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LATVIEÐU GLEZNOTÂJI MASKAVÂ

(1922–1937)

Pçtot latvieðu inteliìences darbîbu Maskavâ pagâjuðâ gadsimta 20.–30. gados,
jau nâcies rakstît par latvieðu padomju rakstnieku un skatuves mâkslinieku
çrkðíaino dzîves ceïu.1  Latvieðu gleznotâju liktenis ðajâ laikâ bija ne mazâk
sareþìîts un traìisks. Arî viòu dzîvei, radoðajiem centieniem bija lemts sagrût
zem staïiniskâs diktatûras sloga.

Padomju mâkslas vçsturnieki par latvieðu gleznotâju darbîbu 20.–30. gados
Padomju Savienîbâ uzsâka rakstît pçc J. Staïina nâves, tâ saucamâ “atkuðòa”
posmâ.2  Taèu ðajâ laikâ vçl nevarçja atklâti, nebaidoties iekïût ideoloìisko
“íeceru” rindâs, pateikt patiesîbu par latvieðu mâkslinieku politisko un ideoloìisko
ietekmçðanu no partijas un valsts aparâta puses, par to, ka 20.–30. gados,
staïinismam nostiprinoties visâs Padomju Savienîbas dzîves jomâs, arvien
necieðamâki kïuva viòu dzîves apstâkïi, par to, kâ viòi aizgâja bojâ kârtçjâ
represiju viïòa gaitâ. Pat pçc J. Staïina “personîbas kulta” atmaskoðanas latvieðu
padomju mâkslas vçsturnieki bija spiesti demonstrçt savu negatîvo nostâju gan
pret visu “formâlistisko” mâkslu kâ tâdu, gan arî pret atseviðíu latvieðu
mâkslinieku aizrauðanos ar to. Tiesa, reizç viòi centâs ðo “vainu” mîkstinât, bija
tendçti mazinât viòu apskatâmo mâkslinieku neatbilstîbu spçkâ esoðajiem
politiskajiem un ideoloìiskajiem kritçrijiem.

Tâ, piemçram, pçc izstâdes, kurâ Latvijas iedzîvotâji pirmoreiz varçja skatît
A. Drçviòa darbus, tâs recenzents gan pieminçja toreizçjâ oficiâlajâ kritikâ vçl
spçkâ esoðos viòam izvirzîtos pârmetumus “formâlismâ”, taèu uzsvçra, ka “cieðâs
saites ar sociâlisma zemi un ïaudîm” tam palîdzçjuðas “atrast îsto ceïu” un gleznotâjs
kïuvis par “nobrieduðu reâlistu”.3  Arî vçlâkajos gados mâkslas vçsturnieki –
A. Drçviòa cienîtâji, pielâgojot savus uzskatus valdoðajâm nostâdnçm, atzina, ka
mâkslinieka daiïradi raksturoja “spilgti mçìinâjumi izteikt laikmetu ar reâlisma
jauniem mâkslinieciskiem lîdzekïiem”.4  Tâ tika mazinâta ârpus reâlisma ietvariem
izgâjuðo A. Drçviòa mâksliniecisko meklçjumu nozîmîba.

Tâpat tika mçìinâts attaisnot arî citu latvieðu gleznotâju radoðos meklçjumus.
Mâkslas vçsturnieks A. Eglîtis, atzîmçjis, ka V. Andersons studiju gados “neguva
pareizu audzinâðanu meistarîbas novadâ”, tomçr uzsvçra, ka gleznotâjs “visos
savos darbos, pat tâdos, kam ir eksperimentâls raksturs, pratis attçlotajiem
objektiem pieðíirt glezniecisku pilnîbu” un “neatlaidîgi un sîksti tiecies pçc



saprotama un patiesa dzīves attēlojuma mākslā”; gan V. Andersons, gan 
K. Veidemanis tikai “uz īsu laiku zināmā mērā” nonākuši “profesoru formālistu” 
ietekmē.5  Var saprast šo vērtētāju labos nodomus, taču līdz ar to tika noklusēts 
tas partejiski valstiskais spiediens, kurš vērsās pret māksliniekiem, lai panāktu 
viņu pakļaušanos politiskās varas prasībām, novēršanos no “formālisma” un 
piesliešanos “sociālistiskajam reālismam”.

Arī turpmākajos padomju gados līdz Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanai 
latviešu mākslinieki Maskavā gan tika pieminēti, pat cildināti kā latviešu pa-
domju tēlotājas mākslas aizsācēji, taču analizēt sabiedriski politiskos apstākļus, 
kādos viņiem nācās dzīvot un strādāt, nebija iespējams.6  

Emigrācijas apstākļos Krievijā palikušajiem latviešu gleznotājiem īpašu 
apakšnodaļu savā kapitālajā darbā veltīja J. Siliņš,7  tomēr arī viņš aprobežojās 
tikai ar mākslinieku radošā veikuma apskatu.

