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Terēze Kurtiša  
  

ARHITEKTA EIŽENA LAUBES DARBĪBAS SĀKUMPOSMS 
(1905–1910) 

 
20. gs. sākums Latvijas arhitektūrā iezīmējas ar jaunas latviešu 

arhitektu plejādes iesaistīšanos aktīvā projektēšanas un pilsētbūvniecības 
darbā, kā arī arhitektūras stilistiskās daudzveidības – eklektisma – nomaiņu 
ar jūgendstilu, kura ietvaros izveidojās nacionālais romantisms, kā arī no 
jauna atdzima klasicisma tendences. 

No latviešu arhitektiem, kuri 20. gs. sākumā ar savu darbu būtiski 
ietekmēja Rīgas arhitektūru, piešķirot tai savdabīgu, neatkārtojamu veidolu, 
faktiski ienesot nacionālu kolorītu, pieminami Eižens Laube, Konstantīns 
Pēkšēns, Aleksandrs Vanags, Augusts Malvess, Ernests Pole, u.c. Viena no 
spilgtākajām personībām latviešu arhitektūrā, kas sava aroda meistarībā var 
līdzināties Jānim Fridriham Baumanim, ir E. Laube. Neskatoties uz E. Laubes 
lielo ieguldījumu Latvijas arhitektūrā un viņa izcilo darbību akadēmiskajā 
jomā, līdz šodienai vēl nav sarakstīta neviena monogrāfija, kas būtu veltīta 
tieši viņam. E. Laube bija arī viens no dedzīgākajiem nacionālā romantisma 
propagandētājiem. Viņš bija tas, kurš aicināja studēt tautas lietišķo mākslu 
un aicināja “nogremdēties senču garā”, taču nenoliedza arī ideju, ka jāpievērš 
uzmanība arī cittautu arhitektūrai un viss redzētais ir jāpārveido latviskā 
garā. Viņa celtās ēkas ir nozīmīgs avots, kas ļauj mums gūt informāciju par 
tā laika celtniecības stilu, būvmateriāliem un tā laika kultūru. 

E. Laubes aktīvās darbības laiks ir ļoti ilgs – no 1905. līdz 
1967. gadam, un to var iedalīt vairākos posmos vadoties pēc: 
1) arhitektūras stiliem (nacionālais romantisms, “stateniskais” jūgendstils, 
t.s. neoklasicisms); 
2) akadēmiskā un arhitekta darba apvienošana (darbība Politehniskajā 
institūtā, kā arī Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē, darbība savā 
arhitektūras birojā līdz Pirmajam pasaules karam un arhitekta darbība mūsu 
gadsimta 20.–30. gados.); 
3) sabiedriskās aktivitātes (Tautas kursu rīkošana Rīgas Latviešu biedrībā, 
piedalīšanās vairāku arhitektu konkursu žūrijās utt.). 

Ķemerejas tiesā, kas nodarbojās ar būvniecības lietām Rīgā, bija 
akreditēti pavisam 15 arhitekti un lielākā daļa no viņiem bija Pēterburgas vai 
Berlīnes augstskolas absolventi. Ap 1905. gadu daudzi jauni latviešu 
arhitekti, no kuriem vairums profesionālo izglītību bija ieguvuši Rīgas 
Politehniskajā institūtā, sāka aktīvu radošo darbu. Tie bija A. Vanags (1873–
1919), E. Laube (1880–1967), O. Bārs (1848–1914), J. Alksnis (1869–1939), 
A. Malvess (1878– 1951), E. Pole (1872–1914) un M. Nukša (1878–?).1

20. gs. pirmajā gadu desmitā racionālā jūgendstila ietvaros norisa 
mēģinājums Latvijā radīt vietējo arhitektūru ar izteiktām nacionālām 
iezīmēm. Par jauno ideju centru kļuva arhitekta Konstantīna Pēkšēna birojs 
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Rīgā, kur tajā laikā strādāja arī jaunie latviešu arhitekti A. Vanags, E. Laube 
un A. Malvess, kuri bija beiguši Rīgas Politehnikuma Arhitektūras nodaļu. 

Latviešu arhitekti lūkoja savā mākslā rast nacionālo identitāti, radīt 
savu, īpatnēji latvisku stilu. Paņēmieni un līdzekļi šī mērķa sasniegšanai bija 
visai daudzveidīgi. Liela uzmanība tika veltīta vietējo būvmateriālu 
izmantošanai, noraidot jebkuru imitāciju vai atdarinājumu. Jaunie latviešu 
arhitekti negāja pa tradicionālo jūgendstila ceļu, bet meklēja stilu, kas ir 
tuvāks latviešu tautai. E. Laube to komentēja ar vārdiem: “Katrai tautai 
arvien ir savas tradīcijas, zināms formu krājums, kas pamazītēm pārgājis no 
vienas paaudzes uz otru, saskaņā ar viņas temperamentu un daiļuma sajūtu. 
Šis faktors arī ir viens no tiem, kas rada stila īpatnību.”2

Šī ierosme nebija tikai lokāla parādība, bet iekļāvās procesos, kādi 
tolaik norisa visā Eiropā, jo 19. gs. 80.–90. gados nacionālā romantisma 
idejas bija ļoti aktuālas. Vairākās valstīs tika dibinātas dažādas vietējās 
arhitektūras darbnīcas, kurām par paraugu noderēja V. Morisa (Morris) 
darbnīca Anglijā (pastāvēja kopš 1861. gada). Līdzīgas darbnīcas radās arī 
Vācijā un Austrijā. Krievijā tādas nodibinājās 1882. gadā Abramcevā, bet ap 
1900. gadu – Talaškinā.3 Nacionālā romantisma ievirze arhitektūrā parādās 
arī lielo monarhiju nomalēs. Krievijā šāda ievirze bija sastopama tagadējā 
Somijas un Latvijas teritorijā. 

E. Laube uzsvēra, ka nacionālā arhitektūra ir nepieciešama, lai 
veidotu savu latvisku stilu: “Pateicoties mūsu senlaiku krājumiem mums 
latviešiem ir dota iespēja nogremdēties mūsu senču garā, un, jo vairāk mēs to 
darīsim, jo vairāk vecais gars atjaunosies iekš mums un atjaunotā spēcīgākā 
veidā pārņems katru no mums un visu mūsu dzīvi, mūsu darbus. Tad arī 
mūsu būves izrādīs raksturu, kas būs pilnīgi pastāvīgs, latvisks. Vai tad 
tiešām ir pareizi klanīties priekš kāda senlaiku stila, renesanses vai gotikas, 
vai atkal priekš kāda jaunlaiku ārzemju virziena! Arvien dabiskāk ir ievērot 
un apstrādāt to, kas katram stāv tuvāk.”4

Viena no pirmajām nacionālā romantisma stila celtnēm ir ēka Marijas 
ielā 26 (arhitekti K. Pēkšēns un E. Laube). Uz īres nama ēkas galvenās 
fasādes ir atveidots pazīstamais angļu sakāmvārds “My home is my castle” 
(Mans nams – mana pils). Bez šī ciļņa fasādi rotā vēl tikai daži tautisku 
motīvu ornamentāli gleznojumi. Īpatnējās logailas ar nošļauptajiem 
augšējiem stūriem zināmā mērā asociējas ar tautas koka celtniecībai 
raksturīgo ēku siluetu. 

