
1 

 

Stella Pelše 

Latvijas Mākslas akadēmijas  

Mākslas vēstures institūts 

STARP MODERNISMU UN TRADICIONĀLISMU: 

LATVIEŠU LIETIŠĶĀS MĀKSLAS UN DIZAINA 

IDEJAS STARPKARU PERIODĀ 

Gan latviešu mākslinieki, gan mākslas vēsturnieki, kritiķi un 

ideologi 20. gs. 20.–30. gados ir apcerējuši dažādas problēmas 

lietišķās mākslas un dizaina (toreiz gan to vēl tā nedēvēja) sfērā,  

pauduši atzinīgus un kritiskus vērtējumus, reaģējot uz konkrētu 

izstāžu piedāvājumu, kā arī ieteikuši dažādus risinājumus situācijas 

uzlabošanai. Nepretendējot aptvert visu šai tēmai pievērsušos autoru 

loku, tālāk sniegts ieskats dažu rakstītāju viedokļos, starp kuriem ir 

gan mākslas vēsturē gana pazīstami, gan arī tikai šaurākiem 

speciālistiem zināmi vārdi.  

Ornaments kā noziegums 

Piemēram, mākslinieks un aktīvais mākslas kritiķis Uga 

Skulme savos rakstos par lietišķo mākslu visnotaļ kritiski vērsās pret 

dažādiem etnogrāfijas atdarinājumiem un it īpaši pret ornamentu. 

Vispirms Skulmes uzmanību piesaistījusi etnogrāfiskā muzeja 

ekspozīcija, kurā iztrūkstot vienkāršo, neglazēto, neizraibināto podu, 

krūžu un bļodu, kas esot sasnieguši savu augstāko pilnības formu; tā 

vietā esot redzamas dažādas vācu modernā, nekonstruktīvā stila 

formas. „Vai patiešām mūs grib pārliecināt, ka latviešu tautai trūktu 

arhitektoniskās sajūtas? (..) Mums teic, ka šie ērmīgie podi (izņemot 

tik dažus Drandas darbus), kopā ar kādu šausmīgu pulksteni, esot 

šolaiku mākslinieku darbi „latviskā gaumē”. Ja jau šo lietu autori ir 

mākslinieki, tad par kādām gan lielmeistarienēm mums jāsauc ļoti 

praktisku un skaistu cimdu rakstītājas – vecās māmiņas? Dzird, ka 

rudenī tikšot atvērta izstāde ar „latviešu gaumē” sastrādātiem 

priekšmetiem. Vai šie priekšmeti tik nelīdzināsies minētiem? Mūs 

taču vēl nepārliecina Karla Šeflera vārdi, ka: „Māksla visaugstākā 

vispasaules nozīmē būs nacionāla tad, kad tā vairs nepazīs baiļu būt 

nenacionālai””1. Tas saskan ar Skulmes kolēģa Romana Sutas teikto 

viņa polemiskajos rakstos, ka latviešiem katrā ziņā jāpārņem lielākie 

                                           
1 Skulme U. Kāds lietišķās mākslas jautājums // Latvijas Kareivja Svētdienas 

Pielikums. – 1922. – Nr. 4. – 3. lpp. 
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un labākie laikmetīgie izteiksmes līdzekļi no citām kultūras tautām, 

nevis jābaidās zaudēt nacionālo elementu, kas patiesībā esot saistīts 

ar krievu un vācu paraugiem.2 Skulme savā rakstā turpināja: „Tautas 

klasiski nosvērtais raksts (klasisks savā dabā, kaut tās pazīmes pēc, 

ka viņš labprātīgāk pazūd, nekā pārveidojas tanīs gotiskajās rokoko 

formās, kā to ir izdarījis igauņu raksts) ir izvērties mūsu „tautiskā 

stila” atdarinātāju darbos par brīnumainu ķekšu ornamentu.”3 Vai 

vaina būtu nepareizā mantojuma atdarināšanā vai varbūt atdarināšanā 

vispār, kas vairs neatbilst laikmetīgajam garam? Tālākais liecina, ka 

Skulme drīzāk pieslējās otrajai versijai, citējot austriešu arhitekta un 

modernisma arhitektūras teorētiķa Ādolfa Lōsa (Adolf Loos) tēzi, ka 

„līdz ar kultūras attīstīšanos ornaments pazūd no lietu virsas”4 par 

labu tīri arhitektoniskam daiļumam. Tas ir fragments no Loosa 

lekcijas „Ornaments un noziegums”, kas tika sagatavota 1908. gadā, 

nolasīta 1910. gadā un pirmoreiz publicēta 1913. gadā, cita starpā 

apgalvojot, ka atbrīvošanās no ornamenta ir garīgā spēka pazīme. No 

Lōsa Skulme aizguvis arī tēzi, ka „ādas izrakstītāji ir mežoņi vai 

neattīstīti ļaudis. Cietumos tetovēto skaits sastādot līdz 80 proc. utt.”5 

Viņš turpināja: „Mūsu lietišķās mākslas arodnieki tomēr par vari grib 

piepotēt tagadējai kultūrai ornamentiku, aizmirsdami Ekmaņa, 

Valderveldes un citu mēģinājumu bēdīgās beigas. Ja mēs drusku 

padomāsim, tad šāds fiasko pilnīgi saprotams. Jaunlaiku cilvēkam 

ornaments vislabākā gadījienā varētu noderēt kā ļoti samazināts 

baudījums no tā, ko parasti sniedz tā sauktās brīvās mākslas: mūzika, 

glezniecība utt.”6 Skulme arī konstatēja, ka pamatā jau mūsdienu 

cilvēki vēlas atteikties no pārmērīga raibuma par labu vienkāršajam. 

Turpinot Lōsa ideju atstāstu, viņš arī uzsvēra, ka ornamenta 

kultivēšanai piemīt ne tik vien atpakaļrāpulīgā daba, bet tā sagādā arī 

ekonomiskus zaudējumus. Pircējam, pērkot ar ornamentu pārklātu 

lietu, būs jāizšķiež vairāk naudas, savukārt strādniekam, kas astoņās 

stundās var saražot vienkāršu lietu, jāstrādā vēl divpadsmit, lai to 

izrotātu ar ornamentu, un par to viņš nesaņemot samērīgi lielāku algu. 

                                           
2 Suta R. Pēdējās izstādes // Latvijas Kareivja pielikums. – 1921. – Nr. 15. – 120. lpp. 

Vairāk par Sutas idejām sk.: Pelše S. Latviešu mākslas teorijas vēsture: Mākslas definīcijas 

valdošo laikmeta ideju kontekstā 1900–1940. – Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2007. – 

93.–95.; 120.–121. lpp. 