Mūsdienās kultūras vēsturnieki starp citiem – mazāku ievērību guvušajiem 
Maskavā dzīvojušajiem un strādājušajiem latviešu gleznotājiem – galvenokārt 
izceļ G. Kluča un A. Drēviņa sniegumu.8  Taču arī šodien viņu radošās un 
sabiedriskās darbības ideoloģiski politiskie aspekti, attiecības ar politisko režīmu 
tā arī netiek atklāti.

Par latviešu gleznotāju Maskavā sabiedriski politisko darbību citos apstākļos – 
Krievijas Pilsoņu kara gados ir jau rakstīts.9  Dotās publikācijas uzdevums ir 
turpināt jau agrāk aizsākto šīs viņu dzīves puses atainojumu. Autors, nepre
tendējot uz iedziļināšanos mākslinieciskajās kvalitātēs, centies parādīt sabiedris-
ki politiskos apstākļus, kādos nācās dzīvot latviešu gleznotājiem Maskavā 20. gs. 
20.–30. gados, viņu mēģinājumus aizstāvēt savas tiesības uz jaunradi.

Izmantoti gan arhīvos, īpaši Krievijas Valsts literatūras un mākslas arhīvā, 
gan tā laika periodikā, gan mākslas attīstībai veltītajā literatūrā atrodamie 
materiāli.

Tā kā pēc Oktobra apvērsuma ar padomju varu sadarboties bija gatavi gandrīz 
vienīgi “kreisi”, avangardistiski noskaņoti mākslinieki, viņi arī sākotnēji sastādīja 
padomju mākslinieku vairākumu. Šai laikā mākslas dzīvē vēl valdīja plurālisms, 
kuru valdošā partija, valsts aparāts pagaidām piecieta. Vēl 1929. gadā latviešu 
mākslas zinātnieks R. Pelše, atsaucoties uz 1925. gada 1. jūlijā avīzē “Правда” 
(Taisnība) publicēto VK(b)P CK rezolūciju par partijas politiku daiļliteratūras 
jomā, kurā bija atzīts, ka, “pirms revolūcija nav radījusi savu noteiktu stilu, 
partija nevar sevi pasludināt par kāda viena virziena piekritēju, tai jāpieļauj 
dažādu grupējumu, strāvojumu sacensība dotajā jomā”, rakstīja, ka “neviens 
1925. gada rezolūcijas principiāla rezolūcijas atzinums līdz šim laikam nav vēl 
novecojis”.10  

Tiesa, jau skaidri iezīmējās atbalsts tai mākslai daļai, kuru varēja izmantot 
komunistiskās propagandas mērķiem. Uzvarējušās komunistiskās diktatūras 
īstenotāji kultūrā un mākslā centās nostiprināt “revolucionāro” virzienu. Kādam 
tam jābūt – par to 20. gados vēl varēja strīdēties, bet tam, ka nākotne pieder 
“revolucionārajai mākslai”, iebilst kļuva arvien grūtāk. 
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Pēc Pilsoņu kara noslēguma Maskavā dzīvoja arī vairāki profesionāli latviešu 
mākslinieki: V. Andersons, A. Drēviņš, G. Klucis, K. Veidemanis. Vēlāk profesionālo 
izglītību ieguva un nosauktajiem piebiedrojās P. Irbītis,11  V. Jakubs u.c. 

A. Drēviņš šai laikā jau bija sasniedzis zināmu briedumu un 1920. gadā 
tika uzaicināts strādāt par pedagogu pirmajā padomju mākslas augstskolā – 
Augstākajās mākslinieciski tehniskās darbnīcās Maskavā, kas neapšaubāmi 
nozīmēja viņa mākslinieciskās profesionalitātes augstu novērtējumu. Pārējie 
minētie mākslinieki beidza šīs darbnīcas (no 1926. gada – Augstāko mākslinieciski 
tehnisko institūtu), kur toreizējo krievu mākslas korifeju vadībā apguva radošam 
darbam nepieciešamās iemaņas. Jaunos māksliniekus, kuri bija mācījušies dažādu 
mākslas pedagogu darbnīcās, ietekmēja gan viņu skolotāju daiļrade, gan dažādi 
virzieni pasaules un Krievijas mākslā. 

Kaut divdesmitajos gados Padomju Krievijā, vēlāk – Padomju Savienībā, modē 
bija dažādi “kreisi” virzieni mākslā, avangardistiskie virzieni ieguva prioritāti, 
tika dibinātas galvenokārt dažādas “revolucionāro” mākslinieku apvienības, šis 
ietekmes spektrs vēl bija diezgan plašs.