Eižens Laube ir senas Ziemeļvidzemes zemnieku dzimtas atvase. Viņa 
senču radu raksti Smiltenes novadā izsekojami līdz t.s. zviedru laikiem, kur 
tie vairākās paaudzēs valdījuši no tēvu tēviem mantotās mājās. E. Laubes 
tēvs Kārlis Teodors Laube (1852–1920) dzimis Smiltenē, izmācījies tur 
podnieka amatu pie tolaik pazīstamā meistara Drandes, apmetās uz dzīvi 
Valkā, vēlāk Rīgā, kur atvēra savu pārtikas veikalu. E. Laubes vecaistēvs 
Jānis Ļuļļe (1809–1863), ar 1850. gadu saukts Laube, bija aitu ganāmpulka 
pārzinis Smiltenes muižā. Tālākie ciltstēvi: Dāvids (1783–1854.), sākot ar 
1826. gadu saukts Ļuļļe, bija saimnieks Smiltenes “Tālēnos”; Jānis (1746–
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1803) un Reinis (1710–1772) saimnieki Smiltenes “Ļuļļos”; Jānis (1683–
1746) – saimnieka dēls, vēlāk saimnieka brālis Smiltenes “Gūžos”; Tonne 
(1650–1720) – saimnieks Smiltenes “Gūžos”.5 E. Laube ir pirmais šīs dzimtas 
pārstāvis, kurš dzimis un uzaudzis pilsētā. Viņš nāca pasaulē 1880. gada 
25. maijā Rīgā. Bērnību E. Laube pavadīja tēva mājā Pārdaugavā. Jau zēna 
gados viņa intereses “krāsu un formu” virzienā izpaudās zīmējot un veidojot 
kuģu modeļus. Tāpat jau bērnībā E. Laube gūst priekšstatu par celtniecības 
darbiem, jo viņa mātes patēvs Markovskis bija būvuzņēmējs ar plašu praksi. 
Pie viņa E. Laube iepazinās ar būvprojektiem un izmēģināja savu roku šajā 
amatā.6

E. Laube mācījās Pētera I reālskolā un to beidza 1899. gadā. Spriežot 
pēc tā, ka vecāki sūtīja dēlu mācīties šajā skolā, var secināt, ka viņi bija 
samērā turīgi, jo šajā skolā mācību maksa bija augsta – 60 rubļi gadā. 
Sabiedrībā Pētera I reālskola ieguva arvien plašāku atsaucību, humanitāro 
priekšmetu kursu tajā pamazām pielīdzināja ģimnāziju kursam, un 
reālskolas absolventi ieguva tiesības turpināt mācības augstākajās mācību 
iestādēs – ne vien universitāšu fizikas un matemātikas, bet arī medicīnas 
fakultātēs, papildus nokārtojot pārbaudījumus latīņu valodā.7  

Sekmīgi pabeidzis Pētera I reālskolu E. Laube iestājās Rīgas 
Politehniskā institūta Arhitektūras nodaļā. Rīgas Politehniskais institūts bija 
pazīstama un populāra Krievijas augstskola, kurā strauji palielinājās latviešu 
un citu vietējo tautību studentu skaits. Mācību maksa Rīgas Politehniskajā 
institūtā bija 150–160 rubļi gadā un vēl papildus bija jāmaksā par tiesībām 
strādāt laboratorijās.8

Kaut arī Rīgas Politehniskā institūta studenti ņēma aktīvu līdzdalību 
1905. gada revolūcijā, to nevarētu teikt par E. Laubi. Pētnieki (P. Kundziņš, 
P. Kampe, A. Birzenieks, S. Cielava, J. Krastiņš, J. Vasiļjevs), kuri rakstījuši 
par E. Laubes dzīves gaitām, nav runājuši par viņu kā par aktīvu revolūcijas 
dalībnieku. E. Laube nav bijis cīnītājs vārda tiešā nozīmē, bet savu attieksmi 
pret Latviju viņš mēģināja izteikt savos darbos. Ir divas lietas, ar ko E. Laube 
nekad nav nodarbojies – ar sportu un politiku. Ar sportu un fizisku darbu 
viņš nevarēja nodarboties, jo pēc fiziskas piepūles trīcēja rokas, un tad 
nevarēja zīmēt. Par politiku viņam vienkārši neatlika laika interesēties. 

Jau sākot no 1900. gada, līdztekus studijām Rīgas Politehniskajā 
institūtā E. Laube sāka strādāt arhitekta K. Pēkšēna (1859–1928) būvbirojā, 
kur jau darbojās viņa studiju biedrs A. Vanags (1873–1919). Ar viņu E. Laube 
bija jau pazīstams no korporācijas “Selonija” laikiem, kuras biedri bija gan 
abi jaunie arhitekti, gan K. Pēkšēns.9

1904. gadā E. Laube kopā ar A. Vanagu devās studiju ceļojumā uz 
Somiju, kurš ilga nepilnu gadu. Kaut arī ceļojums bija samērā īss, tas atstāja 
lielu iespaidu uz E. Laubes turpmāko darbību un noteica stilistisko virzienu 
viņa darbības sākumposmā. Ar somu romantiskās skolas pārstāvju L. Sonka 
(Sonk, 1870–1956), E. Sārinena (Saarinen, 1873–1950), H. Gezeliusa 
(Gaselius, 1874–1916) un A. Lindgrēna (Lindgren, 1874–1929) daiļradi 
latviešu lasītājus iepazīstināja J. Rozentāls savā rakstā “Par Somijas 
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mākslu”.10 Viņš savā darbā īpaši uzsvēra, ka minētajiem somu arhitektiem ir 
tendence celtnēs lietot īstu materiālu, nevis imitāciju. Somijā E. Laube un 
A. Vanags personīgi tikās ar K. Vasašernu (Wasastjerna) un G. Lindbergu 
(Lindberg).11

Somijas tā laika arhitektūra piesaistīja uzmanību gan ar siluetu, kam 
savdabību piešķīra augsti jumti un torņu izbūves, kā arī neparastie stūru 
risinājumi, gan ar ārējo apdari, kurai tika izmantoti dabīgie vietējie materiāli 
(skaldīts dažādu šķirņu granīts, smilšakmens, ķieģelis, tumšs raupjš 
apmetums), gan arī ar praktisko, ērto telpu plānojumu.12 Somu arhitektu 
darbus varēja vērot arī Rīgā. l905. gadā pēc somu arhitektu K. Vasašerna un 
G. Lindberga projekta Rīgas tirgonis M. Ņesterovs (Нестеров) pasūtīja sev 
namu tagadējā A. Pumpura un J. Alunāna ielas stūrī. 

