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Tev ir labs vārds, tēlniek,

Jo zāle ir neiznīcināma!

Tā izlec un aug pat no klintīm,

Bet tu ar savām lielajām zintim,
Ar milzeņa rokām

Izlēji tēlus, līdzīgus mūžības

klintīm,

Par tiem, ko ari aprokot

neaprokam.
Tev ir labi dusēt

Dzīvībai viņā pusē un šajā pusē,

Turot šos tēlus ar savām

lielajām zintim,

Ar milzeņa rokām.

Mirdza Ķempe
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IEVADS

■L
a /viešu profesionālā tēlniecība aizsākās tikai

19. gadsimta nogalē. To ievadīja Gustavs Sķil-

ters, Teodors Zaļkalns, Burkards Dzenis un Au-

gusts Bija. Savas darbības sākumā viņi vēl dzī-

voja un strādāja ārpus dzimtās Latvijas. Vie-

tējā sabiedrība šo tēlnieku darbus varēja aplū-

kot, tikai sākot ar 1910. gadu, kad tos eksponēja
pirmajās latviešu mākslas izstādēs.

Divdesmitā gadsimta sākumā latviešu tēlniecība

pievērsās pārsvarā stājdarbiem — portretiem un

iigurālām kompozīcijām. Monumentāli izteik-

tākās formās, pielietojot diorītu un granītu, Pir-

mā pasaules kara laikā sāka strādāt T. Zaļkalns

(«Stāvošā māmiņa», 1915; «Sēdošā māmiņa»,

1916) un B. Dzenis («Kurzemniece», 1915).
Otrā gadu desmita beigās latviešu tēlniecībā ie-

nāca Kārlis Zāle, kura daiļrade un izcilais mo-

numentālista talants stipri ietekmēja latviešu

monumentālās tēlniecības attīstību.

K. Zāles sākotnējā profesionālā darbība norisa

vienlaikus ar padomju monumentālās mākslas

pirmo uzplaukuma posmu. Jaunais mākslinieks

bija viens no atsaucīgākajiem V. I. Ļeņina monu-

mentālās propagandas plāna īstenotājiem. Vēl

būdams Petrogradas Brīvo mākslas mācību darb-

nīcu audzēknis, viņš 1918. gadā izveidoja krievu

revolucionārā demokrāta N. Dobroļubova un itā-

liešu brīvības cīnītāja Dz. Garibaldi monumen-

tālus krūšutēlus, ko uzstādīja pilsētas laukumos.

Diemžēl šie darbi līdzekļu trūkuma dēļ bija da-

rināti no lēta, neizturīga materiāla un tāpēc gā-
juši bojā. Par tiem galvenokārt var spriest pēc
fotoattēliem. Saglabājies tikai Dz. Garibaldi krū-
šutēls, kas 1955. gadā atliets bronzā.

Apbrīnojami īsā laikā K. Zāle ieguva profesionālu
briedumu. Dažus gadus pēc studijām Petrogradā
viņš jau uzsāka darbu pie Rīgas Brāļu kapu

ansambļa veidošanas un gandrīz vienlaikus — pie
Brīvības pieminekļa Rīgā.
K. Zāles daiļrade neaprobežojās ar monumentālo

tēlniecību. Gan savas darbības sākuma posmā,

gan mūža nogalē viņš pievērsās arī stājskulptūrai
(lielākoties portretiem un figurālām kompozīci-
jām).

Laikmets, kurā ritēja K. Zāles radošā darbība,

nebija viendabīgs. Savā diezgan īsajā mūžā —

tēlnieks aizgāja no dzīves 53 gadu vecumā —

viņš piedzīvoja divus pasaules karus, 1905. gada,
1917. gada Februāra un 1917. gada Oktobra

revolūciju, Pilsoņu karu. Vēl jaunekļa gados,
būdams būvamatnieks, K. Zāle bija aculiecinieks

1905. gada notikumiem, kuri asi atbalsojās arī

Liepājā — viņa jaunības dienu pilsētā. Mācību

gadi Kazaņā ieveda X.Zāli dziļāk Krievijas kul-

tūras dzīves pasaulē, bet darbs un studijas Pet-

rogradā — Oktobra revolūcijas norisēs.

Oktobra revolūcija uzvarēja visā Krievijā, arī

Latvijā. Pēc tam revolūcija Latvijā tika nežē-

līgi apspiesta un nodibināta buržuāziskā dikta-

tūra.

Tādējādi 20.—30. gados latviešu tēlotāja māksla

bija spiesta attīstīties nepārtrauktas politiskās

un ideoloģiskās cīņas situācijā. Jau ar pirmajiem

buržuāziskās Latvijas pastāvēšanas gadiem po-

litiskās un idejiskās cīņas robežšķirtne iezīmējās

starp plašajiem demokrātiskajiem spēkiem, kuru

pusē cīnījās arī latviešu komunisti, un atklātu

nacionālismu, kas vēlāk pārauga šovinismā. Sī

robežšķirtne šķēla ne vien mākslinieku grupē-

jumus, bet arī atsevišķu mākslinieku daiļradi,

pat atsevišķus viņu darbus. Šāds kritērijs, kas

tika nosprausts latviešu literatūras un mākslas

mantojuma problēmām veltītajā konferencē1,

liekams pamatā, vērtējot arī K. Zāles daiļradi

kopumā un viņa monumentālās tēlniecības dar-

bus it īpaši.
20.—30. gados latviešu literatūrā un mākslā bija

izplatīti dažādi estētiski strāvojumi. Latviešu

mākslā jau kopš 19. gadsimta otrās puses bija

nostiprinājušās demokrātiskās idejas. 20. gadu
sākumā tās joprojām bija visai spēcīgas, jo nesa

sevī impulsus no Oktobra revolūcijas notiku-

miem un lielajiem kultūras dzīves pārkārtoju-
miem 1919. gadā — neilgajā padomju varas laikā

Latvijā. Tāpēc «20.—30. gadu ideoloģiskās krīzes

apstākļos bija iespējams tāds paradoksāls fakts

kā monumentālās tēlniecības spilgts uzplaukums.
Gan K. Zāles Brāļu kapu ansamblī, gan K. Zem-

degas Raiņa kapa piemineklī, gan T. Zaļkalna

monumentālās tēlniecības kompozīcijās jauša-

mas V. I. Ļeņina monumentālās propagandas

plāna ideju atbalsis.»
2

Ar to arī izskaidrojams fakts, kāpēc K. Zāles

mākslinieciskā jaunrade daudzējādā ziņā spēja

pacelties pāri aprobežotajai buržuāziskajai ideo-

loģijai un šķiriski šaurajai nacionālisma izprat-

nei. Vairums viņa mākslas tēlu ir vispārināti

simboli — Dzimtene, Revolūcija, skumjas par

tautas nestajiem upuriem. Tie ietverti arvien

skaidrā reālistiskā formā. Tēlnieks nekad nav

centies to pastiprināt ar dažādiem buržuāziskās

varas simboliem. Tāpēc viņa daiļrade spējusi pa-

celties pāri ikdienišķajām aktualitātēm un gu-

vusi ievērību starptautiskā mērogā. K. Zāles la-

bākie darbi, kas vainago spilgtākos latviešu то-

'Konference notika 1979. gada aprill, to organizēja Latvi-

jas PSR ZA Latviešu literatūras un mākslas mantojuma

izpētes un izdošanas kompleksās programmas zinātniskā

padome kopā ar A. Upīša Valodas un literatūras institūtu.

'Cielava S. Mākslinieku grupējumi 20.—30. gados Latvijā un

to estētiskās platformas. — Latvijas PSR ZA Vēstis, 1979,

№ 6, 52. lpp.
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numentalas tēlniecības sasniegumus, turpina dzī-

vot latviešu mākslas kultūrā.

Ņemot vērā K. Zāles tēlniecības augsto māksli-

niecisko līmeni, gandrīz visi viņa darbi iekļauti

valsts aizsargājamo mākslas pieminekļu sa-

rakstā1 (Rīgas Brāļu kapi, Brīvības piemineklis,

piemineklis Pirmajā pasaules karā kritušajiem
Smārdes ciemā, piemineklis 6. Rīgas pulka kara-

vīriem Sudrabkalniņā, kapa piemineklis A. Pum-

puram bij. Lielajos kapos, vairāki kapa piemi-

nekļi ģimeņu apbedījumu vietās dažādās Latvijas

kapsētās).

Plašs ir K. Zāles radošais mantojums, sarežģīts

ir viņa īsais, bet darbīgais mūžs. Skaidri apzi-

nādamies savu mākslinieka misiju, viņš nemek-

lēja kompromisus. Dižs tēlnieciskās izteiksmes

skaidrībā, pārliecināts par savas mākslas patie-

sību, K. Zāle sarunājas ar mums vienkāršā,

tīrā, skaidrā un sirsnīgā mākslas valodā. Viņš

pavēra latviešu monumentālajai tēlniecībai ceļu

nākamībā.

Par K. Zāles radošo darbību daudz rakstīts 20.—30.

gadu latviešu periodikā, taču tai diemžēl nereti

tika dots vienpusīgs raksturojums, apejot bū-

tiskus apstākļus, kas mākslinieku ievirzīja lat-

viešu monumentālās tēlniecības laukā. Maz ziņu

sastopams par viņa dzīves posmu Kazaņā un

Berlīnē. 1938. gadā iznākusi J. Šiliņa grāmata

«Kārlis Zāle», kurā sniegts samērā aptverošs
tēlnieka dzīves apraksts un viņa ievērojamāko
darbu analīze. Autors galvenokārt izmantojis pa-

ša K. Zāles stāstījumu. Bet, tā kā grāmata lais-

ta klajā 1938. gadā, t.i., buržuāziskās diktatūras

laikā, tad aiz saprotamiem iemesliem noklusēta

tēlnieka darbība 1918.— 1919. gadā, līdz ar to šis

posms viņa dzīvē skarts tikai garāmejot.
Padomju laikā K. Zāles atstātais mantojums ap-

lūkots no dažādiem aspektiem vairākos vispārīga
rakstura latviešu tēlotājas mākslas izdevumos

(С. Циелава. Искусство Латвии. Л., 1979; R. Čau-

pova. Portrets latviešu tēlniecībā. R., 1981;
Latviešu tēlotāja māksla. R., 1986). Viņa radī-

tajam Brāļu kapu ansamblim veltīts albums (Brā-

ļu kapi. R., 1959), kā arī plašāks apcerējums

(V. Apsitis. Brāļu kapi. R., 1982).
Sīs monogrāfijas nolūks ir sniegt iespējami vis-

pusīgu ieskatu izcilā tēlnieka dzīvē un radošajā
darbībā, izgaismot mazāk zināmus faktus viņa
biogrāfijā, pavērt lasītājam ieskatu mākslinieka

atstātā mantojuma daudzveidībā. Būdams pats

arhitekts, autors centies ne tikai runāt par K. Zā-

les darbu plastiskajām vērtībām, bet arī plašāk
pievērsties viņa pieminekļu un ansambļu arhi-

tektoniskajai izveidei. Sī monogrāfija ir cieņas

apliecinājums mākslinieka darbīgajam un ba-

gātajam mūžam.

Darbā izmantoti gan pirmspadomju, gan padom-
ju laika izdevumi, enciklopēdijas, katalogi,

periodikā ievietotās recenzijas un raksti. Da-

žādu tēlnieka dzīves posmu detalizētu izpēti vei-

cinājuši materiāli, kas glabājas Latvijas PSR

Centrālajā Valsts vēstures arhīvā (LCVVA),

Latvijas PSR Centrālajā Valsts Oktobra revolū-

cijas un sociālistiskās celtniecības arhīvā

(LCVORA), Tatāri jas APSR Centrālajā Valsts

vēstures arhīvā (ЦГИА Тат), Ļeņing radās

Centrālajā Valsts vēstures arhīvā (ЦГИАЛ), kā

arī Latvijas PSR T. Zaļkalna Valsts Mākslas

akadēmijas arhīva (LVMAA) un Latviešu māk-

slas vēstures mācību laboratorijas (LVMA ML)

fondos. T. Zaļkalna memoriālajā muzejā (TZMM).

Zināmu ieskatu par K. Zāles darbības sākuma

posmu sniedz N. Lobačevska Kazaņas Zināt-

niskās bibliotēkas literatūras avoti. Izmantoti

arī Latvijas PSR Mākslas muzeja un Liepājas Vēs-

tures un mākslas muzeja fondi.

Autors pateicas mākslas zinātņu kandidātei

S. Cielavai par sniegto metodoloģisko un infor-

matīvo palīdzību, tēlniekiem, K. Zāles skol-

niekiem, K. Baumanim, J. Zariņam un M. Zauram

par ziņām un bagātīgo atmiņu stāstījumu, kā

arī daudzajiem Ļeņing radās, Kazaņas, Liepājas,
Malmes un Rīgas arhīvu un muzeju darbinie-

kiem.

к
Imarļa Zāles dzīve brīžiem ir mīklainu neskaid-

rību pilna. Aiziedams no šīssaules, viņš atstā-

jis vairākus jautājumus, uz kuriem nav varē-

juši sniegt atbildes nedz viņa laikabiedri, nedz

arī patiesības glabātāji un skaidrotāji — arhī-

vu materiāli. Pirmais no šiem jautājumiem sais-

tīts ar tēlnieka dzimšanas vietu un datumu. Tā-

pēc pie tā pakavēsimies ilgāk.

Kārļa Zāles vectēvs bija lejaskurzemnieks un

nodarbojās ar lauksaimniecību. Pagājušā gad-
simta otrajā pusē viņš nomāja Kursīšu pagasta
Ozolu-Sproģu mājas

2
. Tās atradās aptuveni pus-

ceļā starp Saldu un Ezeri, netālu no kādrei-

zējā Mažeiku—Ezeres—Saldus—Kuldīgas pasta
trakta

1

. Kursīšos 1864. gada l. aprīlī piedzima
Kārļa Zāles tēvs Fricis Zālīte, kurš te aizvadīja
bērnības gadus — vasarā palīdzēja lauku darbos,

ziemā mācījās Kursīšu pagastskolā.
Kad Fricis Zālīte juta sevī pietiekami daudz

spēka, lai uzsāktu patstāvīgu dzīvi, viņš devās

meklēt laimi pilsētā. Kursas jauneklim vispie-
vilcīgākā šķita Liepāja, kur fabrikas un tāljūru

'Latvijas PSR vēstures un kultūras pieminekļu saraksts.

R.. 1984.

K. Zāles dzimtās mājas Kursīšu Ozoli. |Apraksts.ļ Glabājas
LVMA ML.

'*Lielajā Tēvijas karā mājas atradās piefrontes joslā un

nav saglabājušās.

levads
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tvaikoņi, ostas noliktavas un pilsētas jaunceltnes
sauktin sauca pēc spēcīgām darbarokām. leradies

Dzintarjūras krastā, Fricis Zālīte izvēlējās
celtnieka profesiju — kļuva par mūrnieku.

Liepājā Fricis Zālīte iepazinās ar 1862. gada
24. aprīlī dzimušo rucavieti Ilzi Āžēnu. 1888. ga-
da 17. janvārī Sv. Annas baznīcā notika abu

jauniešu laulības.' Friča Zālītes dzīvē ienāca jau-
ni pienākumi, radās jaunas rūpes, tāpēc vairāk

spēka vajadzēja ieguldīt darbā.

Būvamatnieka gaitās Fricis Zālīte nereti devās

arī ārpus Liepājas. Tā 1888. gada vasarā darba

pienākumi viņu aizveda pat uz Kauņas guberņu,
uz Mažeiķiem, kas liepājniekiem bija ērti

aizsniedzami pa 1871. gadā atklāto Liepājas —

Viļņas dzelzceļu. Mažeiķi — nelielais Kauņas

guberņas miests — tagad bija kļuvuši par nozī-

mīgu dzelzceļa mezglu. Rosīga bija arī Mažei-

ķu saimnieciskā dzīve, kas pievilka daudzus amat-

niekus. Un nav nekāds pārsteigums, ka viņu vidū

bija arī mūrnieks Fricis Zālīte.

Mažeiķos 1888. gada 16. oktobrī (pēc jaunā
stila — 28. oktobrī) dienas gaismu ieraudzīja
Friča un Ilzes Zālīšu pirmdzimtais, vēlākais

tēlnieks Kārlis Zāle, pārmantodams no vecākiem

arī dažu labu rakstura īpašību.
Fricis Zālīte bija vidēja auguma, bet plecīgs
un spēcīgs, ar dzelzs veselību. Pie darba vienmēr

ķērās ar lielu pienākuma apziņu un nodevās tam

ar visu sirdi. Viņš bija pašapzinīgs, valdonīgs,
arī pašpārliecināts un savā arodā vienmēr

centās pārspēt citus. Būdams bagātīgi ar spēku
un dzīvesprieku apveltīts, Fricis Zālīte spēja iet

no vienas galējības otrā — vai nu dzīvot plaši,
ar draugiem dzīrojot, neraizēdamies par rītdienu,

vai arī askētiski atturīgi, taupīgi, neļaudamies

vilinājumiem. No tēva Kārlis Zāle mantoja vita-

litāti, spēcīgu organismu, sacensības garu, plašu
vērienu, tieksmi pēc lieliem sasniegumiem.

2

Kārļa māte bija sieviete ar strauju raksturu,
laba dzīves un cilvēku pazinēja, viņa mīlēja
stāstīt par saviem vērojumiem, spilgti tos ap-
rakstīdama. No mātes dēls savukārt mantoja
rosīgu, bagātu fantāziju, spēju tēlaini un aiz-

rautīgi atstāstīt dzīvē novēroto. Ilzei un Fricim

Zālītēm bija pieci bērni: vecākais — Kārlis,

pastarīte — Emma
1

. Ilze bijusi ļoti darbīga un

gādīga māte, visas rūpes par bērniem gūlušās
uz viņas pleciem.
Bet tagad vēlreiz atgriezīsimies pie nākamā tēl-

nieka dzimšanas datiem. Visos līdzšinējos publi-

cējumos viennozīmi apgalvots, ka Kārlis Zāle dzi-

mis Kuldīgas apriņķa Kursīšu pagastā (tagad Sal-

dus rajons) 1888. gada 6.* novembrī (pēc jaunā

stila 18. novembrī). To apliecina pats tēlnieks

gan savā iesniegumā Kazaņas mākslas skolā, gan
kārtodams pierakstīšanos Rīgā

4
, iesniegdams do-

kumentus Latvijas Mākslas akadēmijā utt. To

apstiprina arī Kursīšu pagasta valdes 1914. gada
1. augustā izdotā apliecība, kuru tēlnieks uzrā-

dījis Petrogradas pilsētas valdei, kārtojot pierak-
stīšanos Lielajā Zeļeņina ielā 26-b, dz. 80.' Sis

datums vēlāk atkārtoti parādījās daudzos izdevu-

mos — gan Maskavā izdotajā Lielajā Padomju

enciklopēdijā
6
, gan bibliogrāfiskajā vārdnīcā

«PSRS tautu mākslinieki»', gan Latvijas Mazajā

enciklopēdijā
8
, kā arī centrālajā un republikas

presē. Šim faktam, protams, bija pieskaņotas arī

līdzšinējās Kārļa Zāles atceres dienas, sevišķi

atzīmējot 1968. gadā viņa astoņdesmito dzimša-

nas dienu.

Ne jau neticība publikācijās un dokumentos mi-

nētajam faktam spieda pārbaudīt tēlnieka dzim-

šanas datus. Vecie arhīvu ieraksti nereti sniedz

arī papildu ziņas — par vecākiem, radiem, viņu

nodarbošanos v. c. —, kas dažkārt var būt nozī-

mīgas dzīves aprakstā. Tāpēc vajadzēja tikai sa-

meklēt Kursīšu draudzes 1888. gada nogales
ierakstus kristību, laulību un miršanas reģistrā-
cijas grāmatā, lai šādu papildu informāciju ie-

gūtu. leraksts par Kārļa Zāles dzimšanu 6. no-

vembrī (vai 18. novembrī pēc jaunā stila)'* nebija
atrodams. Arī kaimiņu draudžu grāmatās — Vir-

gā, Priekulē, 'Saldū, Vaiņodē, Aucē, Reņģē, Grie-

zē — ierakstu par Kārļa Zāles dzimšanu 6. no-

vembrī ne pēc vecā, ne pēc jaunā stila nebija.
Ļeņingradas Centrālajā Valsts vēstures arhīvā

atrodas K. Zāles personiskā lieta1". Uz lieliem vā-

kiem cienīgs uzraksts:

«Дело канцелярии Императорской
Академии художеств

Залит

Карл Леонард Фрицевич

нач. 1917 г.—кончено 13 дек. 1920 г.»

'LCVVA, 235. f., 6. apr., 622. lieta.

-Šiliņš J. Kārlis Zāle. R.r 1938, 11. lpp.
'Emma Zālīte savu mūžu aizvadīja Liepājā, kur ilgus ga-

dus strādāja par Liepājas teātra suflieri. Pārējo bērnu bio-

grāfijas nav noskaidrotas.
r
LCVVA, 2942. f., 7874. lieta; arī 2942/1. f., 12165. lieta

v.c.

'ЦГИАЛ, ф. 789, on. 24, д. 140, л. 8. Apliecībā rakstīts:

«. . Залит Леонард Фрицевич, место рожд. Курляндская
губерния, Курситовская волость; день рожд. 6 ноября
1888 г.»

ь
Большая Советская Энциклопедия в 30-ти т. М., 1972, т.

9, с. 313.

Художники народов СССР. Библиографический словарь.

М., 1983, т. 4, кн. 1-ая, с. 200.

"Latvijas Mazā enciklopēdija 3 sēj. R., 1970, 3. sēj., 722. lpp.
<JPadomju Krievijā lēmumu par pāreju uz jaunā kalendāra

stilu ieviesa ar 1919. gada 26. I TKP dekrētu. Lēmumu par

pāreju uz jauno stilu Latvijas teritorijā pieņēma Padomju

Latvijas valdība 1919. gadā. Visos līdzšinējos publicējumos
K. Zāles dzīves hronoloģiskie dati līdz 1919. gadam minēti

vecā, pēc minētā datuma
— jaunā kalendāra stilā. Ja nav

īpašas norādes, pie tā turējies arī šī darba autors.

'"ЦГИАЛ, ф. 789, on. 24, д. 140.
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Tajā atrodas divpadsmit lapas, kuras, kā pirmajā
brīdī šķiet, tikai apstiprina agrāk zināmos faktus.

Šo lapu skaitā ir arī «Kurzemes guberņā, Kul-

dīgas apriņķa Kursīšu pagastā dzīvojošā Kārļa

Friča d. Zālītes» 1917. gada 13. septembrī parak-
stītais iesniegums Augstākās mākslas skolas rek-

toram ar lūgumu pielaist viņu pie iestājpārbau-

dījumiem kā brīvklausītāju tēlniecības nodaļā.

lesniegumam pievienoti vairāki dokumenti, to

skaitā notariāli apstiprināts izraksts no Liepā-

jas Sv. Annas baznīcas konfirmācijas grāmatas.

Starp iesniegtajiem dokumentiem trūkst dzimša-

nas apliecības. Bet tāda taču vienmēr tiek pra-

sīta, iestājoties mācību iestādē! Dzimšanas aplie-

cība, protams, bija pieprasīta arī Kārlim Zālēm.

Par to liecina tēlnieka pašrocīgs uzraksts uz ie-

snieguma, tiesa, pēc vairāk nekā pusgada, jau

padomju laikā: «Dzimšanas apliecību nozaudēju.
1919. g. 13. jūnijā. K. Zālīte.»1 Apzināti vai ne-

apzināti, bet dzimšanas apliecība nozaudēta.

Šaubas padziļinājās, pāršķirstot citas šīs perso-

niskās lietas lapas. Līdzšinējos priekšstatus par

Kārļa Zāles dzīves sākumu galīgi sagrozīja ie-

sniegumam pievienotais Liepājas Sv. Annas drau-

dzes konfirmācijas apliecības noraksts.
2

Tajā,

starp citu, apliecināts, ka Johana Kārļa Leonarda

Friča d. Zālītes vecāki ir mūrnieks Fricis Zālīte

un viņa sieva Ilze, abi luterticīgi. Par Kārļa Zā-

les dzimšanas vietu un laiku uzrādīti Mažeiķi,

1888. gada 16. oktobris! Ne Kursīši un ne 6. no-

vembris!

Apstiprinājumu iepriekš teiktajam deva arī cits

fakts. 1912. gada 4. septembrī Liepājas Sv. Annas

baznīcā notika Kārļa Zāles laulības ar Annu Ma-

riju Briedi. To apliecina ieraksts laulību reģistrā-

cijas grāmatā. 3 Kārlis Zāle šoreiz dēvēts par
«mākslinieku tēlnieku», jo tuvojās nobeigumam
viņa mācību laiks Kazaņā. leraksts apstiprināja
iepriekš teikto — Kārlis Zāle dzimis Mažeiķos
1888. gada 16. oktobrī. Tātad atkal — ne Kursī-

šos un ne 6. novembrī.

Divkāršs dokumentāls apstiprinājums jau deva

pamatu noraidīt līdzšinējos datus par tēlnieka

dzimšanas vietu un laiku. Tomēr vajadzēja atrast

pirmavotu. Nevarēja pieļaut domu, ka kristīgā
garā audzinātie Kārļa Zāles vecāki nebūtu dēla

dzimšanu reģistrējuši un nebūtu viņu kristījuši.
Pagājušā gadsimta beigās Kauņas guberņā valdo-

šā konfesija bija katolicisms. Tāpēc vajadzēja
noskaidrot, vai Mažeiķos un to tuvākajā apkār-
tnē pastāvēja evaņģēliski luteriskā konfesija, pie
kuras piederēja Zāles dzimta.

Lietuvas evaņģēliski luteriskās baznīcas galva
Jons Kalvāns uz autora pieprasījumu apstipri-
nāja,

4
ka bērna dzimšana tika saistīta ar kristī-

šanu: natus et renatus
a

. Tātad jāmeklē, kur Kārlis

Zāle kristīts. Tālāk vēstulē sekoja arī paskaidro-

jums, ka agrākajos statistiskajos avotos (Die

Evangelisch-Lutheranischen Gemeindem in Russ-

land, St. Petersburg, 1911, II) rakstīts, ka kopš
seniem laikiem Kurzemes pierobežā dzīvojošos
draudzes locekļus apkalpoja Reņģes, Mežmui-

žas (tagad Augstkalne), Auces un Sesavas mā-

cītāji. lespējams, ka tēlnieks kristīts kādā no

šīm vietām. Vekšņu, Akmenes un Sedas ciemos

luterāņu baznīcu nav bijis un nav. Luterāņu baz-

nīcas nebija arī Mažeiķos (to uzcēla tikai 1910.

gadā).
Tātad Kārļa Zāles dzimšanas reģistrācija un kris-

tīšana nevarēja notikt Mažeiķos vai citos tu-

vumā esošajos miestos. Tāpēc Kauņas guberņas
Kurzemes pierobežā dzīvojošie luterāņi kristīt

bērnus devās pāri robežai. Šajā ceļā posās arī

Zālīšu ģimene. Izdevās noskaidrot, ka Fricis un

Ilze Zālīši ar jaundzimušo Kārli bija devušies

uz Griezi.

Griezes pastorāts atradās Kurzemes pierobežā,
Ventas labajā krastā pie pašas Vadakstes ietekas.

1769. gadā celtā baznīca ar 30 m augsto torni bija
labi saskatāma pat no 15 verstu attālajiem Ma-

žeiķiem.

Nedaudz tuvāk Mažeiķiem atradās nelielā Grī-

vaišu baznīca. Bet vai pašlepnais Fricis Zālīte

varēja pieļaut domu savu pirmdzimto kristīt kā-

dā mazā baznīciņā? Lūk, varenā Griezes baz-

nīca — tālākā Kuldīgas apriņķī ar 344 desetīnām

zemes — gan īsti atbildaFriča Zālītes tīkojumiem.
Un tiešām — Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēs-

tures arhīvā saglabātā Griezes draudzes grāmata

apstiprina, ka 1888. gada 6. novembrī Griezes

mācītājs V. Titelbahs kristījis «16. oktobrī pulk-

sten 4 pēc pusdienas dzimušo Johanu Kārli Leon-

hardu, pie evaņģēliskās luterāņu konfesijas pie-

derīgā Mažeiķu mūrnieka Friča Zālītes un viņa

sievas Ilzes dēlu»
6
. Kūmās bijuši jauns puisis

Jānis Zāle, namdaris Kārlis Sniķers un jauna mei-

ta Jūle Briģenieka. Viss bija noritējis atbilstoši

evaņģēliski luteriskās baznīcas tradīcijām: bērna

kristīšana notika ne agrāk kā trīs nedēļas pēc
dzimšanas.

Var rasties jautājums, vai Kārļa Zāles tēvs savās

amatnieka gaitās devās viens pats vai kopā ar

sievu. Nebija jau izslēgts, ka Ilze būtu varējusi

palikt Liepājā vai pat pārcelties pie vīra vecā-

kiem uz Kursīšiem. Kā vienā, tā otrā gadījumā
dzimšanas reģistrācija un kristības būtu notiku-

'ЦГИАЛ, ф. 789, on. 24, д. 149, л. 1.
2
ЦГИАЛ, ф. 789, оп. 24, д. 140, л. 5.

'1912. gada 4. septembra ieraksts (№ 170) Liepājas Sv. An-

nas baznicas laulību reģistrācijas grāmatā (atrodas baznīcas

arhīvā). So faktu apliecina arī Liepājas Civilstāvokļa aktu

reģistrācijas nodaļas 1986. g. 11. jūlija izziņa № 1-7/2-5-86.

evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapa 1986. gada
19. maija vēstule autoram.

'Natus et renatus (latīņu vai.) — piedzimis un atdzimis.

"LCVVA, 235. f., 6. apr., 389. lieta.



11

DIVDESMIT GADU PILSĒTA PIE JŪRAS

šas vai nu Liepājā, vai Kursīšos, bet nekādā gadī-

jumā — Griezē, kas no Liepājas un Kursīšiem

bija grūti aizsniedzama. Tātad nav nekādu šaubu,

ka Fricis Zālīte uz Mažeikiem bija devies kopā ar

Ilzi.

Kāds bija turpmākais Johana Kārļa Leonhardc

Zālītes dzīves ceļš? Visticamāk, ka ģimene devu-

sies atpakaļ uz Mažeiķiem, lai tēvs varētu pa-

beigt iesāktos darbus un pēc tam atgrieztos Lie-

pājā.
Paliek tomēr nenoskaidrots, kapec Kārlis Zāle

par savu dzimšanas vietu vienmēr uzskatījis Kur-

sīšus un par dzimšanas dienu 1888. gada 6. no-

vembri. Kāds pamatojums bija 1914. gada augus-
tā Kursīšu pagasta valdes izsniegtajam, šodien

acīm redzami nepatiesajam dzimšanas datu ap-

liecinājumam ... Šim jautājumam pārliecinoša
izskaidrojuma nav.

Vecāku un vecvecāku sēta tēlniekam nav bijusi

īpaši tuva, jo vēlāk viņš Kursīšus, tiekoties ar

draugiem, ne reizi nav savās atmiņās pieminējis.

Un, cik zināms, vēlākajos gados ne reizes nav tur

iegriezies. Liekas, ka Kursīši viņa izpratnē sa-

glabājušies nevis kā dzimtās vietas, bet gan kā

dzimtenes — Kurzemes, Latvijas — jēdziens. Kār-

lis Zāle, protams, nevarēja zināt, ka viņa sniegtie
dati neatbilst ierakstiem dzimšanas reģistros. Ta-

ču viņš bija īsts kurzemnieks un acīmredzot gri-

bēja to uzsvērt. Mažeiķiem Kārļa Zāles biogrā-

fijā bija tikai gadījuma raksturs. Tāpēc doku-

mentos kā dzimšanas vieta tika ierakstīts vecā-

ku un vecvecāku bijušās dzīvesvietas nosau-

kums — Kursīši, no kurienes bija nākusi viņa

dzimta. Tāpat grūti izskaidrojama dzimšanas die-

nas datumu sajaukšana. Ar nejaušību pamatot

dzimšanas un kristīšanas datumu samainīšanu

nevar. Drīzāk iespējams, ka Zāles dzimtā par

svarīgāku notikumu tika uzskatīta bērna kristī-

šana, nevis piedzimšana.
Līdz šim trūkst pilnīgas konsekvences arī tēlnie-

ka uzvārda rakstībā. Viņa tēva uzvārds bija Zā-

līte. Arī Kārlis Zāle sākumā raksta — Zālīte, bet

vēlāk lieto dubultuzvārdu Zālīte-Zāle vai Zāle-

Zālīte. Pēc Pirmā pasaules kara viņš vairāk turas

pie uzvārda Zāle. Tēlnieks Kārlis Jansons atcerē-

jās, ka Kārlim Zālēm nav paticis uzvārds Zālīte —

tas esot «tāds maziņš», neatbilst viņa vērienam;

gribējis kaut ko lielu.1 Tāpēc viņam labāk paticis

uzvārds Zāle. Bet īsi pirms savas nāves tēlnieks

atkal atgriežas pie sākotnējā dzimtas uzvārda —

Zālīte. Tas atspoguļojas arī oficiālajos dokumen-

tos (piemēram, pasē). Tāpēc 1983. gadā Maskavā

izdotajā bibliogrāfiskajā vārdnīcā ievietots šķir-

klis — Зале-Залит.
2 Latviešu mākslas literatūrā

vairāk nostiprinājies uzvārds Zāle.

Tēlnieks nav bijis konsekvents arī sava priekš-

vārda lietojumā. Pats viņš sevi dēvējis gan par

Kārli, gan par Leonardu, reizēm pat par Frici (?!),

bet nekad par Johanu(vai Jani), kas ir viņa pirmais

kristītais vārds.

A
f Amatnieka gaitās Fricis Zālīte Mažeiķos ilgi

neuzturējās. Atgriezies Liepājā, viņš sāka strā-

dāt dažādās pilsētas jaunceltnēs. Tēva darba ros-

mi vienmēr vēroja mazais Kārlēns.

Liepājā nākamais tēlnieks sākotnēji apmeklēja
pirmmācības skolu, pēc tam kādu laiku (no
1896. līdz 1900. gadam) mācījās arī J. Zeimaņa
zēnu elementārskolā Kungu (tag. I. Sudmaļa) ielā

25, bet to nepabeidza. Puikam skola šķita vien-

muļa, garlaicīga, apnicīga. Viņš bija liels drais-

kulis, pārgalvīgs un arī stūrgalvīgs. Kārlim vai-

rāk bija tieksme uz praktiskām lietām, tāpēc
labprātāk piepalīdzēja mātei mājas solī.

Topošais tēlnieks ieauga pilsētā, kurā gadsimti
bija atstājuši neatkārtojamas kultūras vērtības.

I. Lancmaņa grāmatā par Liepājas arhitektūras

un mākslas pieminekļiem rakstīts, ka «Latvijas
nostūru mākslas izpausmēm daudz lokālas sav-

dabības un Liepāja to vidū izceļas ar īpašu
spilgtumu. Te sīkstās tradīcijas sadūrušās ar vē-

lēšanos sekot progresīviem mākslas paraugiem.
Sacenzdamās ar hercogistes galvaspilsētu Jel-

gavu, Liepāja orientējās uz apkārtējo mākslas

centru jaunākajām tendencēm. Par spīti ļoti da-

žādiem ārējiem iespaidiem, ko noteicis arī

pilsētas ģeogrāfiskais stāvoklis — tās atrašanās

uz šķirtnes starp Baltiju un Rietumeiropu,
intensīvā mākslinieku un amatnieku migrā-
cija —, Liepājai piemīt īpaša neatkārtojama bur-

vība. Tā saglabājusies daudzajos pilsētas arhi-

tektūras un mākslas pieminekļos.» Arī senajās
ostas noliktavās, ārēji atturīgajā, iekšpusē krāš-

ņajā Annas baznīcā, grezni svinīgajā Trīsvienības

baznīcā, ziemeļu priekšpilsētas «Famīliju dārzā»,

Nikolaja ģimnāzijā, daudzajos Liepājas arhitekta

M. Berči historisma tradīcijās celtajos namos.

Arī Vecpilsētas pagalmos Stendera ielā un pie-

ticīgajos koka nameļos gan centrā, gan pilsētas
nomalēs.

Divdesmitā gadsimta sākumā Liepājā valdīja lie-

la rosme. Ostas krastmalā piestāja tvaikoņi un

daudzmastu burinieki. Tie atveda akmeņogles,
siļķes, dienvidu garšvielas, augļus un uzņēma

Krievijas labību, kokmateriālus un linus, lai

'Saruna ar tēlnieku Kārli Jansonu 1984. gada 25. jūlija.

"Библиографический словарь (Художники народов СССР).
М., 1983.

I. Liepāja no baroka līdz klasicismam. R., 1983,

10.—11. lpp.

Kur Kārlim Zālēm šūpulis kārts
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Kārlis Zāle Liepājā 1909. gadā.

dotos atpakaļ uz Londonu, Antverpeni vai Kopen-
hāgenu. Reizi nedēļā — sestdienās — krastmalu

atstāja pasažieru tvaikoņi, kas devās uz Rīgu
un Pēterburgu. Krastmalas sliežu ceļos vagonus

pieveda tvaika lokomotīves. Ar smagi piekrau-
tajiem ratiem preces pa apaļā bruģakmens ielām

izvadāja ormaņi. Kārlim Zālēm patika noraudzī-

ties šajā nemierpilnajā ostas panorāmā — tajā
viņš sajuta sev tik tuvo aktīvās dzīves pulsu.
Reizēm Kārlis mēdza aizklīst arī tālāk — līdz

«Sahalīnai», Liepājas ziemas ostai, kur iegriezās
lielie okeāna tvaikoņi.
Gadsimtu mijā Liepājas apbūvē vēl atspoguļo-
jās dzīves sociālie kontrasti. Pilsētas centrālā

dala atradās patriciāta un namnieku rokās — vi-

ņiem piederēja greznākās sabiedriskās un dzī-

vojamās ēkas. Pilsētas darbaļaudis — no laukiem

ieceļojuši zemnieki — dzīvoja nomalēs vai pat
ārpus pilsētas.

Šo ienācēju skaitā bija arī Friča Zālītes ģimene.
leraksti senajās mājasgrāmatās liecina, ka vēl
1905. gadā tā dzīvoja Klusajā ielā 4.

Liepājā aizvadītie gadi bija ļoti nozīmīgi Kārļa
Zāles turpmākai dzīvei. Vērodams tēva nopietno
attieksmi pret darbu, viņa spēku un prasmi, arī

Kārlis izveidoja savu pasaules uztveri, kur pie-
nākums un darbs bija dzīves noteicēji. Viņš uz-

manīgi vēroja tēvu gan mūrnieka un apmetēja,
gan veidotāja darbā: tēva veiklajās rokās māls
un ģipsis pārvērtās fasāžu rotājumos, arhitek-
tūras detaļās. Pamazām apguvis amatnieka

prasmi, ari Kārlis sāka pelnīt maizi, iesākumā
strādādams par palīgu pie tēva.1

Jau divpadsmit gadu vecumā Kārlis paziņu
šķūnīti sācis no māliem un ģipša veidot dažādus

ornamentus, eņģelīšus un rozītes. Kaimiņu puisis
to visu nesis uz tirgu un pārdevis, naudā gan
ar Kārli nav dalījies. «Bet es priecājos tāpat,
ka tikai manus darbus ņem pretī,»

2
pēc daudziem

gadiem teicis tēlnieks.

Apguvis amata prasmes pamatus pie tēva,

Kārlis sāka īstas mācības pie būvuzņēmēja
Gustava Rīges, kuram Nikolaja (tag. Republikas)
ielā 11 piederēja būvmateriālu tirdzniecības uz-

ņēmums. Daļu no izstrādājumiem firma pat

eksportēja uz ārzemēm. G. Rīgem Priekulē pie-
derēja ķieģeļu ceplis, gandrīz vai pats lielākais

novadā: 20. gadsimta sākumā tur bija ap 120

strādnieku. Šīs dzimtas pārstāvji darbojās arī

Mazajā ģildē un pilsētas domē. Tāpēc G. Rīges
būvuzņēmumam tika uzticēta Liepājas nozīmī-

gāko ēku celtniecība.

Šajā uzņēmumā Kārlis Zāle izgāja īstu dzīves

un darba skolu. Tur viņš iepazinās ar mācekli

Zani Munski, un abi bieži kopā pavadīja vaļas
brīžus. Tā kā mācekļa alga nebija nekāda lie-

lā, tad jaunekļi pēc darba G. Rīges uzņēmumā
devās vēl peļņā pie ostmalas maisu nesējiem.
Sapelnīto naudu galvenokārt noēda kūkās un

citos gardumos.
Naudu varēja notērēt arī citādi. Piemēram, do-

doties uz kūrmāju, kur bieži notika spožas «feie-

rijas» un deju vakaros dažkārt spēlēja pat divi

pūtēju orķestri. Pilsētas parkā darbojās ceļojo-
šais cirks, kur profesionāli cīkstoņi — Ābergs,
Lūrihs, «Melnā maska» un citi — aicināja gribē-

tājus no publikas pamēroties spēkos. Kārlis un

Žanis aicinājumu dažreiz arī pieņēma, gan atgrie-
žoties mājās «ar samīcītiem sāniem».

1
Dažu labu

reizi, it īpaši sestdienas vakaros, atceras tēlnieka

laikabiedrs Rūdolfs Priede4, Kārlis devās līdzi

bohēmiski noskaņotajam tēvam un citiem būv-

strādniekiem uz netīriem krodziņiem un jūrnieku
kneipēm, ar kurām bija pilnas visas ostas tum-

šās nomales.

Kārlis Zāle apmeklēja arī teātra izrādes. Toreiz

vairums pilsētas kultūras iestāžu bija cittautīb-

nieku rokās. 1905. gada revolūcijas priekšva-
karā latviešu pārziņā bija tikai Liepājas Latviešu

labdarības biedrības amatieru teātris. Teātrim

ēkas vēl nebija. Tikai 1906. gadā nodibinājās
Latviešu dramatiskā biedrība, kas 1907. gadā
savās telpās Suvorova ielā 2 atklāja pirmo

profesionālo Liepājas Latviešu teātri. Tas kļuva

]Sudmalis J. Viņu atceras Liepāja. — Padomju Zeme, 1968,
14. nov.
2
Birzenieks O. Varenie tēli.

— Komunists, 1982, 22. nov.

'Turpat.
Priede (1890—1949), vēlākais gleznotājs, scenogrāfs,

grāmatu grafiķis, Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolas

skolotājs.
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par nozīmīgu pilsētas kultūras dzīves centru.

Teātri apmeklēja dažādu aprindu publika, skatī-

tāju vidū bija arī daudz skolu audzēkņu un da-

žādu puslegālu jauniešu pulciņu dalībnieku. Starp-
brīžos un pēc izrādes teātra bufetē izraisījās dzī-

vas pārrunas un domu apmaiņa par nule redzē-

to, par mākslu vispār. Šajā sabiedrībā reizēm

nokļuva arī jaunais Kārlis Zāle. Viņš klusi vē-

roja un smaidīja, bet sarunās un strīdos neie-

laidās. Centās būt pieklājīgs, laipns, uzvedīgs.
Tas viņam reizēm iznāca tā kā drusciņ pārspīlēti,

piespiesti un izraisīja pārējos zobgalīgas pie-
zīmes. Grāmatas viņš toreiz nelasīja. Ja arī iz-

devās kādu grāmatu «iemānīt», tad nekad to ne-

atdeva atpakaļ tieši, bet caur trešajām rokām.1
1905. gada revolūcija augstu vilni sita arī Liepājā.
Kārlis Zāle redzēja, kā pilsētas ielās iziet Vi-

kandera un Larsena korķu fabrikas strādnieki,

Liepājas ostas maisu nesēji, zvejnieki, pilsētas

dzelzceļnieki, kara ostas jūrnieki. Tās bija die-

nas, kad revolucionāra gaitas Liepājas sociālde-

mokrātu pulciņos, pats aktīvi piedalīdamies arī

1905. gada revolūcijā, uzsāka astoņpadsmit gadus
vecais Jēkabs Peterss, vēlākais ievērojamais

Padomju valsts un partijas darbinieks. Tuvība

ar strādniekiem un vienkāršajiem darbarūķiem

Kārlim Zālēm saglabājās visu mūžu. Viņu tēliem

mākslinieks pievērsās mācību gados Kazaņā un

Petrogradā, arī daiļrades brieduma gados.

Liepājas Vēstures un mākslas muzejā glabājas
Kārļa Zāles jaunības dienu fotoattēls, uzņemts

1909. gadā. Mums pretim raugās jauneklis ar

skaistu, mazliet iegarenu seju, tumšām acīm,

skaidru, atklātu skatienu. Pēc R. Priedes atmi-

ņām, topošais tēlnieks tolaik bija vīrs ar staltu

augumu, platiem pleciem. Viņa mazliet «izliekto

kāju smagais, nosvērtais solis pauda neskartu

veselību, dzīvesprieku un lielu fizisku spēku.

[.. ] Mute, pilna baltiem, sulīgiem zobiem, jautri

smaidīja un smaidus gaidīja.»"

Kārlis Zāle Liepājā apmeklēja arī kursus, kur

mācīja mūrnieka un apmetēja arodam nepiecie-

šamo rasēšanu, zīmēšanu, veidošanu. Tas ļāva

viņam izkopt gaumi un deva iespēju izpildīt arī

sarežģītākus uzdevumus, piemēram, dekoratīvus

rotājumus Liepājas greznākiem namiem (bij.

Graudu, tag. К. Marksa ielā 27 un 44). Liela

amata prasme saskatāma tēva un dēla celtajā

neogotikas stila savrupmājā (tag. Liepājas Vēs-

tures un mākslas muzeja ēka Padomju prospektā

16), ko projektējis Vācijas galma arhitekts pro-

fesors E. īne. Ar īpaši rūpīgu izpildījumu ieprie-
cina ornamentika dekoratīvajā betona žogā. Bija

vajadzīga izcila prasme, lai precīzi izveidotu stieg-

rojumu, sagatavotu viendabīgu betona masu

un ar to aizpildītu ažūrajam rakstam pieskaņo-

tās veidnes. Vēl tagad, pēc 80 gadiem, nav ne-

kādu pazīmju, ka uz arhitektūras detaļām būtu

iedarbojies laika zobs.

lespējams, ka tieši Liepājā aizvadītie darba gadi

ievirzīja Kārli Zāli tajā mākslas pasaules uztverē,

kuras pamatā — arhitektoniska un konstruktīva

loģika, dziļa celtniecības materiāla izpratne. Viņš

te izkopa praktiskās un organizatoriskās iema-

ņas, kuras vēlākajos gados visai noderēja,

strādājot Maskavā pie būvdarbiem un Rīgā uz-

sākot vērienīgo monumentālo ansambļu celtnie-

cību.

Doma pārkāpt lielās mākslas slieksni Kārlim Zā-

lēm veidojās pakāpeniski, pirmām kārtām jau

ģimenes lokā. Nozīme bija arī draudzībai ar vien-

audžiem, īpaši ar divus gadus jaunāko Rūdolfu

Priedi. Pārrunu brīžos par nākamo profesiju

draugi atzina, ka Kārlim visvairāk būtu piemē-
rots tēlnieka darbs. Priekšā stāvošajā ceļā iezī-

mējās pat nākamie pieturas punkti: mākslas

skola, Mākslas akadēmija. «Un tad tu, Kārli,

varēsi mums visiem pieminekļus celt,»
3

draugi

piebilda.
Izšķirošais brīdis pienāca 1909. gada pavasarī,

kad Rūdolfs Priede, pabijis vienu gadu Penzas

mākslas skolā, atgriezās Liepājā. Drauga piemērs
vairs neļāva šaubīties. Prom uz mākslas skolu!

Kārlis Zāle šādam nolūkam jau bija mazliet

iekrājis naudu. Bez tam viņam bija laimējies sa-

draudzēties ar Liepājas aptiekāru A. Kēnigu,
kurš apsolīja materiālu pabalstu.
Divdesmitā gadsimta sākumā Krievijā bija sa-

mērā plaši izvērsts mākslas skolu tīkls. Ķeiza-

riskās Mākslas akadēmijas pārziņā vien atradās

Kazaņas, Odesas, Penzas, Harkovas un dažu

citu pilsētu mākslas skolas. Latviešu jaunieši
vairāk bija iecienījuši Stiglica Centrālo tehnis-

kās zīmēšanas skolu Pēterburgā — vienu no ie-

vērojamākajām dekoratīvās mākslas mācību ie-

stādēm Krievijā. Turp bija paredzējis braukt arī

Kārlis Zāle. Tomēr R. Priede viņu no šāda no-

doma atrunāja un ieteica'doties uz Kazaņu, kur

«tēlniecība priekšzīmīgi nostādīta un arī dzīve

lētāka»
4.

Kārli Zāli iestājpārbaudījumiem gatavoja vairāki

liepājnieki, kuri jau agrāk bija izvēlējušies
mākslas ceļu un tāpēc varēja sniegt jaunajam
reflektantam lietderīgus padomus. So mākslinie-

ku vidū bija R. Sterns', kurš savulaik mācījās
Penzas mākslas skolā. Par nākamā tēlnieka sko-

lotāju kļuva vēl viens liepājnieks — Ernests

[Priede R. Kārlis Zāle. Rokraksts glabājas LVMA ML.

2
Turpat.

'Turpat.
4
Turpat.
"Roberts Sterns (1884—1940) - gleznotājs, mākslas vēstur-

nieks.
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Stālbergs 1, kurš toreiz jau bija beidzis Kazaņas

mākslas skolu (starp citu, mācījies tajā no 1902.

līdz 1904. gadam, tieši tad, kad skola pārgāja
uz jaunuzcelto grezno namu).

2

Kārļa Zāles talants un nopietnā gatavošanās
deva labus rezultātus. Viņš bija tik pārliecināts

par panākumiem, ka teica nevis «es domāju,
ka izturēšu», bēt gan «es domāju, ka uzvarēšu».

3

Liepājā Kārlis Zāle nodzīvoja divdesmit gadus.
Te viņš vēlāk, jau mācīdamies Kazaņas mākslas

skolā, pavadīja vairākas vasaras brīvdienas, bet

pēc tam vairs savā jaunības dienu pilsētā ne-

atgriezās. Arī viņa vecāki mūža nogalē Liepāju

atstāja.
1909. gada-rudenī Kārlis Zāle posās uz Kazaņu.

Sutas rumaks aizrāva viņu tālajā ceļā, pa kuru

uz Krievzemes skolām jau bija devušies tik dau-

dzi latviešu censoņi. Līdz Maskavai Kārlis

Zāle brauca kopā ar saviem Liepājas draugiem
Rūdolfu Priedi un Alvīni Jēkabsoni4, kuri savu-

kārt devās uz Penzas mākslas skolu. Rīgā

braucēji pārsēdās Rīgas—Maskavas vilcienā.

Gausi vilkās ceļā pavadītās stundas. Garām

slīdēja Krievzemes plašumi,, pauguraines mijās
ar baltu bērzu birzīm. Vietumis parādījās zemei

pieplakušas nelielas sādžas, aiz pelēcīgajiem
salmu jumtiem virs apvāršņa dažviet varēja re-

dzēt paceļamies baznīcu kupolus. Ik stacijā uz

perona bija sanākuši zemnieki, piedāvādami

braucējiem karstu tēju, siltus plāceņus un skābus

gurķus.
Maskavā draugu ceļi šķīrās. Tālāk Kārlis Zāle

devās viens, turpinādams braucienu uz Volgas
krastiem.

к
■ m azaņa Kārļa Zāles priekša atklājās ar nepa-
rastu mērogu un dižumu. Nepārskatāmie Vol-

gas ūdeņi, augstie upes krasti šai guberņas pil-
sētai piešķīra īpašu pievilcību. Tālu pāri pie-
krastes kraujām un upes līčiem pacēlās kremlis

ar Marijas pasludināšanas katedrāli, baznīcu

kupoli, bagātīgiem dekoratīviem rotājumiem no-

klātā, eklektikas stilā celtā gubernatora pils — un

turpat blakus — tirgoņu nami, mācību iestādes

un mazi koka namiņi, līdzīgi cits citam, bet ar

atšķirīgiem, izteiksmīgiem, mežģīnēm līdzīgiem
koka rotājumiem. Šaurajās ieliņās un daudzajos
tirgus laukumos tatāru īpatie tērpi piešķīra

pilsētai arī austrumniecisku pievilcību. Te orien-

tālais sajaucās ar krievisko. Kārlis Zāle nokļuva
citā pasaulē, kas daudzējādā ziņā atšķīrās no

Liepājā redzētā un pārdzīvotā.
Kazaņas mākslas skolas nozīme neaprobežojās
tikai ar mākslinieku sagatavošanu. Būdama ie-

vērojarhs mākslinieciskās kultūras centrs, tā jū-

tami ietekmēja arī visu Krievijas mākslas dzīvi.
0

Kā mākslas izglītības iestāde tā bija pakļauta

Ķeizariskajai Pēterburgas Mākslas akadēmijai
un saņēma no tās ievērojamas subsīdijas. 1' Aka-

dēmija skolai sniedza arī sistemātisku metodisku

palīdzību.
Nav grūti iedomāties sajūtu, kas Kārli Zāli pār-

ņēma, ierodoties Kazaņā. Atrast vajadzīgo namu

Gruzinskajas (tag. К. Marksa) ielā 70 nebija

grūti — to pazina visi pilsētnieki. Skola atradās

Kazaņas centrā — augšpilsētā, netālu no Mākslas

muzeja, Teātra laukuma, guberņas un zemstes

pārvaldes ēkām. Pretēji lejaspilsētai Gruzinskajas
iela bija apbūvēta ar kapitālām trīs un četrstāvu

mūra ēkām. Vairums no tām bija veidotas jū-

gendstilā vai krievu pseidonacionālās arhitektū-

ras ietvaros. Ēkas bija atkāpušās no ielas aiz

zaļumu joslas, ko no gājējiem atdalīja ažūri

metāla žogi — īsti krievu kalēju un čuguna

lējēju meistardarbi (restaurēti tie saglabājušies
līdz mūsdienām).
Kazaņas mākslas skola atradās sava ranga

cienīgā ēkā, kas pēc arhitekta profesora Kārļa

Mjufkes projekta tika uzcelta 1903. gadā. Viņš

bija beidzis Pēterburgas Mākslas akadēmijas Ar-

hitektūras nodaļu 1896. gadā un Kazaņas mākslas

skolā strādāja no 1897. līdz 1908. gadam, kādu

laiku būdams tās direktors. Skolas jaunā korpusa
celtniecībā viņš pieaicināja savus čaklākos au-

dzēkņus, arī E. Stālbergu.'

'Ernests Stālbergs (1883—1958) — arhitekts, LPSR Nopel-
niem bagātais zinātnes darbinieks, LPSR ZA akadēmiķis.
Beidzis Liepājas reālskolu (1895), Kazaņas mākslas skolu

(1904) un Pēterburgas Mākslas akadēmijas Arhitektūras

nodalu (1914).
2
LCVORA, 95. f., 1. apr., 365. lieta. E. Stālbergs uzturē-

ja vikārus ar Kazaņu visu mūžu. 1945. gadā, kad Kazaņas

mākslas skola atzīmēja 50 gadu jubileju, kādreizējais
studiju biedrs, vēlākais Tatārijas APSR Nopelniem bagātais
mākslas darbinieks P. Duļskis lūdza viņu aizsūtīt savu biogrā-

fiju.
R. Kārlis Zāle. Rokraksts.

'Alvine Jēkabsone beidza Pēterburgas Mākslas veicināša-

nas biedrības skolu, vēlāk apprecējās ar R. Priedi.

E. П. Из истории художественной жизни

среднего Поволжья конца XIX —
1-ой трети XX века.

(Роль Казанской Художественной школы в "подготовке

мастеров изобразительного искусства.) Автореферат дис-

сертации. Л., 1986, с. 1.
ь
Отчет о деятельности Казанской Художественной школы

за 1910-й год. Казань, 1911, с. 18.

1910. gadā Pēterburgas Mākslas akadēmija piešķīra skolai

18 200 rbļ., Kazaņas guberņas zemste — 1000 rbļ., Kaza-

ņas pilsētas dome —
2000 rbļ. Ar Mākslas akadēmijas

atļauju dažiem sekmīgiem, bet trūcīgiem studentiem tika

piešķirti mācību maksas atvieglojumi. Tā 1910./11. mācību

gada 2. pusgadā (skolā mācījās 292 audzēkņi) no mācību

maksas pilnīgi atbrīvoja sešus audzēkņus; 19 audzēkņi
maksāja pusi no mācību maksas; 4 studentiem maksa tika

samazināta par 5 rbļ. Mācību maksa gadā bija 50 rbļ., bet

brīvklausītājiem —
40 rbļ.

'Ключевская E. П. Из истории художественной жизни

среднего Поволжья. . , с. 102.
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Kazaņas mākslas skola ap 1919. gadu.

Varenā trīsstāvu ēka bija celta no iesārtiem ķie-
ģeļiem. Tās centrālo daļu akcentēja ieeja ar spē-
cīgi izvirzītu vējtveri un balkonu, kuru balstīja
divas druknas un strupas kolonnas. Virs ēkas cen-

trālās daļas pacēlās pseidobarokāls kupols.
Fasādi atdzīvināja no profilētiem ķieģeļiem
veidotas dzegas, logu apmales un ritmiski kār-

totas dekoratīvas kompozīcijas.
Ne bez saviļņojuma Kārlis Zāle vēra smagās,
bagātīgi profilētās, apkaltās ozolkoka durvis.
Pārkāpjot mākslas pils slieksni, viņš atstāja aiz

muguras pilsētas troksni, ļaužu drūzmu un ikdie-

nas rūpes, lai dotos tālāk pa vēl neizzināto māk-

slas ceļu.

