs ir vienīgi pats

attēlotais tēls, kas tādējādi uzsāk savu patstāvīgu, no reālās dzīves

atšķirtu mākslas darba dzīvi. Tas nekas, ka nāk pārmetumi, ka Kal-

paks parādīts nepietiekoši vīrišķīgs, ka to grūti pazīt laika biedriem

* Ceļa Zīmju 59. nr. 309. lpp. tai tāds paraksts: „Kaķa galva, iespējams Lorenco Lieliskā, par
Brenci iesauktā runča portrets. Mākslinieks ar nolūku novietojis kaķa galvu konvencionālā

portretu pozā, bet tēlojumā tomēr dominē nevis tipa, bet personības iezīmes. Ar vieglu ironiju

Plēpis pasvītro runča lielās saimnieka ūsas, pakavējas pie nopietnajām, sērīgajām acīm un

purniņa, reizē parādot suverēnu dzīvas radības reprezentantu, kas daudz ko redzējis un pa-

audžu paaudzēs iemācījies saglabāt savu lepnumu un pašapziņu."
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v. t. t. Apgāds grib pat lai to pārgrieztu par jaunu. Starp citu otrs

tāds gadījums Plēpim, lai gan laika trūkuma dēļ to vairs neizdara.

Nav jāaizmirst, ka ir jau 1944. gada pavasars. Arī Plēpis nejutās
īsti drošs, tikai citu apsvērumu dēļ — darba kreisajā pusē viņš bija

sākotnēji, acim redzot pēc paraduma, gribējis parādīt kaut ko no

Kalpaka laika notikumiem, varbūt arī kāds kaltiņš bija paslīdējis,
katrā ziņā viņš to dzēš — pie tam neveikli, bet vienīgi tādā veidā

veicami — padziļinot visu kreiso bloka virsmu, un parādot to tikai

kā baltu laukumu. Ko par Makiavelli teiktu tie, kas pazina šo rene-

sanses laika diplomātu, mēs nezinām. Tie, kas lasījuši viņa darbus,
būs apliecinātāji vai noliedzēji, atkarībā no savas pieejas šim vēstu-

riskajam tēlam, bet tas tomēr turpina savu dzīvi arī Plēpja veido-

jumā.
Kā katrs nopietns grāmatu grafiķis tā arī Jānis Plēpis, radot

savus darbus, domāja par grāmatu kā vienību, pielāgodams savu

gravējumu ir burtu tipam ir salikuma spogulim. Līdz pat mūža

beigām viņš tiecas pretī vienam mērķim — sevī apvienot spējīga

profesionāla amatnieka-graviera prasmi ar moderna mākslinieka

radošo atbildību. levērības cienīgas ir arī viņa darinātās — gravētās

grāmatu īpašuma zīmes. P. Upītis žurnālā „Liesma"* piemin 38

apzinātus Plēpja Ex libris. Žurnālā uz atsevišķas lapas ievietoti 17

grāmatu īpašuma zīmju attēli. Es esmu redzējis pavisam tikai
27 no

viņa grāmatuzīmēm, pie tam divas, kas grieztas linoleumā ir laikam

arī pašas pirmās. Tajās stipri jūtams Rīgas skolas kubisms, protams

vēl bez sava personīgā pārkausējuma.

1944. gada rudenī Plēpis devās trimdā uz rietumiem, bet Tomā

viņš saslimst un krīt krievu rokās. Kad un kādā ceļā viņš nonāk

Rīgā, par to pilnīgi drošas informācijas trūkst, tikai ir ziņas, ka

Plēpis papriekš nokļūst vienā no koncentrācijas nometnēm Maskavas

tuvumā. Kur palikusi viņa sieva, nav zināms. Plēpis atrod veidu, kā

darīt zināmu savu atrašanās vietu citiem tuviniekiem un tad dažiem

latviešu māksliniekiem ar lielām grūtībām („iespaidīgākiem" atsako-

ties par Plēpi galvot!) izdodas viņu izglābt no bojā ejas un nogādāt

dzimtenē, kur gaida darbs žurnālā „Bērnība", kas citiem vārdiem

nozīmē iespēju pierakstīties un uzturēties Rīgā.

Uzticība

grāmatai
— grāmata
kā vienība

:;" Liesma. Rīga 1958, nr. 5.
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XV*. Saules kauja. Zīmējums uz klucīša. 1947

Vispār ļoti maz zināms par Plēpja pēckara dzīvi un darbiem,

izņemot to, ka agrāk tik mierīgais un nosvērtais mākslinieks juties

ļoti nospiests. Viņš mira tikai 38 gadus vecs 1947. gadā. Par viņa
nāvi Latviešu tēlotājas mākslas i960, gada sējumā rakstīts: „1947.

gada 3. augusta rītā, nezināmos apstākļos bojā gājušu, viņu nedzīvu

Lucavsalas zvejnieki, iepinušos lašu tīklā, izvilka krastā pie vecā

Pontonu tilta".""

Dzīves pēdējos gados, kad māksliniekam saviem darbiem bija

nepieciešams varas vīru iepriekšējs akcepts, Plēpis bija spiests upurēt

savu ierasto darba veidu, kas tik lielā mērā bija viņu vienmēr inspi-
rējis. Zīmīgs tādēļ P. Upīša apraksts kā strādājis mākslinieks, kad

Pēckara

dzīve
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viņš bija saņēmis no Latvijas valsts izdevniecības pirmo pasūtījumu
ilustrēt A. Puškina prozas izlasi: „Mäkslinieks pie šā darba strādāja

ļoti intensīvi un rūpīgi — tā, kā to agrāk nekad nebija darījis. Viņš

vispirms izgatavoja ilustrācijām tušas plūdinājumā metus, pēc to

pieņemšanas visus atkal par jaunu pārzīmēja ar spalvu un tikai tad

pēdīgi ķērās pie dzēluma kokā. Šī arī bija pēdējā J. Plēpja ilustrētā

grāmata dzēlumā. Nākošajam darbam — Mickēviča romānam Kon-

rāds Vallenrods ilustrācijas viņš darināja spalvas zīmējuma technikā,

tāpat Viļa Lāča Nākotnes kalēji ilustrācijas vairs netika iecerētas

kokdzelumā."*

Plepis palaikam ir sapņojis ari par nopietnāku pievēršanos glez-
niecībai, taču, šķiet, tālāk par mēģinājumiem nebija ticis.

Pēc Plēpja nāves viņa darbnīcā uz galda atrasta tikko iesākta

kompozicija Saules kauja (kas ir šāds pēc meta pieņemšanas uz klu-

cīša pārcelts spalvas zīmējums — attēls XV), tāpat kā 1946. gadā
darinātā Ainava (nr. 154) un iepriekš pieminētās A. Puškina prozas

izlases viņjetes (nr. nr. 156 un 157) skaidri parāda cik daudz no sava

brīvā, radošā mākslinieka personības bija pazaudējis Plēpis, un cik

nonivelēts un amatniecisks bija viņa devums svešajai varai. Kādas

bija Plēpja izjūtas mēnešos pirms nāves, to mēs varam tikai minēt.

Nenoliedzams rezultāts — dzīves apstākļi salauza meistaru kā māk-

slinieku un cilvēku. Un kā citādi tas varēja būt? Mākslas dzīves

noteicēji — partijas funkcionāri prasīja programatisku sava laika

mākslu. Netrūka tajā sociālistiskā reālisma dažādo atribūtu ar trak-

toru sākot līdz „triecienbrigadēm" un „sarkankarogotiem vezumiem"

ražas pirmstermiņa nodošanai, tikai īsta dzīva cilvēka trūka. Kad

Plēpis izsaka savas laikmeta izjūtas, lieki viņam šie atribūti, centrā

ir pats cilvēks! Un Plēpis —

par spīti tik īsajiem darba gadiem — ir

spējis ar savu brīva cilvēka skatu saistīt un ierosināt jauno grafiķu

fantāziju, un mēs varam mierīgi konstatēt, ka viņš pat ir radījis

savu „skolu".

* Latviešu tēlotāja māksla. Rīga 1960, lpp. 336 un 340. Abi šie P. Upīša citāti aizvieto še

1959. gada salikuma rindas par toreiz vienīgo pieejamo informācijupar Plēpja nāvi, kas diem-

žēl parādījās arī manā rakstā Ceļa Zīmēs nr. 59, tā ierobežojot nāves cēloņu skaitu un tādē-

jādi, varbūt, netieši kavējot patiesības atklāšanu. Kokdzelums padomju Latvijas terminoloģijā
ir tas pats kā gravura kokā; agrāk pa laikam lietoja arī nosaukumu kokgrebums. Skat. arī

attēlu nr. 9.
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Pat pēc nāves, visā Staļina valdīšanas laikā, Plēpis kā mākslinieks

ir nobīdīts malā un pilnīgi noklusēts. Ir tomēr zināms, ka, neraugo-

ties uz to, daudzi no jaunajiem latviešu māksliniekiem kā aiz dzelzs

priekškara, tā ari ārpus Latvijas ir izauguši Plēpja mākslas iespaidā.
Daži pat atklāti atzinuši, ka viņi ir pateicību parādā Plēpja mākslai.

Tikai sākot ar 1956. gadu okupantu izdevumi sāk pieminēt

Plēpi, paretam reproducējot arī kādu viņa darbu, pie kam tikai

vienam kā tapšanas laiks ir minēts pēckara periods (skat. nr. 158).

1958. gada skolu programā mākslas vēsturē ieteikts iepazīties ar

Plēpja darbiem.

Plēpja devums latviešu mākslai nav vēl pilnīgi apzināts, un viņa
mākslinieka personības lielums nav vēl pilnīgi novērtēts. Šāds vērtē-

jums būs iespējams tikai nākošās paaudzes mākslas vēsturniekam.

Lai gan Plēpis mirst nepaguvis veikt vēl daudz ko no nodomātā,

arī ar to, ko viņš mums devis pilnīgi pietiek, lai viņam nodrošinātu

noteiktu vietu mūsu mākslas vēsturē. Tāpat neapstrīdama ir viņa
vienreizējā nozīme latviešu koka gravuras atdzimšanā. Jākonstatē
arī tas, ka interese par Plēpja mākslu pēc viņa nāves gadu no gada
ir tikai augusi latviešu gravuras cienītājos abpus dzelzs priekškaram.

Vēl vairāk: var droši teikt, ka tēvzemē augošā latviešu grafiķu

paaudze, kurai apnikuši pasūtījumi tā sauktā sociālistiskā reālisma

garā, uzskata viņu par techniski izcilu, ne pārāk abstraktu un ne-

pārprotami skaidru brīvas Latvijas, resp. rietumu mākslas pārstāvi.
Šai grafiķu paaudzei ir vērts no Plēpja mācīties, lai sevi saglabātu.
Un arī šajā aspektā Plēpja īsais mūžs ir ne mazāk nozīmīgs.

Nepilnos desmit gados mūsu priekšā uzdzirkstī un uzliesmo

Plēpja vienreizējais talants. Vai tas būtu viņa tautas neizprasts?
Nē, tā nebija mūsu tauta, kas to noslāpēja. Kā samītu ziedu to esam

vēlējušies pacelt un parādīt tā skaistumu.



ATTĒLI — GRAVURAS KOKĀ



* Mākslinieka zīme. 1941./42.
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1936.

ilustrācijas un ia.is.umu viujetes. rirmas i'iepja gravuras kokā,
kurās vēl jūtams mākslinieka agrākais materials — linoleums.

Šo darbu Plēpis veic vasaras otrajā pusē pēc tam, kad strādājis

pie dekorācijām kādam lielākam brīvdabas uzvedumam Juglā.
Arī maizes darbu viņš meklē savā nozarē —

tur, kur var sevi

saistīt ar mākslu.Pārguris, nodedzis saules svelmē, Plēpis Kalpa
zēna vasarā atrod pilsētas pretstatu un savā istabā izsapņo to

tāpatkā Akurāters trimdā— savas dzimtenes lauku vasaru.

1-8. Akuratera atmiņu zīmējums Kalpa zēna vasara.
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9—14. Uz klucīšiem, kas palikuši pāri no Kalpa zēna vasaras

viņjetēm Plēpis it kā rotaļādamies stāsta pats savu vasaras sap-

ni. Sākumā rodas attēli, pēc tam arī tituls — Pastāsts. Teksta

tam nav bijis, tātad tēlojumi bez vārdiem.
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Nodaļu tituli (numuri), ilustrācijas

un nosieguma viņjetes. saja ciama mākslinieks jau sāk apzināties koku kā vidu-

tāju, izprast tā īpatnības un iespējas, kā arī — pretestību. Lai gan Plēpis gravē,

apdarē tomēr ir manāmi elementi, kas rāda, ka viņu šai laikā saista arī agrāk

15—29. Edvarts Virza, Hercogs Jēkabs.



redzētie kokgriezumi. Viņš izdobj („izgrebj"), atbrīvo veselus laukumus, arī

tādās vietās apkārt figūrām, kur mākslinieciskais stāstījums un gravuras īpat-

nējās iespējas to nemaz neprasa. levērojiet meklējumus kompozicijā, tāpat no-

daļu titulu heraldisko traktējumu.
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Daudzasmeņu kalts izmantots jo plaši, piemē-

ram, ceļa un sienas apdarē. Asi, svaigi, itinkā steigā iezīmētās kontūras (ak-

meņi, koki, jumts) ļauj domāt, ka šis darbs, vismaz daļēji, veikts uz vietas.

30. Valmieras draudzes skola.
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Viens no savdabīgākiem un savrupāk stāvošiem Plēpja darbiem. Mākslinieks netēlo

kādu noteiktu, dotu literāru vielu, viņš īstenībā mums itin neko nestāsta, viņš tikai izteic un izteic

sevi, pats savu nemieru, savas nojautas. Tā nav vētra dabā, ko Plēpis te mēģinājis atveidot. levēro-

jiet koku priekšplānā un zāles stiebrus ap to, kādu klusumu, kādu mieru, varbūt pat spiedīgu mieru

31. Vētrā. 1937.
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32*. Zvejnieki. 1937. Šī atsevišķa

sidjgiaurvas mļjA. pārņemta no ras-

tera reprodukcijas un oriģināla

formats mums nav zināms. Darbs

izceļas ar savu formālo skaidrību

un svaigumu. Ūdens virsa ar viļ-

ņiem un gaismas atspulgiem, tāpat

kā zvejnieki un dzelme novietoti

vairākos plānos, bet darbība ir

saistīta vijīgā virknē. Šeit jāievēro,
ka tie ir formas elementi un nevis

satura —
norises loģika, kas saista

atsevišķus plānus, saliedē tos ie-

garenā, noslēgtā lokā. Gan tīkls,

zivis, pīpes dūmi, aukla, zēna au-

gums, gan it kā no gliemežnīcām
veidots mākonis traucas rotaļīgā

dejā gar divu viena uz otra novie-

toto apļu malām. Augšējais pieder

jaunībai un gaismai, apakšējais,
tikko manāmais

— sūram darbam

un arī zaudētam lomam. Darba

vidusplāna kreisā puse ir daļa no

veco zvejnieku ūdens virsmas, la-

bā puse turpretim puikas zvejas

ūdeņu dzelme.

uzbur katrs, pat mazākais kalta griezums šajā vietā, tāpatnesenietais ceļš izstaro stabilitātiun mieru,
iai gan jau fonā ir simbolizēts nemiers un draudi. Tālumā koka zari ir jau uztvēruši svešādas vēs-

mas, tās jau noliekušas jauno stumbru, mākoņi ir draudīgi un smagi. Tomēr vislielāko nemieru pauž

sievietes tēls. Nē, tā nav vētra dabā, bet pašā cilvēkā, pie tam nevis kādā noteiktā individā, bet sava

laika (1937!) pārstāvī, te mātē ar bērnu. levērojiet, kā ceļš saviļņojies zem viņas kājām, gribētos skriet,

acis neredz kur. Kāja it kā tausta nākošo soli. Sagša, kurai būtu jāsargā māti un bērnu, vēja sagriez-

ta virpulī un atsedz augumu aukstajām brāzmām. Lai arī apkārtne iezīmēta sīkās detaļās, mūs tā ne-

saista, jo te cilvēks nevirzas telpā, bet laikā — pretī nezināmajam.Formas elementi šajā darbā, tāpat

kā kompozicija vēl nesaliedēti, taču tie pakļauti saturam. No formāla viedokļa raugoties mākonis pār-
blīvē koku lapotnes, bet izejot no satura, tam ir attaisnojums.
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33*. Pasaka. 1937. Darbība norisinās vairākos plānos, kas formāli skaidri norobežoti. Atsevišķie ele-
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1938. Tristana un Izoldes tēli. Sākotnējā

rrontispisa vieta darna gaita raaas aivi atsevišķi Kiucisi, kur katrs tēls — skatuviski tverts —

novietots viduslaiku nišā. Grāmatā tie izlietoti priekšlapām. Maizes darbā Plēpis bija iepazinis

teātra elementus un izteiksmes veidus, kas nepārprotami skaidri saskatāms tieši ilustrācijās Stās-

34—35. Žosefs Bedje, Stāsts par Tristanu un Izoldi.

menti katrs par sevi izsaka noteiktu izjūtu vai pārdzīvojumu. Plēpja nāra apzinās, ka viņa ir

viļinātāja, bet reizē sēro par
saviem upuriem. Bāleliņš projām jādams skatās atpakaļ. Tautu meitas še

personificē meitenes jūtu nepastāvīgumu: šķiršanās sāpes, bailes no vientulības un jaunas gaidas,

vērstas jau uz apakšējiem jātniekiem, kuru kustības pauž pārsteigumu un novēršanos, bailes no sirēnas

viļinājuma un atgriešanās prieku. Kumeļiem mākslinieks ir uzticējis skaļāk un skaidrāk paust kat-

ram sava jātnieka raksturu. Tālumā, bet reizē kompozicijas centrā lauku māja, kas ar saviem tiku-

miem nosaka ļaužu dzīvi.
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tam par Tristanu un Izoldi. Šai darbā nav nevienas gravuras, kas reizē nebūtu skatāma arī kā

teatrāli dekorativa aina. Abi tēli ir it kā sava laika sastinguši liecinieki, mums reizē tuvi, kā

tas mēdz būt ar pazīstamiem simboliem, reizē sveši un nepieejami. Nav grūti tos iedomāties
avanscenā, kad pēkšņi iedegas gaisma, bet priekškars vēl nav atvēries.

36—39. Arī šos attēlus varam skatīt līdzīga veidā, tikai jau pēc priekškara atvēršanās. Dar-

bība norit reizē divos plānos, vienīgi pēdējā ainā — Tristana nāve — ir tikai viens plāns, kas

36-39
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reizē tuvina mūs notikumam un pārdzīvojumam ap to. Šai vispārējai uztverei, protams, pakārto-

ta arī kompozicija. Šeit velti meklēt to dinamismu, kas ir kaujas attēlojumā Hercogā Jēkabā,

tāpat te ir maz maigo pelēko pārejas toņu. Plēpis operē ar melni baltajiem pretstatiem. Tech-

niskā ziņā mākslinieks vēl nav pilnīgi atraisījies un pārvarējis materiāla pretestību. Skabardža

klucītis vēl joprojām ir problēma un cīņas lauks, arī daudzasmeņu kaltu Plēpis lieto vēl bieži,
kaut arī nu jau veiklāk un reizē piesardzīgāk. Vēlākos gados, kad viņa graviera spējas sasniegu-
šas tepat vai suverenu meistarību, viņš no šī darba rīka konsekventi atturas.



40. Ormanis. 1937. Namu augstumā ar plaši izvērstu soli, bet smags un pašapzinīgs
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41 un 42*. Pašportreti 1938 To chronoloģiskā kārtība man nav zināma. Šķietami nevērīgais

galvas novietojums darna vienā sānā ir pārdomāts un drošs. Pakavējies apskatot un salīdzinot

acis abos portretos.

stāv Ormanis ar laternu gaismodams cilvēkam ceļu. Saaudzis ar Rīgu, pats tās organiskā un neatņe-

mamā daļa, viņš ir te reizē saimnieks un kalps. Visu redzējis, visus pazinis viņš vairs nevēro kustību

ap sevi — tā ir kļuvusi viņa daļa. Mājas viņu sveicina un ielas atveras un izplešas viņa priekšā. Darba

kompozicijā un arī techniskajā apdarē var manīt poļu gravuras iespaidu. Šis darbs radies drīzi pēc
mākslinieka piedalīšanās Starptautiskajā ksilografijas izstādē Varšavā. Bez goda diploma Plēpis bija

saņēmis kā dāvanu arī 18 poļu mākslas grāmatas.
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43. Mežotnes pilskalns. 1938. Plēpis skatījis pilskalnu no vienīgās puses, kur
to neaizsedz koki. Attēls šķietami reālistisks, tomēr atstāj svinīgu, pat teiks-
mainu iespaidu. Koku silueti nostādīti uz blāzmaina fona, sarauktie mākoņi
itin kā nejaušas, pēkšņas brāzmas atdzīti, bet pats pilskalns izceļas pret upes

tumšajiem ūdeņiem, izstarodams vispārējā apgaismojumā nemotivējamu iek-
šēju gaismu. Tā tiešām ir leģenda, ko Plēpis mums stāsta.
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1938. vai 1939. gadā.Par lī darba

rašanos mums truKsr. ziņu. Tas varētu būt darināts para-

lēli ar Ticiana dēla ilustrācijām. Smalkie ornamentalie

elementi — „mežģines" ap sievietes galvu tuvi Plēpja

vēlākajiem darbiem. Daudzasmeņu kalta pārmērīgā, pat

paviršā lietošana klucīša lejas galā citādi jau pārvarēta

stadija Plēpja darbu klāstā. Attēlotā persona šķiet esam

labi pazīstama un droši individualizēta. Eventueli radīta

mājas vajadzībām.