Somijā redzētais ierosināja E. Laubi veidot būves, ievērojot arī savas 
tautas savdabību. Jaunais arhitekts ierosmi smēlās latviešu tautas 
būvmākslā, studējot tās formu izjūtu un būvmasu proporcijas. 
Būvornamentikā viņš iesaistīja motīvus, kuri tika ņemti no latviešu audumu 
rakstiem un kokgriezumiem.13  

Savu celtņu arējā veidolā, atsevišķās ēku daļās  E. Laube sāka lietot 
vietējos laukakmeņus un kaļķakmeņus. Viņš arī kāpināja celtņu krāsaino 
iespaidu, iestarpinot atsevišķās daļās neapmestus ķieģeļus.14

Pēc Somijas brauciena E. Laubem izveidojās savs viedoklis par 
tautiskā elementa izmantošanu arhitektūrā, viņš uzsvēra, cik svarīgi ir katrai 
tautai veidot savu savdabīgu arhitektūru. Viņš rakstīja: “Tautiski nacionālais 
elements piešķir dzīvības pilnu vienību tautas un valsts arhitektūrai, reizē 
radīdams saistību ar zemi, dabu un garīgo apkārtni. Nacionālā arhitektūra 
palīdz katrai nācijai izteikt uz ārieni viņas īsto būtību. Pēc arhitektūras 
objektiem, kas veidoti īpatnējā piemērotībā zināmas tautas un valsts 
vajadzībām un īpatnībai, viegli vērtējams katras tautas vai valsts kultūras 
raksturs un stāvoklis. Tautiski–nacionālā elementa ievērošana arhitektūras 
objektu izteiksmē dara redzamu to spēku darbību, kas nāk no dziļākas tautas 
vai valsts būtības.”15

E. Laubem veidojās arī sava attieksme pret latviešu arhitektūras 
turpmāku pilnveidošanu: “Latviešu ēkas, telpas un iekārtas gūs latvisku 
īpatnību, ja latvietis lietos tādus celtniecības materiālus, kādus viņam sniedz 
mūsu zemīte, ja viņš apsvērti rēķināsies ar vietēji parastām konstrukcijām, 
tradicionālām ēku un iekārtas formām. Latviski īpatnēja taps arhitektūra 
Latvijā, ja latvietis labi pārdomāti ievēros to, ko viņš mantojis no viņa tautas 
senvēstures, vēstures un tuvākās pagātnes un ieņems apzinātu stāvokli pret 
milzīgo arhitektūras un celtniecības tehnikas mantojumu, ko viņš līdz ar 
visiem tagadnes cilvēkiem ieguvis no iepriekšējo gadu simteņiem.”16

1906. gadā E. Laube beidza Rīgas Politehnisko institūtu un ieguva 
inženiera-arhitekta diplomu. Vēl vienu gadu viņš nostrādāja K. Pēkšēna 
birojā, bet 1907. gadā atvēra pats savu projektēšanas biroju, kas drīz vien 
kļuva par vienu no lielākajiem Rīgā.17 Līdz 1909. gadam viņa birojs atradās 
Marijas ielā 33, vēlāk tas tika pārcelts uz paša E. Laubes namu Lāčplēša 
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ielā 70a, kur tas darbojās līdz 1914. gadam. Lai izceltu arhitektūras radošo 
aspektu, E. Laube savu biroju nosauca par “arhitektūras darbnīcu”.18  

Tajā pašā gadā, kad E. Laube atvēra pats savu būvbiroju, viņš kļuva 
par Rīgas Politehniskā institūta Arhitektūras nodaļas docentu un lasīja 
lekcijas tēlotajā ģeometrijā, ornamentu mācībā un vēlāk arī arhitektūras 
formās, kā arī vadīja nodarbības zīmēšanas un arhitektūras projektēšanā. 
Laikā, kad Rīgas Politehniskā institūta pasniedzēju lielākā daļa bija vietējie 
vācieši un arhitektūras izglītība bija nonākusi zināmā sastingumā, jaunais 
latviešu docents akadēmiskajā darbā ienesa daudz jauna. Viņa meklējumi un 
teorētiskās atziņas atspoguļojas ne tikai daudzo viņa projektēto celtņu 
arhitektūrā, bet arī viņa pirmajā populārzinātniskajā rakstā “Par būvniecības 
stilu”.19

No 1907. līdz 1908.gadam kopā ar savu kolēģi A. Vanagu E. Laube 
aktīvi piedalījās Rīgas Latviešu biedrības Tautas kursu rīkošanā, kur viņš 
pasniedza tehnisko zīmēšanu un būvformas. Sākot ar 1909. gadu, E. Laube 
kopā ar arhitektiem V. Bokslafu (Bockslaff, 1858–1945) un K. Felsko (Felsko, 
1844–1918) bija Rīgas pilsētas būvvaldes oficiālais konsultants arhitektūras 
mākslinieciskajos jautājumos. 1909. un 1910. gadā E. Laube profesionālās 
kvalifikācijas celšanas nolūkā devās ārzemju ceļojumos uz Zviedriju, Dāniju, 
Vāciju un Franciju.20

Līdz 1912. gadam viņa darbi tika godalgoti dažādos projektu 
konkursos: 1903. gadā arhitektūras studentu sacensībās par kapa 
pieminekļu projektu – I godalga; 1907. gadā par strādnieku divģimeņu 
dzīvojamās mājas projektu “Strādnieku dzīvokļu un ļaužu uzturlīdzekļu 
izstādei” (kopā ar K. Pēkšēnu) – I godalga; 1907. gadā – goda atzinība par 
Tallinas Vācu teātra projektu (60 projektu konkursā); 1909. gadā par Rīgas 
tirgotāju savstarpējās kredītbiedrības bankas projektu Tērbatas ielā 14 – 
III godalga; 1910. gadā par Ziemeļu bankas projektu Rīgā, Smilšu ielā 3 – 
III godalga; 1911. gadā par Rīgas Hipotēku biedrības bankas projektu – 
I godalga; 1912. gadā par Rīgas tirgotāju un rūpnieku savstarpējās 
kredītbiedrības bankas projektu – I godalga.21

Līdz Pirmajam pasaules karam E. Laube raženi strādāja savā 
būvbirojā. Viņš nodarbināja arī lielu skaitu palīgspēku – arhitektu 
Rozenbergu, būvtehniķus Strubergu, Hānu un Bergu, īsu laiku pie viņa birojā 
strādāja arī divi arhitekti no Prāgas. Vasaras mēnešos tur darbu atrada arī 
studenti. Pēdējos divus gadus pirms Pirmā pasaules kara E. Laubes palīgi bija 
P. Kundziņš un A. Kors.22