Arī iekštelpās bija tāda pati stilistiska vien-

gabalainība un bagātība. Monumentālas ozol-

koka margas ietvēra platās kāpnes, kas veda

uz otro stāvu. Pie sienām un griestos — ģipša
rotājumi. Sevišķi grezna bija frīze — ar rit-

miski izvietotiem medaljoniem. Vēsturiskajai
celtnei tagad ir labs saimnieks — Kazaņas Aviā-

cijas institūts, kas pratis saudzīgi saglabāt ēku.

Kazaņas mākslas skola dibināta 1895. gadā. Tai

bija četras speciālās klases — elementārā, eļļas
glezniecības, arhitektūras un tēlniecības klase.

Skolas sākotnējie uzdevumi ietverti 1898. gadā
apstiprinātajā «Nolikumā par Kazaņas mākslas

skolu»1, kurā teikts, ka tā ir vidējā mācību ie-

stāde un tās nolūks — sekmēt vietējo iedzīvo-

tāju mākslas izpratni un sagatavot audzēkņus
izglītības turpināšanai Pēterburgas Mākslas aka-

dēmijā. 1910. gadā izdotajā jaunajā «Nolikumā»

ienests būtisks papildinājums. Tajā uzsvērts, ka

skolas uzdevums ir arī «kalpot strādājošo ļaužu
interesēm». Lai apmierinātu šīs intereses, skolā

kopš tās dibināšanas svētdienās tika rīkoti bez-

maksas zīmēšanas kursi, kuros ik gadus mācījās
līdz 150 cilvēku.

2

lestājpārbaudījumiem Kazaņas mākslas skolā

Kārlis Zāle bija labi sagatavots, bet, tā kā jau-
neklim trūka vidējās izglītības, viņu uzņēma

brīvklausītājos. 1909. gada 31. augusta pedago-
ģiskās padomes lēmumā teikts: «. . pamatojoties

'Положение о Казанской Художественной школе.

Noraksts glabājas Kazaņas N. Lobačevska Zinātniskajā bib-

liotēkā.
2
Отчет о деятельности Казанской Художественной

школы за 1910-ый год, с. 8.

Atskaites noraksts glabājas Kazaņas N. Lobačevska Zināt-

niskajā bibliotēkā.
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uz zīmēšanas eksāmenu rezultātiem, uzņemt sko-

lā šādas personas — . . Zālīte — speciālajā (t. i.,

tēlniecības — V. A.) klasē.. .»'

Mācības skolā aizņēma visu dienu — no pul-
ksten deviņiem rītā līdz trijiem pēcpusdienā.

Vajadzēja klausīties lekcijas speciālos priekšme-

tos (anatomijā, perspektīvas mācībā, mākslas

vēsturē), turklāt ne mazāk kā divas stundas

katru dienu veltīt tēlniecībai un arhitektūrai.

No pulksten trijiem līdz pieciem bija pusdie-
nas pārtraukums, no pieciem līdz septiņiem va-

karā — obligātās nodarbības zīmēšanā visiem

audzēkņiem.
2

Skolas absolventi atkarībā no sekmēm saņēma

pirmās vai otrās pakāpes diplomu. Pirmās pakā-

pes diploms glezniecības un tēlniecības speci-
alitātē tika pielīdzināts atestātam par klases

beigšanu Mākslas akadēmijā. Tas deva tiesības

strādāt par zīmēšanas un glītrakstīšanas skolo-

tāju. Bez tam pirmās pakāpes diploms deva

tiesības iestāties Pēterburgas Mākslas akadēmijā

jebkurā specialitātē.
3

Prasības pret audzēkņiem bija augstas. Skolā

valdīja stingra disciplīna: katrs mazākais mācību

un uzvedības pārkāpums tika izskatīts pedago-

ģiskās padomes sēdē, kuru vienmēr vadīja sko-

las direktors.

Kā redzams no Tatārijas APSR Centrālajā Valsts

arhīvā saglabātajiem Kazaņas skolas 1909.—1913.

gada pedagoģiskās padomes protokoliem, katrā

sēdē tika izskatīti jautājumi par audzēkņu sek-

mēm, mācību apmeklēšanu un mācību maksas

kārtošanu. Kārlis Zāle vienmēr bija labāko

audzēkņu skaitā. Interesantas ir «Lietas par Ka-

zaņas mākslas skolas audzēkņu sekmēm»
4. Lūk,

daži izraksti par Kārli Zāli:

— 1911. gada septembrī, oktobrī tēlniecības

klasē — I kategorija (augstākā — V.A.);
— 1911. gada novembrī, decembrī ģipša galvas
zīmēšanā — 111 kategorija;
— 1911. gada novembrī, decembrī tēlniecības

klasē par skicēm — 11, 111, 111 kategorija;
— 1912. gada janvārī, februārī tēlniecības kla-

sē — II kategorija;
— 1912. gada martā, aprīlī tēlniecības klasē par
skicēm — I kategorija;
— 1912. gada aprīlī pasniedzējs uz eksaminā-

cijas lapas ar lieliem burtiem uzrakstījis: «Zālī-

tes skice — I kategorija».
Kārlis Zāle vairākkārt saņēmis skolas atzinību.

Tā 1910./11. mācību gadā pedagoģiskā padome,

augsti novērtēdama audzēkņa sekmes, atbrīvoja
viņu no daļējas mācību maksas. Sākumā topošo
tēlnieku materiāli nedaudz balstīja tēvs un daži

labvēļi, bet vēlāk līdzekļus nācās sapelnīt pašam.
Katrā pedagoģiskās padomes sēdē tika izskatīti

arī vairāku audzēkņu lūgumi atbrīvot viņus no

augstās mācību maksas. Par iemesliem parasti

minēti vecāku nelielie ienākumi 1911./12. mācī-

bu gadā, nenorādot pamatojumu, lūgumu iesnie-

dzis arī Kārlis Zāle. Uz nelielas zīmītes uzšņāpts

(bez datuma) iesniegums: «Lūdzu atbrīvot no

mācību maksas 1911./12. mācību gada otrajā pus-

gadā.» Skolas vadības labvēlīgā atbilde liek se-

cināt, ka tas vairāk bijis atzinības apliecinājums

par labām sekmēm nekā paša audzēkņa vēlē-

šanās.

Kazaņas mākslas skola neņēma vērā audzēkņu

vecumu, sociālo stāvokli un nacionālo piederību.
Skolas darbībai bija izteikti demokrātisks rak-

sturs. Kārļa Zāles mācību laikā skolā audzēkņi

sabrauca no tuviem un tāliem Krievijas nova-

diem — no Vjatkas, Permas, Ufas, Saratovas,

Simbirskas, Vladimiras, Nižņijnovgorodas, Sa-

maras un citurienes. Pa vienam diviem jaunie-
šiem bija arī no Kurzemes, Vidzemes un Igau-

nijas. Visvairāk, protams, bija pašu kazaņiešu.

Kazaņas mākslas skolu bija iecienījuši arī latvie-

ši.' Tie, kuriem bija vidējā izglītība, mācījās
klātienē, pārējie kļuva par brīvklausītājiem.
Vairāki latvieši pēc šīs skolas beigšanas izglī-
tību turpināja Pēterburgas Mākslas akadēmijā.
Ļoti dažāds bija audzēkņu sociālais sastāvs. Tā

1910./11. mācību gadā no gandrīz 300 audzēk-

ņiem 100 bija zemnieku, 64 — sīkpilsoņu,
32 — ierēdņu, 42 — garīdznieku, 27 — muiž-

nieku, 6 — tirgotāju bērni.1'

Kazaņas mākslas skolā Kārlis Zāle aizvadīja
četrus gadus (1909 —1913). Sajā mācību iestādē

strādāja augsti kvalificēti pasniedzēji, viņu
vidū — gleznotājs N. Fešins un tēlnieks V. Bo-

gatirjovs. V. Bogatirjova
7 vadībā Kārlis Zāle ie-

pazinās ar kompozīcijas principiem, tēlniecī-

bas materiāla īpatnībām, cilvēka anatomiju, kā

'ЦГИА Тат, ф. 564, on. 1, д. 291, л. 53.—54.
2Отчет о деятельности Казанской Художественной шко-

лы за 1910-ой год, Казань, 1911, с. 37.—38.

'Отчет о деятельности Казанской Художественной
школы за 1910-ый год, с. 37.—38.
4
ЦГИА Тат, ф. 564, on. 1, д. 345, л. л. И, 16, 21, 30,

39, 47.

°J. Kļučevska savai disertācijai pievienojusi sīku visu Ka-

zaņas mākslas skolas absolventu sarakstu (izņemot brīvklau-

sītājus), viņu vidū minēti E. Štālbergs (1904. gadā beidzis

arhitektūras nodaju ar I pakāpes diplomu), Kārlis Bikše-Pik-

še (1908. gadā beidzis arhitektūras nodaļu ar II pakāpes
diplomu), Ivans Janulis (1913. gadā beidzis glezniecības
nodaļu ar I pakāpes diplomu), Alberts Stonis (1914. gadā
beidzis arhitektūras nodaļu ar I pakāpes diplomu), Ludolfs

Liberts (1915. gadā beidzis glezniecības nodaļu ar II pa-

kāpes diplomu). Kazaņas mākslas skolā ilgāku vai īsāku
laiku mācījušies arī Marta Liepiņa, Jānis Liepiņš Alberts

Filka, Voldemārs Mednis, vēlākais režisors Jānis Zāriņš.
Отчет о деятельности Казанской Художественной шко-

лы за 1910-ый год, с. 43.

Vasilijs Bogatirjovs (1871— 1941) tēlnieks, mācījies Pēter-

burgas Mākslas akadēmijā pie V. Beklemiševa. No 1908. ga-
da līdz 1925. gadam strādāja Kazaņā, pēc tam — Leņin-
gradā.

Pieci gadi Volgas krastos



Pieci gadi Volgas krastos

17

arī guva plašāku leskatu vispārējā mākslas pa-
saulē.

Jau pirmajā mācību gadā topošais mākslinieks

sāka pētīt izcilāko pasaules tēlnieku daiļradi.
Daudzi no tiem kļuva viņam garīgi tuvi uz visu

mūžu. Kārlis Zāle vienmēr bija sajūsmā par
Mikelandželo, aprīnoja franču tēlniekus Ogistu
Rodēnu un Emīlu Burdelu. Viņu aizrāva varenais

dienvidslāvu tēlnieks Ivans Meštrovičs. Vēl dzī-

vodams Liepājā, Kārlis Zāle bija saskatījis Meš-

troviča darbos arhitektūras un tēlniecības saska-

ņas iespējas, dižmēroga masu plastiku, kas

piesātināta ar dramatisku spriegumu.'
Skolā Kārlis Zāle daudz strādāja — gan agri
no rīta, gan vēlu vakarā. Lai agrāk iekļūtu vēl

slēgtajās darbnīcās, viņš kalpotājam pat maksāja
dzeramnaudu.

Jau ar pirmajām nodarbībām izpaudās jaunā
tēlnieka individuālā, tikai viņam raksturīgā
telpas un priekšmetu uztvere. Viņš neieslīga
sīkumos, bet tiecās pēc formu vispārinājuma,
monumentālas izteiksmes. Audzēknim nekādas

grūtības nesagādāja studijas no dabas, portreti,
akti, grupējumi. Sevišķas spējas viņš parādīja
kompozīcijā.
Ar savu čaklumu un talantu Kārlis Zāle ātri

kļuva populārs. Kad Kazaņas jaunie mākslinieki

rīkoja savu kārtējo izstādi, tajā bija redzami

arī viņa «Tīkla vilcēji» — vīrišķīga spēka
pārpilna, dinamiski spraiga kompozīcija.

2
Jau

toreiz viņam patikuši spēcīgi, muskuļoti vīrieši.

Bet par cilvēku, kas neatbilda viņa uzskatiem

par veselu garu veselā miesā, tēlnieks mēdzis

izteikties: «Šis tizlais, kroplis ļurkaiļunga.»
3

Kārļa Zāles sekmes jau pirmajā mācību gadā
bija tik lielas, ka viņš pats jutās galīgi «ap-

jucis un noreibis». Tas vairs nebija agrākais bik-

lais jauneklis. To pamanīja arī viņa Liepājas
draugi. «Zem studenta cepures spraucās ārā

gari, brīvās šķipsnās plīvojoši mākslinieka

mati, krievu kreklam priekšā gara, melna

mākslinieka kaklasaite ar aiz jostas aizspraustiem

galiem, neaizpogātā mēteļa apkakle pacelta.
Gaita vēl drošāka, plašāka, pašapzinīgāka.
Žesti — plati un neapvaldīti. Viņš runāja ar

platu muti un skaļi. Visa stāja tāda saslieta,

bravūrīga, lielmanīga, pat izaicinoša, kā saka —

«nevienam ceļu nedošu». Tomēr viņš saglabāja

savu vienkāršību un joprojām bija mīļš draugs

un patīkams, interesants sarunu biedrs,»
4

atceras

R. Priede.

Liepājā Kārlis Zāle tolaik iebrauca diezgan reti,

tikai vasaras brīvdienās, kad varēja atkal tikties

ar vecajiem draugiem. Šajā pilsētā topošajam

tēlniekam nebija telpu kur strādāt. Tomēr viņš

neatteicās izpildīt mazus pasūtījumus — galve-
nokārt arhitektūras detaļas un fasāžu rotājumus

pilsētas jaunceltnēm.

Liepājā Kārlis Zāle pavadīja arī 1911. gada va-

saras brīvdienas. Pilsēta bija atplaukusi kūrorta

sezonai. Kūrmājas dārzā notika koncerti, bet

Latviešu biedrības namā — teātra izrādes.

Kādā no tām Kārlim Zālēm iepatikās jaunās

kalpones lomas tēlotāja Briežu Anna. Viņa nebija
svešiniece Kārļa draugu pulkā. Ne reizi vien

viņš bija redzējis dzīvespriecīgo un reizē

nosvērto Annu Rūdolfa Priedes māsas sabiedrībā.

Anna bija gadu vecāka par Kārli. Tūlīt pēc
ģimnāzijas beigšanas, ģimenes apstākļu spiesta,

viņa sāka pelnīt sev uzturu, jo vecāku gādībā

bija vēl piecas meitas. Anna iestājās darbā

telegrāfā un vienlaikus centās piepildīt savu

jaunības sapni — kļūt par aktrisi. Mazākās lo-

miņās viņa spēlēja teātrī, sākot ar 1909./10. gada
sezonu.

Kāda no vasaras izrādēm Annai kļuva liktenīga.
Šīs izrādes parasti noslēdzās ar vakariņām,
kurās piedalījās gan aktieri, gan arī viņu draugi
un paziņas. Šoreiz draugu pulkā bija ielūgts arī

Kārlis Zāle. Kādreizējā pazīšanās kļuva sirsnī-

gāka, arvien biežāk abi jaunieši satikās un vē-

lāk — jau mācību laikā — saderinājās, bet 1912.

gada rudenī Kārlis Zāle un Anna Briedē uzsāka

kopīgu dzīves ceļu.
Drīz pēc kāzām Kārlim Zālēm līdzi uz Kazaņu
devās arī viņa dzīvesbiedre. Tur abi iekārtoja
nelielu, pieticīgu saimniecību. Anna piepelnījās,
mācīdama vācu valodu. Bet Kārlim laika pietika

gan mācībām, gan darbam, gan pārrunām un

pastaigām, gan arī bohēmiskajām trakulībām.

Uz to viņš nemaz nebija skubināms. Tad viņš

nedomāja par rītdienu, bet neaizmirsa arī darbu.

No topošajiem latviešu māksliniekiem Kārlis

Zāle pēdējā mācību gadā vistuvāk sadraudzējās
ar Ludolfu Libertu, kurš mākslas skolu beidza

1915. gadā un vēlāk kļuva par vienu no ievēroja-

mākajiem latviešu gleznotājiem un scenogrā-
fiem.

Sākumā viņu attiecības bija visai atturīgas, pat
vēsas, jo abi gan mācībās, gan ārpus tām pretendē-

juši uz pirmajām vietām. Turklāt Zāle bija gados
vecāks par Libertu. Ilgāku laiku viens otru pat

vērojuši tikai iztālēm. Bet, kad beidzot ledus

lūzis, abi kļuvuši tuvi draugi. Kopā pastrādājuši
arī dažu labu ēverģēlību.
1913. gada februārī Krievija gatavojās svinēt

Romanovu dinastijas 300. gadadienu. Plaši šo

notikumu centās atzīmēt arī Kazaņā. Jau 1912.

gadā pilsētas valde bija uzaicinājusi mākslas

'R. Priede savās atmiņās stāsta: «Lielā sajūsmā Zāle bija
par. . Ivana Meštroviča dekoratīvi monumentālajiem dar-

biem, ko viņš pirmo reizi redzēja pie manis žurnāla «Die

Kunst» labās reprodukcijās.»
2
Siliņš J. Kārlis Zāle, 15. lpp.

R. Kārlis Zāle. Rokraksts.
4

Turpat.
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skolu izgatavot ledus skulptūras, kuras rotātu

pilsētas ielas un laukumus. Vajadzēja izcirst no

ledus gabaliem septiņpadsmit caru figūras un

pieminekli Ivanam Susaņinam. Piecpadsmit tēli

bija iecerēti kā bistes, bet divi — pirmā Krievijas
cara un Nikolaja II tēli — pilnā augumā, ornātā,

ar scepteri rokā.1
Progresīvi domājošā sabiedrībā atskanēja balsis,

ka šīs ledus pilis un pieminekļi ir lieka grez-

nība — «tad jau labāk par pieci tūkstoši rubļiem
uzcelt īstu namu nabadzīgajiem».

2

Tomēr 1913. gada februāra sākumā ledus zāģē-

tāji uz Volgas grieza bluķi pēc bluķa, krāva

tos ragavās un veda augšā augstajā upes kras-

tā — uz Teātra laukumu. 7. februārī Kazaņas
laikrakstos parādījās informācija, ka ledus bluķu
vešana pabeigta un uzsākta pjedestālu kraušana

pieminekļiem.

Pie ledus skulptūru ciršanas kā viens no spējīgā-
kajiem mākslas skolas audzēkņiem bija uzaicināts

arī Kārlis Zāle, kurš strādāja pie pieminekļa
Ivanam Susaņinam. Tā bija desmit metru augsta

kompozīcija, kur uz varenās klints pacēlās mo-

numentālais Ivana Susaņina tēls, simbolizēdams

krievu tautas patriotismu. Pieminekļa iekšpusē

bija izcirsts dobums, kur, dienai satumstot, ie-

degās elektriskās spuldzes, radot mirdzošas un

vizuļojošas kristāla klints iespaidu.
Lai šo milzīgo darbu paveiktu, Kārlis Zāle bija

spiests strādāt augām dienām un naktīm. Piemi-

neklis tika pabeigts tikai pāris stundu pirms tā

atklāšanas. Jaunais tēlnieks bija tā pārguris, ka

nemaz neredzēja svinīgo ceremoniju: mājās pār-

ģērbdamies, viņš bija aizmidzis un pamodies tikai

nākamajā dienā

Par Ivana Susaņina neparasto pieminekli visi

bija sajūsmā. Avīzes par to rakstīja: «Pilnīgi

pelnītu ievērību publika veltīja Susaņina ledus

pieminekļa apskatei Teātra laukumā. [. .] Milzīgs
ļaužu pūlis ciešā lokā apņēma pieminekli, prie-
cājoties par tā izgaismojumu un asprātīgi skulp-
tūras iekšpusē apslēptajām krāsainajām spul-
dzēm, kas piešķīra tam sevišķi skaistu, visai

efektīgu, fantastisku izskatu.»
3

Autoru par paveikto darbu apbalvoja ar uzslavas

diplomu. Taču šī ledus pieminekļa celšana kļuva

Kārlim Zālēm liktenīga. Strādādams ilgas stundas

salā plānā mētelītī, viņš saaukstējās un saslima

ar plaušu karsoni, kas nelabvēlīgi ietekmēja
viņa veselību līdz mūža galam.

4

1913. gada pavasarī noslēdzās Kārļa Zāles mā-

cības Kazaņas mākslas skolā, kuru viņš beidza

ar I pakāpes diplomu.
Kursas jauneklis savos sapņos nebija vīlies. Bija
sperts nozīmīgs solis tuvāk lielās mākslas izprat-
nei. Plašāki pavērās tās neaptveramie apvāršņi.

D

■beidzis Kazaņas mākslas skolu, Kārlis Zāle

varēja turpināt izglītību un varēja arī uzsākt

patstāvīgu profesionāla mākslinieka darbību.

Jaunais tēlnieks vēl nesteidzās prom no Volgas

krastiem, jo šeit bija iesākti daži pasūtījumi,
kurus vajadzēja pabeigt.
Kazaņā Kārlis Zāle savus spēkus izmēģināja de-

koratīvajā būvtēlniecībā. Šai darbā viņu iesais-

tīja tā laika ievērojamais krievu arhitekts

akadēmiķis V. Pokrovskis.
3 Kārļa Zāles izgata-

votie plastiskie rotājumi vēl šodien grezno

toreizējo Kazaņas Valsts bankas namu. Krievu

klasicisma stilā celtās ēkas galveno ieeju ietver

kolonnas. Virs ieejas durvīm un starp logiem
izvietoti nelieli ciļņi, kas tikko izceļas virs

sienas plaknes, — ar lentēm apvīti ziedu vainagi,
rozetes. Šie dekori tik līdzīgi veidojumiem,
kuri pēc gadu desmitiem rotās Dzelzceļu virs-

valdes ēku Rīgā (tag. Baltijas Dzelzceļu pārval-
des nams). Tie bija pasūtījumi, kas jaunajam
tēlniekam sniedza dažas praktiskas iemaņas un

nodrošināja zināmu rocību. Turklāt Kazaņā

viņu saistīja arī rosīgā sabiedriskā dzīve, disku-

sijas.
Divdesmitā gadsimta pirmie gadu desmiti visā

Eiropas tēlotājā mākslā bija ļoti sarežģīts laik-

mets. Buržuāziskās kultūras krīzes apstākļos
radās dažādi avangardiski virzieni, kas iedomā-

tās nākotnes mākslas vārdā noliedza pagātnes

vērtības, meklēja sev jaunas patiesības. Vēl

nebija aprimis saviļņojums, ko mūsu gadsimta
sākumā Francijā sacēla fovisma pārstāvji ar

plakņu un spilgto dekoratīvo krāsu dominantes

uzsvērumu, kad sevi pieteica kubisms, virziens,
kas realitātes objektus atveidoja kā ģeometrisku

plakņu un līniju savienojumu, reizē atsakoties

no lineārās perspektīvas un vienota telpas trak-

tējuma.

Itālijā dzejnieks F. Marinēti nāca klajā ar savu

«Futūrisma manifestu», ko 1909. gadā publicēja
laikraksts «Figaro». Futūristi poetizēja urbā-

'R. Alders un L. Dzeguze grāmatā «Viena mūža par maz»

(R., 1979, 36. lpp.), atsaucoties uz K. Zāles stāstījumu, runā

par ledus pils celšanu. Acīmredzot te Kazaņai ir piedēvēts
pasākums, kas tika veikts Kostromā. Par to rakstīts

laikraksta «Казанский телеграф» 1913. gada 26. februāra

numurā: «. . lielu un pamatoti pelnītu uzmanību publika
veltīja Susaņina piemineklim (Kazaņā — V. A.) un no

ledus veidotajam Romanova nama modelim, kas uzcelts

Universitātes laukumā Kostromā.»

"Казанский телеграф, 1913, 2 февр.
(Informācija.)
Казанский телеграф, 1913, 26 февр. [Informācija.]

*Alders А., Dzeguze L. Viena mūža par maz, 36. lpp.
Pokrovskis (1871— 1931) — neoklasicisma pārstā-

vis krievu arhitektūrā. Beidzis Pēterburgas Mākslas akadē-

miju 1898. gadā. Pēc viņa projektiem uzceltas daudzas

sabiedriskas ēkas Kazaņā, Gorkijā, Puškinā, Leipcigā v.c.
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nismu, mašinizēto tehnokrātiju. Vācijā savukārt

radās ekspresionisms, kas mākslinieka subjektīvo
pasaules redzējumu pasludināja par vienīgo
realitāti, bet tās izpausmi — par mākslas galveno
mērķi.
Arī Krievijas mākslas dzīvē savijās visdažādākās

tendences, radās jauni grupējumi un apvienības,
kas uzstājās ar savām platformām un program-
mām. Viņu vidū bija postimpresionisma un fo-

visma principu sekotāji, un bija grupējumi, kuri

aizrāvās ar primitīvismu, Austrumu mākslu un

ikonu glezniecību. Izplatījās arī kubisma, fu-

tūrisma un ekspresionisma idejas. 1912. gadā
Viskrievijas mākslinieku kongresā V. Kandinskis

pirmo reizi uzstājās ar abstrakcionisma apo-

loģētiku, bet 1913. gadā K. Maļevičs ar savu

gleznojumu «Melnais kvadrāts» pieteica supre-
mātisma strāvojumu.
Daudzus dzejniekus un jaunos māksliniekus īpaši
aizrāva anarhistiskais futūrisms, kas Krievijā
ieguva ļoti daudzveidīgas izpausmes. Te bija
kubofutūristi un egofutūristi, pastāvēja apvienī-
bas «Gileja», «Centrifūga» un vēl vairākas citas.

Visas tās vienoja stihisks dumpības gars, protests

pret pastāvošo buržuāzisko sabiedrību, pret tās

dzīvesveidu.

Kazaņa bija universitātes pilsēta, kuras sabied-

riskajā dzīvē savu rosmi ienesa arī mākslas

skolas audzēkņi. Tāpēc dažādi jaunie avangar-
diskie mākslas strāvojumi guva šeit aktīvu at-

balsi. Par tiem tika spriests, diskutēts, tiem bija
savi piekritēji un noliedzēji. 1913. gadā Kazaņā
tika pat izdots literāri māksliniecisks rakstu

krājums «Neofutūrisms»1, kura sagatavošanā

piedalījās gan universitātes studenti, gan mākslas

skolas audzēkņi.

Diskusijās par mākslas nākotni iesaistījās arī

Kārlis Zāle, dažreiz nonākot pat līdz lieliem asu-

miem, kā tas notika 1914. gada 20. februārī,
kad Kazaņā ieradās grupa kubofutūristu ar Vla-

dimiru Majakovski priekšgalā. Te jāpiebilst, ka

savas daiļrades agrīnajā posmā ievērojamais

padomju dzejnieks bija cieši saistīts ar futūrismu.

1913. gada beigās viņš pārtrauca mācības

Maskavas glezniecības, tēlniecības un arhitek-

tūras skolā un pārcēlās uz Pēterburgu. Šeit viņš

daudz laika veltīja literatūras vakariem un dis-

putiem, kuros uzstājās kopā ar kubofutūristu

grupas «Gileja» organizētāju dzejnieku un

mākslinieku Dāvidu Burļuku, arī tās pašas māk-

slas skolas audzēkni, un ar vienu no pirmajiem
krievu futūristiem — dzejnieku Vasiliju Kamen-

ski. Ar savām runām viņi piedalījās daudzās

sanāksmēs, apbraukādami vairākas Krievijas
pilsētas — Harkovu, Simferopoli, Kerču, Odesu,

Kišiņevu, Nikolajevu, Kijevu, vairākkārt pabija
Maskavā. Uzturoties Maskavā, viņi tikās ar

Itālijas futūristu vadoni F. Marinēti, kurš bija

ieradies Krievijā, lai propagandētu savas idejas.

Minētajā 20. februāra vakarā futūristu tri-

jotni — Majakovski, Burļuku, Kamenski — pār-
pildītajā Kazaņas muižniecības zālē gaidīja

pilsētas studenti, kuriem bija piepulcējušies ari

mākslas skolas audzēkņi un jaunie mākslinieki,

viņu vidū Kārlis Zāle un Ludolfs Liberts. Inte-

resi pastiprināja tas, ka Majakovskis un Burļuks

bija mācījušies mākslas skolā.

Futūristi tika uzņemti ļoti skaļi — gan ar aplau-
siem, gan svilpieniem. Sanāksme izvērtās tik

vētraina, ka policijmeistars bija spiests to sešas

reizes pārtraukt.
2

V. Majakovskis savā priekšnesumā runāja, kā

mēdz teikt, «globāli», visas pasaules mērogā.

Viņš norādīja, ka «laikmetīgā poēzija virzās

milzīgiem soļiem uz priekšu. Pie zemes piepla-
kušo pilsētu vietā izaugušas pilsētas — giganti
ar lepni uzslietiem debesskrāpjiem, ar daudziem

skursteņiem, kuru dūmu grīstes ievērpjas debe-

sīs; pāri upēm pārmesti ažūri tilti. . , cilvēks

kā putns atrāvies no zemes. [. .] Turpretim
literatūra, kurai jāatspoguļo dzīve, palikusi tāda,

kāda tā bijusi pirms simt gadiem. (. .ļ Tās ir

sen aizgājušo dienu dziesmas. Tās ir svešas

aeroplāniskajam, dzelzsbetoniskajam, dinamis-

kajam, uz priekšu traucošajam gadsimtam.»
3

Kamēr tika runāts par literatūru, tikmēr Kārlis

Zāle klausījās mierīgi, jo runātais viņu neko

daudz neskāra. Bet, kad orators savas pretenzijas
gan tiešā, gan netiešā veidā sāka izvirzīt arī tēlotā-

jai mākslai, it īpaši tēlniecībai, paziņodams, ka

tā iegrimusi «akadēmiskā rutīnā», tad Kārļa Zāles

spontānā daba neizturēja — un viņš platā
soli devās uz tribīni. Nost! Lai nerunā muļķības!
Četrus gadus audzis un veidojies reālistiskās

mākslas principu garā, jaunais tēlnieks pirmo
reizi tik tieši sastapās ar pilnīgi citiem uzska-

tiem un vērtējumiem, kas viņam tobrīd nebija

pieņemami. Līdz tam bija šķitis, ka jaunie māk-

slas virzieni attiecas tikai uz glezniecību. Lai

nu tā būtu! Bet tēlniecību viņš neļaus aizskart.

Viņš vēl parādīs tam runātājam sarkanajā žaketē,

ar izkrāsotu seju un krizantēmas ziedu pie svārku

atloka!

Mākslas zinātnieks J. Šiliņš, kas pats toreiz bija

piedalījies sanāksmē, vēlāk stāstīja, ka Maja-
kovskis bijis tik ļoti sadusmojies, ka grasījies

grābt traucētāju ciet un mest laukā, bet Kārlis

Zāle stāvējis pretī kā mūris...
4 Beidzot abi no-

mierinājušies.
Tā Kārlim Zālēm bija pirmā tiešā konfrontācija

1Ключевская Е. П. Из истории художественной жизни

среднего Поволжья. . , с. 48.
2
КолосковА. Жизнь Маяковского. М., 1951, с. 51.—53.

л

ПерцовВ. Маяковский. Жизнь. Творчество. М., 1951, с.

243.

4
Siliņš J. Kārlis Zāle, 16. lpp.
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ar jaunajiem mākslas pasaules vējiem. Toties

turpmākajos gados tie viņu ne vienu reizi vien

ieraus savos virpuļos. Nesaudzēs viņu arī pasau-

les vēstures vētras.

1914. gada 1. augustā Vācija pieteica Krievijai

karu. Sākās Pirmais pasaules karš.

Rudenī Kārlis Zāle atvadījās no Kazaņas.

1914
■ • gada rudenī tēlnieks kopā ar sie-

vu ieradās Maskavā. Ne tikai lai strādātu. Viņš

joprojām alka pēc zināšanām un izmantoja kat-

ru iespēju, lai uzklausītu pieredzes bagātu tēl-

nieku padomus. Sai nolūkā Kārlis Zāle Maska-

vā iestājās mordviešu tautības tēlnieka Stepa-
na Erzjas 1 darbnīcā. S. Erzja tobrīd tikko bija

atgriezies no Itālijas un Francijas, līdzi atvez-

dams tiešus iespaidus par jaunāko Rietumeiropas
tēlniecību. Var uzskatīt, ka Kārlis Zāle, strādā-

dams pie savdabīga, pieredzes bagāta mākslinie-

ka, guva jaunu ierosmi, kas ietekmēja arī viņa
radošo darbu. S. Erzja strādāja bez skicēm un

uzmetumiem, arvien centās Izcelt materiāla da-

bisko faktūru. Viņam bija raksturīga ekspresīva

pieeja tēlniecisko masu kārtojumam, kustību

akcentējums. S. Erzjas darbos izpaudās tieksme

pēc cilvēka tēla romantizējošas heroizācijas,
liriska skaistuma izcelšana sieviešu portretos un

figūrās.
Tomēr laiks, ko jaunais tēlnieks pavadīja S. Er-

zjas darbnīcā, bija samērā īss. Karš jūtami ie-

dragāja Krievijas saimniecisko un kultūras

dzīvi. Lai nodrošinātu iztiku, Kārlis Zāle bija

spiests likt lietā iemaņas, kuras bija apguvis

Liepājā: uz neilgu laiku kļuva par būvamatnieku,

pats reizē būdams arī būvuzņēmējs.
1915. gada janvārī Kārlis Zāle pārcēlās uz Pet-

rogradu un noīrēja lielāku istabu Vasilija salā,

Kazakova ielā 33. Anna vēl neilgu laiku palika
Maskavā, kur strādāja par žēlsirdīgo māsu

kādā psihiatriskā slimnīcā.

Var rasties jautājums, kāpēc, ieradies Petrogra-
dā, Kārlis Zāle tomēr kavējās sākt studijas Māk-

slas akadēmijā, lai gan tur iestāties viņam deva

tiesības Kazaņas mākslas skolas izsniegtais I

pakāpes diploms. Vai tās bija tikai rūpes par

iztiku, kas liedza izšķirties? Vai varbūt tā bija
divdesmit septiņus gadus vecā tēlnieka nobrie-

duša vīra apziņa, ka mācībām akadēmijā vēl

trūkst vajadzīgo priekšzināšanu, it īpaši zīmēša-

nā? Varbūt Kārlis Zāle vispār šaubījās, vai ir

vērts turpināt izglītību. lespējams, ka tāpēc viņš
1916. gada sākumā iestājās Ķeizariskās mākslas

veicināšanas biedrības mākslas skolā, kur otrajā
pusgadā mācījās galvas zīmēšanas klasē pie
tēlnieka Ivana Andreoleti

2

.
Vakaros Kārlis Zāle

parasti devās uz tās pašas mākslas skolas tēlnie-

cības darbnīcām. Te radās viņa pirmais «Važu

rāvēja» variants, kas vēlāk, tēlnieka radošā mūža

zenītā, ieguva vareno spēku Rīgas Brīvības pie-

minekļa monumentālajā ansamblī.

Petrogradā tajā laikā dzīvoja un strādāja
daudzi latviešu radošās inteliģences pārstāvji.

Kārlis Zāle te atkal sastapa savu novadnieku

E. Štālbergu, kas 1914. gada pavasarī beidza

Mākslas akadēmiju un ieguva mākslinieka

arhitekta nosaukumu. Te viņš sastapa arī bijušo

Kazaņas mākslas skolas audzēkni K. Bikši, kurš

tobrīd tikko bija beidzis Mākslas akadēmijas
Arhitektūras nodaļu. Citi, piemēram, K. Mies-

nieks un S. Vidbergs, vēl mācījās vai nu Štiglica
skolā, vai citur. Vairāki latvieši jau bija kļu-
vuši par Štiglica skolas pasniedzējiem: J. Jaun-

kalniņš vadīja tekstiliju un puķu gleznošanas

klasi, G. Šķilters bija plastiskās veidošanas peda-

gogs, K. Brencēns — stikla apgleznošanas un vit-

rāžas klases vadītājs, J.Belzēns — zīmēšanas un

gleznošanas pedagogs. No pirmskara laikiem Pet-

rogradā vēl dzīvoja T. Zaļkalns, R. Pērle, R. Za-

riņš un citi mākslinieki.

Dažus latviešus turp vēlāk atveda bēgļu gaitas

(V. Purvīti, B. Dzeni, J. Kuģu). Ar vairākiem

Petrogradā dzīvojošiem latviešiem Kārlis Zāle

draudzējās. Visbiežāk viņu apciemoja jaunības
dienu draugs liepājnieks Rūdolfs Priede. Gaidīti

viesi bija arī Niklāvs Strunke, aktieris Volde-

mārs Puķe, žurnālists Fricis Strazdiņš un citi.

Karš pamazām pārņēma visu zemi, mobilizācijai
tika pakļauti arvien vecāki gadagājumi. Lai

nodrošinātu sev iztiku, Kārlis Zāle 1916. gada
sākumā iestājās darbā Petrogradas vara velmē-

jumu rūpnīcā par modelētāju. Darbs pasargāja

viņu arī no mobilizācijas. Rūpnīcas 1916. gada
1. augustā izdotā izziņa apliecina, ka «Fricis (?!)
Kārlis Johans Leonards Friča d. Zālīte. . rūpnīcā

veic steidzamus pasūtījumus valsts aizsardzībai»

un ka sakarā ar to viņam tiek atlikta iesauk-

šana līdz 1917. gada l. janvārim.
5

1916./17. gada ziemā Kārlis Zāle atkal nopietni

saaukstējās, viņa plaušās asāk izpaudās nopietnas
slimības simptomi. To veicināja arī veselībai

kaitīgie apstākļi rūpnīcas cehos. Tāpēc viņš bija

spiests pāriet vieglākā darbā uz rūpnīcas kantori.

Karalaika piemeklētajā Petrogradā dzīve kļuva

arvien smagāka, pilsētā trūka malkas. Vasilija

'Stepans Erzja (Ist. v. Stepans Ņefjodovs; 1876—1959) sā-

kotnējo profesionālo izglītību bija ieguvis Alatiras un Ka-

zaņas mākslas skolās, pēc tam mācījies Maskavas glez-

niecības, tēlniecības un arhitektūras skolā.

2
lvans Andreoleti (1869 — pēc 1912) — tēlnieks, mācījies

Odesas zīmēšanas skolā un Pēterburgas Mākslas akadēmi-

jā. No 1908. gada — pedagogs Ķeizariskās mākslas vei-

cināšanas biedrības mākslas skolā.

'ЦГИАЛ, ф. 789, on. 24, д. 140, л. л. 2.—3.
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Kārlis Zāle Petrogradā 1917. gadā.

salas istabā sasala pat veidošanai paredzētie
māli. Aukstums un sliktais uzturs jūtami paslik-
tināja Kārļa Zāles veselību. Viņš klepoja, krē-

poja. Parādījās nespēks. Brīžiem tēlnieks pārvie-
tojās tikai ar spieķīša palīdzību. Tomēr viņš
nekad nesūdzējās un vīrišķīgi pārcieta slimības

uzliesmojumu. Tēlnieka veselība nedaudz uzla-

bojās 1917. gada februārī.

Kārlis Zāle jau bija nodzīvojis Petrogradā vairāk

nekā divus gadus. Neskaitāmas reizes viņš mē-

roja ceļu uz Vasilija salu pa Ņevas krastmalu.

Pretējā krastā viņš vēroja pilsētas viengabalaino
apbūves ansambli ar Ziemas pili, Senāta un

Sinodes ēkām; pāri to jumtiem pacēlās īzaka

katedrāles varenais kupols un Admiralitātes

zeltītā smaile.

Bet Ņevas labajā krastā — Universitātes krast-

malā — bija izveidojies cits ansamblis, pasti-
prinādams pilsētas apbūves viengabalaino māk-

sliniecisko izteiksmi. Te starp Nikolaja (tag.
Leitnanta Šmita) un Pils tiltiem savas fasādes

pret upi vērsa Biržas, Kunstkameras, Zinātņu

akadēmijas, Divpadsmit kolēģiju ēkas un Mākslas

akadēmija. Te atradās mākslas pils, par kuru

Kārlis Zāle sapņoja jaunības dienās, bet līdz šim

vēl nebija uzdrošinājies vērt tās durvis.

Laikmets bija asu sociālo pretrunu pilns, valstī

brieda revolucionāra situācija. Krievija gāja

pretim lieliem vēsturiskiem notikumiem. Kri-

tiskais stāvoklis atbalsojās visā zemē. Petro-

gradā sākās strādnieku streiki un plašas pretkara
demonstrācijas. Sacēlušies strādnieki un šineļos
tērptie zemnieki 1917. gada 27. februārī (pēc
jaunā stila — 12. martā) deva triecienu patval-
dībai: notika 1917. gada Februāra buržuāziski

demokrātiskā revolūcija, kas guva plašu at-

balsi sabiedrības dzīvē.

Kārlis Zāle turpināja strādāt. Veselībai nedaudz

uzlabojoties, viņā atkal atgriezās jaunrades
spēks. Vajadzēja radīt, meklēt, veidot. Šim
nolūkam tika noīrēta nesen mirušā animālista

Eberta darbnīca Lielajā Maskavas ielā 4. Tur

tēlnieks pārveda vairākus zirga vezumus zilā

māla, locīja karkasus jauniem tēliem un pie-

pelnījās, gatavodams nelaiķa atraitnei ģipša
atlējumus pēc mirušā mākslinieka darbiem.1
1917. gada 13. septembrī viņš sadūšojās un

uzrakstīja Mākslas akadēmijas Augstākās māk-

slas skolas rektoram iesniegumu, lai atļauj viņam
«kā brīvklausītājam kārtot uzņemšanas pārbau-
dījumus Tēlniecības nodaļā»

2

.

Aiz Mākslas akadēmijas vienkāršās, skaidrās

klasicisma formās veidotās fasādes ienācēju
sagaidīja svinīgs, monumentāls vestibils —

rotondas veida telpa ar daudzām kolonnām, starp
kurām pavērās pieci radiāli virzieni — uz au-

ditorijām, rektorātu, aulu, darbnīcām. Viens no

gaiteņiem aizveda uz tēlniecības klasēm. Kārlis

Zāle kļuva par profesora Hugo Zālemana vadītās

tēlniecības darbnīcas studentu, pirmais no latvie-

šiem, kas Pēterburgas Mākslas akadēmijā uzsāka

akadēmiskās izglītības ceļu tēlniecībā.

Hugo Zālemans (1859—1919) bija audzis tēlnieka

Roberta Zālemana ģimenē. Sekmīgi pabeidzis
mācības Pēterburgas Mākslas akadēmijā, viņš
ka akadēmijas stipendiāts papildinājās ārze-
mēs — Drēzdenē, Minhenē, kādu laiku dzīvoja
Romā un Florencē. Viņš strādāja akadēmiskajās
tradīcijās, lielu vērību veltīdams ķermeņa ana-

tomiskās uzbūves studijām.
Arī savā pedagoģiskajā darbā tēlnieks stingri
prasīja, lai studenti apgūtu ķermeņa anatomisko

uzbūvi. No šīm prasībām daudzi ļoti bijās, jo
H. Zālemans lika audzēkņiem tvert ne tikai ārēji
redzamo anatomisko formu, bet apjaust precīzu
ķermeņa uzbūvi, tā struktūru. Ja audzēk-

nis nebija izpratis anatomisko uzbūvi, bet

paļāvies tikai uz redzes iespaidiem, tad stingrā
skolotāja spriedums nereti bija iznīcinošs. Un

tomēr šis vecais pedagogs nebija sīks pedants,
neapspieda individualitāti. Viņš nepārmeta Kār-

lim Zālēm par masīvo formu uztvērumu, kaut

'Skulme U. Atmiņu pieraksti. — Daugava, 1938, № 5, 489.

lpp.
2

ЦГИАЛ, ф. 789, on. 24, д. 140, л. i.
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gan tendence vienkāršot ķermeņa galvenās masas

tolaik varēja likties neparasta un pat pārdroša.

Studijām Kārlis Zāle ziedoja visu laiku un visus

spēkus. Viņš bija viens no čaklākajiem audzēk-

ņiem, nenoguris strādāja gan akadēmijā sava

skolotāja vadītajā tēlniecības darbnīcā, gan

vakaros pie profesora mājās. ledziļinājies

visdažādākajos anatomijas noslēpumos (plastis-

kajā un topogrāfiskajā anatomijā, osteoloģijā

un mioloģijā), apguvis pilnībā cilvēka ķermeņa

arhitektoniku, Kārlis Zāle drīz atskārta, ka

vairāk neko no sava pedagoga iemācīties

nevar.

Varbūt tāpēc Kārlis Zāle jau pēc mēneša, t. i.,

1917. gada 18. oktobrī, rakstīja lūgumu Augstā-
kās mākslas skolas profesoru padomei piešķirt
viņam mācību atvaļinājumu, par iemeslu minot

apstākli, ka nespēj regulāri apmeklēt nodarbības,

jo atrodas karadienestā, pildot steidzīgus pasū-

tījumus valsts aizsardzībai. Pielikufhā bija pie-
vienota attiecīga rūpnīcas izziņa.1
Kārļa Zāles iesniegums vienu mēnesi iegūla bez

atbildes. Tad 22. novembrī uz tā — bez

paraksta — tika uzrakstīta rezolūcija: «Uzskatīt

atvaļinājumā līdz karadienesta beigām.»
2

1917. gada 25. oktobrī nogranda «Auroras»

zalve. Krievijā bija uzvarējusi Lielā Oktobra

sociālistiskā revolūcija.

Latvijā tajā laikā vēl turpinājās karadarbība.

Latviešu strēlnieki bija ieņēmuši Cēsis, Valmieru,

Valku. Šai Latvijas neokupētajā daļā (Vidzemes
ziemeļu apriņķos un Latgalē) nodibinājās pa-

domju vara. Taču jau 1918. gada februārī visu

Latviju sagrāba vācu militāristiskais karaspēks.
Kārļa Zāles dzimtenē vēl atradās ienaidnieka

karapūļi.

p
Ш ēc Lielas Oktobra sociālistiskas revolūcijas
uzvaras sākās visas Krievijas kultūras un mākslas

dzīves pārorganizēšanas darbs. Pārmaiņas skāra

arī Petrogradas Mākslas akadēmiju, kas 1918.

gada rudenī tika pārveidota par Petrogradas
Valsts brīvajām mākslas mācību darbnīcām.

Sai laikā arī Kārlis Zāle atjaunoja studijas,
šoreiz izvēloties profesora Aleksandra Matveje-
va vadīto tēlniecības darbnīcu. A. Matvejevam —

vēlākajam KPFSR Nopelniem bagātajam mākslas

darbiniekam — ir liela nozīme padomju tēlnie-

cības attīstībā gan kā tēlniekam, gan kā izcilam

pedagogam. Viņš bija mācījies Maskavas gleznie-
cības, tēlniecības un arhitektūras skolā (1899 —

1902) un divus gadus (1906—1907) papildinājies
Parīze. A. Matvejevs strādāja kā stājtēlniecībā,
tā monumentālajā tēlniecībā. Viņa skulptūrām
raksturīga konstruktīva skaidrība, plastiskā vei-

dojuma viengabalainība, kas arī stājdarbiēm

piešķir zināmu monumentalitāti. Zālēm Matve-

jeva pasaules uztvere bija tuva, tāpēc starp

pedagogu un audzēkni izveidojās draudzīgas
attiecības.

Šajā periodā Kārlim Zālēm un viņa skolotājam
nācās piedalīties ļoti atbildīga uzdevuma veikša-

nā. Laikā no 1918. gada līdz 1920. gadam pēc

V. I. Ļeņina iniciatīvas Padomju valdība realizēja
virkni pasākumu, kuros ietilpa pieminekļu
celšana izciliem pasaules nozīmes revolucionārās

kustības, zinātnes, literatūras un mākslas pārstāv-

jiem, memoriālo plākšņu uztādīšana lielākajās

pilsētās, kā arī iepriekšējo mākslinieciski neno-

zīmīgo pieminekļu nojaukšana. Visa šī pasākumu
sistēma vēsturē ieguvusi apzīmējumu — V. I. Ļe-

ņina monumentālās propagandas plāns.
Šī plāna uzdevumu nosacīja 1918. gada 12. aprīlī
V. I. Ļeņina parakstītais KPFSR Tautas Komisāru

Padomes «Dekrēts par republikas pieminekļiem».
3

Plāna tālāko realizāciju noteica KPFSR Tautas

Komisāru Padomes 1918. gada 17. jūlija lēmums

«Par pieminekļu uzcelšanu Maskavā ievēroja-
miem cilvēkiem» un 1918. gada 30. jūlijā V. I. Ļe-
ņina apstiprinātais jaunceļamo pieminekļu sa-

raksts. Tajā bija nosaukti vairāk nekā 60 revo-

lūcijas un sabiedriskie darbinieki, arī filozofi,

zinātnieki, mākslinieki, komponisti, aktieri.

Valstī steidzīgi tika veikti konkrēti pasākumi,
lai uzsāktu valdības lēmumu izpildi. 1918. gada
21. jūnijā izglītības tautas komisārs A. Lunačar-

skis pieprasīja Tautas Komisāru Padomes Maza-

jai komisijai mākslas darbu apmaksai 100

tūkstošus rubļu, to skaitā — 30 tūkstošus avansu

norēķiniem.
Jau 1918. gada 5. jūlijā Petrogradas avīzēs bija
ievietots paziņojums, ka Izglītības Tautas komi-

sariāta Mākslas lietu kolēģija uzaicina tēlniekus

piedalīties izcilu Krievijas revolūcijas darbinieku

krūšutēlu uzstādīšanā dažādās pilsētas vietās.

Tika norādīts, ka pieminekļiem — bistēm —

jābūt izteikti portretiskiem, to raksturam un sti-

lam jāatbilst apkārtējai videi. Bija arī paredzēts,
ka visi prēmētie projekti tiks izstādīti bijušās
Mākslas akadēmijas zālēs, kur žūrija izraudzīsies

labākos. Pasākuma māksliniecisko un tehnisko

vadību sākumā uzticēja tēlniekam L. Šervudam.

Vēlāk vispārējā vadība tika nodota tēlniekam

N. Altmanim, bet tiešos organizatoriskos un teh-

niskos jautājumus kārtoja komisija, kuras locek-

ļi bija O. Grizelli, K. Zāle un V. Sinaiskis.
4

1ЦГИАЛ, ф. 789, on. 24, д. 140, с. 6.

'Turpat, 2.—3. lp.
JB. И. Ленин и изобразительное искусство. М., 1977 с

256.

*Стригачев А. 1918—1919: первые памятники в Петрогра-
де. — Декоративное искусство СССР, 1978, № 12, с. 1.
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Džuzepes Garibaldi biste. 1919. Atlējums bronzā.

Kārlis Zāle jaunajos pasākumos iekļāvās ar lielu

dedzību. Šai laikā viņš bija iestājies arī «Jauno

tēlnieku savienībā». Jaunā tēlnieka izvirzīšana

tik atbildīgas komisijas sastāvā liecināja, ka viņš

bija iemantojis pārējo kolēģu cieņu un atzinību.

Monumentālās propagandas plāna īstenošanā

līdzās krievu un daudzu citu tautību tēlniekiem

aktīvi piedalījās arī vairāki latviešu mākslinieki —

K. Zāle, T. Zaļkalns, J. Tilbergs un arhitekts

E. Štālbergs.
Paši pirmie, kas atsaucās uz aicinājumu, bija
A. Matvejevs, T. Zaļkalns, O. Grizelli un K. Zāle.

Par latviešu tēlnieku radošo pacilātību un dar-

basparu savās atmiņās stāsta J. Tilbergs, kurš

toreiz bija nejauši iebraucis no Vitebskas

Petrogradā: «. . .Un pēkšņi atrados mākslinieku

darba pašā trauksmē. Tēlnieki strādāja pie
pieminekļiem lielajiem revolucionāriem un sa-

biedriskiem darbiniekiem. Pabūdams pie saviem

paziņām skulptoriem Teodora Zaļkalna un Kārļa
Zāles un redzot visus strādājam, manī iedegās
vēlēšanās pielikt arī manus spēkus Ļeņina plāna

izpildē.» 1
Kārļa Zāles devums monumentālajā propagandā

bija divi darbi: viens veltīts krievu revolucionā-

rajām demokrātam N. Dobroļubovam, otrs — itā-

liešu brīvības cīnītājam Dž. Garibaldi.

Pieminekli N. Dobroļubovam atklāja 1918. gada
27. oktobrī pie Tučkova tilta Petrogradā. Tā

atklāšana bija svinīga, piedalījās skolu audzēkņi,

strādnieku delegācijas; pārstāvji bija ieradušies

arī no Sarkanās Armijas un Sarkanās Flotes da-

ļām. Atklāšanas runu teica izglītības tautas

komisārs A. Lunačarskis.
2

Piemineklis Nikolajam Dobroļubovam bija vei-

dots kā monumentāla biste, pacelta uz augsta

postamenta. Kārlis Zāle bija attēlojis revolucio-

nāro demokrātu kā tautas dēlu, kas iegrimis

pārdomās par sabiedrības nākotni. Šo domas

lidojumu uzsver slaidā, augšuptiecošā pamatne,

no kuras it kā izaug plastiski bagātais skulpturā-
lais tēls. Tajā jaušams miers, kas caurausts ar

mērķtiecīgu pašapziņu. Lai gan skulptūra plastis-
ki izstrādāta diezgan detalizēti, tajā tomēr skaidri

saskatāma tēlniecisko masu iekšējā tektonika.

Piemineklis bija veidots no ģipša un diemžēl

gāja bojā 1924. gadā Ņevas pavasara plūdos.
Monumentu Itālijas nacionālajam varonim Džu-

zepem Garibaldi atklāja 1919. gada 9. martā

Petrogradā pie Maskavas vārtiem. Arī te atklā-

šana notika ļoti svinīgos apstākļos ar partijas,
valdības pārstāvju un ārzemju delegāciju pieda-
līšanos. To kuplināja mākslinieciski priekšne-
sumi. Austrijas strādnieku pārstāvis, Trešās

Internacionāles II kongresa delegāts, atklādams

pieminekli, teica: «Mēs šeit esam atbraukuši, lai

redzētu, kā brīva tauta godina savus varoņus.

[.. ] Krievija pagaidām ir vienīgā valsts, kur

ielās un laukumos tiek celti pieminekļi ievēroja-
miem cilvēkiem.» 3

Dž. Garibaldi un N. Dobroļubova monumentiem

ir liela līdzība gan plastiskajā izveidē, gan

kompozīcijas risinājumā. Arī piemineklis Dž.

Garibaldi ir biste, kas pacelta uz augsta posta-
menta. Atšķirībā no iepriekšējā darba Kārlis Zā-

le šo portretu veidojis vispārinātākās formās,

vairāk iekšējās dinamikas piesātinātu. Bistei spē-

cīgi izteikta, aktīva plecu līnija. Priekšplānā tā ne-

daudz pacelta. Kopīgo izteiksmi uzsver arī mazliet

augšup pavērstais skatiens, kas raugās tālumā.

Dž. Garibaldi tēlam piemīt plašs internacionāls

skanējums, kura nozīmi vēl pavairoja tā atrašanās

Petrogradā — revolūcijas šūpulī.

Dž. Garibaldi tēls 1955. gadā pēc ģipša oriģināla

atliets bronzā un tagad atrodas Latvijas PSR

Mākslas muzejā (piemineklis nav saglabājies).

Tas ir vienīgais liecinieks par latviešu tēlnieku

lßaumanisK. Teodors Zaļkalns. R., 1968, 80.—81. lp.
2H. А. Добролюбов. — Петроградская правда, 1918, 27 ок-

тября.
'Толстой В.П. У истоков советского монументального

искусства. М., 1983, с. 81.
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KĀRLIS ZĀLE PADOMJU LATVIJĀ

piedalīšanos V. I. Ļeņina monumentālās propa-

gandas plāna realizācijā, un tas ir pats agrākais

Kārļa Zāles darbs, kas nonācis līdz mūsdienām.

Dokumentu, vēstuļu un atmiņu krājumā «V. I. Ļe-
ņins un tēlotāja māksla» atzīmēts, ka starp
«Maskavas un Petrogradas monumentālās pro-

pagandas pieminekļu autoriem bija ne mazums

mākslinieku, kuri nekad nav noraidījuši tēlainos

un tēlojošos mākslas pamatus». Šo tēlnieku vidū

minēti N. Andrejevs, S. Koņonkovs, L. Šervuds,
A. Matvejevs, T. Zaļkalns, S. Merkurovs, V. Mu-

hina, M. Manizers, K. Zāle un citi. 1 Tātad Kārlis

Zāle bija iekļauts tā laika izcilāko padomju tēl-

nieku plejādē.
Mākslas darbu tēlainības akcentējums iepriekš-
minētajā krājumā nav nejaušs, jo monumentālās

propagandas pieminekļu izveidē bija vērojamas
visdažādāko stilistisko novirzienu ietekmes,

sākot no baroka un klasicisma paraugiem un

beidzot ar kubofutūrisma iestrāvojumiem. Tā,

piemēram, tēlnieka O. Grizelli veidotais krievu

revolucionāres Sofijas Perovskas piemineklis

bija «samāksloti stilizēts, ar kubofutūrisma

elementiem» un sabiedrības' protesta rezultātā

ticis novākts. 2

Strauji vērsās plašumā mākslas dzīve jaunajā
Padomju valstī. Kārlis Zāle, apliecinājis sevi kā

nopietnu, profesionālu tēlnieku, meklēja jaunas
daiļrades iespējas.

pašā laikā ar ievērojamiem politiskiem
un sociāliem pārkārtojumiem bagāta bija arī

dzīve Latvijā. 1919. gadā no 13. līdz 15. janvārim

Rīgā notika Apvienotās Latvijas strādnieku,

bezzemnieku un strēlnieku Padomju 1. kongress,
kas proklamēja padomju varu Latvijā. Plašas

iespējas tagad pavērās mākslas dzīvei. Ziņas

par to nonāca arī Petrogradā un guva atbalsi

Kārļa Zāles domās.