3 Turpat. – 3.–4. lpp.  

4 http://www2.gwu.edu/~art/Temporary_SL/177/pdfs/Loos.pdf  

5 Turpat. – 4. lpp.  

6 Turpat. 

http://www2.gwu.edu/~art/Temporary_SL/177/pdfs/Loos.pdf
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„Ko gan citu nozīmē špicu adītāju, zelta izšuvēju un dreijātāju 

niecīgie atalgojumi samērā ar citiem strādniekiem? Tad vēl, vai 

izdomāts ornaments, kurš nekad apkārtnes garā nebūs iesakņojies – 

vai tas spēs piepaturēt ilgstošu vērtību līdz ar ražotās lietas stiprumu? 

Bet mēs zinām, ka lietas forma tik tad ir pilnīgi apmierinoša, ja tā ir 

mākslinieciska līdz ar spēju būt derīgai. Tātad krāsim un pētīsim 

tautas ražojumus lietišķajās mākslās, bet ja gribam šinī laukā arī paši 

strādāt, tad, radīdami darbus, līdzvērtīgus agrākajiem, mēģināsim 

atturēties no paviršas atdarināšanas.”7  

Latvju rakstu arhitektonika 

Uga Skulme arī pamanījās iepīt vispārīgākas pārdomas par 

lietišķās mākslas nozares situāciju savā recenzijā par “Latvju rakstu” 

izdevumu: „Mēs esam līdz šim bijuši pārāk kūtri plastisko tautas gara 

mantu vākšanā. Mūsu etnogrāfiskais muzejs visnotaļ nevar līdzināties 

līdzīgiem igauņu krājumiem. Priekš kara mums arī nav bijis nekā 

līdzvērtīga lietuvju krustu krājumam. Tāpēc arī galvenām kārtām, lai 

glābtu gara mantas no pazušanas zem civilizācijas smagiem riteņiem, 

būtu vēl jāvairo tie spēki un enerģija, kas pielikti „Latvju rakstu” 

izdošanai. ..ar katru dienu tautas audumi, pūru lādes un 

mājrūpniecības ceļā pagatavotie darba rīki tiek izspiesti no lētās, 

šabloniskās fabrikas preces. Starp citu, mūsu etnogrāfiskais muzejs 

un arī „Latvju raksti” līdz šim nav piegriezuši pienācīgu vērību 

ratiem, kamanām. laivām, dara rīkiem.”8 Skulme arī piebilda, ka 

aviācija esot pietiekoši sagatavota, lai izmantotu gaisa fotogrāfiju 

latvju sētu uzņemšanai. jo ēku novietošana attiecībā pret dārziem, 

laukiem un zemes paaugstinājumiem esot tikpat kā neaizskarts 

pētniecības lauks mūsu etnogrāfijā. Recenzijā arī uzsvērts, ka  

gleznotāji priecāšoties par „Latvju rakstu” vadītāja piegriešanos pūra 

lādēm: „Te mūsu glezniecības sākumi. Dažs labs senlietu vācējs un 

pētnieks ir kratījies nost no pūra lādēm, it kā sveštautiešu darinātām. 

Par kaimiņu iespaidiem var runāt visās lietišķās mākslas nozarēs, 

nesaprotami, kāpēc pūra lādes nebija atradušas līdz šim žēlastību 

etnogrāfu acīs. Kā agrāki, tā arī līdz šim latvju galdnieki, kas lādes 

pagatavojuši, ir arī tās krāsojuši. Latvju kalēji viņas apkaluši.”9 Šeit 

vērojama uzsvērta otēto pūra lāžu reabilitācija, salīdzinot piemēram, 

ar Jāņa Asara 20. gs. sākumā pausto, ka pūra lāžu dekors ir „krāsotāju 

                                           
7 Turpat. 

8 Skulme U. Latvju raksti // Latvju Grāmata. – 1928. – Nr. 2. – 105. lpp.  

9 Turpat. – 105.–106. lpp. 
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žīdu darbs”10, tā oponējot Riharda Zariņa izceltajam latviskumam. Kā 

liecina mūsdienu pētnieku slēdzieni, apkārtceļojoši ebreju amatnieki 

ir nodarbojušies ar lāžu rotāšanu, taču šai jomā varētu būt darbojušies 

arī latvieši, tā kā kategoriski vispārinoši secinājumi šai jomā noteikti 

nav vietā, jo bieži trūkst faktu par konkrēto otējumu autoriem.11 

Skulme katrā ziņā jūsmo par to, ka lāžu izkrāsošanā parādās daudz 

„garšas”, savukārt arhitektiem latviskās samērības pētīšanai 

noderēšot kapu krustu un mēbeļu proporcijas. „Nedaudzie būvju 

uzņēmumi liecina, cik vēl neizveidojušies īsti latviskā garā mūsu 

arhitektu darbi, lai gan mēģinājumi šinī virzienā ir bijuši. Mūsu 

arhitekti apmierinājušies lielāko tiesu dažādu „latvisku” sīkumu 

atdarināšanā, bet nav snieguši nekā latviska masu saskaņā, 

arhitektonikā.”12 Tomēr „lietišķo mākslu darbiniekiem, sākot ar 

māksliniekiem, beidzot ar rokdarbniekiem un audējām, rakstu 

krājums sniedz neizsmeļamu materiālu. Kas attiecas uz tautas 

apģērbu, kurš plašākā sabiedrībā atrod pēdējā laikā ļoti lielu 

piekrišanu, arī te daudz labu paraugu vai ierosinājumu tādu 

izveidošanai, pat saskaņā ar modernākām prasībām”13.  

Amatnieciskā māksla 

1928. gadā, recenzējot Latvijas 10 gadu jubilejas izstādi 

laikrakstā „Sociāldemokrāts”, Skulme neskopojās ar visai asiem 

izteicieniem: „Visupirms izstādē nebija vietas tiem dažādiem luksus 

podiņiem, tepiķīšiem, spilventiņiem un tiem līdz nāvei apnikušiem 

dažādu audumu projektiem, kas par varu spiežas iekšā mākslas 

izstādēs un muzejos un kas izvairās no amatnieku darbnīcām un 

attiecīgiem veikaliem. Pie mums skaita par nacionālu goda lietu pilnu 

krūti stāvēt par šo lietišķo mākslu, kas nebūt nedomā par ikdienišķā 

dzīvē nepieciešamo priekšmetu izdaiļošanu un to arhitektoniskām 

formām. Gads no gada, un jo tālāk uz priekšu, jo neatlaidīgāki 

garlaikojušās dāmas un neizdevušies mākslinieki ražo traukus 

neizdibināmām vajadzībām un auž tepiķus, kuru cena pārsniedz 

gleznu maksu, bet kuru vērtība ir tuva nullei. Tipiski latviskus 

audumus un traukus izstādē  neredzam. Gandrīz visi viņi lielākā vai 

                                           
10 rs [Asars J.] Mākslas amatniecība // Mājas Viesa Mēnešraksts. -  1904. – Nr. 9. – 

695. lpp. 

11 Sirica I. Latvijas pūralāžu un skapju otējums: Promocijas darba kopsavilkums. – 

Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2015. – 10. lpp.  