Līdz Pirmajam pasaules karam E. Laube pārsvarā strādāja nacionālā 
romantisma stilā un “stateniskajā” jūgendstilā. Šajā laikā E. Laube un viņa 
palīgi lielākoties veica dzīvojamo māju projektēšu. Galvenokārt tās bija 5–
6 stāvu mūra ēkas ar veikaliem apakšējos stāvos. Kopumā šajā laika posmā 
E. Laubes vadībā tika projektētas aptuveni 70 dzīvojamās ēkas. E. Laube 
turpināja pievērst lielu uzmanību tautas pagātnes mantojumam un uzskatīja, 
ka tieši arhitektūras uzdevums ir celt gaismā šo tautas mantojumu. Viņš 
rakstīja: “Arhitekts rada tautiski-nacionāli, ja viņš realizē objektu, ko viņa 
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tauta vai valsts pati veidojusi un kas apmierina kā viņa tautas un valsts, tā 
arī viņa personīgo nacionālo sajūtu. Tādā gadījumā izceļas arhitektūras 
dabas savdabīgi elementi, kas dažkārt citām tautām grūti, vai pat nemaz 
nedodas saprotami.”23

Pirmais pasaules karš spēji pārtrauca celtniecību Rīgā. Samazinājās 
un vēlāk pilnīgi apstājās arhitektūras biroju darbība. Savu biroju slēdza arī 
E. Laube un 1915. gadā līdz ar Rīgas Politehniskā institūta evakuāciju devās 
uz Maskavu, kur viņš nodevās tikai darbiem institūtā un zinātniskajiem 
pētījumiem par formu un krāsu saskaņu un teorētiskajiem kompozīcijas 
jautājumiem. Šajā laikā E. Laube sarakstīja savu darbu “Krāsu un formu 
loģika”.24

Pēc Pirmā pasaules kara E. Laube atgriezās Rīgā un turpināja darbu 
arhitektūras izglītības laukā. 1919. gadā viņš bija Latvijas Universitātes 
dibinātāju vidū. Tajā pašā gadā viņš tika ievēlēts Latvijas augstskolas 
organizācijas komisijā. Latvijas Universitātes atklāšanas brīdī E. Laube bija 
pagaidu prorektors, bet 1922. gadā no jūlija līdz septembrim veica rektora 
pienākumus. Lieli nopelni viņam bija Arhitektūras fakultātes organizēšanā 
un izveidošanā, jo, fakultātei sākot darbu, E. Laube bija gandrīz vienīgais 
mācību spēks ar akadēmisku stāžu. Viņš bija pirmais Arhitektūras fakultātes 
dekāns no 1919.–1922. gadam. E. Laubi atkārtoti šajā amatā uz diviem 
gadiem ievēlēja 1932. un 1938. gadā. 1920. gadā viņu ievēlēja par profesoru 
Arhitektūras fakultātē. No 1936. līdz 1938. gadam fakultāte deleģēja 
E. Laubi Universitātes padomē. Kopš 1938. gada viņš bija Nacionālās 
celtniecības komisijas loceklis un arhitektonisko jautājumu komisijas 
priekšsēdētājs.25

1930. gadā E. Laube kļuva par arhitektūras goda rektoru. Latvijas 
Universitātē viņš vadīja vienu no trim Arhitektūras fakultātes projektēšanas 
darbnīcām – darbnīcu “A”. Darbnīcu mācību sistēma universitātes 
Arhitektūras fakultātē tika ieviesta pēc E. Laubes iniciatīvas laikā, kad viņš 
bija arī fakultātes dekāns (1919–1922). Darbnīcu “B” – vadīja P. Kundziņš, 
bet darbnīcu “C” – E. Štālbergs. Darbnīcās studenti vingrinājās praktiskā 
arhitekta darbā – projektēšanā, sākot ar vienkāršiem uzdevumiem un beidzot 
ar vissarežģītākajām būvprogrammām.26

E. Laubes vārdu pazina arī ārzemēs: viņš bija Lielbritānijas Karaliskā 
Arhitektu institūta goda korespondētājloceklis. E. Laube darbojās arī Latvijas 
Arhitektu biedrībā (bija tās pirmais priekšsēdētājs). 

Neskatoties uz pedagoga darbu Latvijas Universitātē, E. Laube 
turpināja darbu praktiskās arhitektūras laukā. No 1933. līdz 1935. gadam 
pēc viņa projekta tika uzcelta Ķemeru viesnīcas ēka. 1937. gadā tika uzcelta 
Rīgas 1. slimnīcas Nervu klīnikas ēka. 1938. gadā E. Laube tika ievēlēts par 
Valsts prezidenta Rīgas pils izbūves komisijas priekšēdētāju. 1940. gadā 
E. Laube kļuva par Tēvzemes balvas laureātu.27

Pirms Pirmā pasaules kara E. Laubem bija plašs arhitektūras birojs ar 
palīgiem, turpretim vēlāk viņš viens pats veica visus arhitektoniskos 
uzdevumus, pats gatavodams zīmējumus, sākot no meta, pats sekoja darbam  
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būvēs, izvēloties materiālus un nosakot krāsu.28 Lai gan E. Laube bija mainījis darbības stilu, 
viņš nemainīja savu viedokli par latviskas arhitektūras veidošanu un nebeidza studēt tautas 
pagātni. 

1944. gadā E. Laube devās trimdā. Sākumā dzīvoja Vācijā, darbodamies arī Baltijas 
universitātē Pinebergā, tad emigrēja uz ASV, kur kādu laiku nostrādāja Olimpijas pilsētā 
arhitektu birojā pie projektēšanas darbiem. No turienes E. Laube pārcēlās uz Portlandi Origonā, 
kur 1967. gadā beidz savas zemes gaitas.29

Nacionālā stila saknes arhitektūrā, tāpat kā jebkurā citā mākslā, savas daiļrades agrajā 
posmā E. Laube saskatīja tautas mentalitātes un kultūras vispārējā kontekstā. E. Laube 
aicināja latviešus izzināt un izmantot latviešu pagātnes kultūru, garu: “Pateicoties mūsu 
senlaiku lietu krājumiem, mums, latviešiem ir dota iespēja nogremdēties mūsu senču garā, un, 
jo vairāk mēs to darīsim, jo vairāk vecais gars atjaunosies iekš mums un atjaunotā, spēcīgākā 
veidā pārņems katru no mums un visu mūsu dzīvi, mūsu darbus. Tad arī mūsu būves izrādīs 
raksturu, kas būs patiesi patstāvīgs, latvisks .. būtu tomēr nepareizi, ja mēs noslēgtos pret 
visiem svešiem un vēsturiskiem iespaidiem, pret visu ārzemniecisko. Mūsu uzdevums ir visu 
redzēt patstāvīgi, pārstrādāt un pie savas ražošanas vispirmām kārtā noklausīties balsis, kuras 
pauž mūsu latviskā sajūta un kuras mums čukst lēni laika gars.”30 E. Laube, runādams par 
latviskiem elementiem arhitektūrā, domāja par latviešu tautas celtniecības elementu  
iekļaušanu modernajā arhitektūrā. 