Latvijas sociālistiskās Padomju valdības Izglītī-
bas Tautas komisariāta Mākslas nodaļa bija

izvirzījusi darba programmu, uzdodot Glezniecī-

bas un skulptūras apakšnodaļai pacelt šīs māk-

slas nozares tādā augstumā, lai tās būtu jaunā
laikmeta cienīgas, un rūpēties, lai pilsētas atklāta-

jos laukumos, uz komunāru kapiem utt. tiktu

uzcelti monumentāli mākslas

Marta sākumā Mākslas nodaļa izsludināja komu-

nāru pieminekļa projekta konkursu. Laikrakstos

parādījās oficiāls «Aicinājums skulptoriem un

arhitektiem». Piemineklim bija jāizteic «revolu-

cionārā strādniecības ideja lielajā cīņas laikmetā

un mākslas veidolos jāsaglabā mūžīga piemiņa
kritušajiem biedriem».1 Konkursa termiņš —

1919. gada 1. jūlijs.

Ir izteiktas domas, ka komunāru pieminekļa
konkursā piedalījās arī toreiz Petrogradā dzīvo-

jošais Kārlis Zāle, jo arhīva materiālos tiešām

figurē kāds tēlnieka iesniegts monumentāla

pieminekļa projekta apraksts. Ticamāk tomēr

šķiet, ka Kārlis Zāle tajā laikā nevarēja pagūt

piedalīties konkursā, jo jau 1919. gada 22. maijā
ārvalstu militārās intervencijas un vietējo kontr-

revolucionāru uzbrukuma rezultātā Rīga krita.

Padomju Latvijas valdība bija spiesta pārcelties
uz Veļikije Lūkiem, kur darbojās līdz 1919. gada
11. jūlijam, bet pēc tam uz īsu brīdi atgriezās

Latvijā. Šādos apstākļos konkursam vairs nebija
nozīmes. Arī Padomju Latvijas tā laika pre-

ses izdevumi («Cīņa», «Izglītība», «Arodnieks»,

«Darba Rīts») to vairs nepiemin.

Kārlim Zālēm sakari ar Padomju Latvijas pārstāv-

jiem nodibinājās vēlāk. Acīmredzot lai noskaid-

rotu darba iespējas Latvijā, viņš 1919. gada
otrajā pusē (pēc 11. jūlija) vai nogalē no Petro-

gradas ieradās Rēzeknē, kur uz īsu brīdi iestājās
darbā Izglītības Tautas komisariātā. ' Šai laikā

Kārlis Zāle acīmredzot izstrādāja kāda piemi-
nekļa projektu. Diemžēl nav saglabājies nedz

pats projekts, nedz tā fotoattēls. Arhīva materi-

āli ļauj vienīgi iepazīt šī projekta raksturu.

Kontrrevolūcijas un ārzemju imperiālistu bru-

ņoto spēku pārspēka dēļ 1920. gada 12. janvārī
Latvijas Padomju valdība bija izdevusi rīkojumu
evakuēt no Latvijas visas iestādes un 13. janvārī
paziņoja, ka izbeidz darbību un varu nodod

Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajai
Komitejai līdz tam brīdim, kad atkal būs iespējams
sasaukt Latvijas Padomju kongresu.

6
Šajā sakarā

nodibinātā Latvijas Sociālistiskās Padomju
Republikas Likvidācijas komisija, kas tobrīd

atradās Veļikije Lūkos, rakstīja Latvijas Komu-

nistiskās partijas Ārzemju birojam: «Piešujam
fotogrāfisku uzņēmumu no skulptora b. Zālīša

izstrādātā pieminekļa projekta, kādu Sociālās

Apgādības un Tautas izglītības Padome projek-
tēja uzstādīt Padomju Latvijā (Rēzeknē). Gribam

dzirdēt jūsu spriedumu par viņu. Ja atzīstat, tad
Likvidkoms viņu iegūs par Padomju Latvijas
īpašumu un nodos jūsu glabāšanā priekš jaunās
Padomju Latvijas. Uzstādīsim to Rīgā. Biedrs

Zālītis ir mierā viņu pārlabot pēc mūsu un jūsu
aizrādījumiem. Mums domāt, ka pieminekļa skice
ir lieliska; vajadzēs ienest tikai vienu pārlaboju-
mu: augšējā figūra (komunārs)» lai nebalstītu labo

'В. И. Ленин и изобразительное искусство, с. 76.
2
Turpat, с. 345.

'Izglītības Tautas komisariāta Mākslas nodaļas darba pro-

gramma. — Izglītība. 1919, 16. martā.

Latvijas Sociālistiskās Padomju Valdības Ziņotājs. —

1919, 4. martā. [Informācija.]
S
LCVORA, 1123, f., 2. apr., 6. lieta.

"Turpat.
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kāju uz kāda smaga pjedestāla, kuru tur strād-

nieka saliektā mugura, bet lai viņš būtu brīvi

pakāpies uz strādnieka pleciem. [. .] Strādnieku

grupa ir ļoti simpātiska, tikai ar nopietnām, uz

leju saliektām sejām. Viņiem galvu būs turēt

augšā tāpat kā komunāram un sejā jāatspoguļo
cīņas gars, cīņas prieks, lepnums un apziņa par
savu uzvaru, bet ne drūmums. Tas sevišķi
sakāms par kreisā stūra strādnieku, kuram tas

akmens balsts uz pleciem. To b. Zālīte ir 4nierā
izlabot. Nākošais strādnieks veido uz zemeslodes

sarkano zvaigzni. Tas viss var palikt. Arī

zemeslode uz darba tautas pleciem. Jāatzīmē,
ka b. Zālītis ir viens no atzītajiem Padomju
Krievijas skulptoriem. Viņš strādāja pie mums

Izglītības komisariātā īsu laiku. [. .] Gaidām jūsu
atsauksmi.»1

Vēstuli parakstījis Latvijas Padomju valdības

Likvidācijas komisijas priekšsēdētājs rakstnieks

Sīmanis Berģis. Uz vēstules divas rezolūcijas.
Pirmā: «Sīmani! Piekrītam projektam visgarām.
A. b. (Ārzemju birojs — V.A.) valde.» To

parakstījuši D. Beika, Komunistiskās Internacio-

nāles Izpildkomitejas loceklis, un J. Birkenfelds,

Padomju Latvijas Centrālās Izpildkomitejas
loceklis, vēlākais padomju militārais darbinieks

un diplomāts.
Minētais dokuments atklāj zīmīgu lappusi Kārļa
Zāles biogrāfijā un apliecina tēlnieka aktīvu

radošu darbu Latvijā pēc padomju varas nodi-

bināšanās, viņa darbu Padomju Latvijas Izglī-
tības Tautas komisariātā, apliecina padomju
varas īpaši labvēlīgu attieksmi pret viņu. Doku-

mentā vēl minēts fakts par tēlnieka saslimšanu

un viņa nosūtīšanu darbā par zīmēšanas skolo-

tāju uz Rževu. Taču 1920. gada otrajā pusē
Kārlis Zāle jau dzīvo Petrogradā un turpina

studijas.
Divdesmito gadu sākumā kara vētras Latvijā

pierima. Daudzi, kas bija atstājuši savas mājas
un devušies bēgļu gaitās, pamazām atgriezās
dzimtenē. Atgriezties Latvijā vēlējās arī Kārlis

Zāle. Tāpēc viņš sāka kārtot izbraukšanas for-

malitātes. Saņēmis no Petrogradas pilsētas un

Petrogradas guberņas Kara lietu komisariāta

apliecinājumu, ka viņš kā Latvijas izcelsmes

pilsonis līdz galīgai pavalstniecības noteikšanai

nav pakļauts iesaukšanai Sarkanajā Armijā,
2

Kārlis Zāle rakstīja Petrogradas Valsts brīvo

mākslas mācību darbnīcu vadībai: «Profesora

Matvejeva tēlniecības darbnīcas studenta K. F.

Zālīša lūgums. Lūdzu man izsniegt Petrogradas
Valsts brīvo mākslas darbnīcu apliecību, ka tā

neliks šķēršļus izbraukšanai uz dzimteni Latviju.
K. F. Zālīte.» Šādu atļauju viņš saņēma; uz tās

pašas iesnieguma lapas ir pieraksts: «Apliecība
PVBMD studentam Kārlim Zālītim. No «V. d.»

(Valsts darbnīcām — V.A.) puses netiek likti

šķēršļi Zālīša izbraukšanai uz dzimto vietu Lat-

vijā. Pamats: Kara mobilizācijas lietu daļas

komisijas Otrās nodaļas 1920. gada 11. decembra

apliecība № 142055.»3
Tādējādi 1920. gada de-

cembra pirmajā pusē, augstskolu oficiāli nepa-

beidzis, Kārlis Zāle atstāja Petrogradu un

turpmāk tur vairs neatgriezās.
Kas mudināja tēlnieku pamest studijas? lespē-
jams, ka tā bija vispārējā ārpus Latvijas dzīvo-

jošo latviešu tieksme, karam beidzoties, atgriez-
ties mājās.

A
Гт tstajis Petrogradu, Kārlis Zale vispirms uz

īsu brīdi iegriezās Liepājā, lai nokārtotu saistības

ar karadienestu. 1921. gada 24. februārī viņš
saņēma Liepājas apriņķa apsardzības priekšnieka
izdotu apliecību, ka ir «karadienestam nederīgs»

4
.

Tas tēlniekam deva iespēju brīvāk iekārtot

savu turpmāko dzīvi. Pēc tam viņš devās uz

Rīgu.
lerodoties Rīga, Kārlis Zale redzēja klusu, kara

gados pamirušu pilsētu. ledzīvotāju skaits no

pusmiljona kara priekšvakarā bija sarucis līdz

nepilniem divsimt tūkstošiem. Gandrīz pilnīgi

bija apstājusies pilsētas saimnieciskā darbība.

Gausi attīstījās arī mākslas dzīve. Darbu bija

atjaunojis Rīgas pilsētas Mākslas muzejs. Vei-

dojās Latvijas Mākslas akadēmija.
1921. gada vasarā Kārlim Zālēm vienubrīd

radās doma iekārtot sev darbnīcu. Viņš alka

pēc lieliem, dižiem darbiem, taču diemžēl saņēma
tikai sīkus pasūtījumus. Viņam piedāvāja zīmē-

šanas skolotāja vietu. Bet šāds priekšlikums
nebija Kārlim Zālēm pa prātam: «Tādām lietām

vienmēr atliks laika .. .»
J

Rīgā Kārlis Zāle vispirms apmetās Suvorova

(tag. К. Barona) ielas 4. numurā, bet 1921. gada
jūnija sākumā pārcēlās uz Nikolaja (tag. Gorkija)
ielu 31.b

Apmešanās Nikolaja ielā Kārlim Zālēm

nebija nejauša. Te atradās pazīstamā Rīgas
tēlnieka Augusta Folca māja un darbnīca, kur

izgatavoja kapa pieminekļus, dekoratīvas skulp-
tūras pilsētas apstādījumiem, kā arī arhitektūras

detaļas un plastisko rotājumu namu fasādēm.

'LCVORA, 1123. f., 2. apr., 6. lieta.
2
ЦГИАЛ, ф. 789, on. 24, д. 140, л. 10.

Turpat, 12. lp.
4К. Zāles personiskā lieta. 1936. gada anketas dati. Gla-

bājas LVMA.

'Priede R. Kārlis Zāle. Rokraksts.
b
LCVVA, 2942. f., 14361. lieta. leraksts mājas grāmatā 17.

jūnijā. Tajā ir arī norāde, ka K. Zāle ieradies no Suvorova
ielas 4. nama. Suvorova ielas 4. nama mājasgrāmatā
atzīmes par K. Zāles pierakstīšanos nav. Acīmredzot tur
K. Zāle uzturējies nepierakstījies.

Kārlis Zāle Padomju Latvija
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Sajā darbnīcā vasaras nogalē Kārlis Zāle kopā

ar Ludolfu Libertu izpildīja pirmo pasūtījumu

buržuāziskajā Latvijā — uzrakstu un plastiskus

rotājumus Dzelzceļa virsvaldes ēkas fasādei.

Šo rotājumu motīvi un stilistiskais raksturs

tiešām sasaucas ar līdzīgiem plastiskiem veido-

jumiem, kādus Kārlis Zāle darinājis Kazaņā.

Tomēr, kā vēlāk atcerējās pats tēlnieks, 1921.

gada vasara viņam bijusi vistukšākais laiks.

Par nopietniem tēlniecības darbiem neesot bijis
ko domāt.

A. Folcs bija ierādījis Kārlim Zālēm telpas savas

mājas 3. dzīvoklī. Acīmredzot neapmierināts ar

dzīves vai darba apstākļiem, tēlnieks 1921. gada

septembra otrajā pusē pārcēlās uz Romanova

(tag. Lāčplēša) ielas 35. nama 23. dzīvokli. 1 Ar-

hitekta Jāņa Alkšņa projektētajā ēkā dzīvoklis

atradās trešajā stāvā, ieeja dzīvoklī bija no

pagalma. Nams bija viens no greznākajiem

Rīgā: ar bagātīgu fasādes apdari, ar ozolkoka

paneļiem kāpņu telpā, ar rūpīgi pārdomātu dzī-

vokļu plānojumu. Tēlniekam bija nodrošināti

ne tikai ērti dzīves apstākļi, bet pat zināmas

reprezentācijas iespējas. »

Taču Kārlis Zāle joprojām nebija atradis sev

piemērotu darbu. Tāpēc nevarēja būt ne runas

par tēlnieka darbnīcas iekārtošanu. Viņš vērīgi

sekoja jaunākajiem mākslas strāvojumiem Lat-

vijā un saskatīja vairākus pretrunīgus virzienus.

Veidojās mākslinieku grupējumi, kuri, cīnīda-

mies par eksistenci, cits citu apkaroja. Avīzes

bija pilnas ar mākslinieku savstarpējiem uzbru-

kumiem.

Kārlis Zāle nolēma vēl nogaidīt: varbūt Krievijas
mākslas skolās iemācītā klasiskā formu skaidrība

tiešām izsmēlusi tēlnieka izteiksmes iespējas?

Viņš atcerējās, ka Petrogradā daļa krievu rado-

šās inteliģences aizrāvās ar dažādiem formālis-

tiskiem virzieniem. Tā Lielās Oktobra sociālis-

tiskās revolūcijas priekšvakarā — 1917. gada

septembrī — mākslas teorētiķi A. Bogdanovs,
V. Pļetņovs un citi nodibināja kultūras un izglī-
tības organizāciju «Proletāriskā kultūra», kuras

mērķis bija radīt strādnieku šķirai īpašu «pro-

letārisku kultūru». Šī organizācija būtībā nonāca

pretrunā ar sociālistiskās kultūras veidošanas

ļeņiniskajiem principiem.
Kārlis Zāle sāka šaubīties: bet varbūt Rietum-

eiropas avangarda mākslas strāvojumos patiešām
ir kāds racionāls kodols, kas spēj aizraut, atraisīt

un izkopt tēlnieka radošo individualitāti? Vaja-
dzētu pašam pavērot Eiropas mākslas centrus,

savām acīm aplūkot mākslas vēstures lieciniekus

un gūt jaunus radošus impulsus.
Kamēr Latvijā tika lauzti šķēpi mākslas tempļa
pavēnī, Kārlis Zāle 1922. gada marta beigās

atstāja savu mājokli Romanova ielā
2

un devās

uz Berlīni. «Jāpaskatās, kā tur izskatās un ko

tur dara.»3 Pēc neilga laika turp devās arī Anna.

lesākās Kārļa Zāles t.s. «Berlīnes posms» —

tilts starp jaunības sapņiem un nākotnes vēl

neapjaustiem radošā darba apvāršņiem.
Berlīne kā ceļojuma mērķis nebija izraudzīta

nejauši. Tēlnieku nenobaidīja ne Vācijas saim-

nieciskais sabrukums, ne inflācija, kas bija

sasniegusi vēl nebijušus apmērus. Trīsdesmit

trīs gadus vecais liepājnieks vēl nejutās pietie-
kami spēcīgs mākslas tronī. Vajadzēja pārbaudīt

arī kara satrauktās mākslas jaunos postulātus.

Vācijas galvaspilsēta pēckara gados bija kļuvusi

par daudzu mākslinieku satikšanās vietu. Turp

pēc ierosmes devās pat Itālijas un Francijas
mākslinieki. Te sabrauca arī Krievijas mākslas

pārstāvji, to skaitā emigranti, no kuriem daudzi

vēlāk atgriezās dzimtenē. Šo pievēršanos Berlīnei

labi izskaidro krievu gleznotājs I. Grabars, kurš

raksta, ka, dodoties 1921. gadā uz ārzemēm, viņš,

jau Rīgai cauri braucot, pārliecinājies, kādā

virzienā pēdējā laikā attīstījusies mākslas mode.

«Man kļuva skaidrs,» viņš raksta, «ka Eiropas
mākslā pēdējos gados noticis jūtams pagrieziens

no franču kubisma uz vācu ekspresionismu un

jaunu formas un zīmējuma kultu.» 4 Tātad uzma-

nības centrā bija vācu ekspresionisms un arī —

konstruktīvisms.

Kārlis Zāle meklēja jaunas mākslinieciskas ide-

jas. Jau tālu pārsniedzis jaunekļa gadus, viņš
kritiski prata novērtēt apkārtējās parādības un

izvirzīja sev augstas prasības. Bija jānoskaidro,
vai Rietumeiropas avangardisti nav pavēruši

plašākus lielās mākslas apvāršņus. Tēlnieks bija
nonācis māksliniecisko ideju krustcelēs, savas

dzīves vislielākā pārbaudījuma priekšā.
Kārlis Zāle savulaik bija izgājis krievu reālistis-

kās mākslas skolu, kaut arī viņa skolotājiem —

V. Bogatirjovam, H. Zālemanam un A. Matve-

jevam — bija atšķirīgas pedagoģiskās metodes

un pasaules uztvere. Tagad viņam vajadzēja

iepazīties ar jaunākajiem Eiropas mākslas strā-

vojumiem un izmēģināt tajos savus spēkus.

Berlīnē Kārlis Zāle tiksies ar daudziem mākslas

pasaules pārstāvjiem — vēlākajiem ievērojamiem
vācu, krievu un latviešu māksliniekiem un citiem

kultūras darbiniekiem.

'LCVVA, 2942. Г, 7874. lieta. К. Zāle pierakstīts Romanova

ielā 24. septembrī. Romanova ielas 35. nama mājasgrāmata

nepareizi norādīts iepriekšējās dzīvesvietas (Nikolaja ielā

31) dzīvokļa numurs — 20. Tāda dzīvokļa tur nemaz

nebija.
2
LCWA, 2942. f., 7874. lieta. Mājasgrāmatā zem norādes,

uz kurieni tēlnieks pārcēlies, lasāms: izbraucis uz Berlīni,

Vāciju, 1922. gada 23. martā, nevis 1921. gadā, kā minēts

agrākajās publikācijās.
3Priede R. Kārlis Zāle. Rokraksts.

*Лифшиц M. Искусство и современный мир. М., 1978, с.

248.
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»arlis Zale uzturējās Vācijā tikai septiņus mē-

nešus — no 1922. gada marta līdz novembra

sākumam. Taču šis laiks bija iespaidiem un

atziņām bagāts.
Berlīne šajā periodā kļuva par vienu no vado-

šajiem konstruktīvisma centriem. Konstruktī-

visma arhitektūras teorija un prakse lielā mērā

saistījās ar 1919. gadā Veimārā nodibinātās Aug-
stākās celtniecības un mākslinieciskās konstru-

ēšanas skolas — Bauhausa darbību. Tās ietekme

bija tālu pārsniegusi savas zemes robežas.

Bauhauss bija arī arhitektu un mākslinieku

apvienība, kura, pamatojoties uz jauno konstruk-

ciju un materiālu estētiskajām kvalitātēm, tiecās

radīt universālus formu veidošanas principus.
Sasaukdamies ar Pirmā pasaules kara laikā

(1917. gadā) neitrālajā Holandē (Leidenē) dibi-

nāto mākslinieku apvienību «Dc Stijl», vācu

konstuktīvisma piekritēji izvērsa rosīgu darbību,

izdodami virkni mākslas žurnālu («Gegenstand»,

«G», «ABC»), kā arī organizēdami plaša mēroga

sanāksmes. Viena no tām bija Starptautiskās

avangardiskās mākslas kongress 1922. gadā

Dīseldorfā, kurā aktīvi piedalījās arī Kārlis Zāle.

Konstruktīvisma virziens bija daudzslāņaina un

pretrunīga reakcija uz moderno ražošanas spēku

attīstību, kas katrā zemē un katrā mākslas no-

zarē ieguva atšķirīgas izpausmes.1 Vislielākā

viengabalainība un universālisms tā principu
izstrādāšanā tika sasniegts arhitektūrā.

Tēlniecībā konstruktīvisma idejas ienāca ar

kompozīcijām, kurās ģeometrisko un ģeometri-

zētu formu kārtojumi tika sabalansēti vienā

sistēmā, tādējādi radot telpisku ķermeņu struk-

tūras.

Kārlis Zāle noīrēja Berlīnē Zībelštrāsē darbnīcu

un metās iekšā jaunajos eksperimentos, pār-

baudot sava talanta iespējas. Mācību gados

guvis reālistiskās mākslas izpratni, viņš uz laiku

mēģināja atteikties no tās, lai apliecinātu

prasmi iekļauties jaunajos modernisma virzienos,

turklāt pilnīgi sveši tie viņam nebija.

Padomju gleznotājs un mākslas zinātnieks I.Gra-

bars, raksturodams krievu tēlniecību pēc 1910.

gada, jau toreiz runā par mākslinieku mēģinā-

jumiem tuvināt cilvēka ķermeņa formas kubam,

lodei, konusam utt.
2 Tomēr konsekventi kon-

struktīviskas kompozīcijas Krievijā radās tikai

ap 1918. gadu, kad ar horizontālu plakņu un

ģeometrizētu apjomu palīdzību tika mēģināts
radīt jaunas struktūras. Divdesmitā gadsimta

sākumā Padomju Krievijā ar terminu «konstruk-

tīvisms» jau apzīmēja vismaz trīs dažādus pa-

rādību lokus,
3 kas skāra gan glezniecību, grafiku

un plakātu, gan māksliniecisko konstruēšanu

(dizainu). Konstruktīvisma ideju iedzīvināšanas

Portrejgalva. 1922. Ģipsis.

ziņā (it īpaši dizainā) Padomju Krievija tolaik

atradās vienā no priekšējām līnijām, tapec 1922.

gadā krievu mākslas izstāde Berlīnē izraisīja

sensāciju.
4

[Lamberga D. Konstruktīvisms un latviešu glezniecība. —

Grām.: Latviešu tēlotāja māksla. R., 1985, 97.—101. lpp.
2
ГрабарьИ. История русского искусства, М., 1969, т.

10, с. 348.

D. Konstruktīvisms un latviešu glezniecība,

98. lpp.
*LissitzkY-Kūppers S. El Lissitzky. Maler, Architekt, Ty-

pograf, Fotograf. Dresden, 1967, S. 16.
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Dejotāja (Deja). 1922. Ģipsis.

Berlīnes posmā Kārlis Zāle daudz strādāja. Šai
laikā tapa vairākas kompozīcijas (ģipsī atlieti

stajdarbi), ko tēlnieks bija nosaucis par «portrej-
galvām».1 Tajos portretisma princips pakārtots
konstruktīvisma komponēšanas paņēmieniem.
Taču tēlnieks, pēc sava pasaules redzējuma
būdams reālists, arī šeit nezaudēja reālo pamatu.
Tāpēc konstruktīvā sacere bieži saplūda ar re-

ālistisko dzīves vērojumu un ieguva pat zināmu

apgarotību. To pašu var teikt arī par tādām

kompozīcijām kā, piemēram, «Deja» («Dejo-
tāja»). Ģeometrizēto masu kārtojums te ieguvis
neparastu dinamiku, saglabādams gan pareizi
proporcionētu, līdzsvarotu dejotājas augumu,

gan arhitektoniskās kompozīcijas loģiku. Visi
šie darbi bija talantīga meistara radīti un tāpēc
Vācijas konstruktīvisma piekritēju aprindās guva
augstu novērtējumu.

Tēlniekā tas vēl vairāk pacēla pašapziņu un aplie-
cināja viņa talanta neizsmeļamo potenciālu.
Plašāku izpratni par telpas veidošanu viņam ra-

dīja iepazīšanās ar ievērojamiem vācu tēlnie-

kiem un arhitektiem.

Modernisma mākslas pasaulē Kārlis Zāle ienāca
tik droši un pārliecinoši, ka jau viņa pirmie darbi

nostājās blakus Pablo Pikaso, Fernāna Ležē,
Amedeja Ozanfāna, Šarla Eduāra Zannerē (Le
Korbizjē), Zorža Braka, Ivana Puni, Rūdolfa

Bellinga skulptūrām un gleznām.
2

Atzinīgus
vārdus viņam veltīja Vācijas mākslas teorētiķis
P. Vestheims un V. Šklovskis. Dīmena (Galerie
Diemen) mākslas galerijā eksponētās kompozī-
cijas «Deja» fotoattēls parādījās Berlīnes mākslas
žurnālos3

, bet recenzijā
4

par Krievijas mākslas
izstādi, kur bija eksponēti arī Kārļa Zāles darbi,
viņš tika minēts kopā ar vienu no abstraktās

tēlniecības pamatlicējiem A. Arhipenko.
Itālijas futūrisma teorētiķis F. Marinēti savukārt

ka Kārlis Zāle ir šī virziena pārstāvis.
Ka ilustrāciju sava kareivīgā «Manifesta» jauna-
jam izdevumam F. Marinēti starp nedaudzajiem
attēliem ievietoja vienu no Kārļa Zāles «portej-
galvām».

5 Mākslas salonos blakus Bellinga, Pram-

polīni, Puni, Bačoni un citu darbiem tagad atra-
dās arī Kārļa Zāles veidojumi. Tēlnieka darbi

tika eksponēti 1922. un arī 1923. gada Berlīnes

«kreiso» mākslinieku izstādēs. Tos iegādājās
Džordžo Vazari privātgalerija.
Kārlis Zāle bija nokļuvis Eiropas tēlnieku un

mākslas teorētiķu uzmanības lokā. Viņa darbnīcā

iegriezās daudzi vācu mākslinieki, arhitekti,
mākslas kritiķi. Viņu vidū bija arī krievu rakst-
nieki un dzejnieki — A. Belijs, A. Remizovs,
A. Tolstojs v.c. Daļa no viņiem vēlākajos gados
atgriezās dzimtenē un kļuva par ievērojamiem
padomju kultūras darbiniekiem.

Berlīnē Kārlis Zāle — vēl pirms darbnīcas

noīrešanas Zībelštrāsē — kādu laiku dzīvoja
viena istabā ar Alekseju Tolstoju, vēlāk ievē-

rojamo padomju rakstnieku. 1918. gadā, neiz-

prazdams Oktobra revolūciju, A. Tolstojs devās

emigrācijā uz Franciju. Bet 1922. gadā, pārtraucis
sakarus ar baltemigrantiem, atceļā uz dzimteni

bija apmeties Berlīnē.

Daudzus gadus vēlāk Kārlis Zāle stāstīja saviem

audzēkņiem Mākslas akadēmijā, ka dievinājis

'Līdz šim «portrejgalvas» datētas ar 1921. gadu, pieņemot,
ka K. Zāle Berlīnē dzīvojis no 1921. līdz 1923. gadam. Tā
ka tagad noskaidrojies, ka tēlnieks tur uzturējies tikai
1922. gadā, tad darbu tapšana jāattiecina uz šo laiku.
г
ПуниИ. Современная живопись. Берлин, 1923, с. XII

XIII, XIV
JDas Kunstblatt, 1922, № 11, S. 484.

Turpat, 494. lpp.
s
Der Futurismus. Berlin, 1923, 2/3, S. 4.

Berlīnē
— Eiropas mākslas krustcelēs
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Dejotāja. 1922. Ģipsis.

A. Tolstoja talantu, rakstnieka daiļrades plašo
vērienu, aizrautību, dzīvesprieku. 1
Kārlis Zāle sadraudzējās arī ar tēlnieku R. Bel-

lingu — vācu modernistu, aktīvu daudzo izstāžu

dalībnieku —, tāpat ar izcilo vācu arhitektu —

ekspresionisma pārstāvi Hansu Pelcigu — jaunu
konstruktīvu paņēmienu radītāju, kurš ieviesa

iekštelpā vēl nebijušus dekoratīvus līdzekļus.
Vēlāk H. Pelcigs piedalījās Maskavā rīkotajā
Padomju pils projekta konkursā. Viņam arhitek-

tūra bija dvēseles noskaņu atspoguļotāja. Kārlis

Zāle, protams, nepalika vienaldzīgs pret H. Pel-

ciga celtnēm, īpaši, pret Berlīnes Lielo teātri,

kas šķita kā arhitektoniska skulptūra. «Tā ir kais-

līga un nikna sacelšanās pret dzīves ķermenisko

sastingumu. [..] Akmenī jāatskan tam, ko radošs

cilvēks nes sevī kā mūziku,» 2
sacīja H. Pelcigs.

Zāle cienīja arī tēlnieka H. Lederera darbu.

Atskatoties uz dzīves posmu, kuru tēlnieks aiz-

vadīja Berlīnē, jāatzīst, ka viņa rīcībā tolaik bija
plašs izziņas materiāls, ko sniedza daudzie māk-

slas žurnāli, laikraksti, kā arī iespaidi, kas tika

gūti, apmeklējot Vācijas pilsētas un muzejus.

Zemapziņā snaudošie radošie spēki meklēja
apliecinājumu izcilo Rietumeiropas tēlnieku dar-

bos. Kārli Zāli valdzināja klasiskās mākslas

dižgars Mikelandželo, kā arī tēlnieki, kuros viņš

saskatīja sev radniecisku jaunrades ievirzi. Viņš
mēdzis teikt, ka Francijā esot ģeniāla salonmāk-

sla, bet tēlniekiem trūkstot monumentalitātes.

Vienīgi Burdels ar to aizrāvies. Monumentalitātes

ziņā vācieši liekoties pārāki.
3

Kārlis Zāle nekad nebeidza apbrīnot Ivanu Meš-

troviču, kurš iedvesmu meklēja Dienvidslāvijas
senatnē, tās brīvības cīņās. Sintezējot tēlniecību

un arhitektūru, viņš radīja heroisku, monumen-

tālu un ekspresīvu izteiksmes stilu. I. Meštroviča

agrīnās skulptūras atspoguļo tuvību serbu tau-

tasdziesmām, dzejai. Vēlāk, uzmanīgi pētīdams
žurnālos ievietotās dižā dienvidslāvu tēlnieka

darbu reprodukcijas, Kārlis Zāle īpaši atzīmēs

dramatiska sprieguma piesātināto, milzu mērogā
atveidoto tēlu plastiku arhitektoniski monumen-

tālā Kosovas tempļa projektā (1907—1913).
4

Arī

atsevišķu tēlu traktējumu. īpaši tas attiecas

uz sievietes tēlu. Aktīvajā drapējuma izmanto-

jumā skulptūras kompozīcijā, portreta vīrišķī-
gajos, nosvērtajos sejas pantos, galvas veidojumā
mēs varam saskatīt Kārļa Zāles radniecību Ivanam

Meštrovičam.

Kārlis Zāle apmeklēja arī Leipcigu. Tur viņš
redzēja Gētes pieminekli, spēcīgu pilnfigūras
tēlu, kas pacelts uz augsta postamenta, apbrīnoja
veco rātsnamu ar daudzajām sīkdaļām — mas-

kām, pulksteņiem, arī — heraldiku. . . Varbūt šeit

redzētais vēlāk rosinās Kārļa Zāles iztēli, ienesot

heraldikas elementus arī Rīgas Brāļu kapos.
Jaunais tēlnieks apstājās pie pieminekļa Šilleram,
monumentāla portreta, kas it kā izaug no sienas

masas. lespējams, ka no šejienes vēlāk radīsies

Zināmā un Nezināmā karavīra kompozīcijas
ideja Rīgas Brāļu kapu sienā.

'Toreiz kopā ar A. Tolstoju viņi bieži rīkojuši «mājas
viesības», kurās pulcējušies mākslinieki un rakstnieki, un

dedzīgi sprieduši par jaunākajām parādībām literatūrā

un mākslā. Reiz A. Tolstojs runādams tik ļoti iekaisis, ka

lielā sajūsmā uzlēcis uz krēsla un, temperamentīgi žestiku-

lēdams, visiem par lieliem smiekliem, izkritis cauri krēsla

smalki pītajam sēdeklim. Pēc tam iznākusi liela skaidro-

šanas ar dzīvokļa saimnieci, jo šis krēsls piederējis pie
stila mēbeļu garnitūras. — Sk.: Alders Я., Dzeguze L.

Viena mūža par maz, 36. lpp.
2

Vestheims P. H. Pelcigs. — Laikmets, 1923, № 3, 63. lpp.
R. Kārlis Zāle. Rokraksts.

"Projekts nav realizēts. Saglabājušies visi tēlniecisko grupu
modeļi.
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Berlīnē 1922. gadā izdotā mēnešraksta «Der Futurismus»

numurs, kurā ievietots futūristu kustības vadoņa F. Marineti

«Manifests» un K. Zāles skulptūras «Deja» attēls.

Leipcigā Kārli Zāli pārsteidza tēlnieka F. Mec-

nera un arhitekta B. Šmita veidotais piemineklis
Tautu kaujai. 1 Hipertrofētos monumenta mēro-

gos autori centušies atspoguļot grandiozo kauju,
bet nav spējuši atsegt kritušo karavīru upuru

jēgu. Arhitektoniskajā kompozīcijā skulptūrai
ir pakārtota, šauri ilustrējoša loma. Kārlis Zāle

nekad nepārņems ne šos mērogus, ne tēlu trak-

tējumu, bet varbūt padomās par memoriālo

sienu, kas aptver ūdens spoguli. Viņš atcerēsies šo

ūdens spoguli, kad vēlāk Rīgā A. Zeidaks tādu vē-

lēsies iekļaut Rīgas Brāļu kapu memoriālā.

Drēzdenes Mākslas galerijā tēlnieks tikās ar

pasaules glezniecības šedevriem. Visbiežāk viņš

apstājās pie Rembranta darbiem. Šo dižo holan-

diešu gleznotāju, kompozīcijas harmonijas un

gaismēnu meistaru, Kārlis Zāle uzskatīja par

savu tuvāko draugu un domubiedru. Tēlnieks

nekad nespēja aizmirst «Saskiju ar sārto ziedu»,

bet jo sevišķi — «Pašportretu ar Saskiju»,

gleznu, kurā attēlots dzīvespriecīgais gleznotājs
un viņa sieva. Saskijas vārds saglabāsies tēlnie-

ka atmiņā ilgus gadus. Vēlāk viņš arī savai meitai

dos vārdu — Saskija.
Ceļojumi un tikšanās ar vācu tēlniekiem, arhitek-

tiem, mākslas kritiķiem, krievu rakstniekiem un

dzejniekiem tomēr neaizēnoja Kārlim Zālēm rū-

pes par latviešu mākslas nākotni. Sakari ar

latviešu māksliniekiem, viņam uzturoties Berlīnē,

bija ļoti cieši. Tēlnieka darbnīcā bieži viesi bija
R. Suta, N. Strunke, T. Zaļkalns, rakstnieks

A. Kurcijs un citi.

'Piemineklis celts 1898.—1913. gadā, atzīmējot Krievijas,

Austrijas, Prūsijas un Zviedrijas karaspēka uzvaru pār

Napoleona armiju 1813. gadā pie Leipzigas. Četru dienu

kaujā dzīvības zaudēja ap 125 000 karavīru.

Berlīne — Eiropas mākslas krustcelēs
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Arī Vācijā Kārlim Zālēm nedeva mieru doma

par latviešu mākslinieku šķelšanos grupējumos.

Viņš rosināja visus apvienoties un savus priekš-
likumus izteica Romānam Sutām. Par to lie-

cina kāda vēstule Teodoram Zaļkalnam. Tajā
Kārlis Zāle raksta, ka viņš sacījis Romānam

Sutām, lai tas «sasauc visus Latvijas mākslinie-

kus un parunā, kā viņi skatās uz apvienību» 1.

Rosīgās vācu mākslas dzīves iespaidā radās doma

izdot latviešu mākslas žurnālu, kur varētu

apkopot iepriekšējo pieredzi, popularizēt jaunā-
kās mākslas idejas un varbūt radīt kādu kopības

garu. Aktīvie žurnāla organizētāji bija Kārlis

Zāle un viņa draugs Arnolds Dzirkalis 2
, pieda-

loties arī Andrejam Kurcijam. Šai sakarā jau
1922. gada aprīļa sākumā Kārlis Zāle rakstīja
Teodoram Zaļkalnam, ka nodomājis «izlaist

mākslas žurnālu par Latvijas mākslu priekš

Latvijas un ārzemēm. Kā pirmo līdzstrādnieku

uzaicinu Tevi, mīļais Teodor. [. .] Domāju [turļ arī

ievietot rakstus par mākslas ideoloģiju un sveš-

tautiešiem — frančiem, vāciešiem un krieviem.

Pirmo numuru domāju izlaist uz Ziemassvēt-

kiem.»
5

Žurnālu nosauca par «Laikmetu», un tas

ieguva plašu profilu. «Laikmets» bija veltīts ne

tikai tēlotājai mākslai un arhitektūrai, bet arī

skatuves mākslai, mākslas teorijai un kritikai,

daiļliteratūrai un dzejai.
Pirmā numura

1 ievadā bija izklāstīti žurnāla iz-

došanas principi: «Katram laikmetam ir sava

īpatnēja mākslas izpratne un izteiksme. Lai

noskaidrotu tagadnes mākslas patieso būtību,

žurnāls «Laikmets» ir nodomājis apvienot kop-
darbībā tos māksliniekus, mākslas un rakstniecī-

bas kritiķus, teorētiķus un vēsturniekus, kuri

pēdējos gados Eiropā ir bijuši noteicēji un vadoņi

mākslas meklējumos, kā arī tos latvju māksli-

niekus un rakstniekus, kuri piedalās jaunas māk-

slas kultūras dibināšanā. [. .] «Laikmets» centīsies

paralēli noskaidrot radniecību, kas mūsu dienās

patiesi mākslai ir kopēja ar pagātnes lielās

mākslas kultūru.»0

Žurnāla autoru lokā ietilpa gan latviešu (T. Zaļ-

kalns, A. Kurcijs, L. Laicens, J. Šiliņš v.c), gan

cittautu (F. Ležē, P. Vestheims, V. Šklovskis v.c.)

mākslinieki, mākslas teorētiķi un rakstnieki.

Noteiktu teorētisku platformu žurnāls tomēr

nespēja izstrādāt. Pirmo numuru ievadīja T. Zaļ-

kalna raksts «Mūsu māksla», kas pauda patiesas

rūpes par latviešu tēlotājas" mākslas perspektī-

vām. Toties diezgan lielā skaitā pieaicinātie

cittautu autori stāvēja kubisma un konstruk-

tīvisma pozīcijās, tāpēc žurnāla saturā prevalēja
šo virzienu vispārteorētisko problēmu iztirzāju-
mi. «Laikmetā» A. Kurcijs pirmo reizi publicēja
arī savu teorētisko apcerējumu par «aktīvo

mākslu».

Šajā laikā vācu progresīvo mākslinieku vidū bija

Masu kustības. 1922.

populārs tā saucamais aktīvisma strāvojums, kas

prasīja, lai māksla būtu saistīta ar dzīvi. No

aktīvisma A. Kurcijs paņēma ideju par mākslas

sabiedriskās aktivitātes nepieciešamību, tāpēc
arī savu estētisko uzskatu kopu nosauca par
«aktīvo mākslu». Viņš teorētiski norobežojās no

tīrā formālisma un abstrakcionisma, atzīmēdams,

'К. Zāles vēstule Т. Zaļkalnam 1922. g. aprīlī. TZMM, mv.

№ 6422.

"Arnolds Dzirkalis (1896 — ?) —
tēlnieks autodidakts, bez

īpašām talanta iezīmēm. 20. gadu sākumā aizrāvās ar

konstruktīvismu un piedalījās Berlīnes mākslas izstādēs.

Vēlāk pēc K. Zāles metiem īstenoja dažus pieminekļus
materiālā. Paša A. Dzirkaļa darbi maz zināmi.

!K. Zāles vēstule T. Zaļkalnam 1922. g. aprīlī. TZMM, mv.

№ 6422.

'Pirmais numurs iznāca 1923. gada janvārī, kad K. Zāle

jau bija atgriezies Rīgā. Pārējie trīs numuri tika laisti

klajā februārī, martā un aprīlī.
1923, № t, 3. lpp.
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ka tie nevar veidot nākotnes mākslu. Taču

aktivitāti viņš neattiecināja uz saturu, uz

attieksmi pret sabiedriskajiem procesiem, bet

tikai uz formas plastiku, kolorītu v. tml.1
Žurnāla «Laikmets» otrajā numurā plaši bija

raksturota arī Kārļa Zāles toreizējā mākslinie-

ciskā darbība. Apcerējuma autors Pauls Vest-

heims rakstīja: «Tēlnieks ir viens no tiem, kuri

pēc «jūtelības laikmeta». atkal traucas pēc

vīrišķīgi disciplinētas un enerģijas pilnas māk-

slas. Arhitektonika ir Zālīša dabā, viņš rada

plastiku. Masa, kustība, telpa, masas kustība.

Viņš attēlo, kā masa piepilda un izveido telpu.»
2

Žurnālā bija ievietoti arī vairāki Kārļa Zāles

Berlīnē veidoto skulptūru attēli: «Plastiskās

formas», «Galva» (profilā un pretskatā), «Dejo-

tāja», «A. Dz, kunga portreja».
Vācu mākslas zinātņu doktors H. Kunike savukārt

konstatēja, ka «Zālīša darbos mēs atrodam jau-

nas un īpatnējas plastikas sākumu. Te mēs

redzam dinamiku, kas tomēr brīva no priekšme-
tības. Līdz ar to tā zināmā mērā ir absolūta

dinamika, kas nerīkojas ne pēc dzīviem dabas

paraugiem, ne pēc mašīnu konstruējumiem.»
3

Savus uzskatus par aktīvo mākslu A.Kurcijs
vēlāk apkopoja grāmatā

4
, ko ilustrē virkne

fotoattēlu, kuru vidū ir arī Kārļa Zāles skulptūra
«Masu kustības». Attēls sasaucas ar grāmatas
atvērumā blakuslappusē ievietoto T. Zaļkalna

1918. gadā Petrogradā veidoto komponista
A. Skrjabina portretisko tēlu. Sī skulptūra ir

konstruēta no asi šķautņainām plaknēm, kuras,

saglabādamas komponista portretisko līdzību,

pauž viņa mūzikas trauksmaino, dinamisko rak-

sturu.

Kārļa Zāles kompozīcijā «Masu kustības» ķerme-

ņa plastika sniegta vēl vispārinātākās formās.

Karavīra tēlā jaušams spārnoto revolūcijas ide-

ālu iedzīvinājums: tas ir iekšēja spraiguma
uzlādēts, gaiši optimistisks. Skulptūras uzbūve —

konstruktīvi stabila, bet izteiksme — dinamiska.

Dominē ģeometrisko formu virpuļi, kas atklāj
revolucionārās kustības spēku. Šķautņu, plakņu,

līniju un apjomu simbioze pāraug kustībā.

Ģeometrizētajās formās ietvertie simboli, sagla-
bādami cilvēka ķermeņa loģiskās proporcijas,

atspoguļo tēlnieka toreizējo koncepciju: skul-

ptūrā portretiskām un anatomiskām detaļām nav

īpašas nozīmes. Svarīgi ir ar jaunajiem mākslas

izteiksmes līdzekļiem atklāt ideju.
Cik strauji Kārlis Zāle ielauzās Eiropas mākslas

modernistiskajos strāvojumos, tikpat pēkšņi viņš

savus eksperimentus pārtrauca. 1922. gada ru-

denī tēlnieka dzīvē notika negaidīts pavērsiens:
viņš saņēma Latvijas aizsardzības ministra viet-

nieka vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties konkursā

par «Piemiņas staba» (tā sākotnēji dēvēja
Brīvības pieminekli) projektēšanu Rīgai. 0

Sajā priekšlikumā Kārlis Zāle saskatīja ceļu uz

savu sapņu piepildījumu. Berlīnes posmā dari-

nātie skulpturālie darbi, lai arī daudz slavināti,

atspoguļoja galvenokārt viņa spējas pārvaldīt
formu, struktūru uzbūvi. īstu gandarījumu tie

tādam māksliniekam kā Kārlim Zālēm nespēja

sniegt. Viņš taču bija dzimis monumentālists,

kurš tiecās nevis rotaļāties ar formu, bet iedzī-

vināt tajā ietilpīgas idejas. Jau studiju gados
Kazaņā un Petrogradā viņš bija nācis pie pārlie-
cības, ka tēlniecības īstā vieta ir ielās, laukumos,

apstādījumos, kur tā sintezē ar arhitektūru spēj

vislabāk izteikt sava laikmeta garu. Konstruktī-

vie eksperimenti tikai padziļināja un pastiprināja
Kārļa Zāles iedzimto spēju skaidri būvēt tēlnie-

cisko formu; tas vēlāk ļāva viņam iedzīvināt

skulptūrā spēcīgus, vispārinātus tēlus.

Saņēmis uzaicinājumu, Kārlis Zāle turpat Berlīnē

nekavējoties ķērās pie darba. Savu gandarījumu
viņš steidzās izteikt vēstulē T. Zaļkalnam: «Mī-

ļais Teodor, tagad nezinu, ko darīt. Priekš tik

īsa laika
b

uzdevums pārāk liels un nopietns. [. .]
Atvāino, ka apgrūtinu, bet gribu lūgt: ja vari,

tad paziņo, kādi no latviešu māksliniekiem pie-
dalās pie metu sastādīšanas un ko nozīmē 4000

rbļ., tas ir, vai dabūs visi, kuri iesniedz metus,

vai tikai viens. Man ir drusku neskaidrs šis

jautājums. Tad paziņo, kādas personas ir komi-

sijā pie metu apspriešanas un kamdēļ tik stei-

dzīgā kārtā meti ir jāizstrādā. Ja ir laiks, tad

atbildi man uz šiem jautājumiem. Rīt iesākšu

metu. [..] Kārlis.»
7

Kārlis Zāle vienlaikus strādāja pie diviem me-

tiem. Pēc nedēļas darbs bija paveikts tik tālu,

ka viņš atkal varēja rakstīt uz Rīgu: «Sveiks,

dārgais Teodor! Vislielākais paldies par vēstuli.

Esmu apsācis divus metus, bet vienu domāju
noliet un aizsūtīt caur mūsu sūtniecību, kura

man apsolīja to izdarīt. Es no savas puses

darīšu visu, lai tiek līdz pirmajam oktobrim

Rīgā. Ja nu uz vienu dienu nokavēsies, bet vairāk

gan ne.»
8

Sāda notikuma priekšvakarā Kārlis Zāle vairs

nevēlējās palikt Vācijā. Tēlniekam vajadzēja
būt tur, kur varēja piepildīties viņa monumen-

tālista vēlmes. Viņš nevarēja palikt malā,

'Sk.: Latviešu tēlotāja māksla. R., 1986, 255. lpp.
2
Rakstus no vācu valodas tulkojis A. Kurcijs.

3
Kunike H. Konstruktīvā plastika. — Laikmets, 1923, № 3,

89. lpp.
*Kurcijs A. Aktīvā māksla. Potsdama, 1923.
s
Tuvāk par to nodaļā «Brīvības pieminekļa celtniecībai

gatavojoties».
Konkursa termiņš — 1922. gada 30. septembris.

7
K. Zāles vēstule T. Zaļkalnam 1922. g. 9. sept. TZMM, mv.

№ 6419.
BK. Zāles vēstule T. Zaļkalnam 1922. g. 16. sept. TZMM,

mv. Ne 6420.
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noskatīties, kā citi aiziet priekšā. Kārlī Zāle

pamodās senču gars — visur būt pirmajam.
Jaunekļa gados, dodoties tālajā ceļā uz Krievijas
mākslas skolu, Kārlis Zāle neteica «es domāju, ka

izturēšu», bet gan — «es domāju, ka uzvarēšu».
Šāda pārliecība tēlniekam bija, atstājot arī Ber-

līni.

Novembra pirmajās dienās Kārlis Zāle kopā ar

dzīvesbiedri Annu devās uz Rīgu.'

p
■ ее varas sagrābšanas Latvijas buržuāzija sa-

va prestiža uzturēšanā mēģināja iesaistīt ari monu-

mentālo mākslu. Lai cik smagi bija tā laika Latvijas
ekonomiskie apstākļi, jau 20. gadu sākumā tika

pieņemti divi svarīgi lēmumi: par t. s. «Piemiņas
staba», respektīvi, Brīvības pieminekļa un Rīgas
Brāļu kapu ansambļa celtniecību.

Abu šo monumentu ieceres veidošanās notika

sarežģītos sociālos apstākļos. Priekšplānā izvir-

zījās Brāļu kapi.

Latvijā tolaik nebija ģimenes, kura Pirmā pasau-

les kara laikā nebūtu cietusi vai zaudējusi
piederīgos. Daudzi bija devušies bēgļu gaitās
un vairs neatgriezās. Daļa atgriezās, bet tikšanās

prieku ar dzimtajām vietām pavadīja zaudējuma

sāpes. Gan asiņainajā Rīgas frontē, kur savas

galvas nolika latviešu strēlnieki, gan citās zi-

nāmās un nezināmās vietās bija izdzisušas tūksto-

šiem vīru un dēlu, brāļu un tēvu dzīvības. Šīs

zaudējuma sāpes bija dziļi iegūlušas tautas

apziņā un kļuvušas it kā par savdabīgu tautas

kopības apliecinājumu.
Šo tautas noskaņojumu izmantoja buržuāziskās

Latvijas valdība un centās pavērst notikumus

tā, it kā strēlnieki, kas apglabāti vairākos Brāļu

kapos, būtu cīnījušies un krituši par buržuāzisko

Latviju. Bet pārsvarā tur bija apglabāti kareivji,
kas krita kaujās pret vācu militāristu agresiju.
Vēl kara gados — 1915. gada rudeni — kritušie

karavīri tika guldīti Brāļu kapos Jelgavā un

Ogrē, Nāves salā un Tlreļpurva pauguros, Tu-

kumā un Rīgā. Tie bija visumā pārdomāti
iekārtoti Brāļu kapi, dažkārt pat tiešo kauju
vietu tuvumā. Divdesmitajos gados visās šajās
vietās tika iestādīti dzīvžogi, uzceltas nelielas

piemiņas zīmes un izvietotas vienveidīgas betona

plāksnītes ar kritušo karavīru vārdiem. Sevišķi

rQplgi Brāļu kapi bija iekārtoti Rīgā.

Mežaparka dienvidu daļā ierīkoto strēlnieku

atdusas vietu kompleksu Rīgas dārzu direktors

Andrejs Zeidaks bija sākotnēji iecerējis izveidot

ar ainavu arhitektūras līdzekļiem. Vēl karalaika

apstākļos, apbedījumu skaitam pieaugot, viņš

Brāļu kapu kompleksu vairākkārt paplašināja
un pārplānoja. Tāpēc, karavētrām norimstot,
šie Brāļu kapi jau bija ieguvuši svarīgākos kom-

pozīcijas elementus — galveno asi, ieejas aleju,
terasi, iedziļināto kapulauku ar noejām uz to.

Divdesmito gadu sākumā sabiedrībā radās vēlē-

šanās pilnveidot kapu memoriālo ainavu ar

monumentālās tēlniecības un monumentālās ar-

hitektūras līdzekļiem. Šim nolūkam 1920. gada
1. martā tika nodibināta oficiāla Brāļu kapu
komiteja, kuras uzdevums bija kārtot visus

organizatoriskos un finānsiālos jautājumus, kas
būtu saistīti ar Brāļu kapu turpmāko iekārtošanu.

Tā paša gada novembrī kādā no Brāļu kapu
komitejas sēdēm tika apspriests jautājums par

kapu arhitektonisko un māksliniecisko «izdaiļo-
šanu». Šajā apspriedē bija pieaicināti ari Latvijas
Mākslas akadēmijās rektors V. Purvltis, tēlnieki

T. Zaļkalns, B. Dzenis un R. Maurs, gleznotājs
H. Grlnbergs, arhitekti E. Laube un P. Kundziņš.
Tā kā neviens no apspriedes dalībniekiem neiz-

rādīja vēlēšanos aktīvi iekļauties Brāļu kapu
tālākajā izveidē, tika nolemts sarīkot slēgtu kon-

kursu, uzaicinot tajā piedalīties deviņus māksli-

niekus un arhitektus.
.

Atsaucība bija gaužām vāja, iespējams, tāpēc,
ka daļa uzaicināto mākslinieku bija gleznotāji
un grafiķi (H. Grlnbergs, V. Purvltis, R. Zariņš),
kuriem telpiskās organizācijas jautājumi bija
samērā sveši. Daži gan bija tēlnieki (T. Zaļkalns,
B. Dzenis, R. Maūrs), bet arī viņiem monumen-

tālās tēlniecības laukā īpašas pieredzes vēl ne-

bija. Arī arhitekti E. Laube un P. Kundziņš ne-

centās izrādīt aktivitāti un sacensībās nepiedalī-

jās. Tāpēc ne pirmajai (1921. gadā), ne otrajai
sacensībai (1922. gadā) rezultātu nebija.
Pirms konkursa trešās kārtas izsludināšanas tika

noskaidrots viens no svarīgākajiem priekšno-
teikumiem turpmākajam darbam: iecerētajām
tēlniecības un arhitektūras formām bija jāizlie-
to vietējais materiāls — šūnakmens, kas pasaules
memoriālās tēlniecības un arhitektūras praksē
vēl nekur nebija izmantots. Šis materiāls bija
Teodora Zaļkalna dzimtajā novadā — Allažos —

apzināts, viņa paša ieteikts." Allažu šūnakmens

kvalitāti, tā daudzumu zemes dzīlēs pārbaudīja

Latvijas Universitātes ģeologi. Izrādījās, ka tas

ir pilnīgi piemērots vietējiem klimatiskajiem
apstākļiem, atbilst monumentāla rakstura tēlnie-

cībai, ir apveltīts ar siltu, pelēcīgu toni, kas

lieliski harmonē ar A. Zeidaka izveidoto ainavu.

Konkursa trešo kārtu izsludināja 1923. gadā.

'LCVVA, 2942. f., № 12165, 26. lp. leraksts par pierakstī-
šanos Rīgā Polockas ielas 11. nama mājasgrāmatā izdarīts

1922. gada 5. novembrī. Tas liecina, ka līdzšinējos publi-
cējumos izteiktais apgalvojums, ka K. Zāle Vācijā uzturē-

jies līdz 1923. gadam, ir kļūdains.
2
Baumanis K. Teodors Zaļkalns, 88. lpp.
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«leejas alejas, terašu ozolu birzis, kapsētas sāni

un noslēgums» bija jau izveidoti tādi, «kādi

viņi šodien izskatās»1, vēlāk rakstīja A. Zeidaks.

Vajadzēja tikai izveidot «arhitektoniskus un

skulpturālus papildinājumus». Brāļu kapu komi-

tejas uzdevumā tās locekļi A. Zeidaks un P. Kun-

dziņš uzaicināja konkursā piedalīties tēlniekus

B. Dzeni, T. Zaļkalnu, E. Melderi, R. Mauru, glez-

notāju J. Tilbergu, arhitektus E. Laubi, E. Štāl-

bergu, A. Krūmiņu, K. Bikši un A. Malvesu.

Šoreiz uzaicinājumu piedalīties konkursā saņēma

arī Kārlis Zāle, kurš bija atbraucis strādāt pie

«Piemiņas staba». Brāļu kapu komitejas vairāku-

mam īsta priekšstata par viņa spējām nebija,
bet viens no tās locekļiem — P. Kundziņš —

uzstājās un teica, ka Kārlim Zālēm esot «vērā

ņemamas spējas monumentālajā tēlniecībā».

Pārējie tam piekrita. Kā atlīdzību par katru

iesniegto metu nolēma maksāt 200 latu. Konkursa

darbu iesniegšanas termiņš bija 1923. gada
l. maijs, bet vēlāk tas tika pagarināts līdz 15. ok-

tobrim.

Arī šoreiz uzaicinātie konkursa dalībnieki nebija
visai aktīvi. Savus priekšlikumus iesūtīja tikai

B. Dzenis, T. Zaļkalns, K. Zāle, E. Melderis un

A. Krūmiņš. Konkursam iesniegtie projekti bija

ļoti nevienādas kvalitātes. Monumentāli iecerēts,

bet maz atbilstošs konkrētajiem ainaviskajiem

apstākļiem bija B. Dzeņa projekts. Fragmentārs,
kaut arī ar interesantām detaļām bija T. Zaļkalna
izstrādātais priekšlikums. Vēl mazāk veiksmīgi

bija E. Meldera un A. Krūmiņa projekti. Žūrijas

komisijā kopā ar citiem sabiedrības pārstāvjiem

piedalījās arhitekts akadēmiķis P. Feders, Latvi-

jas Mākslas akadēmijas profesori R. Zariņš un

K. Rončevskis, mākslinieki K. Übāns, V. Tone,

J. Madernieks, kā arī A. Zeidaks. Žūrija par la-

bāko atzina Kārļa Zāles metu. To tad Brāļu

kapu komiteja pieņēma un nodeva autoram

maketa realizēšanai.