12 Skulme U. Latvju raksti. – 106. lpp. 

13 Turpat.  
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mazākā mērā ietekmēti no apnikušā pseido-latviskā vai nu 

Madernieka vai Zariņa stiliem.”14 

Latviskuma sijāšana un importa noliegums 

Šādas nostādnes labi sasaucas ar 20. gadu kopējo tendenci 

kritiski pārskatīt vecās tradīcijas un salāgot tās ar jaunās situācijas 

izaicinājumiem. Tomēr vienlaikus jau šajā posmā radās zināma 

pretreakcija un aicinājumi latvisko saglabāt, nevis transformēt 

saskaņā ar modernā cilvēka prasībām. Mākslas un senatnes 

mēnešrakstā „Latvijas Saule” 1925. gadā publicētā apcerē par 

lietišķās mākslas klāstu kādā Neatkarīgo mākslinieku vienības izstādē 

autors ar iniciāļiem E. P., kurš visticamāk ir žurnāla izdevējs un 

redaktors etnogrāfs Edvards Paegle, uzsvēris latviskuma 

nepieciešamību un atmaskojis pūra lāžu ornamentos bieži sastopamo 

putniņu motīvu izmantojumu tekstilijās kā nelatvisku: „Berlīnē 

izdodamais žīdu žurnāls „Milgroim” to uzskata par nacionālu žīdu 

ornamentu. Ir nepareizi domāt, ka viss, kas Vēsturiskā muzejā vai kas 

parādījies literatūrā ir jau latvisks; arī te ir sijāšana vajadzīga, atšķirot 

graudus no svešām sēnalām. „Puķu podu” rakstam nav vietas tīkami 

noskaņotā latvju rakstu saimē.”15 Autors arī piekrita domai, ka 

„latviešu lietišķās mākslas attīstības problēma ir finansiālās dabas. 

Tiešām, kas vajadzīgs tās turpmākai plaukšanai, tas ir veicinātājs 

faktors – pircējs. Mēs esam nonākuši jau tai stāvoklī, ka varam savas 

mākslas un kulturālās prasības zināmā mērā apmierināt mūsu pašu 

zemes ražojumiem. Tomēr svešu preču imports turpina augt līdz 

bezgalībai, bet mūsu darinājumiem trūkst noņēmēju, lai gan tie pa 

lielākai daļai ir daudzkārt izturīgāki un lētāki par pievilcīgām, bet 

mānīgām ārzemju precēm. Mums šķiet, ka mūsu daiļrūpniecības un 

vispār valsts labā derētu ierobežot modes un t.s. mākslas preču 

importu un no otras puses veicināt mūsu tautas un lietišķās mākslas 

darinājumu eksportu.”16  

Par kompozīciju un paškritiku 

Tajā pašā 1925. gadā žurnālā „Latvijas Saule” publicēts 

viedokļu apkopojums no dažādiem izdevumiem par Otro latviešu 

                                           
14 Skulme U. Latvijas 10 g. jubilejas mākslas izstāde // Sociāldemokrāts. – 1928. – Nr. 

269. – 4. lpp.  

15 E. P. [Paegle E.] Lietišķā māksla // Latvijas Saule. – 1925. – Nr. 35. – 380. lpp.   

16 Turpat. – 381. lpp.  
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lietišķās mākslas izstādi17, kurā autoru statusā figurē daudzi pazīstami 

mākslas vēsturnieki un kritiķi. Tā Jānis Dombrovskis priecājies, ka 

„visi darbi pa lielākai daļai pēdējā laikā darināti, kas liecina, ka mūsu 

lietišķās mākslas pamazām sāk iekarot pienācīgo stāvokli. Galvenā 

izstādīto darbu negatīvā puse ir nopietnas kompozīcijas trūkums”18; 

to ieteikts novērst, aicinot talkā lietišķajās mākslās kompetentus un 

piedzīvojušus māksliniekus. Jānis Siliņš bijis mazliet kritiskāk 

noskaņots; viņš līdzīgā kārtā aicināja nopietni studēt kompozīciju un 

izkopt stila izpratni, piezīmējot, ka paškritikas trūkums „atļaujot 

vienam otram raidīt atklājībā mazvērtīgus etnogrāfisku elementu 

kompilācijas mēģinājumus” (..) Pašreizējā izstādē rādīto priekšmetu 

lielais vairums pieskaitāmi nevis mākslai, bet māju čaklības 

darinājumiem.”19 Savukārt tēlnieks Gustavs Šķilters vairāk izcēlis 

pozitīvo noti: „Gan arī šoreiz izstāde vēl tālu no tā, ko esam pieraduši 

redzēt un saukt ārzemēs par lietišķās mākslas izstādēm. Tomēr 

teicami jāatzīmē, ka šoreiz izstādes kopējais raksturs vairāk 

noskaņots nekā pērngad. Lielo daļu aizņem sieviešu rokdarbi: 

izšuvumi, audumi, adījumi, pinumi utt. Šie dari pa lielākai daļai 

izrotāt latvju etnogrāfiskiem rakstiem un tehniski teicami 

izstrādāti.”20 Taču turpmāk ieteikts izstādīt ne atsevišķus priekšmetus, 

bet to vietā rādīt noskaņotas veselas kopības: istabas, dzīvokļus, 

mājas utt., ieturot visu iekārtu vienā raksturā, stilā un laikmetā. 

Senču tikumi un dzīves daile 

Sastopami arī izteikumi par tā laika kultūras situāciju visai 

plašā amplitūdā, pat piešķirot lietišķajai mākslai gluži eksistenciālu 

nozīmi. Tā Augusts Drapče žurnālā „Burtnieks” 1927. gadā pauda, 

ka šī joma pat varētu atdot cilvēkiem zūdošo dzīves jēgu. „Mēs 

audzējam savā metropolē jau sen pāri mūsu patēriņam orhidejas 

mūsu baleta u.c. studijās, mūsu konservatorijā un mākslas akadēmijā. 

Mūsu modernā beletristika pūlas savos tēlojumos uztvert 

vakareiropas pārkultūras eksotisko ziedu smaržu un iedvest to tautas 

zemnieka dvēselē.”21 Baudu ideāli tiekot meklēti kāpinātā erotikā, jo 

                                           
17 Atsauksmes par Otro latviešu lietišķās mākslas izstādi // Latvijas Saule. – 1925. – 

Nr. 28-30. – 321.–322. lpp. 

18 Turpat. – 321. lpp.  

19 Turpat. – 322. lpp.  

20 Turpat. 

21 Drapče A. Lietišķās mākslas uzdevumi // Burtnieks. – 1927. – Nr. 9. – 697. lpp. 
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viss pārējais esot tikai partiju cīņas, spekulācijas, iedzīvošanās un 

izdzīvošanas kāre. Kur īsti rast izeju? Autors piesauca moderno krīžu 

raisītos aicinājumus atgriezties „mežos, lai topam atkal cilvēki”. 