Savām celtnēm E. Laube paredzēja tikai dabīgus būvmateriālus – dažādu krāsu 
ķieģeļus, vietējās akmens šķirnes, metālu, koku. Arhitekta projektēto namu cokola stāvi bieži 
vien segti ar rupjiem, skaldītiem kaļķakmeņiem vai granīta apšuvumu. Namu rotājumiem tika 
izmantoti ziedu un abstraktu līniju motīvi, neparastas erkera formas ar rievotām piltuvjveida 
pamatnēm un smailiem noslēgumiem. Reizēm smilšu ķieģeļu apšuvuma neapmestajā virsmā 
iekalti figuratīvi ciļņi ar simbolisku nozīmi. 

Daudzveidīgi tiek izvirzītas jumta plaknes, kas oriģināli iedzīvina mansarda tradīcijas, 
tās papildina daudzo lielo un mazo erkeru stāvās jumtgales, piešķirot visiem ēku siluetiem 
augšupejošu raksturu. Fasādēs atbilstoši iekšējā plānojuma struktūras principiem kārtojas 
dažādu konfigurāciju logailas, kuras augšējā daļā parasti aizpilda sīkrūšu dalījums.31

E. Laubes celtņu fasāžu rotājumu grafiskais zīmējums ir daudzveidīgs, zināmā mērā 
tuvāks vispārējam jūgendstila līniju raksturam un simbolikai. Tajā jūtama spēcīga E. Sārinema, 
A. Lindgrēna u.c. somu arhitektu ietekme. Taču E. Laubes darbos nacionālā romantisma 
noskaņa ir daudz vieglāka, rotaļīgāka un greznāka, celtnes ir krāšņāk ornamentētākas, 
krāsainākas nekā minēto somu arhitektu darbos. Izplatītas ir dažādas ailu formas, sevišķi ar 
nošļauptajiem augšdaļu sāniem. 
 

E. LAUBES PROJEKTĒTĀS ĒKAS NACIONĀLĀ ROMANTISMA STILĀ 
 

1905. gadā tika uzcelts nams Tērbatas ielā 15/17 pēc arhitektu E. Laubes un 
K. Pēkšēna projekta. 19. gs. otrajā pusē šajā gruntsgabalā jau bija uzcelta divstāvu koka 
dzīvojamā māja. Tai blakus 1882. gadā pēc arhitekta F. fon Vigonovska projekta uzcēla 
maiznieka J. Blofelda divstāvu dzīvojamo ēku. 1905. gadā jaunais gruntsgabala īpašnieks 
A. Ķeniņš saņēma no pilsētas  

 
3. att. Skats uz ēku Brīvībasielā 47. 197. gada novembris. Z. Auziņa foto. Latvijas Valsts 

kinofotofonodokumentu arhīvs. Inv. Nr. 168294–N  
4. att. Skats uz ēku Lācplēša ielā 70, 70a, 70b. Rīga, 1937. gada maijs/jūnijs. N. Hercberga 
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Būvvaldes atļauju nojaukt veco apbūvi. Tā paša gada jūnijā tika apstiprināts 
arhitekta K. Pēkšēna un toreiz vēl arhitektūras studenta E. Laubes kopīgi 
izstrādātais projekts piecstāvu mūra dzīvojamai ēkai, faktiski skolai. Jauno ēku 
ekspluatācijā nodeva 1906. gada 1. septembrī. Sākotnēji minētajā ēkā 
atradās sieviešu proģimnāzija, kas tika nosaukta Annas Rūmanes (A. Ķeniņa 
sievas) vārdā, bet 1906. gadā to pārveidoja par ģimnāziju. Šajā laikā pats 
A. Ķeniņš bija skolas direktors. 1907. gadā minētās ēkas pagrabā pēc 
K. Pēkšēna projekta tika ierīkota maizes ceptuve. Tikai divus gadu pēc ēkas 
nodošanas ekspluatācijā – 1908. gadā – tā tika pieslēgta pilsētas 
kanalizācijas tīklam. 1910. gadā skolas ēkas pirmajā stāvā atradās “Saulīt–
Meldera” mākslas salons. 1921. gadā ēkā sāka darboties ebreju Tautas 
universitāte. No 1937. gada ēkas īpašnieks bija Savstarpējā apdrošināšanas 
centrālā savienība.32 1914. gadā ēkas pirmajā stāvā tika ierīkota otu un 
birstu darbnīca, bet 1922. gadā – krāsu darbnīca. 1923. gadā pagraba telpās 
iekārtojās K. Priedīša tipogrāfija, kas vēlāk pārgāja spiestuves “Latvju 
kultūras” īpašumā. 1924. gadā A. Ķeniņš lūdza atļauju “Latvju kultūras” 
spiestuves paplašināšanai veikt izbūves darbus pagalma pusē pēc arhitektu 
H. Hartmaņa un E. Laubes projekta. 1930. gadā ēkas otrajā stāvā tiek 
ierīkota zāle, pie kuras izbūves bija nepieciešams noplēst šķērssienas. 
1937. gada 20. oktobrī tika lūgta atļauja veikt iekštelpu pārbūvi, kuru sāka 
1937. gada 9. decembrī arhitekts N. Voits.  

Pēc Otrā pasaules kara minētajā ēkā atradās Rīgas pilsētas 
40. vidusskola. Astoņdesmito gadu sākumā fasādi pārkrāsoja gaiši pelēkos 
toņos, kas bija pretrunā ar celtnes stilistiku. 

Pret Tērbatas ielu vērstā galvenā ēkas fasāde risināta pilnīgi 
simetriska, kas turpinājās E. Laubes nacionālā romantisma darbos vairs 
neparādās (turpmāk raksturīga asimetrija). Vairums logu ailu ir ar stūru 
slīpiem nošļaupumiem, kuru motīvs pielietots arī fasādes centrālās daļas 
trijos jumta stāvu zelmeņos, kā arī iekštelpu ailēs un telpu griestu formā.33

Fasādes noformējumā lietoti dažādi apdares materiāli. Pirmā stāva 
ārsienas apšūtas ar rupji apstrādātu tumši pelēku šūnakmeni. Vidusdaļā 
pielietots smalks apmetums ar krāsojumu gaišā tonī. Ēkas sānu malās, kas 
ietver pirmās un pēdējās divas aiļu asis, pielietots rupjas faktūras pelēks 
apmetums. Ārsienas – ķieģeļu, starpstāvu pārsegumi – koka, virs pagraba – 
lēzenas betona velves pa metāla sijām, virs ieejas – krusta velves. Fasādes 
apdarē redzams, ka apdares materiāli un konstruktīvās detaļas reizē ir arī 
mākslinieciski dekoratīvi kompozīcijas elementi. 