Kārlis Zāle savu metu pēc idejiskās ieceres un

formu plastiskā risinājuma tolaik iedalījis trīs

daļās.
2

Pirmā sākas ar vārtu arku, kurai abās pusēs
atrodas jātnieki — varoņi ar nolaistiem karogiem
un šķēpiem. «Maigā liepu gatve» ved no «ka-

reiviskajiem vārtiem» uz pieminekļa centrālo

daļu — «ozolu birzi». Ozolu birzs «vīrišķīgās
sienas» ieslēdz laukuma vidū uzcelto pieminekli
tiem, kas krituši cīņā. Uz augstas akmens pakājes

paceļas sievietes tēls, kas simbolizē latviešu tau-

tu. Pieminekļa apakšdaļā četras vīriešu figūras
ar vairogiem, kuras personificē četrus Latvijas
novadus — Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali.

Trešajā daļā ozolu birzi no kapulauka atdala

akmens siena ar cilni, kurā nodomāts attēlot

cīņas Nāves salā un citās vēsturiskās vietās.

No abām pusēm cilni ieslēdz ievainotie jātnieki.

Kā redzams, Kārļa Zāles maketā vēl bija nopietni

kompozīcijas trūkumi. Toties tēlnieciskās grupas,

kaut arī parādītas mazā mērogā, «valdzināja ar

svaigumu, izteiksmi, spēku»
3
.

Konkursa projektā kompozīcijas centru veidoja
terases augšējā daļa — tā, kur šodien atrodas

Mūžīgās uguns altāris. Mazāk uzsvērts tika

kapulauks. Savstarpēji vēl nesaskaņoti, maketā

tomēr bija ietverti visi galvenie, vēlāk realizētie

tēlnieciskie un arhitektoniskie elementi: ieejas

vārti ar jātniekiem — varoņiem, sievietes tēls,

kas simbolizē latviešu tautu, figūras, kas personi-
ficē četrus valsts novadus, kā arī ievainotie

jātnieki. Projektā, protams, bija saglabāti visi jau
izveidotie ainavu arhitektūras elementi.

No pārējo konkursa dalībnieku devuma visumā

atzinīgi tika novērtēts T. Zaļkalna projekts, kurā

ietilpa gan tikai daži interesanti fragmenti. Viņa

piedāvātais Brāļu kapu ansambļa risinājums bija
šāds: galvenais ceļš ved līdz vidējai, paaugsti-

nātajai, daļai. Tā tika izcelta ar ierakstu plātnēm
un divām skulptūru grupām — ievainotajiem

jātniekiem. Paaugstinājuma vidū atradās altāris

ar Mūžīgo uguni. Tālāk ielejā — strēlnieku kapi.

Kapulauka malās bija paredzēti sērojošās latvju
mātes alegoriski tēli.

Meklējumu periods bija noslēdzies. Tomēr nebija
rimušas kaislības konkursa rezultātu vērtējumā.
Kaut arī uzvaru bija guvis Kārlis Zāle, šķiet,
arī pati žūrija nebija pārliecināta par savu lē-

mumu. Tāpēc radās uzskats, ka «vislabākie re-

zultāti būtu sasniedzami, ja Brāļu kapu projekta

galīgajā izveidošanā piedalītos abi augstāk minē-

tie (t. i., Zāle un Zaļkalns — V. A.) tēlnieki»4.
Šis žūrijas ieteikums aiz saprotamiem iemesliem

netika ievērots:, šāda radoša kopdarbība ne vie-

nam, ne otram tēlniekam nebija pieņemama.
Brāļu kapu arhitektoniskās kompozīcijas izveidē

bija nepieciešama arhitekta līdzdalība. Tomēr

visos konkursos neviens no arhitektu iesniegta-

jiem priekšlikumiem nebija guvis žūrijas atzinību.

Kārlis Zāle turpināja darbu. Negaidīdams autoru

kolektīva stabilizēšanos, viņš 1924. gada 9. sep-

tembrī iepazīstināja Brāļu kapu komiteju ar kapu

izbūves uzlabotu projektu. Bet arī tas turpmākajā
darbā, konkretizējoties tēlnieciskajām un arhi-

tektoniskajām detaļām, vairākkārt bija pilnvei-
dots.

Tikai tā paša gada 15. decembrī noskaidrojās,
kuram no arhitektiem varētu uzticēt Brāļu kapu

'A. Zeidaka vēstule ainavu arhitektam Kārlim Baronam

1962. gada 3. decembrī. Glabājas K. Barona personiskajā ar-

hīvā.
2

Kārļa Zāles paskaidrojums pie Brāļu kapu pieminekļa

projekta. — Ilustrēts Žurnāls, 1923, № 46, 414. lpp.
Brāļu kapi. [Albums.] Sastādītāji A. Birzenieks un E. Brie-

dis. R., 1959, 26. lpp.
A
Baumanis K. Teodors Zaļkalns, 88. lpp. Izraksts no 1923. g.

23. okt. žūrijas komisijas akta.
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ansambļa arhitektonisko izveidi. Tas bija aka-

dēmiķis Pēteris Feders, Latvijas Mākslas aka-

dēmijas profesors. Savā laikā viņš beidza Pēter-

burgas Mākslas akadēmijas Arhitektūras nodaļu

un ilgus gadus (1906—1914) bija Varšavas pilsētas
vecākais arhitekts.

Radošā kolektīva organizēšana bija ļoti svarīgs

pasākums. Gandarīts par Kārļa Zāles uzvaru

konkursā, A. Zeidaks nevarēja vien nopriecāties,
ka arhitektoniskā vadība nonākusi profesora
P. Federa rokās, ka «tā nebalstījās uz tradīcijām

un paraugiem, bet uz pieredzi. Man tagad vēl

ir baigi iedomāties,» atcerējās A. Zeidaks 1962.

gadā, «kas būtu noticis ar manu tik rūpīgi un

ilgos gados veidoto kapu plānojumu, ja nebūtu

Laima mums piešķīrusi šos divus vīrus!»1 An-

sambļa būvdarbu vadīšanai bija pieaicināts toreiz

tikko Latvijas Universitātes Arhitektūras fakul-

tāti beigušais Aleksandrs Birzenieks. Līdz ar to bija
likti pamati ilgam, sekmīgam radošā kolektīva

darbam vienotas mākslinieciski nozīmīgas ide-

jas realizācijai.

1924
■ *gada novembrī, vel pirms autoru

kolektīva nokomplektēšanas, tika svinīgi guldīts

pamatakmens Brāļu kapu memoriālajam ansam-

blim.

Vienlaikus ar ansambļa celtniecības darbiem

Kārlis Zāle turpināja radošus meklējumus, lai

pilnveidotu prēmēto projektu. Gatavodams galīgo

variantu, tēlnieks bija izveidojis kapsētas ansam-

bļa modeli ģipsī. Tajā tika atrisināti vairāki

būtiski kompozīcijas elementi, pirmām kārtām —

vārti. Konkursa projektā ieejas vārtus pārsedza
lēzena velve, turpretim jaunajā priekšlikumā,

joprojām saglabājot abās vārtu pusēs jātnieku

grupas, ailai bija horizontāla pārsedze. Otrs sva-

rīgs, vēl neatrisināts kompozīcijas elements bija

Mātes Latvijas tēla novietne. Konkursa projek-

tā šo tēlu bija paredzēts novietot augšējā terase.

Bet tas daudzus neapmierināja, jo tāda telpis-
kās kompozīcijas kulminācija jūtami vājināja

ansambļa galvenā elementa — kapulauka no-

zīmi. Tas bija pārrunu temats ne vienā vien Brā-

ļu kapu komitejas sēdē. Kādas sēdes noslēgumā

«pēc debatēm profesors Feders paņēma Latvi-

jas tēlu un nolika to kapsētas noslēgumā. Zāle

bez ierunām piekrita šādā veidā pārstrādāt savu

projektu.»
2

Augšējā terasē uz ansambļa galvenās ass, kur

Latvijas tēls pirms tam bija atradies, nolēma

ierīkot Mūžīgo uguni.
1924. gada 4. februārī Kārlis Zāle iepazīstināja

Brāļu kapu komiteju ar pārstrādāto modeli. Tas

tika pieņemts bez iebildumiem. Līdz ar to Brāļu

Mets Brāļu kapu grupai «Māte ar kritušajiem dēliem».

Variants. 1923.

kapu idejiskais, arhitektoniskais, tēlnieciskais un

ainaviskais risinājums bija ieguvis galīgo ap-

veidu. Atlika vienīgi apsvērt atsevišķu detaļu

izveidojumu un tās saskaņot ar kopējo kompo-

zīciju.
Celtniecības gaitā dažkārt nācās izskatīt arī jau-
nus ierosinājumus. Tā vairākkārt tika apspriests
A. Zeidaka priekšlikums par baseina ierīkošanu

kapulauka centrālajā parterā. Daudzi uzskatīja,

ka baseina ierīkošana kapos neatbilst Latvijā

pieņemtajām apbedīšanas tradīcijām.
3

'A. Zeidaka vēstule K. Baronam 1962. g. 3. decembrī. Gla-

bājas K. Barona personiskajā arhīvā. Cildinoši vārdi par

profesoru P. Federu izteikti arī Brā|u kapu komitejas valdes

1925. g. 12. jūn. sēdes protokolā.
2A. Zeidaka vēstule K. Baronam 1962. gada 3. decembrī.

Glabājas K. Barona personiskajā arhīvā. So faktu apliecina
arī Brāju kapu komitejas valdes 1925. g. 9. febr. sēdes

protokols.

'Jautājums atkārtoti tika izvirzīts arī 1958. *gadā Brāļu

kapu restaurācijas laikā. Vēlreiz rūpīgi pārbaudot tehniskās

iespējas, kā arī ētiskos apsvērumus, priekšlikums par ba-

seina ierīkošanu tika noraidīts. Jāpiezīmē, ka visā centrā-

lā partera garumā līmeņu starpība sasniedz 90 cm, kas

radītu papildu grūtības realizētā ansambļa arhitektoniskajā

koncepcijā.



Ieejas vārtu un noslēdzošās tēlnieciskās grupas maketēšana

dabā. 1928. Attēlā — arhitekts A. Birzenieks.

Brāļu kapu ieejas vārtu celtniecība. 1930.
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Senči. Mets. 1934.

Zinot Kārļa Zāles raksturu un pašpārliecību,

varēja rasties šaubas, vai viņa sadarbība ar A. Zei-

daku un P. Federu būs pietiekami auglīga. Tomēr,

kā liecina preses un arhīvu materiāli, īpaši

Brāļu kapu komitejas sēžu protokoli, visā celt-

niecības laikā principiālajos jautājumos ir val-

dījusi pilnīga vienprātība. Mazsvarīgākie jautā-
jumi tika koleģiāli pārrunāti un ātri panākta
vienošanās. Tā, piemēram, Zāle atbalstīja Zeidaka

ierosinājumu Mātes Latvijas tēla pakājē pie no-

slēdzošās sienas ierīkot Nezināmā karavīra ka-

pu. Pēc Pirmā pasaules kara šāda simboliska ne-

zināmo kritušo varoņu godināšana Eiropā bija
ļoti izplatīta. Tomēr diskusijas gaitā atklājās, ka

šis priekšlikums ir pretrunā ar Brāju kapu
ieceri: kapos jau bija guldīti daudzi nezināmi

karavīri (gandrīz 200). Tāpēc šādas atsevišķas

memoriālas vietas akcentēšana nebija pieļaujama.
To varētu ierīkot kaut kur citur pilsētā, jo,
P. Federa vārdiem runājot, «Brāļu kapu ansam-

blis celts visiem kā brāļiem. . .». Gan Zeidaks,

gan Zāle šo argumentu uzskatīja par pietiekami
pamatotu.

Rīgas Brāļu kapu arhitektoniskās izveides darbi

sienu, šūnakmens masīvu, terašu celtniecība -

strauji virzījās uz priekšu. Gaujas ielas tēlnieku

darbnīcās savu iedzīvinājumu pamazām guva
arī pirmā no ansambļa skulptūrām «levai-
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Kārlis Zāle pie grupas «Ievainotais jātnieks —
I» meta.

1926.

notais jātnieks». Kārlim Zālēm tas sniedza lielu

gandarījumu: gadiem lolotā iecere sāka iemie-

soties materiālā. Bet tēlnieka radošā degsme vēl

nebija pilnībā apmierināta. Kaut arī garajos
mācību gados un Berlīnes posmā bija uzkrāts

daudz zināšanu, tomēr, redzot pirmo tēlu dzim-

šanu, vēl brīžiem radās šaubas, vai uzsāktais

jaunrades ceļš ir īstais. Ai, kā derētu vēl nostip-
rināt šo pārliecību un pasmelties lielās mākslas

visdziļākajos avotos! Tāpēc 1926. gada ziemā

Kārlis Zāle posās ceļā uz Itāliju. Starptautiskajā
vagonā sagadīšanās saveda viņu kopā ar tolaik

nesen Latvijas Mākslas akadēmiju beigušo tēl-

nieku Kārli Jansonu, profesora K. Rončevska

audzēkni. Nejaušais Kārļa Zāles pavadonis
atceras: «Zāle, izcīnījis Brāļu kapu pieminekļa

konkursā pirmo vietu, veidoja pieminekļa mo-

deļus, tāpēc vēlējās skatīt savām acīm dižos

Renesanses meistarus. Stipri būvēts, enerģisks,

dzīvs un asprātīgs — Zāle atstāja uz mani neiz-

dzēšamu iespaidu. Vēlāk Florencē un Romā katru

dienu mums bija daudz, ko pārrunāt. Zāle prata

saskatīt mākslas darbā galveno. Vairākkārt atgrie-

zās pie tā. Priecājās par citu sasniegumiem.» 1
Guvis apstiprinājumu savas radošās ieceres pa-

reizībai, Kārlis Zāle atgriezās Rīgā. Ar vēl lielāku

neatlaidību viņš turpināja Brāļu kapu ansambļa

tālāko veidošanu.

1927. gada 20. novembrī Brāļu kapos tika atklāta

Hansons К. Drauga piemiņai. — Padomju Zeme, 1968,

14. nov.
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Jātnieku grupa Gaujas ielas darbnīcā. 1928

pirmā skulpturālā grupa. Visā diženumā atsedzās

viens no izcilākajiem Kārļa Zāles darbiem —

«levainotais jātnieks» (saukts arī «Mirstošais

jātnieks»). Sakarā ar šīs skulptūras uzstādīšanu

J. Madernieks rakstīja: «Apskatot «levainotā

jātnieka» gatavo grupu, rodas sajūta, ka atroda-

mies ne mazaļā Latvijā, bet lielā kultūras zemē.

Te nāk prātā Ēģiptes varenie mākslas pieminekļi,

jo Zāles darbam pamatā ir monumentāli plastiskas
celtnes raksturs. Šis darbs runā pats par sevi.

Spēcīgās, izteiksmīgas formas, konstruktīvi iztu-

rēta stingrība, organiska vienība.»1
Darbi Gaujas ielas darbnīcās nepārtrūka ne uz

brīdi. 1928. gada martā tēlnieks uzsāka priekšdar-

bus centrālās grupas — Mātes Latvijas tēla vei-

došanai." Vienlaikus viņš ķērās arī pie ieejas

vārtu skulpturālo modeļu izgatavošanas. Jātnieku

grupas vārtu abās pusēs tika pabeigtas 1930. gadā.

1931./32. gadā pie kapulauka noslēdzošās sienas

novietoja četrus senlatviešu karavīru tēlus ar

Latvijas kultūrvēsturisko novadu ģerboņiem.
Taču ansambļa iekārtošanas darbi virzījās uz

priekšu diezgan lēni. Tikai 1933. gada beigās

varēja pabeigt Mūžīgās uguns altāri.

Rīgas Brāļu kapu ansambli atklāja 1936. gada
novembrī. Tomēr atsevišķi tēlniecības darbi,

kuriem kapu kopējā arhitektoniskajā ansamblī

1Madernieks J. Kārļa Zāles «Mirstošais jātnieks» Brāļu

kapos. —
Jaunākās Ziņas, 1927, 26. nov.

2
Brāļu kapu komitejas valdes sēdes 1928. g. 28. marta

protokolā grupa nosaukta «Mātes tēls ar kritušiem dēliem».

To atklāja 1929. gada 13. okt.
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Kārlis Zāle divdesmito gadu beigās.

bija pakārtota nozīme, tika veikti arī turpmākajos

gados. 1937. gadā kapulauka centrālajā asī vietu

ieņēma travertīnā cirstā skulpturālā grupa «Divi

brāļi». Otrais pasaules karš neļāva pabeigt iesākto

Strēlnieku vārtu skulptūru «Senči».

1958. gadā Brāļu kapos tika guldīti Lielā Tēvijas
kara frontēs un partizānu cīņās kritušie varoņi.
Atzīstot Brāļu kapu lielo vēsturisko un māksli-

niecisko vērtību, godinot kritušo karavīru pie-
miņu, Padomju Latvijas valdība Brāļu kapus
iekļāva valsts aizsargājamo arhitektūras un māk-

slas pieminekļu sarakstā un nolēma tos kapitāli
izremontēt. Pamatojoties uz vairākiem Latvijas
PSR Ministru Padomes lēmumiem, kā arī saskaņā
ar Rīgas Brāļu kapu statūtiem tika izstrādāts

kapu restaurācijas projekts.

Restaurācijas darbi sākās 1958. gadā. To gaitā
arhitektūras un tēlniecības veidojumi tika attīrīti

no sūnām. Ceļi guva jaunu segumu, kapu rindu

norobežojošās šūnakmens apmales, kas bija no-

sēdušās, tika paceltas un izlīdzinātas. Lielajam
•Tēvijas karam beidzoties, savu nozīmi bija zau-

dējušas dažas detaļas (sakrālie elementi, buržu-

āziskās republikas heraldika), kuru simbolika

bija sveša Brāļu kapu mūžības idejām. Restaurā-

cijas darbus veica Latvijas PSR Kultūras ministri-

jas Zinātniskās restaurēšanas darbnīcai pēc

arhitekta P. Saulīša projekta. Par konsultantiem

tika uzaicināti ievērojamākie Padomju Latvijas
arhitekti (O. Tīlmanis, A. Birzenieks, K. Plūksne,

L. Plauciņš v.c.) un tēlnieki (K. Zemdega, E. Mel-

deris, M. Šmalcs).
Vairāki defekti (galvenās atbalsta sienas sēšanās,

plaisas dažās skulptūrās v.c.) parādījās tikai 60.

un 70. gados, tāpēc restaurācijas darbi Rīgas
Brāļu kapos tiek atkal atsākti.

ШШ īgas Brāļu kapiem nav prototipa pasaules

memoriālajā mākslā. Savas ainaviskās kompozī-

cijas, arhitektoniskā vērienīguma, tēlnieciskās

monumentalitātes ziņā tie ievada veselu laikmetu

ne vien latviešu, bet visas pasaules memoriālajā
mākslā. Tāpēc nevar būt runas par tiešu idejas

aizgūšanu no analoga rakstura ansambļiem. Brāļu

kapu ansambļa dažās detaļās var vienīgi saskatīt

iezīmes, kurās guvuši atbalsi atsevišķi agrāk
uzcelto memoriālo ansambļu kompozīcijas prin-

cipi (par to jau tika runāts iepriekš).

Rīgas Brāļu kapi ir samērā jauns vēstures pie-

mineklis. Šajā memoriālā apbedīti aptuveni divi

tūkstoši kareivju, kas atdevuši dzīvības Pirmā

pasaules kara un Lielā Tēvijas kara frontēs,

cīnīdamies pret latviešu tautas mūžseno ienaid-

nieku — vācu militārismu.

Ansambļa kopējā kompozīcijā un tā skulpturā-

lajā, arhitektoniskajā un ainaviskajā veidojumā
iedzīvināta mūsu tautas cieņa pret saviem kri-

tušajiem varoņiem. Taču Kārļa Zāles skatījums
uz nesenajiem notikumiem guvis izcilu vērienu,

plašu vispārinājumu. lemiesodams akmenī kri-

tušo latviešu strēlnieku piemiņas ideju, tēlnieks

reizē it kā ietver to visas Eiropas vēsturisko

notikumu kontekstā, runādams par imperiālisma
izraisītā kara traģismu. Līdz ar to ansambļa māk-

slinieciskā valoda kļūst īpaši vērienīga un emo-

cionāli iedarbīga. Šī emocionālā suģestija ir tik

spēcīga, ka neatstāj vienaldzīgu nevienu apmek-
lētāju. Brāļu kapu ansamblis jau savas tapšanas
laikā pārauga toreizējā sociālā pasūtījuma ietvarus

un iemantoja tādas ētiskās, estētiskās un māksli-

nieciskās kvalitātes, kas sniedzas pāri gadiem un

laikmetiem. Tāpēc Rīgas Brāļu kapi kļuvuši par

vienu no izcilākajiem Latvijas monumentālās

mākslas pieminekļiem.

Brāļu kapu stingrā simetrijā veidotā 457 m garā

un gandrīz 100 m platā, telpa sadalīta trijās
daļās (katra no tām atrodas atšķirīgā līme-

Vārtu slieksni pārkāpjot
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Brāļu kapi 1930. gadā.

nl): liepu gatvē (ainaviskajos propilejos), ozolu

birzī (terasē) un padziļinātajā kapulaukā. Ar

lielu prasmi te izmantots Rīgas apstākļiem tik

pieticīgais reljefs. Tikai daži metri, daži desmiti

kāpienu augšup vai lejup ir pietiekami, lai telpas

organizācijā panāktu vajadzīgo dinamiku, izceltu

katru no galvenajiem kompozīcijas elementiem

un nodrošinātu pārsteiguma momentu, sagatavotu

apmeklētāju ansambļa galvenā posma — kapu-
lauka — un Mātes Latvijas tēla uztverei.

Brāļu kapi ir noslēgta kompozicionāla vienība,

kas pavērsta pret pilsētu ar nelielu priekšlau-
kumu. Monumentālā vārtu aila paver skatu

izteiksmīgajā telpu anfilādē, kurā atklājas tikai

divi tās elementi — liepu gatve un ozolu birzs;

kapu kompozīcijas noslēguma akcents — Mātes

tēls — ansambļa dziļumā ir uztverams jau pie

ieejas, toties skatienam netiek atklāts trešais

ansambļa elements iegremdētais kapulauks.
Pret pilsētu pavērstie, vienmēr atvērtie Brāļu

kapu vārti ir savdabīgs pieteikums visa ansambļa

kompozīcijas viengabalainībai. Vārti ir viens no

svarīgākajiem Brāļu kapu memoriālā ansambļa

elementiem. Uz to savā laikā norādīja A. Zeidaks:

«. . tas ir jau tautas garā ieaudzis, ka katrai

kapsētai ir vārti.» P. Feders šo apgalvojumu vēl

pastiprina: «. . vārti ir kapu vissvarīgākā vieta,

un, ja te rodas vismazākās nesaskaņas ar pārējo
izbūvi, tad viss ir sajaukts». 1
Vārtu augstums — 10, platums — 32, bet ailas

augstums 6 metri. leejas vārtu priekšpusē atnā-

cēju sagaida divi koki, divas no tām daudzajām

liepām, kas gājēju pavadīs turpmākajā gaitā uz

Mūžīgo uguni un kapulauku. Vārti — tā ir robeža

starp dzīvību un nāvi, sauli un aizsauli. Vēl nav

sperts solis pāri Brāļu kapu slieksnim, kad sevi

jau pieteikusi tēlniecības, arhitektūras un dabas

vienotā valoda.

leejas vārtos dominē līniju un formu vienkāršī-

ba, atsevišķu arhitektonisko elementu savstar-

pēja harmonija, dziļi pārdomāta proporciju

izjūta. Vārtiem ir spilgti izteikta simboliska no-

zīme — tie nav aizverami vai aizslēdzami gluži
kā Latvijas lauku mazajās kapsētās. Jebkurā

'Brāļu kapu komisijas paplašinātās valdes sēdes, kas notika

1927. gada 23. maijā, protokols № 22. Glabājas LPSR

Kultūras ministrijas arhīvā.
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1 — ieejas vārti;
2 — Mūžīgā uguns; 3 — «Ievainotais jātnieks — 1»;
4

—
«Ievainotais jātnieks — II»; 5

—
maska «Zināmajam

karavīram» un maska «Nezināmajam karavīram»; 6
—

«Divi brāļi»; 7 — «Māte Latvija» ar noslēdzošo sienu un

pilsētu, apriņķu, novadu heraldiku; 8 — piemiņas akas; 9 —

depozitāriji; 10 — Strēlnieku vārti ar skulptūru «Senči»;
I — liepu gatve; II— terase; III — kapulauks; IV — Strēlnieku

nodalījums: V — Meža kapi.

diennakts stundā tie uztur saistību starp kritu-

šajiem cīnītājiem un cilvēkiem, par kuriem viņi

atdevuši savas dzīvības.

Vārtu aiļu balsta divi stabu pāri, kuri sadala

to trijās daļās. Vidējā — galvenā — daļa ir

tuva kvadrāta formai un uzsver ansambļa kopē-

jās kompozīcijas asi ar Mātes Latvijas tēlu tās

noslēgumā. Šaurākās sānailas it kā piesaista

centrālajai asij liepu gatvi un veido pāreju uz

divām 3,3 m augstām skulpturālām jātnieku gru-

pām masīvajos sānu apjomos. Jātnieku skulptūras
tvertas kā simboli — cieņas un pateicības perso-

nificējums —, kā godasardze kritušo pēdējā
ceļā uz kapulauku. Karavīru sejas pauž skumjas,
vīrišķību un lepnumu. Šie simboli, tāpat kā pā-

rējie Brāļu kapu tēli, nav saistīti ar noteiktu

vēsturisku laikmetu vai konkrētiem vēsturiskiem

notikumiem. Pat jātnieku karogos Kārlis Zāle vai-

rījies atspoguļot saistību ar sava laika politiska-
jām pārvērtībām. Lielās līnijās tēlnieks apjautis

Brāļu kapu plāns un garengriezums.

Pa Brāļu kapu takām
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tautas likteņgaitas un tēvzemes pateicību kritu-

šajiem izteicis vispārinātu tēlu valodā.

Kopformā abas vārtu skulptūru grupas ir līdzī-

gas. Tie ir tautas dziesmās apdziedātie «div1
bāliņi», kam «divi sirmi zirgi, abi divi apsegloti».

Atšķirība starp grupām redzama tēlu izteiksmē.

Kreisās puses skulpturālajā grupā — gan cilvē-

kos, gan zirgos — jaušams apgarots miers. Jāt-

nieku augumi sastinguši; zirgi noliekuši galvas,
to auļi pierimuši. Nolaistie karogi apliecina

pēdējo sveicienu.

Dinamiskāki, lielāka iekšējā spraiguma pilni, vēl

arvien gatavi doties cīņā ir karavīri vārtu labajā
pusē. Tēvs ar dēlu atjājuši .pie kapu sliekšņa,

ne tikai lai atdotu pēdējo sveicienu. Tēva pie-
liektā galva gan pauž skumjas, turpretim dēla

stingrais, tālumā raidītais skatiens liecina par

apņēmību, modrību, paļāvību saviem spēkiem.
Šīs skulpturālās grupas izteiksmi pastiprina

tramīgie zirgi, kuru aizturētais spēks akcentē

kopīgo emocionālo skanējumu.
Brāļu kapu vārti bija pabeigti tikai 1930. gadā,
tas ir, divus trīs gadus pēc «levainotajiem

jātniekiem». Vārtu tēlu grupas ir asimetriskas,

taču orientētas pret ansambļa galveno asi.

Tajās uzsvērts šķautņains diagonālvirziens: sērās

nolaisto vai uzvaras lepnumā pacelto karogu

līnijas, to virzieniem pakļautās, uz priekšu
izvērstās zirgu kājas tiecas iesniegties vārtu telpā.
Bet ievadījums šai dinamikai rasts šķietami ne-

nozīmīgā detaļā — figūru postamenta plāksnēs,
kas abām grupām pilnīgi vienādas. Abas grupas

organiski saaugušas ar vārtu arhitektoniskajiem
elementiem. Kaut arī tēlu plastiskais risinājums
tuvs augstcilnim, tas telpiskajā uztverē kļūst par

patstāvīgu, brīvi stāvošu skulptūru. Tēlniecisko

grupu saistību ar arhitektonisko fonu akcentē

arī vienādais šūnakmens bloku dalījums.
Vārtu abas puses apvieno šūnakmenī cirstais

slieksnis, kas tikai nedaudz pacelts virs ielas

līmeņa. To pārkāpjot, nonākam 205 metrus garajā

liepu gatvē — ainaviskajos propilejos, kur kuplo
koku rindas. Tā nav gatve tradicionālajā izprat-

nē. Tā ir varena un reizē intīma arhitektoniska

telpa, kurai plašumu piešķir ne tikai 5,85 m pla-
tais ceļš, bet arī zālienu josla abpus tam. Liepu

gatve — pārdomu ceļš, pa kuru ejot norimst

lielpilsētas troksnis un ikdienas steiga. Katrs no-

ietais solis tuvina gājēju sērojošās Mātes Lat-

vijas tēlam.

Liepas atkāpušās aiz zāliena, lai plašāka paveras

debess, lai gaišāka kļūst gatve. Liepa, latviešu

māte un meita, māsa, sieva un līgava, tautas-

dziesmās apdziedāta, te atnākusi godināt kritušos

varoņus. Kā lai liepa, kas tik raksturīga Latvijas
ainavai un tuva tautas sadzīvei, nebūtu arī te,

Brāļu kapos ,— «diža, cēla, smuidra, kad tai

lapas izplaukušas»! 1

Un nu priekšā ozolu birzs. Simt ozolu, kas ieau-

guši šūnakmens plātņu tērptajā 73,5x78,2 m

lielajā terasē. Simt ozolu, pa piecdesmit katrā

ceļa pusē, noslēdz liepu gatvi un stāv godasar-
dzē pie Mūžīgās uguns.

Ozols — vīrišķības simbols, tautas mitoloģijā
ari dievu mājoklis un upurēšanas vieta. Ozoli

sardzē pie mūžīgās uguns personificē brāļus un

dēlus — «brāļi man kā ozoli»2
un «dēli auga

kā ozoli»
5. Ozols folklorā ir ari karavīra likteņa

sargs, bieži vien ari spēka un dzīvības aplieci-

nātājs, kas spēj pasargāt ļaudis no visāda ļau-

numa un pat no nāves.

Atmiņas par dzimtās sētas ozolu pavada karavīru

garajos kara ceļos, un pēc atgriešanās mājās

ozols viņu atkal sagaida:

«Es, karā aiziedams,

lestādiju ozoliņu,
Lai tas auga, lai zaļoja,
Kamēr nācu atpakaļ.»'

Ozols un liepa tuvi arī Kārlim Zālēm. Tie kā

rotājums un simbolisks zemteksts sastopami
daudzās viņa radītajās skulptūrās. Taču šeit,

Brāļu kapos, koku simboliskā izvēle un stādīju-
mu iecere pieder A. Zeidakam. Kārlis Zāle prata
šo ieceri iejūtīgi saskaņot ar saviem skulpturā-

lajiem tēliem un visa ansambļa izveidi.

No liepu gatves pie augšējās terases nav tiešas

pieejas. To ievada ainaviska priekštelpa — apak-

šējā terase, it kā psiholoģiska atelpa pārdomu
ceļa galā, kas aptver augšējo terasi no trim pu-

sēm; labajā pusē tā pieslēdzas Meža kapiem, bet

kreisajā pusē — Brāļu kapu jaunākajam nodalī-

jumam — Strēlnieku kapiem. Uz apakšējo terasi

ved astoņi pakāpieni liepu gatves platumā.
Tikai pēc tam nākamie seši pakāpieni uzved

augšējā terasē, kuras centrā atrodas Mūžīgās
uguns altāris. Uguns liesma izšaujas no vienu

metru augsta, ar šūnakmeni apdarināta altāra

(2,25x2,25 m), kas balstās uz 6,25x6,25 m liela

stilobata. Tas uzsver Mūžīgās uguns altāra nozī-

mīgumu un reizē organizē gājēju plūsmu. Altāra

augšējo malu ietver šūnakmenī cirsta josla ar

hiperbolizētu dzeloņstiepļu motīvu, kas simbolizē

latviešu strēlnieku skaudros cīņu ceļus. Josla

veidota kā iegremdēts zemcilnis. Askētiski

vienkāršo altāri noslēdz varā kaldināts vairogs.
Tā centrā izveidots vainadziņš, cauri kuram

šaudās allaž nemierīgā un modri trauksmainā

Mūžīgā uguns — nedziestošas piemiņas simbols.

'Latvju dainas. К., 1928-1932, 5308.
2

Turpat, 5302.

5307.

4
Latvju tautas dainas. R., 1928, 14. lpp.

'Latvju dainas, 31980.
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Pasperot vēl dažus soļus uz priekšu, paveras

neaptvertā un neapjaustā telpa, kuras dziļumā —

gandrīz 200 m attālumā — atrodas Brāļu kapu

noslēgums. Un tikai tad, kad esam pacēlušies
vēl par dažiem pakāpieniem un nonākuši līdz

terases malai, visā dižumā atsedzas anfilādes

trešais elements — iedziļinātais kapulauks ar

Kārļa Zāles veidotiem tēliem — latviešu monu-

mentālās tēlniecības augstāko virsotni.

Materializējas iepriekš nenojaustā telpiskā vide;

jaunu mērogu, jaunu izteiksmi iegūst Mātes Lat-

vijas tēls. Apraujas garais pārdomu ceļš, kas aiz-

sācies pie Brāļu kapu vārtiem, vēlreiz nonāk-

dams pie simboliskā sliekšņa. Taču šoreiz tas

nav pārkāpjams. Jo tā vienā pusē — uz terases —

atrodas dzīvie, otrā pusē — kapulejā — mirušie.

Kapulauku viscaur ietver 3 m augsta memoriāla

siena, noslēgumā paceldamās 6 m, bet Mātes

tēla pakājē — 9 m augstumā. Tā ir tāds pats
simbols kā laukakmeņu krāvums, kas ieskauj

Latvijas lauku vecās kapsētas. Lai mirušajiem
būtu miers un klusums, lai, aizsaules valstībā

ieejot, ārpusē paliek dzīves nepiepildītie sapņi.

Kapulauka centrālo kompozīčijas asi izceļ zā-

liens — parters — un galveno kompozīcijas
elementu simetrisks atkārtojums. Ainavu arhi-

tektūra palīdz radīt ansambļa arhitektonisko

elementu organisku saikni. Ainavas vertikālie

elementi — krūmi, tīteņaugi, puķes — veido

plastiski bagātu, ģeometriski precīzi izkārtotu

telpu. Aiz apbedījumu vietām iedēstītie dzīvžo-

gi un ziemciešu, it īpaši flokšu, grupas, sasau-

coties ar arhitektoniskajiem un monumentālās

tēlniecības elementiem, kopumā rada cildenas

intimitātes un monumentalitātes izjūtu.

Augšējās terases un kapulauka saikni nodrošina

sānu noejas. Jau Brāļu kapu veidošanas gaitā

noskaidrojās, ka uzsvērtā vizuālā un funkcionā-

lā saistība starp augšējo terasi un kapulauku
būtu pretrunā ar vispārējās kompozīcijas pamat-

koncepciju, vājinātu traģisma izpausmi, apmek-

lētājam nonākot pie simboliskā dzīvības un nāves

sliekšņa. Tāpēc kapulauka apejas ceļš un tā pie-

vienojums terasei ar ozolu birzi pat grūti
ieraugāms: tas ieslēpts starp divām masīvām

šūnakmens sienām, līdz kurām pieeju aizvirza

loģisks gājēju kustības izkārtojums.
Daži pakāpieni lejup ved līdz ieejas augšējai
terasei. Tās sienā iecirsti veltījumi kritušajiem
varoņiem, viņu vārdi. Bet no centrālās, pret
Mātes-Dzimtenes tēlu vērstās sienas izaug
Zināmā un Nezināmā karavīra maskas. Šie nelie-

lie, kapulauka vērienīgajam mērogam neparastie

plastiskie veidojumi uzreiz pat grūti ieraugāmi.
Kārlis Zāle, tos iekļaudams ansamblī, atkāpies
no kopīgās Brāļu kapu tēlnieciskās ieceres. Visi

Brāļu kapu tēli risināti simboliski: tie ir neno-

sakāma pagātnes vēstures posma karavīru sim-

boli. Zināmais un Nezināmais karavīrs turpretim
ir noteikta laikmeta konkrēti tēli: abi ciļņi
pagatavoti pēc Tīreļpurvā kritušo strēlnieku

pēcnāves masku nolējumiem.1 Viņu sejās vēl

jaušams tikko izdzisušās dzīvības siltums, rezig-

nācija par īso, neizdzīvoto mūžu. Zināmais kara-

vīrs — tas ir viens no daudzajiem, kuri guldī-
ti lielajā kapulaukā; Nezināmais karavīrs — viens

no tiem, kuriem, aizejot aizsaules ceļā, dzisis gan
vārds, gan uzvārds, gan arī vecums. Abi veido-

jumi — Zināmais karavīrs ar atsegtām acīm, Ne-

zināmais karavīrs ar aizsegtām acīm — tikai ne-

daudz izceļas no sienas plaknes. To plastiskais

risinājums piešķir veidojumam īpatnēju kustību —

nevis no iekšas uz āru, bet no āra uz iekšu: abas

galvas it kā grimst, ieslīd kādā netveramā telpā,
kura jau apņēmusi kritušo augumus, atstādama

šaisaulē tikai izdzisušos sejas pantus.
Gaitu turpinot, vēl jāpārvar trīspadsmit kāpieni,
kuri ved lejup. Tie gājēju ieved galvenajā ka-

pulaukā — nāves lejā. Reljefa maiņas vietas

iezīmētas ar lieliem arhitektoniskiem apjomiem
sānu sienās, kuri kapulauka ārpusē ir vaļēji (tie

bija paredzēti relikviju eksponēšanai), bet kapu-
lauka iekšpusē veido fonu monumentālajām skul-

ptūrām.

Šajā kapu daļā ne visi skulpturālie tēli ir at-

segti pret ansambļa vizuālās uztveres galveno
asi. Trīs skulptūru grupas atklājas tikai skatā

no Mātes tēla. Tie ir «levainotie jātnieki»
(saukti arī «Mirstošie jātnieki») pie šūnakmens

arhitektoniskiem apjomiem sānu sienas labajā
un kreisajā pusē un «Kritušie brāļi». Abas

«levainoto jātnieku» grupas ar savu monumen-

talitāti un dinamisko spriegumu piešķir ansam-

blim izteiksmes spēku. Šo veidojumu plastisko
formu skaistums un varenums īpašu kāpinājumu

gūst pievakarē — rietošās saules staru gaismēnu
rotaļā.
Pirmā skulptūra «levainotais jātnieks — I» (tā
atrodas labajā pusē), kā jau minēts, tika uzstā-

dīta 1927. gadā. Tā ir četrus metrus augsta,
sešarpus metrus plata, divus metrus dziļa, uz

divus metrus augstas pamatnes balstīta kompo-
zīcija. Tas būtībā ir augstcilnis, kurā tēls cieši

saistīts ar fonu, izaug no tā, daudzējādā ziņā

kļūdams par pilnplastikas tēlu. Episkuma un

dramatisma ziņā šis skulpturālais tēls ir visiz-

teiksmīgākais visā Brāļu kapu memoriālā.

Tas kļuvis par vienu no izcilākajiem sasniegu-
miem Kārļa Zāles daiļradē un par vienu no augstā-

kajām virsotnēm latviešu monumentālajā tēlnie-

cībā.

'Sos pēcnāves masku nolējumus sava laikā izgatavojis
vēlākais gleznotājs Konrāds Übāns.

Pa Brā|u kapu takām
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Skats uz galvenajiem vārtiem.
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Jātnieku grupa vārtu kreisajā pusē.

Jātnieku grupa vārtu kreisajā puse. Fragments.
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Jātnieku grupa vārtu labajā pusē. Fragments.

Jātnieku grupa vārtu labajā pusē.
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Brāļu kapu augšējā terase ar Mūžīgās uguns altāri un

Mātes tēlu ansambļa dziļumā.

Mūžīgā uguns ar Mātes tēlu ansambļa dziļumā.

Ievainotais jātnieks — I.
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Ievainotais jātnieks —
I. Fragments.

Ievainotais jātnieks — II.
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Ievainotais jātnieks —
II. Fragments.

Skats uz kapulauku no augšējās terases.



Zināma karavīra maska.

Nezināmā karavīra maska

Divi brāļi.
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Divi brāļi. Fragments.

Divi brāļi.





Noslēdzošā siena ar Mātes Latvijas tēlu un Latvijas novadu

heraldiskajiem tēliem («Zemgale», «Kurzeme»).
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Noslēdzošā siena ar Latvijas novadu heraldiskajiem
tēliem («Vidzeme», «Latgale»).

Latvijas apriņķu heraldika. Fragments.



64

Heraldiskais tēls «Zemgale».

Heraldiskais tēls «Kurzeme».





Heraldiskais tēls «Vidzeme».
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Heraldiskais tēls «Latgale».
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Cīņas motīvs noslēdzošajā sienā.

Aka kritušo lidotāju piemiņai. Fragments.
Latvijas pilsētu heraldika. Sienas fragments
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Kapulauka kopskats.

Māte Latvija ar kritušajiem dēliem.
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Māte Latvija ar kritušajiem dēliem. Fragments.

Māte Latvija ar kritušajiem dēliem.
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Pilsētu heraldika noslēdzošajā sienā.

Piemiņas akas fragments.
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Senči. Strēlnieku vārtu fragments.
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Šajā skulpturālajā veidojumā jātnieks attēlots uz

dzīvības un nāves sliekšņa. Viņa galva nespēkā

noslīgusi uz krūtīm, skatiens zudis, nevarīgi
nokārusies roka vairs nespēj savaldīt vareno zirgu,
kurā vēl jaušams apslēpts spēks. Zirgs trauksmai-

ni pretojas savilktajai pavadai, acis un nāsis

ieplestas nāves šausmās, pēdējam lēcienam sa-

springtās kājas liecina par beidzamo spēku kon-

centrāciju. Bet spēki teju, teju būs galā — un

tad iestāsies mūžīgs klusums.

Skulpturālā grupa atspoguļo plašu jūtu un pār-

dzīvojumu gammu — traģiskā likteņa neizbēga-
mības nojausmu un dzīves mūžīgā ritējuma aplie-

cinājumu. Tas ir Lāčplēša spēks, kas neatvairāmā

trauksmē, dzīvības alkās ietiecas nākotnē. Šajā
skulpturālajā grupā gan jātnieks, gan zirgs
simbolizē varonību. Tā ir latviešu strēlnieku

diženuma apoteoze un reizē — viņu frontē nesto

upuru traģisma izpausme.

Skulpturālā grupa pārliecina ar savu izteiksmes

skaidrību. No šūnakmens masas izaugusi divfi-

gūru kompozīcija ir varena un ekspresīva. Kārlis

Zāle tēlu tver vispārinātos apjomos, izceldams

tikai nedaudzas detaļas, atvirzīdams otrajā plānā
vai pat pilnīgi atmezdams mazsvarīgo. Viņš
nebaidās no vispārinājuma un tajā pašā laikā

prot saglabāt saikni ar reālo. Skatot dinamiskā

spēka pilnās zirga priekškājas, saspringtai atspe-
rei līdzīgo kaklu un pieliekto galvu, kas gatava
ik brīdi izslieties, lai zirgs varētu traukties uz

priekšu un varbūt pat atmodinātu un nestu tālāk

ievainoto jātnieku, mēs nemaz neievērojam
nesaskaņu jātnieka un zirga mērogu attiecībās,

nepētām zirga ķermeņa uzbūvi. Šo nesaskaņu
kompensē citi mākslinieka izmantotie plastiskie
izteiksmes līdzekļi. Dažādu virzienu šķautnēs,
kas rada saistību starp skulptūru un arhitektūru

(arhitektonisko sienas masīvu), bet pašā tēlnie-

ciskajā grupā uzsver, pastiprina kustības dina-

miku, tiek apliecinātā grupas stabilitāte, izaugsme
no arhitektoniskās bāzes. Nav grūti te saskatīt

kopējā kompozīcijā iekausētus Berlīnes posmā
pārbaudītos konstruktīvisma paņēmienus: mērķ-
tiecību diagonālo šķautņu un plakņu organizācijā
gan pašos tēlos, gan to sabalansējumā ar arhi-

tektonisko masīvu.

Kārlis Zāle nebija animālists. Tomēr nevar ne-

atzīmēt viņa īpašo attieksmi pret zirgiem. Tie

ieņem ievērojamu vietu vairākās skulpturālo
grupu kompozīcijās un, sasaucoties ar folkloras

tēliem, palīdz māksliniekam pārliecinošāk atklāt

skulptūras saturu.

Otrs, līdzīgs, skulpturāls veidojums «levainotais

jātnieks — II» atrodas kapulauka pretējā,
kreisajā, pusē. Taču šajā grupā varonības patoss
nedaudz pieklusināts. Arī tajā redzams mirstošs

jātnieks un agonijā saslējies zirgs. Salīdzinājumā
ar pirmo skulpturālo grupu tēls vairāk ieaudzis

arhitektoniskajā masā. «levainotajam jātnie-
kam — II» neizdevīgāka arī orientācija pret

sauli, jo tai pavērsta skulpturālās grupas mu-

gurpuse.

Kapulauka ielejas ievadījumā iepretim Mātes Lat-

vijas tēlam no nogāzes izaug neliela travertī-

nā kalta grupa — «Kritušie brāļi» (1938). Tas ir

viens no pēdējiem Kārļa Zāles darbiem. Visu

Brāļu kapu ansambļa skulpturālo grupu tema-

tika atspoguļo pārsvarā tautas sēras par- kritu-

šajiem varoņiem, toties tikko minētā kompozī-

cija simbolizē pašus kritušos, divus no tiem,

kuri savas dzīvības atstājuši Lielajā Tīrelī vai

Nāves salā. Varbūt tieši tāpēc tiem izvēlēta

vieta Brāļu kapu centrā.

«Kritušo brāļu» saturiskā ievirze pāraugusi
šauri ģimenisko jēdzienu. Tie varētu būt tēvs

ar dēlu, arī — divi draugi, divi cīņasbiedri, kas

palikuši uzticīgi viens otram līdz pēdējam elpas
vilcienam. Plecs balstās pret plecu, kritušo gal-

vas atslējušās viena pret otru, ceļos noslīgušie

augumi aizsegti ar kaujas vairogu, spēku zau-

dējušās rokas vēl tur zobenus, bet pie kājām

Brāļu kapos tik plaši izmantotais vīrišķības sim-

bols — ozollapu motīvs. Abos tēlos vēl pulsē

iekšējs spēks, bet sastingušajos sejas vaibstos

vīd apgarots skaistums, miers, pašpaļāvība. Izdzi-

susī dzīvība pāraugusi nenoslāpējamā cerībā.

Skulpturālās grupas kompozīcija simetriska, bet

karavīru galvu sakļāvums — asimetrisks. Ar to

statiski stabilā apjomā panākts apslēpts drama-

tisms, traģiskās izjūtas kāpinājums. Grupas emo-

cionālo iespaidu pastiprina izmantotais mate-

riāls — gaišais, gandrīz baltais travertins. Abi

tēli dziļi tautiski, vienkārši savā izteiksmē. To

pastiprina aizmugurē novietots etnogrāfiskas

kapa zīmes atveids.1
Kapulauka ieleja ir klusuma un miera valstība.

Skumju noskaņu te ienes Meža kapu priežu šal-

koņa, sēru bērzi. Kā gaišs mūžības motīvs no

sānu sienām burbuļo ūdensstrūklas un ieplūst
šūnakmens akās. Katrai no četrām akām ir at-

šķirīga apdare. Vienā akā strūkla tek cauri

tautiskai saktai, citā — cauri varā kaltai lauvas

galvai, vēl citā — izplūst no zemcilnī veidotām

klinšu kraujām, virs kurām savus spēcīgos spār-

nus izpletis ērglis: tas simbolizē kritušos lidotā-

jus.

Kapulauks ir telpa, kurā tiekas dzīvie un mirušie.

Šūnakmens mūri ar skulptūrām ir šīs telpas
sienas, debesis — tās jums, bet zaļā velēna —

sega, kas pārklāta pāri kritušajiem varoņiem.

Kapulauks — tā ir telpa, monumentāla savā

varenībā, intīma savā vienkāršībā, kurā tautas

gadsimtos izkoptās mirušo piemiņas tradīcijas

'lepretim «Kritušajiem brāļiem» pie savu radīto tēlu kājām

guldīts 1942. gadā mirušais Kārlis Zāle.

Pa Brāļu kapu takām
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atradušas jaunu izteiksmes spēku. Te — varoņu

ielejā — taisnajās, dzīvžogu ieskautajās rindās

guļ karavīru vadi, rotas un pulki. 1 Gluži kā ie-

rindas solī, cīņās dodoties.

Mātes Latvijas tēls ir vienīgā pilnplastikas skul-

ptūra Rīgas Brāļu kapos. Tai vienā rokā uzvaras

karogs, otrā — slavas vainags kritušajiem dē-

liem, kuri, Kārļa Skalbes vārdiem runājot, «no-

likuši savu dzīvību pie tautas kājām»
2
. Šajā mo-

numentālajā tēlā izskan svinīgs miers un skum-

jas, lepnums un spēks. Mātes tērpā ietverti seni

vispārināti etnogrāfiski elementi — sagša, sak-

tas, vainadziņš. Tāpat kā ieejas vārtu skulptu-

rālajās grupās, arī Mātei Latvijai karogs nav at-

tiecināts uz konkrētiem vēsturiskiem notiku-

miem — tas ir vispārināts cīņas un uzvaras sim-

bols.

Brāļu kapu ansambļa noslēdzošajai sienai rakstu-

rīga varena un pārliecinoša kopējā kompozīcija,

kurā saliedēti divi mērogi. Mātes tēls kopā ar

kritušajiem dēliem, skatoties no ieejas vārtu

puses (gandrīz puskilometra attālumā!), tiek

uztverts kā nobeigta skulpturāla vienība, bet

tuvskatā — kā monumentālā ansambļa — ka-

pulauka un noslēdzošās sienas — vainagojums.

Skulpturālās grupas saistība ar sienu ir tik orga-

niska, ka grūti iedomāties šo grupu pilnīgi

atsevišķi. Šāda divmērogu saskaņa vienā ansam-

blī ir reta parādība pasaules mākslas vēsturē.

Zem Mātes tēla četri augsti pakāpieni ved līdz

pusapļa nišai ar simbolisku šūnakmens urnu.

Tā veidota kā liesma un vēlreiz apliecina tautas

pateicību: urnā ir pa riekšavai zemes no gandrīz

seši simti Latvijas pagastiem.

Kopīgā noskaņā A. Zeidakam izdevās iekļaut

vēl vienu ainavisku elementu — bērzu, ļaujot

tam ienākt arī kapulauka telpā pie Mātes Lat-

vijas tēla. Kopā ar ozolu un liepu bērzs ir viens

no raksturīgākajiem kokiem Latvijas ainava.

Divi sēru bērzi pie Mātes tēla ir daļa no «sud-

raba birztalas». Te gribas atgriezties tālajā senat-

nē, kad, kara gaitās dodoties, skanēja atvadu

vārdi:

«Es, karā aiziedams,

Pie bērziņa rīksti griezu.

Raud māmiņa, līgaviņa,
Pie bērziņa stāvēdamas.»

3

Brāļu kapu noslēdzošajā sienā Kārlis Zāle ie-

tvēris daudzus dekoratīvās tēlniecības elementus.

Visā sienas platumā parādās motīvi, kas atspo-

guļo Latvijas novadu un pilsētu klātbūtni ansam-

bļa mākslinieciskajā interpretācijā. Plaši izman-

tota heraldika. Tā simbolizē 20.—30. gadu Latvijas

kultūrvēsturisko un administratīvo dalījumu

četros novados — Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē

un Latgalē —, 19 apriņķos un 59 pilsētās.

Noslēdzošās sienas izvirzītās daļas stūros uz

1,20 m augstas pakājes novietotas 1,80 m augstas

četras senlatviešu karavīru skulptūras. Karavīri

ar noliektām galvām nometušies ceļos aiz saviem

vairogiem. Uz tiem — kreisajā spārnā Kurzemes

un Zemgales, labajā — Vidzemes un Latgales
nosacītie ģerboņi.
Visi četri tēli kompozīcijā līdzīgi un it kā orga-

niski izaug no memoriālās sienas. Neliels sienas

rizalīts ievirza skulptūru kapulauka telpā. Ap-

brīnojama ir tēlnieka prasme panākt skulptūras

atsevišķo daļu kompozicionālo saistību. Vairogs
balstās pret karavīra ķermeni. Ģeometriska plak-
ne pret plastisku apjomu — divi savstarpēji it

kā sveši elementi. Bet pietiek Kārlim Zālēm likt

karavīra plaukstai satvert vairoga malu, lai di-

vas pretēja rakstura daļas saplūstu vienotā tēlā.

So veidojumu plastiskajā koncepcijā parādās
Kārlim Zālēm iemīļots paņēmiens — «atraut»

no tektoniskās masas un ievirzīt arhitektoniskajā

telpā skulpturālā tēla galvu. Latvijas novadu

simboliskiem tēliem ar skumjās noliektām gal-
vām ir īpaša nozīme: kā aktīvākā memoriālās

sienas sastāvdaļa tie pavērsti pret kapulauku,
it kā ietiecas tā telpā, lai nodotu kritušajiem
karavīriem visu Latvijas novadu cieņas aplieci-
nājumu.
Ar vienkāršiem, askētiski koncentrētiem līdzek-

ļiem atsegta tēlu psiholoģiskā noskaņa, iekšējā
pasaule. Karavīru sejās — ticība un spēks, pat

spīts, metot izaicinājumu aizsaules uzvarai pār
sauli.

Karavīri ģērbušies stilizētos kaujastērpos, galvā
caūnādas vai ķēžu cepures, rokās — zobeni. Viņu

tērps ir simbolisks un nav saistīts ar attiecīgā
novada etnogrāfiskajām īpatnībām. Šī atkāpe no

etnogrāfijas savā laikā presē izraisīja plašu

polemiku. Tā arheologs H. Riekstiņš pārmeta

Kārlim Zālēm, ka viņš nav nopietni studējis un

iepazinies ar attiecīgā laikmeta materiāliem —

viņš nezina, kādas rotaslietas nēsāja vīrietis,

kādas sieviete un kādi ieroči senajiem karavīriem

bijuši raksturīgi katrā apgabalā.
4 H. Riekstiņš

nebija apmierināts, ka Kurzemes heraldiskajā

grupā karavīram galvā ir bruņucepure, kāda

«līdz šai pašai dienai nevienā mūsu senkapā nav

atrasta». Arī Vidzemes karavīram galvā .«uzbāzta

spirālīšu mice, kas nekad nav seguši senlatvie-

šu kareivju galvu». Līdzīga rakstura piezīmes

tiek izteikties arī par Zemgales un Latgales

heraldiskajām grupām. Pat profesors Rihards

'Plāksnēs iekalti uzvārds, dienesta pakāpe, dzimšanas un

miršanas gadi. Sākumā tos izgatavoja no Raunas plienak-
mens, vēlākajos gados — no betona,

ilustrēts Žurnāls, 1923, № 46.
3
Latvju dainas. R., 1922, 31989.

H. Nepareizības senlatviešu kareivju attēloju-

mos. — Brīvā Zeme, 1933, 4. martā.
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Zariņš pārmeta aizraušanos ar heraldisko tēlu

ietērpšanu fantastiskā apbruņojumā.
Apriņķu heraldika veidota baltā travertīnā un

izvietota uz noslēdzošās sienas četrās vertikālās

joslās, pa pieciem ģerboņiem katrā aiz attiecīgo
novadu karavīru tēliem; neaizpildīta palikusi
tikai pēdējā ģerboņa vieta, jo bija tikai 19 apriņķi,
bet kopīgai plaknes kompozīcijai nepieciešami 20.

Dramatiska spēka pārpilna ir abu šo noslēdzošo

sienas spārnu vainagojošā daļa. Dekoratīvajā

plakanciļņa frīzē savijušies desmit cīņasbiedru

puskailie torsi. Šai cīņas motīvā ietverta Kārlim

Zālēm tik iemīļotā diagonālstruktūra — dekora-

tīvi tvertās karogu plaknes. Tās daļēji nosedz

cīnītāju ķermeņus. Tēli ir nosacīti, tie uzgrie-
zuši kapulaukam muguru. It kā pacēlušies no

veļu valsts, ierauti dvēseļu putenī, šie tēli sim-

bolizē aizvadīto cīņu upurus. Novērstās sejas un

no rokām izsistie zobeni pauž dziļu traģismu, bet

muskuļotie torsi — neuzvarētu spēku.
Noslēdzošās sienas centrālajā — iedziļinātajā —

daļā abpus Mātes Latvijas tēlam uz senlat-

viešu karavīru rokās satvertajiem vairogiem ie-

kalti 59 Latvijas pilsētu ģerboņi. Joslas ievadī-

jumā, kā arī stūros un noslēgumā dažu karavīru

sejas veidotas pretskatā, kamēr visas pārējās

lūkojasvuz Mātes tēlu. Šai it kā statiski inertajai
tēlu galerijai piemīt savdabīga dinamika, kas

orientēta Mātes Latvijas tēla virzienā. Tas pa-

nākts ar vairogu asimetrisku pavērsienu — katrs

iepriekšējais vairogs nedaudz pārsedz nākamo.