Tomēr latviešiem neesot vajadzīgs bēgt mežos, jo „mums ir ziedošos 

augļu dārzos zem salmu jumtiem slēptas lauku mājas, kur mēs varam 

atdzimt; kur vēl vecmāmiņas piekopj un vēsta veco, bet mūžīgi jauno 

cilvēces morāli tautas dziesmās”22, paužot senču tikumus, darba 

prieku un dzīves daili. Augstu novērtējis dažādo „mežoņu” tautu 

daiļuma izjūtu, rotājot visikdienišķākos priekšmetus, autors turpināja 

tagadnes problēmu aprakstu: „Tarzāni un pornogrāfija nomāc mūsu 

daiļliteratūru, ķinīši un seklu joku ludziņas nopietno drāmu; ne tik 

vien mūsu darba tautas, bet arī pilsoņu šķiru mājokļi ir bez gaumes 

un dailes un atbaidoši kaili pat no lietišķās mākslas veidojumiem. 

Slāvu tautas izrotā savas koka karotes un bļodas spilgtiem krāsu 

ornamentiem, savas mājas, logus un durvis apbrīnojamiem koka 

izgriezumiem; skandināviešu mājokļi ir krāsu un līniju simfonija. Bet 

mēs? No 1905. gada sākot mēs iznīcinām savas zemītes daiļuma 

paraugus – pilis, muižu centrus un viņu izrotājumus, izpostam viņu 

dārzus un parkus bieži bez nekādas vajadzības.”23 Te interesanti 

atzīmēt, ka vāciskais elements tiek tomēr gana pozitīvi novērtēts un 

netiek pilnīgi atmests kā svešais un liekais, iespējams, tādēļ, ka jau 

tiek uztverts kā gana vēsturisks un tāls no laikmetīgajām negācijām. 

„It kā par spīti daudzām gleznām un lietišķas mākslas izstādēm daudz 

ja starp simtiem mājokļu vienā atradīsiet Cīruļa kaut pelnu trauciņu, 

starp tūkstošiem vienā kādu mākslas akadēmijas audzēkņa lētu 

skicīti, pavisam vēl neieminoties par kādu skulptūriņu. Tautas 

vairums kar pie sienām banālas Alpu oleogrāfijas un grupu 

fotogrāfijas, klāj grīdu ārzemes fabriku paklājiem, sēž uz vīniešu 

krēsliem un ēd un dzer no traukiem ar „puķītēm rozītēm”. Senču 

raibo pūra lādi jau sen izskaudusi nenozīmīgā pilsētniece „kumode” 

un nekrāsota ēdamgalda tuvumā lepojas dzimtas lepnums, „pulierēts” 

drēbju skapis ar uzbāzīgiem koka izgriezumiem. Trūcīgie 

jaunsaimnieki saslien savas mājiņas kailā laukā kaut kā, bagātākie 

būvē tās pa jūrmalas vasarnīcām salasītā stilā, kas kliedzoši traucē 

mūsu lauku ainavu idilli.”24 Bet kas tad būtu risinājums un kādā 

virzienā tas meklējams? Autors min, ka Rīgas 700 gadu jubilejas 

                                           
22 Turpat.  

23 Turpat. – 699. lpp.  

24 Turpat.  
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izstādē bijuši izstādīti strādnieku mājiņu un viņu dzīvokļu iekārtu 

paraugi.25 Lai gan tie neesot bijuši īsti latviskā stilā, tomēr 

viengabalaini un dekoratīvais ar konstruktīvo esot bijis tā saskaņots, 

ka tālu pārspējis pat mantīgo vidusšķiru dzīvokļus. Tagad, kad 

jaunsaimniecības augot kā sēnes, pēc Drapčes domām, būtu īstais 

laiks šo pasākumu atkārtot „latviskā stilā”. Tomēr autora utopiskais 

patoss „atpakaļ uz laukiem”, kur „vajaga rasties māksliniekiem, kas 

meklēs un radīs tagadnes prasībām piemērotus lietišķās mākslas 

veidojumus īsti tautiskā garā”26, kas sniegšot īstu daili, jūtu 

izsmalcināšanu, dzīves saturu un prieku, īsti nepārliecina, liekot 

uzdot jautājumu, vai šis laucinieciskā kults nav īsti pilsētniecisks savā 

garā, kamēr paši laucinieki tiecas pēc pilsētnieciskā kā intereses 

vērtas progresa zīmes.  Patriarhāla lauku idille pretstatā 

samaitājošajām, kosmopolītiskajām pilsētām katrā ziņā būs aktuāla 

tēma 30. gadu autoritārās ideoloģijas kontekstā, tomēr tās sākumi, kā 

apliecina šī publikācija, meklējami jau 20. gadu posmā. 

Parīzes vai Londonas paraugiem - nē 

Gadiem ejot, sāka parādītie arī plašākas apceres par nozares 

stāvokli kopumā, izceļot kādus sasniegumus un trūkumus, iezīmējot 

perspektīvas un trūkumu novēršanas ceļus. Edvarda Paegles 

priekšlasījums radiofonā 1931. gadā atreferēts žurnālā „Zemkopju 

Saule” ar nosaukumu „Lietišķās mākslas stāvoklis Latvijā”. Iezīmējot 

nošķīrumu starp sveštautiešu amatniekiem (galdniekiem, zeltkaļiem, 

u.c.), kas nav izpratuši tautas gaumi, un tā dēvēto tautasmākslu, kas 

„galvenokārt pulcējas ap tautas apģērbu jeb pūru”27, Paegle uzsvēra, 

ka deviņpadsmitā gadusimtenī tautasmāksla Latvijā izmirst. Taču 

jauns posms aizsācies ar keramikas uzplaukumu, minot Drandas, 

Šteinberga, Cīruļa un Jullas vārdus. Savukārt tagadnes situāciju 

autors iezīmē, balstoties uz Vislatvijas izstādēs (1924, 1925, 1931) 

vēroto. Pašreizējo keramikas stāvokli autors vērtēja kā gana labu, jo 

tā gājusi plašumā, trauki esot tehniski, cik to atļauj mūsu vienkāršais 

māls, nevainojami izstrādāti un ornaments etnogrāfiski ģeometrisks, 

ņemts no tautasmākslas pūra. Negatīvi vērtējami vienīgi tie darbi, 

                                           
25 Drīzāk gan autors domājis nevis 1901. gada Rīgas jubilejas izstādi, bet 1907. gadā 

notikušo Rīgas arhitektu biedrības rīkoto izstādi „Strādnieka māja”, kas bija pirmā tāda veida 

izstāde Krievijas impērijā un iezīmēja pavērsienu racionālisma virzienā. 