44. Sievietes portrets.

46—48. Alfreds de Misē, Ticiana dēls.

1939. Ilustrativās sākuma viņjetes. lek-

šējais līdzsvars, harmonija un miers elpo

no šīm Plēpja gravurām. Techniskās

grūtības šķiet pārvarētas. Klucītis ne-

sagādā vairs grūtības. Pelēkie toņi, vieg-
las ēnas atrod mājvietu viņa darbos.

Viņš jūt, ka beidzot var pateikt to, kas

uz sirds, pateikt to tā, kā vēlas. Plēpi

nodarbina ornaments. Arī mācekļa laiks
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Portrets

darināts Muzikālo noveļu izdevu-

mam, bet Plēpim nebija nezināms, ka

Hofmans ir ari Velna eleksiru autors.

45. E. T. A. Hofmans. 1939.

pie pulksteņmeistara neliekas izniekots.

Koncentrācija, uzmanība, rūpība {auj
viņam uzburt uz klucīša ornamentalus

veidojumus, kuriem ir filigrāns smal-
kums.

49—50. Ticiana dēla tituls un sējuma

priekšlapu puse labi raksturo šos meklē-

jumus. Ornaments izraisa smalku mež-

ģīņu asociācijas. Kontrastā bordo sar-
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kanam sējumam priekšlapas iespiestas tumšā olivzaļā krāsā, un viss atvērums it kā virmo

acu priekšā. Atsevišķie ornamenta elementi saista skatu, rada dzijuma iespaidu, it kā viļi-
na skatu dziļāk grāmatā. Līniju viļņveidīgās kustības savukārt virza skatu uz priekšu,
aicina atvērt grāmatu, kas no mākslinieciskā ietērpa viedokļa arī ir priekšlapu uzdevums.
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1939. Tituli,

Koioronsun pneKsiapa. leKsti Dija zua Krasa, taaeļ tie reproauceti ar rastera Klišejām, ievērojiet at-

šķirību ornamentalos logatos. Priekšlapās bija iespiestas ar zilganpelēku krāsu uz bāli violeta papīra.

51—54. Rainers Maria Rilke, Vēstījums par karodznieka Kristapa Rilkes mīluun nāvi.
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56*. Veltījums. Aleksandra Grīna romāns

Dvēseļu putenis. 1939.

55*. Bēgļi. 1939. Sī gravura pārņemta no Latviešu

leiotajas massias 1960. gada izdevuma. Oriģinal-
formata izmēri nav zināmi. Pie ugunskura sildās

un sarunājas divi Pirmā pasaules kara bēgļi. Vi-

dusplānā redzami zirgi un vezumi, bet bēgļu saru-

nas kopā ar dūmiemvijas ap pamestajām dzimte-

nes mājām. Tāpatkā Zvejniekos ovālais loks saista

pagātni ar tagadni, ārpus tā atstājot nemiera mā-

koņus un bēgļa smagās, nogurušās kājas.
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57*—61*. Aleksandra Grīna romāns Dvēseļu putenis. Tituls, viņjete romāna otrai daļai un sākuma

un beigu viņjetes.
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62*. Blokhauzis. Ilustrācija A.

Urīna romānam Dvēseļu putenis.
Lai arī visu figūru skati šajā gra-

vurā vērsti uz svētku svecīti, šim

darbam tomēr trūkst viena no-

teiktakompozicionala centra. Ne

mazāk svarīgs par svecīti ir ka-

ravīrs priekšplānā, kas nometies

uz viena ceļa ziemas svētku gais-
mas priekšā, tāpat karavīru tēli

fonā nav tikai nenozīmīgas bla

kus personas
— ar nedaudz līni

jām Plēpis tiem piedevis jo rak

sturīgus vaibstus; tie tiešām i

latviešu vecie strēlnieki.JauPlēp

ja iepriekšējos darbos, lai arī pa

reti, mēs redzējām, kā viņš izceļ

apgaismotās vietas diagonāli
krustojot līnijas. Še to var jau
skaidrāk saskatīt, piemēram, ka-

ravīru mēteļos.
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64*. Viņjete Aleksan-
dra Grīna romānam

Dvēseļu putenis.

63*. Ilustrācija A.Grīna Kopo-
tiem rakstiem 1939. c. izdevu-

mā Tas, ko Plēpis gribējis pa-

rādīt šajā darbā, ir kaut kas

vairāk par tēloto vidi. Nedz

pats ievainotais karavīrs, nedz

greznā, mierīgā telpa nav gal-

venais šajā darbā. Piedzīvojušā

karavīra nostāja pret visu kād-

reiz bijušo, viņa domas — sais-

tījušas mākslinieku. Vai Plēpis
šīs karavīra izjūtas pratis pār-
liecinoši parādīt skatītājam —

par to spriežat jūs.
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65*. Ilustrācija A. Grīna Kopotiem rakstiem. 1939. (Mēnešraksta

„uaugava iyiu. g. l. Durtnica si ilustrācija nosauKta par Melno

Bībeli). Cilvēku figūras un sejas nereti sagādājušas Plēpim jo lielas

grūtības. Arī šajā darbā skatītājs nevar paiet garām jautājumam
vai šie tik plēpiski „saknainie" augumi un stūrainie galvas pagrie-
zieni ir tieši tā gribēti vai arī citādi nevarēti. Lai kā, ir jāapbrīno

Plēpja spēja tos saistīt kompozicionalā vienībā un ļaut skatītājam

izjust tēlotā notikuma vienreizējo atmosfēru. levērojiet arī līniju

režģi kreisās figūras tērpā.
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66*. Ilustrācija A. Grīna stāstam Krustneša gaitas. 1939. Plēpis
neattēlo šeit kādu noteiktu epizodi, bet vispārina gan Krustnešus,

gan kara šausmas. Pazīstot zirgus mākslinieks pareizi parāda, ka

zirgs nevar uzspert kaut kam dzīvam, kas guļ viņa ceļā. Ar to arī

parādīts, ka tas nav sievietes līķis, bet pazemota sieviete, kas gu]

ceļa vidū, bet zirgs nav spējīgs samīdīt citus, kā cilvēki to dara.

Dziļi izgrebtie laukumi ap
ķrustnešiem stipri vien atgādina Tris-

tana un Izoldes ilustrācijas, bet darbs tomēr sasteigts. Kompozi-
t-iift stabila, droša, bet konvencionāla.
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Ilustrācija Grīna kopotos
rakstos, le lJ

iepis, teātru dekorāciju darba pazinējs, ne ilustrē Grī-

na stāstu, bet dramatizē to — uzved mūs uz skatuves. Romiešu ko-

lonas un arka ir korekti, reālistiski attēloti kā kulise. No aizkulišu

tumsas norādīts ar vijīgu līniju taciņu virziens pa kuru „aktieri"
ieradušies uz skatuves prožektora gaismas kūja vidū. Mākoņi no-

laisti lejā dažu metru augstumā, lai dotu vietu vadītājai zvaigznei.
Svētās Agatas ikonografiskie atribūti — ogļu stangas un mocekļu

uguns restes — nav redzami. Viņa vēl dzīva, to norāda kaut vai

tērps, kuram jāplīvo, lai parādītu kāju. Tumsas eņģelim, kas nere-

āls, tā redzama caur tērpa krokām.

67*. Svētās Agatas brīnumdarbi. 1939.
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68—75. Olava Gulvoga romans Tas sākās

Jāņu naktī. 1940. Tituls, ilustrācijas, viņjete

starptituiam un viņjetes. Grāmatas un abu

daļu titulosPlēpis risina latviešu Jāņu dienas

tematiku. Krāšņais stilizētais papardes zieds

ir tuvs latviešiem, bet svešs Gulvogam un

norvēģiem. Ilustrācijās un viņjetes turpretim
redzama pavisam cita iejušanās grāmatas sa-

turā un Norvēģijas ainavā. Šai laikā Plēpis

interesējies par baroka mākslu. Arī šī laika

gleznās kā stila tā krāsu zieda ziņā Plēpis
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atrodas baroka iespaidā. Parādītajās gravu-

rās mēs redzam barokam raksturīgās diago-
nālās līnijas un perspektives. Arī cilvēku un
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lāču ķermeņus Plēpis pakļauj vispārējai dia-

gonālēs virzītai kustībai, tā panākot spēcī-

gu dinamiku. Blakus nostādītie sīkie lauku-

mi, gravēti ar dažāda platuma kaltiem, ar

katram laukumam citu līniju atstarpi un dzi-

ļumu, piedod Plēpja rokrakstam izcilu svai-

gumu, reizē pasvītrojot tēlojuma vispārējo
nemieru.

76*. Pēc darba. 1940. Attēls, kuru šeit varam sniegt tikai pēc rastera klišejas reprodukcijas, atstāj diez-

gan pelēcīgu monotonu iespaidu. Līdz at to diemžēl ir pazudis tas Latvijas vasaras novakares gai-
šums un dzidrums, kas tik labi bija attēlots Plēpja oriģinālā. Zīmīga ir mākslinieka izvēlētā „vardes

Perspektive". Vīrieša citādi vieglais, slaidais augums liecas pāri skatītājam un iegūst tādējādi, par

spīti nedrošam solim, zināmu zemes smagumu. Pēkšņi apturētais zirgs it kā pret stikla sienu atsitoties,
slienas augšā — ārā no tēlotās telpas. Labi, vismaz oriģinālā, saskatāma zirga sasvīdusē spalva

un zemes putekļiem apbērtais vīra stāvs. Koka stumbrs savīts no līniju kūļiem, vēl tālāk turpinot
cita šī laika darba (cīņā ar lāci Gulvogā) pasākto paņēmienu organiskās virsas atdarināšanā. Attēls

šeit samazināts. Bloka izmēri 32,5X21,3 cm.
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77*—78*. Skaistā dzīve. 1940. Šo darbu pārtrauca padomju okupācija. Tā kā vairāki autori anto-

loģija, piemēram rricis Bārda, bija okupantiem tajā laikā nepieņemami un apgādu nacionalizēja,

grāmata nekad nesasniedza lasītāju un mums ir pieejami tikai šie divi attēli. Ilustrācijā redzam vai-

rākus Plēpim ļoti raksturīgus elementus, piemēram dekorativos starus. Ar šo darbu savu īsti plēpisko
attēlojumu iegūst zeme. Ja romantiskajā lauku dabas un dzīves apdziedājumā Kalpa zēna vasarā

Plēpis skata zemi kā kaut ko šķautnainu un cietu, ja Norvēģijas daba Gulvoga Tas sākās Jāņu
naktī ir spēcīgu, bet

pasausu līniju ritms, tad te tā tēlota pilnā vijīgumā un maigumā. Reizē te sākas

zināma stilizācija, ko sevišķi skaidri izveidotu varam skatīt Das lettische Buch vākā un tagad jau arī

dažos jauna spēcīga ksilografa Z. Zuzes un citu okupētā Latvijā augošo jaunās paaudzes mākslinieku
darbos. Ilustrācijas vadmotivs ir mīlestība. Plēpis toskatījis kā vijīgu sakļaušanos un saplūšanu dabā;
ja arī viņa dūjas ne tuvu tik vieglas un lakoniski vienreizējas kā Norītim, tad tomēr tām ne-

var noliegt gaišu rotaļīgumu. Lapu un skuju koki pieglaužas viens otram. Tāpat kā senās Kretas

māksliniekus neinteresēja dažādu sugu atšķirības — kad viņi tēloja zivi, svarīgākais bija tās skais-

tums, ne tas vai tā ir līdaka vai bute, Plēpi samērā maz interesē botānika. Grūti brīžiem pateikt
citādi reālā tēlojumā kādu koku mākslinieks domājis, vieglāk jau, ka tas ir skaists un ir savā vietā.
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Līdzīgus Raiņa portretus ir devusi vairāki māk-

slinieki, gan gleznotāji, gan skulptori un grafiķi. Visiem tiem ko-

pējs avots— ne Rainis pats, bet kāda un pie tam viena un tā pati
fotogrāfija. Katrs, protams, ir mēģinājis dot savu atrisinājumu.
Plēpi saistījušas Raiņa acis. Lai tās uzsvērtu, viņš liek acīm iznirt

no pilnīgas tumsas, kuru nobalansē ar uzsvērti spožajām ūsām un

bārdu. Vaigus, degunu kā arī augsto domātāja pieri veido Joti
tīri un mierīgi ar smaili dzīto, šķietami nepārtraukto vadziņu tīkls.

levērības cienīga ari virsas apdare galvas fonā, ko diemžēl neva-

ram parādīt pienācīgi labi.

79*. Rainis. 1940.
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80. Ilustrācija M. Gorkija leģendai Mei-

tene un nāve. 1940—41. gadā. lespiedumā

nepaspēja paraames. iNesKaitotRilkes Vēs-

tījuma priekšlapās šī ir vienīgā mums zi-

nāma Plēpja gravura ar nāves tēlu.

81. 1941. gada Rīga, makabrā Rīga. latvijas galvaspil sēta. latviešu Roma un Meka — 22. jūnijaa rītā

— dažas minutes pēc četriem! Protams, pēc četriem! Protams, pēc Latvijas laika. (levērojiet pulkste-
ni uuuHM wLuij. i: «11 iuiu»<ijiem likteņupes Daugavas viļņiem pilsēta gaidakārtējo vēstures belzienu.

Pēc kādas minutes Lielvācijas bruņotie spēki pāries Padomju Savienības robežu sadalītajā Polijā. Pēc

nedēļas visu šo ēku nebūs dzīvajo vidū. Nogremdētās laivas un krastmalas būdas ir savās vietās, bet

Plēpja acs neredz nevienas no ēkām, kas joprojām stāv. No esošā tikai kokiem ir atļauta vieta šajā
veļu parādē. Austrumos, kur saule lec, ap Vecrīgu virmo gaisma. No austrumiem kā dūmu vērpete
atvijies mākonis pārvēršas pēkšņi ķēmīgā nezvērā. Plēpis reizē apvaldīts un satraukts savā rokrakstā,

izgravē to, nē, pareizāk —

tepat vai niknumā izkapā to ar daudzasmeņu kaltu, ietverot tajā arī sava
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laika murgainos viepjus. Debesis uz melnā bloka, protams, grieztas pēc tam — tīrām, dzidrām līnijām.
Iznīcībai nolemtās ēkas piekļāvušās Pētera baznīcai itin kā aizturot elpu. Ne bez nodoma Haber-
landa skaistajai 1700-to gadu celtnei trūkst skursteņu. Ne bez nodoma Melngalvju nams, šeit tik

viegli identificējams ar jumta lūkām, kārniņiem un zelmeni, skatīts profilā, bet ne no parādes puses.
Viss ir pakļauts, arī nogremdētās laivas, klusas nospiestības izjūtai. Mēs atrodamies mauzolejā.
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82—95. Aleksis Kivi, Septiņi brāļi. 1942. Ilustratīvie iniciāli, sakuma

viņjete ievadam un beigu viņjetes. aajas gravuras Plēpis sasniedz vienu

no savas attīstības galotnēm.Ar to nav gribēts teikt, ka pēc Septiņiem

brāļiem Plēpis nebūtu turpinājis savu māksliniecisko augšanu — viņš

ir to darījis, tikai citos virzienos, ar citādi nospraustiem mērķiem un
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uz citām, jaunām „galotnēm". Spēks, fiziskais spēks elpo tepat vai no

ikviena Plēpja darba šai izdevumā. Tāpat kā Kivi, Plēpis apdzied ne-

saistīto un nesaistāmo spēku cilvēkos, Somijas dabā un dzīvē. Vai tā

būtu dvaša buļļa nāsīs un kāju izrautās smiltis, pirts spēcīgais, spirdzi-
nošais gars vai degvīnareibonis cilvēkā un telpā — visur izpaužas pri-
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mitivais spēks. Spēcīga ir arī Plēpja kompozicija un drošs, spēcīgs un

straujš kalta raksts. Filigrānajai apdarei, ko mēs agrāk un vēlāk sasto-

pam Plēpja gravurās, še nav vietas. Septiņu brāļu noslēguma viņjetēs

Plēpis it kā pārsteidz, apstādina, iemūžina ziemeļu dabas brīvās radī-

bas, kas tāpat tēlotas svaigi, skaudrā vienkāršībā, pat pasausā lietišķībā.
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96. Vāks rakstu krājumam Das lettische Buch, kas izdots sakarā ar Latviešu grā-

matu skati Leipcigā 1942. gadā. Šajā gravura,
kas tuva Plepja darinātam grā-



79

matu īpašuma zīmēm, piemēram

augšā parādītam L. Mālnieks Ex

Libris (nr. 97), daudz 30-to gadu
latviešu grāmatu grafikas iezīmju.
Kamuflētā lielā L simbolika, pro-

tams, nebija vajadzīga 30-tos gados.

98—101. Edvarts Virza, Straumēni. 1942. Bībeles papīra izdevums frontei ar blakus metienu biblio-

nnem. irieKsiapa un tituis ar aDiem prettituliem, kur Plēpis mums devis arī apdziedātās sirmās lauku

mājas ēku atveidu. Tāpat kā Virzām, Plēpim lauku māju jēdziens ir plašs, tas neierobežojas ar ēkām uri

materiālām vērtībām. Galvenais ir māju savdabīgās, laiku ritējumā veidojušās tradicijas, kuru apzī-

mēšanai Virza tik laimīgi izvēlējies vārdu „gaitas". Cik maz laukuma mākslinieks veltījis ēku at-
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tēlojumam, tik daudz vārpām, kas

tās izauklējušas, tā ievadot mūs ne

reālajā, bet simbolu pasaulē. Saules
stari laužas cauri stilizētām lapām,
kas tāpat kā kumeļi 115. attēlā ir

gada 12 mēneši. Šķietami nedroši,
pat neveikli veidotais teksts ir ap-
zināti taisīts panaivi primitivs kā

uz kāda laukuceļa stabiņa ap gad-
simtu maiņu. levērojiet balto ga-
rumzīmi vārdā „Straumēni" un

melnos atspulgus apļa vidū. Tech-

niski daudz vieglāk un vienkāršāk

būtu bijis paplašināt balto lauku-

mu un garumzīmi atstāt melnu tā-

pat kā burtus. Arī teksta fonu va-

rētu izveidot vienkāršāk un per-

fektāk, bet sausāk. Tas nav gri-
bēts. Vai Plēpis nevedinaskatītāju
uz Virzas domu

—
raudzīties uz

visu kā uz atspulgu velgā vai akā:

„Kad viņš kaut mirkli tur būs ska-

tījies, viņu aizgrābs velgā atstaroto

lietu skaistums, un ilgāki viņš pa-
kavēsies to aplūkošanā nekā tad,
kad viņš uz visām šīm parādībām
raudzītos virs zemes."

102. Plēpja ieskaņa Straumēnu ie-

vadam
—

Diendusas sapnis.
103—106. Poemas daļu — Gada
laiku rituļi.
107—110.Gadalaiku simboli.
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zam tik raksturīgie lauku pārpil-
nības atribūti tēloti ar gandrīz
taustāmu, pat uzbāzīgu sulīgumu,
bet tādēļ ari novietoti ārpus loga-
tiem

— tuvāk auglīgajai Zemgales
zemei. levērojiet, cik pārliecinoši
Plēpis prot parādīt vielu, piemē-
ram jēra mīksto vilnu Pavasarī,
cūkas šņukura trekno glumumu
Rudenī, cimdu maigo siltumu Zie-

mā. Vai nemanāt, ka gaiss ap riek-

stu čemuru ir dzestrs? Vai nav jā-
pasmaida par gaiļa „dziesmu"?

Ill—114.Apakšējārindākatram
gadalaikamraksturīgaisdarbsšeittēlots vienīgilogatarobežās,tāpatkā uz vāka(skat.ievadā),kurlo-gatā apvienotivisasimboli—dīg-lis, zieds,vārpaunleduspuķe,unietverti tikailogatarobežās,tāarīte. Plēpimneparastairizvairīša-nās no logataformasvariācijām,tāpat trūkst ,dialoga"arvisu,kasir ārpus tā. Klucīšamalasiritkānevīžīgi piešvīkātas,laivisauz-manība tiktuveltītalaukudarbureālistiskajamattēlojumam.