Bagāta ir šo sešdesmit portretu galerija (viens

bez ģerboņa): te godināt kritušos cīņubiedrus

atnākuši jaunekļi, vīri spēka gados un sirmgal-

vji no Liepājas un Valkas, no Daugavpils un

Madonas, no Kuldīgas un Bauskas, no Cēsīm

un Gulbenes, no visām piecdesmit deviņām —

mazajām un lielajām — Latvijas pilsētām. Katram

ir savādāka sejas izteiksme, katram savs matu

sakārtojums, taču tie visi ir vienas tautas dēli.

Daudzo Brāļu kapu tēlu vidū nozīmīgu vietu ie-

ņem arhitektoniski nenobeigtie, bet tēlnieciski

izveidotie Strēlnieku vārti. Tiem ansambļa ko-

pējā kompozīcijā ir pakārtota loma: ievadīt

apmeklētājus kapu tā dēvētajā «Strēlnieku no-

dalījumā». Vārti ir apvienoti ar mirušo izvadīša-

nas telpu, kuras pret Varoņu ielu , pavērsto

fasādi sedz viens no Kārļa Zāles pēdējiem Brāļu

kapu veidojumiem — cilnis «Senči». Kompozī-

cijas iecere bija veidojusies 30. gadu sākumā,

kad tēlnieks ar šo cilni piedalījās mākslinieku

biedrības «Sadarbs» izstādē.

Atšķirībā no galvenajiem vārtiem Strēlnieku

vārti veidoti asimetriski, pakļaujot šai iecerei

arī tēlniecisko risinājumu. Izmantodams nosacītu

vēstures atribūtiku (vairogu, šaujamo loku, sak-

tu), tēlnieks divfigūru kompozīcijā ietver skaidri

izteiktu notikumu: strēlnieks, vienu roku atbal-

stījis pret kritušā cīņubiedra krūtīm, ar uzvilktu

stopu atvaira ienaidnieka uzbrukumu. Senlatvie-

šu karavīrs netrauc uzbrukumā, netiecas pēc
svešas zemes, viņš sargā dzimto pusi. Tāpat kā

citos Brāļu kapu tēlos, arī šeit skulpturālā kom-

pozīcija atspoguļo vispārcilvēciskas jūtas —

dzimtenes mīlestību, naidu pret iebrucējiem,
cilvēka fiziskā un garīgā spēka skaistumu.

Divfigūru kompozīcijā ietverta dzīvības un nāves

konfrontācija. Tēli komponēti klasiskajā trijstū-
rī. Skulpturālas grupas monumentālā vienkāršība

un arhitektoniski tēlnieciskā viengabalainība
virzīta uz vienu mērķi — uz idejas skaidrību.

Nevar nepieminēt, ka, realizējot «Senčus» ak-

menī, nedaudz zudusi metā ietvertā vitalitāte:

strēlnieka skatienā, augumā mazāk dinamikas

nekā modelī, mazāk vīrišķīga skaistuma arī kri-

tušā cīņubiedra tēlā.

p
Uraļu kapu skulpturālie tēli piesātināti ar dzi-

ļu iekšēju spriegumu: tie var atrasties dinamis-

kā kustibā, lauzt akmens masu pretestību, bet

var būt arī statiski, šķietami klusējoši, ieslēgu-
šies sevī. Kārļa Zāles tēli ir dzīvi apliecinoši,
pat ja tie pauž skumjas un sēras, nāves tuvumu

vai mūžīgo mieru.

Kārlis Zāle būvē skulptūru plašos vilcienos, viņu
neinteresē detaļas. Katra liekvārdība tēlniekam

traucē satura atklāsmi. Kārlis Zāle priekšplānā
izvirza ideju — skaidru, nemirstīgu, saprotamu
visiem. Skumjas. Sēras. Cīņu. Ilgas. Pateicību.

Cerību. Mīlestību. Ideja izaug no akmens masas,

no klints radzes — tik, cik to prasa izteiksmes

skaidrība, atmetot visu lieko, nevajadzīgo.
Kur smēla spēkus latviešu izcilais monumentālās

tēlniecības meistars? Gadsimtos izslīpētajā tautas

estētiskās gaumes izpratnē, kas nesta no paaudzes
uz paaudzi, lai atmirdzētu zem viņa vesera si-

tieniem? Savas kurzemnieku cilts darba tikumā?

Izcilos Eiropas un krievu mākslas darbos? Vai

latviešu tautas gadsimtu naidā pret vācu mili-

tārismu un militārismu vispār? Laikam gan te

jāņem kopā visi šie nosacījumi.
Maz toreiz vēl bija pētījumu par Latvijā vidus-

laikos augsti izkopto ansambļa izjūtu — gan

lauku sētas organizācijā, gan sakrālajās celtnēs.1
Latviešu monumentālā māksla vēl nepastāvēja
kā skaidri izteikts mākslas virziens. Kārlis Zāle

to ievadīja un nostiprināja.

1Pirmie nopietnākie pētījumi par ansambļiem tautas celtnie-

cības tradīcijās nāca klajā tikai 1934. (P. Kundziņš) un

1937. gadā (B. Vipers, P. Kampe), lai plašāk un dziļāk
izvērstos Padomju Latvijas mākslas vēsturnieku darbos

(J. Vasiļjevs, I. Lancmanis v. c).

Pa Bralu kapu takām
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Tēlnieka filozofiskā doma Brāļu kapu monumen-

tālajā ansamblī izteikta īpaši skaidri. Tā atspo-

guļo Kārļa Zāles pasaules skatījumu. Pati

Brāļu kapu iecere nebija atkarīga no tēlnieka,
toties ansambļa izveide atklāj viņa estētiski

filozofiskās domas humānismu. Viņa akmenī

cirstie varoņu tēli nav saistīti ar kādu noteiktu

laiku vai laikmetu, tajos iemiesotie vispārcilvē-
ciskie ideāli ietiecas mūžībā. Sie tēli un ideāli

bija saprotami mākslinieka laikabiedriem, tie būs

saprotami arī nākamajām paaudzēm.
Kārļa Zāles radītais monumentālais ansamblis

cieši ieaudzis dārzu arhitekta A. Zeidaka iepriekš
radītajā apkārtējā vidē. Te izpaužas estētiskās

vērtības, kas raksturīgas latviešu tautas celtnie-

cības tradīcijām. Tēlnieka māksla ir monumen-

tāla savā vienkāršībā un reizē tuva ar savu cil-

vēcisko mērogu. Tāpat kā latvju rija, tā stingri
stāv savā zemē, saplūdusi ar to, un, pasmēlusies
tās spēku, ceļas sarunai ar tautu.

Kārļa Zāles skulpturālie tēli organiski saistīti

ar monumentālo arhitektūru. Jau no agras

bērnības nonācis saskarē ar celtniecību un tās

materiāliem, viņš arī monumentālajā tēlniecībā

sastopas ar to. Tie ir vārti un siertas, atbalstu

mūri un terases, monumentālas margas, obeliski,

kāpnes. Celtniecības elementi veido telpu vai

papildina to. Bet arhitektūra savu formu valodā

arī runā ar cilvēku, izraisa noskaņas, pārdomas.

Tēlniecības un arhitektūras mijiedarbībā iegūst
abas. Kārļa Zāles monumentālā tēlniecība ir tā

saplūdusi ar arhitektonisko loģiku, ka brīžiem

to grūti atšķirt no monumentālās arhitektūras.

Tā saplūst ar arhitektūru, izaug no tās un ar tēl-

nieciskās mākslas izteiksmes līdzekļiem pastip-

rina, padziļina un vainago ansambļa mākslinie-

ciski idejisko saturu.

Šādai tēlniecības un arhitektūras sintēzei ne vien-

mēr var rast optimālus apstākļus tēlu uztverei.

Mūsu klimatiskajā zonā, kur tik maz saules, la-

bākas uztveres iespējas ir pilnplastikai ar iz-

teiksmīgu siluetu. Mazāk šo iespēju ir cilnim.

Kārlis Zāle mēģinājis šo pretrunu atrisināt, gan

saglabādams arhitektoniskās kompozīcijas prasī-

bas, gan pakļaudamies saules tecējumam debes-

jumā. Brāļu kapos tas pārliecinoši izdevies ar

galvenajā, frontālajā, skatā neredzamajiem, šķie-

tami nepateicīgi orientētajiem ievainoto jātnieku
tēliem. Tie visā savā izteiksmes krāšņumā at-

klājas dienas otrajā pusē, rietošās saules staros,

kad pārējo ansambli klāj pievakares krēsla.

Brāļu kapu tēlos sadodas rokās rīts un vakars,

saullēkts un saulriets.

No visiem tēlniecības veidiem Kārlis Zāle vis-

vairāk bija iemīļojis cilni. Atskaitot dažus

izņēmumus, viņa granītā, šūnakmenī vai traver-

tīnā cirstie tēli parasti neveido pilnīgi brīvi

stāvošus apjomus. Pat pilnplastikas tēlus Kārlis

Zāle gandrīz vienmēr balsta pret plakni. Tēlnieks

suverēni pārvalda gan zemcilni, gan augstcilni,

gan plakancilni.

Brāļu kapos Kārlis Zāle izmantojis latviešu

tautas folklorā smeltus tēlus, jo bija pārliecināts,
ka īsta māksla sakņojas dziļās tradīcijās. Viņš

labprāt pievērsās spēcīgu karavīru — cīnītāju,

folkloras varoņu tēliem', vienmēr jūsmoja par

Ausekļa, Pumpura, Raiņa dzeju.1 ledziļināšanās
latviešu folklorā — tautasdziesmās, daļēji arī

tautas teikās — devusi negaidītu rezultātu. Tau-

tasdziesmu teksti, to melodijas spēja izraisīt aso-

ciācijas, kas mākslinieka interpretācijā pārvei-

dojās par jaunu, vizuāli tveramu struktūru:

tautasdziesmu radītais pārdzīvojums tika iedzī-

vināts tēlniecības materiālā un kļuva par pat-

stāvīgu mākslas darbu.
2

Gandrīz katrā no Brāļu kapu skulpturālajām

grupām iedzīvināta kāda no tautasdziesmās

ietvertajām atziņām. Starp latvju dainām nav

sevišķi daudz kara dziesmu, taču gandrīz katra

no tām ieskanas kādā no Brāļu kapu ciļņiem.
Tautasdziesmas četrrindē ietvertā gudrība un pa-

saules skatījums Kārļa Zāles veidotajos tēlos pār-
audzis akmenī kaltajā varoņeposā, kurā iemie-

sotas vispārcilvēciskas idejas.

W el nebija izsludināts Brāļu kapu ansambļa

konkurss, kad oficiālajās aprindās radās doma

uzcelt pieminekli ar parādes funkcijām. 1922. ga-
da 27. jūnijā, kā to apstiprina Latvijas PSR Cen-

trālā Valsts vēstures arhīva materiāli, ierosinā-

jums tika virzīts tālāk. Ministru kabinets uzde-

va aizsardzības ministram «saziņā ar izglītības
ministru izstrādāt un iesniegt kabinetam priekš-
likumu par Piemiņas staba celšanu Rīgā». Bija
kļuvis zināms, ka «Lietuva jau, piemēram, paspē-

jusi uzcelt piemiņas zīmi Kauņā — vienkāršu lau-

ku akmeņu stabu»
3
, pie kura notiek parādes un

svinīgas sardzes maiņas.

Vienlaikus ar neveiksmīgi uzsāktajiem Brāļu

kapu pieminekļa konkursiem 1922. gada sep-

tembra sākumā tika gatavots otrs konkurss.

Tēlnieki B. Dzenis, T. Zaļkalns, E. Melderis,

K. Zāle un arhitekti E. Laube un E. Stālbergs tika

uzaicināti izstrādāt un iesniegt Ministru kabine-

tam priekšlikumu par «Piemiņas staba» celšanu

Rīgā. K. Zāle šo uzaicinājumu, kā jau iepriekš
minēts, saņēma, vēl atrazdamies Berlīnē.

'Aiders R., Dzeguze L. Viena mūža par maz, 44. lpp.
2Cielava S. Latviešu tēlotājas mākslas estētisko vērtību

meklējumi folklorā. — LPSR ZA Vēstis, 1984, № 9, 64. lpp.
3

Latvijas Kareivis, 1922, 11. jūl. [Informācija.]

Kur smēla spēkus Kārlis Zāle
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M. Liepiņas-Skulmes mets Brīvības pieminekļa konkursā.

1924.

Taču šis konkurss vēlamos rezultātus nedeva.

Un nopietnus priekšlikumus nevarēja pat gaidīt:
slēgtā konkursa dalībniekiem vēl nebija zināms

viens no galvenajiem priekšnoteikumiem — kur

celt. Par nenopietnību vai arī par pieredzes trū-

kumu liecināja projekta izstrādāšanai paredzētais
laiks — tikai nepilns mēnesis. Konkursa organizē-
tāji uzskatīja, ka «noderīgākā vieta šādam cīņu
piemineklim būtu agrākais Pētera piemineklis
Aleksandra bulvārī»1 (tag. Ļeņina ielā). Tomēr šim

ierosinājumam sabiedrībā bija daudz pretinieku,
bet kontrpriekšlikumiem — Ķīpsala, Klīversala,
Esplanāde (tag. Komunāru parks) v.c. — trūka pār-
liecinošas argumentācijas. Tāpēc jau tā paša gada
12. oktobrī Ministru kabinets (bez speciālistu
klātbūtnes!) izskatīja iesniegtos priekšlikumus
un vienojās pieminekli celt Aleksandra bulvārī

pēc E. Laubes projekta. Neviens no mākslinieku

metiem, to skaitā ari Kārļa Zāles priekšlikums,
atzinību neguva.

Arhitekts E. Laube Rīgā jau bija ieguvis zinā-

mu popularitāti. Pēc viņa projektiem pirms ka-

ra, galvenokārt pilsētas centrā, bija uzcelti

daudzi dzīvojamie nami. Turklāt 1922. gada
oktobri E. Laube veiksmīgi bija izpildījis atbil-

dīgu valdības pasūtījumu — pēc ugunsgrēka
bija vadījis bijušā Bruņniecības nama atjauno-
šanu un pārbūvi un iekārtojis tur Saeimas ēku

(tag. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija nams). lespējams, ka tieši šis apstāklis vērtē-

tājiem bija izšķirošais, apskatot iesniegtos pro-

jektus.
E. Laube «Piemiņas stabu» bija iecerējis kā

klasisku 27 m augstu obelisku, novietodams

to ielas asī starp Raiņa bulvāri un Pētera I pie-
minekļa postamentu. Obelisks bija pacelts uz

kvadrātveida terases, kuru pa perimetru aptvēra
klasiska balustrāde. Monumentālas kāpnes sa-

vienoja terasi ar ielas līmeni. Obeliska lejas-
daļā autors bija paredzējis ciļņus ar valsts varas

simbolu atveidiem, kā arī Krišjāņa Barona un

Kronvaldu Ata portretus.
2

Vienā pusē būtu Kriš-

jānis Barons un viņa aicinājums «Uz priekšu,
brāļi, naigi, naigi, mums piedernākamajie laiki!»,
otrā — Krcļnvaldu Atis un viņa vārdi «Mosties,

celies, strādā!». E. Laube savu priekšlikumu bija
nosaucis par «Kritušo kareivju un Uzvaras pie-
minekli». Tas bija daudzkārt pasaules memoriālo

pieminekļu praksē atkārtots, arhitektoniski ne-

vainojams obeliska variants, bet bez izteiktām

individualitātes iezīmēm. Konkursa rīkotāji, bū-

dami pārliecināti par veiksmīgo izvēli, ievadīja
pat sarunas, lai Somijā iegādātu 30 m augstu
viengabalainu pulēta granīta kolonnu. Pamatak-

meni paredzēja guldīt jau 1923. gada Līgosvētku
priekšvakarā.
Tomēr E. Laubes projektam nebija lemts īsteno-

ties: 1923. gada 25. aprīlī Ministru kabinets

bija saņēmis 57 gleznotāju, rakstnieku, mūziķu
un aktieru parakstītu iesniegumu, kas norādīja
uz E. Laubes priekšlikuma zemo māksliniecisko

līmeni («. .
šis projekts nav nekas cits kā parastā

kapu pieminekļa materiāls palielinājums. [. .]
Līdzīgu tam ir daudz izskaisīti pa Eiropas
pilsētu kapsētām»). Tika ierosināts sastādīt

'Aleksandra bulvāris par Brīvības bulvāri tika pārdēvēts
ar Rīgas domes 1923. g. 6. sept. lēmumu. Pētera pieminek-
li — bronzas jātnieka statuju uz granīta postamenta
(tēlnieks G. Smits-Kasels) —

uzcēla 1910. gadā, atzīmējot
200. gadadienu, kopš Rīga bija atbrīvota no zviedru virs-

kundzības. Pirmā pasaules kara laikā (1915. gadā) skulptūru
evakuēja uz Petrogradu, bet ceļā kuģis pie Igaunijas kras-

tiem tika nogremdēts. Daļēji bojātā skulptūra pēc kara tika

izcelta un 1934. gadā atgādāta uz Rīgu. Postamentu nojauca,
uzsākot Brīvības pieminekļa celtniecību.

ilustrēts Žurnāls, Ш23, № 29, 39. lpp. [Informācija.]
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K. Zāles mets 1924. gada konkursā

pieminekļa būves komisiju <mo mūsu labā-

kajiem māksliniekiem — tēlniekiem T. Zaļ-

kalna, E. Meldera, B. Dzeņa un K. Zāles»1. Kon-

fliktsituācija vēl vairāk saasinājās, kad E. Laube,

saņēmis kā avansu honorāra daļu, pieprasīja,
lai viņam izmaksā arī atlikušo summu. Kā

liecina Latvijas PSR Centrālā Valsts vēstures

arhīva materiāli, Ministru kabinets — acīmre-

dzot sabiedriskās domas ietekmē — bija

spiests galīgo norēķināšanos E. Laubem atteikt.

Šāds pavērsiens pašā pieminekļa celtniecības

sākumā nesolīja neko labu. Domstarpības, strīdi,

intrigas nespēja radīt pieminekļa realizācijai

nepieciešamo veselīgo atmosfēru. Gandrīz devi-

ņus gadus ilga cīņas, kurās personiskās intereses

nereti ņēma virsroku pār saprātu.

Tāpēc Ministru kabinets bija spiests grozīt agrāko

lēmumu un 1923. gada 9. oktobrī izsludināja

jaunu konkursu. 2 Nedaudz vēlāk (22. novembrī)

tika grozīts darbu iesniegšanas termiņš, kuru

saskaņā ar konkursa dalībnieku lūgumu pārcēla

no 1924. gada 1. aprīļa uz 15. maiju.
3

Šoreiz konkursa sarīkošanai tika veikti nopietni

priekšdarbi. Profesoram K. Rončevskim un do-

centam P. Kundziņam uzdeva izstrādāt jaunus

konkursa noteikumus. Tika nodibināta īpaša

komisija, kuras sastāvā iekļāva valdības, Latvijas
Mākslas akadēmijas, Latvijas Universitātes un

vairāku mākslinieku biedrību pārstāvjus. Tās

uzdevums bija rūpīgi izvērtēt un apstiprināt
konkursa noteikumus, kuros, starp citu, tika

sacīts, ka sacensība ir atklāta un ka tajā var

piedalīties «Latvijas pilsoņi un latvieši ārzem-

nieki». Atsevišķi mākslinieki uzaicināti netika.

arī norādīts, ka piemineklim cēlās, skaidrās

un saprotamās formās jāizteic Latvijas atbrīvo-

šanas ideja, kuru pieļaujams «ietērpt kā skulptū-

ras, tā arī arhitektūras veidolā»4. Pieminekļa iz-

maksa nedrīkstēja pārsniegt 300 000 latu. Par

trim labākajiem projektiem bija paredzētas nau-

das prēmijas. Vēlreiz tika konkretizētā arī

monumenta novietne: piemineklis ceļams uz

r

Šiliņš J. Brīvības pieminekļa sacensību vēsture. —
Senatne

un Māksla, 1934, № 4, 188. lpp.
2Noteikumi par Brīvības pieminekļa projekta izstrādāšanas

sacensību. —
Valdības Vēstnesis, 1923, 6. nov.

3 Brīvības pieminekļa sacensības noteikumi. :— Turpat, 26.

nov.
4 Brīvības pieminekļa sacensības noteikumi. — Valdības Vēst-

nesis, 1922, 26. nov.
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Brīvības bulvāra starp Raiņa bulvāri un kanāla

tiltu.1
Tika iesniegti 29 projekti, to vidū 4 zīmējumi.

Vērtējumu ārpus konkursa gaidīja arī E. Laubes

obeliska projekts. Priekšlikumus izskatīja žūrija,
kuras sastāvā bez valdības pārstāvjiem bija arī

profesors E. Felsbergs un docents P. Kundziņš no

Latvijas Universitātes, profesors J. un

profesors K. Rončevskis no Latvijas Mākslas

akadēmijas un gleznotājs R. Suta no Rīgas māksli-

nieku grupas.
2 Žūrija vilcinājās ar lēmuma pie-

ņemšanu. Daudzās sēdes, kaut arī tās notika aiz

slēgtām durvīm, nespēja saglabāt pārrunu sle-

penību. Tas «gribot negribot deva iespēju gaisā
sadzirdēt ja ne katra, tad daudzu autoru vārdus,

kuru darbiem uz anonīmu noteikumu pamata

varēja piemaisīties personīgo attiecību iespaidi
vērtēšanā».

3

Realizācijai netika ieteikts neviens no iesniegta-

jiem projektiem. Tāpēc konkursa žūrija pieņēma
Zālamana spriedumu: pirmo godalgu nepiešķīra

un atzīmēja tikai relatīvi labākos. Tika piešķirtas
3 godalgas un 5 prēmijas. Pirmajai un otrajai

godalgai paredzētās summas sadalīja līdzīgās

daļās un piešķīra projektiem ar moto «Latvija»,
kura autore bija tēlniece Marta Liepiņa-Skul-

me, un ar moto «Par dzimteni» — tēlniekam

Kārlim Zālēm. Trešo prēmiju piešķīra arhitektam

A. Medlingeram. Prēmēti tika arī projekti, kuru

autori bija E. Melderis, V. Treijs, P. Kampe (kopā

ar V. Treiju), A. Cīrulis un T. Zaļkalns. 4

Martas Liepiņas-Skulmes risinājums — monu-

mentāls, uzbūvē vienkāršs, saskaņots ar apkār-

tējo pilsētas telpu; visumā pārdomāta arī ansam-

bļa novietne. Kompozīcijas centrā bija masīvs,

uz cilindriska, pasmagās arhitektoniskās formās

veidota stilobata uzsliets padrukns obelisks. Tā

priekšā bija novietots Lāčplēša tēls — galvenās

idejiskās slodzes nesējs. Te iemīļotajā folkloras

motīvā tika iedzīvināta skaidri izteikta simbo-

lika — tautas mūžsenās alkas pēc brīvības un

gatavība aizsargāt to. Ansamblis pamatkoncep-

cijā bija loģiski būvēts, zemnieciski smagnējs,

gaiša optimisma caurstrāvots.

Kārļa Zāles projektā bija paredzēti divi viens

otram blakus dziļumā izvērsti masīvi bloki, papil-
dināti ar ciļņiem. Šie «Brīvības vārti», kā

kompozīciju dēvēja prese, bija ļoti tālu no

vēlākajos gados realizētā projekta. «Vārtu»

ievadījumā uz augsta postamenta pacēlās sērojo-
šie jātnieki, kas bija līdzīgi vēlāk Brāļu kapos

realizētajiem tēliem. Kārlis Zāle nebija atrisi-

nājis saistību ar apkārtējo vidi: uzsvērtā, piemi-
neklim cauri ejošā ass gan sakrita ar bulvāra

asi, bet neatrada loģisku noslēgumu ne Vecpil-
sētas, ne Ārpilsētas pusē.

Klasiskā rotondā ietvertu obelisku arhaiskā in-

terpretācijā bija izstrādājis arhitekts A. Medlin-

gers.

Viņam piešķirta treša prēmija bija pārak augsts

novērtējums visumā viduvējam projektam.
No pārējiem prēmētajiem projektiem interesants

bija tēlnieka E. Meldera priekšlikums. Pieminek-

lis bija veidots tēlnieka tolaik iemīļotajā kubis-

tiskajā manierē. Monumentā valdīja līmenisko

un svērtenisko līniju, kā arī taisnstūru pārdomāta

saskaņa. Lineāri risināts, tas labi iekļāvās

pilsētas vidē.

Zemāk par savām spējām konkursā piedalījās
«kādreiz daudzsološais un pēdējos gados maz ie-

Noteikumi par Brīvības pieminekļa projekta izstrādāšanas

sacensību.
—

Valdības Vēstnesis, 1923, 6. nov.
2

Latvijas Kareivis, 1924, 2. maijā. (Informācija.)
3
Madernieks J. Brīvības piemineklis. — Latvijas Kareivis,

Г924, 13. jūn.
4
Latvijas Kareivis, 1924, 22. maijā. (Informācija.ļ

Brīvības pieminekļa celtniecības sakums
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priecinoša rādījušais rodēnists Zaļkalns» 1. Arī

ārpus konkursa vērtējamais E. Laubes obeliska

projekts šoreiz tika uzskatīts par nepiemērotu

esošajai vietai un izpelnījās pārmetumus, ka «nav

mērogā ar pilsētu».
Žūrijas slēdzieni tomēr nebija konsekventi

Sabiedrības neapmierinātību un neizpratni izrai-

sīja tas, ka mākslinieciskā ziņā viduvējais A. Med-

lingera projekts bija novērtēts augstāk par

T. Zaļkalna un E. Meldera metiem.

Tāpēc 1925. gada martā bija nolemts sarīkot

slēgtu konkursu, uzaicinot piedalīties tajā K. Zāli,

M. Liepiņu-Skulmi, T. Zaļkalnu, E. Melderi un

E. Laubi. Tika norādīts, ka iesniedzami vai nu

pilnīgi jauni, vai pārveidoti projekti. Arī šo-

reiz neviens no metiem netika atzīts par reali-

zēšanas cienīgu.
Pretrunīgie žūrijas vērtējumi nonāca presē.

Tas sabiedrībā izraisīja jaunas intrigas. Kaislības

tika sakurinātas arī pašu mākslinieku vidū. Daži

no viņiem apskauda Kārli Zāli par panākumiem

Brāļu kapu un Brīvības pieminekļa konkursos.

Šie cilvēki meklēja atbalstu Saeimā, ierosinā-

dami, lai Zālēm vairs neļauj otrā konkursā pie-

dalīties. Sabiedrības intrigas, buržuāziskās val-

dības svārstības šajā jautājumā noveda Brīvības

pieminekļa lietu pilnīgā strupceļā. Turklāt valdī-

ba līdzekļu trūkuma dēļ vispār atteicās no pie-
minekļa finansēšanas.

Sakarā ar to 1928. gada 11. janvārī tika nodi-

bināta Brīvības pieminekļa komiteja, kas pārņēma

organizatorisko iniciatīvu savās rokās. Tā kā

valsts rīcībā nebija līdzekļu pieminekļa celtnie-

cībai, bija jāizvērš ziedojumu vākšana no iedzī-

votājiem, organizācijām, uzņēmumiem. Šim no-

lūkam tika izveidots plaši sazarots Brīvības

pieminekļa komitejas rajona komiteju tīkls

Rīgā un visās Latvijas pilsētās un apriņķos.
Kā redzams no Latvijas PSR Centrālā Valsts

vēstures arhīva materiāliem, daļa strādniecības

ziedojumu vākšanu neatbalstīja. Ko tas nozīmē

«Brīvības piemineklis»? — viņi jautāja. Strād-

nieku vara taču bija samīta, pagrīdē norisa

cīņa par tās atjaunošanu. Citi izteica priekšlikumu
celt kaut ko praktisku, piemēram, tiltu pār Dau-

gavu, muzeju vai bibliotēku.

lerosinājumu celt nevis «idejisku» pieminekli,
bet gan tiltu pār Daugavu vai kādu sabiedriski

nozīmīgu ēku atbalstīja arī vairākas iestādes.

Pa to laiku līdzekļi tika vākti dažādos veidos:

uzņēmumos, rūpnīcās, mācību iestādēs; ielās

izgāja studenti un skolēni ar ziedojumu kārbiņām;
tika rīkotas loterijas, deju vakari, sarīkojumi,
kuru ienākumus ieskaitīja pieminekļa fondā. Lī-

dzekļus guva arī ar reklāmas sludinājumiem
avīzēs. Aiz finansiāliem apsvērumiem reklāmai

tika atļauts izmantot topošā pieminekļa būvlau-

kumā uzceltās halles sienas.
3 Šādā veidā izdevās

savākt visai prāvus līdzekļus — vairāk nekā

vienu miljonu latu.
4

Presē joprojām apsprieda ceļamā pieminekļa
atrašanās vietu. Bija tādi, kas izraudzītč novietni

Brīvības piemineklim joprojām apšaubīja. Šeit

taču Padomju Latvijas laikā 1919. gada 1. Maijā
bija notikusi karaspēka parāde, kur piedalījās
sarkanie strēlnieki un kavalēristi, šeit Pētera I

pieminekļa priekšā bija uzcelta tribīne, tika

teiktas musinošas runas. Izvērsās diskusijas.
Atkal tika minēti visdažādākie pieminekļa

novietojuma varianti — Klīversala (tagadējā
Uzvaras parka teritorijā), Esplanāde, Daugavmala,
Pils laukums v. c. Pilsētas izbūves komisija
savukārt par viscienīgāko pieminekļa novietni

uzskatīja Ķīpsalu, pamatojot savu priekšlikumu

'Sku/me U. Brīvības pieminekļa sacensība. — Latvijas Ka-

reivis, 1924, 13. jūn.
2
Turpat.

3
Lai darbus varētu veikt arī ziemā, virs iecerētā piemi-

nekļa būvlaukuma bija uzcelta vairākus desmitus metru

augsta pagaidu celtne.

4Tā kā iegūtie līdzekļi ar uzviju sedza izdevumus, tad

vēlāk, celtniecībai noslēdzoties, Brīvības pieminekļa ko-

miteja atlikušos līdzekļus nodeva Bjāļu kapu komitejai

ansambļa galīgajai pabeigšanai.
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ar to, ka Brīvības piemineklis, kuģiem iebraucot

Rīgā, labi veikšot arī bākas uzdevumus. Citi

savukārt iebilda: Ķīpsalā bāka neesot vajadzīga,
tad jau labāk celt pieminekli Kolkasragā. . .

Diskusijā iesaistījās arī rakstnieki. Tā, piemēram,
Anna Brigadere ierosināja Brīvības pieminekli
celt galvaspilsētas augstākajā un skaistākajā
vietā. «Tāda mums ir Bastejkalns,» viņa teica,

«veco Rīgas nocietinājumu mūru palieka, kur

vēl līdz šodienai rēgojas banāla kafejnīca. Bastej-
kalns, arī simboliski ņemot, kā radīts Brīvības

piemineklim. [. .1 No mūsu meistara Zeidaka

rokas veidotu krūmu un rožu grupām pret visām

debespusēm grandiozas kāpnes uz pieminekli —

jau tā vien ir augšupejoša doma.»1
Tikai 1931. gada 18. jūnijā Rīgas pilsētas valde

ilgajām diskusijām pielika punktu un nolēma,

ka piemineklis tomēr ceļams Brīvības bulvārī —

kā galvaspilsētas centrālajā artērijā — tanī vietā,

kur pirms Pirmā pasaules kara atradās piemi-
neklis Pēterim I.

Brīvības pieminekļa komiteja panāca arī vieno-

šanos ar pilsētas būvvaldi par kanāla tilta papla-
šināšanu. Tādu nepieciešamību izraisīja ielas ass

nobīdīšana — tilta ass nesakrita ar bulvāra asi.

Tāpēc tilts bija jāpaplašina kanāla lejasteces
virzienā. Bija jāpārkārto arī tramvaja sliedes. 2

Tika izsludināts jauns konkurss. Norādītajā

termiņā — 1930. gada 1. septembrī — bija

iesniegti 32 projekti. Atbildīgajam darbam žūrijā
tika nozīmēti septiņi locekļi: no Mākslas aka-

dēmijas — rektors profesors V. Purvītis, pro-

fesors K. Rončevskis, docents B. Dzenis; no arhi-

tektu biedrībām — docents E. Stālbergs un

arhitekts M.Ozmīdofs. Žūrijā tika iekļauti arī

divi valdības pārstāvji.
Jau pirmajā sēdē no vērtēšanas tika izslēgti 23

projekti: 12 kā neatbilstoši konkursa noteiku-

miem, 11 — kā acīm redzami mazvērtīgi. Aizklāti

balsojot, ar 5 balsīm (no septiņām) pirmā godalga
tika piešķirta projekta «Mirdzi kā zvaigzne»
autoram Kārlim Zālēm. Otro godalgu ar 4 balsīm

saņēma projekta «Trīs zvaigznes» autors Teodors

Zaļkalns, bet trešo piešķīra projekta «Es-dūr»

autoram Kārlim Baumanim (Zemdegam). Tikai

ar vienas balss vairākumu izšķīrās pirmās prē-

mijas liktenis.

Kādi tad bija Kārļa Zāles un Teodora Zaļkalna

priekšlikumi?
Kārlis Zāle savā projektā bija pilnīgi atteicies

no 1924. gada konkursā iesniegtās «Brīvības

vārtu» tēmas, kas sasaucās ar Brāļu kapu ieejas
arhitektonisko izveidi, un izvēlējies obeliska

motīvu, kura pieteikums bija redzams jau 1925.

gada konkursam iesniegtajā projektā: uz augsta

postamenta pacelts alegorisks Latvijas (papild-
variantā — Lāčplēša) tēls, bet postamenta pa-

matnē — izvērsta skulpturāla grupa. Tagad šī

pati tēma bija izstrādāta skaidrāk un drošāk.

Apskatot abu izcilo tēlnieku priekšlikumus,

jāatzīst, ka tie visumā ir līdzīgi. lespējams, ka

arī tāpēc žūrijai bija tik grūti izšķirties. Abos

gadījumos redzams obelisks. Abos variantos tas iz-

aug no arhitektoniskas pamatnes. Kārļa Zāles risi-

nājumā pie pamatnes paceļas četrās pakāpēs izvēr-

]Brigadere A. Kur pacelties Brīvības piemineklim? — Jau-

nākās Ziņas, 1929, 17. dec.
2

Tramvaja satiksme Brīvības bulvārī (vēlāk — Ļeņina ie-

lā) pastāvēja līdz 1949. gadam.

Brīvības pieminekļa celtniecības sākums.
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stas skulpturālas grupas. Viņa priekšlikums arī

vairāk dekoratīvs: ansambļa arhitektoniskā uzbū-

ve izaug no tēlnieciskās koncepcijas. Tomēr nepie-
tiekami vēl saskaņota attiecība starp tektonisko

kodolu un skulpturālajām grupām. Piemineklis

pārslogots ar tēlnieciskiem elementiem. Idejisko
saturu galvenokārt atsedz viegli saprotamās
četros stāvos (realizētajā piemineklī ir trīs stāvi)
izkārtotās alegoriskas kompozīcijas, kuras nomā-

kušas nojaušamo, bet modelī vēl apslēpto masu

tektoniku.

Teodors Zaļkalns savu ieceri veidojis konstruk-

tīvāku, proporcijās vairāk pārdomātu. Ideja
ietverta arhitektoniskajā kompozīcijā: šķautņai-
nās formās risinātais vairākpakāpju obelisks

sniedz dinamisku, augšuptiecošu, zemtekstā ap-

slēptu brīvības koncepciju. Skulpturālajiem mo-

tīviem — traucošajiem jātnieku tēliem, kas ciļņa

veidā iekļauti pieminekļa bāzē, — ir pakārtota
loma. Kārļa Zāles iecere, kaut arī sarežģīta,
vairāk saprotama. Teodora Zaļkalna risinājums
ir arhitektoniski stingrāks, bet pārāk nosacīts,

tāpēc grūtāk uztverams. Aiz šiem apsvērumiem

žūrijas vairums nosvēries Kārļa Zāles pusē.
Teodora Zaļkalna draugi un cienītāji, nepiekriz-
dami žūrijas lēmumam, iesniedza Brīvības piemi-

nekļa komitejai protestu un izteica vēlēšanos,
«lai Brīvības pieminekļa celšanu uzdod tēlniekam

T. Zaļkalnam» 1. Tomēr šis iesniegums nespēja

komitejas lēmumu ietekmēt.

Atzinīgi vārdi presē tika veltīti jaunajam tēl-

niekam Kārlim Baumanim (Zemdegam). Daudzus

valdzināja piemineklī iekļautā alegoriskā ideja —

šķēps pārvēršas koklē: cīņas gars apvienojas
ar dziesmu.

Divu latviešu tēlniecības vadošo meistaru Kārļa
Zāles un par viņu divpadsmit gadus vecākā

Teodora Zaļkalna divcīņa konkursos jau otro

reizi bija vainagojusies ar paskaļā, enerģiskā,
nerimtīgi darbīgā kurzemnieka uzvaru. Diemžēl

tas kļuva par iemeslu, lai draudzība, dzimusi

Pēterburgā un nostiprinājusies Berlīnes posmā,

pāraugtu nelabvēlībā un naidā, kas nenorima pat

pēc Kārļa Zāles nāves. Teodoram Zaļkalnam, kas

pēc dabas bija klusāks un biklāks, šķita, ka viņam

tiek nodarīts pāri.
1930. gada decembrī žūrija uzdeva Kārlim Zālēm

ienest projektā vēl dažas izmaiņas, to uzlabot.

Pieminekļa celtniecības vadībai tika radīta

Brīvības pieminekļa komitejas Tehniskā komite-

ja, kuras locekļu vidū bija Mākslas akadēmijas
rektors profesors V. Purvītis, profesors K. Ron-

čevskis, profesors P. Feders, docents E. Stālbergs,
inženieris A. Jagars, dzejnieks K. Skalbe un tēl-

nieks K. Zāle.

Kārlis Zāle ar milzīgu enerģiju ķērās pie darba,

un jau 1931. gada jūnijā viņa uzlabotais pro-

jekts tika pieņemts realizēšanai. Visumā tas

atbilda pieminekļa pašreizējam izskatam. Jau

tā paša gada novembrī Brīvības piemineklim tika

guldīts pamatakmens.

Līgumu ar tēlnieku noslēdza tikai 1931. gada
oktobrī — īsi pirms pamatakmens likšanas.

Šajā līgumā bija teikts, ka tēlnieks «apņemas

izveidot ģipsī, izkalt akmenī, atliet bronzā

(pirmajos variantos Brīvības tēlu bija paredzēts
atliet bronzā — V.A.) un uzstādīt galīgā veidā

Brīvības pieminekļa tēlnieciskās grupas — ar

savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem

(izņemot travertīna akmeņus) par 440 tūkstoš

latiem»
2
. Darbi jānobeidz četru gadu laikā. Ter-

miņa neievērošanas gadījumā tēlnieks maksā ko-

mitejai sodu — 50 latu — par katru nokavētu

]SHiņš J. Brīvības pieminekļa sacensības vesture. — Senat-

ne un Māksla, 1936, № 4, 199. lpp.
2Sī sākotnējā summa pieminekļa realizācijas gaitā vairāk-

kārt tika pārsniegta.
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dienu. Tēlniekam jārūpējas par strādnieku apdro-
šināšanu pret slimībām un nelaimes gadījumiem.
Viņam nav tiesību prasīt atlīdzību par zaudēju-

miem, kuri varētu celties sakarā ar strādnieku

algas paaugstināšanu vai streikiem. 1
Lasot šos ārkārtīgi stingros noteikumus, jādomā,
ka ne katram māksliniekam, pat ļoti talantīgam,
šāds darbs varēja būt pa plecam. To spēja veikt

vienīgi tāds cilvēks, kāds bija Kārlis Zāle, — labs

organizators, apveltīts ar milzīgām darbaspējām,

nenogurdināms, nesaudzīgs pret sevi, ar vērienu.

Tā bija viņa sūtība un dzīves piepildījums. Uz-

devuma veikšanai bija nepieciešams pieaicināt

arī arhitektu. Kārlis Zāle gribēja, lai šoreiz tas

būtu viņa novadnieks Ernests Stālbergs. 1932.

gada 21. martā Brāļu kapu komiteja šo vēlēšanos

respektēja, parakstīdama ar arhitektu līgumu.
Saskaņā ar to viņš apņēmās izstrādāt celtniecības

projektu un veikt būvvadību. Kā liecina Latvijas
PSR Oktobra revolūcijas un sociālistiskās celt-

niecības arhīvā saglabātais «Stālberga fonds»2,
viņa līgumā noteiktās funkcijas ietvēra tikai

nelielu daļu no veicamā darba. Tēlnieka un

arhitekta sadarbībā ietilpa 'proporciju un detaļu

precizēšana, polihromiskās kompozīcijas izstrā-

dāšana.

Arhitektonisko un celtniecisko rasējumu izpildī-
šanai E. Stālbergs pieaicināja savus audzēkņus,

vēlākos arhitektus N. Voitu un A.Laukirbi.

Pieminekļa statiskās aplēses (pamatiem, obeliska

dzelzsbetona stobram, terases pārsegumam) veica

būvmehānikas speciālists profesors P. Zīlīte. 3

Monumenta konstruktīvo risinājumu un reali-

zāciju sarežģīja inženierkomunikācijas — pazemē
esošais lietus pārgāzēs kolektors (diametrs
960 mm), kuru vajadzēja saglabāt. (Tas arī

pašreiz dziļi pazemē garenas! šķērso pieminekli.)
Kārļa Zāles un Ernesta Stālberga ciešajā sadar-

bībā projekts darba gaitā vēl tika uzlabots,

kļuva arhitektoniski stingrāks. Daudzos vari-

antos, kas saglabājušies arhīvā
4
, redzams, kā

veidojusies uzeja uz terases, kā tika izstrādāti

priekšlikumi ielas un laukuma pārbūvei, apkārt-
nes pārveidošanai, detaļu noslīpēšanai. Daudzi

varianti izstrādāti, lai atrastu optimālo piemi-

nekļa funkcionālo piesaisti ielas telpai. Arhi-

tektoniskajā koncepcijā pat bija mēģinājums

piemineklim radīt otru — šķērssimetrijas asi,

paredzot līdzīgu terasi arī Vecrīgas pusē un

izkārtojot līdzīgas plašas pusloka kāpnes. Auto-

riem šaubas izraisījusi arī pieminekļa pamatfor-
ma, tāpēc bija izstrādāti varianti uz kvadrāta,

astoņstūra un apļa bāzes.

Paplašinātais kanāla tilts deva iespēju izcelt

pieminekļa simetrisko kompozīciju. Bija pat

padomā to uzsvērt ar divām arhitektoniski

līdzsvarotām celtnēm starp kanālu un Aspazijas

(tag. Padomju) bulvāri. Lai varētu izveidot

nobeigtu pilsētbūvniecisku kompozīciju, nolēma

sarīkot konkursu, tika pat izstrādāti konkursa

noteikumi. Jaunajām celtnēm vajadzēja izveidot

savdabīgus propilejus Vecrīgas arhitektoniskai

saistībai ar pieminekli. Pārāk lielās izmaksas dēļ
konkurss tomēr tika apturēts un tā realizācija
atcelta.

5

Paša pieminekļa centriskās kompozīcijas uzsvēr-

šanai bija paredzēts paplašināt apkārtējo lau-

kumu, tā kontūru noslēdzot ar arhitektonisku

arkādi. Sim nolūkam bija nepieciešams pilnīgi

pārkārtot apstādījumus. No visiem izstrādātajiem

priekšlikumiem bija realizēts vienīgi kanāla tilta

un neliela ielas posma paplašinājums, kā arī

A. Zeidaka vadībā nedaudz tika pārkārtoti ap-

stādījumi.
Pēc Kārļa Zāles ieceres, ansamblis bija veidojams
dažādos toņos. E. Stālbergs izstrādāja vairākus

pieminekļa variantus dažādā krāsu salikumā:

galvenie arhitektoniski tēlnieciskie materiāli bija
divu toņu granīts un travertins.

Latvijas zemes dzīlēs nav granīta iežu. Vairākās

vietās sastopamos lielos iežu atlūžņus — laukak-

meņus — Kārlis Zāle kā tēlniecības materiālu

neatzina. Un tam ir savs pamatojums. Latvijas
laukakmeņi, kuri dažkārt sasniedz ievērojamu
apmēru, nebija piemēroti tēlnieka iecerētajiem
liela mēroga monumentāliem ansambļiem, jo
dažādā notonējuma, struktūras un graudainuma

dēļ nespēja nodrošināt lielu skulpturālu grupu

kompozīcijas viengabalainību. Tāpēc monumen-

tālo tēlu vajadzībām bija jāsagādā granīts, kas

lielās arhitektoniskās masās vai tēlnieciskās

grupās saglabātu toņa un struktūras viendabību.

Lielais vairums granīta tika iegūts Somijas
akmeņlauztuvēs. Vienojies ar Kārli Zāli, Ernests

Stālbergs pasūtīja somu firmai «Finska Stenindus-

tri A/B» gaišpelēko Leipestenes un sārto Mir-

skilas granītu.
0

Brīvības piemineklim atsevišķās vietās iecerētais

šūnakmens bija maz piemērots «diferencētākai

formu izteiksmei»'. Bez tam tā krājumi vairs ne-

bija pietiekami. Tāpēc šūnakmens vietā tēl-

nieks un arhitekts izšķīrās izmantot travertīnu.

Faktūrā tas ir tuvs šūnakmenim, tikai nedaudz

blīvāks un tonī — gaišāks, siltāks, vairāk kon-

trastējošs ar izraudzītajiem granīta toņiem.

Latvijā arī travertīna iegulu nav, tāpēc tas tika

iegādāts Luidži Bartolīni lauztuvēs Tivoli (Itā-

'LCVORA, 95. f., 1. apr., 9. lieta, 4.-6. lp.
LCORA, 95. f., 1. apr., 9. lieta, 12.—13. lp.
"Turpat, 6. lieta, 9.—10. lp.
"Turpat, 5., 7., 12., 13. v. с. lieta.
s
LCVORA, 95. f., 1. apr., 8. lieta, 1.—2. lp. Konkursa no-

saukums bija «Brivības bulvāra pārveidošana posmā starp

Brīvības pieminekli un Kaļķu (tag. Ļeņina ielas posms

Vecrīgā — V. A.) ielu».
6

LCVORA, 95. f„ l. apr., 41. lieta.

7
Turpat, 7. lieta, 1.—2. lp.
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Brīvības piemineklis 1936. gadā.

lijā). Kārļa Zāles darbos, to skaitā arī Brīvības

piemineklī, travertins izmantots gan smalkākai

formu plastikai, gan arī ansambļu arhitektonis 7

kajos elementos — sienu apdarē kā apšuvuma

materiāls.

Tā kā Latvijas tēlniecības un arhitektūras prakse

travertīna fizikālās īpašības nebija zināmas,

daudzos izraisīja šaubas tā piemērotība musu

klimatiskajiem apstākļiem. Garākā sarakstē starp

E. Štālbergu un Itālijas un Austrijas speciālistiem

tika iegūts travertīna raksturojums. Izrādījās, ka

bažas daļēji bijušas pamatotas. Atsauksmes,

kuras atsūtīja Milānas arhitekts G. Muncio un

Vīnes Tehniskās augstskolas profesors A. Kis-

lingers, atzina travertīna piemērotību pieminekļa

celtniecībai, gan ar piebildi, ka pirms apstrādā-

šanas tas prasa ilgu žāvēšanu. Šada informācija

deva pamatu noslēgt līgumu ar piebildēm par

travertīna iepirkšanu L. Bartolīni akmeņlauztu-

vēs Tivoli. 1
Par rūpību, ar kādu tika sekots travertīna

iegādei un atlasei, liecina profesora K. Rončev-

ska vēstule E. Štālbergam no Romas, kur viņš

bija ieradies veseļošanās nolūkā 1932. gada jūni-

jā: «Dārgais Ernest Jakovļevič (vēstule rakstīta

krievu valodā — V.A.), . .apskatījām visas rak-

tuvju vietas un norādījām slāņus, kuri atbilst

mūsu prasībām. Kas attiecas uz sagatavoto bloku

kvalitāti. . , tad, pēc manām domām, tie ir

nevainojami: labāku materiālu nevar vēlēties.

Mani satrauc vienīgi tas, ko es paredzēju ag-

rāk, t. i., bloku izmēri. Ērtāk būtu bijis sadalīt

mazākos blokos, bet tas ir Jūsu un Zāles lieta..

Vispār aprobežojos vienīgi ar slavinošām atsauk-

smēm par akmens kvalitāti.»
2

Visus blokus pēc atvešanas Stālbergs un Zāle

pārbaudīja Rīgas muitas dārzā, noteikdami to

izmērus, kubatūru, svaru, turklāt darīja to ļoti

rūpīgi. Tā, piemēram, 1932. gada 30. decembrī

komisija, kuras sastāvā bija arī pazīstamais
būvmateriālu speciālists docents A. Malvess, no

21 atsūtītā bloka trīs nepieņēma. Akmens blokus

tālāk uz celtniecības vietu pārveda ar speciāli
iekārtotām tramvaja platformām,
īpašas problēmas izraisīja Brīvības tēla atliešana

bronzā. Tā kā Latvijā nebija uzņēmumu, kas to

varēja veikt, tika ievadītas sarunas ar O. Meijera
firmu Stokholmā. Firmas pakalpojumi izrādījās

ļoti dārgi.
3

Tāpēc finansiālu apsvērumu dēļ (ārze-

mēs vajadzēja iepirkt 5 tonnas bronzas) nācās

meklēt citu risinājumu. Tika nolemts Brīvības

tēlu kaldināt varā, šim nolūkam Zviedrijā iegā-

dājoties 2—2,5 mm biezas vara loksnes, kopsvarā

apmēram, vienu tonnu. Tas jūtami samazināja

skulptūras svaru un ievērojami vienkāršoja obe-

liska statisko aplēsi. Tomēr vara kaldināšana

izraisīja jaunas problēmas: Latvijā nebija piere-

dzējušu varkaļu — monumentālistu. Tāpēc 1935.

gada februārī tika noslēgts līgums ar pazīstamo
zviedru tēlnieku R. Mirsmedenu, kurš jau bija

darinājis vairākus darbus Stokholmas rātsnamam

un citām sabiedriskām ēkām. Līgumā bija pa-

redzēts, ka Brīvības tēls tiks kaldināts Zviedrijā
un pēc tam uzstādīts Rīgā. Varkaļa pienākumos

ietilpa arī tēla patinēšana, zvaigžņu un jostas

apzeltīšana.
4

Lai apgūtu šo Latvijā vēl maz izpla-

tīto metālapstrādes veidu, uz Zviedriju apmācī-
bai tika komandēti latviešu mākslinieki metāl-

kalēji J. Zobens un A. Naika. Viņiem bija uzticēta

zvaigžņu kaldināšana.

95. f., i. apr., 7. lieta, 1.—3., 45.-47. lp.

-Turpat, 38. lieta, 45.-49. lp.
3
Turpat, 40. lieta.

<LCVORA, 95. f., 1. apr., 5. lieta, 39. lp.
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Celtniecības darbi visumā ritēja straujā gaitā.
Akmens figūru kalšana notika darbnīcās Gaujas

ielā, kas bija iekārtotas jau agrāk Brāļu kapu

vajadzībām, kā arī tieši pieminekļa vietā. Jāat-

zļmē, ka Kārlim Zālēm bija krietni palīgi —

prasmīgi akmens tēlniecības darbu izpildītāji:
Mākslas akadēmijas audzēkņi Mārtiņš Šmalcs,

Nikolajs Maulics, Nikolajs Rambaks, akmeņkaļi
un strādnieki Viktors Koļesņikovs, Alfrēds Rul-

lis, Jānis Kramarovskis, Jānis Ādminis, Pēteris

Stepanovs, Stefans Sokolovs, Eduards Jākobsons

un vairāki citi.

Brīvības pieminekļa celtniecība ilga četrus gadus.
Brīžiem radās pat bažas, vai darbus varēs paveikt
laikā, jo piemineklis ir bagāts ar skulptūru gru-

pām un daudz darāmā Kārlim Zālēm bija arī

Brāļu kapos. 1935. gada novembrī pieminekļa tēl-

nieciskie un arhitektoniskie darbi tomēr visumā

bija pabeigti, un varēja notikt pieminekļa ofi-

ciāla atklāšana; atlika vairs vienīgi atsevišķi

fragmenti un detaļas. Kārļa Zāles mūža piec-

desmitās dzimšanas dienas slieksni pārkāpjot,

1938. gada 10. novembrī obeliska smaile tika

apjozta ar vara vainagu.1 «

Brīvības pieminekļa arhitektoniski tēlniecis-

kais ansamblis ieņem izcilu vietu latviešu māk-

slā.
2

Kopš pieminekļa pabeigšanas pagājuši vairāk ne-

kā piecdesmit gadi. Laika zobs un karš nav to

saudzējuši. Granātu sprādzieni sabojāja vai izkus-

tināja vairākas granīta ieseguma plātnes. Pilsētas

vides nelabvēlīgajos apstākļos apputēja granīta

tēli. Neattaisnojās optimistiskā prognoze par tra-

vertīna izmantošanu pieminekļa apdarē. Rīgas

stipri piesārņotā gaisa ietekmē tas zaudējis savu

gaišo toni. Tāpēc no 1980. līdz 1982. gadam ar

Padomju Latvijas valdības lēmumu notika Brīvī-

bas.pieminekļa restaurācija, piešķirot tam sākot-

nējo izskatu. Restaurācijas gaitā atjaunoja zelta

segumu zvaigznēm un Brīvības tēla jostai. levē-

rojami samazināja satiksmes intensitāti gar pie-
minekli. 1988. gadā tika atjaunots pieguļošo ielu

segums un veikta apkārtējo stādījumu pārkārto-
šana. Tur paredzēts uzstādīt Kārļa Zāles un Ernesta

Stālberga krūšutēlus.

P
pieminekli veidojot, Kārlim Zālēm

nācās sastapties ar daudz sarežģītākiem jaunra-
des apstākļiem, nekā strādājot pie skulpturāla-

jiem tēliem Rīgas Brāļu kapos. Ideja par piemi-

nekļa celtniecību dzima tikko izveidotās buržu-

āziskās valsts asos šķiru cīņas apstākļos, un

«latviešu nacionālā buržuāzija vēlējās tajā iemie-

sot brīvības jēdzienu savas šķiras izpratnē»
3
.

Kā uz to reaģēja Kārlis Zāle? Kā jebkuram māk-

sliniekam monumentālistam, kurš spiests strādāt

šķiru sabiedrības apstākļos, arī Kārlim Zālēm

izvirzījās problēma: nostāties valdošās ideoloģi-

jas pozīcijās vai iemiesot savos darbos dziļāku,
tautas un paša apziņā iznēsātu nacionālās

atbrīvošanas ideju? Vai brīvības jēgu meklēt

toreizējos konkrētos, vēstures gaitai maznozīmī-

gos notikumos un tēlos vai atsegt akmenī

plašākas, vispārinātas tautas likteņa kategorijas?
Vai piemineklī idejas atklāsmei izmantot pašrei-

zējās varas simbolus un atribūtiku (ģerboņus,

karogus, emblēmas v. c.) vai atteikties no tiem

un pacelties pāri šaurajai, šķiriskajai buržuāzijas
brīvības izpratnei? Kārļa Zāles sociālās saknes

un radošais rokraksts bija pārāk spilgti, lai

pakļautos konjunktūras diktētajām prasībām. Pat

buržuāziskā prese vēlāk bija spiesta atzīt, ka

«Zāle apzināti atturējās no pārejošiem eksperi-

mentiem, no visa tā, kas varētu interesēt šauru

estētu pulciņu»
4. Jo «radošais process., notiek

noteiktas idejiski estētiskas noskaņas, idejas

ietekmē, varbūt pusapzinātas, pat spontānas,

tomēr noteiktas idejiski estētiskās ievirzes

ietekmē» '. Tāpēc Kārlis Zāle Brīvības pieminekļa
ansamblī atspoguļoja daudz dziļāku jēgu. Nacio-

nālās atbrīvošanas idejiskā un tēlnieciskā kon-

cepcija viņam ir kopsaucējs brīvības kokam,

kura saknes iesniedzas dzimtenes mīlestībā,

cīņā pret verdzību, darba un ģimenes tikumā,

cieņā pret tautas uzkrātajām garīgajām vērtībām.