26 Turpat. – 701. lpp.  

27 Paegle E. Lietišķās mākslas stāvoklis Latvijā // Zemkopju Saule. – 1931. – Nr. 11-

12. – 5. lpp.  
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kuros ornaments un krāsas par daudz raibi. Tekstila darbos solis uz 

priekšu esot segu aušanas māksla t.s. Persijas vai Smirnas tehnikā, un 

pēdējos gados sasniegta tāda gatavība, ka varot pilnīgi sacensties ar 

labākiem ārzemju darbiem. Kā vēl nepaveikts darbs minēta ārzemju 

tirgu iekarošana, jo citādi, apgalvoja Paegle, „piedzīvosim pretēju 

parādību – ārzemes iekaros Latviju ar latviskā gaumē darinātiem 

lietišķās mākslas darbiem.”28 Šur tur Rīgas veikalos jau esot redzami 

no ārzemēm ievesti latviskā stilā rotāti cimdi, audumi, trauki un rotas. 

Kokapstrādē esot glīti izstrādājumi, tomēr mēbeļu latviskošanā vēl 

vērojams kūtrums, maz progresa arī metāla darbos, toties liels solis 

uz priekšu redzams ādas darbos. Maz esot dzintara izstrādājumu, 

toties augstu mākslinieciskās attīstības pakāpi sasnieguši stikla darbi. 

Secinājumi: „Lietišķā māksla gan lēni, bet pastāvīgi progresē, 

izlietodama pēc iespējas pašu zemes izejvielas un etnogrāfisku rakstu 

vai atzītu mākslinieku īpatnējas kompozīcijas. Tas arī ir vienīgais un 

pareizais ceļš. Lietišķajā mākslā un īpaši ornamentā mums nav jāiet 

skolā pie Vakareiropas. Mēs varam bez tās iztikt, drīzāk otrādi – viņa 

var smelt un faktiski arī smeļ jaunus ierosinājumus mūsu zemē. Tanī 

brīdī, kad mēs atmetīsim ar roku savam savdabīgam rakstam un 

ņemsim paraugam Parīzi vai Londonu, mūsu māksla būs mirusi – tā 

būs nesaskatāms smilšu graudiņš pasaules jūras kāpās. Piedzīvojumi 

rāda, ka taisni vislielāko piekrišanu ārzemēs atrod mūsu īpatnējais 

ornaments, mūsu raksta stils un krāsas – vispār tas savdabīgums, kas 

atšķir to no pārējās pasaules. Tanī virzienā mums arī turpmāk 

jāstrādā, un mums nekad netrūks piekritēju un cienītāju ārzemju 

mākslas mīļotāju aprindās.”29 Novēršamās problēmas būtu izstāžu 

telpu trūkums, kā arī izglītība, kas sagatavotu dzīvei praktiska darba 

strādniekus, ne inteliģentos bezdarbniekus, arī „būtu vēlams aizliegt 

vai vismaz ar augstu muitu kavēt rokdarbu un citu lietišķās mākslas 

ražojumu ievešanu Latvijā, jo nav priekšmeta, ko mēs savām 

vajadzībām nevarētu šeit pagatavot.”30  

Latvju gara atmoda 

1936. gadā žurnālā „Daugava” neierasti plašu apceri ar 

nosaukumu „Mūsu daiļamatniecības dažādās problēmas” publicēja 

grāmatsējēja Ērika Valtere, kas šo amatu bija apguvusi Francijā, 

aplūkojot gan ornamenta, gan mākslas izglītības, gan daudzus citus 

                                           
28 Turpat. – 7. lpp.  

29 Turpat. – 10. lpp.  

30 Turpat. 
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aspektus. Atšķirībā no augšminētās Paegles pozīcijas, raksta 

galvenais patoss ir nenoslēgties kādā nacionālā izolācijā, bet kultivēt 

atvērtību pret visdažādākajām citzemju ietekmēm, un tādā ziņā šo 

viedokli var uzskatīt par visnotaļ modernistisku, kas sasaucas ar 

Rīgas mākslinieku grupas nostādnēm un 30. gadu autoritārajā 

gaisotnē varētu būt savdabīgs izņēmums un varbūt pat 

uzdrošināšanās. Valtere sāka savu rakstu ar optimistisku 

konstatējumu par jaunu ēku celtniecības uzplaukumu (kas, ņemot 

vērā 1936. gada situāciju, ir saprotami), apgalvojot: „Roku rokā ar 

celtniecību ejot, tad arī mūsu daiļamatniecībai pašlaik atveras plašs 

darba lauks, un ir tiešām vērts, ka tā tagad steidzīgi stājas pie dažādo 

problēmu atrisināšanas, kuri jau kopš gadiem prasa izšķiršanu un no 

kuriem lielā mērā atkarājas visa mūsu lietojamās mākslas nākotne.”31 

Pašreizējo minēto problēmu cēloņus autore vispirms meklēja 

vēsturiskajā situācijā – līdz ar svešzemju iekarotājiem tauta tikusi 

gadsimtiem ilgi nospiesta zemnieku kārtā, paralizējot latviešu 

kultūras attīstības gaitu. Ar zemniecisko tautasmākslu izbeidzoties 

mākslas amatniecības attīstība, kurai „pamazām bijis jāizaug līdz 

augstākas kultūras sasniegumiem”. Secinājums, ka „700 gadi – tie ir 

atvars, kurā mēs vēl šodien nevaram bez bailēm skatīties. Šai atvarā 

letarģiskā sastingumā gulēja latvju tautas spējas, viņas gars, viņas 

kultūra, un vai nav brīnums, ka tā vispārim vairs drīkstēja 

atmosties?”32 katrā ziņā labi atbilst laikmetīgā latviskuma kulta 

garam,  īpaši piebilde, ka „šodien latvju arhitekti smīnēdami jauc nost 

nevērtīgās un bezgaršīgās vācu būves, lai to vietā varētu pacelties 

jaunas celtnes, kas latvju gara radītas.”33  

Apģērba raksti nevietā 

Kā vienīgo nozari, kas esot turpinājusies vienā nepārtrauktā 

plūdumā no senatnes līdz mūsu dienām, autore minēja aušanas, 

izšuvumu un adījumu mākslu, piebilstot arī, ka „zemniecība ne tik 

vien pie mums, bet arī visur citur savas mākslinieciskās spējas 

visvairāk ielikusi apģērba izveidošanā, un tādēļ tas arī parasti, 

salīdzinot ar pārējiem zemnieka dzīves iekārtas piederumiem, 

nesalīdzināmi bagātāks un krāšņāks, un eventuāli pat varētu dot 

maldinošus ieskatus par kādas tautas vispārējo labklājību. (..) 

                                           
31 Valtere Ē. Mūsu daiļamatniecības dažādās problēmas // Daugava. – 1936. – Nr. 10. 

– 921. lpp. 