Apakšēja rinda katram

gada laikam raksturīgais darbs šeit

tēlots vienīgi logata robežās, tāpat
kā uz vāka (skat. ievadā), kur lo-

gatā apvienoti visa simboli— dīg-
lis, zieds, vārpa un ledus puķe, un

ietverti tikai logata robežās, tā arī

te. Plēpim neparasta ir izvairīša-

nās no logata formas variācijām,
tāpat trūkst , dialoga"ar visu, kas

ir ārpus tā. Klucīša malas ir it kā

nevīžīgi piešvīkātas, lai visa uz-

manība tiktu veltīta lauku darbu

reālistiskajam attēlojumam.

115. Straumēnu noslēguma Saules

kumeļi. Mēneši tēlotikā Osiņa ku-

meļi. Tie, kas pārstāv tēloto gada
laiku, novietoti uz zemes, pārējie
turpretim auļo ap sauli.
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116. Vāks latviešu daiļliteratūras sērijai Karavīra Bibliotēka.

1943. Oriģināls iespiests uz pelēka kartona, tāpēc šeit repro-

ducēts rasterā.

117—118 Kārlis Skalbe, Klusuma meldijas. 1943. Vāka viņ-
Jete un autora ģīmetne. Viņjete iespiesta ar blāvi zilganu
krāsu uz silta pelēki-zaļgana kartona. Autora ģīmetnē ievē-

rojiet ar skopiem līdzekļiem panākto materiāla atdarinājumu,
kaut vai aceņu stiklos un apkaklītē. Portreta tapšanas laikā

Plēpis saticis dzejnieku vairākas reizes. Skalbi viņš skatījis
kā mūsu tautas likteņa liecinieku okupācijas apstākjos. Galva

ierauta plecos, pasaku ķēniņa gaišās acis raugās neuzticīgi un

nogaidoši. Sakniebtās lūpas cietas kā krama šķautne.
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120*. Dzejnieks. 1942. Gravura te repro-

ducēta no reproauKcijas rasterā. Formats

restaurēts, vadoties pēc lietoto kaltu va-

dziņām un rasterā tīkliņa. Ar savu jūsmu

un gleznaino lirismu šī gravura maz rakstu-

rīga Plēpim. To parādam, lai dokumentētu

arī šo Plēpja mākslinieciskās personības pu-

si
— grafiķa brīžiem apliecināto vēlēšanos

kļūt par gleznotāju. Vai še nav arī ironi-

zēts par „liriķiem" 1942. gadā uz tautas

traģiskā posta fona?

Darba tapšanas gads mums nav zināms.

Ar dažāda blīvuma līniju rakstu, gan tās atstā;ot vienā

klājienā, gan krustojot dažādos virzienos, Plēpis panā-
cis dekorativu loku un pusloku spirāli ar kopēju centru

— māmuļas galvu. Arī lakatiņš no pilnīgi balta lauku-

ma līdz melnam daļēji seko šim pašam loku rakstam,

tādējādi dodot ne tikai vielai caurspīdīgumu, piemē-

ram lakatiņa stūrīšos, bet arī kustību sejā, kas šeit droši

raksturota, bet ne bez siltuma.

119. Māmuļa.
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Vāks, tituls ar prettitulu, (kas

kopā salaisti tikai šeit) un četri nodaļu tituli. Ilustrēt liriku,

ja tas vispāri ir iespējams, ir viens no grūtākajiem uzdevu-

miem. Lirika viegli pavedina mākslinieku izplūst, saskaldīt

darbu neskaitāmās daļās — vai arī iet pretējo ceļu — doto

vielu izteikt nedaudzos simbolos — īstenībā rotāt grāmatu ar

tēliem, kas lasītājā modinātu atmiņas un pārdzīvojumus dzejas

garā. Plēpis nav gājis nevienu no šiem ceļiem, lai arī viņa valo-

da ir simbolu pasaules daļa. Lai šī mazā grāmatiņa, kas kara

apstākļos, kad mūsu karavīri ar nepieredzētu varonībucīnījās

pret austrumu iebrucējiem, iegūtu lielāku viengabalainību un

spēku, mākslinieks atteicies no abstraktākiem rotājumiem un

tomēr koncentrējis doto vielu, pie tam īstenībā vienā pašā —

zirga — tēlā. Zirgs, Plēpja mīļākais dzīvnieks, šajā atvērumā

izteic sešus dažādus latviešu tautas pārdzīvojumus. — Rāmu

mieru un satraukuma pilnu nemieru pirmajās nodaļās. Kara

brāzmas un kara pulku saliedētību (125) un uzvaras cerības

(123), kad pēc kara tumsas un asiņainās nakts, saulei lecot

latvietis varēs ar savu karogu atgriezties uz rietumiem, uz mā-

121—126. Kara dainas. 1943.



jām. 50.000 tirāžā oku-

pācijas apstākļos un par

spīti cenzūrai un papīra
trūkumam, šī grāmata
varēja atrast ceļu uz lat-

viešu mājām un sirdīm.

levērojiet 125 attēlā, kā

mākslinieks, lai izceltu

kustību, zirgus apzināti
nostāda bioloģiski neie-

spējamā stāvoklī — ar

reizē izstieptām priekš-

un pakaļkājām. Māksli-

nieciski šāds kāju novie-

tojums tomēr ir vienī-

gais attaisnojamais, jo
acs auļojošo zirgu reģis-
trē tieši tā. Tā brīža, ko

mēs veltam, lai skatu

pārceltu no izstieptajām
priekškājām uzzirga pa-

kaļkājām, pietiek, lai arī

tās uztvertu kā izstiep-

tas. Nav parādīts tikai

viens no piecu nodaļu

tituļiem —
Karavīra lī-

gaviņa. Pēdējās nodaļas
titulu (123) Plēpis gra-

vējis pa
divi lāgi, jo pir-

mā varianta noskaņa
nav atbildusi grāmatas
koncepcijai.

Šeit ir jāapstājas pie
nodaļas titulaZīles vēsts

(126). Zīle latviešu dai-

nās ir nākotnes pareģe,

jo bieži tieši kara unne-

miera vēstnese: —

ZīP atnesa tādu vēsti,
Būs brālim karā iet.

Plēpis liek kumeļam sa-

dzirdētun saprast šo zī-

les vēsti un kumeļa sa-

traukumā mums to sa-

skatīt. Arī mākoņi še uz-

tver un atspoguļo vispā-

rējo satraukumu. Esam

izvēlējušies tieši šo no

daudzajiem Plēpja zir-

giem, lai tas uz grāma-
tas vāka — kā palielinā-
tadetaļaplakatiski paus-
tu sava laika nemieru.
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127—139. Adalberts fon Šamiso Pētera Šlemīla brīnumai-

nais stāsts. 1943. Ilustrācijas, sākuma un noslēguma viņjetes.
Sis ir pēdējais no Plēpja lielajiem darbiem latviešu grāmatu
grafikā. Teiksmainais saturs ļauj brīvu vaļu mākslinieka
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fantāzijai. Arī techniskā varēšana triumfē. Plēpis itin kā

rotaļājas ar kaltu, brīžiem viņam pietiek ar vienu pašu darba

rīku, velti te meklēt iesācēja palīglīdzekļa daudzasmeņu

kalta pēdas. Mūsu priekšā meistars, ar apskaužamu prasmi
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un plaši sazarotu darba lauku; žanrs, portrets, ainava —

viss viņam pa spēkam un pa rokai. 138. attēla sidrabaini

pelēkie toņi ar neskaitāmām smalkām pārejām, lai it sevišķi
saista uzmanību. levērojiet tumšo līkloču līniju zem ceļinie-
ka kājām. Tā nav gravēta kokā, bet viss koks ir padziļināts,
lai to izceltu. Bet cik tā vijīga un dzīva, tai apkārt nav

baltu laukumu, tā šķiet it kā būtu iezīmēta jau gatavajā
smalko līniju tīklā. Nekas nav samocīts tās tuvumā, un

tomēr viss šis smalko līniju tīkls radies pēc tam!
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Vāks — ģīmetne Karavīru biogrāfi-
ju sērijas pirmajai Durtnīcai. Plēpis neseko kādai noteik-

tai fotogrāfijai, kā tas bija ar Raini, bet veido pats savu

Kalpaka tēlu. Kaut arī zīmotnes norāda uz Kalpaka
dzīves pēdējiem mēnešiem, seja parādīta jaunāka. Tas

nav pasaules karu iznesušais, bet svaigais cīnītājs. Plēpis

nemēģina atrast fotogrāfisku līdzību, bet padara Kalpaku
pārlaicīgu. Viņš idealizē, bet izvairās portretu apvīt ar

Kalpaka nāves traģiku. Tas nav 19-tā gadā mirušais,
bet gan 1944-tā gadā dzīvais Kalpaks.

140. Kalpaks. 1944.
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141*.Pasaka. 1943. Darbam di-

vi plāni — konkrētais, reālistis-

kais priekšplāns un vizionalais,
teiksmainais fons. Fonā mēs at-

kal redzam niansēm bagātos sid-
rabaini pelēkos toņus, kuri nu

sāk saistīt Plēpja uzmanību un

plaukst viņa darbos. Diemžēl

mums nebija pieejams oriģinal-
spiedums. Šis irpārņemts no pa-

domju izdevuma „Liesma", kur

līnijas sakusušas un darba smar-

ža pagaisuši.

/iens

no neuauazajiem riepja portre-

tiem, pie tam mazāk pasūtīju-
ma darbs kā paša draudzības

apliecinājums. Galva ļoti tīri

griezta ar šķietamu portretis-
ku līdzību un atturīgu rakstu-

rojumu.

142. Meitenes galva. 1943.

Uz gleznieciski maiga un brīžiem, it sevišķi ap vīrieša augumu, gaisīgi viegla fona,

izceļas konvencionāli, bet tīri un sulīgi gravēti jauniešu augumi. Interesants ir fona līniju traktējums,
piemēram pa

labi no sievietes kājām. Plēpis ir sākotnēji atstātu melnu vītni atvieglojis ar sīku, smalku

kalta līniju tīkliņu un arī ar ieliektā kalta-grebļa palīdzību „ielaidis" vēl vairāk gaisa. Diemžēl, šo

darbu varam reproducēt tikai samazinātā formātā, tā sablīvinot līniju rakstu. Taču arī oriģinalnovil-
kumā redzamais koka klucīša apstrādājums figūru fonā ir Plēpim neparasts un piedod darbamvietām

svešādu — ne gravuras, bet ogles zīmējuma raksturu. Oriģināla izmēri 21,5X13,6 cm.

143*. Dārzā. 1943.
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144*. Saules atgriešanās iespiesta rasterā pec samazināta formātā un

tāpat rasterā iespiestās laikraksta reprodukcijas. Formats rekonstru-

ēts vadoties no nepja lietoto Kanu asmeņu piaiumiem unrasterā tīk-

liņa. Pēc šī attēla, protams, nedrīkst spriest par Plēpja techniku. In-

teresanta ir tematika. levērojiet barokāli veidoto bērnu (amoru) un

segas krokas. Publicēts 1944. gada aprilī.
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145, 146, 147, 148, 149, 150*, 151, 152*. 153. Grāmatu īpašuma zīmes.
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154. Ainava. Šis 1946. gadā gravētais darbs ir ka dzeguzēns Plepja produkcija.
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Nebūs grūti konstatēt meistara roku
koka techniskajā apdarē, taču darbam
trūkst šarma un plēpiskās spontanitates,
it sevišķi pašas ainavas tēlojumā. Tā ar

savu skaidro, reālistisko un sausi kons-

truēto perspektivu nelāgi atgādina foto-

grāfisku uzņēmumu pārceltu grafiskai
pavairošanai. Mākslinieka sirdsunsmaids
veltīti cūkām priekšplānā.
155. PastāstsII. //. 1946/47 (?). Kā Plēpis
šo darbu saucis mums nav zināms, kā

daudz kas cits no šī laika. Arī gads nav

drošs. Saules stari, mākoņi un dūjas rad-

niecīgi attiecīgiem elementiem Skaistā

dzīvē, taču šis darbs daudz drošāk kom-

ponēts, emocionāli nopietnāks, vairāk

nobriedis. Plēpis bieži tēlo dzīvi reizē

vairākos plānos ne tikai virsmas kom-

pozicijas, bet arī laika tecējuma un sa-

tura ziņā. Šajā darbā tas darīts jo seviš-

ķi veikli un vijīgi. Mums ir darīšana ar

meistaru, lūdzu ievērojiet to — ar meis-

taru un nozīmīgu mākslinieku. Nekas

te nav nejaušs un negribēts vai neizde-

vies! Tikai šķietami nejauši un pēkšņi
Plēpis ievada mūs citu cilvēku dzīvē.

Divas emocionālas struktūras ne tik

daudz pretstatītas kā sapītas viena ar

otru — prieks un bailes. No nelielas go-

tiskas pilsētiņas kā neredzama spirāle
atraisās darba kompozicija arvien lielā-

kos lokos līdz arī skatītājs ir ierauts ta-

jā. Darba augšdaļā fabriku dūmi pār-
vēršas mākoņos, kas sedz sauli un div'-
dūjiņas gaisā skrien. — Ceļinieks, kas
itin rāmi darba kreisajā pusē iet uz

priekšu — uz priekšplāna šķietamo idi-

li, balansēts šī spirāles loka labajā pusē
— ar tukšu lauku sētu un satrauktu,
pamestu zirgu. Priekšplāna figūras ir ak-

tieri. Kailās meitenes sejas vaibsti gan

droši, bet tikko manāmi iezīmēti un pauž
pustransa stāvokli; viņa neapzinās sevi,
viņa virpuļo ne tādēļ, ka ir priecīga, bet

tādēļ, ka jāpriecājas. Kautrīgais zēns

skatās ne tādēļ, ka ir ziņkārīgs, bet tā-

dēļ, ka ir jāskatās. Kaķim aste gan nav

bailēs izpūrusi, bet ķermenis savilcies

gatavībā visam. Vai kazlēns ir tiešām

tik bezbēdīgs kā to ķermeņa kustības

rāda? Seja tam izmisusi, acs stīva, iz-

teiksme fataliska. Vai tas ir sapnis va-

saras naktī vai murgs?
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157*. A. Puškina novele Dubrov-

skis. 1947 Viņjete. Šī Puškina dar-

ba ilustrācija ir tik reālistiska, cik

to sociālistiskais realisms prasa un

tik asociala, cik to latviešu māk-

slinieks varējis atļauties. Komen-

tāri, šķiet, lieki. Lūdzu apskatiet
cilvēku un lāci 74 attēlā, kur lācis

ir lācis, bet ne komediants lāča

ādā. Nenoliedzama atkal ir amat-

nieciskā prasme, bet trūkst māksli-

nieka vienreizības. Tā jau nonive-

lēta. Vai šo darbu būtu varējis dot

Plēpis un tikai Plēpis, vai arī ve-

sela rinda viņa laika biedru?

156*. A. Puškina novele Kapteiņa

meitiņa. Viņjete. 1947. Kirgizu

zirdziņu vietā Plēpis izvēlējies hi-

podroma auļotājus. Vai viņš tie-

šām būtu še domājisPugačeva jāt-
niekusOrenburgas stepēs? Kompo-

zicija Plēpim neparasta. Kustības

dinamismu pasvītro vadoņazirgs,
kas kā vienīgais novietots darbā

kreisās puses diagonālē, reizē sa-

dalot darbu divās daļās. Jātnieki

ar saviem zirgiem izbungo masu

kustību ritmu, kas vēl tālāk atbal-

sojas daudzo neparādītouzbrucēju

pīķos.

158. K. Rozenberga grāmatu īpašuma zīme. 1947. Pēdējais mums

zināmais i-iepja aarDs ar sitaiaram paguruma, atkārtošanās un

radošā darba stagnācijas pēdām. Ja ari tēlotie simboli būtu K.

Rozenberga paša izvēlēti, cik skaudri Plēpja sirdī atbalsojās nošu

skaņas dziesmai, „Kas dzīve manim ir?"
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slas fonds.].
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Skulme, Uga, Par grāmatas ietērpu. Daugava, nr. 2.
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Strazdiņš, J., Grafika. Krāj.: Latvijas tēlotājas māk-

slas pieci gadi 1934—1939. Rīga 1939. [Latvijas
rakstu un mākslas kameras izdevums. Redakcijas
kolēģija: J. Apinis, J. Bīne, Prof. J. Kuģa, L. Liberts,
J. PLĒprs, V. Tone.].

Suta, T., Romans Suta. Rīga 1975.

Šadurskis, Pāvels, Jānis Plēpis. Ce|a Zīmes, nr. 59.

London 1977.

Tidomane, G., Pēteris Upītis. Rīga 1975.

Upītis, Pēteris, (1) Latviešu kokdzeluma 100 gadi un

(2) Jāņa Plēpja grāmatzīmes. Liesma, nr. 5. Rīga
1958. (3) Jānis Eduards Plēpis. Krāj.: Latviešu tē-

lotāja māksla. Rīga 1960.

Varika, Adele, Alfreds de Misē — Ticiana dēls. Sē-

jējs, sept., Rīga 1939*.

Skat. Plēpis arī: Latviešu Konversācijas Vārdnīca,
sēj. XVI, Rīga 1937—1938. Es viņu pazīstu. Lat-

viešu biogrāfiskā vārdnīca. Rīga 1939. Latvju En-

ciklopēdija. Stokholma 1953—1955; [skat. arī Gra-

fika un Koka grebumi.].
Lietuviu Enciklopēdija, sēj. 23. Boston 1956.

Latvijas PSR Mazā Enciklopēdija. Rīga 1970.

* Citēts pec apgāda Zelta Ābele prospektiem nr. nr. 2, 3 un 5. Rīga 1936—1940.
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Fricis Ešmits

Kapakmens Jānim Plēpim.

Meža kapos, Rīgā. Granits. 1948.



99

PIELIKUMS

1

Raksti un vēstuļu fragmenti par Plēpi
Neiespiesti materiali

Manas atmiņas par Jāni Plēpi

Lilija Ozoliņa

Man ir bijusi izdevība tikties un iepazīties ar māksli-

nieku Jāni Plēpi. Bet tā bija īslaicīga pazīšanās un

sen atpakaļ. Viena vasara Rīgas Jūrmalā. Vai nu 1926.

g., kad beidzu ģimnāziju, vai gadu iepriekš.
Bijām neliels draugu pulciņš, kas bezbēdīgi pavadīja

vasaras brīvlaiku. Tur bija Erika Jansone, ģimnāziste,
viņas brālēns Jānis Jansons, ģimnāzists, Hugo Freima-

nis, no Technikuma, viņa draugs Adolfs Krūmiņš, arī

no Technikuma, vēl viena ģimnāziste Vilma (uzvārdu

neatceros) un, beidzot, es un mana māsīca Alise (abas
no Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijas). Tas, kas mūs saistīja,
nebija skolā nodibinātā draudzība, jo mēs nācām no

dažādām skolām, bet gan mūsu vecāku savstarpējā
pazīšanās, daļēji radniecība. Mēs bijām „vcci pazi-

ņas", kas diezgan bieži mēdzām satikties vienā vai

otrā
no mūsu vecāku mājām.

Tanī vasarā — 1925. vai 1926. gadā — mūsu vidū

bija arī Jānis Plēpis. Viņš bija ..ienācējs". Ne ar vienu

no mūsu ģimenēm viņš nebija saistīts, nevienam no

mums nebija arī skolas biedrs. Kā viņš mūsu vidū ie-

kļuva, to vairs neatceros. Liekas, viņu ieveda Adolfs

Krūmiņš.

Plēpis iedzīvojās un turējās kopā ar mums visu se-

zonu, cik jau nu viņa apstākļi to atļāva. Mums, pārē-

jiem, bija Jūrmalā vasaras mītnes, bet Plēpis braukāja
no Rīgas.

Atceros Plēpi kā ļoti glītu zēnu. Tad jau viņam va-

rēja būt tikai ap 17 g. Atceros, kā vienmēr kārtīgi
ģērbušos.

Bet manās atmiņās Plēpis palicis savādāks nekā citi.

Mēs visi bijām bezbēdīgi, jautri, bet zēni katrs izcēlās

ar kautko īpatnēju: vienam patika dejot, otram dzie-

dāt, bet citam atkal runāt un jokot. Lielākais jokda-
ris bija Plēpja tuvākais draugs Adolfs Krūmiņš. Bet

Plēpis nebijane kaislīgs dejotājs, ne dziedātājs, ne arī

sarunu vedējs. Viņš izcēlās, varētu teikt, ar korektu

atturību. Piedalījās sarunās, bet ne reti arī klusēja.