Alkas pēc brīvības, cīņa pret verdzību bija
•viena no galvenajām tēmām latviešu 19. gadsimta

beigu un 20. gadsimta pirmo gadu desmitu

literatūrā. Tai savus darbus veltījuši Andrejs

Pumpurs un Auseklis, Rainis un Leons Paegle.
Pirmā pasaules kara vētrās simtiem tūkstošu ie-

dzīvotāju bija devušies bēgļu gaitās, emigrācijā,
krituši frontē. Vēstures dzirnakmeņos draudēja

pilnīgi izsīkt tautas vitālie spēki. Tautas sāpes

'Jaunākās Ziņas, 1938, 11. nov. (Informācija.)
2

Kopš pieminekļa nobeigšanas ir pagājuši vairāk nekā piec-
desmit gadu. Laika zobs un kara gadi to netika taupījuši.
Granātām sprāgstot, tika vai nu bojātas, vai izkustinātas

vairākas granīta ieseguma plātnes. Pilsētas nelabvēlīgajos
vides apstākļos apputēja granīta tēli. Nepietiekama izrā-

dījās optimistiskā prognoze par travertīna izmantošanu

pieminekļa apdarē. Rīgas paaugstinātā netīrā gaisa un mit-

ruma ietekmē tas zaudēja savu gaišo toni. Tāpēc laikā no

1980. līdz 1982. gadam ar Padomju Latvijas valdības lēmumu

notika Brīvības pieminekļa restaurācija, piešķirot tam sākot-

nējo izskatu. Restaurācijas gaitā tika arī atjaunots zelta

segums zvaigznēm un jostai. levērojami samazināja trans-

porta kustības intensitāti tā tiešā tuvumā.

3
Васильев Ю. M. Рига. Памятники зодчества. Рига, 1971

с. 267.

*Siliņš J. Mirdzi kā zvaigzne. — Pirmdiena, 1930, № 5, 7. lpp
s
Samsons V. Par idejiski estētisko kritēriju kultūras man

tojuma izvērtēšanā.
—

LPSR ZA Vēstis, 1979, № 6, 40. lpp
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šaja tautai dramatiska cīņas laikā izkliedza1 Rai-

nis:

«Panākt gribējām mēs brīvi

Apspiestajiem, nabagajiem,
Kas tik dziļi pazemoti,
Ka pat valodu tiem liedza,
Tos zem kustoņiem pat lika,

Kas kliedz katris savā balsī.

Mūsu cīņa gribēj vergus

Padarīt par brīviem vīriem,

Klaušniekus par zemes kungiem;
Pūli padarīt par tautu,
Zemi padarīt par valsti,

Latvjus ievest tautu kopā!»
2

Pirmā pasaules kara noslēgums ari Kārlim Zālēm,

tāpat kā daudziem, drīzāk bija atbrīvošanās no

nacionālā, politiskā un ekonomiskā vācu baronu

un krievu carisma verdzības jūga nekā apziņa

par jaunas valstiskas formācijas izveidošanos.

Tēlnieks nebaidījās piemineklī ienest revolucio-

nāro notikumu patosu: cilnis «1905. gads» ietver

sociālās cīņas vispārinātu nozīmi, kuras gaišais

optimisms sniedzas pāri — gan laikā, gan telpā —

šaurajai buržuāziskās brīvības izpratnei. Brīvības

cildinājums vēl plašāku vispārinājumu ieguvis
«Važu rāvēju» grupā, ieskanas tautas dvēselei

tik tuvajā un saprotamajā Lāčplēša tēlā. Te

pagātnes notikumi savijas ar īstenību, senatne —

ar tagadni, idejas gūst konkrētus apveidus,

metot laipu nākamībā. Folkloras apcirkņos
atrastie tēli dzīvā, mākslinieciskā skatījumā

top izteiksmīgi un skaisti, izjusti.

Brāļu kapos jēdzienu «tauta» tēlnieks vēl papil-
dina ar deklaratīvajiem administratīvo rajonu,

pat valsts heraldiku un sakrālās simbolikas

elementiem, turpretim Brīvības piemineklī viņš

iztiek bez tiem. Gandarījumu par tautas nokra-

tīto verdzības jūgu, par tās garīgo un fizisko

spēku Kārlis Zāle izsaka vienīgi akmens tēlos

iemiesotajos simbolos. Reizē Brīvības piemi-

neklis ir tautas ētisko bagātību apliecinājums.
«Turu par mākslinieka laimi dzīvošanu līdzās

tautas ciešanām, ilgām, ideāliem,» teicis Kārlis

Zāle. «Tamdēļ jūtu bijību pret Ausekļa, Pumpura

un Raiņa dzeju, kuras brīnišķīgajā gaisma at-

vizmo latviskā gara cildenākie tēli. Šajos tēlos

ir ietvertas garīgās vērtības, kas augušas un

lolotas tautas dvēselē.»
3

Brīvības tēma pasaules tēlotājā mākslā sastopama

daudzās valstīs un ļoti dažādā mākslinieciskā

interpretācijā. Obelisks ir sena monumentālās

arhitektūras forma. Tā pirmsākumi aizsniedzas

Senās Ēģiptes un Mazāzijas valstu kultūrā, kur

tas sākotnēji bija Saules kulta simbols, bet vēlāk

kalpoja kā kapa piemineklis. Obelisks bieži tika

novietots arī piļu un tempļu priekšā vai kā de-

koratīvs elements greznoja pilsētas laukumu.

Ļoti iecienīts obelisks bija klasiskajā arhitektūrā.

letverot sevī gan Renesanses un baroka, gan

klasicisma un jaunāko laiku stilistiskos virzienus,
obelisks jaunā interpretācijā nonācis pat līdz

mūsdienām. Klasiskajam obeliskam raksturīgais
pakāpeniskais, augšupejošais sašaurinājums sa-

prātīgi ievērots arī Rīgas Brīvības piemineklī.

Klasiskajos obeliska risinājumos tā šķēlums ir

kvadrāts vai tuvs tam, bet augstums nepārsniedz
30 metru. Arī šie lielumi raduši atskaņu Brīvī-

bas piemineklī.
Mākslas vēsturē vairākkārt sastopama arī cita

monumentālās arhitektūras forma — uzvaras

kolonna. Saglabājot klasiskās kolonnas propor-

cijas un palielinoties mērogam, tās bāze -(pamats)

apaug ar kāpņveida arhitektoniskiem apjomiem,
kuros ievīti tēlnieciski motīvi, bet kolonnas

kapiteli vai noslēgumu vainago portretisks vai

simbolisks skulpturāls tēls. Nav grūti saskatīt,

ka arī šādi kompozīcijas paņēmieni ienākuši

Brīvības piemineklī. Un tam ir loģisks pamato-

jums. Kārlim Zālēm, Brīvības pieminekli veido-

jot, lielisks palīgs bija dziļš arhitektoniskās

skaidrības sapratējs un smalks klasiskās arhitek-

tūras cienītājs Ernests Stālbergs.
Toreiz Kārlis Zāle daudz domāja par mākslinie-

ciskās sacerēs ievirzi ansamblim, kuram vaja-

dzēja pacelties Rīgas galvenajā ielā. Tēlnieks

juta sevī milzu spēku, kas lauztin lauzās uz āru,

lai ar vareniem vesera sitieniem šķeltu granītu

un iedzīvinātu akmenī mīlestību un naidu, brīvī-

bu un verdzību, pagātnē dzimušās ilgas un nā-

kotnē ieaugušās cerības. Viņš brīžiem pat

šaubījās, kuru ceļu iet. Sākumā ideju virpuļos

nevarēja atbrīvoties no Brāļu kapos iemiesota-

jiem tēliem. Tie, kā redzējām, pat parādījās

pirmajos Kārļa Zāles Brīvības pieminekļa projek-
tu priekšlikumos. Vai sekot F. Mecneram, kurš

savā hipertrof ētajā Tautu kaujas pieminekļa

arhitektoniskajā, bezveidīgajā masā gan parādīja

pasaulei Uzvaru, bet nespēja tuvoties cilvēka

dvēselei, jo nevarēja atrauties no zemes, pie
kuras palika .pieplacis gan pats monuments,

gan daudzas no tektoniskās masas izaugušās
skulptūras? Vai uzklausīt to nezināmo tēlnieku,

kurš 1920. gada sākumā (atcerēsimies, ka šajā
laikā Kārlis Zāle Petrogradā bija viens no

monumentālās propagandas plāna pasākumu

organizētājiem!) Kļinā uzcēla pieminekli Revo-

lūcijai un drukna obeliska priekšā nostatīja
Māti-Revolūciju?- Vai ļaut monumentam

tiekties augšup tā, kā to bija attēlojuši tēlnieks

'Paša Raiņa vārds, ko viņš 1920. gada februārī ierakstījis

dienasgrāmatā. —
Rainis J. Kop. r. 30. sēj. R., 1981, 12. sēj.,

'■Rainis J. Kop. r. 30 sēj., 12. sēj., 458. lpp.
3
S;nus. Tēlnieka Kārļa Zāles domas par mākslu. — At-

pūta, 1930, № 272, 6. lpp.
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N. Andrejevs un arhitekts D. Osipovs 1918.—1919.

gadā Maskavā uzceltajā obeliskā Padomju Kon-

stitūcijai (saukts arī Brīvības piemineklis)? 1
Atmiņā atgriezās mācību gadi Kazaņā, Maskavā,

Petrogradā, kad klasiskās tēlniecības studijās
ne vienu reizi vien dieviete Nīke tika pacelta
virs uzvaras kolonnas.

Nevar neminēt vēl kādu zīmīgu notikumu Kārlim

Zālēm tuvajā mākslas pasaulē. Maskavā, atzīmē-

jot Oktobra revolūcijas pirmo gadadienu, Pa-

domju laukumā bija paredzēts uzcelt Brīvības

pieminekli (dažkārt saukts arī par Oktobra

revolūcijas pieminekli), kura projektu bija iz-

strādājis arhitekts N. Vsevolžskis. 2
Piemineklis

bija iecerēts kā četru šķautņu obelisks, kas

izaug no kubveida bāzes. Tas novietots uz divpa-

kāpju stilobata, kura līmeņi savienoti ar plaši
izvērstām lokveida kāpnēm. Pieminekļa idejiskā

slodze koncentrējas Uzvaras obeliskā. Kaut arī

projektā nav redzami skulpturāli elementi, divas

kvāderu joslas slēpj sevī šādas potenciālas

iespējas. Gludās plaknes noklātas ar iecirstiem

veltījumiem revolūcijas teorētiķiem un vado-

ņiem. Nav grūti pamatvilcienos šajā darbā

saskatīt zināmu iedvesmas avotu Kārļa Zāles

piemineklim, jo vairāk tāpēc, ka tēlnieks

1920. gadā pēc īsās ierašanās tikko nodibinātajā

Padomju Latvijā atgriezās Padomju Krievijā.
Te viņam kā aktīvam speciālās monumentālās

propagandas komisijas loceklim bija zināmi

jaunākie notikumi padomju mākslas pasaulē. Vai

šie iespaidi, zemapziņā kvēlodami, nevarēja
uzliesmot, tēlniekam ķeroties pie Brīvības pie-

minekļa Rīgā?. . .

1919. gada 7. novembrī Jekaterinburgas (tag.
Sverdlovskas) centrā Darba laukumā tika uzcelts

koka pagaidu piemineklis nošķeltas piramīdas
veidā. Piramīdas vienā pusē bija attēlots padomju
varas simbols — sirpis un āmurs —, otrā pusē

bija lasāms lozungs «Slava darbam!». Uz pārējām

plaknēm atradās K. Marksa un V. I. Ļeņina

portreti. Šī pagaidu pieminekļa autors bija viens

no Kārļa Zāles skolotājiem tēlnieks S. Erzja,
kas 1919.—1920. gadā dzīvoja Jekaterinburgā un

aktīvi piedalījās monumentālās propagandas
plāna realizācijā. Turpat pēc S. Erzjas meta

1920. gada l. maijā tika atklāts Brīvības pie-
mineklis.

3 Cilvēces atbrīvošanas ideju tēlnieks

izteica ar ekspresīvu, brīvā, plastiskā manierē

veidotu kaila vīrieša figūru. Minētais monuments,

kā arī citi S. Erzjas Urālos uzstādītie pieminekļi
izceļas ar oriģinālu ieceri, sakāpinātu revolūcijas
patosu un piesātinātu izteiksmi, ar tieksmi uz

kolosāliem apjomiem.
Dzīvodams Maskavā, Kārlis Zāle uzskatīja
S. Erzju par lielu autoritāti. Viņš neaizmirsa

pieminēt savu skolotāju arī autobiogrāfiskajos

ziņojumos. Latviešu tēlnieka ekspresivitāte bija

tuva S. Erzjas darba manierei. Nav grūti saskatīt

šo radniecību Kārļa Zāles veidotajos «Važu rā-

vējos» un «Lāčplēsī».
Un, visbeidzot, nevar nepieminēt, ka monumentu

celtniecība bija plaši izvērsta visā pasaulē: no

klasiskās arhitektūras patapinātie kompozīcijas
principi atdzimuši Trafalgāra skvērā Londonā,
Vandoma laukumā Parīzē, Brīvības statujā Ņu-
jorkā.

p
ll īgas Brāļu kapu teļos runa skumjas par kri-

tušajiem varoņiem, turpretim Brīvības piemi-
neklī parādās citi vispārcilvēciski simboli —

Dzimtene, Brīvība, Darbs, Kultūra, Prāts, Ģimene,
Dziesma, Sapņi.
Kaut gan ansambļa skulptūrās iemiesoti vispārīgi
jēdzieni, nepareizi būtu uzskatīt, ka Kārlis Zāle

radījis pieminekli abstraktai valstij un abstrak-

tiem vēsturiskiem notikumiem. No vienas puses,
tēlu simbolikā ienestie folkloras motīvi, sadzīves

ainas un tipāžs padara ansambli dziļi tautisku;

no otras puses, atsevišķi vēsturiski notikumi

mākslinieka skatījumā iezīmē arī sociālo un

politisko situāciju Latvijā 20. gadsimta sākumā.

Dažkārt mēģināts piešķirt politisku jēgu piemi-
nekļa orientācijai attiecībā pret debespusēm.
Tam nav nekāda pamatojuma. Brīvības tēla un

visa ansambļa pavērsiens pret rietumiem (pre-
cīzāk — dienvidrietumiem) pamatots ar diviem

apsvērumiem.

Pirmkārt, izraudzītā pilsētbūvnieciskā situācija,
pieminekli novietojot bulvāra asī, telpiski ar

blīvajiem koku stādījumiem orientēta pret vie-

nīgo atklāto pilsētu telpu — bulvāra pieslēgu-
mu Vecrīgai. To vienmēr bija izpratuši visi

Brīvības pieminekļa konkursu dalībnieki. Lai

šo telpu padarītu vēl plašāku, tika ievērojami
paplašināts kanāla tilts. Otrkārt, viena no monu-

mentālās tēlniecības elementārajām prasībām
arvien bijusi tēla orientācija pret visvairāk

izgaismoto debespusi — pret austrumiem, dien-

vidiem vai rietumiem. Brīvības pieminekļa

orientācija pret dienvidvakariem optimāli nodro-

šina tam labvēlīgus izgaismojuma apstākļus
dienas lielākajā daļā, arī pievakarē, kad pilsētas
ielās ir vislielākais ļaužu pieplūdums. Jāatceras,
ka arī Pētera I piemineklis, atrazdamies tajā
pašā vietā, tāpat bija pavērsts pret dienvidva-

kariem.

'Проект монумента Советской Конституции в Москве.
—

В кн.: В. И. Ленин и изобразительное искусство, с. 66.
2

Turpat, с. 293.

А. О памятниках республики. — Архитех-
тура СССР, 1978, № 4, с. 9.

Sacerēs ideju meklējot
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Brīvības pieminekļa tēlu izvietojuma shēma. 1 — «Brīvība»;

2 — «Māte Latvija» 3 — «Lāčplēsis» 4 — «Važu rāvēji»; 5 —

«Vaidelotis»; 6 — grupa «Darbs»; 7
—

«1905. gads»; 8
—

«Gara darbinieku grupa»; 9 — «Ģimene»; 10 — «Cīņa pret

bermontiešiem uz Dzelzs tilta»; 11 —

grupa «Tēvzemes

sargi»; 12
—

«Karavīru gājiens»; 13 — «Dziesmusvētku

gājiens».

Brīvības pieminekli izmantoti visi monumentālās

tēlniecības un monumentālās arhitektūras izteik-

smes līdzekļi. Masu izkārtojumā, materiāla

lietojumā, konstruktīvajā uzbūvē tajā skaidri

izteikta arhitektoniska valoda. Piemineklis no-

vietots uz stilobata, kuram ir trīs pakāpieni.

Pieminekļa plastisko kompozīciju veido vairāki

arhitektoniski apjomi. Centrālajā kodolā ir četri

posmi — stāvi, kuri balstās uz masīvas bāzes

ar nedaudz ieslīpām sienām. Tas pastiprina an-

sambļa stabilitāti un sagatavo pāreju uz nāka-

majiem posmiem.
Otru centrālās kompozīcijas stāvu veido arhitek-

toniskā masa ar stūros izvietotām četrām 3,5 m

augstām skulptūru grupām un diviem 3,0X4,5 m

lieliem ciļņiem. Pieminekļa abās frontālās pusēs
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ir gludas plaknes. Galvenajā, pret Vecrīgu pa-

vērstajā plaknē veltījuma uzraksts — «Tēvze-

mei un brīvībai».

Pieminekļa trešo stāvu veido ar četriem 5,5 —

6 m augstām figūrām ietverts masīvs, kas, tāpat

kā bāze, šķēlumā ir iegarens kvadrāts. Ceturtais

stāvs — 19 m augsts obelisks. Obeliska augšup-
tiecošo virzību akcentē vertikāls šķēlums tā abās

frontālajās pusēs.

Pieminekļa kompozīciju vainago piektais

posms — 9 m augsta pilnplastikas figūra ar trim

zvaigznēm paceltajās rokās. Triju zvaigžņu
simbolika atspoguļo kādreizējo Latvijas terito-

rijas administratīvo dalījumu Kurzemes un

Vidzemes guberņās un Inflantijas resp. Latgales
daļā. Nereti tas guvis atspoguļojumu arī lite-

rārajos darbos:

«Viena zvaigzne Kurzemīte,

Otra zvaigzne Vidzemīte,
Trešā zvaigzne zvaigznājā —

Tā bij mīļā Latgalīte.»1

Visu stāvu kārtojumā ievērota mērķtiecīga
ievirze. Apakšējā stāva četrās grupās izvietoti

simboliski tēli, kuros iedzīvināta tautas fiziskā

un garīgā darba jēga, stiprums un nesatricinā-

mība, kā arī pašaizsardzības spēks. Nākamā

stāva plastiskajos veidojumos simboliski atspo-
guļojas tautas sapņi un ideāli. Bet sānu ciļņi
ataino epizodes no pagātnes cīņām un tautas

dziesmoto garu.
2

Augšupejošā dinamika panākta ne tikai ar

arhitektoniskajiem līdzekļiem vien. To pastiprina
arī savdabīgais skulptūru mērogs. Tas pakāpe-
niski izaug no ciļņu joslām monumentālajās
margās, kļūst lielāks bāzi aptverošajos tēlos,
sasniedz monumentālu varenumu obeliska pakājē
un iesniedzas pilsētas padebešos ar mēroga

ziņā pārāku par citiem veidojumiem alegorisko
Brīvības tēlu. Tas ir «Zāles fenomens»: tā šo

mākslinieciskās izteiksmes īpatnību nosaucis

tēlnieks M. Zaurs, kurš to atklājis arī Rīgas
Brāļu kapos.

3

Izteiksmes kāpinājumam Brīvības piemineklī
izmantots vēl cits monumentālajā tēlniecībā

reti lietots paņēmiens — kolorīts. Krāsas

tēlniecībā nav svešs izteiksmes līdzeklis: krāsai-

nas skulptūras sastopamas jau grieķu klasiskajā
mākslā, gotikā, barokā. Polihromija vērojama
arī Latvijas mākslā, galvenokārt manierisma

un baroka posma sakrālajā tēlniecībā.4

Šo tradīciju jaunā interpretācijā atdzīvina Kārlis

Zāle. Viņš polihromiju neuzskata par ārišķīgu
līdzekli mākslinieciskā tēla, skulpturālās grupas
atklāsmē. Tās mērķis nav panākt realitātes

izjūtu, ilūziju kā klasiskās Grieķijas tēlniecībā.

Polihromija Brīvības piemineklī lietota, lai

padziļinātu kopīgo māksliniecisko izteiksmi,

arhitektonisko skaidrību un dinamiku. Polihro-

mija te nav aktīva virsmas papildinātāja, tā,

ietverta akmens masā, uzsver kompozīcijas tek-

toniku un kalpo par idejas virzītāju augšuptie-

cošajā kompozīcijā.

Polihromijai Kārlis Zāle izmanto dažādu toņu

akmeni. Sārtais un pelēcīgais granīts un gaiši
iedzeltenais travertins katrs par sevi ir pietie-
kami aktīvi, lai sniegtu iecerēto krāsu kon-

trastu. Veidojušies svešu zemju dzīlēs, bet būdami

tuvi radi Latvijas laukakmenim un šūnakmenim,

tie toņos ir harmoniski līdzsvaroti — kontras-

tējoši un tomēr saskanīgi. 0

Nemiera un trauksmes pilnas augšup tiecas

sārtajā granītā cirstās pieminekļa arhitektoniskās

formas — bāze un terase, un nākamais stāvs

ar stūru tēliem —,
bet starp tiem — četrās

gludajās, baltajās travertīnā cirstajās plāksnēs

jau ieskanas gaišais obeliska motīvs. Ziemeļ-
niecisku mieru izstrāvo zilganpelēkais granīts
obeliska pamatnē. Šīs polihromijas pamatno-

skaņu — klusumu un mieru — vēl vairāk

akcentē gaišais travertins slaidajā obeliskā, kas

tiecas pret Rīgas pelēcīgajām debesīm, lai ieceltu

tajās gaiši zaļgano varā kaldināto Brīvības tēlu.

Tas paceļas augstu pāri Rīgas namu jumtiem un ir

viena no nozīmīgākajām pilsētas centra arhitek-

toniski — tēlnieciskajām dominantēm. Brīvības

piemineklis, īpaši Brīvības tēls atklājas pilsētas

telpā no daudziem tāliem skatu punktiem sarež-

ģītajā pilsētas apbūves un apstādījumu struktūrā.

Skatā no tālienes Brīvības tēls ir patstāvīga skul-

ptūra, kas iznes pieminekļa idejisko slodzi pilsē-
tas telpā. Un tikai tuvojoties ansamblim, atklājas
cits Brīvības tēla mērogs — kā arhitektoniskās

un tēlnieciskās koncepcijas vainagojums.

Atturīgi piemineklī ietvertajā krāsu gammā ie-

skanas pilsētas kolorītam raksturīgie toņi — rūs-

ganie, zaļganie, pelēcīgie. Tā ir savdabiska māk-

slu sintēze, kas vienotā valodā sakļauj monumen-

tālo arhitektūru, monumentālo tēlniecību un pil-
sētas daudzveidīgo telpu.

J. Kop.r. 30. sēj., 12. sēj., 1202.—1205. rindas.

2

LCVORA, 95. f., 1. apr., 7. lieta, V. lp. E. Stālberga pie-
zīme pie projekta.
3

Brāļu kapos tēlu mērogu augošā dinamika noved pie
centrālā — Mātes Latvijas tēla. Grafoanalīze glabājas M. Zaura

personiskajā arhīvā.

*Vipersß. Latvijas māksla baroka laikmetā. R., 1937, 11. lpp.
e
ßīgas galvenā iela, kad tur tika uzstādīts Brīvības pie-

mineklis, bija bruģēta. No Somijas atgādātais zilgani pe-

lēkais granīts organiski saplūda ar Zviedrijas šērās skal-

dīto bruģakmeni. Turklāt bruģakmens izmantots, lai pa-

stiprinātu monumenta kompozīcijas viengabalainību: tas

iestrādāts arī pieminekļa terasē koncentriski izkārtotos apļos.
Terasi no ielas atdala arhitektoniska siena — monumentāla

marga. Terasei ir divas pieejas no priekšpuses, viena
—

no aizmugures. Zem terases atrodas plaša cilindriska

telpa (ar ieeju no pieminekļa obeliska pamatnes), kurā bija

paredzēts iekārtot muzeju. E. Stālbergs pat bija izstrādājis
šīs telpas interjera projektu.





Skats uz Brīvības pieminekli
no Padomju bulvāra.

Grupa «Darbs».

Grupas «Darbs» fragments (K. Zāles portrets).

Pieminekļa centrālā grupa Māte Latvija;
pa kreisi «Lāčplēsis», pa labi

—
«Vaidelotis».

Apakšā pa kreisi — grupa «Darbs»,

pa labi
—

«Tēvzemes sargi».
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Skats no rietumiem.

«Lāčplēsis»
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Skats no ziemeļiem; augšējā daļā — «Važu rāvēji» un

«Lāčplēsis»; apakšā centrā — «Gara darbinieku grupa»,

pa labi — «1905. gads», pa kreisi — «Ģimene».

1905. gads.
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Dziesmusvētku gājiens.

Karavīru gājiens.

Skats no ziemeļaustrumiem.





Ģimene.

Gara darbinieku grupa.

Pieminekļa fragments skatā pret Raiņa bulvāri. Augšējā
daļā centrā — «Važu rāvēji», pa labi — «Lāčplēsis», pa

kreisi — «Vaidelotis»; apakšējā daļā —

pa kreisi «Ģimene»,
pa labi — «Gara darbinieku grupa». Redzama ieeja uz

izstāžu zāli.
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Važu ravēji

Važu ravēji. Fragments



Vaidelotis.

Grupas «Važu ravēji» un «Vaidelotis».
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Skats no dienvidiem. Augšā grupas «Māte Latvija»

un «Vaidelotis»; apakšā centrā —

grupa «Tēvzemes sargi»,

pa labi — «Cīņa pret bermontiešiem uz Dzelzs tilta».

Cilnis «Cīņa pret bermontiešiem uz Dzelzs tilta».
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Grupas «Māte Latvija» un «Vaidelotis».

Tēvzemes sargu grupa.

Brīvības tēls.
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KO STĀSTA AKMENS TĒLI RĪGAS GALVENAJĀ IELĀ

■brīvības
pieminekli ir trīspadsmit skulpturā-

las grupas un ciļņi. Ne visas tās mākslinieciski

līdzvērtīgas. Kārlim Zālēm tuvāki ir fiziski spē-

cīgi, garīgi bagāti, romantizējošas heroizācijas
piesātināti tēli. To vidū īpaši izceļas «Važu rā-

vēji», «Lāčplēsis» un «1905. gads».

Pieminekli vainagojošā pilnplastikas figūra —

Brīvības alegorija — ir statiska, proporcijās

izstiepta, pieskaņota izsmalcinātajai obeliska

augšuptiecošajai formai. Tēla plastiku raksturo

neoklasicismam tuvs modelējums, tērpa kroko-

juma efekts. Pats tēls, kaut arī orientēts pret

Vecrīgu, vienādi uztverams no visām pusēm.

K. Rončevskis, raksturodams galīgajā metā iz-

teikto, dabā jau realizējamo skulptūru, atzina,

ka, «lai skatāmies, no kādas puses skatīdamies,

viņa (Brīvības alegoriskā tēla — V.A.) apmalu

līnijas rādās nosvērtas un patīkamas; neraugo-

ties uz izveidojuma bagātību, ir nodrošināta mo-

numentalitāte un konsekvence»1.
Brīvības alegoriskā tēla atklāsmei liela nozīme

ir galvas veidojumam. Visiem Kārļa Zāles

iedzīvinātiem sievietes tēliem — simboliem

(Māte, Dzimtene, Brīvība) nav sievišķīgas

izsmalcinātības. Tie ir vitalitātes un patosa

pilni. Sieviešu noteiktajos, asajos, vīrišķīgajos,

dažkārt pat skarbajos sejas pantos mazāk emo-

cionalitātes, vairāk — spēka un pašapziņas.

Nozīmīgs ir Brīvības tēla skatiena virziens. Tas

nesniedzas tālajos, nezināmajos apvāršņos, bet

raugās ieslīpi lejup — uz likteņupi Daugavu,

uz Latvijas galvaspilsētas šūpuli — Vecrīgu —,
uz savas tautas dēliem un meitām.

Sarežģīti, pelēkā granītā cirsti figūru grupēju-

mi novietoti pieminekļa vidējā daļā. Grupu

«Latvija» veido trīsfigūru kompozīcija, kuras

centrā Mātes Latvijas tēls. Mātei vienā rokā

zobens, kas sargā Dzimtenes vairogu, otrā —

labības kūlis, dienišķās maizes, darba un bagā-

tības simbols: tas apliecina toreizējo sociālo

vidi, jo, Raiņa vārdiem runājot, «mēs arāji, tas

arī mūsu spēks»
2
. Mātei Latvijai vienā pusē tau-

tumeita, otrā tautudēls — tēli, kas personificē

tautas vitālo spēku. Mātes Latvijas simboliska

figūra risināta monumentāli. Sejas pantos, plauk-

stas tvērienā — vīrišķīgs spēks, stājā — paš-

apziņa, lepnums, atbildības sajūta. Kompozi-

cionālo kārtojumu papildina vispārināta karoga

motīvs, kā arī liepu lapu un ozollapu virtenes,

kas ieskauj malējās figūras. Karoga lejupkrī-

tošas, noteiktos ritmos kārtotās krokas savi-

jas ar Mātes sagšu, daļēji piesedz jauniešu kail-

figūras un ar līniju vertikālo traktējumu it ka

sasaucas ar Brīvības tēlu obeliska virsotnē; šis

tēls arī ieturēts stingri vertikālās līnijās.

Jāpiebilst, ka grupa «Latvija» ģipša modeli

bijusi sadzīviskāka. Māte, kā arī abas malējās
figūras te atveidotas tautastērpos. Vairogs ar

zobenu neieņem centrālo vietu — tie atšķirti.
Acīmredzot vēlāk, atteicies no sadzīviskās

atribūtikas, Kārlis Zāle grupu ir vairāk vispā-

rinājis, piešķīris tai simbolisku nozīmi un sasais-

tījis ar pārējiem pieminekļa tēliem, kuros va-

ronības un spēka motīvs pausts spēcīgāk.
Dinamiska, heroiska dramatisma piesātināta ir

«Važu rāvēju» grupa. Šī trīsfigūru kompozīcija
izvietota ansambļa galvenajā asī un pavērsta

pret bulvāri. Simboliskie tēli atspoguļo tautas

alkas pēc brīvības. Muskuļotie stāvi, atspērienā

saspringtās kājas, dzelžaina spēka sažņaugtās
rokas pauž apņēmību un atbildības apziņu vēs-

tures priekšā: pamodušies tautas spēki tiecas

nomest varmācības važas. Un važas trūkst.

Trūkst tēva varenajās dūrēs, tūlīt tās pārtrūks

pavisam. Bet vēsturiskais brīdis vēl nav klāt,

pretojas izšķirošais ķēdes posms. Dīvaini. Vai

Važu rāvēju tēlos šis moments radies apzināti
vai neapzināti? Drīzāk gan apzināti. Padomju

Krievijā pēc revolūcijas sarautas ķēdes vai

nomestas važas bija viens no tā laika māksli-

nieku iemīļotākajiem simboliem laikmeta gara

atveidošanai. Kārlis Zāle, kurš no 1917. līdz

1920. gadam dzīvoja un aktīvi darbojās Petro-

gradā, nevarēja būt to nepamanījis. Lai atcera-

mies, ka viņš jau 1916. gadā radīja savu pirmo
«Važu rāvēju» kompozīciju. Visticamāk, ka ar

nesarautajām ķēdēm tēlnieks tomēr būs gribējis
teikt, ka cīņa vēl nav izcīnīta līdz galam.
«Važu rāvēju» grupa formā un izteiksmē ļoti

viengabalaina — iekļauta klasiskajā trīsstūrī,

kura smailē — varenais tēva stāvs. Triju tēlu

kopīgo likteni sasaista ne tikai važas, bet arī

Kārļa Zāles tik iecienītais dekoratīvais kompo-

zīcijas paņēmiens — karoga drapējums. Taču tā

krokojums ir asāks, dramatiskāks, šķautņaināks

nekā citās pieminekļa grupās.

«Važu rāvēji» ir skulpturāls augstcilnis. Bet

tēva un dēlu augumos ietvertā dramatiskās

kustības dinamika, saspringto muskuļu spēks ir

tik izteiksmīgi, ka tēli vizuāli tiecas uz pilnplas-
tiku un šķiet, ka cīnītāji teju, teju ienāks pil-
sētas telpā. No ciļņa izceltās pilnplastikas gal-
vas figūru titānisko spēku vēl vairāk pastiprina.
«Važu rāvēji» idejiski un tēlnieciski ir visizteik-

smīgākā Brīvības pieminekļa grupa. Par idejas
nozīmīgumu bijis pārliecināts arī monumenta

autors, izvietodams to bulvāra telpas galvenajā
asī. Tēlu plastiskā izteiksme ir tik spēcīga, ka

'Rončevskis К. К. Zāles Brivibas pieminekļa mets. Rokraksts

(bez norādes uz publicējuma laiku). Glabājas M. Zaura perso-

niskajā arhīvā.

-Rainis J. Kop. r. 30 sēj., 12. sēj., 12. lpp.
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grupa, iekļauta attiecīgajā kompozicionālajā uz-

būvē, būtu varējusi viena pati nest pieminekļa
idejisko slodzi.

«Važu rāvējos» ietverta vairāk vispārināta ideja,
turpretim Lāčplēša tēls Brīvības piemineklī ie-

nācis no latviešu tautas teiku pasaules. Skulptūrā
attēlots brīdis no Lāčplēša dzīves:

«Ātrumā pieskrien jaunākais klātu

un lāci satver aiz vaļējiem žokļiem —

ar lielu stiprumu zvēru tas pārplēš vidū

viducī pušu kā kazlēnu kādu.» 1

Tā ir divu pasauļu alegoriska cīņa. Tautas

spēka un gudrības iemiesojums divcīņā ar pret-
varu. Cīņa vēl nav galā, bet šaubu nav par tās

iznākumu. Neviens nevarēs stāties pretī Lāčplēša
spēkam. Spēks pret spēku. Vara pret pretvaru.
Šī ideja pasniegta tēlnieciski skaidrā interpre-
tācijā. Lāčplēša kājas atspēriens, muskuļotajās
rokās satvertie lāča žokļi, zvēra ķetnu pretspars
ienes abu figūru attēlojumā dramatismu un

kustību. Dinamiku vēl pastiprina kompozīcijas

plakņu diagonālvirzienu pretstatījums — Lāčplē-
ša plandošais apmetnis, tā kroku kārtojumi.
Darbības nozīmīgums atspoguļojas arī varoņa

sejas traktējumā. Apņēmības, skaidras apziņas

pilns skatiens iekļaujas kopējā līniju un šķautņu

kompozīcijā. «Lāčplēsis», tāpat kā «Važu rāvēji»,
ir satura un mākslinieciskajā ziņā viens no visiz-

teiksmīgākajiem Brīvības pieminekļa tēliem.

«Lāčplēsim» pretējā pusē (iepretim Operas un

baleta teātrim) novietota grupa «Vaidelotis»

(dažkārt saukta arī «Vaidelotis ar jaunekli»).
Tas ir dzejnieka Ausekļa fantāzijas tēls, tautas

gudrības simbols, miera un draudzības sludi-

nātājs, kas savu gara bagātību nodod tālāk

jauneklim, nākotnes sabiedrības pārstāvim.

Skulptūru grupā ietverts arī zināms pagātnes
mītiskuma akcents — zirga galvaskauss, visa ļaunā

novēršanas simbols.

Jāatzīmē, ka «Vaideloša» tēma Kārlim Zālēm

Brīvības pieminekļa tapšanas gaitā vairākkārt

mainījusies. 1925. gada konkursā tā bija vien-

figūras kompozīcija: Vaidelotis stāv ar aicinā-

jumam nedaudz paceltu roku un pret zemi bal-

stītu no antīkās pasaules motīviem patapinātu

liru. Sākuma variantā Vaidelotis bija ārišķīgāks,
svešāks latviešu tautas izpratnei, raksturā tu-

vāks sengrieķu «dievišķīgajam dziedātājam»
Orfejam. Galīgajā variantā kompozīcija papil-
dināta ar jaunekļa tēlu, kas ideju padarījis
dziļāku, bagātāku. Skaidrāk izteikts miera, tautas

ētiskās un estētiskās izpratnes jēdziens. Nu jau
Vaidelotim rokās ir latviskā kokle — «dziesmu

vairogs»:

«Dziesmu vairogs atsita bultas,

Dziesmu skaņa pārņēma troksni,
Dziesmu vara aizdzina karu,
Tautu izglāba dziesmu gars!»

2

Jaunekļa rokās gan vēl zobens. Taču tas nav

pacelts cīņai, bet nolaists gar sāniem ar zemē

iedurtu asmeni — modrībai. Tēlu grupa veidota

ar dziļu zemtekstu, parādot gadu simtos uzkrātās

tautas gudrības un ētisko kategoriju pārsvaru

pār militāru spēku.
Ar skulpturālajiem veidojumiem visbagātākā ir

apakšējā josla. Tajā redzamas četras augstciļņu

grupas pieminekļa stūros un divi zemciļņi

pieminekļa sānos. Augstciļņu grupas un ciļņi

cirsti sarkanajā granītā un pēc būtības pāraug

pilnplastikas tēlos. Tās ir trīsfigūru kompozīcijas
ar vienādu uzbūvi: centrā stāvoša figūra, tai

blakus abās pusēs pārējās — nometušās ceļos
vai sēdošā pozā. Grupas aizmugurē pieslienas

pie pusaploces sienas, kura sasaista tās ar pie-

minekļa arhitektonisko kodolu. Visas četras

skulpturālās grupas ir alegoriski tēli, kuros

iedzīvinātas vispārcilvēciskas vitālas kategori-

jas: darbs, garīgā dzīve, ģimene, dzimtenes aiz-

sardzība. Gandrīz visās grupās tēlnieks risina

tradīciju pēctecības problēmu, jo, pēc viņa

izpratnes, pagātnes ētisko kvalitāšu saglabāšana
vairo nākamo paaudžu spēku. Tēlnieciski šīs

četras grupas ir mazāk izteiksmīgas nekā aug-

šējā joslā redzamie romantizētie varoņtēli, tās

šķiet svešākas tēlnieka dramatiskajam rokrak-

stam.

Frontālās fasādes kreisajā pusē novietota kom-

pozīcija «Darbs». To veido trīs alegoriski tēli,

zemes pamatspēka izteicēji: strādnieks, zemnieks

un zvejnieks. Centrā — varens, arhaizēts zem-

nieka stāvs, tam abās pusēs sēdošā pozā —

zvejnieks un strādnieks. No šiem tēliem dveš

pamatīgums, stabilitāte. To skulpturālais vei-

dojums vitāls, pat robusts. Grupu plastiku pa-

pildina dažādi darba atribūti — veseris, pakavs,
tīkli. Strādnieka tēlā nav grūti saskatīt paša
Kārļa Zāles portretiskos vaibstus. Šo apzināto
līdzību tēlnieks nav savā laikā noliedzis arī

sarunās ar akadēmijas audzēkņiem.
a

Tas tikai

liecina, ka mākslinieks acīmredzot visu mūžu ir

izjutis saistību ar vidi, no kuras bija nācis.

Skulpturāli izteiksmīgāka par «Darba» alegoriju
ir «Gara darbinieku grupa». Šeit kompozīcijas
centrā — senlatviešu zintnieks, atspiedis zodu

pret roku. Viņa sejas stingrie vaibsti pauž gud-
rību, kas, gadsimtos krāta, tiek nodota tālāk gara

darbiniekiem — zinātniekiem un rakstniekiem.

Zintnieka rokās gudrības zizlis.

Mātes — dzīvības devējas un miera nesējas
simbols iedzīvināts grupā «Ģimene». Māte —

'Pumpurs A. Lāčplēsis, latvju tautas varonis. R., 1947,

26. lpp.
1Auseklis. Beverinas dziedonis. — Grām.: Egle R. Latvju
lirika. R., 1934, 19. lpp.
3
No autora sarunas ar tēlnieku K. Baumani 1986. gada 19. de-

cembri.
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ģimenes pavarda sildītāja — ar vieglu smaidu

un labestību raugās nākotnē, apzinādamās savu

svētīgo dzīvības turpinātājas sūtību. Mātes stājā
lepnums un spēks, sejas pantos — paļāvība nā-

kamībai. Blakus mātei — tās drošie balsti —

dēli, kuri, paceltajās rokās turēdami ozollapu
virtenes, it kā apliecina: mēs, māt, tavi dēli,

stipri esam, sargāsim un augstu turēsim ģime-
nes godu. Grupas arhaizētajai izteiksmei svešāks

šķiet mātes rokās turētais palmas zars — miera

simbols.

«Tēvzemes sargu grupā» Kārlis Zāle visvairāk

bijis spiests rēķināties ar monumenta pasūtītāju

gribu. Arī šajā grupā attēloti dažādi laikmeti,

dažādas paaudzes. Tēlnieks te mēģinājis —

pretēji vēstures patiesībai — rast pēctecību
starp senajiem 13. gadsimta latviešu cilšu brī-

vības cīnītājiem un buržuāziskās Latvijas armiju.
Bet arī te senā virsaiša tēls ir nesalīdzināmi

spēcīgāks, romantiska cildenuma apgarots, emo-

cionāli iedarbīgāks nekā blakusesošo karavīru

figūras.

Pieminekļa apakšējās joslas sānos atrodas divi

travertīnā cirsti zemciļņi. Sākumā bijis nodoms

tos atliet bronzā. Par to šaubas izteicis K. Ron-

čevskis: «Es baidos, ka asais pretstats starp
akmens grupu gaišo travertīnu un bronzas

plāksnēm. . būs jūtams traucēklis. Tālab es aiz-

stāvu domu, ka šo un arī praktisku motīvu

labad būtu ieteicamāk sānu ciļņus izkalt traver-

tīnā.»1 Tā arī tika darīts.

Abos ciļņos attēloti konkrēti notikumi. Vienā no

tiem risināta tēma «Cīņa pret bermontiešiem uz

Dzelzs tilta». Tā ir ritmiski izkārtota, kustībā

tverta karavīru grupa (viņu vidū arī strādnieki,

zemnieki, studenti), kurā visi tēli kārtoti pro-

filā. Figūru skatieni vērsti uz Pārdaugavu, uz

uzbrūkošā P. Bermonta-Avalova karaspēka
pusi. Vienkāršajā plastiskajā vēstījumā panākts
gan zīmējuma asums, gan telpas dziļums.
Revolucionāras trauksmes piestrāvots un daudz

konkrētāks ir cilnis, kuram Kārlis Zāle devis

nosaukumu «1905. gads». Cilnī attēlota krasa

strādnieku sadursme ar cara dragūniem. Kompo-

zīcijā veidota kā divu nesamierināmu, naidīgu

spēku cīņa: ciļņa kreisajā pusē zirgā izslējies
dragūns, bet labajā — strādnieki, kas, izgā-
juši pilsētas ielās, stājas pretī, turot rokās sa-

vus darbarīkus — veserus un mašīnatslēgas.
Strādnieku grupu tēlnieks traktējis kā vienotu,

draudīgu un neatvairāmu spēku, kura priekšā

bezspēcīgs savā niknumā šķiet seglos izslējies

dragūns ar nolaistu pātagu. Strādnieku sasprin-

gtie augumi, viņu paceltās, dūrēs sažņaugtās
rokas, zirga atpakaļ atlauztā galva ar šausmās

izplestajām nāsīm, plandošais revolūcijas ka-

rogs veido dramatisku ainu, kurā mākslinieks

apliecinājis revolucionāro spēku nesalaužamību.

Pie šī ciļņa Kārlis Zāle daudz strādājis, pārbau-
dījis kompozicionālo risinājumu vairākos vari-

antos. Sākuma metos trūkst revolucionārās paci-
lātības, cīnītāju grupas izkārtojums šķiet pat
haotisks, līdz ar to neskaidri atsegts cīņas
idejiskais saturs. Strādādams tālāk, tēlnieks

arvien uzskatāmāk ideju konkretizējis, skaidrāk

konfrontējis varu un pretvaru, nepārprotami
atsegdams revolucionārās cīņas trauksmi un

mērķi.

Monumentālo margu, kas aptver terasi (ska-
toties no Raiņa bulvāra puses), sārtajā granītā
ieguldīti divi travertīnā cirsti zemciļņi. Kreisās

puses cilnī «Dziesmu svētki» (saukts arī «Dzie-

dātāju uznākšana») attēlots dziesmu svētku gā-

jiens; labās puses cilnī — «Karavīru gājiens».
Abi ciļņi kompozīcijā līdzīgi: tos veido uz an-

sambļa simetrijas asi virzītas, ritmiski sakārtotas

trīsceturtdaļfigūras.
Kad Brīvības pieminekli cēla, daļa strādniecības

to neatbalstīja, jo nevarēja samierināties ar pie-
minekļa konkursa nolikumā deklarēto brīvības

izpratni. Tomēr piemineklī paustās vispārcilvē-
ciskās idejas ietvertas tik augstā mākslinieciskā

formā, ka šodien šis monuments Rīgas centrā

uzrunā mūs skaidrā arhitektoniskā un plastiskā
valodā, liek atcerēties latviešu tautas smagās
un sarežģītās vēstures gaitas. Pretēji valdošo

aprindu cerētajam piemineklī atspoguļojas nevis

buržuāziskās Latvijas «brīvības» ideja, bet gan

alegoriskā un simboliskā vispārinājumā tvertas

tautas ilgas pēc brīvības un gadsimtu cīņa pret
apspiedējiem, tās darba tikuma cildinājums, lat-

viešu kultūras veidošanās pēctecība.
Tikai ar Brīvības pieminekļa vispārinātas, he-

roiskas mākslinieciskās valodas spēku var iz-

skaidrot notikumus, kas risinājās tā pakājē
1944. gada oktobrī, dažas dienas pēc Rīgas at-

brīvošanas. Lūk, ko raksta aculiecinieki: «Rīgas
atbrīvošanas kulminācijas punkts bija sasniegts
pēc dažām dienām, kad Rīgā jau bija ieradu-

šies republikas partijas un valdības vadošie dar-

binieki. Tad notika latviešu strēlnieku parādes
gājiens. Strēlnieki nāca no stacijas puses pa
Raiņa bulvāri, virzījās apkārt Brīvības piemi-
neklim un tad soļoja tālāk pa Ļeņina ielu VEF

virzienā. Uz Brīvības pieminekļa pakāpieniem
stāvēja un parādi pieņēma Otrās un Trešās Bal-

tijas frontes komandieri A. Jerjomenko un

I. Masļeņņikovs, Latviešu strēlnieku korpusa
komandieris ģenerālis M. Kalniņš. Kopā ar vi-

ņiem bija J. Kalnbērziņš, V. Lācis, I. Ļebedevs,
kā arī citi padomju varas pārstāvji. Tā bija
vienreizēja, nekad neredzēta parāde. Ne parādes
solis bija galvenais, bet gan prieka asaras, kas

'Rončevskis К. K. Zāles Brīvības piemineklis. (Rokraksts.)
Glabājas M. Zaura personiskajā arhīvā.
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mirdzēja gan pašu parādes dalībnieku acīs, gan
daudzu tūkstošu rīdzinieku acīs, stāvot ap Brī-

vības pieminekli un gar ielu malām, kur gāja
strēlnieki. [..] Tauta raudāja pie šī pieminekļa,
raudāja prieka un atzinības asaras, noskatīdamās

savos karavīros, jo latviešu strēlnieku vienības

kaujās pie Maskavas, Staraja Rūsas un Latvijas
teritorijā kopā ar brāļu tautu karavīriem ar

savām asinīm bija it kā no jauna uzcēlušas šo

pieminekli un lepni soļoja parādes gājienā gar
to atbrīvotajā Rīgā.»1
Tā vien šķiet, ka «Važu rāvējos» bija pārtrū-
cis pēdējais ķēdes loceklis. Kārļa Zāles tēli

uzsāka savu dzīvi Padomju Rīgā.

к
■»āds bija Kārlis Zale sava radošā darba ze-

nītā? Vai jaunībā iezīmējušās rakstura īpašības

pieklusušas vai, gluži otrādi, kļuvušas vēl spilgtā-
kas? Kāds bija Kārlis Zāle sabiedrībā, attieksmē

pret saviem draugiem, paziņām?
Vairāk par vārdiem Kārļa, Zāles tēlu latviešu

kultūras vēsturē iemūžinājis viņa draugs no

Kazaņas laikiem — gleznotājs Ludolfs Liberts.

«Tēlnieka Kārļa Zāles portrets»,
2

kas tapis
1936. gadā, psiholoģiskā raksturojuma ziņā ir

ļoti ietilpīgs.
Portrets gleznots uz sudrabaini gaiša fona, kas

rada ap portretējamo vieglu gaisa virmojumu
un palīdz izcelt seju un spēcīgo, smagnējo stāvu.

Tēlnieka personība te tverta it kā garām slīdoša

mirkļa noskaņā. Viņš tikai uz brīdi pieklusis,
koncentrējies sevī. Pirkstos neaizdedzināta, bet

varbūt apdzisuši cigarete, lūpās iegūlis viegls,
mazliet zobgalīgs smaids. Spēcīgā, nedaudz

pieliektā galva, mīksti modelētie, paraupjie
sejas vaibsti, nevērīgais matu sakārtojums un

plašais rokas žests ļauj nojaust personības
vērienu un spontāno raksturu; platā piere un sevī

vērstais skatiens liecina par domas spēku. Tā

ir varena, visu varoša personība. Te vēl nav

ne vēsts no apslēptajiem slimības simptomiem,
kas drīzumā parādīsies. Vienīgi acu plakstiņi
nedaudz pietūkuši. Bet varbūt tā ir nodeva

aizvadīto gadu bohēmai. . .
Tēlnieks nemeklēja draugus. To viņam bija maz,

bet paziņu — daudz. Pēc Pirmā pasaules kara

uzsācis Rīgā profesionāla tēlnieka darbību, viņš

iekļāvās arī mākslas dzīvē. Kārlis Zāle bija viens

no mākslinieku biedrības. «Sadarbs» dibinā-

tājiem. Tā darbojās no 1924. līdz 1940. gadam.
Biedrības mērķis bija apvienot akadēmiski izglī-
totus māksliniekus, palīdzēt izvairīties no Rietum-

eiropas mākslas ārišķībām, popularizēt latviešu

tēlotāju mākslu. Kopā ar Kārli Zāli tur darbojās
daudzi pazīstami mākslinieki, pārsvarā Latvijas

Mākslas akadēmijas mācību spēki — A. Annuss,
K. Brencēns, B. Dzenis, J. Kuģa, L. Liberts, J. Ma-

dernieks, K. Miesnieks, K. Rončevskis, R. Zariņš

un citi. Tomēr izstādēs viņš piedalījās maz: no

divpadsmit «Sadarba» mākslas skatēm (to skaitā

viena Beļģijā) — tikai piecās (Rīgā 1924., 1928.,

1930., 1934. un 1935. gadā), kā arī dažās vispā-

rējās mākslas izstādēs (viena — Parīzē).
Kārlim Zālēm bija milzīgas darbaspējas. Viņš
vienmēr alka pēc jauniem pasūtījumiem, arī

jauniem konkursiem, apzinājās, ka ir pārāks par

citiem, un neslēpa to. Tas nereti izraisīja amata-

brāļu nepatiku pret viņu.

Kārlis Zāle strādāja kaismīgi, aizrautīgi. Bet bija
arī dienas, kad darbs nedevās rokā. Tās viņam

bijušas melnās dienas. Tādās reizēs tēlnieks

pazuda no darbnīcas, tad atkal atgriezās, daudz

smēķēja. . . leslēdzās darbnīcā, mēģināja veidot,

taču drīz atkal nāca ārā sliktā omā, aizslēdza

durvis un, ne vārda neteicis, devās mājās. Kad

šo tukšo, neradošo laiku viņš uzveica, tad atkal

sākās patosa pilns darbs.
3

Kā visas lielas, spilgtas personības, Kārlis Zāle

«apauga» ar leģendām, kurās šodien grūti atvē-

tīt graudus no pelavām. Spēcīgais raksturs,

fenomenālās darbaspējas, panākumi konkursos,

organizatoriskais vēriens un uzņēmība savu

monumentālo darbu īstenošanā izraisīja citos

māksliniekos gan apbrīnu, gan skaudību. Reizēm

Kārlim Zālēm tika piedēvētas pat gluži neik-

dienišķas īpašības. Tad radās nostāsti, ka visur

viņš gājis pa parādes durvīm, visus vienmēr uz-

varējis un apstulbinājis ar savas spēcīgās per-
sonības varu. Bet vēriens viņam bija. Tā, piemē-
ram, atstāsta gadījumu, ka pēc Brīvības pieminek-
ļa oficiālās pieņemšanas viņš iesēdinājis komisi-

jas locekļus lidmašīnā un aizvedis uz Parīzi, lai

pacienātu tos ar pusdienām un franču konjaku.
4

Kaut arī apguvis labu zīmēšanas māku, Kārlis

Zāle ieceres neskicēja, bet veidoja mazas figū-
riņas ar jau skaidri izteiktu ideju. Tās bija

pārsteidzoši izteiksmīgas. '
Mazie meti bijuši tik precīzi veidoti, ka to

pārcelšanu četras — piecas reizes lielākā mērogā

un modeļu izstrādāšanu viņš varēja uzticēt

kādam no saviem palīgiem. Savu roku Kārlis

Zāle atkal pielika, kad darbs bija izpildīts
materiālā. Ar to var izskaidrot monumentālo

Ozoliņš К. Saruna pašam ar sevi.
— Karogs, 1986, № 11,

115. lpp. Ar sirsnību šo dienu notikumus pie Brīvības pie-
minekļa atceras arī J. Sudrabkalns. — Sk.: Atgriešanās. —

Cīņa, 1944, 22. okt.

ePortrets glabājas Latvijas PSR Mākslas muzejā.
'Monumentālās izteiksmes spēks. (A. Malcānes saruna ar

A. Birzenieku.ļ — Literatūra un Māksla, 1968, 2. nov.

4 Autora saruna ar mākslas zinātnieci T. Sutu, kura šo nostāstu

dzirdējusi no savas mātes gleznotājas A. Beļcovas.

Autora saruna ar tēlnieku M. Zauru 1985. gada 17. au-

gustā.
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Kārlis Zāle ar dzīvesbiedri Annu un meitiņu Saskiju
savā mājā Polockas ielā 11. 1935. gada attēls.



118

Māja Polockas ielā 11, kurā Kārlis Zāle dzīvoja no

1922. gada līdz 1938. gadam. Aizmugurē K. Zāle uzceltā

tēlnieka darbnīca (pēc Lielā Tēvijas kara pārbūvēta).
1987. gada attēls.

skulptūru lielo skaitu, kas paveiktas samērā īsa

laikā. Brīžiem tēlnieks mīlēja paslinkot. «Viņš

jau bija rakars. Bet, kad ķērās klāt, tad, mans

dievs, neviens nedrīkstēja viņu traucēt. Un strā-

dāja viņš ļoti ātri.»1
Ikdienā mākslinieka visraksturīgākā īpašība bija
vienkāršība. leradies 1922. gadā Rīgā, Kārlis Zāle

nopirka nelielu nekustamu īpašumu Maskavas

priekšpilsētā, Polockas (tag. Satekles) ielā 11,

netālu no Rīgas pasažieru stacijas, pie paša dzelz-

ceļa uzbēruma.
2 Uz sievas vārda iegādātais īpa-

šums bija necila 1908. gadā celta mājiņa
3

ar

jumta izbūvi, bez labierīcībām. Nedaudz pārbū-

vēta, mājiņa saglabājusies līdz mūsdienām.

Trīsistabu dzīvoklis, kurā apmetās Kārlis Zāle,

aizņēma visu pirmo stāvu. Jumta stāvā atradās

divi vienistabas dzīvoklīši. Vienā no tiem 1926.

- gadā pirms pārcelšanās uz dzīvi Kanādā (1930.

gadā) apmetās Annas Zāles māsas Marta un

Milda Briedēs. Šaurā gruntsgabala dziļumā bija

arī pāris saimniecības ēku un neliels dārziņš.

Vairākus gadus tēlnieks dzīvoja un strādāja

pieticīgos apstākļos. Tikai vēlāk, 30. gados,

uzlabojoties viņa materiālajam stāvoklim, mājā

tika ievilkta kanalizācija. Pamazām nobrieda

doma par tēlnieka darbnīcas iekārtošanu. Kārlis

Zāle griezās pēc palīdzības pie sava novadnieka

arhitekta Ernesta Štālberga, kuram tika pasūtīts

projekts. 1932. gada 11. maijā projektu «mūra

tēlniecības darbnīcai Rīgā» apstiprināja Rīgas

pilsētas būvvalde. Un jau tā paša gada vasarā

būvinspektors varēja būvvaldei ziņot, ka būv-

darbi «saskaņā ar projektu un pastāvošajiem

būvnoteikumiem izvesti». Radošajam darbam

tēlnieks bija ieguvis 10,0X7,0 m lielu un 8,3 m

augstu telpu. Tās vienā galā atradās lukta, kur

varēja uzkāpt, lai aplūkotu skulptūru no augšas.

Taču darbnīcai bija arī savas neērtības: plašie

logi sienā un daļēji arī jumtā telpu gan labi

'Autora saruna ar E. Jākobsonu 1986. gada 26. decembri.

2
LCVVA, 2942. f„ 12165. lieta.

pilsētas izpildkomitejas Galvenās arhitektūras plāno-

šanas pārvaldes arhīvs. Lieta 31. grupai, 93. gruntij.