Ēkas fasāde pārsteidz ar neparasti bagātu apdares materiālu klāstu – 
te ir gan rupji tēstu šūnakmens bloku mūris, gan sarkanais ķieģelis, gan rupji 
fakturēts tumšpelēks, gan gluds sārts apmetums, gan zaļu keramikas 
plāksnīšu ielikumi. 

Logailu ritms katrā stāvā ir atšķirīgs, kas asociējas ar Latvijas laiku 
kultūrainavā tik ierasto zemnieku māju monumentālo siluetu. Tikpat kā nav 
ornamentu, tie rotā vienīgi četru šūnakmens pilastrus, kas paceļas līdz 
ceturtā stāva dzegai un tādējādi aizvieto klasiskos kapiteļus. Virs tiem no 
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fasādes plaknes izvirzītas īpatnējas koka detaļas. Tās nav dekorācijas, bet gan 
augšstāvā izvietotās aktu zāles pārseguma kāpņu balstkonstrukcijas, kas 
vienlaikus uzsver un ritmizē fasādes kompozīcijas vainagojumu – trīs 
iespaidīgus zelmeņus.34 Zāles interjera veidols zināmā mērā atgādina senos 
lauku saiešanas namus. Ieejas terasē atrodas metālā kalti gaismekļi, kuriem 
tagad zudušas dažas detaļas. Fasādes kreisajā pusē ir novirzīta caurbrauktuves 
arka, kuras oriģinālie vārti līdz mūsdienām nav saglabājušies.  

Ēka Brīvības ielā 47 jeb t.s. Krastkalna nams ir ievērojams un 
mākslinieciski augstvērtīgs nacionālā romantisma novirziena piemineklis, 
kuram raksturīga īpaši attīstīta un izkopta apjomu plastika ar ornamentāli 
dekoratīvo apdari. 

19. gs. otrajā pusē minētās ēkas vietā gruntsgabalā atradās vienstāvu 
koka dzīvojamā ēka, kā arī neliela saimniecības ēka. Tajā laikā ēkas piederēja 
tirgotājam E. Šmitam (Schmidt). 1907. gadā E. Šmita dzīvojamās mājas 
brandmūrī pamanītas strauji augošas plaisas un ēka tika nojaukta. 

1908. gadā minēto gruntsgabalu savā īpašumā ieguva vēlākais pilsētas 
galva A. Krastkalns un pasūtīja projektu jaunai piecstāvu mūra ēkai. Šo projektu 
izstrādāja arhitekts E. Laube. Projektu apstiprināja Būvvaldē 1908. gada 
20. jūnijā, un jau tā paša gada 6. novembrī ēkai tika ielikti pamati. 1908. gada 
8. decembrī tika apstiprināts papildus projekts sestā stāva izbūvei pagalma pusē. 
1909. gada 4. jūnijā ēka bija gatava pusbūvē, un to pieslēdza pilsētas 
kanalizācijas tīklam. 1909. gada 1. septembrī ēka tika nodota ekspluatācijai.35

Ēka ir tipisks 20. gs. sākuma īres nams, kuras pirmajā stāvā bija izvietoti 
veikali. Zem visa taisnstūra formas gruntsgabala izbūvēti pagrabi, būvapjoma 
otrajā un augstākajos stāvos atradās trīs lieli labiekārtoti 5–7 istabu dzīvokļi. 
Ārsienas tika būvētas no ķieģeļiem, bet pārsegumi no koka. Pagraba 
pārsegums – lēzenas mūra velves pa metāla sijām. Jumta segums bija no dabīgā 
melnā šīfera plātnītēm. Ēkas gleznainais apjoms ar uzsvērtajām, pat 
pārspīlētajām jumta plaknēm, lielā mērā asociējas ar tautas koka celtniecības 
formām. 

Pret Brīvības ielu vērstajā zelmenī par dekoratīvā noformējuma elementu 
izmantotas fasādē eksponētās koka konstrukcijas. Savukārt otru zelmeni, kas 
vērsts pret Lāčplēša ielu, rotā ornamentāls cilnis. Visā fasāžu virsmā brīvi 
izvietoti atsevišķi līdzīga rakstura ciļņi. Tajos ir gan stilizēti florālu, gan 
abstraktu ģeometrisku, gan etnogrāfisku rakstu motīvi. Pēc formas un 
proporcijas ļoti dažādas ir logailas, tikai kvadrātiskais sīkrūšu dalījums logu 
augšdaļā ir visur vienāds. Kopumā ēkai raksturīga viengabalainība un 
monumentalitāte, kaut arī tās apjomu kompozīcija ir sarežģīta, par 
sadrumstalota. Tādēļ katram no pieciem stāviem ir savādāka plāna 
konfigurācija.36 Ēka rada patīkamu un savdabīgu veidolu Brīvības un Lāčplēša 
ielas stūrī, taču visu patīkamo skatu jauc 70. gadu sākumā celtais nams “Rīgas 
Modes”. 

Ēka Brīvības ielā 62 ir nacionālā romantisma un jūgendstila 
apvienojums. Tā ir piecstāvu ēka ar jumta izbūvi un pagrabstāvu. Nams celts pēc 
E. Laubes projekta un viņa vadībā tika veikta ēkas celtniecība.  
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19. gs. šajā gruntsgabalā, kas ietilpa Pēterburgas priekšpilsētā (vecā 
adrese – Aleksandra iela 28) atradās tirgotāja Pētera Šteinera koka māja.37 Pēc 
P. Šteinera nāves nams nonāca viņa atraitnes īpašumā. Koka māja tika nojaukta 
1907. gadā. No 1908. gada E. Laubes celtās ēkas īpašnieks bija J. Virsis. Tā ir 
akmens mūra ēka ar divām ieejas hallēm un kāpņu telpām, kā arī ar 
caurbrauktuvēm un trīs pagalmiem. Šādu apjomīgu celtni bija iespējams būvēt 
pateicoties tai atvēlētajiem lielajiem gruntsgabaliem. Pēc fasādes zīmējuma ir 
redzams, ka nedaudz izmainīts sākotnējais ēkas ornamentālais dekors, taču šīs 
izmaiņas neietekmē ēkas kopējo stilistisko virzienu (sākumā bija ieplānots cits 
projekts). 