32 Turpat. – 923. lpp. 

33 Turpat.  
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„Meklēdama piemērotus tautiskus ornamentus moderniem 

izstrādājumiem, tad arī mūsu tagadējā daiļamatniecība varēja tos 

atrast pa lielākajai daļai tikai tekstilijās.”34 Tā kā mākslai katrā ziņā 

jābūt nacionālai un jāstaigā senās tautasmākslas pēdās, tad keramiķis 

vai galdnieks, kas vēlējās strādāt nacionālā gaumē, ņēma rotājumus 

tur, kur viņi visvairāk atrodami – no apģērba.  „Sākās etnogrāfisko 

rakstu izlietošana moderniem izstrādājumiem vietā un nevietā. Ar 

nodomu uzsveram – vietā un nevietā, jo taisni tas apstāklis, ka vecie 

ornamenti pārāk bieži mūsu tagadējā mākslas amatniecībā lietoti 

nevietā, novedis šodien pie tā, ka viens otrs to jau sāk sajust kā 

pārspīlējumu.  (..) Skaistos vecos piedurkņu krūmus redzam tagad 

reproducētus uz māla traukiem; prievīšu raksti, kuru galvenais 

krāšņums ir krāsu kombinācijās, atdarināti vienkrāsainos ādas 

izstrādājumos; bronzas spirāļu raksti no vecām sakšām pārnesti uz 

filē logu aizkariem; galdauti, brunči un prievītes, kuru lietāšana 

stingri noteikta gadsimteņu vecā latviešu apģērbu kultūrā, izlietoti 

grāmatu iesiešanā. Mūsu tik jaukie cimdu raksti pazemoti līdz 

banāliem, tik tipiski vāciskiem kafijas kannu sildītājiem, bet sīkie 

ornamenti, mūsu tautisko apģērbu graciozie rotājumi, līdz gandrīz 

neticamiem apmēriem palielināti, ieausti grīdsegās, kas ar saviem 

uzbāzīgi lieliem zīmējumiem un kliedzošām krāsām nosit visas 

istablietas telpā.”35 Aicinājums – nepārnest ornamentu no vienas 

„vielas” uz citu, kurai tas nav radīts.  

Etnogrāfiskā ornamenta vienpusīgums 

Tomēr galvenais jautājums ir – tautasmāksla vai moderna 

daiļamatniecība? Vai mākslas amatniecībai jāturpina senā 

tautasmāksla, atveidojot un pārveidojot vienmēr no jauna 

etnogrāfiskos rakstus, jeb vai tā drīkst meklēt gluži jaunus, 

neatkarīgus ceļus, cenšoties piekļauties vispārējai Eiropas mākslas 

amatniecībai? Autore atzina, ka savā ziņā izšķiršanās par pirmo ceļu 

jau ir notikusi, jo audzēkņiem amatniecības skolās, kā arī rokdarbu 

stundās mācot vienīgi seno latviešu ornamentu studēšanu; vadošās 

personas daiļamatniecības laukā, lai gan neapmierinātas ar 

līdzšinējiem sasniegumiem, tomēr vēloties, lai pastāvošais virziens 

turpinātos. Piemēram, Valtere kritiski vērtēja Jūlija Madernieka 

aicinājumus amatniecības skolas audzēkņiem studēt latviskos 

ornamentus un reizē radīt kādu jaunu nacionālu stilu, pārvēršot 

                                           
34 Turpat. – 923.–924. lpp. 

35 Turpat. – 924. lpp.  
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„naturālās formas etnogrāfiskā raksta garam radnieciskā, ģeometrāli 

ornamentālā kompozīcijā”36. Viņa iebilst: „Mūsu arodskolu audzēkņi 

neko citu nav redzējuši, kā tikai vienīgi šo nacionālo stilu, un ar to 

vien viņi nodarbojušies mācoties. Kur tiem lai nāktu tagad ierosme 

veidot jaunas formas, atrast jaunus rotājumus? To pašu floru un faunu 

viņi arī jau paraduši vērot caur etnogrāfiskā ornamenta prizmu un, 

atzīsimies atklāti, nav varējuši sniegt itin neko jaunu. To pat nav 

spējuši viņu audzētāji, kuriem drīzāk varētu uzlikt par pienākumu 

meklēt jaunu nacionālu stilu, jo uzdevumam vajadzīga liela drosme, 

daudzu gadu piedzīvojumi.”37 Valtere tālāk secina, ka šāda 

vienpusīga mākslas amatniecība publiku vairs neapmierinot: 

„Pieturoties visos izstrādājumos tikai pie nacionālā stila, pašai 

neapzinoties un negribot, mūsu lietojamā māksla nav vis izaudzējusi 

publiku līdz šī stila cienīšanai, kā to vēlētos, bet gan novirzījusi 

publikas gaumi uz to pusi, kas mūsu mākslas amatniecībai un 

vispārim mūsu labai gaumei visvairāk bīstama – uz vācu 

izstrādājumiem. (..) ..publikai, kas pseudonacionālās istablietas 

nevēlas, nav citas izejas, kā tikai vācu izstrādājumu iegūšana. Par 

nelaimi pārējā pasaule mums vēl izliekas ļoti tāla un nepazīstama un 

mēs tik viegli apmierināmies ar to, ko mums atsūta Berlīnes ceļotāji 

tirgotāji.”38 Pēc virknes bezgaršīgu vācisko istablietu apraksta seko 

padoms mācīties pie citām tautām, kuras esot patiesi pierādījušas 

lielas spējas lietājamā mākslā, piesaucot bagātības Parīzes, Vīnes un 

Itālijas muzejos. „Bet pie mums diemžēl arvien pastāvējis tāds 

uzskats, ka jāļauj lietājamai mākslai attīstīties pašai no sevis, ka 

nedrīkst pielaist svešas ietekmes, lai tās neatņemtu mūsu mākslai tās 

īpatnējo raksturu. Ka tādas bažas ir gluži nepamatotas, uz to norāda 

jau mūsu glezniecība, kas, tāpat nevarēdama atbalstīties uz senām 

nacionālām tradīcijām, gājusi skolā Parīzē un Itālijā, un, neskatoties 

uz to, šodien ir tomēr noteikti nacionāla.”39  

Daiļamatnieks – mākslinieks  

Savā ziņā līdzīgi latviešu modernisma celmlaužiem Jāzepam 

Grosvaldam un Jēkabam Kazakam, kas aicināja mācīties no „latīņu 

pasaules”, nevis vācu un krievu skolām, arī Valtere sīkāk analizēja 

                                           
36 Turpat. – 927. lpp. 

37 Turpat. – 928. lpp. 

38 Turpat. – 928.–929. lpp. 

39 Turpat. – 930. lpp.  
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Francijas piemērus, uzsverot, ka tur nekad neesot pacēlies jautājums 

par kādu nacionālu virzienu. Apcerēti arī citi paraugi – angļu trauki 

un mēbeles, zviedru slīpētais stikls, čehoslovāku panākumi kristāla 

apstrādē, Itālijas fajanss un austrumzemju grīdsegas, norādot, ka 

jaunatnei, kas grib mācīties un strādāt, tiekot nodarīta liela netaisnība, 

liekot rakņāties tikai senču pūra lādēs. Cita apmācības problēma esot 

labi sagatavotu mācībspēku trūkums; vienkāršais amatnieks, kas pats 

nespēj izgatavot neko citu kā vien parastās istablietas, kas redzamas 

visos veikalos, nespēj apmierināt mākslas amatniecības prasības. 