Tēlnieka Kārla Zāles portrets
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izgaismoja, bet, pavērsti pret dienvidiem, radīja
vasarās grūti panesamu tveici. Ziemā telpu ap-

sildīja divas apaļas skārda-ķieģeļu krāsnis.

Tēlnieka darbnīcā no griestiem lejup nokarājās

raupjas ķēdes — varens ceļamais krāns. Tas sa-

turējis milzu masas, piemēram, Brīvības tēla

modeli, kas bija visā telpas augstumā. Te atra-

dās gan iesākti, gan nepabeigti skulptūru modeļi,

grupas, fragmenti; te bija galdi, plaukti, statīvi,

trauki, ģindeņa galva, maskas, bet bija arī

stūrītis atpūtai — dīvāns ar spoguli un plaukts
ar grāmatām.

Šajā darbnīcā no stiegrotā ģipša tika veidota

arī Brīvības pieminekļa monumentālā «Važu rā-

vēju» grupa. Ar īpašu palielināšanas ierīci Kārļa

Zāles pirmmetu Mākslas akadēmijas absolventi

un audzēkņi tēlnieka uzraudzībā pārnesa dabiskā

lielumā. Bet pie svarīgāko un izteiksmīgāko
daļu apstrādes Kārlis Zāle pielika savu roku.

Kad lielā ģipša figūra bija pabeigta, to sazāģēja

atsevišķos blokos, pēc kuriem tieši būvlaukumā

no granīta tika izkalti oriģināla lieluma ele-

menti.1

Līdzīgā veidā savu apveidu Polockas ielas darb-

nīcā ieguva pārējie Brīvības pieminekļa tēli.

Nodrošinājis apstākļus darbam, Kārlis Zāle sāka

domāt arī par jaunu mājokli. Tāpēc atkal bija

jāgriežas pie Ernesta Stālberga ar lūgumu
izstrādāt projektu dzīvojamai ēkai jeb, kā ie-

sniegumā būvvaldei teikts, lai varētu «izvest

mūra darbus A. Zālītes kundzes jaunbūvē Poloc-

kas ielā 11». Būvdarbi tika pabeigti 1935. gada
novembra beigās.
Jaunā dzīvojamā ēka uzcelta gruntsgabala dzi-

ļumā kā piebūve tēlnieka darbnīcai ar tiešu ieeju

tajā. Sīs ēkas iekārtojums un apdare atspoguļo-

ja tēlnieka toreizējās materiālās iespējas un

plašo vērienu. Trīsstāvu dzīvojamai mājai bija

neparasti lielas istabas un reprezentatīvs, grezns

vestibils, kas sniedzās cauri visiem stāviem un

tika izgaismots caur stiklotu jumtu. Vestibilam

bija pusaploces 'gala siena, gar kuru uz otro

un trešo stāvu veda pusloka kāpnes. Kāpieniem

un margām bija ozolkoka apdare. No pirmā stāva

varēja nokļūt tēlnieka kabinetā, gandrīz 50 kvad-

rātmetru lielajā dzīvojamā istabā, kā arī darb-

nīcā. Otrajā stāvā atradās tikpat liela ēdamistaba

un virtuve, bet trešajā stāvā — divas guļamis-

tabas. Labierīcību telpas bija apdarinātas ar

marmora plāksnēm.
2

Bet, kad jaunais mājoklis nāca gatavs, tēlnieks

nemaz nesteidzās uz to pārcelties. Projekts bija
izstrādāts un realizēts ar pārāk lielu vērienu.

Šis nams izrādījās Kārlim Zālēm psiholoģiski

nepieņemams. Ernests Stālbergs to bija projek-

tējis un cēlis tādu, kāds piederētos mākslinie-

kam — tik izcilu, varenu, episku, saviļņojošu

mākslās darbu radītājam. Taču kādreizējais

Kārļa Zāles darbnīca Polockas ielā 11. Redzama lukta, no

kuras pārskatāma darbnīcas telpa. Attēlā no kreisās

N. Voits, K. Zāle, A. Laukirbe. Ap 1932. gadu.

Liepājas strādnieka dēls, kurš visu mūžu bija

dzīvojis pieticīgi, nespēja šajos dižajos mērogos
un formās iejusties. Tāpēc ģimene turpināja
mitināties agrākajā vecajā koka namiņā. Vēlāk

Kārlis Zāle ne vienu reizi vien sacījis Štālbergam,
ka uzcelta «neapdzīvojama» māja.
Ar savu darbu Kārlis Zāle bija ieguvis vispārēju
cieņu un atzinību. Bet tas nesamulsināja tēlnieku.

Vislabāk viņš joprojām jutās savu tuvāko līdz-

'A. Laukirbes vēstule V. Apsitim 1986. gada 8. decembrī.

Glabājas autora arhīvā.

s

Tagad Satekles ielā 11 K. Zāles bijušajā tēlnieka darbnīcā

un jaunuzceltajā dzīvojamā mājā iekārtots lietiskās mākslas

kombināta «Māksla» koktēlniecības iecirknis.
3No sarunas ar E. Jākobsonu 1986. gada 26. decembri.

E. Jākobsons (dz. 1912.g.) strādāja pie K. Zāles par veido-

tāju visu Brīvības pieminekļa celtniecības laiku. Piemi-

nekļa tēlu modeļi izstrādāti Polockas ielas darbnīcā.
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Kārlis Zāle ar meitu Saskiju darbnīcā.

strādnieku — akmeņkaļu, veidotāju un strādnieku

vidū. Augstprātība viņam bija sveša. Darba

laikā viņš bija tāds pats kā citi, kopīgi pārsprie-

da, pārrunāja gan sadzīves jautājumus, gan

mākslas problēmas.
«Cilvēks viņš bija vienreizējs,» stāsta E. Jākob-

sons, «ar strādniekiem sadzīvoja draudzīgi un

prata novērtēt viņu darbu. Sāku pie viņa strādāt

deviņpadsmit gadu vecumā — 1931. gadā, kad

tika uzsākta Brīvības pieminekļa celtniecība.

Sākumā man maksāja 50 santīmu stundā, pēc
mēneša jau latu un tad ik pa brīdim pielika.
Divreiz gadā — Ziemsvētkos un Lieldienās —

tad bija dubultalga. Viņš ļoti rēķinājās ar strād-

nieku domām. Visus darbus, kurus veidoja, viņš

vispirms parādīja strādniekiem — cilvēkiem no

tautas. Viņam likās, ka cilvēks bez skolām ir

patiesāks, atklātāks un darbu novērtēt prot
vislabāk.»1

Tēlnieks Kārlis Jansons atzīmē Kārļa Zāles

lielisko kompozīcijas izjūtu, kas viņa darbos

atspoguļojas tēla siluetā. Bet tas monumentāla-

jā tēlniecībā ir pats svarīgākais. Kārlim Zālēm

bija no dabas dota māka savus darbus konsek-

venti realizēt līdz galam.
2 Mārtiņš Zaurs atceras,

ka Zāle teicis: «Zelts nav nekas, bet darbs ir

viss.»
1

Dienu ritumā tēlnieks vienmēr sekoja tautas sa-

dzīves tradīciju nerakstītajiem likumiem. Darbi

parasti tika uzsākti sestdienās, jo tā bijusi

laimīga diena. Bet pirmdien un piektdien uzsākt

neko nedrīkstējis. Tāpēc Kārlim Zālēm nodarbī-

bas Mākslas akadēmijā, piemēram, 1939. gadā,
notika divas reizes nedēļā — trešdienās un ce-

turtdienās.

«Kārlis Zāle bija ļoti iejūtīgs, iedvesmas pilns
mākslinieks. Viņš zināja, ko grib,» saka E. Stāl-

berga palīgs A. Laukirbe, «kaut arī ne vienmēr

bija viegli izpildīt daudzo komitejas locekļu

prasības.»
4

'Saruna ar E. Jākobsonu 1986. gada 26. decembri.
2
Jansons K. Drauga piemiņai. — Padomju Zeme, 1968, 14.

nov.

''Zaurs M. Sev un citiem par prieku. [Sarunu pierakstījusi
L. Slava.] — Literatūra un Māksla, 1985, 21. jūn.
4A. Laukirbes vēstule V. Apsītim 1986. gada 8. decembrī.

Glabājas autora arhīvā.
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Viņa radošā darba pastāvīgs pavadonis bija

intuīcija. Kaut arī darbā un savā mākslā tēlnieks

bija patstāvīgs, viņš nekad nevairījās uzklausīt

padomus. Bet par saviem darbiem Kārlis Zāle

nemēdza runāt: par tiem lai runā un tos vērtē

citi, viņš teicis. 1
Tēlnieks mīlēja humoru (tas gan ne vienmēr

bija smalks). Kad Kārlis Zāle uzzinājis, ka

uzliesmojis tuberkulozes process, viņš sākumā

pat jokojis, ka «tos caurumus aizbāzīšot ar zāli»
2
.

Kārlis Zāle labprāt pasmējies arī par citu jokiem

un nemaz neņēma ļaunā, ja presē parādījās

viņam veltīts veselīgs humors. Tā V. Zosts
3
,

uzzīmēdams māksliniekā šaržu, ir veltījis tēl-

niekam šādas rindas:

«Brāļu kapos Zāle zaļo,
Tēlus veido, noapaļo;
Gadiem ilgi kaļ kā dzenis,

Kamēr dzīvs top šūnakmenis.»'

Viņa draugu pulkā bija dzejnieks Ēriks Ādam-

sons, grafiķis Oskars Norītis, gleznotājs Erasts

Šveics. Toreizējais Kārļa Zāles strādnieks

Ē. Melks atceras, ka viņi Polockas ielas darbnīcu

apmeklējuši, lai pārrunātu mākslas jautājumus

un jautri pavadītu vakaru.'

Anna un Kārlis Zāle rīkoja arī viesības, taču

tajās piedalījās tikai tuvākie ģimenes draugi.

Ciemiņus vienmēr laipni uzņēma tēlnieka dzī-

vesbiedre Anna un meitiņa Saskija. Tad visa

māja tikusi skaisti uzposta. Tur tad tika dzie-

dātas dziesmas gan ar Raiņa, J. Poruka, F. Bārdas

vārdiem, gan tautasdziesmas.

Tēlnieks ļoti mīlēja glezniecību. Viņa mājās pie

sienām vienmēr karājās daudz gleznu. Ka stāsta

K. Miesnieks, tur bijuši I. Aivazovska, N. Samo-

kiša, J. Madernieka, J. Cielava, R. Sutas, A. Fil -

kas, O. Nemmes un vēl citu mākslinieku darbi,

kā arī K. Miesnieka gleznotais «A. Zāles kundzes

portrets».'

к
11 ārlis Zāle šķita nenogurdināms. Strādājot pie

Brāļu kapiem un piedaloties Brīvības piemi-

nekļa konkursā, viņam pietika spēka izstrādāt

darbus vēl vienam konkursam.

lecerētajam piemineklim vajadzēja atspoguļot

notikumus Rīgas pievārtē 1919. gada rudenī:

oktobrī vācu imperiālistiem paklausīgais avan-

tūrista P. Bermonta-Avalova karaspēks devās

uzbrukumā, mēģinādams sagrābt Rīgu. Tam pretī

stājās buržuāziskās Latvijas armijas kareivji -

zemnieki karavīru šineļos — un uzbrukumu

atsita.
8

Jau 1925. gadā Rīgas pilsētas valde pēc bijušo
karavīru ierosinājuma iecerēja Rīgas aizstāvjiem

uzcelt pieminekli Sudrabkalniņā. Cieši gar Sud-

rabkalniņu, to apvijot, aizlocījās Rīgas—Slokas

ceļš, kas veda uz Jūrmalu.

1929. gadā tika izsludināts karavīru pieminekļa

slēgts konkurss, kurā bija uzaicināti tēlnieki

K. Zāle, 2. Smiltnieks un K. Baumanis (Zemdega).
Darbus uzticēja novērtēt profesoram K. Rončev-

skim un arhitektam E. Štālbergam, kuri par re-

latīvi labāko uzskatīja Kārļa Zāles priekšlikumu.
Un jau pāris nedēļu pēc vērtētāju slēdziena —

1929. gada maijā — tika guldīts pieminekļa
pamatakmens. Tomēr līdzekļu trūkuma dēļ celt-

niecība tika atlikta.

Reti kad Kārlim Zālēm idejas realizācija gājusi

vieglu soli. Arī Sudrabkalniņā pieminekļa iece-

rei, dienām un mēnešiem aizritot, vajadzēja
pārvarēt arvien jaunus šķēršļus, jo trūka gan

līdzekļu, gan materiāla. Tāpēc pieminekļa orga-

nizācijas komiteja priecājās, kad pilsētas valde

par velti piešķīra tai granīta bluķus no Daugav-
grīvas cietokšņa aizsargvaļņiem. Taču līdz ar to

vajadzēja atteikties no agrāk izstrādātā varianta.

Šādos apstākļos pieminekļa celtniecības ierosi-

nātāji bija spiesti griezties pie Kārļa Zāles ar

lūgumu izgatavot jaunu projektu. Tā kā ciļņa
iecere lielā mērā bija saistīta ar ansambļa

arhitektonisko risinājumu, Kārlis Zāle viens šo

darbu veikt neuzņēmās un uzticēja to Ernestam

Štālbergam. Paša Zāles darbs aprobežojās ar

dekoratīvas frīzes kalšanu. Celtniecība tika at-

jaunota tikai 1934. gada rudenī un nobeigta
1937. gada oktobrī. Šo darbu materiāli atbal-

stīja arī Brīvības pieminekļa komiteja, papildus
piešķirdama ciļņiem granītu no saviem krāju-
miem.

Priedēm apaugušais Sudrabkalniņš bija pateicīga
vieta pieminekļa celtniecībai. To aptvēra plaši

klajumi un purvāji, kas aizsniedzās līdz Spilves

pļavām, kur bermontiešu uzbrukums tika ap-

turēts. Cauri tām vijās Lāčupīte, pieglauzdamās

nelielajiem koku masīviem — Anniņmuižas

priedulājam un Dammes muižas parkam." Ernesta

Stālberga un Kārļa Zāles piemineklis veidots kā

memoriāla siena — kara aizsardzības būve, kas

šķērsām iegrauzusies nogāzē, simboliski aiz-

šķērsojot ceļu ienaidnieka uzbrukumam.

'Sinus. Tēlnieka Kārla Zāles domas par mākslu. — Atpūta,

1930, № 272, 6. lpp.
2Autora saruna ar tēlnieku M. Zauru 1985. gada 17. augustā.
1
Valērijs Zosts (1901— 1960) — pianists, muzikologs, grafi-

ķis, vēlākais LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks.

4V. Zosta šaržs. — Atpūta, 1930, №.311, 9. lpp.
Autora saruna ar E. Melku 1987. gada 29. maijā.

''Miesnieks K. Atmiņas par Kārli Zāli. — Padomju Zeme,

1968, 14. nov.

Turpat.
'Latvijas PSR vēsture 2. sēj. R., 1986, 2. sēj., 64. lpp.
'Viss apvidus 70. —80. gados apbūvēts un iekļauts Imantas

dzivojamā rajonā.
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Piemineklis Rīgas pulka karavīriem Sudrabkalniņā Rīgā.
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Piemineklis Sudrabkalniņā. Fragments.

Ansamblis sastāv no diviem arhitektoniskiem ap-

jomiem — 14 m garas un 10 m augstas ar gra-

nīta plāksnēm ietērptas sienas, gar kuru līdz

augšējai terasei divos pacēlumos aizsniedzas kāp-

nes, un no altāra (4X4 m plats un 3 m augsts

granīta kubs), kas novietots uz augšējas te-

rases. Altārī ir iedobums piemiņas ugunij. Bija

paredzēts, ka augšējā terasē, kas pieejama arī pa

spirālveidīgu ceļu kalniņa nogāzē, atceres

brīžos pulcēsies cilvēki.

Tēlnieciskā dala aizņem memoriālās sienas vai-

nagojošo — frīzes joslu. Šī josla katrā sienas

pusē veidota kā 1,3 m augsts un 7 m garš

zemcilnis. Ciļņa kompozīcijā redzama tieša

atskaņa no Brāļu kapos un Brīvības piemineklī

lietotajiem paņēmieniem: vienā pusē deviņi

senlatviešu karavīru pāri ar rokās satvertiem

vairogiem un cirtienam paceltiem zobeniem;

otrā — Latvijas armijas karavīri, četrpadsmit

pāri ar padusēs iespiestām šautenēm. Šīm sta-

tiskajām tēlu grupām trūkst Kārlim Zālēm

raksturīgās iztēles dinamikas. Tēma dziļāk

rosinājusi tēlnieku. Tie ir vienveidīgi tēli, kas

vairāk tverami kā dekoratīva josla, mazāk —

kā idejiskās slodzes nesēji. Monumentālās sienas

«pierē» redzams kādreizējais Rīgas pilsētas

simbols — lauva pilsētas vārtos —, bet zem

tā uzraksts «Rīgas pulka karavīriem. 1919».

Vairāki mazāka izmēra Kārļa Zāles veidotie

memoriālie pieminekļi izvietoti dažos brāļu
Piemineklis Jaunpiebalgas Brāļu kapos.



Piemineklis Jaunpiebalgas Brāļu Kapos. Fragments.
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Piemineklis Andrejam Pumpuram Rīga bij. Lielajos kapos.
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Skulptūra «Izirušās rozes» Dīvala kapos Valmierā.

kapos un kultūras darbinieku apbedījuma vietās.

Daudzos gadījumos tie pēc savas tēlnieciskās

interpretācijas ir tuvi stājskulptūrai.
Tukuma rajonā pie Smārdes stacijas atrodas

neliels, bet ar skaidri izteiktām monumentālām

iezīmēm piemineklis Pirmajā pasaules karā kri-

tušajiem strēlniekiem. Tas uzstādīts 1936. gadā.

Egļu dzīvžoga norobežotajā laukumiņā paceļas

3,5 m augsta šūnakmens stēla ar cilnī atveidotu

kompozīciju. Piemineklim no trim pusēm pie-

kļaujas apbedījumu vietas. Arī šajā piemineklī

atspoguļojas Kārlim Zālēm raksturīgā noskaņa:

nevis strēlnieku varonības apdziedājums, bet

dziļas sāpes par tautas vitālā spēka iznīcināšanu

bezjēdzīgajās Rīgas frontes cīņās. Kompozīcijā
iemūžināts traģisks motīvs: lodes ķerts karavīrs

pārkritis pār dzeloņstieplēm, viņa galva nevarīgi

noslīgusi, ķivere nokritusi zemē. Sastingusi roka

vēl tur ieroci. Pieminekļa aizmugurē — veltī-

jums kritušajiem strēlniekiem:
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«Kaut varonis snauž,

Viņš dzīvs ir savā tautā.»

Šī kompozīcija izraisa dziļu pārdzīvojumu

gammu un ietver sevī veselu epopeju no strēl-

nieku cīņu vēstures. Cilnis ir kompakts, cirsts

Kārlim Zālēm piemītošās vispārinātās formās,
atmetot visu nevajadzīgo, tverot tikai būtisko.

Neliels, bet formās monumentāls piemineklis
uzcelts arī Brāļu kapos Jaunpiebalgā (1930),
netālu no baznīcas. Piemineklis ir arhitektonisks

(arhitekts A. Birzenieks): trīspakāpju stilobata

šūnakmens masīvu ietver četri drukni stabi.

Šajā ansamblī Kārlis Zāle iekalis divus nelielus

ciļņus — centrālajā daļā cīņu tematikai veltītu

kompozīciju, vainagojošajā daļā, virs dekoratīvā

saņēmējakmens, — karavīra tēlu.

Ne mazāk svarīgu vietu Kārļa Zāles daiļradē

ieņem kapa pieminekļi. Viens no nozīmīgākajiem
šāda veida pieminekļiem veltīts rakstniekam

Andrejam Pumpuram un atrodas Rīgā bijušajos
Lielajos kapos (1929). Šis mākslas darbs vēlreiz

apliecina tēlnieka prasmi izjust materiālu, likt

akmenim runāt. Gandrīz 4 m augstais monolītā

šūnakmens bloks ietver sevī divus plastiskus
motīvus. Klinšu radzes augšējā stūrī, daļēji
akmens masā iegrimis, atveidots Andreja Pum-

pura portrets; apakšējā daļā — plastiskās

formās modelēta guļoša vīrieša kailfigūra: ar

vienu roku viņš atspiedies pret zemi, ar otru

balsta domās iegrimušo galvu, skumdams par

aizgājēju. Piemineklī kopā ar tēliem izteiksmīgi
runā akmens pats — izcelts no Latvijas zemes

dzīlēm, lepns un varens. Šūnakmens radze —

tā ir daļa no Andreja Pumpura atmodinātās

pasaku un teiku pasaules, sveiciens no Dauga-
vas krastiem, kur savu mūžu aizvadījuši viņa

eposa varoņi.

Kārļa Zāles memoriālās skulptūras izvietotas arī

citās Latvijas kapsētās. Divas no tām saistītas

ar Rīgas Brāļu kapu izbūvi. Jau iepriekš minēts,

ka ansambļa celtniecības gaitā tika apspriests
un noraidīts priekšlikums par baseina ierīkoša-

nu kapulauka centrālajā parterā. Tomēr tēlnieks

šādam risinājumam bija sagatavojies un izcirtis

šim nolūkam divas līdzīgas skulptūras «Izirušās

rozes», kurām vieta bija paredzēta baseina

ievadījumā — simetriski pret garenasi. Tā kā

Brāļu kapu ansamblī tām vieta neatradās, tās

tika uzstādītas citur, pie privātpersonu kapu

kopiņām: viena — Meža kapos, otra — Valmieras

Dīvala kapos. Abās skulptūrās attēlota ceļos
nometusies sieviete, kas skumst par aizgājējiem.
Viņa atnesusi pēdējam sveicienam pilnu klēpi
ziedu. Katrs no šiem tēliem veidots šūnakmenī

un pacelts uz zema postamenta.

Saglabājies kāds Kārļa Zāles darināts ģipša
modelis piemineklim, kas bija paredzēts pagai-

dām nenoskaidrotai apbedījuma vietai. Mode-

Skulptūra «Izirušās rozes» Meža kapos Rīgā.

lis ir neliels, veidots 1936. gadā, kompozīcijā

līdzīgs «Izirušajām rozēm». Tā ir uz ceļiem no-

metušās sievietes figūra ar sērās noliektu gal-

vu. Sievietes rokas saudzīgi aptvērušas sa-

glabātās relikvijas — divas galvassegas: kara-

vīra ķiveri un vīriešu platmali. Tās ir atskaņas

par fronti un aizmuguri. Nav zināms, vai pie-

minekļa modelis ir realizēts.

Nav izpildīts arī kāds ciļņa mets. Cilnis bija

pasūtīts sakarā ar latviešu strēlnieku bataljonu
dibināšanas 20. gadadienu. Strēlnieku pulcēšanās
tolaik — 1915. gada vasarā — notika Tērbatas

(tag. P. Stučkas) un Elizabetes (tag. Kirova) ielu

stūrī. Atzīmējot šo notikumu, bija paredzēts
novietot pie stūra nama (tag. Kirova ielā 63)

pusaploces nišā cilnī cirstu karavīra figūru.
Metā karavīrs attēlots šinelī, ar bruņucepuri

galvā. Kreisā roka tur zobena maksti, bet labā —

satvērusi tā spalu. Jauneklis ar rezignētu seju
it kā vēl nespēja aptvert netikuma traģismu.1
Kārlis Zāle darinājis pieminekļus arī Valkas ra-

jona Trikātas kapos un tagadējā Limbažu rajo-
na Viļķenes ciema Katrīnas kapsētā. Trikātas

kapi atrodas augstajā Abulas krastā netālu no

'Modeja fotogrāfija glabājas Latvijas PSR Valsts Mākslas

akadēmijās Mācību laboratorijā.
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Piemineklis J. Mūrniekam Valkas rajona Trikātas kapos.

pilsdrupām. Kā daudzās vecajās Latvijas kapsē-
tās, koki pārseguši aizgājēju paaudžu mūžamājas
ar krēslainu klusumu. Vienīgi pašā upes kraujas
mala ielaužas saulstari. Šai vietā trikātieši

«pateicīgie draudzes skolas audzēkņi» — guldī-
juši vienu no saviem iemīļotākajiem tautskolo-
tājiem — J. Mūrnieku, 1928. gadā uzstādot apbe-
dījuma vietā pēc Kārļa Zāles meta šūnakmeni
cirstu pieminekli. Samērā sarežģītajā vairākpa-
kāpju arhitektoniskajā kompozīcijā iekļauts arī
80X120 cm liels zemcilnis, kurā acīmredzot
saskaņā ar pasūtītāju vēlēšanos attēlots zem
skolas liepām atsēdies skolotājs ar atvērtu
grāmatu, viņam pieglaudies puisēns. Skolotājs ar

vienu roku aptvēris skolnieku, ar otru palīdz
burtot tekstu. Nedaudz panaivajā kompozīcijā

tomēr atsegts tautskolotāja gara diženums. Šis
cilnis ir gandrīz vienīgais no Kārļa Zāles dar-
biem, kam piemīt ilustratīvisms. Neparasti sīka

viņa rokrakstam ir tēlu detalizācija. Piemineklī
nav ierastā vispārinājuma, simbolikas, zemtekstu.
Skolotājs attēlots godasvārkos ar vesti, cietu
apkakli un platu kaklasaiti; puisēnam' kājās
bikšeles pusgariem stilbiem. Acīmredzot akmeņ-
kalis, darba izpildītājs, nav rēķinājies ar šūn-
akmens struktūras īpašībām. lespējams, ka ar
nolūku izraudzīts samērā blīvs akmens, lai
varētu atveidot svārku pogcaurumus, pogas v.c.

Savā tēlnieciskajā pasniegumā cilnis tikko pa-
ceļas virs plaknes, tāpēc tam ir vairāk grafisks
nekā plastisks raksturs. Kārlis Zāle, darinot
metu, bija ņēmis vērā novietnes specifiku, jo
piemineklis skatāms arī no mugurpuses. Aizmu-

gures gludajā plaknē zem iecirstiem ozollapu
zariem ievietots teksts tautskolotāja darba
kredo — «Cēls darbs ievada mūžībā».
Viļķenes kapos 1929. gadā uzstādītais piemineklis
J. Leimanim jau vairāk iezīmē Kārlim Zālēm

raksturīgo rokrakstu. Tā ir 92X205 cm liela un

15—50 cm bieza pelēcīga, smalkgraudaina gra-
nīta plāksne, kas novietotā uz 35 cm augstas
pamatnes. Cilnī attēlots uz ceļa nometies jau-
neklis — vienu roku nolaidis gar sāniem, ar otru

balsta pārdomās pieliekto galvu. Virs galvas
redzami sabiezējuši mākoņi, bet aiz tiem — rie-
toša saule. Simboliskajā tēlā atspoguļota aizgā-
jēja sociālā izcelsme, skumjas par viņa nāvi.
Cilnis cirsts vispārinātās formās. Tajā redzami
vairāki Kārlim Zālēm raksturīgie kompozīcijas
principi, kas izmantoti gan Rīgas Brāļu kapos,
gan Brīvībās piemineklī (uz viena ceļa nome-

tusies figūra, gar sāniem nolaista roka, skum-
jās pieliekta galva). Tēla izteiksmes bagāti-
nāšanai lietoti dažādi virsmas apdares paņē-
mieni^
Pec Kārļa Zāles metiem darināti pieminekļi uz-

celti arī citās Latvijas vietās — Visagala kapos
Meiranos, Medze v. c.

Kārļa Zāles mūžs bija atdots monumentālajai
tēlniecībai. Mākslinieks pats apliecinājis: «Man

vistuvākās ir monumentālās, arhitektoniskās

problēmas, kaut gan nācies arī veidot ar celt-

niecību nesaistītu skulptūru. Man vispatīkamāk
domāt par tēlu virknējumu masām; mani val-
dzina uzbūve, kurā plastiskās formas saistās

savstarpējā vienībā ar celtniecisko elementu.

Visvieglāk man padodas pati kompozīcija, tēlu

savijums kopējā ritmā.»1 Taču tēlnieka manto-

jumā ir arī stājskulptūras.
Sākot ar Liepājā veidotajām diletantiskajām
figūriņām un beidzot ar dzīves pēdējā posmā
radītajiem tēliem, Kārļa Zāles stājdarbu klāsts

[Sinus. Tēlnieka Kārļa Zāles domas par mākslu.
— Atpūta,

1930, № 272, 6. lpp.
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Piemineklis J. Leimanim Limbažu rajona Viļķenes kapos.
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Rainis. Bronza.

ir itin prāvs. Diemžēl lielais vairums no tiem

gājuši zudumā, it īpaši tēlnieka pēdējā dzīves-

vietā veidotās figūras pēc kara tika sadauzītas

vai izvazātas. Tikai neliels to skaits saglabājies
muzejos (arī Malmē un Parīzē) un pagaidām
vēl neapzinātajās privātajās kolekcijās. Par Kārla
Zāles stājtēlniecības darbu izziņu avotu var

noderēt 20.—30. gadu presē vai atsevišķos izde-

vumos ievietotie fotoattēli.

Kārla Zāles stājskulptūras parādās izstādēs jau
Kazaņas periodā. Intensīvi stājtēlniecībā viņš

strādā Berlīnes posmā, veidodams «portrejgalvas»
un atsevišķas konstruktīvas kompozīcijas.
Tēlnieks darinājis tikai nedaudzus konkrētu

personu portretus. Divi no tiem — «Rainis» (1927)
un «Dace Akmentiņa» (1930) — atlieti bronzā

un atrodas A. Upīša Akadēmiskajā drāmas teātrī.

Abi tie ir reāli tverti personības atveidi. Glez-

notājs Kārlis Miesnieks atceras, ka Kārlis Zāle

pie Raiņa portreta strādājis aizrautīgi. Kad por-
trets bijis izveidots mālā, Zāle vaicājis, kā pa-
tīkot. «Es sacīju, ka šai veidojumā ir daudz

garīga skaistuma,» raksta K. Miesnieks. «Cik es

atcerējos Raini, viņu dzīvu redzēdams, un iedo-

mājos, kāds viņš bija, tad Zāle viņu tiešām bija
labi izveidojis.» 1 Te tomēr jāpiezīmē, ka Rainis

savās vēstulēs un dienasgrāmatās nevienu reizi

nav pieminējis Kārli Zāli. Vienīgi 1928. gada
11. janvārī, nenosaucot autoru, Rainis raksta:

«Drīz uzcels manu tēlu N[acionālajā] teātrī.»
2

Tas liek domāt, ka tēlnieks šo portretu būs

darinājis pēc fotogrāfijas.

'Miesnieks K. Atmiņas par K. Zāli. — Padomju Zeme, 1968,
14. nov.

2Rainis J. Kop.r. 30 sēj., 25. sēj., 366. lpp.

Uz cīņu. Cilnis. Bronza.
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Caur uguni. Keramika.

Kārļa Zāles portretu klāstā ir virkne galvas stu-

diju: apgarota, pret sauli pavērsta jaunekļa seja

(1929), dažas zvejnieku un strādnieku galvas.
Mūža pēdējos gados viņš vairāk pievērsās darba

cilvēka tēlam. Tā radās nelielas stāj skulptūras —

zvejnieku, akmeņkaļu, kalēju statuetes.

Latvijas PSR Mākslas muzeja fondos glabājas
divi Kārļa Zāles darbi. Pirmais no tiem — cilnis

«Uz cīņu!» (1931; 31,5X27 cm) — ir atliets

bronzā. Tajā attēlota cīnītāju grupa, kas, seko-

dama Mātes-Dzimtenes aicinājumam, ar paceltu

karogu dodas cīņā. Nelielajā kompozīcijā daudz

spraiguma, tēli plastiski izteiksmīgi. Tomēr satura

atklāsme nav novesta līdz galam, jo priekšplānā
izvirzītais cīnītāja tēls ir spēcīgāks par idejas

galveno nesēju — Dzimtenes tēlu.

Otrais darbs ir keramikas skulptūra «Caur

uguni» (51X35,5X16 cm). Tas ir alegorisks auļo-

joša jātnieka tēls dinamiski traucošā kustībā.

Bija paredzēts izveidot vairākas šī darba kopijas,
kuras kalpotu par balvām jātnieku sporta sacen-

sībās.

Malmes mākslas muzejā atrodas Kārļa Zāles

veidots zemcilnis «Zvejnieks» (87,5X58 cmļ.

Tas kalts granītā un ir zviedru muitas kontro-

liera O. Elmkvista dāvinājums muzejam 1939. ga-

dā. Cilnī attēlots zvejnieks, kas nometies uz

viena ceļa; viņa labā roka nolaista gar sāniem,

bet kreisā roka satvērusi tīklu. Tēlu papildina
zvejnieku sadzīves atribūti — ūdenszābaki,

cepure. Zemcilnī redzamā zvejnieka figūra pēc
būtības ir fragments no Brīvības pieminekļa
«Darba grupas», tikai mazākā mērogā, i tainī-

jusies arī tēla emocionālā noskaņa. Sejas izteik-

sme kļuvusi rezignētāka, tās vīrišķīgajos vaibstos

atspoguļojas dziļš iekšējs pārdzīvojums. Figūra
cirsta uz nenoteiktas konfigurācijas granīta

plāksnes. Nav zināms, kā cilnis nokļuvis muit-

nieka rokās.

Lai gan Kārļa Zāles devums stājtēlniecībā ir

nozīmīgs, taču tas neaizsniedz to māksliniecisko

spēku, kāds piemīt tēlnieka monumentālajām
skulptūrām. Acīmredzot viņa unikālais talants

visspilgtāk spēja izpausties vareno formu jomā.

Zvejnieks. Cilnis. Granīts.
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1935
MSšWb*W<*W• gada 7. novembrī nomira viens

no nopietnākajiem Kārļa Zāles darba vērtētā-

jiem un padomdevējiem — Latvijas Mākslas

akadēmijas Tēlniecības meistardarbnīcas vadītājs

profesors Konstantīns Rončevskis. Pēc viņa nā-

ves meistardarbnīcas vadītāja posteni akadēmija

piedāvāja Kārlim Zālēm, kurš šo piedāvājumu

pieņēma. Jautājums tika izskatīts 1936. gada
21. februāra sēdē.' Sēdi vadīja Mākslas akadē-

rektors profesors J. Kuģa, un tajā pie-

dalījās prorektors profesors R. Pelše, meistar-

darbnīcas vadītājs profesors V. Purvītis, vecākie

docenti B. Dzenis un Ģ. Eliass, profesors B. Vi-

pers un Z..Landavs, kā arī klašu vadītāju pārstā-
vis A. Annuss. Padomes sēdē tika atzīts, ka «tēl-

nieks Kārlis Zāle, Brāļu kapu izbūves un Brīvī-

bas pieminekļa autors, kura monumentālie darbi

visiem labi pazīstami, nemaz nerunājot par ve-

selu rindu citu mazāku pieminekļu», pilnīgi at-

bilst izvirzītajām prasībām. Aizklātā balsošanā

ar astoņām balsīm, vienai atturoties, Kārlis Zāle

tika ievēlēts par akadēmijas profesoru un Tēl-

niecības meistardarbnīcas vadītāju, sākot ar

1936. gada 1. martu.
2

Taču 1936. gads Kārļa Zāles mūžā kļuva par

tādu kā robežlīniju. Līdz tam viņš bija fanātiski

strādājis, reizēm ļāvies arī bohēmai. Tagad, kad

lielo monumentālo ansambļu celtniecība tuvojās

nobeigumam, tēlnieks arvien vairāk sāka just

jaunībā un kara gados pārciesto slimību sekas.

No jauna sevi pieteica plaušu tuberkuloze, kas

iekaļķojusies bija snaudusi audos.

Pabeidzis pavasarī nodarbības ar studentiem,
Kārlis Zāle lūdza Mākslas akadēmijas padomi
piešķirt* viņam vasaras brīvlaikā komandējumu
«ar paša līdzekļiem» braucienam studiju nolūkā

uz Vāciju un Cehoslovakiju. īstenībā tā bija
neliela maskēšanās: ne jau studijas pārsvarā

interesēja tēlnieku, vairāk gan iespējas pabūt
kādā no Rietumeiropas dziednīcām, kalnu gaisā,
lai apturētu postošās slimības procesu.

Rudenī, pārbraucis mājās, tēlnieks atkal jutās
labi un atkal ik dienas mēroja ceļu no Po-

lockas ielas uz Mākslas akadēmiju. Kaut arī

Kārlis Zāle būtu varējis pārcelties uz savu

tikko uzcelto jauno māju, viņš joprojām turpi-

nāja dzīvot mazajā koka namiņā — tas tāds

siltāks, mājīgāks, skaistām atmiņām bagātāks.
Pa mazajiem logiem pavērās skats uz Maskavas

priekšpilsētas zaļumiem un mazo koka mājiņu
melni darvotajiem jumtiem. Pāri tiem pacēlās
baznīcu torņi un lielie mūra nami ar kailajām,
pret dzelzceļu pavērstajām sienām. Kārli Zāli

netraucēja garāmbraucošo vilcienu dārdoņa, lo-

komotīvju melnās dūmu vērpetes un smago

ormaņu rati, kas trokšņaini brauca pa apaļajiem

bruģakmeņiem klāto ielu. Agrajās rīta stundās

te varēja redzēt piena vedējus, kas savu vairākos

stāvos nokrauto kravu veda uz Rīgas veikaliem.

Turpat Polockas ielā bija iekārtots primitīvs

futbola laukums, kurā pulcējās skaļie Maskavas

priekšpilsētas jaunieši.
Pa mazu, gājēju iemītu taciņu gar pašu dzelz-

ceļa uzbērumu Kārlis Zāle ik dienas devās pie
studentiem. Dzelzceļu virsvaldes nams, kurā

toreiz atradās Mākslas akadēmija, pacēlās pāri

priekšpilsētas zemajām mājiņām, sīkumtirgus
būdām un iebraucamajām vietām kā nesamērīgs
milzenis. Tieši šeit tūlīt pēc Pirmā pasaules kara

pieticīgi iesākās Kārļa Zāles darba gaitas Rīgā.

Tagad, pēc sešpadsmit gadiem, viņš atkal spēra
soli pāri lielā nama slieksnim, bet nu jau kā

jauno latviešu mākslinieku audzinātājs.
Tomēr sevi pilnīgi atdot pedagoģiskajam darbam

viņš vairs nespēja. 1937. gada pavasara pusē

profesorā solis kļuva vēl smagāks. Pārvietojo-
ties viņš ne brīdi neizlaida no rokām spieķi.
Vārgāka bija kļuvusi viņa balss. Veselības stā-

vokļa dēļ arvien biežāk nācās pārtraukt nodar-

bības. Tāpēc ārstēšanās nolūkā profesors Kārlis

Zāle atkal devās uz ārzemēm.
3

Tēlniecības meistardarbnīcas pagaidu vadība tika

uzdota Lietišķās tēlniecības meistardarbnīcas

vadītājam vecākajam docentam B. Dzenim. Va-

sarā Kārlis Zāle atgriezās darbā, bet tā paša
gada 15. oktobrī veselības stāvoklis bija tiktāl

pasliktinājies, ka viņš atkal griezās pie akadē-

mijas vadības ar lūgumu piešķirt atvaļinājumu
veselības uzlabošanai Šveicē. Meistardarbnīcas

«uzraudzība un vadība» atkal nonāca B. Dzeņa

rokās. Lielu gandarījumu šajā laikā tēlnieks

guva, uzzinājis, ka par kompozīcijām «Darbs»

un «Tēvijas sargi», kas tika eksponēti 1937. ga-

da Vispasaules izstādē Parīze, viņš saņēma aug-

stāko balvu — «Grand Prix».

Veseļošanās ieilga. Akadēmijas vadība, nesagai-

dījusi Kārļa Zāles atgriešanos, 1938. gada 12. fe-

bruārī nosūtīja viņam vēstuli un paziņoja, ka

«viņa dienesta attiecības. . uzskatāmas par iz-

beigtām».
4

ledarbojās birokrātiskās likumdo-

šanas procedūra. Kārlis Zāle veseļodamies bija

pārsniedzis pieļaujamo prombūtnes laiku. . .
Šveices kūrortos tēlnieks aizvadīja visu 1938. ga-

da vasaru. Ārstu rūpes un dzidrais kalnu gaiss
veselības stāvokli nedaudz uzlaboja. Kārlis Zāle

'Profesora K. Zālītes-Zāles dienesta gaitas apraksts. LVMAA.

2

Turpat.
notika pēc Tautas labklājības ministrijas Valsts

darbinieku ārstniecības nodaļas 1937. gada 8. marta pie-

prasījuma. LVMAA.

Latvijas Mākslas akadēmijas padomes 1938. gada 8. februā-

ra protokols № 3. LVMAA.
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Pieminekļa mets. Ap 1934. gadu.

alka pēc darba un pēc dzimtenes. Pārvērtējis
savus spēkus, viņš rudenī rakstīja akadēmijas
vadībai, ka ir izveseļojies un vēlas atkal uz-

ņemties savus dienesta pienākumus. Tēlniekam

no jauna vajadzēja rakstīt iesniegumu par pie-

ņemšanu darbā; atkal atkārtojās balsošanas

procedūra akadēmijas padomē. Par Kārļa Zāles

atkārtotu ievēlēšanu tika nodotas visas astoņas

padomes locekļu balsis. Ar 1938. gada 1. ok-

tobri viņš atkal bija akadēmijas profesors, Tēl-

niecības meistardarbnīcas vadītājs.

Akadēmijas vadība visu laiku domāja, kā atvieg-
lot Kārļa Zāles darbu. Tika izteikts ierosinā-

jums, ka Tēlniecības meistardarbnīcas vadītājam
«būtu nepieciešams palīgs», respektīvi, asistents.

Par tādu kļuva viens no vispārīgo klašu peda-

gogiem tēlnieks Kārlis Jansons, kas profesoru
Kārli Zāli bija aizstājis jau 1937./38. mācību

gadā.
Lielo profesionālo pieredzi Kārlis Zāle centās

nodot tālāk saviem studentiem. Tēlniecības meis-

tardarbnīcā jau pirms viņa bija nostiprinājušās

stingras reālisma tradīcijas, ko bija iedibinājis

profesors K. Rončevskis. Tāpēc pēc viņa nāves

akadēmija bija zaudējusi labu pedagogu, no-

pietnu un smalkjūtīgu radošās jaunatnes audzi-

nātāju. K. Rončevska laikā meistardarbnīcā gal-
venā uzmanība tika pievērsta stājtēlniecības,
it īpaši portreta principu apgūšanai.
Kārlis Zāle savā pedagoģiskajā darbā arī

vadījās pēc reālisma metodes, bet kopumā viņš

bija citas ievirzes mākslinieks. «Impulsīvs, ne-

apvaldīts, reizēm pat neaprēķināms. [..] Pēc

sava radošā aicinājuma — monumentālists. Ne-

atlaidīgs stingra rakstura cilvēks — par to

liecināja arī viņa sejas izteiksme, viņa gaita,»'—
tā profesoru raksturo viņa kādreizējie audzēkņi.

Kārlis Zāle bija dedzīgs monumentālās mākslas

aizstāvis un centās šo mīlestību iepotēt arī

audzēkņos. Rončevskis mācīja iedziļināties tēl-

niecības formu harmonijā un saskaņā, Zāle

turpretim pievērsa uzmanību spēcīgam plastis-
kam veidojumam, dinamikai. Viņa pirmais bauslis

bija šāds: «Ja gribat nodarboties ar tēlniecību,

jāstrādā sabiedrībai, ne sev. Gatavot darbus

vienīgi izstādēm un muzejiem — tas ir par maz.»

Meistars pat uzskatījis, ka «muzeji ir dzīvās

mākslas kapličas».
2

Profesors bija jau smagi slims, taču iedzimtā

vitalitāte un lielais gribasspēks nevēlējās pado-
ties slimībai. Viņš joprojām nebija zaudējis
savu garīgo sparu.

Kad 1937. gada vasarā Kārļa Zāles prombūtnes
laikā darbnīcas vadību akadēmijas rektors

uzdeva B. Dzenim, tas savukārt darbu pārraudzī-
šanu uzticēja grupas vadītājam R. Alderam. Kad

pārbrauca Kārlis Zāle, vispirms apjautājās: «Nu,

kā gāja?» — «Bez jums tā lieta nekādi negāja,»

atbildēja R. Alders. «Profesors Dzenis atstāja
mani savā vietā, bet ko es varēju darīt?» —

«Kad grib, tad var!» Zāle tikai strupi noteica.

«Kad grib, tad var!» Tāds bija ierastais Kārļa
Zāles teiciens. Tas raksturoja tēlnieka pašapzi-

ņu, spēju neapjukt, rast izeju vissarežģītākajās

situācijās. Kārļa Zāles kādreizējais asistents

tēlnieks K. Jansons pieminēja citu gadījumu.
Kad notikusi tikšanās ar jaunuzņemtajiem

pirmā kursa studentiem, Kārlis Zāle gaitenī
sāniski pagājis grupai garām, atvēris darbnīcas

durvis un teicis: «Durvis'uz mākslu ir vaļā visiem,

nāk tik iekšā, kas var!»'

Meistars mīlēja jaunatni. Studentiem daudz

stāstīja par savu dzīvi, par mācībām Kazaņā un

Petrogradā, arī par braucienu uz Vāciju. Profe-

sors Mākslas akadēmijā bija pirmais, kas cen-

tās ievadīt studentus akmens tēlniecības noslē-

pumos. Nodarbībās bieži analizējuši ēģiptiešu
akmens skulptūras. Viņa ietekmē visi gribējuši

'Alders R., Dzeguze L. Viena mūža par maz, 33. lpp.
2

Turpat, 37.—38. lpp.
'Autora saruna ar tēlnieku K. Jansonu 1984. gada 25. jūlijā.
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Galvas studija. 1929. Zvejnieka galvas studija. 1937

kļūt par monumentālistiem. Taču meistars

pratis studentus saprātīgi atturēt — to pagaidām
ne! Un stingri ievirzīja audzēkņus to uzdevumu

lokā, kādus viņiem vajadzējis apgūt vispirms.
Visumā Kārlis Zāle tomēr vēlējās, lai akadēmijas
audzēkņi, ja vien sagatavotības pakāpe to

pieļāva, jau studiju gados sāktu domāt par ie-

kļaušanos monumentālu uzdevumu risināšanā.1
Profesors studentiem mācīja, ka tēlnieciskajām
formām jābūt plastiski spēcīgām. Strādāt vajag

ar sparu, viņš teicis, vajag parādīt tādu dzīves-

prieku, tādu vitalitāti, kādu latviešu tautas-

dziesmā apliecinājušas meitas, kuras «gāja ar

pupiem badīties»
2
.

Par studentiem Kārlis Zāle ļoti rūpējās, tos

vienmēr aizstāvēja. Viņš bija stingrs, bet arī

labvēlīgs un gribēja viņus ievirzīt nopietnam
darbam. Vēl nezinādams Uzvaras laukuma izbū-

ves konkursa rezultātus, profesors gribēja saga-
tavot savus audzēkņus arī šāda uzdevuma veikša-

nai. Raksturs tēlniekam bija diezgan skarbs, un

reizēm viņš neprata atrast īsto pedagoģisko

pieeju audzēkņiem. Tā tas bija arī ar ģipša
modeļu kopēšanu. Kā atcerējās K. Jansons,

profesoram bija pareiza prasība: lai arī kādu

vispārinājuma pakāpi izvirzītu iecere, visam pa-
matā jābūt dabas studijām.

3 Šai sakarā viņš
lika studentiem precīzi kopēt ģipša modeļus.
To viņš sauca par amata apgūšanu. Tikai amatu

apguvis mākslinieks, pēc Kārļa Zāles domām,

drīkstēja nodoties radošiem meklējumiem.
4

Ko-

pēšana bija neinteresants process, un audzēkņi
to nelabprāt gribēja darīt. Viņiem šķita, ka

profesors rīkojas varmācīgi.
Attiecībā uz kompozīciju Kārlim Zālēm vairākos

gadījumos bija izveidojušies savi stereotipi.
Tāpēc nereti to studēntu darbi, kuri atbilda

paša profesora iecienītajiem kompozīcijas pa-

ņēmieniem, dabūja piecniekus, bet tie darbi,
kuru risinājuma principi bija citādi, saņēma
bargu vērtējumu — nekādas kompozīcijas te

nav.
0 Varēja jau gadīties, ka kompozīcijas tik

'Alders R., Dzeguze L. Viena mūža par maz, 39. lpp.
2Autora saruna ar tēlnieku К. Baumani 1986. gada 19. decem-

brī.

3Autora saruna ar tēlnieku K.Jansonu 1984. gada 25. jūlijā.

R., Dzeguze L. Viena mūža par maz, 34. lpp.
°Autora saruna ar tēlnieku K. Baumani 1986. gada 19. de-

cembrī.



135

PEDĒJIE GADI ATVASĪTĒS

tiešām nebija, bet profesors tādās reizēs deba-

tēs neielaidās.

Kārļa Zāles sarunās ar audzēkņiem nopietnība
tomēr ļoti bieži mijās ar jokiem. Viņa bijušais
audzēknis tēlnieks K. Baumanis atceras gadīju-
mu, kad kāds no studentiem atnesis parādīt
profesoram 25—30 cm augstu skulpturālu metu

«Skūpsts». Tā bijusi neliela divfigūru — vīrieša

un sievietes — kompozīcija. Kārlis Zāle, to

analizēdams, teicis: «Skūpsts? Tas nav nekāds

skūpsts. Tā ir tikai tāda bučiņa.» Un tad sācis

stāstīt par Rodēnu: Rodēns gan pratis atveidot

skūpstu!'

к
■ m arļa Zāles pašpārliecinātais apgalvojums par

izveseļošanos tiešām izrādījās pārāk optimis-
tisks. Tā paša 1938. gada 20. oktobrī izsnieg-

tajā slimības zīmē Dr. Hiršs rakstīja, ka pro-

fesors Kārlis Zāle slimo ar plaušu tuberkulozi

un viņam uzticētos pienākumus veikt pilnā mērā

nav spējīgs.
2

Milzīgais paveiktais darbs un progresējošā sli-

mība pamazām salieca kādreiz spēcīgā cilvēka

plecus. Glābt viņu varēja vienīgi brīnums. Un

Kārlis Zāle tam vēl ticēja. Šveices dzidrais

kalnu gaiss nebija spējis palīdzēt. Varbūt

dzimtenes meži un lauki atgriezīs kādreizējos

spēkus. 1938. gada rudenī tēlnieks nolēma ap-

mesties lauku klusumā, prom no galvaspilsētas

trokšņa un putekļiem, tuvāk dziedinošajiem

priežu siliem.

Savu piecdesmito dzimšanas dienu Kārlis Zāle

nosvinēja Ropažos. Profesoru sveica Mākslas

akadēmijas vadība, daudzi mākslas un sabiedris-

kās dzīves pārstāvji. Viņi varēja pārliecināties,
ka meistarā vēl dzīvs ir jaunrades spēks un

milzīga ticība dzīvei.

Apbrīnojama bija viņā kūsājošā enerģija, kas

rosināja tēlnieku piedalīties vēl vienā konkursā,

kurš bija veltīts Uzvaras laukuma izbūvei.
1

Vajadzēja izveidot reprezentatīvu laukumu un

sporta kompleksu plašajā teritorijā starp Klīver-

salu un Arkādijas parku (tag. Uzvaras parka

teritorijā). Konkursam bija pilsētbūvniecisks

raksturs. Tika iesniegti 44 projekti. Vienu no

tiem bija izstrādājis arī Kārlis Zāle. Kā atzīmē-

ja tolaik arhitekts O. Tīlmanis, «Uzvaras lau-

kuma projekts un tā realizēšana ir .. arhitek-

tūras uzdevums».' Tāpēc Kārļa Zāles piedalīšanās

konkursā panākumus nesolīja. Konkursa rezultāti

tika paziņoti 1939. gada 27. janvārī.
0

Profesora

projekts prēmēto skaitā tiešām nebija iekļuvis.

Kārlis Zāle neatlaidīgi domāja arī par Rīgas

Brāļu kapu ansambļa galīgo izveidošanu. lespē-

jams, ka viņu visvairāk nodarbināja skulptūra
«Zvērests», kuru bija paredzēts uzstādīt augšējā
terasē. «Zvēresta» metu viņš bija izstrādājis
1939. gada sākumā. To bija atzinīgi novērtējusi
Brāļu kapu komiteja. Komitejas vēstule Kārlim

Zālēm liecina, ka sakarā ar tās lūgumu atkal

piešķirts komandējums «studiju nolūkā» uz Vā-

ciju, Šveici un Itāliju.1' Tēlniecības darbnīcas

vispārējā uzraudzība Kārļa Zāles prombūtnes
laikā tika uzticēta profesoram Rūd. Pelšem. Bez

tam tēlnieks ziņoja akadēmijas vadībai, ka

komandējuma laikā uzturēs ar savu asistentu

K. Jansonu ciešus sakarus.

Nav grūti apjaust, ka arī šis ārzemju komandē-

jums notika ne jau «studiju nolūkā». Tēlnieks

vēlreiz cerēja Alpos slimības procesu apturēt.'

Ārzemēs Kārlis Zāle pavadīja trīs mēnešus

(no februāra līdz aprīlim) un 27. aprīlī atkal

sāka strādāt akadēmijā.
s

Tas profesoram bija pē-

dējais ārzemju ceļojums.

Atgriezies mājās, Kārlis Zāle Rīgā vairs neapme-
tās. Arī Ropaži viņu neapmierināja. Dzīve tur

noritēja ļoti šauros apstākļos — divās nelielās

istabiņās. Tas tēlniekam ierobežoja rīcības brī-

vību, jo viņš turpināja strādāt — veidot jaunas
skulptūras. Te viņš pagatavoja metus astoņiem

jauniem darbiem.
9

1939. gada novembrī tēlnieks iekārtojās ērtākos

apstākļos.'" Inčukalns un tā apkārtne gan nebija
iekļuvuši kūrorta kategorijā, bet bija ļoti ie-

cienīti kā atpūtas vieta ar teicamiem mikrokli-

matiskiem un dziednieciskiem apstākļiem. Sausais

gaiss, priežu sili un egļu meži, skaistie Gaujas
krasti īpaši labvēlīgi ietekmēja plaušu slimniekus.

Tieši tāpēc, lai vieglāk kļūtu elpot, Kārlis Zāle

nopirka Atvasītes — māju Inčukalna pagastā.

Tuvumā bija arī Skolotāju sanatorija, kur va-

rēja viņam regulāri sniegt nepieciešamo medi-

cīnisko palīdzību.
Atvasītes atradās netālu no Rīgas—Straupes un

Rīgas —Pleskavas šoseju krustojuma, no kura

krēslaina taka aizvijās cauri mežam, nedaudz

pret kalnu, pagriežoties vienreiz, otrreiz, lai

'Autora saruna ar tēlnieku K. Baumani 198b. gada 19. de-

cembri. K. Baumanis noliedz lidz šim izplatīto atstāstu, ka

K. Zāle tematu «Skūpsts» esot uzdevis izstrādāt visiem

studentiem kā kursa darbu.

2Tautas labklājības ministrijas Valsts darbinieku ārstnie-

cības nodaļas 1938. g. 10. novembri izsniegtā slimības zīme.

LVMAA.
?
Rīts, 1938, 7. nov. [Intormācija.ļ
'Latvijas Arhitektūra, 1939, № 1, 1. lpp.
Valdības Vēstnesis, 1939, 28. janv.

Brāļu kapu komitejas vēstule K. Zālēm 1939. gada 2. feb-

ruārī. LVMAA.

LCVVA, 5036. f., 2. apr., 69. lieta. K. Zāles dzīvesvieta bija
«Kurnētus Victoria» Orselīno, Lokarnā.

''LCVVA, 5035. f., 2. apr., 583. lieta, 8., 29. lp.

'Rīts, 1938, 7. nov. [Informācija.)
;OLCVVA, 2942./1. f., №' 12165, 26. lp.
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pēc trešā pagrieziena pašā augstākajā vietā, ne-

lielā, saules apspīdētā, meža ieskautā klajumā,
skatam atklātos liela vienstāva ēka ar vai-

rākām jumta izbūvēm. Simtgadīgu egļu zari

glāstīja Atvasītēm jumtu. Tā bija koka režģu
būve ar atsegtu konstruktīvo struktūru. Starp-

statņu pildījums bija apmests. Atvasītes nedaudz

atgādināja Alpu kalniešu mājas un labi harmo-

nēja ar apkārtējo dabu.

Gluži piemērotas tēlnieka darba prasībām Atva-

sītes nebija. Māju vajadzēja pārbūvēt. Atkal

palīgā nāca arhitekts Ernests Stālbergs. Nedaudz

tika pārveidots mājas plānojums, jumta izbūvē

iekārtota profesora guļamistaba, izlauzts liels

logs, kuru Kārlis Zāle turēja atvērtu — lai

vairāk gaismas, lai vairāk Piegaujas silu gaisa.1
Pārbūve prasīja daudz līdzekļu. Kārlis Zāle ne

vienu reizi vien žēlojies saviem studentiem:

«Viņš domā, ka man naudasmaks tik milzīgs,
ka viņš var darīt, kā patīk. Bet tas logs, kas

viņam nepatīk. . . Es neko nedabūju teikt, kad

viņš jau to bija izņēmis un sāka taisīt jaunu.
Un tas viss uz mana rēķina!» 2

Netālu no dzīvojamās mājas tēlnieks uzcēla

apsildāmu darbnīcu, lai varētu strādāt arī ziemā.

Aiz darbnīcas sākās Gaujas senlejas krauja, un

caur kokiem pavērās upes līču plašie apvāršņi.