Jokoja, bet nekad pārāk daudz. Un vienmēr loti pie-

klājīgs. Plēpja atturība, tāpat kā rūpība apģērba ziņā

un akcentētā pieklājība, nebija mākslota poza, bet viņa

dabai atbilstoša. Šīs viņa īpašības mūsu attiecības

netraucēja. Mēs, pārējie, Plēpi pilnā mērā akceptējām
kā kopēju draugu un, domāju, arī Plēpis jutās mūsu

vidū labi.

Pie Plēpja atturības piederēja arī tas, ka viņš nemē-

dza par sevi runāt vai vispār kautko stāstīt, kas at-

tiektos tikai uz viņu. Es pat nezināju, vai un kādu

skolu viņš apmeklē, vismaz man tas nav palicis atmi-

ņā. Dzirdēju, ka viņu interesē māksla, ka viņš zīmē

vai glezno, bet nevienu viņa darbu netiku redzējusi.

Tos viņš nerādīja un par tiem arī nerunāja.

Neatceros, ka Plēpis kādreiz būtu stāstījis par savu

ģimeni. Tikai tagad lasīju, ka viņa tēvs bijis ormanis.

Bet es nedomāju, ka Plēpis būtu to tīšām slēpis, no tā

kaunoties. Viņam nebija mazvērtības kompleksa. Bez

tam mēs visi izturējāmies kā līdzīgi, neviens nejutās

pārāks par otru, kaut arī mūsu ģimenēm materiālie

apstākli nebija pilnīgi vienādi. Mūsu kopējās izprie-
cas neprasīja lielākus izdevumus. Pudele augļūdens
un tortes gabaliņš, virpuļgrīdu apmeklējot, tas bija viss.

Par politiskiem jautājumiem nedebatējām, vismaz

nekādu asāku domu izmaiņu neatceros. Neatkarīga,
nacionāla Latvijas valsts mums bija pati par sevi sa-

protama lieta. Nedomāju, ka kāds no mūsu vidus būtu

piederējis kādam aktivam politiskam nogrupējumam.
Arī Plēpis nevarēja šinī ziņā būt izņēmums, nekādā

gadījumā ar noslieci uz „kreso pusi", jo tad jau viņš

būtu meklējis citu sabiedrību. Šeit varētu piebilst, ka

ģimeņu attiecībās visvairāk mums iznāca baudīt Frei-

maņu viesmīlību. Arī Plēpis tur tika ļoti sirsnīgi uz-

ņemts. Freimaņu vasarnīca bija mūsu satikšanās

centrs. Bet tieši Hugo Freimanis vēlāk kļuva par

Baigā gada upuri — viņu apcietināja un viņa līķi vē-

lāk atraka vienā no komunistu atstātajiem masu ka-

piem. Par mūsu pulciņa dalībnieku garīgajām intere-

sēm zināmā mērā liecina fakts, ka divas no ģimnazis-

tēm savām tālākām studijām izvēlējās teoloģijas fa-

kultāti.

* Pergaments un spalva. Noslēguma viņjete Pētera Šlemīla sestai nodaļai.
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Kādai konfesijai piederēja Jānis Plēpis, to nezinu.

Neatceros, ka mēs būtu šādā sakarībā debatējuši ti-

cības lietas.

Varu vēl piebilst, ka Plēpis nesmēķēja, tāpat kā visi

pārējie. Par alkoholu vispār nevar būt runa — mūsu

sabiedrībā to nelietoja.

Mēs daudz staigājam, peldējāmies, vizinājāmies pa

Lielupi laivā, apmeklējām Jūrmalas koncertus, dejojām

Herberts Sils. 1929./30. gadā Tautas augstskolas zī-

mēšanas studija atradās Draudziņas ģimnāzijas pagra-

bā, Ģertrūdes ielā. To nevar saukt par R.Sutas studiju
oficiāli, lai gan faktiski jau tā bija, jo R.Suta bija vie-

nīgais vadītājs un pedagogs. Uz dažām stundām tika

pieaicināti citi, iepriekš bija Puzirevskis, manā laikā —

svētdienās — Übāns.

Vienu noteiktu dienu nedēļā (otrdienās?) R.Suta

audzēkņiem lika atnest skices, tā sauktās kompozicijas
(temperas gleznojumi,tušas mazgājumi), kuras meistars

ņēma un izārdīja savā asprātīgajā veidā un salika at-

kal kopā, kā tam vajadzētu būt, paralēli analizējot

vecmeistaru kompozicijas pēc reprodukcijām vai at-

miņas. Liekas, ka kompozicijas lietās R.Suta bija lie-

lākais „specs", ja vispār vēl kāds bija starp pedagogiem
akadēmijā. Tā laika J.Plēpja zīmējumi atmiņā paliku-
ši ar vienu otru mmiaturizpildījumu, piemēram paš-
portreja pastmarkas lielumā, ļoti rūpīgi nopunktēta ar

asu (spiču) akvareļa otiņu (ļoti līdzīgi Jupatova mi-

niaturbildītēm). Nobrīnījos par viņa pacietību, apskau-
du rūpību. Tad dzirdēju, ka viņš iepriekš esot bijis

pulksteņmeistara māceklis, un tikai daudz vēlāk, sa-

pratu cik tas svarīgi viņa vēlākajā darbā gravurā kokā.

J.Plēpis bija studijā pirms manis, kad es sāku zīmēt

galvas pēc modeļa, viņš zīmēja aktus. Telpa bija vie-

na. Atceros viņu kā lielāko no audzēkņiem — garumā,

plecos un smagumā. Daži bija tikai gari, vai tikai plati.

Plēpis — liels, melns (melni mati, tumši ģērbās), kluss,

pasmags — tāds palicis atmiņā. Seja bija tāda japa-
niska — mazrunīga. Vispār — atturīgs, savaldīgs, šķie-

tami diferencēts — sevišķi pret jaunajiem, pie kuriem

arī es skaitījos.

Pie viņa mājās esmu bijis tikai pāris reizes, laikam

1931. un 1934. gados. Viņš dzīvoja kādā tumšā, trū-

cīga izskata dzīvoklī kaut kur Maskavas priekšpilsētas
sākumā (netālu no dzelzceļa). Neesmu saticis nevienu

viņa piederīgo.

Pirmajā reizē viņš rādīja eļļas gleznojumus uz au-

dekla un stikla. Otrreiz — kad pēc linoleja griezuma
viņš bija sācis mēģināties gravēt, pareizāk sakot, skrā-

pēt (ar adatu) ne kokā, bet celuloida plāksnē (lētāks
materials). Te vēl nebij ne rūpības, ne precizitātes zī-

mējumā. Šādā technikā nebija arī melnbalto laukumu

uz virpuļgrīdas un mājās. Katrs jutās priecīgs draugu
vidū. Šo jaunības izklaidēšanos, domāju, meklēja un

mūsu pulciņā atrada arī Jānis Plēpis.
Ar skolas beigšanu katram sākās savs ceļš. Agrākās

saites pamazām izira. Jāni Plēpi nekad vairs netiku

satikusi.

Vesterosā, 7. janvārī 1980.

rotaļas, tikai baltas līnijas melnā fonā. Arī Mežotnes

pils liekas darināta tādā veidā. Man personīgi tas ne-

patika. Mani kaitināja arī viņa klamsīgas figūras šajos
darbos, kādas R.Suta kompozicijas stundās mēdza saukt

par stīvajiem banditiem un, kas — nezin kāpēc — sā-

kumā bija tādas daudziem studijas audzēkņiem, par

spīti viņu labajai prasmei zīmēt pēc modeļa. Varbūt

tā bija tā skaidrošanās pāreja no reālā zīmējuma stu-

dijā uz abstrakto kompozicijā.
Visvairāk ar J.Plēpi esmu ticies dažādos maizes pel-

nīšanas darbos, dažādu izstāžu iekārtošanā un izskais-

tināšanā, kur galvenokārt darinājām plakātus, piemē-

ram biroju iekārtas, lauksaimniecības kameras, sabied-

risko lietu ministrijas skatēs. Par mākslu tur nav ko

runāt. Plēpim bieži lika rakstīt garu garos tekstus uz

audekla vai finiera plāksnēm, jo, pateicoties viņa rū-

pībai, viņam padevās burtiņu vienāda izzīmēšana. Šis

daiļkrāsotāja darbs bij garlaicīgs. Daudz laika pava-

dījām, pļāpādami par visu ko, bet — neko vairs ne-

atceros.

Nekad neesmu viņu redzējis iekaisušu strīdu, nedz

arī ļoti jūsmojam par kaut ko. Neviena ienaidnieka

arī nebija. Vienmēr mierīgs, gandrīz flegmātisks, varbūt

ārēji. Nezināms nekas par viņa iekšējo pārvērtību.

Ārēji tādas nebija. Satiku viņu šad tad vēlākos gados

dažādās izstādēs, pārmainījām pa vārdam — nenozī-

mīgi. Priecājos, ka ar katru gadu viņa gravuras tech-

nika uzlabojās, kļūst smalkāka, gaišāka, mākslinieciski

interesantāka tieši nelielajos darbiņos — viņjetēs, cx

libris. Pateicu to viņam kādā Zaļās Vārnas izstādē —

Plēpja vaigs uz brīdi kļuva gaišāks gan, kaut mani

viņš sevišķi nopietni neņēma.

Viņa ārējā stāja ļoti sakrīt ar viņa darbu mierīgo
stabilitāti, reizēm pat kaitinošo simetriju un zināmu

sastingumu, kas kopā ar viņa apsvērto skaidrību un

jauko vienkāršību uzskatāma par klasicisma līniju.
R.Suta, Parizes skolas pārstāvis, jau no laika gala

bija pratis ieaudzināt mīlestību uz visu labo, vienmēr

likdams pie sirds studēt — un vēl reiz — un vēl —

studēt vecmeistarus. Nezinu pat, kādi no pēdējiem bija

Plēpim tuvi.

Pašās beigās — galīgi skaidrs, ka Plēpi atraka Zelta

Ābele. Bez šī praktiskā sākuma Plēpja mākslinieciskā
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personība un viņa darba spējas butu veidojušas nez'

kādā virzienā un nez ar kādām sekmēm.

Izvilkumi no 3. 8. 58. Sidnejā rakstītās pavadvēstules:
„Tas ir jauki, ka Plēpis tiks pie sava krājuma, kaut,

,principā' esmu pret viena vīra izrādēm trimdā. Ma-

nuskripts ir 0.X...."
„. . . Par min. krieviem, kas

noteikti ietekmēja (arī Joninas'u — un nevis Ā[belīte]

ar Pl[ēpi] kā Anšlavs kaut kur palaida) nez' kāpēc

jāsaka "but the technical skill (only?)." F[avorskis]

un Kr[avčenko] bij mākslinieki uz goda (Pikovu ne-

zinu). Varbūt īsrakstam pārāk akcentēts Plēpja mie-

rīgums, (kas tāds bij Ābelītim, Upītim, Zeberiņam),

kas nav nekas sevišķs 'grauzēju' grupā. Manuprāt ir

jāatzīmē, ka modernajos laikos ir divi virzieni

(direktions): 1) The free expressionistic approach (piem.

Junkers), kurus sauc par ,painter-engraver' un 2)

the more precise meticulous rendering of a subject
where the technique is given fuller importance (over

developed, sophisticated' reizēm pie minētā Joninas).

Plēpis balansēja vidū; pēdējais ir tekstā, tomēr prasās

vēl kāda rinda..."
„. . . varbūt var iespraust salīdzi-

nājumam, ka angļu wood engraving renaissance, ir ap

Kārlis Dziļleja. „Raiņa ģīmetne. J.Plēpja kokgrie-
zums ir tiešs fotogrāfijas atdarinājums (skat. klātpie-
liktos 2 fotoattēlus ar paskaidr. otrā pusē). Uzņēmu-

ma variants ar rokā atspiestu galvu atrodams prof.
L.Bērziņa red. Latv. lit. vēstures 4. sēj., 1936. g. Lai-

kam nemaldīšos, ja teikšu, ka tas ir Klio (Medņa)

uzņēmums: J.Rainis draudzējās ar Medni un viņa

kundzi, brauca uz laukiem viņiem līdzi ciemoties u.t.t.

Vairākas fotogrāfijas, cik noprotams, izdarītas vienā

laikā: tie paši svārki (skat. atloku), tā pati ar adatu

saspraustā apkaklīte, tā pati adītā šlipse, kādas toreiz

bija modē, arī tā paša cirpuma bārda un ūsas. Visas

šīs fotogrāfijas var būt izdarītas 1925. g., kad svinēja
Raiņa 60 g. jubileju."

„Rigas ormanis nekādā ziņā nav ,glezna', kā tas

,Atpūtā' atzīmēts. Tur redakcijā sēdēja tādi analfa-

bēti mākslas lietās, kas tiklab spalvas zīmējumu kā

kokgriezumu, ar vārdu sakot katru ,bildi' sauca par

.gleznu'! J. R. Kasparsonam lika izkolorēt kādu foto-

grāfiju — arī tā bija 'glezna'! Nedomāju, ka šis J.

Plēpja darbs būtu bijis ,kolorēts zīmējums': attēls

skaidri rāda, ka tas ir kokdzelums un nekas cits! Ide-

jiski tasvarētu simbolizēt viņa tēva personu vai arodu".

. . . „Draugi. Linogriezumā nav nekādu pazīmju, kas

liktu noģist, ka šie draugi ir karavīri vai revol. cīnī-

tāji (kur ieroči?). Laika ziņā tas tomēr sakrīt ar re-

-1904/5 un Wood Engravers Society, dibināta 1920,

bet tas tikai angļu zemēm der. Vai studijā Plēpis bij
līdz 1933 (1932?), bet tas nav svarīgi. Par viņa nāvi

no Rīgas rakstīja: pašnāvība. Vaicāju: kādi iemesli?

Atbilde: ,Pie mums nav pašnāvībām citu iemeslu kā

romantisku!'

No 15. maija 1954. vēstules:
„.. .Par pašu studiju,

resp. tās atmosfēru un 'brillēm' — rakstīšu atsevišķu

rakstu Latvijai, ja tik Klāns gribēs iespiest. Lieta tāda,

ka man ir apnicis dzirdēt un lasīt (arī Latvju enciklo-

pēdijā!) nepareizības par šo it kā sarkano studiju. Stu-

dijā valdīja pilnīgi demokrātisks gars, ko par sarkanu

varētu saukt tikai no kāda speciāla 15. maija (šodien!)
viedokļa. Kad es strādāju Ilustrētajā Vārdā, bija pie-
nākusi ziņa, ka R.Suta miris kaut kur Krievijā un es

lūdzu NN uzrakstīt piemiņas rakstu, ko viņš atteicās,

aizbildinādamies ar nac. stāju, kas to liedzot. Mēs ap-

mainījāmies pāris vēstulēm, kas mani izbrīnināja ar

to neloģismu, ko uzliek tāda stāja. Man personīgi šo-

gad ir sava veida 'jubileja', jo pirms 25 gadiem sāku

pie R.Sutas mācīties zīmēt. Tāpēc..."

publikaņu izmisīgo cīņu sākumu Spānijā. Toreiz turp

devās arī daudzi latviešu jaunekļi,arī no Tautas Augst-

skolas un soc.-dem. aprindām. Tas varētu būt Plēpja
draudzības un solidaritātes apliecinājums viņiem. Neit-

ralizētais fons (it kā kādas ēkas niša kā paslēptuve)
varētu būt izvēlēta Plēpim nepazīstamā Spānijas pei-

zaža vietā. Latvijā tanī laikā nekādas asiņainas sa-

dursmes nav notikušas (Masaku noslepkavoja priekš
vairākiem gadiem)".. .

... „Linogriezums Gājiens. Mans apraksts par mil-

zīgo, boļševiku apšaudīto gājienu uz Taurijas pili Pē-

terpilī 1918. g. 5. janvārī atrodams Latvju Ziņās 1947.

g. 20. dec. n-rā. Apskatot J.Plēpja 1932. g. linogrie-

zumu, šaubos, vai tam varētu būt kāds sakars ar to

notikumu Pēterpilī, ko Plēpis pats nav redzējis. Aiz

gājējiem redzamā ēka (pa kreisi) ir Rīgas nomaļu

raksturīga iezīme. Bez tam, Pēterpilī gājiens notika

dziļā ziemā, kad visi bija ģērbušies mēteļos vai kažo-

kos, zābakiem vai vaļenkiem kājās. J.Plēpja gājēji va-

rētu būt pavasarīgi 1. maija miermīlīgi demonstranti."

„Zemnieks. Domāju, ka J.Plēpis te būs portretējis
kādu konkrētu personu, bet kā cilvēks no vienkāršas

tautas tas apzīmēts par anonimu zemnieku. Tanī ska-

toties, man iešāvās prātā salīdzinājums: rainiska seja

(īpaši acis!) zem Veidenbauma cepures!" (No 6. 6. 61.

vēstules).
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Jānis Plepis un Zaļā Vārna

Mārtiņš Zīverts

Ir cilvēki, ar kuriem var būt kopā, vai satikties bieži

un gadiem ilgi, un tomēr viņi paliek pazīstami sveši-

nieki. Bet ir arī tādi, ar kuriem vajag satikties tikai

dažas reizes, pārmīt dažus pat nenozīmīgus vārdus,

un ar to pietiek, lai šos cilvēkus iepazītu kā tuvus

draugus. Pie pēdējiem piederēja Jānis Plēpis. Liela

auguma, veselīgas būves jauneklis, tumšiem kupliem
matiem, viņš ārēji likās tāds, kas ar varenu balsi iz-

drebinās katru telpu un ar valdonīgu stāju izvirzīsies

katras sabiedrības uzmanības centrā. Patiesībā nenotika

ne viens, ne otrs. Vārdos pakluss un atturīgs, diez-

gan grūti ievelkams sarunā, un tikai pamazām iekais-

dams, kad domstarpības par kādu glezniecības jautā-
jumu sāka izvērsties ķildā. Zaļajā Vārnā tādas ķildas

bija neizbēgamas un nepieciešamas, tās piederēja it kā

pie labā toņa. Kāds no ārpuses, šai sabiedrībā ieklīdis,

varēja domāt, ka nupat salikuši ragus kopā divi nāvīgi
ienaidnieki. Patiesībā tās bija ļoti draudzīgas un mier-

mīlīgas diskusijas, jo pretiniekiem nebija nekāda naida,

tikai dedzīgais temperaments neļāva diskutēt rāmi

flegmātiskā garā.

Bija tur arī savas lēnās cūkas, kas allaž raka dziļās
saknes. Šai grupai piederēja arī Čaks. Viņš gluži nevai-

nīgi piesēdās diviem strīdiniekiem, pavisam vienaldzī-

gi un klusām tanīpiemetapa vārdam te viena, te otra

labā, un tad ar gandarītu smīnu (Čaks neprata smie-

ties, ne smaidīt, — tikai smīnēt) vēroja, kā piezīmes
skartais ķildinieks salēcās, it kā par ciešu uzsēdies dī-

vānā ieklīdušai kniepadatai.
Šādā trokšņainā kompānijā reiz redzēju Jāni Plēpi.

Zaļā Vārna rīkoja izstādi Jelgavā, atklāšana bija no-

likta nākamā dienā, bet visu sestdienu un iepriekšējo
nakti puiši bija strādājuši, gleznas transportējot un

uzkarot. Kad viss bija sakārtots, tika uzņemts svēt-

vakars, kas notika Baltgaiļa dzīvoklī Svētes ielā.

Dzīvoklis bija diezgan plašs, bet tik tumšs, drūms un

nemājīgs, ka šai ziņā par to pārāka vairs nevarētu at-

rast. Bet reālā apkārtne nevienu netraucēja, to pat

neievēroja šie jaunie mākslas entuziasti, kas dega lielas

nākotnes cerībās un kopā ar sev līdzīgiem meklēja
savu paša ceļu.

Lietas nepazinējam tāds zaļvārniešu vakars varēja

likties kā parasta pļēguru kompānija. Lielajā galdā
diezgan daudz pudeļu, bet ēdamais veseliem kalniem,

par ko allaž gādāja dažas rūpīgas saimnieces, zināda-

mas, ka jaunie gleznotāji un dzejnieki palaikam dabū

pievilkt jostu, tas saderas ar dzīves kārtību. Taču ār-

puses viesim drīz vajadzēja atzīt, ka fasāde viļ. Kaut

arī iereibuši, dzīrotāji nekādas vaļības neatļāvās. Ja

kāds gribēja pateikt stingrāku bezkaunību, tad tai va-

jadzēja būt asprātīgai, citādi klausītāji to palaida gar

ausīm kā nedzirdētu. Šādos vakaros glāzes cilāja ne

tāpēc, lai apdzertos, bet gan tāpēc, lai sagaidītu sauli

uzlēcam un kopā ar draudzīgiempretiniekiem cīnoties,

lūkotu noskaidrot tos jautājumus, kas pašam vairāk

spiež. Kad puiši ieradās izstādes atklāšanā, tad pēc

divām negulētām naktīm viņi izskatījās kā caur sienu

izvilkti.