Ēku ceļot jau bija paredzēts, ka Brīvības ielas pusē pirmo stāvu aizņems 
veikalu telpas ar lieliem vitrīnlogiem, bet pagalmu korpusos pirmajā stāvā būs 
izvietoti dzīvokļi. Iecerētais projekts tika realizēts jau 1926. gadā. Brīvības ielas 
pusē pirmajā stāvā atradās sudrabkaļa un graviera S. Berca darbnīca un 
tirgotava, bet jau 1928. gadā E. Šliters lūdza atļauju atvērt turpat arī savu 
zeltkaļu darbnīcu. 1933. gadā daļu ēkas pirmā stāva aizņēma arī dāmu apģērbu 
veikals, kas piederēja A. Šermanei. No 1938. gada mājas saimniece bija Līze 
Virs. 1941. gadā ēkas pirmajā stāvā tika veikta neliela pārbūve, kuras rezultātā 
apvienoja divas veikala telpas. Pēc L. Virs nāves nama īpašnieks bija 
A. Indriksons, bet pārvaldniece – A. Pētersone.38

Kā fasādes apdares materiāls tika lietots kalts un pulēts granīts, metāls, 
silikātķieģelis un parupjš melns apmetums, bet ēkas cokola daļa tika apšūta ar 
granīta kvadriem. 

Galvenā ieeja ēkā novietota asimetriski un caurbrauktuve novirzīta 
fasādes kreisajā pusē. Netālu no tās pašā fasādes stūrī atrodas otra ieeja. Abas 
ieejas daļas un caurbrauktuve akcentētas ar plastiski veidotu ornamentu, kāds ir 
raksturīgs tieši E. Laubes stilam. Šeit tiek apvienots florālais un ģeometriski 
abstraktais ornaments ar etnogrāfisku motīvu. Ornamentā ir ūdens viļņu un 
ūdens augu motīvs, kā arī sīku akmentiņu formas. No klasiskajiem ornamentiem 
E. Laube izmanto rozeti, kuru stilizē gandrīz kā saktu, sauli vai margrietiņu. 
Neiztrūkst arī zalkša un skujiņas raksts. Pirmā stāva fasādi rotā arī skulpturālie 
ciļņi, kas iekalti silikātķieģeļu apšuvumā. Ēkas ciļņi “Arhitektūra” un 
“Tēlniecība” darināti pēc E. Laubes meta. Ēkas apjomu atdzīvina un bagātina 
dažādās erkeru formas un to vainagojošie tornīšu veida jumtiņi. Virs galvenās 
ieejas erkeru ietver zelmeņa veida izbūve, kas paceļas virs jumta līmeņa. Reizē 
ar erkeriem tā akcentē ēkas vertikālismu. 

Bez ornamentālās apdares ēkai savdabīgu akcentu ienes logu ailu 
dažādās formas, kuru augšdaļas stūru slīpinājums sasaucas ar koka 
arhitektūras elementiem. Ēkas ornamentālais un figurālais risinājums, kā arī 
erkeru formas un zelmeņa traktējums atdzīvina fasādi un piedod ēkai savdabīgu 
risinājumu.39

1908. gadā celtā Niedres nama – Alberta ielā 11, arhitektūrā latviskums 
parādās zemnieciski nopietnā, solīdā atturībā, pat zināmā smagnējībā, ko izceļ 
rupji fakturētais tumšpelēkais apmetums un rustikālais šūnakmens mūris  

 
5. att. Skats uz ēku Lācplēša ielā 70, 70a, 70.b. Rīga, 1937. gada maijs/jūnijs. N. Hercberga 
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cokolstāvu apdarē. Tai pašā laikā ēkas ekspresīvais siluets, dažādo formu erkeru 
un logailu kārtojums, apmetumā veidotie ornamentāli dekoratīvie ciļņi no 
kapara plātnītēm, uz Tīringenes dabīgā šīfera apšuvuma fona izliktie 
ornamenti un citi mākslinieciskie veidojumi pauž enerģisku dzīvesprieku. 
Erkeru rotājums veidots “saulītes” motīvā. 

E. Laubes projektētajā namā K. Valdemāra ielā 67 vairāk ir jūtama 
somu arhitektu ietekme. Fasāžu rotājumu grafiskais zīmējums ir tuvāks 
vispārējam jūgendstila līniju rakstam un simbolikai. 

Ēka celta līdz tam neapbūvētā gruntsgabalā, kurš piederēja Fridriham 
Beržinskim (Bersinsky). E. Laubes izstrādāto projektu apstiprināja 
1909. gada 10. martā, bet 1909. gada 11. augustā tika ielikti ēkas pamati. Tā 
paša gada 29. septembrī apstiprināja papildprojektu, saskaņā ar kuru 
neizbūvēja sākotnējā projektā paredzēto ēkas pagalma spārnu perpendikulāri 
Sporta ielai. Ēkas celtniecība pusbūvē tika pabeigta 1909. gada 2. decembrī. 

1910. gadā pēc E. Laubes projekta tika izbūvēts iekšējais ūdensvads 
un kanalizācija. Šajā gadā tika pabeigti arī ēkas apdares darbi. 1910. gada 
8. janvārī apstiprināts E. Laubes projekts veļas mazgātavai ēkas pagalmā. 
Ēka tika nodota ekspluatācijā 1915. gada 2. maijā.40

Ēka atrodas kvadrāta stūrī taisnstūra formas gruntsgabalā, kas 
apbūvēts pa kvadrāta ārējo perimetru, un ir viena no četrām ēkām, kas 
K. Valdemāra ielas apbūvē veido vienu no Rīgā iespaidīgākajiem nacionālā 
romantisma apbūves ansambļiem. Fasāžu arhitektoniskajā izveidojumā – 
nacionāli romantiskajai ievirzei raksturīga smagnējība un formu ekspansija. 
Apjomu kompozīcija ir dažādu formu erkeri, zelmeņi un uzsvērtas jumtu 
plaknes. Stūra daļu vainago metāla smaile ar ornamentāli rotātu pamatni. 
Ēkas cokols apšūts ar kaļķakmens blokiem. Pirmā stāva apdarē apmetuma 
plastikā veidots šaha galdiņa ornamenta motīvs, augstāk – tumšpelēks rupji 
fakturēts apmetums. Gaišāka toņa ornamentāli ciļņi rotā atsevišķus 
laukumus sienu plaknēs uz erkeriem, ailstarpēs, zelmeņos, kā arī ap ieeju un 
caurbrauktuves portāliem. Virs ieejas stūra daļā apmetumā atveidots 
gadskaitlis “1909”. Erkeru jumtiņu iesegumā atrodas oriģināli metālkaluma 
ciļņi. Kāpņu telpās līdz mūsdienām saglabājušās keramikas flīžu grīdas un 
metālkalumi kāpņu margās.41

 Ēkas Lāčplēša ielā 70, 70a, 70b veido mākslinieciski, stilistiski un 
plānojuma kompozīcijas ziņā vienotu īres namu kompleksu – t.s. “Romanova 
bazāru” (Lāčplēša ielas agrākais nosaukums). Ēku komplekss celts 
1909. gadā un tā nosaukums radās pēc analoģijas ar t.s. “Berga bazāru”, kas 
19. gs. 80. gados tika veidots pēc arhitekta K. Pēkšēna projekta. Ēka Lāčplēša 
ielā 70 piederēja G. Bergam, Lāčplēša ielā 70a – E. Laubem, bet 70b – 
G. Ķempelim. 