Pieļaut domu, ka viņš varētu nestrādāt, Kārlis

Zāle nespēja. «Ja ārsts ieteiktu man atmest uz

visiem laikiem darbu, tad labāk mirtu,» mēdzis

teikt tēlnieks.

Kaut arī tālu no Rīgas, Kārlis Zāle nebija atrauts

no sabiedrības. Ceļā uz Atvasītēm — Saulsta-

riņos — dzīvoja aktrise Ella Jākobsone. Pašos

kaimiņos Atvasītēm aiz necaurredzamas kuplu
koku sienas atradās Sūrmīši, ko bija uzcēluši

režisors un aktieris Alfrēds Amtmanis-Briedītis

un aktrise Anta Klints. Turpat Gaujas krastos

savus atpūtas brīžus pavadīja aktrises Ludmila

Spīlberga un Jūlija Skaidrīte, aktieris Jānis Sim-

sons un citi. Tāpēc vietējie iedzīvotāji šo rajonu
iesaukuši par «aktieru krastu».

Būdams slims, profesors tomēr nežēloja pūles,
lai rosinātu studentu aktivitāti. Viņš bija panācis

ar Saldus pilsētas valdi vienošanos par pieminekļa
celtniecību Jānim Rozentālam. Sim nolūkam Kār-

lis Zāle studentiem akadēmijā noorganizēja kon-

kursu.
5

Pirmo prēmiju toreiz konkursā ieguva
Mākslas akadēmijas students Jānis Zariņš, vē-

lākais Latvijas PSR Nopelniem bagātais māk-

slinieks, Ļeņina prēmijas laureāts. Pieminekļa

celtniecība tomēr netika realizēta.

Lielu gandarījumu Kārlim Zālēm sniedza izcili

augsts viņa paveiktā darba novērtējums. 1939. ga-

da 5. decembrī notika Mākslas akadēmijas
divdesmit gadu jubilejas svinības, kuru laikā

viņu ievēlēja par akadēmijas godabiedru. Mākslas

akadēmijas padomes sēdes protokolā atzīmēts,

ka «par Akadēmijas godabiedriem var ievēlēt

personas, kas ar sevišķiem nopelniem darbo-

jušās latvju tēlojošās mākslas laukā». 4 Par vie-

nīgo izvirzīto kandidatūru — Tēlniecības meis-

tardarbnīcas vadītāju profesoru Kārli Zāli —

aizklātā balsošanā tika nodotas visas vienpadsmit
klātesošo padomes locekļu balsis — ar piebildi

protokolā — «trūkst tikai uzstādītais kandidāts»

(jo arī Kārlis Zāle bija padomes loceklis).

Godam nopelnīta atzinība.

Bet laikmets kļuva arvien draudīgāks. Bija sācies

Otrais pasaules karš. Latvijā ne bez satraukuma

lūkojās nākotnē. Notikumiem, kas vēl nebija

aizsnieguši tēlnieka dzimteni, Kārlis Zāle sarunās

ar audzēkņiem mēģināja dot savu izskaidrojumu:

«Tagad pasaulē cīnās divas varas — nauda un

darbs. Kas uzvarēs?» Un pats arī atbildēja:
«Darbs uzvarēs!» 5

'Atvasītes pēc Lielā Tēvijas kara vairākkārt pārbūvētas,

apaugušas ar dažādām piebūvēm un zaudējušas savu sākot-

nējo izskatu.

Autora saruna ar tēlnieku J. Zariņu 1986. gada 19. decembrī.

'LCVVA, 5053. 1., 2. apr., 583. lieta, 62. lp.
4
Turpat, 86. lp.

s Autora saruna ar tēlnieku K. Baumani 1986. gada 19. decem-

brī.
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Zvejnieka mets. 1941.

1940. gada vasarā Latvijā tika atjaunota padomju
vara. Bet Kārlis Zāle tīri fiziski vairs nespēja

doties pretī kardinālajiem dzīves pārkārtoju-
miem. Viņš kopā ar sievu Annu un meitu Saskiju

ierāvās Atvasīšu klusumā. Rudenī profesors
vairs neatgriezās arī Mākslas akadēmijā. Kā

teikts Izglītības Tautas komisariāta pavēlē,
Kārlis Zāle sakarā ar akadēmijas reorganizāciju
tika atbrīvots no Tēlniecības meistardarbnīcas

vadītāja pienākumiem. 1 Profesors bija jau tik

slims, ka nevarēja vairs iesaistīties šīs mācību

iestādes reorganizācijas pasākumos. Tāpēc darb-

nicas vadīšanu pārņēma Kārlis Zemdegd. Kārlis

Zale no jauna sāka strādāt akadēmija tikai

1941. gadā.

Nespēks Kārli Zāli arvien biežāk piesaistīja
pie gultas. Viņš bija atmetis smēķēšanu un

pagriezis muguru kafejnīcām. Mājās neatvērtas

palika vislabākā franču konjaka pudeles. Tēl-

nieks vēl mēģināja strādāt. Kad spēki nelāva
aiziet līdz darbnīcai, viņš veidoja gulta. Šim
nolūkam bija izgatavots neliels galdiņš, ko varēja
iekārtot virs guļvietas.
Jaunās dzīves vēsmas nokļuva arī līdz Atva-

sītēm. Tēlnieks tās uztvēra aktīvi. Atcerējās
1917.— 1920. gada notikumus Petrogradā. Un, gul-
tā gulēdams, 1940.—1941. .gada ziemā veidoja
plastilīnā . .. latviešu sarkanā strēlnieka figūru.
«Tādus es viņus Petrogradā redzēju,»

:
' tēlnieks

paskaidroja. Tas atveidots spītīgs un izaicinošs,
ar šauteni pāri plecam un granātu rokā. Turpat
arī jauna vīrieša un sievietes divfigūru kompo-
zīcija ar interesantu psiholoģisko saturu. Jo-

projām tuvi Kārlim Zālēm ir jau Kazaņā izmē-

ģinātie zvejnieku motīvi. Atvasītēs radušies

divi tādi darbi. Viens — vecais zvejnieks,
otrs — tīklu vilcējs. Pirmais tēls tverts visā

augumā. Šajā veidojumā' izteikta kustību dina-

mika: zvejnieks ar abām rokām satvēris vada

virves, bet smagais tīkls pretojas vīra spēkam.
Vara cīnās ar pretvaru. Otrajā darbā atveidots

zvejnieka muskuļotais pusstāvs. Šajā tēlā cilvēka

fiziskais skaistums apvienots ar garīgu sasprin-
dzinājumu.
Mūža pievakarē Kārlis Zāle izveidoja ari tēl-

nieku, ceļos nometušos pie akmens bluķa, ar

rokā satvertu kaltu, kā arī vairākus strādnieku

portretus.
3

Kārlis Zāle Inčukalnā nebija gluži vientuļš.
Bieži viņš sastapās ar savu kaimiņu — aktieri

Jāni Simsonu. Abi bija vienaudži (Simsons

bija gadu vecāks par Zāli), abi dzīvē sev neko

nebija lieguši, un abi mūža pievakarē bija smagi
slimi. Arī abu mūžs noslēgsies vienā gadā. Sa-

runas skāra visdažādākos mākslas jautājumus.
Kārlis Zāle apbrīnoja aktiera māku interesanti

analizēt mākslas darbus.
4

Tēlnieks kopš jaunības

gadiem mīlēja neparastus raksturus, spēcīgus,

garīgi nesalauztus cilvēkus. Tāds viņam šķita
Jānis Simsons. Kārlis Zāle Atvasītēs sāka pat
veidot aktiera krūšutēlu.

Kaut arī smagi slims, tēlnieks vēl daudz strādāja.
$kices viņš veidoja no plastilīna. Mālu izman-

' Izglitības Tautas komisariāta vēstule № 3900 1940. gada 2. ok-

tobri. LVMAA.

2
Autora saruna ar tēlnieku K. Baumani 1986. gada 19. decem-

brī.

3
Šiliņš J. Tēlnieku darbnīcās. —

Rakstniecības un mākslas

gadagrāmata. R., 1942, 235. lpp.
Pamše K. Nemierā ar sevi. R., 1966, 177. lpp.
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toja reti. Bet plastilīns bija ļoti labs, atsūtīts

no Itālijas. «Apmaiņā pret sviestu,» tēlnieks

mēdzis palaikam teikt.1 Skiču viņam bija daudz,

un tās tēlnieks rādīja saviem studentiem, kuri

nebija ieraduši mācību darbus tik sīki izstrādāt.
2

Cenzdamies nedomāt par savu smago veselības

stāvokli, Kārlis Zāle vienmēr raudzījās nākotnē,

mīlēja pat pasapņot. Biežs sarunu biedrs viņam

bija arī viens no tēlnieka ilggadējiem strādnie-

kiem — veidotājs Eduards Jākobsons. Kādu

laiku Eidis, kā viņu bija iesaukuši darbabiedri,

dzīvoja Atvasītēs. Viņš atceras, cik ļoti Kārlis

Zāle bija norūpējies par «plaušiniekiem», bla-

kusesošās sanatorijas iemītniekiem. Mazāk par

sevi, vairāk par citiem. Kārlis Zāle pat bija

izfantazējis šādu nākotnes ainu: gar Gaujas
krastiem no Ropažiem līdz pat Inčukalnam pāri

priežu galotnēm pacelsies sanatorijas. «Gaiss te

tāds pats kā Šveicē, bet tas taču ir mans gaiss un

te būs labāk!» viņš teicis.
1

Kad 1941. gadā kara viesulis pārdrāzās pāri

Latvijai, Kārlis Zāle atgriezās darbā Mākslas

akadēmijā, tukšajā, kara laika novārdzinātajā

Rīgā. Nodarbības akadērhijā viņam bija, tāpat

kā agrāk, divas reizes nedēļā — trešdienās un

ceturtdienās. Tad vajadzēja mērot toreiz garo

ceļu uz Rīgu — galvenokārt ar pajūgu līdz

triju kilometru attālajai Inčukalna stacijai un

tālāk ar vilcienu vai ar gadījuma kravas auto-

mobili. Tēlnieks bija tik vārgs, ka nereti ar

vēstuli bija spiests akadēmijas vadībai ziņot, ka

«satiksmes grūtības» viņu aizkavē ierasties

Rīgā.
4

Atvasīšu iemītnieki arvien vairāk dabūja izjust
karalaika grūtības — ierobežojumus pārtikas

sagādē, transporta kustībā. Lai varētu vilcienā

doties uz Rīgu, Kārlim Zālēm vajadzēja saņemt

īpašu okupācijas iestāžu atļauju. Bet profesors

gribēja būt vēl noderīgs: cik vien spēki ļāva,

viņš centās pildīt savu pienākumu Mākslas

akadēmijā. Taču kādā braucienā uz savu audzēk-

ņu diplomdarbu izstādi Kārlis Zāle saaukstējās.
Slimība strauji uzliesmoja.
Vēlā 1942. gada 19. februāra vakarā — ap desmi-

tiem vienpadsmitiem — Atvasīšu kaimiņu Ernes-

tu Lindi uzmodinājusi Anna Zāle. No satrauk-

tās sejas bija saprotams vēlā nāciena iemesls:

Zāle miris. 53 gadu vecumā tēlnieks bija šķīries

no dzīves.

Plecos uzmetis siltākas drānas, iededzinājis vēj-

lukturi, Linde kopā ar tēvu sekoja Annai Zālei

uz sēru māju. Pie nelaiķa gultas stāvēja vien-

padsmit gadus vecā Saskija
5

un Inčukalna tu-

berkulozes sanatorijas ārsts Rozītis. E. Linde pa-

līdzēja aizgājēju sakopt, lai tad atvadītos no

viņa uz mūžu.
6 '

Nākamajā dienā sēru vēsts bija aizsniegusi

Rīgu. Atvasītēs ieradās Mākslas akadēmijas

Keramikas meistardarbnīcas vadītājs V. Vasa-

riņš, lai kārtotu mirušā pārvešanu uz Rīgu.
Sākās Kārļa Zāles pēdējais ceļš šaizemē.

Atvadīšanās no nelaiķa notika Rīgas Domā

27. februārī, bet izvadīšana uz Meža kapu veco

kapliču — 28. februārī. Sēru koncertā pieda-

lījās Teodora Kalniņa koris ar Jāņa Cīruļa

«Ave Maria» un Jāzepa Vītola «Dusi, tu, draugs».
Dziesmas izpildīja Kārļa Zāles drauga Ludolfa

Liberta dzīvesbiedre operdziedātāja Amanda

Liberte-Rebāne, bet ērģeļu koncertu sniedza Al-

frēds Kalniņš.

Ļoti saltā ziemas pēcpusdienā izcilākais latviešu

tēlnieks monumentālists devās savā pēdējā ce-

ļā uz Rīgas Brāļu kapiem, lai apgultos paša
izloloto un izveidoto tēlu pakājē.
1. martā savā klēpī viņu uzņēma Zemesmāte.

i
IШ arļa Zāles īsais, bet darbīgais mūžs ievada

nozīmīgu posmu latviešu tēlotājas mākslas vēs-

turē. Viņa — tēlnieka monumentālista devuma

nozīme tālu pārsniedz latviešu tautas kultūras

ietvarus. Kārļa Zāles ievērojamākie monumen-

tālie darbi — Rīgas Brāļu kapi un Brīvības

piemineklis — ir izcilas mākslas vērtības, kas

bagātina padomju daudznacionālās kultūras ap-
cirkņus. «Episku šalku apdvests» — tā Kārli

Zāli un viņa mākslu 1935. gadā raksturoja
Jānis Sudrabkalns.

Savos monumentālajos ansambļos Kārlis Zāle

runā ar mums simbolu un alegoriju valodā. Tie

ir vispārināti tēli, kas spēku smēluši tautas ti-

kumā, ētiskajās un estētiskajās vērtībās, ar ko

tik bagāta folklora un tautas sadzīves tradīcijas.
Paaudžu paaudzēs pārmantotās dziesmas, pasa-
kas, teikas un ticējumi, dzimuši dažādos nova-

dos, laika gaitā kļuvuši par visas tautas īpašumu.
Šīs garamantas, paglābtas no aizmirstības,
atradušas noteiktu vietu latviešu literatūrā un

mākslā.

Pagātnes teiksmu tēli un tikumi atdzimuši

daudzos vērienīgos literatūras, tēlotājas mākslas

un skaņu mākslas darbos: Raiņa dramatiskajā po-
ēmā «Daugava» un traģēdijā «Uguns un nakts»,
Alfrēda Kalniņa operā «Baņuta» un baletā «Sta-

buradze», Jāņa Mediņa diloģijā «Uguns un nakts»,

Jāzepa Vītola un Emīla Dārziņa kora dziesmās, An-

ša Cīruļa vitrāžās un Jāņa Kugas monumentālajās

scenogrāfijas kompozīcijās.

Autora saruna ar E. Jākobsonu 1986. gada 26. decembri.
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Autora saruna ar tēlnieku J. Zariņu 1986. gada 19. decembrī.
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Saskija Zāle dzimusi 1930. gada 1. decembrī.
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Autora saruna ar E. Lindi 1987. gada 23. janvārī.
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Izskaņa

Tiem blakus ar savu mūža devumu stāv Kārlis

Zāle.

Tēlnieka monumentālista veidotie ansambļi sais-

tīti ar pilsētvidi, ar dabisku vai mākslīgi vei-

dotu ainavu. Monumentālajos ansambļos aktīvi

darbojas trīs komponenti — tēlniecība, arhitek-

tūra, daba. Daba — kā fons, tēlniecība — kā

aktīvs, stāstošs elements, kas ar reālistiski tvertu

vai simbolisku tēlu palīdzību tieši uzrunā ska-

tītāju.

Lai to panāktu, nepieciešama radoša sadarbība

starp dažādu profesiju pārstāvjiem. Kārlim Zā-

lēm šajā ziņā laimējās sadarboties ar īstiem

domubiedriem — arhitektiem akadēmiķi P. Fe-

deru, E. Štālbergu, A. Birzenieku, izcilo ainavu

arhitektu, kādreizējo Rīgas parku direktoru

A. Zeidaku. Lieli palīgi Kārlim Zālēm bija
M. Šmalcs, N. Maulics, N. Rambaks, P. Banders un

citi, kuri veidoja skulpturālās grupas no šūnak-

mens un granīta, travertīna un metāla.

Šādā ciešā sadraudzībā panākta visu triju ansam-

bļa komponentu organiska vienība. Ne vienmēr

ir iespējams novilkt robežu starp monumentālo

tēlniecību un monumentālo arhitektūru. Konkrē-

tajā ainaviskajā vai urbanizētajā vidē panākta
līdz pilnībai novesta mākslinieciska integrācija.
Kārļa Zāles audzēkņi, kaut arī ne visi ir viņa
mākslinieciskās koncepcijas sekotāji, turpina

izkopt latviešu tēlotājas mākslas tradīcijas. Tie

ir tēlnieki: LPSR Nopelniem bagātais mākslas

darbinieks, Ļeņina prēmijas laureāts Jānis Za-

riņš, LPSR Nopelniem bagātais mākslinieks Kār-

lis Baumanis, Rūdolfs Alders, Līze Dzeguze,
Mārtiņš Zaurs, Lūcija Zurgina uņ citi mākslinieki.

Kārļa Zāles audzēkņi un laikabiedri, nododami

monumentālās mākslas tradīcijas nākamajām

paaudzēm, veica nozīmīgu estētiskās un ideolo-

ģiskās audzināšanas darbu. Visdemokrātiskākā

no visiem tēlotājas mākslas veidiem — Kārļa
Zāles ievadītā latviešu monumentālā tēlniecība

runā ar mums vispatiesākajā un visizteiksmīgā-

kajā mākslas valodā. Viņa veidoto ansambļu

kompozīcijas skaidrība, skulpturālo tēlu saturis-

kā ietilpība un idejiskais spēks, apbrīnojamā tēl-

niecības materiāla iespēju izpratne joprojām

kalpo par ierosmes avotu mūsdienu mākslinie-

kiem monumentālistiem.

Sevišķi tuvas Padomju Latvijas monumentālajai

arhitektūrai un tēlniecībai ir Rīgas Brāļu kapos
iedibinātās tradīcijas. Atsevišķi Brāļu kapu

kompozīcijas principi jaunā attīstības pakāpē
ienākuši gan Salaspils memoriālā, gan pie-

mineklī revolūcijas cīnītājiem Matīsa kapos

Rīgā, gan arī daudzajos Lielajā Tēvijas karā

kritušo padomju karavīru brāļu kapos — Gul-

benē, Jēkabpilī, Cēsīs, Valmierā un citur. īpaši

izteiksmīga tēlniecības, arhitektūras un dārzu

mākslas sintēze panākta Lielajā Tēvijas karā

kritušo varoņu kapos Priekulē.

Monumentālās tēlniecības tradīcijas spilgti izpau-
žas arī vienā no visnozīmīgākajām latviešu

monumentālās tēlniecības jomām — V. I. Ļeņinam

veltītajos pieminekļos. Harmoniska tēlniecības,
arhitektūras un ainavu mākslas sintēze ļāvusi

radīt patiesu lielā revolūcijas vadoņa tēlu.

Rīgas Brāļu kapu ansamblis rosinājis vairāku

citu nozīmīgu ansambļu risinājumu arī tālu aiz

mūsu republikas robežām. Daudzus tam rakstu-

rīgus plānojuma un telpiskās kompozīcijas prin-

cipus nav grūti saskatīt tādos ansambļos kā

Piskarjovas kapsēta Ļeņingradā un monuments

Treptovparkā Berlīnē.

Kārļa Zāles tēli liek atcerēties kara traģismu,
apzināties brīvības nepieciešamību; tie izsaka

tautas alkas pēc miera, pauž dzimtenes mīles-

tību. Tie cildina darba vērtību un tautas gadsim-
tiem cauri nesto tradīciju skaistumu. Kārlis Zāle

kā tēlnieks monumentālists ir cieši saaudzis ar

tautas kultūru, viņa mūža devums kļuvis par

tās diženu, neatņemamu sastāvdaļu.

Dažus gadus pirms savas nāves izcilais franču

tēlnieks Ogists Rodēns izteica novēlējumu tēl-

niekiem testamenta veidā: «Padevīgi mīliet meis-

tarus, kas dzīvoja pirms jums. Nolieciet galvu

Feidija un Mikelandželo priekšā. Tomēr neatda-

riniet tos. Cienīdami tradīcijas, protiet izcelt to,

kam ir mūžīga vērtība: dabas mīlestību un sir-

snību. Tās ir ģēnija divas spēcīgās kaislības.

Visi viņi cienīja Dabu un nekad nemeloja.» 1
Kārlis Zāle ierindojams šo ģēniju vidū.

Viņš mīlēja savu dzimto zemi. Viņš mīlēja savu

tautu. Šo mīlestību viņš izteica ar mūžības elpu
apdvestajos varenajos akmens tēlos.

1 Auguste Rodin. L Art. Paris, 1932, p. 12.
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PIELIKUMI

PIEŅEMTIE SAĪSINĀJUMI

LCVORA — Latvijas PSR Centrālais Valsts Oktobra revo-

lūcijas un sociālistiskās celtniecības arhīvs.

LCVVA
— Latvijas PSR Centrālais Valsts vestures arhīvs.

LVMAA — Latvijas PSR Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas

akadēmijas arhīvs.

LVMA ML — Latvijas PSR Teodora Zaļkalna Valsts Māk-

slas akadēmijas Latviešu mākslas vēstures mācību laboratorija.

TZMM —
Teodora Zaļkalna memoriālais muzejs.

LMA — Latvijas Mākslas akadēmija.

LVMM — Latvijas PSR Valsts Mākslas muzejs.

LPE — Latvijas Padomju enciklopēdija.

ЦГИАЛ — Центральный Государственный историчес-

кий архив в Ленинграде.

ЦГИАЛ Ленобл — Центральный Государственный исто-

рический архив Ленинградской области.

ЦГИА Тат — Центральный Государственный истори-

ческий архив Татарской ССР.

PERSONU RADĪTĀJS

Ādamsons Ēriks (1907- 1946), rakstnieks — 121

Ādminis Jānis, akmepkalis —
88

Aivazovskis Ivans (1817- 1900), krievu gleznotājs - 121

Akmentiņa Dace (1958—1936), aktrise — 130

Alders Rūdolfs (1907- 1987), tēlnieks — 18, 29, 79, 133,

134, 139

Alksnis Jānis (1869—1939), arhitekts — 26

Altmans Natans (1889—1970), pad. gleznotājs, scenograls

grafiķis —
22

Amtmanis-BrieditisAlf rēds( 1885— 1966),aktieris, režisors—136

Andrejevs Nikolajs (1873—1932), krievu padomju tēl-

nieks
— 24, 90

Andreoleti Ivans (1869—pēc 1912), krievu tēlnieks — 20

Annuss Augusts (1893—1984, ASV), gleznotājs — 116, 132

Apsitis Vaidelotis (dz. 1921. g.), arhitekts —
8

Arhipenko Aleksandrs (1887- 1964, ASV), ukraiņu izcelsmes

amerikāņu tēlnieks
—

28

Auseklis (Ist. v. Krogzemis Miķelis; 1850—1879), dzejnieks -

79, 88, 89, 114

Bārda Fricis (1880—1919), dzejnieks 121

Barons Kārlis (dz. 1912. g.), ainavu arhitekts — 34, 35

Barons Krišjānis (1835—1923), folklorists, literāts
-

80

Baumanis Kārlis, skat. Zemdega Kārlis

Baumanis Kārlis (dz. 1916. g.), tēlnieks - 8, 23, 33, 34, 114, 134,

135, 136, 137, 139

Beika Dāvids (1885 1946), revolucionārās kustibas, padomju

un partijas darbinieks, žurnālists — 25

Belijs Andrejs (īst. v. Boriss Bugajevs; 1880 - krievu

padomju rakstnieks
—

28

Bellings (Belling) Rūdolfs (1886—?f vācu tēlnieks — 28, 29

Belzēns Jēkabs (1870—?, Berlinē), gleznotājs — 20

Berči Makss (Bertschy Max, 1840—1911), arhitekts - 11

Bija Augusts (1872—1957, Beļģijā), tēlnieks — 7

Bikše (Bikše-Pikše) Kārlis (1887—1955, Austrālijā), arhitekts -

16, 20, 34

Birkenfelds Jānis (1894—1967), padomju partijas un militārs

darbinieks — 24

Birzenieks Aleksandrs (1893—1980), arhitekts — 35, 40, 116,

127, 139

Birzenieks 0., skolotājs — 12

Bogatirjovs Vasilijs (1871 -1941), krievu padomju tēlnieks —

16, 26

Bogdanovs Aleksandrs (1873- 1928). krievu filozofs, politisks
darbinieks — 26

Braks (Braque) Zoržs (1882—1963), franču gleznotājs — 28

Brencēns Eduards (1885- 1929), gleznotājs, grafiķis, sceno-

grāfs — 20, 116

Brigadere Anna (1861 —1933), rakstniece
—

84

Burdels (Bourdel) Emīls (1861— 1929), franču tēlnieks — 17, 29

Burļuks Dāvids (1882—1967), krievu dzejnieks — 19

Cielava Skaidrīte (dz. 1920. g.), mākslas zinātniece —
7. 8, 79

Cielavs Jānis (1890—1968, ASV), gleznotājs — 121

Cīrulis Aleksandrs (1886 -1969), arhitekts, grafiķis, glezno-

tājs —
82

Cīrulis Jānis (1897—1962, Kanādā), komponists — 138

Caupova Ruta (dz. 1939. g.), mākslas zinātniece —
8

KĀRĻA ZĀLES PIEDALĪŠANĀS IZSTĀDĒS

1922—1923 Berlīnes mākslas salonos un izstādēs.

1924 Rīgā. Mākslinieku biedrības «Sadarbs» 2. izstāde

(«Galva», šūnakmens).

1927 Stokholmā. Latviešu mākslas izstāde («Dzejnieks

Rainis», bronza).

1928 Rīgā. Mākslinieku biedrības «Sadarbs» 3. izstāde

(«Mirstošais jātnieks», mets Brāļu kapiem, ģipsis).

1928 Rīgā. Latvijas desmit gadu jubilejas izstāde («Galva»,

ģipsis).

1930 Rīgā. Mākslinieku biedrības «Sadarbs» 5. izstāde (me-

ti «Pretim uzvarai», «Irstošās rozes», «Uz cīņu!»).

1934 Rīgā. Mākslinieku biedrības «Sadarbs» 10 gadu dar-

bības atceres izstāde («Ķēžu rāvējs», «Senči», «Mets A. E.

piemineklim», «Golgāta»).

1935 Rīgā. Mākslinieku biedrības «Sadarbs» 8. izstāde («Va-

ronim»).

1937 Parīzē. Vispasaules izstāde («Darbs», «Tēvijas sargi»;

abi darbi apbalvoti ar «Grand Prix»).

1939 Rīgā. Izstāde «Latviešu tēlotājas mākslas darbi Mākslas

muzejam Malmē (Zviedrija)» («Zvejnieks», granīts).

1958 Rīgā. Latvijas PSR tēlotājas mākslas izstāde.

1960 Rīgā. Latvijas PSR tēlotājas mākslas izstāde, veltīta

Latvijas PSR 20. gadadienai.



Pielikumi

Dārziņš Emīls (1875—1910), komponists, mūzikas kritiķis — 138

Dobroļubovs Nikolajs (1836—1861), krievu literatūras kri-

tiķis, publicists, filozofs
— 7, 23

Dzeguze Līze (dz. I§oB. g.), tēlniece — 18, 29, 79, 133, 134, 139

Dzenis Burkards (1879—1966), tēlnieks — 7, 20, 33, 34, 79,

81, 84, 116, 132, 133

Dzirkalis Arnolds (1966—?), tēlnieks — 31

Eliass Ģederts (1887—1975), gleznotājs — 132

Erzja Stepans (īst. v. Stepans Nefjodovs; 1876 -1959), krievu

padomju tēlnieks
— 20, 90

Feders Pēteris (1868—1936), arhkekts — 34, 35, 37, 139

Felsbergs Ernests (1866—1928), mākslas vēsturnieks — 82

Fešins Nikolajs (1881 —1955), krievu padomju gleznotājs — 16

Filka Alberts (1891—1938), gleznotājs — 16, 121

Folcs (Volz) Augusts (1851— 1926), vācu tēk>ieks
— 25, 26

Garibaldi (Garibaldi) Džuzepe (1807- 1882), Itālijas nacionālās

atbrīvošanās kustības darbinieks — 7, 23

Grabars Igors (1871 1960), krievu padomļu gleznotājs,
mākslas zinātnieks

— 26, 27

Grīnbergs Hermanis (1888 1928), gleznotājs monumentā-

lists — 33

Grizelli Orlando (ari Ipolito), krievu tēlnieks —- 22, 23, 24

īne Ernsts (Ihne, Ernst yon; 1847—1917), vācu arhitekts
—

13

Jagars Jānis (1894—1970), inženieris celtnieks
—

85

Jākobsons Eduards (dz. 1912. g.), veidotājs — 88, 118, 119,

120, 138

Jākobsone (Linde) Ella (1885—1958), aktrise — 136

Jansons Kārlis (1896—1986), tēlnieks — 11, 38, 120, 133, 134

Janulis Ivans, arhitekts — 16

Jaunkalniņš Jūlijs (1866—1919), lietišķās mākslas pedagogs,

gleznotājs —
20

Kalniņš Alfrēds (1879—1951), komponists, ērģelnieks — 138

Kalniņš Teodors (1890—1962), kordiriģents — 138

Kamenskis Vasilijs (1884- 1961), krievu padomju dzej-
nieks

—
19

Kampe Pauls (1885- 1960), arhitekts — 78, 82

Kandmskis Vasilijs (1866—1944), krievu gleznotājs — 19

Kislmgers A., austriešu inženieris — 87

Klints Anta (īst. v. Amtmane Anna; 1893—1970), aktrise
—

136

Kļučevska Jekaterina (dz. 1947. g.), mākslas zinātniece — 14,

16, 19

Koļesņikovs Viktors, akmeņkalis — 88

Koņonkovs Sergejs (1874—1971), padomju tēlnieks
- 24

Kramarovskis Jānis, akmeņkalis —
88

Kronvalds Atis (1837— 1875), sabiedrisks darbinieks, valod-

nieks, publicists — 80

Krūmiņš Artūrs (1879—1969), arhitekts. — 34

Kuģa Jānis (1878—1969, Kanādā), scenogrāfs - 20, 116,

132, 138

Kundziņš Pauls (1888 1983, Kanādā), arhitekts - 33, 34, 81, 82

Kunike H, — vācu mākslas zinātnieks — 32

Kurcijs Andrejs (īst. v. Kuršinskis Andrejs; 1884—1959).

rakstnieks — 30, 31, 32

Laicens Linards (1883—1938), rakstnieks — 31

Lamberga Dace (dz. 1948. g.), mākslas zinātniece — 27

Lancmanis Imants (dz. 1941. g.), gleznotājs, mākslas zināt-

nieks — 11, 78

Laube Eižens (1880—1967, ASV), arhitekts — 33, 34, 79, 80,
81, 82, 83

Laukirbe Alfrēds (dz. 1901. g ), arhitekts
— 86, 119, 120

Lederers Hugo (1871— 1940), vācu tēlnieks — 29

Le Korbizjē (Le Corbusier) Saris Eduārs (īst. v. Zannerē;
Charles-Edouard Jeanneret; 1887—1965), franču arhitekts,

arhitektūras teorētiķis — 28

Ležē (Leger) Fernāns (1881— 1955), franču gleznotājs —

28, 31

Liberte-Rebāne Amanda (1893—1981, ASV), operdziedā-

tāja — 138

Liberts Ludolfs (1895—1959, ASV), gleznotājs, scenogrāfs —

16, 17, 19, 26, 116, 138

Liepiņa-Skulme Marta, skat. Skulme Marta

Liepipš Jānis (1894—1964), gleznotājs — 16

Lifšics Mihails (1905—1983),padomju mākslas zinātnieks — 26

Lisickis-Kipers S. (Lissilzkv-Kūpper), mākslas zinātnieks — 27

Lunačarskis Anatolijs (1875—1933), rakstnieks, literatūras un

mākslas zinātnieks, padomju valsts un sabiedrisks darbi-

nieks — 22, 23

Madernieks Jūlijs (1970 -1955), lietišķās mākslas meistars,

gleznotājs, mākslas kritiķis — 34, 39, 116, 121

Majakovskis Vladimirs (1893—1930), krievu padomju dzej-
nieks — 19

Malvess Augusts (1878—1951), arhitekts — 34, 87

Maļevičs Kazimirs (1878—1933), krievu padomju glezno-

tājs — 19

Manizers Matvejs (1891—1966), krievu padomju tēlnieks —
24

Marinēti (Marineiti) Filipo Tommāzo (1876—1944), itāļu rakst-

nieks — 18, 19, 28

Matvejevs Aleksandrs (1878—1960), krievu padomju tēl-

nieks — 22, 23, 24,- 25, 26

Maulics Nikolajs (1898—1972, Jaunzēlandē), tēlnieks — 88, 139

Maurs Rihards (1888—1966, ASV), tēlnieks — 33, 34

MecnersF. (1870— 19Ю), vācu tēlnieks 30, 89

Mediņš Jānis (1890—1966), komponists, diriģents —
138

Medlingers Artūrs (1880—?), arhitekts
— 82, 83

Mednis Voldemārs (1892—1975), gleznotājs —
16

Melderis Emīls (līdz 1922. g. Millers Emīls Jēkabs; 1889—

1979), tēlnieks — 34, 40, 79, 81, 82, 83

Melks Ēriks (dz. 1923. g.), ārsts — 121

Merkurovs Sergejs (1881—1952), krievu padomju tēl-

nieks — 24

Meštrovičs Ivans (1883—1962), horvātu tēlnieks — 17, 29

Miesnieks Kārlis (1887—1977), gleznotājs — 20, 116, 121, 130
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Mikelandželo Buonaroti (Michelangelo Buonaroti, 1475—1564),
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Mirsmedens R., zviedru metālapstrādes meistars 87
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Osipovs Dmitrijs (?—1935), arhitekts
—

90
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Ozmīdovs Maksis (1879—?), arhitekts — 84

Paegle Leons (1890—1926), rakstnieks, dzejnieks — 88
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137

Pelcigs (Poelzig) Hanss (1869—1936), vācu arhitekts — 29

Pelše Rūdolfs (1880—1942), keramiķis — 132, 135

Pērle Rūdolfs (1875—1917), gleznotājs, grafiķis —
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—

24
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Plauciņš Leons (dz. 1903. g.), arhitekts
— 40

Plūksne Kārlis (1906—1973), arhitekts — 40
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—

19

Poruks* Jānis (1871 —1911), rakstnieks, dzejnieks — 121
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grāfs — 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 29

Puķe Voldemārs, aktieris — 20

Pumpurs Andrejs (1841— 1902), dzejnieks — 8, 79, 88, 89,

114, 127

Puni Ivans, krievu gleznotājs — 28

Purvītis Vilhelms (1872—1945, VFR), gleznotājs — 20, 33,

84, 85, 132

Rainis (īst. v. Pliekšāns Jānis; 1865—1929), dzejnieks — 79,

88, 89, 92, 113, 121, 130, 138

Rambaks Nikolajs, tēlnieks — 88, 139

Rembrants (Rembrandt) Harmens van Reins (1606—1669),
holandiešu gleznotājs, grafiķis —

30

Remizovs Aleksejs (1877—1957), krievu rakstnieks —
28

Rodēns (Rodin) Ogists (1840—1917), franču tēlnieks
- 17, 139

Rončevskis Konstantīns (1875—1935), tēlnieks
— 34, 38, 81,

82, 84, 85, 87, 113, 115, 116, 121, 132, 133

Rozentāls Jams (1866—1916), gleznotājs — 136

Rullis Alfreds, akmeņkalis, strādnieks — 88

Samokišs Nikolajs (1860—1944), krievu padomju glezno-

tājs —
121

Saulītis Pēteris (dz. 1910. g.), arhitekts — 40

Šiliņš Jānis (dz. 1896. g.), mākslas zinātnieks
— 8, 9, 17, 19,

31, 81, 85, 88

Simsons Jānis (1887—1939), aktieris — 136, 137

Skaidrite Jūlija (īst. v. Vārtiņa, dzim. Birzgale; 1871 — 1942),
aktrise

—
136

Skalbe Kārlis (1879—1945), rakstnieks
— 77, 85

Skrjabins Aleksandrs (1872—1915), krievu komponists —
32

Skulme Marta (1890—1962), tēlniece — 16, 80, 82, 83

Smiltnieks Žanis (1893—1931), tēlnieks — 121

Sokolovs Stefans, akmeņkalis, strādnieks — 88

Stepanovs Pēteris, akmeņkalis, strādnieks — 88

Stonis Alberts, arhitekts — 16

Strazdiņš Fricis, žurnālists
—

20

Strigalevs A., mākslas zinātnieks — 90

Strunke Niklāvs (1894— 1966, Itālijā), gleznotājs, grafiķis, sce-

nogrāfs — 20, 30

Sudmalis Jānis (1887— 1984), lietišķās mākslas meistars, peda-

gogs —
12

Sudrabkalns Jānis (1894—1975), dzejnieks — 116, 139

Suta Romāns (1896—1944), gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs —

30, 31, 82, 121

Servuds Leonīds (1871— 1954), padomju tēlnieks — 22, 24

Sklovskis Viktors (1893—1984), padomju rakstnieks, litera-

tūrzinātnieks
— 28, 31

Sķilters Gustavs (1874—1954), tēlnieks — 7, 20

Smalcs Mārtiņš (1904—1984), tēlnieks
— 40, 88, 139

Smits В., vācu arhitekts — 30

Smits-Kasels (Schmidt-Kassel) Gustavs (1867—?), vācu arhi-

tekts — 80

Spīlberga (Simsone) Ludmila (1886—1947), aktrise
— 136

Stālbergs Ernests (1883—1958), arhitekts — 14, 16, 20, 23,

34, 79, 84, 86, 87, 89, 118, 119, 121, 136, 139

Šterns Roberts (1884—1940), gleznotājs, mākslas vēstur-

nieks — 13

Sveics Erasts (dz. 1895. g.), gleznotājs —
121

Tilbergs Jānis Roberts (1880—1972), gleznotājs — 23, 34, 82

Tīlmanis Osvalds (1900—1980), arhitekts — 40, 135

Tolstojs Aleksejs (1883—1945), krievu padomju rakst-

nieks — 28, 29

Tone Voldemārs (1892—1958, Lielbritānijā), gleznotājs —
34

Treijs V., tēlnieks — 82

Übāns Konrāds (1893—1981), gleznotājs — 34, 44

Vasariņš Vilis (1906—1945), gleznotājs, keramiķis —
138

Vasiljevs Jurijs (dz. 1928. g.), arhitekts, arhitektūras vēs-

turnieks
— 78, 88

Vestheims Pauls, vācu mākslas zinātnieks — 28, 29, 31

VidbergsSigismunds(1890— 1970,ASV), grafiķis, vitrāžists — 20

Vipers Boriss (1888—1967), padomju mākslas zinātnieks —

78, 92, 132

Vītols Jāzeps (1863—1948), komponists — 138

Voits Nikolajs (dz. 1904), arhitekts — 86, 119

Vsevolžskis Nikolajs (?—1971), arhitekts — 90

Zālemans Hugo (1859—1919), krievu tēlnieks
— 21

Zaļkalns (līdz 1930. gadam Grīnbergs) Teodors (1876—1972),
tēlnieks — 7, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 79, 81, 82, 83, 84, 85

Zariņš Jānis (1893—1979), režisors — 16

Zariņš Jānis (dz. 1913. g.), tēlnieks — 8, 136, 139

Zariņš Rihards (1869—1939),grafiķis — 20, 33, 34, 78, 116

Zaurs Mārtiņš (dz. 1915. g.), tēlnieks
— 8, 92, 120, 121, 139

Zeidaks Andrejs (1874—1964), ainavu arhitekts
— 30, 33, 34,

35, 37, 41, 43, 77, 79, 84, 86, 139

Zemdega (līdz 1935. gadam Baumanis) Kārlis (1894—1963),
tēlnieks — 40, 84, 85, 121, 137

Zīlīte Persijs (1878—?, ASV), inženieris konstruktors — 86

Zibens Jānis (1909—1967), mākslinieks metālkalis — 87

Zosts Valerijs (1901—1960), pianists, muzikologs, grafiķis — 121

Zurgina Lūcija (dz. 1908. g.), tēlniece — 139
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КАРЛИС ЗАЛЕ

До чего же часто колыбели великих людей пока-

чивают в домах скромных тружеников. В сельской тиши,

вдали от городского шума. . . Так было и с Карлисом
Зале

— основоположником латышской монументальной
скульптуры.

Его родители в конце прошлого столетия покинули

хутор в Курземе и переехали с маленьким Карлисом

в Лиепаю. Унаследовав от отца, сельского строителя,

энергию, уверенность в себе и предприимчивость, а от ма-

тери — образное восприятие мира, будущий скульптор

двадцать лет проживет на берегу Янтарного моря в

стремительно растущем городе.

Карлис не был избалован. К труду приобщился скоро.

Еще не в силах поднять отцовского молотка и мастерка,

он впитывает в себя запах извести, цемента и прилипшей
к подошвам сапог глины.

Карлису нравится мир неумного труда. Он подрастает,

начинает помогать отцу и со временем сам стано-

вится мастеровым. Его радует пластичность известко-

вого раствора, спасобность глины подчиняться прикос-

новению пальцев; все чаще глина в его руках превра-

щается в красивый цветок, фигурку или причудливой
формы украшение. Детское увлечение незаметно на-

чинает определять круг юношеских интересов, готовит

к будущей профессии.
Школьная скамья не стала призванием К. Зале. Ему
больше были по душе практические навыки. И, проучив-

шись несколько лет в начальной школе, о дальнейшем

образовании он и не помышлял.

Только под нажимом друзей К. Зале сделал первый шаг

к избранной профессии — решил стать скульптором.

Осенью 1909 года юный лиепайчанин поступает в Казан-

ское художественное училище и прочно овладевает

основами реалистического ваяния. Училище он заканчи-

вает в 1913 году.

В начале Первой мировой войны К. Зале отправляется

в Москву, какое-то время занимается в мастерской
С. Эрзи, непродолжительно подрабатывает строителем и

руководителем строительных работ. В январе 1915 года

он переезжает в Петроград, поступает на одно из пред-

приятий и параллельно проходит курс в училище

Общества поощрения художеств у скульптора И. Андре-
олетти. 13 сентября 1917 года К. Зале поступил в Ака-

демию художеств, где занимался в мастерской про-

фессора Г. Залемана. К. Зале стал первым латышским

скульптором, получившим высшее академическое обра-

зование.

После Великой Октябрьской социалистической революции

К. Зале продолжает учебу у профессора А. Матвеева,

деятельно участвует в реализации Ленинского плана

монументальной пропаганды, создав бюсты Н. Добролю-
бова и Джузеппе Гарибальди.
Основательно овладев навыками скульптора, К. Зале в

конце 1920 года переезжает в Ригу. Он жаждет работы

крупной, масштабной, мечтает проявить свой талант

скульптора — монументалиста. Но сделать этого в изну-

ренном войной городе не может.

В начале 1922 года у К. Зале появляется возможность

поближе познакомиться с новейшими течениями евро-

пейского искусства. Он едет в Берлин, живет там всего

несколько месяцев и обращается к футуристическим

экспериментам в скульптуре, но вскоре прерывает их.

Получив приглашение участвовать в конкурсе эскизов

памятника Свободы, скульптор возвращается в Ригу.

Здесь он осуществляет мечту своей жизни — создает

два выдающихся монументальных скульптурных ансам-

бля — Братское кладбище и памятник Свободы в Риге.

На склоне жизни, сломленный болезнью, К. Зале чаще на-

чинаетобращаться к станковой скульптуре, изображая лю-

дей труда — рабочих, рыбаков, каменотесов. Кроме того

К. Зале передает свои знания молодой смене — в

1936 году он становится профессором Латвийской

Академии художеств, руководителем скульптурной мас-

терской.

Деятельная жизнь К. Зале, начавшаяся 28 октября

(16 октября по старому стилю) 1888 года в Мажейках,

оборвалась 19 февраля 1942 года в Инчукалне близ

Риги.

Свои философские искания К. Зале воплощал в камне.

Душой и сердцем сросшийся с родной землей, он чер-

пал в ней силу, создавая эпические образы. Произ-

несенное слово, каким бы глубоким оно не было,

исчезает бесследно. Скульптор запечатлевает свою мысль

резцом и молотком. Язык камня вечен, сквозь века

и тысячелетия доносит он до нас любовь и ненависть,

надежду и отчаяние, радость побед и горечь утрат,

боль разлук и ликование встреч, грусть и светлую

веру. К. Зале —

один из величайших властелинов

камня своего времени. Он не ищет полуправды, рас-

крывается до конца. Скульптор поднимается над обы-

денным восприятием мира, творит на уровне общече-
ловеческих нравственных, эстетических, философских
ценностей. Свои убеждения он черпает в культуре,

фольклоре, традициях родного края. Духовную сущность

латышского народа он выражает на доступном для

всех языке мощных монументальных пластических форм.

Одно из ярчайших достижений уникального дарования

К. Зале — величественные скульптуры Братского клад-

бища (1924—1936; садовый архитектор А. Зейдакс, архи-

текторы П. Федерс и А. Бирзениекс). В органической

гармонии с природой и архитектурой К. Зале сумел

в емких художественных образах воплотить боль на-

рода, его благодарность героям, павшим за Родину не

только в годы Первой мировой войны. В 1958 году здесь

был захоронен прах воинов и партизан, погибших в годы

Великой Отечественной войны.

У монументальных ворот
—

пропилеев нас встречают

две пары древнелатышских воинов —

всадников. В

скорбном молчании стерегут они покой уснувших веч-

ным сном товарищей.

Огромное впечатление оставляет площадь с захороне-

ниями. Это обширное и в то же время интимное прос-

транство, место встречи живых и погибших. Стены

этого святилища выложены из твердого известняка,

небо служит ему крышей, а зеленый дерн — траурным

саваном, покрывшим могилы воинов. Здесь — в долине

героев, в ровных, обрамленных живой изгородью рядах

лежат взводы, роты, полки. Словно в походном строю. . .
В долине павших находятся самые выдающиеся тво-

рения К. Зале
- выполненные из известнякового туфа

скульптурные образы. Раненые всадники — вершина

латышской монументальной пластики. Они застыли на

пороге смерти. Головы воинов опущены, руки бессильно

свесились. Им уже не совладать с могучими конями,

которые противятся натянутым поводьям, готовясь к

последнему — предсмертному прыжку.
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Неподалеку покоятся вытесанные из травертина «Павшие

братья» —

два боевых товарища, оставшихся верными

друг другу до конца. В их застывших прекрасных

одухотворенных лицах
—

достоинство, покой, вера в

победу.

Здесь, вздымаясь над долиной павших, чествует своих

сыновей Мать
— Латвия, все области, все города Латвии;

по горстке земли принесли сюда все ее волости. У

подножья образа Матери —
Латвии преклонили колени

древнелатышские воины со скорбно склоненными голо-

вами, с опущенными мечами, боевыми щитами и знаме-

нами.

Скульптуры К. Зале полны огромной внутренней силы,

эмоционального напряжения. Они находятся или в ди-

намичном движении, ломая сопротивление каменной

массы, или внешне статичны, молчаливы, замкнуты, и

в то же время полны титанической силы. Созданные

К. Зале образы жизнеутверждающи, даже если выра-

жают печаль и скорбь.
К. Зале не щадит себя в работе. Одновременно с

Братским кладбищем он создает второй выдающийся

монументальный ансамбль — памятник Свободы

(1931—1935; архитектор Э. Шталбергс). Осуществление

этого монумента, как и Братского кладбища, проходило

в сложных политических, социальных и экономических

условиях тогдашней Латвии. Идейная и художественная

концепция национального освобождения воплощалась для

К. Зале в образе фольклорногодрева Свободы, корни кото-

рого питает любовь народа к своей родине, борьба с угне-

тателями, трудовые традиции, уважение к этическим и

эстетическим ценностям. Эту концепцию воплощают в

ансамбле тринадцать гранитных скульптурных групп. В

мощных художественных образах сплелись воедино

прошлое народа, его копившаяся веками мудрость, нравс-

твенныевоззрения, минувшее, настоящее и будущее (груп-

пы «1905-й год», «Труд», «Семья», «Деятели культуры»,

«Стражи Отечества»). Среди скульптур ансамбля и герои

народных сказаний
— наделенный громадной силой от-

важный Лачплесис и мудрец Вайделотис. Предчувствие

скорого освобождения исключительно выразительно отра-

жено в группе «Разрывающие цепи». Эта группа в ансам-

бле памятника идейно и образно наиболее впечатляюща.

На главном фасаде памятника находится группа, в центре

которой — образ матери
— Латвии, а монументальные

парапеты постамента украшают рельефы «Шествие

участников Праздника песни» и «Шествие воинов».

Венчает памятник статуя Свободы с тремя звездами,

символизирующими три культурно-исторические области

Латвии. Она держит их в высоко поднятых руках.

Ее взгляд простирается над крышами Старой Риги,

над заветными берегами Даугавы, над градами и веся-

ми Латвии. Созданные скульптором образы созвучны

высеченным на памятнике словам — Отечеству и Сво-

боде.

Редкостно выразительное искусство Карлиса Зале по

своей интерпретации глубоко национально, но вопло-

щенные в нем общечеловеческие идеи интернациональны,

созвучны судьбам любых народов и больших, и малых.

Вайделотис Апситис

KĀRLIS ZĀLE

A great number of eminent personalities are descen-

dants of simple hard-working people, born in the peaceful

atmosphere of the countryside, far away from noisy
cities. In such surroundings sculptor Kārlis Zāle, founder

of Latvian monumental sculpture, was born.

Late in the past century, Fricis and Ilze Zālite, his pa-

rents, left their homestead and took their little son Kārlis,

a child lying in the cradle, to the city of Liepāja. This

was the first important step in the life of the future

sculptor. Kārlis who inherited from his father, an industrious

country bricklayer, his energetic, self-assured and effi-

cient character and his mother's keen perceptivity of the

world was going to spend twenty years in the rapidly

growing city on the coast of the Amber Sea. Fricis Zā-

lite was one of those few people who chose to try his

luck in the city and wished the same for his son. Kār-

lis was not a pampered child. Still unable to lift his

father's heavy hammer and trowel he gradually got
accustomed to the surrounding world of work. When he

grew older, he helped his father and later worked as a

craftsman. He was fascinated by the plastic flow of mortar,

the possibility to mould clay. In his leisure time he used

to model out of clay beautiful flowers, tiny figurines and

various decorative elements. This passion of childhood soon

developed into interest in sculpture.
School never attracted Kārlis Zāle's attention. He was

more allured by practical work. He attended only several

forms of elementary school and did not consider further

studies. Only as a young man, urged by his friends, did

Kārlis Zāle decide to become a sculptor.
In autumn, 1909, he went to Kazan Art School and stu-

died under V. Bogatiryov as an external student. Here he

mastered the realistic traditions of the sculptural arts.

Kārlis Zāle finished Art School in 1913. When World

War I broke out, he went to Moscow and worked for

some time at the studio of the Mordvinian sculptor S. Erzya

earning extra money on construction sites as builder and

foreman. In January, 1915, Kārlis Zāle moved to St. Peters-

burg where he worked at an enterprise and studied at a

school of the Society for the Furtherance of the Arts

under sculptor I. Andreoletti. On September 13, 1917, he was

enrolled in the Academy of Arts. He 'became a student

at Professor H. Zalemen's sculpture studio, being the

first Latvian who studied sculpture at St. Petersburg

Academy of Arts.

After the Great October Socialist Revolution Kārlis Zāle

continued studies at Professor A. Matveyev's sculpture
studio, became actively engaged in public life and ranked

among those artists who organized and realized the

monumental propaganda plan advanced by V I. Lenin.

He executed monumental busts to N. Dobrolyubov and

G. Garibaldi.

Having mastered the skills of sculptor Kārlis Zāle arrived

in Riga late in 1920. He craved for work, longed to create

something large and mighty, to attest his artistic ability,
but he could find no outlet for his talent in the city

ravaged by the war. Early in 1922 Kārlis Zāle made use

of the opportunity to acquaint himself with the new

trends in European art. He set off for Berlin, spent se-

veral months there, was carried away by futuristic expe-

riments in sculpture which he, however, soon discarded.

Having been invited to enter a design for the Monument
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to Freedom to a competition the sculptor returned to

Riga. In this city Kārlis Zāle modelled two outstanding
ensembles of Latvian monumental sculpture — the War-

riors' Cemetery and the Monument to Freedom. Towards

the closing years of his life his health was failing and

he abandoned monumental sculpture. He carved statues

of workers, fishermen, stone-cutters and gave his knowledge

to the young generation of sculptors: in 1936 Kārlis Zāle

was elected Professor at the Latvian Academy of Arts

and appointed Head of the Sculpture Studio.

Kārlis Zāle's life which started in Mažeikiai on October

28, 1888 (October 16, old style), ended on February 19,

1942, in Inčukalns.

A son of his native land, the sculptor found inspiration
here for his epic images. A spoken word, however full of

meaning it may be, will vanish. The artist knew how to

express his credo with chisel and hammer. The language
of stone is eternal. It carries through centuries love and

hatred, hope and despair, joy of victory and bitter dis-

appointment at a loss, distress at parting and exultation

at meeting, sorrow and great faith. Kārlis Zāle ranked

among the kings of stone. He voiced in his works human

philosophical categories. His art is deeply based on Latvian

soil, on Latvian culture, folklore, tradition. The sculptor
achieved great expressiveness in his artistic language

comprehensible to all nations.

A most splendid testimony to -Kārlis Zāle's creative ende-

avours are his images at the Riga Warriors' Cemetery

(landscape architect A. Zeidaks, architects P. Feders, A. Bir-

zenieks). In keeping with the harmony of nature and architec-

ture Kārlis Zāle's images most aptly embody people's sorrow

and gratitude to the heroes killed in the war, to about

two thousand warriors who gave their lives during
World War I and the Great Patriotic War at the front

and in partisan detachments.

At the Warriors' Cemetery Kārlis Zāle sculptured images
of ancient Latvian soldiers, symbols conveying everlasting
human feelings. They make one realize the present day,
remember the past, think about the future. At the entrance

gate there are two pairs of horsemen seemingly having

stepped out of folklore, with heads bowed in sorrow,

banners lowered. They have come to meet the dead and

the living, to remind us of the true worth of life and

of the sacrifice made in its name.

The burial grounds of the ensemble are marked by gran-

deur. It is a spatial area where the living meet the dead.

It is surrounded by travertine walls, with the vault of

heaven above, the green turf meant to be a blanket

covering the soldiers who died in action. In the valley of

heroes, in straight rows surrounded by hedges soldiers'

platoons, companies and regiments are resting. As if still

keeping rank.

Here you will find Kārlis Zāle's most beautiful images

chiselled in local travertine. With the wounded horsemen

the sculptor reached the peak of his talent, the heights

of Latvian monumental sculpture.

On the burial grounds there is the sculpture «The Fallen

Brothers» carved out of travertine — two friends, two

comrades-in-arms faithful to one another till the end of

their lives.

The figure of Mother on the grounds pays homage to her

fallen sons; and Latvian regions and cities are represented

here — a handful of soil from every Latvian rural dis-

trict has been taken to this site as a salute. In front of

the figure of Mother Latvia
—

warriors are kneeling,

their heads bent down in grief, with banners lowered,

with swords and shields in their hands.

Kārlis Zāle endowed his images with profound inner

tension. They may be dynamic, may break the resistan-

ce of stone masses, but they may also be static, seeming-

ly silent, retired into themselves. All the images, how-

ever, sing the praises of life, even if they signify sor-

row and mourning, eternal peace.

Kārlis Zāle completely abandoned himself to art. Simul-

taneously with the Warriors' Cemetery he moulded ano-

ther monumental ensemble
—

the Monument to Freedom

(architect E. Stālbergs). К. Zāle understood the ideological
and sculptural conception of national liberation as love of

one's native land, fight against bondage, ethical virtues

and moral rules observed in work and in family relation-

ships. This idea found reflection in thirteen sculptural

groups incorporated in the ensemble. Both in low relief

and high relief the images echo the idealized distant past

the wisdom and aesthetic values amassed by the people

over centuries, the present day and hope for the future

(the groups «Work», «Intellectual Workers», «The Family»,
«The Guards of Motherland»). There are the characters of

Latvian folk epic literature
—

the brave and fearless

Lāčplēsis and the wise bard Vaidelotis. Kārlis Zāle was

most successful in reflecting joy at throwing off the

chains of bondage. The sculpture «Men Throwing off

Chains» is the most expressive group seen from the

ideological as well as the sculptural point of view. In the

chief facade of the Monument to Freedom the group

«Latvia» is set but in the majestic wall belting the mo-

nument are «The Procession of Participants Of Song
Festival» and «Marching Soldiers».

And above all these images rises «Freedom», a female

figure holding in her upraised hands three stars symbo-

lizing Latvia's three ethnographical regions. The figure is

lacing the houses of Old Riga, the banks of the river Dau-

gava, many Latvian towns and rural areas testifying to the

words inscribed in the pedestal — «То the Motherland

and Freedom».

Kārlis Zāle's interpretation of artistic images is deeply

national but the ideas voiced are dear to mankind. It is

at the same time international and makes all peoples,

big and small, aware of their history.

Vaidelotis Apsītis
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