Latvju Enciklopēdijā ieviesusies piezīme, ka Zaļā

Vārna pēdējos pastāvēšanas gados pievērsusies dikta-

tūras režima slavināšanai. Tā ir nožēlojama aplamība.

Zaļajā Vārnā vispār nekādas politiskas ievirzes nekad

nav bijis. Tur bija cilvēki ar galēji labo politisko pār-
liecību, un bija arī pagrīdes komunisti. Mēs to zinā-

jām, bet gar katra biedra politisko pārliecību mums

nebija nekādas daļas. Politiskās lietas mums likās pārāk
nenozīmīgas un sīkas. Ikviens varēja piederēt pie jeb-

kādas politiskas vai reliģiskas konfesijas, tas mums bija

vienalga. Mākslas patiesības meklēšana bija galvenā.
Katram zaļvārnietim ārpus biedrības bija brīvas rokas

rakstīt un gleznot,kā viņš grib. Bet tā kā 30-tos gados
zaļvārniešu liriķu grupa bija sevišķi spēcīga, un šie pui-
ši aiz vistīrākās pārliecības pievērsās toreiz modē nā-

kušajam nacionālajam pozitivismam, tad sabiedrībā

radās ieskats, ka Zaļā Vārna ir politiski orientēta bied-

rība, kas slavina režimu.

Līdzās Plēpim Zaļajā Vārnā bija arī otrs ļoti spē-

cīgs gravuras meistars — Aleksandrs Junkers. Viņi

abi papildināja viens otru. Cik Plēpis bija brašs un iz-

skatīgs, tik Junkers mazs, ar sarauktu pašpuikas pieri,

bet labu sirdi. Plēpja tēvs bija ormanis, Junkers pats

bija šofers. Junkers sākumā bija realists, Plēpis ar

katru gadu vairāk pievērsās romantiskā ornamenta

līnijai, kas viņa gravurā sāka pieņemt arvienu brīvāku

plūdumu. Neraugoties uz savu proletārisko izcelsmi,

viņš bija aristokrāts. Man liekas, arī nacionālists, lai

gan par to nekad netikām runājuši. Junkeram politis-
kās simpātijas vienmēr svērās uz kreiso pusi. Bet abi

bija īsti mākslinieki.

Es nedomāju, ka Plēpis ar prieku būtu ķēries pie
kādas grāmatas ilustrēšanas, kā piemēram Virzas

Straumēniem, aiz kādām politiskām simpātijām pret

grāmatas autoru. Viņš bija pārāk īsts mākslinieks, lai

zemotosacumirklīgās politiskās situācijas priekšā. Viņš

tikai izvēlējās ilustrēšanai autorus, kas bija tādi paši

romantiķi kā viņš pats.*

Gravura kokā, liekas, jau no sākta gala bijusi Plēpja
lielā mīlestība. Bet viņš saprata, ka šai īpatnējai tech-

nikai nevar pieiet nesagatavots, tad koks nekad neat-

klās to burvību, ko sevī slēpj. Tāpēc Plēpis cītīgi mē-

ģinājās arī citās technikās, lai atrastu to, kas tur sav-

dabīgs, un tādā kārtā nokļūtu pie gravuras technikās
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I Latvijas kokgrebumu izstādē Rīgā, 1944. Pirmā rindā, no kreisās: JānisPlēpis, Aleksandra

Ilgaža, Oļģerts Ābelīte. Otrā: — Aleksandrs Junkers, Marģers Vītoliņš, Pēteris Upītis,
Zaķītis (muzeja darbinieks) un Kārlis Baumanis.

noslēpuma. Viņš strādāja arī ar eļļu, temperu, akvareli

un pasteli. Arī darbu dažādība bija liela: ģīmetnes, de-

korāciju meti, dabas studijas un pat — stikla glezno-
jumi. Nekad nebijis glezniecībā sevišķi ieinteresēts, es

tagad, pēc tik ilga starplaika, nevaru tuvāk pakavē-
ties pie Plēpja gleznotajiem strādniekiem, kareivjiem,

meitenēm un ceļiniekiem. Ja arī atmiņa neviltu, tad

iespējams, ka toreiz man bija cits vērtējums pie tām

pašām lietām kā tagad. Es tikai varu sacīt, ka Plēpja
interešu un tematiskais loks bija plašs.

Jānis Plēpis no Zaļās Vārnas nav šķirams. Viņš pie-
dalījās visās zaļvārniešu izstādēs no 1930. gada, un to

skaits biedrības pēdējo 10 gadu laikā pārsniedza 15.

Biedrības dibinātājs un iedvesmotājs bija Kārlis Balt-

gailis, bet no 1937. gada līdz biedrības slēgšanai 1940.

gadā tās priekšnieks bija Jānis Plēpis.
Ir skumji atcerēties labu cilvēku un draugu, kam

bija jāaiziet varmācīgā nāvē, bet vēl skumjāk ir zināt,

ka labākais, ko viņš varēja veikt, palika nepadarīts.

[Maijā 1959.]

* Izdevēja piezīme. Nevaru atcerēties nevienu pašu ga-

dījumu, ka Plēpis „izvēlējās ilustrēšanai autorus", ka

viņš pats piedāvātos ilustrēt kādu grāmatu vai atteik-

tos no kāda piedāvātā darba. Citādi šinī pielikumā
iespiesti raksti nav komentēti. M. G.
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Anšlavs Eglītis. „Izlasīju rakstu par Plēpi un do-

māju, ka tas ir gluži labs. Vienīgi gribētos noteiktāka

virziena raksturojuma. Tagad vienīgais pieturas punkts
ir viņa skolotājs Suta. Par to ir teikts, ka tas noenku-

rojies „franču skolā". Franču skola ir plaša kā jūra.

Jāaizrāda, ka viņš ir ekspresionists ar formālu noslieci

uz konstruktīvismu un kubismu (laba kompozicija),
bet pēc būtības stāstītājs un ilustrētājs (žanri un ,je-

fiņi' ). Plēpis sākumā diezgan tuvs Rīgas grupas krei-

sajam spārnam, Kazaka un Grosvalda iespaidi, vēlāk

tas kļūst valdošā ,pozitivisma' iespaidā reālistiskāks.

Derētu vairāk izcelt viņa tieksmi uz tīri ornamentalām

kompozicijām — ar dažādiem stariem un lokiem ielo-

gotās ilustrācijas un tituļlapas. Stipra ari tieksme uz

rustikalo latvisko tautiskumu. Var ari piezīmēt, ka

viņš ir apdares virtuozs; zīmējums pats par sevi viņam

nav sevišķi svarīgs." (No 25. 7. 58. vēstules.)

„
. . .Man bija reiz, īsi pēc Plēpja nāves, resp. pēc tam,

kad to uzzinājām, neliels rakstiņš par viņu. Laikam

iespiests vēl kādā Vācijas izdevumā. Es izmeklējos pa

visām savām papīru mapēm, bet man neizdevās to

sameklēt.. . Atceros Plēpi kā liela auguma, plecīgu
jaunekli, palielām mīkstām rokām, proporcionelu, glī-

tu, allaž smaidīgu seju. Viņš bija arvien ļoti mierīgs,

mazliet pat pagauss un kā likās, ļoti labsirdīgs. Neat-

ceros, ka par viņu būtu kāds sūdzējies. Viņa kundze

bija tikpat smaidīga un pievilcīga kā Plēpis, tikai pa-

visam miniatūra. Reizēm Plēpis jokodamies ņēma viņu

padusē .. . Plēpis atstāj harmoniska, izlīdzināta, paš-

apzinīga cilvēka iespaidu,kaut gan stipri iekšupvērsta,

diezgan nerunīga. Ja ir taisnība, ka viņš izdarījis paš-
nāvību, tad tiem vajadzēja būt patiesi necilvēcīgiem

spaidiem, kas salauztu tik saulainu personību." (No

14. 4. 59. vēstules.)

„.. . Ģenerālis ar interesi sekoja Zelta Ābeles gaitām,
un mūsu īsas sarunas pa laikam grozījās ap grāmat-

niecības un rakstniecības jautājumiem. Latviešu lite-

ratūru ģenerālis, kā likās, pārzināja ļoti labi.

Atmiņā palikušas kādas īpatnējas un strauji sarīko-

tas svinības Gopperu Rīgas miteklī. Liekas 1939. gadā
Zelta Ābeles apgāds saņēma Prezidenta balvu par

skaisti izdoto Edvarta Virzas poēmu Hercogs Jēkabs.
Atceros, ka Miķelis bija satraukts par viņa apgādam
parādīto godu un jau godalgošanas dienas novakarē

sarīkoja svinīgas pusdienas poēmas autoram, ilustrē-

tājam un tuvākiem līdzstrādniekiem. Viesi tika sazi-

ņoti lielā steigā, ēdieni pasūtīti no Armijas ekonomis-

kā veikala un mielasts apgāda šaurajiem naudas ap-

stākļiem izmaksāja padārgi.
Mēs sēdējām pie galda sveču gaismā. Uz atsevišķa

galdiņa tuvumā stāvēja Prezidenta balva — liela, ma-

sīva vāze, iezaļgani izgleznota ar tautas dziesmas

motivu Ai zaļai līdaciņa. Vāzi bija darinājis kāds pa-
zīstams mākslinieks, bet tā vārdu vairs nevaru atce-

rēties. Ari uz galda, starp citiem ēdieniem un mirdzo-

šajiem traukiem, atceros diženu, skaisti garnētu pildītu
līdaku. —

Pie galda bija ari ģenerālis Goppers. Sveču dzelte-

nīgā gaisma apspīdēja viņa augsto pieri, acis raudzījās

pētošas un nopietnas. Viņa sejas apakšdaļu apēnoja
raksturīgās platas ūsas. Ģenerālis nebija sajūsmināts
15. maija apvērsuma cienītājs un uz dažām jaunā
režima īstenotām pārgrozībām skatījās skeptiski, taču

dēla sekmēm viņš dzīvoja līdzi un šajā vakarā atceros

viņu smaidīgāku un omulīgāku nekā citkārt. Otrā

galda galā sēdēja ģenerāļa kundze kā arvienu rāma,

apdomīga, gandrīz svinīga, bet arvienu vairāk iesil-

dama un iejuzdamās mielasta pacilājošā, svinīgā un

reizē intimā gaisotnē. Tās taču bija mākslas lietas,

neatlaidīgi un ilggadīgi mākslas centieni, ko valdība

bija ievērojusi un pagodinājusi!Mēs visi jutāmieskā sa-

zvērnieki, kam beidzot pavērušās cerības īstenot lie-

lākus nodomus. Edvarts Virza zibināja aceņu stiklus,

kailo galvaskausu un savu ironisko, divdomīgo, vaļš-

ķīgo un reizē jūsmīgi aizraujošo smaidu. Virza pazina
sabiedrībā tikai divus stāvokļus — vai nu viņš —

pagaidām — klusēja, vai arī pilnīgi pārvaldīja saru-

nas ar savas skaļās balss modulacijām un neizsmeļa-

majām asprātībām. Vēl atceros mūsu, varbūt visiz-

smalcinātāko kokgriezēju, Jāni Plēpi, poēmas ilustrē-

tāju, stalta, plecīga auguma jaunekli ar lielu, bet sa-

mērīgu inteliģentu seju, klusu sēdam un vieglu, kaut-

rīgu smīnu raugāmies svecēs. Viņam blakām sēdēja

brīnumapdāvinātais, daudzu techniku virtuozs Oskars

Norītis, kas bija iekārtojis un ilustrējis daudzas Zelta

Ābeles grāmatas. Allaž nemierīgs un aktīvs, viņš pa-
rasti tikai ar pūlēm spēja valdīt savu temperamentu

un priecīga dzīrotāja kustīgumu. Bet viņš prata dzīvot

līdzi ari mirkļu noskaņām un šoreiz viņam patika iz-

baudīt mielasta svinīgumu. Atceros vēl asētāju Volde-

māru Krastiņu, kas vienu roku bija zaudējis zēna ga-

dos kādā spridzināšanas nelaimē, bet ar otru darināja

izsmalcinātas grafikas un paukoja, piedalīdamies sa-

cīkstēs kā bīstams pretinieks mūsu labākajiem meista-

riem. Arī Krastiņš, tāpat kā Plēpis, vairāk piederēja
klusētājiem un smaidītājiem. Neviens no šiem jauka-
jiem mūsu valsts ziedu laiku māksliniekiem nav vairs

starp dzīvajiem. Viesu starpā vēl atceros dzejnieku
un antikas mākslas zinātāju profesoru K.Straubergu,
franču kultūras cienītāju tulkotāju un rakstnieci Almu

Gobnieci, Rozentāla jaunāko meitu Irju. Bija vēl dažas

personas, kas pagaisušas atmiņu krēslā.

Pēc galda runas, ko Miķelis Goppers ietvēra vienā

vienīgā teikumā, svinīgums pamazām pārvērtās omulī-

bā un drīzi atskanēja Virzas deklamācijas. Kad viņš
nonāca līdz Puškina dzejām, tad, sev par brīnumu,
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atrada cienīgu pretinieci ģenerāļa kundzes personā,

kas spēja no galvas noskandēt tikpat daudz Puškina

pantu kā fenomenālās atmiņas īpašnieks Virza. Atceros,

ka viņu „sacīkste" ieilga līdz vēlai stundai. Suģestējo-
šo ritmu meistars Puškins bija brīnišķīgs dzejnieks un

tajos laikos viss krieviskais mums nebija vēl kļuvis tik

derdzīgs, un tā krievu dzejnieks, kas allaž mīlēja uz-

svērt savas negroīdās asinis, ilgi dzirkstīja un vizuļoja
abu interpretu meistariskā skandējumā.

Toreiz, ģimenes un mākslinieku vidū, es redzēju ģe-

nerāli Gopperu pēdējo reizi. Pēc neilga laika pienāca
Baigais gads ar postu, nodevību un iznīcību."

(1963. g. maijā. No vēl nepublicēta raksta krājuma
„Generalis Goppers, materiāli biogrāfijai".)

Margarita Kovaļevska-Videnieks („Ciepa"): Draugs

labais, es nudien nezinu, kā lai izlīdzu Jums Plēpja
lietā! Viņš laikam parastajā sadzīvē ir bijis tik neuz-

krītošs, kaut bija glīts pēc skata, ka atmiņās nav ie-

grauzies neviens spilgtāks momentiņš. Mans vīrs Kārlis

atceras tikai, ka Plēpis nēsājis „švunceni" galvā, es

strīdos pretī — jo man liekas, viņš vienmēr staigājis
bez cepures un „korekti" apģērbies, bija ar lēnīgu
smaidu un nemēdza „izlekt".

Man šķiet Anna Dārziņa bija biežāk viņa sabiedrī-

bā, viņa vienmēr teica „Plēpītis" jeb „mūsu Plēpītis",
bet gluži tāpat mēs mīlējām baletdejotāju Mirdzu Gri-

ķi un teicām „mūsu Griķīte", kaut nekad nenonācām

ar to ciešākā kontaktā — jā, arī Griķīte nebija „sa-

biedriski skaļa" vai „spilgta" un varbūt tādēļ mīļa?

Kas to vairs pateiks!
Pirmsākumos, vienu laiku, es pat nevarēju īsti at-

šķirt Plēpi no grafiķa Ābelītes — kaut viņi nemaz tik

līdzīgi nebija ārējā paskatā. Kas attiecas uz Plēpja
darbiem — itiņ nekā vairs neatceros!! Nezinu arī kā-

dā sabiedrībā Plēpis mēdza apgrozīties — viņš jau

nebija „bohemisks" un apkārt lieki „nevazājās", kā

mēs pārējie. Nu, redziet, cik bēdīgi — itin nekā ne-

varu Jums pastāstīt! (28. maija 1958. g. vēstule).

Kārlis Rasiņš. Izraksts no 11. augusta 1958. vēstules:

„ . . . Atbildot uz Jūsu vēstuli ziņoju, ka Grīna kop.
r. un Kivi „Septiņi brāļi" man nav, bet tās personas,

kurām šie izdevumi varētu būt, patreiz atrodas atva-

ļinājumā — ārpus Geteborgas un nav sastopami.".. .
„Mäksl. Plēpim par kokgrebumiem tiku maksājis no

10—40 latu gabalā. Par viņjetēm 10 latu, bet par lie-

lākiem kokgrebumicm, ko ievietoju Grīna kfopotos]
rakstos 30—40 latus.

Grīna kopotos rakstus I—III s. iespiedu 4500 cks.;

izpārdfoti] un [tie] tika pārdoti tikai komplektos . . . "

Erika Grava-Feldmanis. ... „Tagad pie lietas: at-

radu, kā pati domāju, diezgan vērtīgu eksemplā-
ru — Plēpja ,Ormani' — jo gleznotājs taču tapa

par 100°/o grafiķi, ja nemaldos. Mans Ex libris ir man

līdz, ja būs vajadzīgs došu labāko novilkumu.". . .
„Tik labprāt gribētu palīdzēt Plēpja grāmatai, bet nekā

man vairāk nav, kā dažas sīkas jūsmīgu atmiņu drus-

kas." .. . „Jänis Plēpis laikam bij inteliģentākais māk-

slinieks, kāds nāca Zelta Ābeles redakcijā — kluss, ar

dziļu iekšēju skaistumu (arī ārēju) apveltīts, viņš iz-

raisīja citos, ja tā varētu teikt, estētisku labsajūtu. Reiz

ieminējos,ka man viņa izstādē ļoti patika ,Kaķa galva'
un dažas dienas vēlāk viņš man tādu uzdāvināja, lai

gan tanī laikā visi mākslinieki bij stipri kāri uz ku-

poniem, vai citu kompensāciju (domāju materiālu);pie

tam mēs bijām tikai pavisam pavirši paziņas. Viņa
materiālie apstākļi (reiz aiznesu kādus materiālus vi-

ņam mājās), cik rādījās, nebij visai spoži. — Ja nemal-

dos viņš dzīvoja patālu ārpus pilsētas centra. Pāris

mazu istabiņu ar stipri vidēju komfortu. Redzot mani

salijušu, Plēpisar savu kundzi lūdza mani uz tasi tējas.

Esmu lajs mākslas darbu vērtēšanā, bet neviena lat-

viešu mākslinieka darbi man nav likušies techniski tik

smalki (gribētos lietot vārdu eleganti), ar tik krāšņu
izteiksmi un saturu, kā Jāņa Plēpja darbi. Ikviena

mākslinieka personība, vienalga kādai mūzai tas kal-

potu, asociējas ar bohemisma jēdzienu. Ja šis bohēmis-

kais elements nav iedzimts, dažs mēģina to apzināti
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kultivēt, lai padarītu sevi interesantāku. Jānī Plēpī bo-

hemieša atribūtus neredzēja nekad, bet ar to negribu
teikt, ka viņš nebūtu bijis interesants. Gluži otrādi —

nebūdams ,tipisks' mākslinieks, viņš man likās izcils.

Nosvērts, mierīgs, ne visai runīgs, bet laipns pret jeb-
kuru, vienalga, vai tas būtu pats izdevējs, no kura

atkarājās viņa darbu izdošana, vai sīks kanclejas ie-

rēdnis — tāds viņš nāca un uzkavējās Zelta Ābelē ..."

„Sarunu saturu vairs neatceros, bet runas plūdums
bija inteliģents,korekts, miera apdvests. Lai mākslinie-

ki man nedusmo, bet ir atklāts noslēpums, ka, neska-

toties uz viņu lielo garīgumu, tos raksturo zināms ma-

terialisms. Neviens gan arī nenoliegs, ka īsts mākslas

darbs arī pienācīgi finansieli jānovērtē. Šo ,teoriju' ap-

gāza Plēpja izturēšanās pret mums, Zelta Ābeles darbi-

niekiem, ko raksturo sekojošs gadījums. Būdama grā-

matu entuziaste gribēju tās apzīmogot ar Ex libris'u

Nezinot, vai man tas finansieli būs pa spēkam, kādā

dienā tomēr uzdrošinājos Jāni Plēpi lūgt man tādu

darināt. Sagaidīju, ka mākslinieks pasmaidīs un laipni
pateiks: ,par to mēs eventueli varētu runāt', kas tad

nebūtu nedz atteikums, nedz piekrišana. Atceros, ka

darba kolēģi mani „brīdināja' — Plēpis ir jau par
daudz liels, lai uzņemtos šādu sīku pasūtījumu. Biju

pārsteigta, kad viņš ne mirkli nekavējās uzņemties šo

darbu. Zināju, ka viņš tai laikā daudz strādāja, jo
izdevējam kā allaž bij daudz darbu padomā, bez tam

tai laikā arī Plēpja izstāde tika gatavota. Mākslinieks

jautāja, vai man esotkādas speciālas vēlēšanās. Teicu,

ka gribētu astroloģiskos simbolus, proti lauvas zīmi,

planētu —

sauli un smilšu pulksteni kā dzīvības un

nāves simbolus. Māksliniekam šī propozicija šķietami
patika, un sajutu lielu prieku par to.