Trūkstot arī teorijas lektoru, tāpēc izlīdzoties ar vācu žurnāliem. Tad 

varbūt iesaistīt māksliniekus? Tomēr arī šis neesot risinājums, jo 

mākslinieks bieži esot slikts palīgs daiļamatniekam – lietas, kas 

veidotas pēc labāko gleznotāju metiem, nereti esot tādas kā 

grāmatskapji, kas vairāk līdzinās ērģelēm, krēsli, uz kuriem grūti 

sēdēt, tējkannas, kas atgādinot slīpi nozāģētu koka stumbru utt. 

Iemesls – īstu mākslas darbu, lai tas būtu mākslā vai daiļamatniecībā, 

varot dot tikai viena cilvēka gars un rokas. Daiļamatniekam esot 

pašam jāgatavo meti saviem izstrādājumiem; te arī iemesls iebilst 

Rīgas valsts mākslas amatniecības skolas direktora Arvīda Dzērvīša 

vārdiem, ka „skola grib izaudzēt nevis radošus māksliniekus, bet 

darbu darītājus.”40 Tādus jau vienmēr esot audzējuši amatnieki savās 

darbnīcās un audzē vēl šodien mūsu parastās arodskolas. Vai tad 

patiesi mākslas amatniecības skolas nolūkiem nevajadzētu tomēr būt 

citādiem, vai tai nevajadzētu uzstādīt sev augstākus mērķus? „..nekad 

nedrīkstētu apmierināties ar to, ka mākslas amatniecības skolas 

audzēkņiem sniedz galvenā kārtā tikai tehniskas zināšanas, pametot 

viņu māksliniecisko izglītību vairāk nomaļus. Tad jau arī nebūs 

paredzams, ka mēs nākotnē varēsim atsvabināties no sistēmas, kas 

daiļamatniecību sadala divās daļās: vienā, kuru dod gleznotājs, un 

otrā, kuru veic amatnieks.”41   Bet kāds tad visam šim samilzušo 

problēmu kamolam būtu risinājums? Autore piedāvāja mācību spēku 

uzaicināšanu no ārzemēm, īpaši tāpēc, lai paplašinātu 

daiļamatniecības skolas ar daudziem jauniem arodiem, piemēram, 

stikla apstrādi. Arī dzintara apstrāde neesot varējusi tikt ne soli uz 

priekšu daudzus gadus, tāpat rokdarbos un metāla apstrādē vērojams 

ideju un fantāzijas trūkums.    

                                           
40 Valtere Ē. Mūsu daiļamatniecības dažādās problēmas // Daugava. – 1936. – Nr. 11. 

– 1020. lpp. 

41 Turpat. – 1021. lpp.  
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Pret apātiju un sliktu gaumi 

Apjomīgā raksta noslēgumā pievienota nodaļa „Materiāla 

labuma nozīme daiļamatniecībā”, kas gan nozīmē nevis ienākumu 

gūšanas aspektu, bet izmantoto materiālu kvalitāti. Galvenā problēma 

– „no ārzemēm ņemti tādi pat materiāli, kurus ražo arī pie mums, 

tikai daudz zemākā kvalitātē. No tautsaimnieciskā viedokļa skatoties, 

tā jau ir ļoti neracionāla rīcība un pret to tagad nostājas modernā 

daiļamatniecība visās zemēs, bet jo sevišķi tajās, kas nav visai 

bagātas, lai novērstu savu izstrādājumu cenu celšanos.”42 Atrunas par 

tehniskiem iemesliem, kuru dēļ neesot iespējams sasniegt labākus 

rezultātus, vairs nebūtu pieņemamas; minēts, piemēram, fakts, ka no 

Latvijas liniem daudz efektīgākus un modernākus audumus iegūstot 

Viļņā un pat Ziemeļfrancijā, kur no tiem aužot smalkus damastus, kas 

jau atgādina zīdu: „..vai tā tomēr nav brēcoša netaisnība, ka citi ar 

mūsu liniem prot nopelnīt lielu naudu, kamēr mēs atrunājamies ar 

lietpratēju un mašīnu trūkumu? Mēs, linu eksportētāji, apātiski 

noskatāmies uz citu sasniegumiem un mierīgi aužam, tāpat kā kādreiz 

mūsu vecmāmiņas, savus vienkāršos audeklus, kuriem citur 

noņēmēju nav un kuri mūsu pašu zemē arī nevienu sevišķi 

nevaldzina.”43 Līdzīgi esot ar  mūsu pašu vilnu, no kuras darinātie 

tautiskie apģērbi esot grūti nēsājami viņu smaguma dēļ. 

Grāmatsiešanas nozarē mēģinājumi aizvietot ārzemju izstrādājumus 

ar mūsu pašu arī neesot īpaši veiksmīgi, jo „ādas un papīri tik 

negaumīgi un slikti izstrādāti, ka ar tiem veiklākais grāmatsējējs ar 

labāko gribu neiztaisīs elegantu un krāšņu iesējumu.”44 

Noslēgumā piebilsts, ka jāmācās gan esot ne tikai 

daiļamatniekiem, bet arī visai sabiedrībai, kā atšķirt daiļu no nedaiļa, 

lai no mājām pazustu tādas banālas mantas kā dīvānu spilveni ar 

Pjero un Kolombīnes galvām, sienu izšuvumi ar milzu mušmirēm un 

rūķīšiem, daudzās sedziņas ar neīstām mežģīnēm, Parīzes Dievmātes 

katedrāles himeras miniatūrā u.t.jpr. Labi palīgi šajā audzināšanā 

varētu būt ārzemju izstādes un publiskas lekcijas par daiļamatniecības 

jautājumiem.    

 

 