Visumā ēkām ir raksturīgs ekspansīvi smagnējs arhitektoniskais 
veidols. Īpaši akcentēts ir stūra tornis, taču tas gan pēc formas, gan pēc 
augstuma kompozicionāli piemērots kompleksa galvenajai vertikālajai 
dominantei otra stūra tornim Lāčplēša ielā 70b. Apdarē tika lietots 
tumšpelēks rupjas faktūras apmetums, atsevišķi ornamentāli ciļņi ap erkeru 
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logailām, granītā un dolomītā veidoti ieejas portāli. Apjoma kompozīcijā un 
atsevišķu detaļu izveidojumā, piemēram, stūra torņu formā erkeru 
vainagojumā, īpatnējos pakāpienveida kronšteinos zem dekoratīvajām 
lizēnām, jūtama somu arhitekta A. Lindgrēna daiļrades ietekme. 

Ēku komplekss ar savu izteiksmīgo siluetu un ekspresīvo apjomu 
kārtojumu veiksmīgi iekļaujas Rīgas veidolā. Ornamentālie ciļņi visām ēkām 
koncentrēti starp erkeru logailām trešā un ceturtā stāva līmenī. Vienots ir 
ēku grafiskā izpildījuma stils, taču to saturs mainās.42 Vienā vietā attēloti 
lauku ziedi, citā augu lapu motīvs un stilizēti etnogrāfiskie raksti vai 
abstrakti dekoratīvie veidojumi. Kā dvīņu brālis “Romanova bazāram” 
līdzinās nams Ģertrūdes ielā 23. 

Ēku Brīvības ielā 37, Tērbatas ielā 49/51, Čaka ielā 83/85 
arhitektoniski telpiskās kompozīcijas un dekoratīvā noformējuma paņēmieni 
ir līdzīgi ēkai Brīvības ielā 47, tikai tās neatrodas kvartāla stūrī un ir ieturēti 
romantisma tradicionālajos pelēkos toņos, kas šim stilam atbilst vislabāk. 

Neapšaubāmi E. Laubes darbības sākumposmā ir liela nozīme Rīgas 
arhitektoniskā izskata veidošanā. Viņa projektētās mājas nacionālā 
romantisma stilā piešķir Rīgai ļoti savdabīgu un īpatnēju seju. Tiek uzskatīts, 
ka E. Laubes veikums 20. gs. 20. un 30. gados ir vērtīgāks un izdomas 
bagātāks, nekā sākumposmā. Ar gadiem E. Laubem kā arhitektam bija 
nākusi klāt pieredze un mainījās darba stils, bet nevar noliegt, ka tieši 
darbības sākumposmā viņš meklēja jaunu, neatkārtojamu stilu, kas būtu 
raksturīgs tikai latviešu arhitektūrai. Šis uzdevums arī tika paveikts. Tad, 
protams, rodas jautājums – kāpēc E. Laube neturpināja projektēt namus 
nacionālā romantisma stilā, kāpēc šī darbība tik ātri aprāvās. Iespējams, ka 
E. Laubi ietekmēja 20. gs. sākumā notikusī stilu maiņa – eklektismu 
nomainīja jūgendstils, savukārt jūgendstila paspārnē izveidojās nacionālais 
romantisms, un nedaudz vēlāk parādījās neoklasicisms. Neapšaubāmi, ka 
E. Laube sekoja laikam, jo tik apdāvināts un radošs cilvēks nevarēja 
apstāties, un turpināja sevi pilnveidot citos arhitektūras stilos. 
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Terēze Kurtiša 
 

ANFÄNGE DER TÄTIGKEIT DES ARCHITEKTEN EUGEN LAUBE (1905–1910) 
 

 Am Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen in der lettischen 
Architektur mehrere junge Architekten, die am Rigaer Polytechnischen 
Institut ausgebildet worden waren – A. Vanags, E. Laube. O. Bārs, J. Alksnis, 
A. Malvess, E. Pole und M. Nukša. Einer der Bedeutendsten Architekten 
dieser Generation war Eugen Laube (1880–1967). Die Änfänge seiner 
Tätigkeit fielen in die Zeit, als die stilistische Vielfalt der Architektur – der 
Eklektizismus – durch den Jugenstill abgelöst wurde, in dessen Rahmen sich 
die nationale Romantik ausbildete sowie das Wiederentstehen 
klassizistischer Tendenzen erfolgte. 
 Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde im Rahmen des 
rationalen Jugendstils der Versuch gemacht, eine lokale Architektur Lettlands 
mit ausgeprägten nationalen Merkmalen zu schaffen. Zum Zentrum der 
neuen Ideen wurde das Büro des Architekten Konstantins Pēkšēns in Riga, 
wo in dieser Zeit auch die jungen lettischen Architekten A. Vanags, E. Laube 
und A. Malvess arbeiteten. Die lettischen Architekten waren bemüht, in ihrer 
Kunst die nationale Identität zu finden und einen eigenen lettischen Still zu 
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schaffen. Die Mittel und Verfahren, die zu diesem Ziel führten sollen, waren 
verschieden. Großer Wert wurde auf die Benutzung der örtlichen 
Baumaterialien gelegt, wobei alle Imitationen oder Nachahmungen abgelegt 
wurden. Die jungen lettischen Architekten nahmen nicht die traditionelle 
Tendenz des Jugenstils auf, sie suchten nach einem Stil, der dem lettischen 
Volke mehr vertraut wäre. E. Laube hat diese Bestrebungen folgendermaßen 
charakterisiert: „Jedes Volk hat immer seine Traditionen, einen bestimmten 
Bestand aus Formen, der allmählich von einer Generation zur anderen 
übergeben ist, gemäß dem Temperament und dem Schönheitssinn dieses 
Volkes. Dieser Umstand ist einer von denen, welche die Eigenartigkeit des 
Stils ausmachen.“ 
 Zu den ersten Gebäuden, welche die Züge der Nationalen Romantik 
aufweisen, gehört das Haus in der Marijas–Straße 26 (Architekten K. Pēkšēns 
und E. Laube). Auf des Schauseite dieses Miethauses ist das berühmte 
Sprichwort zu lesen: „Mein Haus ist meine Burg“. Andere bedeutende 
Gebäude im Still der nationalen Romantik sind nach den Entwürfen von 
E. Laube am Anfang des 20. Jahrhunderts in der Brīvības-, Alberta-, 
K. Valdemāra-, Lāčplēša-, Tērbatas und Čaka-Straße errichtet worden. 
 
Iesniegts 1999. gada 10. februārī. 

  