Vēl lielāks prieks bija, kad neiedomājami īsā laikā

(nez' vai tā nebija 1 nedēļa!) mākslinieks atnesa Ex

libris'u. Nebūtu domājusi, ka tik maza formāta darbā

var slēpties tik liels skaistums. Bet tādu es redzēju savu

Ex libris'u un par tādu to daudzi atzinuši. Par šo lietu

iejūsmojās citi apgāda darbinieki un lūdza Plēpi gata-

vot arī viņu Ex libris. Pasūtījumi tika veikti ļoti īsā

laikā un tas, ko minēju iepriekš par materiālisma

,teorijas' apgāšanu, nu pierādījās šeit, jo darbu hono-

rārs bij niecīgs, ievērojot mākslinieka jau nodibināto

slavu, — ja nemaldos tie bija apmēram 5 dol." (No
24. 11. 54. un 15. 4. 59. vēstulēm).

Juris Soikans.
„...Plēpja darbus un viņa mākslinie-

ciskā izteiksmes veida attīstīšanos pazīstu ne tikai no

viņa ilustrētām grāmatām, bet, vairākus gadus būdams

ar viņu personīgi pazīstams, arī no kopīgi pavadītām
stundām. Samērā pakluss un mazrunīgs, drusku smag-

nējs savā lielajā augumā un lēns kustībās, Plēpis lab-

prāt iegriezās Rīgas mākslas salonos lai tiktos ar

draugiem, lai atvilktu elpu pēc kāda padarīta darba.

Josevišķi patīkams un interesants viņš bija reizēs, kad,

iekārtojot dažādas izstādes, saradās gan aicināti gan

neaicināti palīgi. Tādās reizēs ne tikai pie sienas bija
redzama kāda ierāmēta klusā daba, bet arī uz kāda

galda, krēsla vai pat tukšas kastes ātri vien tika sa-

stiķēta klusā daba no kāda valodu atraisošā padzēric-
na pudeles, āboliem, siļķes vai kā cita, kas nu kuru

katru reizi bija uz ātru roku dabūjams. Viņa miera

un saticīgā rakstura dēļ, kolēģu starpā Plēpim nebija

ienaidnieku. Varētu pat teikt, ka katrs, kas ar Plēpi

iepazinās, īsā laikā ar viņu sadraudzējās. Sarunās par

mākslu, viņš nekad neizcēla savus darbus, bet allaž

neslēpa prieku, ja gadījās redzēt kautko tādu, kas vi-

ņam bija iepaticies no salonā jaunatnestajiem darbiem.

Viņš pats nepiederēja pie tiem, kam darbi bira no pie-
durknes, ar katru padarītu darbu Plēpim parasti no-

slēdzas liela, nopietna un laba darba cēliens.

Plēpja lielums, viņa īpatnība un virtuozitāte techni-

kā ir grāmatu rotājošā elementā. Pietiek pašķirstīt ti-

kai kaut vai viņa ilustrētos Virzas Straumēnus, lai jau

tituļlapā, bet it sevišķi pēdējā darbā ar debesu kume-

ļiem saskatītu tipiski plēpisko virtuozitāti. Tā nav ti-

kai amatnieciska rutina, kurā izpaužas sauss un me-

chanisks meistarības demonstrējums, bet tā ir dzeja,
rotaļa un galvenais — tas ir dzīves apliecinājums un

slavas dziesma dzīvībai.

Viņa darbi nav grāmatu teksta burtiskais ilustrē-

jums, tulkojums no vārda līnijā,bet līdzrezonēšana, ie-

jūtoties apstrādājamā vielā.

Plēpja ilustrācija veidojās kā patstāvīgs mākslas

darbs, neizejot no dotā uzdevuma, tā dzimst neatka-

rīgi un suverēni. Plēpis ir viens no tiem koka gravuras

meistariem, kurš ir rotājis ļoti lielu skaitu latviešu

grāmatu, ar ko arī ieguvis popularitāti visplašākā sa-

biedrībā. Tāpēc nav arī nekāds brīnums, ja latviešu

jaunākās paaudzes gravētāju darbos jūtams nenolie-

dzams Plēpja iespaids, ko nedaudz pārspīlējot varētu

nosaukt par zināmu Plēpja skolu. Tas liecina, ka viņa

darbi, viņa personīgais stils un virtuozi rotaļīgā lī-

nija kokā apmulsināja un aizrāva tos, kas vēl paši ne-

bija ,izgrauzušies' koka īpatnējai būtībai un, to neiz-

prasdami, centās savos darbos pēc interesantiem efek-

tiem, zināma dekorativisma, liriskas stilizācijas, aiz-

mirsdami pašu galveno — ka arī kokam, tāpat kā ku-

ram katram materiālam, piemīt tikai tam raksturī-

gais un īpatnējais, ko varētu nosaukt par materiāla
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dvēseli. Bez tas gravēšana koka kļūs tikai par klišejas
izgatavošanu kāda zīmējuma pavairošanai.

Pārcilājot atmiņas par Plēpi un runājot par viņa

atstāto māksliniecisko mantojumu, pēc tīrākās sirds-

apziņas pret viņu kā draugu un pret savu izpratni par

mākslu, un reizē apliecinot Plēpja nenoliedzamo lie-

lumu, pieskāršos arī ,kļūdām.

Viņam bija vajadzīgs laiks. Arī tas apgalvojums, ka

Plēpis pacietību mācījies savos mācekļa gados pie
pulksteņtaisītāja, ir aplami. Pacietība, miers un zi-

nāms lēnums bija viņa dabā. Šī pacietība un griba visu

sīki jo sīki un līdz beidzamajam izstrādāt, dažkārt

tieši negativā nozīmē atsaucās uz viņa darbu. Tas re-

dzams gandrīz visur tur, kur bija jāizstrādā cilvēku

sejas miniatūrā. Tās ir pārstrādātas. Nevarētu teikt,

ka arī figūra Plēpim būtu stiprākā puse," . . . „Plēpis
visu savu svaru vēl bija licis uz virtuozitāti un lab-

prāt rotaļājās kokā. Viņš to prata ar apskaužamu
veiklību, uzburot pasakainus mākoņus, sapņaini dze-

jiskas vizijas, bet savos darbos nelika runāt kokam.

Pazīdams Plēpi es nevarēju nepieskārties šim tema-

tam un, runājot par kļūdām, gribu ar to tikai nepār-

protami pasvītrot viņa lielumu, vienu no viņa ap-

skaužamākām īpašībām ar ko kāds mākslinieks var būt

apveltīts —■ savu kļūdu redzēšanu un to sistemātisku

novēršanu katrā nākošā darbā. Kas savas kļūdas ne-

redz — mākslā nekad neaug, un tās akli atkārtojot,
kļūst par garīgu fosiliju." . ..

. . . „Pietiek salīdzināt Plēpja mākslinieciskās izteik-

šanās sākumu ar visiem sekojošiem un beidzamiem

darbiem, lai konstatētu, ka no linoleuma pārējot uz

poētiski vizionaro, tad kādu laiku nododoties virtuo-

zai līniju rotaļībai koka virsmā, parādījās arī koka

gravuras ieskaņas tās būtiskumā resp. izvirzot pirmā
vietā materiāla īpatnības, pakārtojot tām izteiksmes

formu un atmetot literāri ilustratīvo. Pāragrā nāve ir

pārtraukusi šo Plēpja māksliniecisko augšanu. Neska-

toties uz to Plēpja lielums un nozīme latviešu grafikā
nav apšaubāmi, jo viņa atstātie darbi ir ne tikai kā

daļa no viņa mākslinieciskās personības nemitīgāattīs-

tības ceļa, kas nepārprotami veda pretīm vēl lielākai

pilnībai, bet galvenokārt liels un vienreizējs devums

latviešu grāmatniecībā. Tur Plēpim pieder viena no

izcilākajām vietām un viņa vietu vēl līdz šai dienai

aizpildīt nav spējis neviens cits."

Zudušie Plēpja zvēri

Andrejs Johansons

Veltīgi pūlos atcerēties, kad un kur ar Jāni Plēpi ie-

pazinos. Vispār esmu ar viņu saticies tikai nejauši, to-

mēr man labi palicis atmiņā viņa spēcīgais stāvs un

stingrais rokas spiediens.
Dažā retā gadījumā Plēpis iegriezās Tēvijas redak-

cijas literatūras un mākslas nodaļā, kur no 1941. līdz

1943. gadam sēdēju iepretim Kārlim Zariņam. Viņš
nekad nenāca bez noteiktas vajadzības: atnesa kādu

darbu (piemēram, „Dzejnieku"), ko Zariņš bija lūdzis

reproducēšanai, pateica pāris vārdu un īsi atvadījās.

Nezinu, cik novilkumu no saviem kokgrebumiem

Plēpis gatavoja, taču bija vērojams, ka viņš tos rūpī-

gi pietaupīja. Laikam kādreiz arī tieši aizrādīja, ka

lieki šķiesties ar tiem nemēdzot.

Vācu okupācijas laikā Rīgā iznāca samērā prāvs

skaits bērnu grāmatu ar ievērojamu latviešu mākslinie-

ku ilustrācijām. Tekstu dažkārt veidoja pantos salik-

tas tautaspasakas. Šo glīto izdevumu iekārdināts, 1944.

gada sākumā pārdzejoju pasaku par zvēru karu suņa

dēļ. Nodevu to Miķelim Gopperam, kas pēkšņi ieru-

nājās, ka būtu ļoti interesanti, ja reiz kādu bērnu grā-

matu darinātu Plēpis. Gatavās ilustrācijas apskatījām
jau dažas nedēļas vēlāk. Tās nebija grebtas kokā, bet

zīmētas ar krāsainām tušām, tātad šai ziņā atšķīrās no

Plēpja darbu vairuma. Savus zvērus Plēpis mums ko-

mentēja sausā tonī un pats drusku pasmējās vienīgi

par kādu grotesku sarkanu lapsu ar milzīgu asti. Diem-

žēl grāmata apgulās vācu cenzūrā un netika iespiesta.

Ja šīs ilustrācijas, kas bez pēdām pazuda kara juceklī,
tomēr būtu vēl saglabājušās, tās palīdzētu apgaismot
kādu mazāk parastu Plēpja mākslas šķautni.

1944. gada beigās biju Berlinē. 17. decembrī tur,

Bēthovena zālē, notika latviešu rakstnieku vakars un

koncerts. Bija simtiem apmeklētāju, kuru vidū starp-

brīdī pamanīju Plēpi. Viņš stāstīja, ka strādājot kādā

fabrikā, kādēļ mākslā nekā sevišķa paveikt nevarot.

Man tas likās sāpīgi, bet viņš teica, ka nemaz nesū-

dzoties, jo fabrikas strādniekam esot vieglāk pārdzīvot
Vācijas badīgos apstākļus. Drūzma mūs drīz izšķīra.

Es nebūtu tai paļāvies, ja tobrīd nojaustu, ka ar Plēpi
vairs neredzēšos.

[Aprilī 1975.]



Roberts LegzdiņŠ. Aicināts uzrakstīt komentāru Skal-

bes portretam, kuru kokā griezis Jānis Plēpis, konsta-

tēju, ka tas gatavots no oriģināla. Tā laika X.Skalbes

fotogrāfijas nav izmantotas. Ņemot vērā, kā to M.

Goppers paskaidroja, ka dzejnieka iepazīstināšana ar

Plēpi notikusi apgāda telpās un viņš pat piedāvājis
istabu kur strādāt, iespējams, ka skices gatavotas tur.

Pēc ģimenes domām šis ir labākais Kārļa Skalbes

portrets, kādu latviešu mākslinieki darinājuši (N.Strun-

ke, S.Vidbergs, K.Ubāns, O.Norītis, J.Kalmīte v. c).

Portrets gatavots X.Skalbes dzeju krājuma Klusuma

meldijas izdevumam 1943. gadā. Arī grāmatas vāku

kokā griezis J.Plēpis. Centrālā vietā likta māja ar

oriģinālu izgaismojumu.

Architektiem aizvienam Plēpis ir cieši apbrīnots
mākslinieks. Viņa spēcīgie un droši tvertie kokgrie-

zumi, izcilus technikā, ietekmējuši vairākus arehitek-

tus strādāt šajā technikā.

Mani personīgi saistīja Plēpja darbos latviešu māja,

kuru viņš tik monumentāli parādījis. Esmu apbrīnojis
techniku, kompoziciju un izpratni, ar kādu māksli-

nieks ir attēlojis latviešu māju Edvarta Virzas Strau-

mēnos, Valmieras skolu v. c. Pieminekļu valdes un

Architekturas fakultātes uzdevumā vācot materiālus

par latviešu būvniecību, esmu daudzkārt dokumen-

tējis latviešu māju. Redzot to Plēpja darbos, rodas

liels pārdzīvojums, cik mākslinieks lieliski to parādījis.
[Saņemts 18. 2. 80.].

Berta Rudzīte. Tas bija vācu okupācijas pēdējā vai

priekšpēdējā ziemā, kad abas ar aktrisi Maigu Dam-

rozi devāmies apmeklēt grafiķi Jāni Plēpi — lai tārū-

pīgāk apskatītu viņa darbus un varbūt kaut ko no

tiem iegādātos arī pašas sev. Un kad dažkārt parau-

gos uz vienīgo Plēpja kokgrebumu, ko esmu garu ga-

ros ceļos izvadājusi līdzi no mājām, it dzīvi iedomāju

arī pašu mākslinieku viņa Rīgas dzīvoklī, melnbalto

lapu klājiena vidū.

Tā bija spalga, ļoti gaiša ziemas diena, kad netālu

aiz Gaisa tilta izkāpām no tramvaja un tūdaļ pa

labi iebridām kupenu pārpilnā ieliņā. Jaunu ģimenes
mājiņu rajons — baltu, vienādu, apsnigušu divstāvu

ēku rindas. Nobridušās, sala sakostiem vaigiem, pēc
ne visai garā gājiena iekļuvām siltumā — nelielā

priekšnamā. Mākslinieks mūs jau gaidīja un ieveda žil-

binoši gaišā, lielā, stipri patukšā istabā. Pavisam vien-

kāršas istablietas un — kurējošās krāsns. Manā atmiņā

— varena uguns. Pēc izsalšanās ceļā tas bija gandrīz
vai svētlaimīgs mirklis, ievērojot vēl okupācijas un

kara gadu kaušanos ar aukstumu. Mākslinieks mūs ap-

sēdināja, bet pats atspiedās pret krāsns mūri, lai gan

viņam mugurā bija rupjas vilnas adīts apšu krāsas

brūns kamzolis ar augstu apkakli. Vai varbūt tā uguns

nemaz tik varena nebija?
Bet drīz vien itin mierīgi, bez kādas steigas un lie-

las runāšanas viņš sāka celt mums priekšā melnbaltās

lapas — lapu pēc lapas, vienu par otru krāšņāku un

dekorativāku. Lielu daļu no tām pazinām. Tās bija
Zelta Ābeles apgāda izdoto grāmatu ilustrācijas. Citādi

jau varbūt no visas tās bagātības būtu vajadzējis vai

apmulst.
Ja nu grafika izskatīta, jāskatot arī gleznas. Un nu

lēnais grafiķis Plēpis it kā pārvērtās — kļuva runī-

gāks, valodā noteiktāks, pat aizrautīgs. Ar grebumiem
kokā vairs necik nedarbošoties. Pēdējā laikā jau esot

daudz gleznojis, turpmāk tā īsti pievērsīšoties eļļas

glezniecībai. Grafikā viņš nespējot pilnīgi un brīvi iz-

teikties. Savas idejas, visu sasāpējušo, pārdzīvoto, arī

nākotnes vizijās skatīto varēšot labāk parādīt eļļas un

temperas gleznojumos. Radās iespaids — nu atrasta

īstā sūtība.

Neatceros vairs, vai gleznas atradās otrā istabā pie
sienas un mēs tās skatījām caur atvērtām durvīm, jeb
vai viņš mums tās rādīja, durvīs stāvēdams, rokās pa-

cēlis. Tās bija vidēja lieluma — violeti-brūnos toņos,

padrūmas un pasmagas. Šķautnaini kalni, klintis. Kaut

kas atgādināja Čurloni, vai varbūt Pērles alegorisko
ainavu fonu, tikai viss bija daudz tumšāks, raupjāks.

Vienīgi violetie kalnu gali atmiņā man rādās izgais-
moti, it kā apstaroti. Viss šķitās smagnējs, gleznām it

kā pietrūka gaidītās vizionarās noskaņas.

Bijām satriektas par Plēpja nodomu pamest grafiku
un vīlušās par gleznojumiem, bet neatceros, vai ko

iebildām. Atminos tikai, ka ar tīksmi atgriezāmies at-

kal pie kokgrebumiem un dažus arī nopirkām.

Kādā no nākamajām dienām aiznesu iegūtos darbus

iestiklošanai logatu griezējam Pauzeram. Viņa piepu-

tējušajā Elizabetes ielas darbnīcā arī vācu laikā aiz-

vien atradās pa kādai līkstiņai, stikla vai koka gaba-
lam, tādēļ tur bieži iegriezās mākslinieki. Arī šoreiz

tur daži bija. Kad satraukta stāstīju par Plēpja nodo-

mu pievērsties tikai glezniecībai, tur to jau zināja un

novērtēja par neprātību.

Augustā 1979.
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Klusais draugs

Anna Dārziņa

Ir ļoti grūti kaut ko rakstīt par Plēpi, jo viņš nekad

nerunājane par sevi, ne par saviem darbiem. Vispirms

atminos „Plēpīti" kā „suttenu ar skaistām acīm". Viņš
nekad neturējās barā. Izstādēs, kad diezgan skaļais
Sutas audzēkņu bars staigāja gar gleznām gan peldami,
gan celdami (vairāk gan pirmo), Plēpis turējās viens

un sīki pētīja atsevišķu gleznotāju darbus.

Labu laiku vēlāk, kad sen jau bijām labi draugi, da-

būju redzēt šo pētījumu rezultātu. Plēpis izstādīja
(Mākslinieku salonā Brīvības un Raiņa bulvāru stūrī)

savu pirmo e]las gleznojumu, „Māte ar bērnu". No

gleznas atminos tikai seju uz tumši brūna fona
— ļoti

reljefu ar dažām ļoti „plēpiskām" līnijām matu spro-

gās. Tā bija vienīgā reize kad atminos „Plēpīti" tā

īsti pašu par savu darbu brīvi runājot. Viņš stāstīja
cik ilgi esot gribējis un neuzdrošinājies cilāt otas un

veidot īsti cilvēcīgu seju un cik daudzreiz esot sācis

un aizmetis projām.

Žēl, ka mēs nepieredzējām turpinājumu šiem mēģi-

nājumiem — tā pirmā seja bija cilvēcīga un arī glez-
nieciska — slaveno grafiķi Plēpi varēja manīt vienīgi
drēbju krokās un vispārējā līniju ritmā un lokanībā,

ko viņš tik brīnišķīgi pārvaldīja.

Kad steigā atstājot māju, domāju, ko ņemt no Zelta
Ābeles un ielikt mazajā ceļa somā, „lauvas tiesu" pie-

šķīru Norītim, kura darbiem vairs nebija turpinātāja
— domāju, no Plēpja vēl nāks daudzi darbi, arvien

lielāki un pilnīgāki, jo meistars vēl jauns un pilns tik

daudziem jauniem meklējumiem. Tā vienīgi „mazie"

Straumēni atrodas manā bibliotēkā. Kuras Straumēnu

ilustrācijas labākas, pilnīgākas: Norīša (nepabeigtās),
Plēpja jeb Junkera? Norītim tās klasiskas — Plēpim
ornamentalas un Junkeram ekspresionistiskas. Nedomā-

ju, ka Virza, kurš bija tik jūtīgs pret skaistumu vār-

dos un formās, kurš sajuta pašu Māru pa viņa iemīļo-
to Zemgali staigājot, būtu izvēlējies Junkeru, lai gan

ekspresionisms viņam bija tuvs — tāpat kā mums vi-

siem šī laika māksliniekiem. Virza manuprāt būtu vē-

lējies Plēpi ar viņa veida latvisko ekspresiju — pa-

kļautu ornamentam, līnijai un ritmam, kas tik labi

kļaujas ar paša Virzas plūstošo valodu. Un katru reizi,

kad paņemu rokā mazos Zelta Ābeles Straumēnus ar

Plēpja gravurām, man ir sajūta, ka šī mazā grāmatiņa,
ko viegli var ievietot vestes kabatā, ir viena no visu

laiku lielajām grāmatām latviešu izdevniecībā un li-

teratūrā.

11. 1. 1960.