                                           
42 Turpat. – 1026. – 1027. lpp. 

43 Turpat. – 1028. lpp.  

44 Turpat.  
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Mākslinieku atziņu birojs 

Salīdzinoši mazāk kritisks un vairāk pozitīvi orientēts uz 

nākotni bija Romans Suta kādā nepublicētā rakstā, kas adresēts 

Rakstu un mākslas kamerai 1937. gadā.45 Uzsverot, ka “katram 

priekšmetam jānes sevī latviskās modernās gaumes apliecinājums, 

prasme un sajūta”46, autors gan konstatēja, ka audumu rūpniecībā 

tiekot izmantoti “slikti ārzemju musturi”, ko varētu labot, sistemātiski 

un plānveidīgi piesaistot māksliniekus. Savukārt “milzīgai galdnieku 

armijai trūkst mākslinieciskās vadības un ideju skaidrības”47, nozare 

raksturota kā konservatīva, kas apmierinās gandrīz vienīgi ar svešu 

žurnālu paraugu atdarināšanu. Pozitīvas izmaiņas saskatītas stikla 

mākslā un grāmatrūpniecībā, tomēr lai priekšā stāvošie lielie darbi 

izdotos, Suta aicināja “radīt centrālu iestādi, pie kuras pastāvētu mūsu 

labāko mākslinieku atziņu izveidošanas birojs, kurš pārzinātu 

pieprasījumus un darba sadalījumus, lai viss, pat ieejošākie sīkumi 

mūsu sadzīves formās atrisinātos zem zināmas vadības. Būtu 

nepieciešami gādāt par jaunatnes sagatavošanu ciešā kontaktā ar 

mūsu producentiem, par jaunu spēku izveidošanu mākslinieciski 

rūpnieciskam darbam. (..) Visi vēsturiskie mākslinieciskie stili, kā to 

rāda vēsture, nav attīstījušies  spontānas, anarķistiskas un 

individuālas izpausmes vadīti, bet gan tie gribēti, apzināti virzīti un 

veidoti.”48 Šādos izteikumos nav grūti saskatīt autoritārā režīma 

politiskā konteksta iezīmes, tomēr nav arī pamata uzskatīt, ka teiktais 

būtu tikai mākslinieka pārliecībai sveša politiskas pielāgošanās 

retorika. Priekšstats par valstisku centralizāciju kā pozitīvu faktoru 

nacionālās mākslas tapšanā bija gana visaptverošs, un minētās 

“anarķistiskās” izpausmes tika kritizētas jau 20. gadu modernisma 

transformācijās un centienos “atgriezties pie kārtības”.  

Latvju dievestības ornaments 

Nacionālās mākslas akcentējums 30. gados iezīmējās arī ar  

ideoloģiski pamatotu lietišķās mākslas uzsvērumu, kurā nacionālo 

tradīciju sargāšana tika interpretēta kā patriarhāls etnogrāfisko 

tradīciju pretsvars citzemju ietekmētās “tīrās” mākslas dominēšanai.  

Viens no šādu nostādņu aktīvākajiem paudējiem bija mākslinieks, 

                                           
45 Mašīnraksts Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja kolekcijā.  

46 Turpat. – 2. lpp.  

47 Turpat. – 3. lpp.  

48 Turpat. – 4. lpp.  
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kritiķis un dievturu kustības pārstāvis Jēkabs Bīne, kurš publicējis 

visai daudz apceru par teorētiskiem mākslas jautājumiem.49 

Interesanti minēt viņa publikāciju mazpulku žurnālā „Vadītājs” 1937. 

gadā, kurā, gan neminot vārdā,  Bīne visai kategoriski oponēja 

augšminētajam Ērikas Valteres viedoklim. „Daudzi mūsu mākslas 

teorētiķi un vadītāji mākslinieki nemaz mūsu senās mākslas būtību 

nepazīst (jo Krievijas skolās latviešu tautas mākslu nemācīja) un 

tagad ir par kūtriem un nevaļīgiem, lai to pētītu. Ir vēl daudzi 

mākslinieki, kas nav bijuši etnogrāfiskā muzejā un par mūsu tautas 

mākslu viņu atmiņā ir tik atrodama doma, ka latviskā tautas māksla ir 

kaut kas ķekšains un stūrains, kas radusies mūsu tautas nabadzības 

vai pat mežonības laikos (kā mūsu pagātni vēl nesen apzīmēja vācu 

un krievu kultūras vēsturnieki), un ka mūsu dienās, kad mēs braucam 

ar tramvajiem un autobusiem, mēs savu tautas mākslu vairs nevaram 

ne izmantot, kur nu vēl atdarināt. Amatniekus, kas turpina tautas 

mākslas tradīcijas, šie mākslinieki uzskata par nespējīgiem 

jaunradīšanā. Šiem māksliniekiem ir arī izveidojusies pārliecība, ka 

mūsu senči nav varējuši izteikt savus dvēseles pārdzīvojumus, jo tiem 

trūkuši tādi materiāli kā celofāns, stikls, presētais biezpiens, 

porcelāns un zīds; ka tiem trūkuši darba rīki (ko gan neliecina 

izrakumi pilskalnos); ka tiem trūkuši paraugi – mākslas modes lapas, 

un ka tie savā „lielā nezināšanā un mākslinieciskā nevarībā” nav 

pratuši izlietāt stādu un kustoņu ornamentu. Ir arī tādi, kuri baidās, ka 

tad, ja mēs turpinātu latvisko rakstu, mūs varētu uzskatīt par 

zemniekiem, kas mūsu inteliģencei būtu liels pazemojums.”50 Tālāk 

autors pamatoja savu nostāju ar piederību ideālistiskajam pasaules 

uzskatam, kura pamatā esot Dieva griba, kas paredzot mākslu ar dziļu 

un dievestīgu saturu, kas ir arī bagātīgi rotāta. Tā visa pretstats 

aprakstīts kā materiālistiskais pasaules uzskats, internacionālā un 

pārnacionālā kultūra, kas paredzot dievestības vietā ticēšanu 

nejaušībai, mākslas vietā nākot konstruktīvisms, kas neatzīst daiļumu, 

bet tik lietderību un līdz ar to rotātāju mākslu atmet. Glezniecības 

vietā tam ir fotogrāfija un fotomontāža, grafikas vietā – 

tipomontāžas, celtniecības vietā lietderīgu telpu sakārtošana, kas 

pazīstamas kā akmens kastes ar caurumiem, tēlniecības vietā – 

lietderīgu priekšmetu un darba rīku konstruēšana, teātra vietā – 

demonstrācijas un mūzikas vietā – mašīnu trokšņi. Pievēršoties jau 

sīkāk ornamentam, Bīne nošķīra 4 tā veidus: 1) grieķu, romiešu, itāļu 

                                           
49 Vairāk sk.: Pelše S. Latviešu mākslas teorijas vēsture. – 141.–142. lpp. 

50 Bīne J. Ar kādiem rakstiem rotāsim? // Vadītājs. – 1937. – Nr. 2. – 96. – 97. lpp.  
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un franču ornaments, 2)vācu „jugend” stila ornaments, 3) nejaušību 

ornaments, 4) latvju simbolistiskais ornaments. Pirmie trīs veidi tika 

pašsaprotami nokritizēti kā bezvērtīgi, savukārt pēdējais esot jo cieši 

saistīts ar rotājamā priekšmeta ideju un izrotāšana bijusi pielīdzināma 

labu padomu daudzināšanai.  

Kopumā iespējams secināt, ka pat 20. gs. 30. gadu otrajā 

pusē, kad būtiski pieauga un par zināmu meinstrīmu būtu uzskatāmi 

vairāk tradicionālistiski viedokļi, aicinot uz izolāciju no visa svešā, 

atrodamas arī modernisma pārmantojamības liecības, kas šo svešo 

uzskatīja par vitāli nepieciešamu jaunā radīšanas sastāvdaļu. Citas 

pārdomājamas un arī šodien aktuālas tēmas – kā savus resursus un 

tradīcijas prast pārdot arī citviet pasaulē kā labus un pieprasītus 

produktus un cik lielā mērā šādos procesos būtu jāiesaistās valstij kā 

centralizētas vadības aģentam.  

.  