Par Jāni Plēpi

Lita Zemgale

Nesen man bija saruna ar Jāņa Plēpja studiju biedri.

Pieminējām viņa mīklaino aiziešanu no šīs dzīves. Iz-

teicu savas domas — pašnāvība. Kolēģis smējās; —

tas — pašnāvību! — Aiz šīs īsās frāzes saklausīju

domu, ka Plēpis ir ļoti elastīgs, dzīvot spējīgs.
Ja tā, tad neesmu viņa pazinusi.
Neatceros tieši, kurā gadā iepazinos ar Jāni Plēpi,

bet katrā ziņā viņa darbības laikā Zelta Ābelē. Ne-

zinu arī, kad Oskars Norītis ar viņu iepazinās, bet

Zelta Ābeles laikā viņi tikās jo bieži. Plēpis bija viens

no nedaudziem Norīša kolēģiem, kas mūsmājās iegrie-
zās diezgan bieži.

Slaids, ļoti glīts tumšmatis, kuru man gadījās re-

dzēt klusu, it kā sevī noslēgtu gan divsarunā ar Norī-

ti, kad viņu abu valoda plūda rāmi, šad tad neskaļu

smieklu pārtraukta, vēl jo klusāku skaļās debatēs. Un

pavisam kluss viņš šķita skaļu dzīrotāju pulkā. Tikai

tāds zēnisks maigs smaids, jo bieži rotājās sejā. Šis

smaids viņam gāja līdzi visos apstākļos. Ja kāds no

lielā Norīša draugu bara tiešām varēja saukties viņa

draugs, tad vienā nopirmajām vietām bija Plēpis. Viņu

attiecības bija patiesas, rāmas, siltas. Viņi cienīja viens

otru, ar dziļu nopietnību pētīja viens otra darbus un

šie vērtējumi bija patiesi bez pozas. Pieminot Plēpja

diezgan biežo tikšanos ar Norīti, negribu teikt, ka bū-

tu manījusi, ka viņiem būtu nepieciešamība bieži tik-

ties vai ari kāda iespaidu, vai padomu vajadzība vie-

nam pie otra.

Tas ir savādi — es nekā nezinu par Plēpja dzīvi,

par viņa gribu, kas viņu visvairāk priecināja, kas sā-

pināja?! Bet arī pēc šiem daudzajiem gadiem redzu

viņu kā dzīvu un jūtu kā dzīvu. Un mēs esam runā-

juši tik maz.

Plēpis bija Norīša piemiņas komitejas loceklis. Sa-

tikāmies kapos, lai pārrunātu projektēto kapa vietas

izveidošanu un pieminekļa lietu.

Bet mums neveicās. Jutu, ka Plēpja domas, viņš viss

aiziet pie tā, kas dus apakš zaļā mauriņa. Nekādas ru-



nas, apceres, nožēlas arī mājās braucot, bet visu ceļu

jutu, ka viņš vēl arvien it kā meklē ceļu uz to pa-

sauli, kur jau ir aizgājis viens no viņa draugiem.

Pēdējo reizi tiekoties, es viņu redzēju patiesi jautru.

Pēdējā vasara mājās jau gāja uz rudens pusi. Aizgāju

pie PēteraOzoliņa. Tur bija arī Plēpis un iepazīstināja
ar savu pavisam maziņo kundzi. Dzēra šņabi, bet ne-

varēja teikt, ka kāds būtu iereibis. Plēpis jautrs, runā

daudz un nevis kā parasti klusā zemā, tādā samtainā

balsī, bet pavisam augstā un skalā valodā un daudz,

un rāda savas eļļas gleznas. Divi pārsteigumi — jautrs,

skaļš un glezno. Vajadzības dēļ biju aizgājusi, steidzos.

Tik ir palika prātā — neliela formāta darbiņi. Atmiņā

palicis tikai tumši zaļš kolorīts.

Mājās ejot, man vajadzēja domāt par viņa lielo pār-
vērtību. Vai tāpēc, ka viņa kundze bija klāt?

Karš vēl nebija beidzies, kad rakstīju Plēpim uz

Pozeni, stāstīdama, kā man klājās un lai laiž ziņu, kā

šim iet. Atrakstīja, ka strādājot abi ar sievu fabrikā.

Esot tālu jābrauc un vēl kājām jāiet. Tumsā ceļoties,
tumsā brienot uz fabriku. Es minēju, ka mēs saknes

dabonam brīvā tirgū. Viņš teica — mums gan par tā-

dām lietām nav ko sapņot. Ar ēšanu gaužām bēdīgi.
No Rīgas izbraucis vēlu. Visu laiku šaubījies, braukt,

nebraukt. Kad izšķīries par braukšanu visu pēdējo
nakti dzēris kopā ar Ozoliņ Pēteri (kurš nebrauca) —

sieva pa to laiku kravājusi mantas. No rīta kā gājis

mājās, tā braukuši.

Kad karš jau bija beidzies, Vilis Ciesnieks pateica,
ka, zaldāta gaitās iedams, sastapis Plēpi Pozenē smagi
slimu īsi pirms boļševiku ienākšanas. Domāju, kāpēc
tiem tiek uzlikti tik smagi pārbaudījumi, kas tik maz

var panest.

[Jūlijā 1954.]

Vilis Valdmanis. „. . . Man pirmā dzirdēšana, ka

Plēpis arī ir bijis Tomas grāvračos. — No Rīgas viņš

izbrauca kā privātpersona kopā ar VEF'a fabriku, kas

evakuējās uz Tomu. VEF'ā strādāja viņa sieva. Es tad

vēl paliku Rīgā. Kad Plēpis brauca projām — bij jau
arī vēl tāds mazs atvadīšanās vakars kāda uz Vāciju

aizbraukušā ārsta dzīvoklī. Bijām tur labs bariņš no

mākslinieku kooperativa — Viļumanis, Melnārs, lai-

kam arī Krastiņš un Zvirbulis un vēl citi. Arī Ilgaža,
kas vadīja kooperativu. Tā bij nolēmusi palikt, un

Plēpis viņai atstāja veselu komplektu no visiem saviem

darbiem un grāmatām, cik atceros arī kokus un citus

materiālus. Teica tādam gadījumam, ja pats varbūt

Vācijā aizietu bojā. Arī man šķiroties uzdāvināja di-

vus labus novilkumus (tie tāpat kā viss cits, kas man

bij, krieviem ienākot Coppotā, gāja zudumā). Bij jau

diezgan padrūmi, jo šķīrāmies varbūt uz neredzēša-

nos, un vismaz man tā arī iznāca.

Plēpi pazinu labi un ir diezgan daudz būts ar viņu

kopā, bet ja tagad kas jāuzraksta, tad ir grūti — taisni

tie sīkumi ir galīgi saplūduši..." (No 21. 1. 54. vēs-

tules.)

Vilis Ciesnieks. Izvilkumi no vēstulēm. 24. 2. 52.:

„. . . Jūs varētu interesēt arī ziņas par Plēpi. Tikos ar

viņu kad stāvējām Tomā. Tomas apkārtnē bija bara-

kas, kurās dzīvoja diezgan daudzi no VEF'a (viņa

sieva strādāja pic VEF un kopā ar to bija evakuēju-

šies). Cik laiks atļāva, pa vakariem viņu apciemoju.
Viņš kopā ar citiem vefiniešiem strādāja kādā vācu

darbnīcā. Janvāra beigās kādu dienu uzzināju, ka Plē-

pis esot saslimis un ievietots netālajā pagaidu slimnī-

cā. Vakarā aizgāju pie viņa. Atradu slimnīcas pagrabā.
(Toreiz jau krievi bija tuvuun Torna bija frontes joslā
— uzlidojumi bija bieži). Uz gultas viņš negulēja, iz-

nāca pat tādā kā priekšnamā un noskuvās pa to laiku,

kamēr mēs sarunājamies. Teica, ka esot nozīmēts trans-

portēšanai uz aizmuguri un vilciens esot apsolīts ap

11-iem vakarā (bija apm. 9), bet toreiz jau vilcieni re-

gulāri negāja un paļauties uz to vairs nevarēja. Teicu,

ka atnākšu nākošajā vakarā apraudzīt, vai ir ticis

projām. Tas bija 45. gada 19-ais janvāris un tā bija
mūsu pēdējā tikšanās. (Kas viņam īsti kaitot to ārsti

nevarot pateikt — esot aizdomas uz tifu — tā viņš
man teica.) Otrā rītā t. i. 20. janvārī saņēmām pa-
vēli ar steigu Tomu atstāt. Tā arī nezinu, vai solītais

vilciens bija pienācis, vai krievi viņu pārsteidza tur-

pat Tomā. Mēs veicām lielus pārgājienus tikai kājām,

jo vilcieni bija pārblīvēti ievainotiem un dažas līnijas
bija jau nogrieztas. Tas īsumā būtu arī viss, ko varu

Jums par Plēpi pastāstīt".

16. 3. 52.:
„. . . un patiesībā tā doma atvietot koku

ir diezgan veca. Jau Latvijā reiz ar Plēpi par to ru-

nājām. Toreiz vienīgā tur pieejamā mākslīgā viela bija

galalits. Plēpis pat kādu griezumu uz tā uztaisīja, bet

man tas materials nepatika — bija pārāk trausls un

tikko šticheli iegremdēja dziļāk, tā lūza ārā robai-



niem gabaliem.— Tik daudz par materiālu, pagaidām."
...„Diemžēl, par Plēpja kundzi man nav nekādu ziņu.

Tomā viņi abi dzīvoja kopā — ārpus pilsētas, bara-

kās — kā jau to Jums rakstīju. Ja Plēpis nav ticis no

Tomas projām, tad pieņēmu, ka abi palikuši kopā.
Ja vilciens pienācis un Plēpis no Tomas izvests, tad

viņa būs bijusi kopā ar pārējiem no VEF'a. Vēlāk dzir-

dēju nostāstu, ka arī tie visu laiku gaidījuši solīto

transportu. Kad tas nepienācis, tad tāpat, pēdējā brīdī

Torņu atstājuši kājām un ar rokas ragaviņām. (Tas
bija janvārī un lielā salā.) Tūlīt sekoja krievu pār-

rāvums pie Nakeles un viss vairums no viņiem at-

griezti. Izkļuvuši esot tikai daži spēcīgākie un uzņē-

mīgākie. Satiku kādu no tiem atejot, pie Svincmindes,

tak tas diemžēl par Plēpi nedz viņa sievu nekā pa-
stāstīt nezināja".

Jānis Plēpis Tornā

Alfreds Dziļums

1944. g. 10. decembrī plkv-ltn. Opmaņa būvbataljona

kulturālā kopa v. v. Viļā Zvaigznītes vadībā apciemo-
ja AEG uzņēmumu Tomā, sniedzot latviešu darbinie-

kiem darba pārtraukuma koncertu.

Šajā vācu uzņēmumā strādāja Rīgas VEFa darbinie-

ki, kas kopā ar ģimenēm bija pārcelti uz vēsturiskās

poļu pilsētas nomali un mitinājās netālu no darba vie-

tas koka baraku nometnē. Koncerta dienā te saplūda
arīTomas un apkārtnes būvpulku karavīri, kurus vies-

mīlīgi uzņēma nometnes iemītnieki, jau iepriekš radot

svētku noskaņu. Pēc dramatiskās dzimtenes atstāšanas,

mūsu satikšanās svešumā izvērtās ļoti sirsnīga. Toreiz

vēl neapzinājāmies, ka atrodamies trimdā, visi vēl ce-

rējām, ka drīz atgriezīsimies Latvijā.
Šajā nometnē vējainā kailsalas dienā es pirmo reizi

sastapu grafiķi Jāni Plēpi. Kad mēs tikāmies uz sa-

salušās smilts paugura viņa barakas durvju priekšā,
tad man vajadzēja mazliet atliekt galvu, lai zem ka-

ravīra cepures naga varētu ieskatīties mākslinieka acīs,

tik stalts bija viņa augums, salīdzinot ar manu.

Viņš smaidīja. Mazliet grūtsirdīgi, it kā sakaunējies,

ka mums pirmo reizi jāsastopas šādos apstākļos. Vai

viņš smaidīja, apzinādamies briesmas, kas liktenīgajā
ziemā vēlās no austrumiem pāri Polijai, Austrumprū-

sijai. Likās, Jāņa Plēpja smaids todien bija aizēnots ar

savu un visas latviešu tautasnākotnes paredzēšanu.
Mākslinieks ar ģimeni dzīvojamazā barakas istabiņā,

jo kundze toreiz strādāja VEFa darbinieku saimē. Šau-

rā telpa bija iekārtota rūpīgām rokām. No koferiem

jau bija izceltas grāmatas, skices, sienas un plauktu
dekorējumi bija pārvērtuši svešo barakas istabiņu kā

miniatūrā atveidotu nesenomākslinieka pagātni.
Es šķirstīju Virzas Straumēnus, karavīru izdevumu

ar Jāņa Plēpja kokgrebumiem. Šī mazā Zelta Ābeles

grāmatiņa man atgādināja paša mākslinieka toreizējos

apstākļus. Tāpat kā varenā dzejnieka poēma bija daiļi

iespiesta mazā, mākslinieciski vienreizējā izdevumā,

tāpat pats grebumu autors, tagad iespiests šaurā vidē,

prata ap sevi uzburt mākslas daiļuma žogu.

Mēs, Tomas karavīri, kaut ieroču vietā lepojāmies ar

lāpstām, toreiz dzīvi runājām par šī kara jēgu un iz-

redzēm atgriezties Latvijā. Tikai Jānis Plēpis klusēja.
Klusēja un smaidīja, bagāts labsirdībā un sirds gudrī-
bā. Likās, viņa nopietnajā sejā jau toreiz varēja jaust,

kāda būs šī atgriešanās.
Es naivi apjautājos par mākslinieka nodomiem. Jā-

nis Plēpis noplātīja savas lielās rokas, it kā norādī-

dams uz koferiem, kur glabājās viņa neizsaiņotās iece-

res. Viņš nekā neteica, bet somas liecināja, ka šajā ba-

raku nometnē māksliniekam nebūs lemts ilgi palikt.
Jā, toreiz mēs neviens nezinājām, kurp mūs izsvaidīs

kara beigu cēliens. Mēs tikai jaudām,ka tuvojas neno-

vēršamais. Disciplinētā Vācijas armija grīļojās, vare-

nās valsts iekarojumi sašaurinājās arvien tuvāk savas

zemes robežām. Mēs nojautām, ka to neglābs ne lat-

viešu grāvrači, kas velti izrakņāja Tomas apkārtni,
ne VEFa darbinieku precizais darbs vācu uzņēmumā.
Palika atklāts tikai baigais jautājums, kas notiks ar

mums, svešumā izdzītajiem?

Varbūt tādēļ AEG darbnīcu hallē latviešu karavīru

kora koncerts dižk. A.Tullija vadībā skanēja tik dziļi

sirsnīgi. Astkaņojot J.Vītola Mežezeru, svešumā izdzī-

tie latvieši it kā sastapās atkal savā zemē, kad ro-

mantisko klusumu un mieru vēl nebija sabradājuši asi-

ņainie zābaki.

Vēlā vakara stundā, kad skaidrajās kailsala debesīs

mirgoja zvaigznes, mēs vēl brīdi stāvējām Jāņa Plēpja
barakas priekšā. Mākslinieks vēl arvien bija mazrunīgs.
Viņš bija pacēlis augšup savas laipnās acis, varbūt pret

Ziemeļzvaigzni. Varbūt viņš atkal domāja par cilvēku

likteņiem, varbūt vēlreiz pārdzīvoja latviešu dziesmu

burvību, jeb varbūt jau saklausīja tuvās frontes rībo-

ņu austrumos. Tādu es viņu atceros pēdējo reizi, aug-

šup paceltām acīm, saltā, svešā decembra vakarā.

Pēc mēneša Tomas apkārtne kļuva nemierīga. Ne-

pārtraukti plūda bēgļi. Dzelzceļi bija pārpildīti, tilti

uzspridzināti. Virs Tomas riņķoja ienaidnieka lidma-

šīnas. Pilsētā krita bumbas, nodrebēja astronoma Ko-
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pernika piemineklis. Dega nami. Tomas grāvrači vēl

nesaņēma rīkojumu posties atceļam. Arī VEFas darbi-

nieki vēl strādāja pie saviem darba galdiem. Mēs ne-

drīkstējām izrādīt paniku. Tikai kad vadošie vācu

civilisti bija evakuējušies, arī mēs 20. janvāra rītā pa-

metām pilsētu, soļojot vaļējā ierindā pār garo Vislas

tiltu pret rietumiem.

Kur palika Jānis Plēpis? Vai savā barakas istabiņā,

vai pārpildītajā Tomas stacijā? Jeb kaut kur uz ceļa,

starp sarmas izgreznotiem kokiem divdesmit grādu
salā? Es nezinu. Atceros tikai kailsalas vakaru nomet-

nē, kad viņš, atvadoties no manis, raudzījās zvaigznēs,
it kā lasīdams sava likteņa zīmes.

1954.

Tornas dienasgrāmatas lapa

Maija Šlesere

Vējš veļas pār Vislas pļavām.
Liekas, ka tam ir pēkšņi izplaukuši līdz šim tikai ne-

skaidri apjaustie dzeloņi. Tāpat ir arī ar sūrstošo sa-

jūtu, ar neskaidro daudzu negulēto nakšu smagumu,

kas tā īsti sācis dzeldēt kopš viņi te ienāca un novie-

toja ceļa somas un kastes pieblīvētās barakas istabas

stūros. Un tad ar laiku izauga nojauta, ka Torna paliks
viņos tikai kā tādas kara krustceles, un vairāk nekā.

Arī krustceles prasa atelpu.
Rudenīgā Rīga iegūst mirdzošu ielogu, sevišķi ja par

to domā tik bieži, kā viņi. Un katrs no tiem redz to

mazliet citādu, savā izgaismojumā, bet visiem kopīgs
ir tās atspīdums.

Mazajā čugunakrāsniņā barakas vidū dienu un nakti

gail sārtie koksa oļi, izplatot tādu kā darbnīcas aromā-

tu. Tas saplūst kopā ar dūmiem pāri zemajiem jum-

tiem un piedūmo visu sīko ozolu mežotni līdz pat Vis-

lai. Nebūtu šo krāsniņu, zīmējumam izpaliktu dūmu

piegaršas.
Zīmējumam, kas vēl nāks.

Balta papīra loksne jau piestiprināta koka dēlītim.

Uzrakstīts arī datums: 1944. gada oktobris. Bet vis-

pirms ar dažām līnijām jāuzskicē pats zīmētājs, un tas

jādara steidzīgi, jo laika atstarpe ar katru mirkli kļūst

platāka. Gluži kā Daugavas krastmala toreiz, kāpjot
uz mazā kuģīša, kas tos ved projām, reidā. Tur, kur

pie pagaidu platformas noenkurojies lielais baltais ku-

ģis, kaiju aplidots. Pēdējais kuģis, kas atstāj Rīgu, Rī-

gas zēnu apdziedāts, baltais Šteibens.

Kamēr Vislas pļavas ar skaudro vēju attālinās, ska-

tam pazuduši arī Daugavgrīvas jumti tajā devītā ok-

tobra rudens krēslā. Līcis šūpojas jauna uzlidojuma at-

blāzmā, kas nāk no Vidzemes jūrmalas. Un tajā naktī

jāsaka ardievas krastam, par gulēšanu nevar būt runas,

bet uz klaja nevienu nelaiž. Un tāpēc tie vēro, kur

kurais, gan pa logiem, gan promenades klaja brezenta

apmalēm, kā rīta miglā parādās un izgaist Slīteres

kalni, Akmeņraga bāka. Pie Liepājas nāk neparedzē-
tais uzlidojums...

Zīmētāja galva ir noliekta.

Laiku pa laikam viņš paceļ acis uz galdu barakas

istabas vidū. Ap to sēd kāds ducis ēdēju, alkatīgi bau-

dot lielus kūpošus kartupeļus. Gluži kā tādās zemnie-

ku dzīrēs. Kur tādi kārumi radušies? Izrakti pavirši
novāktajos Vislas laukos. Jā, svētdienās jau no paša
rīta var redzēt cītīgos racējus. Varbūt tie nav izsalku-

šie, bet gan lieli pelēki putni, kas ar neiedomājamu

pacietību sijā velēnu pēc velēnas. Roku kustībās, ar

kādām viņi patlaban lauž ēsmu ir kaut kas no van

Goga Brabantes zemniekiem. Tālākas līdzības trūkst:

tie taču pilsētnieki, kuru dzīves pēkšņi ieslīdējušas jau-

na veida pelēcībā. Lielais vairums no viņiem ir ag-

rākās VEF fabrikas darbinieki, citi tikai piederīgie vai

arī nejauši šurp atkūlušies pa maldinošiem Pomeranijas

ceļiem.

Deviņus gadus veca bižota meitene sēd pie galda un

klausās pieaugušo sarunās. Berlīnē iznākusi Latviešu

Balss. Tā sākusi pienākt arī šajā nostūrī. Bet vācu

raidāmstacijas starp ķērcošo runu plūdiematskaņo tikai

tukšas un lipīgas karavīru dziesmiņas. Sarunas vērpjas

ap garajām darba stundām, no rīta tumsas līdz vakara

tumsai, AEG fabrikas pagaidu nodaļā. Visbiežāk mei-

tene dzird, ka atskan vārds trūkst. Trūkst tik daudz

kā, sākot ar aizdaru, ar kurināmo. Trūkst vēstuļpapī-

ra, par zīmējamo papīru var tikai sapņot. Bet visvai-

rāk pietrūkst ziņu no Rīgas.

Meitene zin, tiklīdz ēdāju bars būs izklīdis, tiklīdz

kartupeļu virējas atgriezīsies pie saviem traukiem, viņa

netraucēta varēs pieiet klusajam zīmētājam un viņš to

nedzīs projām. Tieši otrādi — viņu starpā ir izaugusi
tāda draudzība, kas nereti pastāv starp pieaugušiem
un bērniem. Viņas jautājumi netiek izsmieti, toties at-

bildēti vislielākā nopietnībā. Piemēram, tagad viņi sa-

runājas par zīmējumu, kādu viņam ir daudz. Viņš pats

gan ir tāds kluss, gara auguma, augstiem deniņu ielo-

kiem. Barakas iemītnieki viņu sauc par grafiķi, par

meistaru, bet īstais vārds tam ir Jānis Plēpis. Arī viņš

tagad strādā turpat kur citi, tikai visi to zin, ka tas

tikai pagaidu darbs vien ir. Toties Plēpjakundze, kas

ir maza un sīka augumā, gādā par uzturuun visu pā-

rējo. Viņa jau Rīgā piederējusi VEF'a saimei.
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Viņas draugam pieder brīnumaini darba rīki. Ne-

vienam citam plašajā istabā tādu nav: tie ir smalki jo

smalki toņkaltiņi un asi dzeļi. Viņa drīkstējusi saņemt

rokā dzēli un pārbaudīt: tā gals ir kā bites dūriens.

Tikai tas ir domāts kokam, turklāt tādam, ar cietu

šķiedru. Bet tādu jau šeit, Tomas trūkumos neatrast.

Citreiz meitene redz, ka viņas draugs, pārnācis no

fabrikas, istabas stūrī mazgā rokas un tad izņem no

portfeļa mazu klucīti. To atradis darbā, noslīpējis.
Patiesībā arī tas nav piemērots nopietnam darbam,

bet pietiekoši liels, lai parādītu meitenei, kā darbojas
dzeļi. Vispirms viņš nosēžas pie savas mazās spuldzes
istabas stūrī, tad pārklāj klucīša galu ar tušu. Kad

krāsa nožuvusi, viņš paņem savās lielajās rokās smalko

dzēli un virza to pāri tumšai plātnei. Rau, melnā krā-

sā ieaužas līniju raksti, smalki kā kad zirneklis būtu

pārrāpojis pāri rasā sabristām kājām. Tikai daudz vē-

lāk meitene apjauž, ka grafiķis Jānis Tomas barakā

ir licis runāt Čaka rindām par meistaru, kas

...izliek uz galda savus beidzamos kokgriezumus.

Tie guļ melnām mutēm, un viņu gleznajā, cietajā

miesā redzamas neskaitāmas svītriņas, švīkas un cieti

balti diedziņi, kas steidzas uz visām pusēm, dažā-

dos ceļos. Starp šiem sirmajiem matiem redzami bal-

ti vilinoši dobumi un melna nakts, spīdīga kā ar

Dieva elpu klāta. (Meitenes galva)

Kāpēc koka gabalam jābūt melnam, viņa vaicā.

Tāpēc, ka tā ir vieglāk saredzēt. Tāpēc, ka tumša

daļa paliks tumša arī novilkumā. Ja no melnā atņem

gaišu, arī pamale var kļūt gaiša.
Kokdzelums. Kāds dīvains vārds. Patiesībā tas ir

buramvārds, kura nozīmi meistara Jāņa paskaidroju-
mā viņa atcerēsies arī pēc daudz daudz gadiem. Visu

mūžu.

No 2. 5. 80. Waban'ä, Mass., U. S. A. rakstītās pa-

vadvēstules:
„.

. .Nosūtu Jums tomēr vienu daļu no

sava garāka tēlojuma par Tomu 1944. gada rudenī.

Pati jau atceros šo to ļoti skaidri, pārējais nāca no

pieaugušo dienasgrāmatām."

No 25. 5. 80. vēstules: [pēc vārda kokdzelums v.c.

iztirzāšanas]"... Nudien, nevaru 100°/o atcerēties, vai

Plēpis lietoja šādus terminus." . . .„Tā kā pati jau ga-

diem rakstu mākslas apceres, tad esmu pārgājusi pie
šiem, tagad jau iesakņojušiem apzīmējumiem."

„.
. .Esmu pavisam droša, ka Plēpju ģimene brau-

kusi ar Šteibenu. Par braukšanu „pēdējā brīdī" izšķī-

rās daudzi. Ar šo kuģi pārveda arī svarīgākās mašīnu

daļas un iekārtu, kas nāca no VEF fabrikas. 7. oktobrī

VEF vadība ziņoja, ka braukšana pa zemes ceļu vairs

nav iespējama, jo ceļš apdraudēts. Tā nu rūpnīcas va-

dība braukšanu nolika ar Šteibenu, kas Rīgu atstāja
10. oktābrī, bet braucēji tika pievesti ar mazajiem

Daugavas tvaikonīšiem sākot jau ar 7. oktobri. Pats

kuģis stāvēja noenkurots reidā. Vāciskais nosaukums

tam bija Steuben." . . . „Atceros, ka kuģis bija balts un

ļoti skaists. To pavadīja otrs balts ar sarkanu krustu

uz sāniem, slimnīcas tvaikonis Berlin. Neskatoties uz

Zenevas nolīgumu, abiem tvaikoņiem bija jāpiedzīvo
krievu uzlidojums pie Liepājas (11.10.44). Laimīgā
kārtā cietušo bija maz (2 ievainoti, 1 kritušais). Uzli-

dojuma pārdzīvojums bija briesmīgs. To vēl papildi-
nāja radiofona ziņojums tās pašas dienas vakarā, Rīgā,
kas lika daudziem pārprast, ka Šteibens vispār neesot

Vāciju sasniedzis. To, protams, uzzinājām tikai vēlāk

no braucējiem, kas bija Rīgu atstājuši pa aplinkus ce-

ļiem caur Kurzemi, oktobra vidū.

Tomā dzīvojām vienā barakas istabā 7 ģimenes, pa-
visam septiņpadsmit cilvēku. Dienasgrāmatā,kuru pie-
rakstījis mans krusttēvs Kārlis Ozoliņš, dokumentēti

ģimeņu uzvārdi. Šeit nu kāda pavisam nenoskaidroja-
ma lieta: pie Plēpja ģimenes klāt skaitlis 3. Kas bija
šī trešā persona? Pie labākās gribas nevaru tādu atce-

rēties. Neatceros arī vai Plēpjiembūtu bijis kāds bērns.

Vismaz manā vecumā jau nebija. Ja būtu jaunāks, kā

tad Plēpja kundze būtu varējusi strādāt.

Vienā istabā nodzīvojām no oktobra beigām līdz

18. decembrim. Šajā laika posmā piedzīvojām aukstu-

mu, salšanu, jo pa barakas dēļu sienām naktīs tā pūta

vējš, ka cilvēki viens pēc otra saslima ar gripu. At-

ceros, ka ģimeņu tēvi „drīvēja" spraugas sienās un

grīdā, lai nepārsaltu. Turklāt visā nometnes pastāvē-
šanas laikā netika iekārtotas nekādas mazgāšanās
iespējas, tā kā bija jāmazgājas ar karstu ūdeni no tru-

muļa, mutes bļodā, segu aizklājā.
Atceros arī, ka mūsu barakas istabā izcēlās masalu

epidēmija ar plaušu karsoņiem. Saslima mans mazais

brālis. Šī iemesla dēļ tad arī mums ierādīja vietu jau-
nā, pusceltā barakā, kur tad pašu spēkiem tika izvei-

dota istabiņa. Tādas cēla arī citi, kam bija ģimenēs
mazāki bērni.

Pēc tam satiku Jāni Plēpi nometnē šur tur. Viņš
vienmēr atrada man „labu vārdu", un šīs brīnišķīgās
īpašības dēļ es viņu nevaru aizmirst. 7. decembrī noti-

ka laikam vienīgais sarīkojums Tomas laikā. Tas bija
3. būvbataljona kora koncerts ar patriotiskām dzies-

mām. Liekas, ka tas ir tas pats koncerts, ko apraksta
Alfreds Dziļums, kā datumu minot 10. decembri. At-

saucība šim koncertam bija liela. Atceros arī, ka man

kā tautas tērpā postai tautu meitai bija jāpasniedz
diriģentam ziedi.

Ziemas svētkos AEG rīkoja eglītes vakaru, kas bija
domāts nometnes bērniem un vecākiem. Neatceros ša-

jā sarīkojumā Plēpjus redzējusi. Zinu tikai, ka tajā

laikā daudzi nopietni slimoja. lespējams, ka Plēpja
slimība ir šīs aukstās un nežēlīgās Tomas ziemas sekas.

19. janvārī AEG vadība ziņoja, ka jāsagatavojas no-

metnes un darba vietas atstāšanai. To nakti visos ba-

rakas logos dega ugunis. Izmisumā, panikā cilvēki iz-
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jauca gultiņas; no dēļiem veidoja ragaviņas, kastes.

Evakuācijai bija jāiesaiņo smagā bagāža atsevišķi —

par to apsolījās gādāt fabrikas vācu vadība. Uz rokas

ragaviņām varēja paņemt tikai pašu nepieciešamāko.
Tā nu Tomā tomēr palika visādas bagātības, latviešu

grāmatu kastes, par rūpnīcas mašīnām nemaz neru-

nājot. Tomu atstājām 21. janvārī 1945. gadā.
Ja, mana ģimene piederēja tiem laimīgajiem, kas ar

pārcilvēcisku spēku, velkot ragaviņas pāri plānajai

sniega kārtai un kailsala zemei, izglābāmies. Izglābā-
mies pārējot Vislu pie Weichelborst'as kur ledus jau

vietām bija kļuvis tik plāns, ka likās vairs neizturēs.

Šis pārgājiens, ar manu slimo mazo brāli, uzsietu ra-

gaviņām, ir moku stāsts. Varbūt, ka es to kādreiz pa-

beigšu rakstīt, jo paglabātas ir tā laika dienasgrāma-
tas, izmisuma dokumenti.

Bet savu lielo draugu Jani Piepi no tas dienas, kad

vēl bijām Tomas nometnē, vairāk nesatiku."

2

Jānis Plēpis
von

Anšlavs Eglītis

Auszug aus dem Aufsatze Die künstlerische Gestaltung des lettischen Buches

gedruckt im Das lettische Buch, Riga 1942

"...Mit einer der ersten Ausgaben in Kleinformat des

schon genannten Verlages „Zelta Abele", einer Er-

zählung von J. Akuraters — „Kalpa zēna vasara", be-

gann seine Laufbahnals Meister des Holzschnittes Jānis

Plēpis, der bis dahin als Maler bekannt war und auch

Linoleumschnitte sein egen nannte.Seine kleinen Holz-

schnitte im Format 5,5X9 cm waren ein Ereignis in

der lettischen Buchgraphik. Der fast ins Vergessen ge-

ratene Holzschnitt war plötzlich zu neuem Leben er-

wacht. Die zum Vorschein kommende frische und ori-

ginelle Auffassung, ein seltenes Verständnis für rein

dekorative Effekte, der Hang zu Fleckenflächen und

erfinderischen Einfassungen, eine reiche Faktur, ein-

fache und desto ausdrucksvollere Formen, die dem

Zeichner eigene Kunstferdigkeit in der Wahl markan-

ter Bewegungen seiner Gestalten und die ausgespro-

chene Fähigkeit, sich in den gegebenen Text hineinzu-

leben, waren ein Zeugnis dafür, dass Plēpis ein ge-

borener Illustrator ist. Schon in seinen ersten Arbeiten

dieser Art tritt eine seiner Eigentümlichkeiten zutage,

die sich später noch vielseitig entwickelte — der Hang,

um die Gestalten seiner Kompositionen eine Menge

phantastischer Formgebilde zu gruppieren,wie Wolken,

Lichtflecke, Strahlen und ähnliche Erscheinungen. In

seiner nächsten Arbeit, den Illustrationen zum Poem

Edvarts Virzas „Herzog Jakob", beweist Plēpis, dass

er die Technik des Holzschnittes vollends erfasst hat.

Der dramatische Inhalt der Dichtung entsprach vol-

lends dem künstlerischen Temperament Plēpis, was

ihm gestattete, ein stilreines, in a'len Einzelheiten

abgestimmtes Buch zu schaffen.

Bewegte Formdynamik, geisternde Lichtreflexe auf

dunklen Hintergründen der Kompositionen,eckige und

unruhbewegte Gestalten stimmen grossartig mit dem

Inhalt der Dichtung überein. Eigenartig sind die aus-

drucks- und bewegungsvollen Pferdezeichnungen, die

in den Illustrationen und vielenVignetten auf den Blät-

tern dieses Werkes erscheinen. Phantasiereichtum und

virtuoses Können beweist Plēpis auch in seinen Arbei-

tenzu der Erzählung von Joseph Bedier „Tristan und

Isolde", wo es ihm auf erfinderische und scheinbar

leichte Weise gelungen ist, die undankbare und unbe-

queme Bildgrösse (7X13 cm) zu überwinden. Das

männliche Akzent tritt in diesen Arbeiten noch mehr

in Erscheinung als in allen früheren. Die mittelalter-

liche Liebeslegendewird dadurch fast zum Heldenepos.
Die Formbildung scheint unter dem Einfluss von Meis-

tern der Renaissance und des Barock zu stehen. Die

Vorliebe für zusammengeballte barocke Formen und

romantische Dynamik kommt auch in den Illustratio-

nen und vielen Titelbogen zu den gesammelten Wer-

ken Aleksandrs Grins zum Ausdruck. AufgeblähteRie-

senwolken, geisternde Schatten, die schweren Einrah-

mungen der Kompositionen geben diesen Illustrationen

wohl einen Ausdruck von Unruhe, machen sie zugleich
aber allzu verworren und zuweilen sogar unklar. In

dieser Arbeit widmet aber Plēpis seine Aufmerksam-

keit nicht nur der Form und der Ausführung, sondern

auch der Betonung der Eigenart von Typen und Si-

tuationen.

In seinen Illustrationen zum Roman von Alexander

Kivi „Die siebenBrüder" ist das Augenmerk des Künst-
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lers schon betont auf das Hervorheben von Typen und

psychologischen Situationen gewendet. Anstelle mehr

impulsiv barocker Dynamik tritt formelle Klarheit,

eine gewisse Sparsamkeit von Ausdrucksmitteln, Prä-

zision der Linienführung. Verzeichneten frühere Arbei-

ten des Künstlers ein Übergewicht von dunklen Flä-

chen, erscheinen jetzt vorwiegend helle, von denen sich

die Arabesken komplizierter, aber logischer Linien ab-

heben. Diese Zeichnungen entsprechen vollends dem

lapidaren, aber klaren und monumentalen Stil des Ro-

mans, auf den auch der Schriftgrad und das kräftige,
leicht farbige Papier abgestimmt sind.

Neben diesem Monumentalwerk erscheint die Ele-

ganz der Linienführung dieses Künstlers auch in zwei

Miniaturausgaben— in Reiner Maria Rilkes „Die Wei-

se von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke"

und in der Frontausgabe von E. Virzas „Straumeni".

Reichtum und Feinheit der Nuancen, Grazie in der Li-

nienführung,sowie eine zwanglose und originelleKom-

position, die der Stimmung des zu interpretierenden
Textes vollends angepasst ist, erlauben diese Arbeiten

zu den besten Leistungen der lettischen Buchgraphik

zu zählen. Fast alle hier genannten Ausgaben verdan-

ken Plēpis auch ihre Titelbogen und die Entwürfe für

ihre Einbanddecken..."

3

English Summary

Jānis Plēpis — A Latvian Wood Engraver

Modern day Latvians, both in the West and behind

the Iron Curtain, are relatively unaware of the im-

portance of Jānis Plēpis in the rebirth of wood-en-

graving in Latvia.

Plēpis's contemporaries are scattered in exile and

most of the important collections of his art — his

separate graphical works, his outlines and blocks, are

still inside Latvia. Consequently, attempting to re-

construct the life and work of Jānis Plēpis is a dif-

ficult and complicated matter. We must be grateful
for the selection of book illustrations available and

attempt to base our judgementof him upon this work.

Born in 1909, Plēpis became a watchmaker according

to the wish of his parents but his artistical interests

could not be suppressed and during 1928—33 he

studied under Romans Suta at the Peoples's Univer-

sity Art Studio in Rīga. At this period Plēpis began
producing miniature drawings in Indian-ink. He also

experimented in painting on glass and in oil-painting,
but his principal medium was the lino-cut. In 1936

his first book illustration assignment with Zelta Ābele

made him aware of the possibilitiesof wood-engraving.
Commissions followed and his style and craftmanship
matured.

His method of working is well worth examining.
He carried the entire picture in his imagination and

worked only from a rough sketch on a very small

piece of paper. He never drew on the block, firstly
because he felt that this might spoil the block itself

and secondly he regarded such a practice as unneces-

sary. He sought always to achieve a balance between

the layout of the print and his illustrations and

endeavoured to unite the qualities of the skilled,

professional, non-creative engraver with the creative

talent of the modern artist.

Plēpis participated in the international wood-engrav-

ing exhibitions in Warsaw and Chicago and he had

numerous plans for future work. During the Paris

world exhibition in 1937 he took part in the decoration

of the Latvian pavillion and was awarded a gold
medal for his contribution. He received several in-

vitations to exhibit in other parts of the world but

unfortunately the outbreak of the second world war

prevented him from accepting them. One of his last

commissions before Soviet Union occupied Latvia

was for the illustrations for Rilke's book Die Weise

von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke.

In 1944 Plēpis fled westwards in exile, but he was

caught by Soviet troops in Poland and forced to

return to Rīga. Very little is known about his post-

war work, except that the normally calm and collected

artist had been disturbed and uneasy and clearly

artistically stifled during these last years. He died in

1947under rather odd circumstances. We do notknow

how Plēpis died but his body was found one morning
on the banks of the Daugava entangled in fishing nets.

Many artists behind the Iron Curtain are manifestly



influenced by him and some of them frankly declare

that they are deeply indebted to both the man and

his art. Recently his engravings have begun to appear

in reproduction again and in 1958 a study of his work

was commenced in Soviet high schools.

Plēpis died before he had time to express all the

things that he was striving to say, but his importance

in the development of Latvian art is a permanent

factor and today he is the object of increasing interest

among Latvians on both sides of the Iron Curtain.

Finally it is safe to say that despite efforts to label

him as a Soviet artist he is nevertheless primarily
regarded in the countries concerned as representative
of the true spirit of Western art.

Izlabojumi un papildinājumi

Grāmatas iespiešanas laikā izdevies noskaidrot vēl dažu attēlu izmērus, tapšanas gadus

un citas ziņas, kā ari nosaukumu variantus:

I* 19,6X10,5 cm. lII* 21,5X17,4 cm. V* 22,2X17,5 cm. (ir 4 varianti). XI gravura kokā. 32*

17,4X12,55 cm. 41—42* Vēl pastāv vismaz 2 varianti vai starpspiedumi. 44 Plēpja dotais nosaukums

nav zināms, oficiāli Rīgā lieto: Sievas Olgas ģīmetne. 55s" 15,1X10,7 cm. (ir 2 varianti). 59s" 1,1X6,9

cm. 60 s' 1,3X4,7 cm. 61 s' 4,0X10,7 cm. 64 s' 4,05X10,8 cm. Aleksandra Grīna kopoto rakstu trīs sējumos

pavisam ir 60 gravuras. 81 1942. 119 Saukts arī Māte ar lakatiņu, 1944. 120* 13,4X7,7 cm. 142

Jaunavas galviņa ar vainadziņu. 141s' 16,0X11,6 cm. 144* 21,6X13,65 cm., 1943. 155 Plēpja paša uz-

rakstīts nosaukums: Pilsētnieki atpūtā, 1940. g. rudenī. 156*—157*.Pavisam šajā sējumā ir 15 gravuras.

Ši grāmata iespiesta östmans Boktryckeri, Hantverkshuset, Uppsala,

uz 160 gramu papīra četri simti eksemplāros.
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