Tā, piemēram, A. Drēviņš iestājās “Galējo novatoru mākslā asociācijā”, jo 
bija aizrāvies ar “supremātiski bezpriekšmetisko” mākslu,12  jeb, kā to nosaucis 
J. Siliņš, ar “ekstrēmo krievu konstruktīvismu”.13  Kā vēlāk rakstīja P. Irbītis, 
A. Drēviņš toreiz uzskatīja, ka bezpriekšmetiskajās krāsu figūrās “esot dinamika, 
pati revolūcija, brīnums, ka neviens to nesaprotot”.14 

G. Klucis studiju gados arī pārdzīvoja “kreiso” meklējumu periodu, viņa dar-
bos, kā to formulēja padomju mākslas zinātnieki, bija manāmas “formālisma 
un konstruktīvisma iezīmes”, arī pats viņš sevi dēvēja par “konstruktīvistu”.15  
Vēlāk pats G. Klucis rakstīja: “Tai laikā es biju pārliecināts, ka revolūcija prasa no 
mākslas jaunas formas, kuras nekad agrāk nav eksistējušas.”16  Gustavs Klucis 
sākotnēji skeptiski raudzījās uz pastāvošajām mākslinieku grupām un, nepieslejo-
ties nevienai no tām, centās patstāvīgi meklēt savu ceļu mākslā, taču vēlāk iestājās 
Krievijas revolucionāro grafiķu apvienībā, arī grupā “Октябрь” (Oktobris).17  

Arī citi latviešu gleznotāji iesaistījās dažādās mākslinieku apvienībās. Tā, 
K. Veidemanis zināmu laiku darbojās mākslinieku biedrībā “Бытие” (Esamība), 
kura, 1922. gadā nodibinoties, izvirzīja plašu uzdevumu “veicināt tēlotājas mākslas 
un mākslinieciskās kultūras attīstību valstī”, V. Andersons – Revolucionārās Krievi-
jas mākslinieku asociācijā (AXPP), K. Jakubs un P. Irbītis – jauno mākslinieku 
apvienībā “Рост” (Izaugsme), pēdējais arī grupā “Октябрь”.18  

Mākslinieku ideāli vēl tikai veidojās, tāpēc viņu noslieces visai bieži mainījās. 
Piemēram, V. Andersona daiļrades sākumu noteica impresionistu paraugi. Pēc 
intereses par impresionismu viņš pievērsās kubismam, vēlāk centās noformēt 
savu patstāvīgu māksliniecisko pozīciju – spektrismu, gleznojot zilā, pelēkā un 
dzeltenā krāsu gammā. Tam sekoja aizraušanās ar P. Končalovska, P. Sezāna u.c. 
ievērojamu mākslinieku daiļradi, bet jau 1922., 1923. gadā viņš tuvinājies reālisma 
principiem, reizē piedaloties gan apvienības “Бытие”, gan Revolucionārās Krievi-
jas mākslinieku asociācijas rīkotajās izstādēs.19  V. Andersona draugs                 
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     rakstnieks A. Ceplis to apzīmēja kā “tuvināšanos atpakaļ impresionistiem, 
līdzņemot meklēšanas periodā iegūto”. 1925. gadā mākslinieks nodarbojās ar 
ainavu glezniecību un, kā viņš pats ironizēja, tā bijusi “iziešana caur pēdējo 
skolu”.20 

1929. gadā no biedrības “Бытие” uz Revolucionārās Krievijas mākslinieku 
asociāciju pārgāja K. Veidemanis. No tās savukārt uz laiku it kā “tīri organiza
torisku cēloņu dēļ” izstājās A. Drēviņš. Viņš bija arī viens no Maskavas gleznotāju 
biedrības (OMX) dibinātājiem 1929. gadā.21  

1926. gada novembrī Maskavā notika latviešu mākslinieku grupas organizēšanas 
iniciatoru apspriede deviņu cilvēku sastāvā. To vidū bija arī V. Andersons un 
K. Veidemanis. Nolēma “grupu skaitīt par noorganizētu”. Tās mērķis bija “plašu 
latvju proletārisko mākslinieku (gleznotāju, grafiķu, tēlnieku u.c.) apvienība idejis-
kai sadarbībai latvju darbaļaužu revolucionārās kustības cīņu epizožu attēlošanā 
mākslas darbos, izstāžu rīkošanā utt.”.22  Taču apvienības organizēšanai traucēja 
nesaskaņas pašu iniciatoru vidū. Drīzumā presē parādījās K. Veidemaņa vēstule, 
kurā viņš paziņoja, ka no apvienības izstājies “pašā sākumā”, jo nevarējis piekrist 
tās vadības “seklajai un nepareizajai pieejai glezniecības jautājumos, sākot jau ar 
apvienības platformas jautājumu”.23  Mākslas zinātniece G. Tidomane uzskata, ka 
māksliniekos nebija vienotības jautājumā, vai vispār latviešiem ir vajadzīga sava 
mākslas apvienība.24  Šajos gados tāda apvienība tā arī nesāka funkcionēt.

Jau divdesmitajos gados V. Andersons, A. Drēviņš, K. Veidemanis, G. Klucis bija 
daudzu izstāžu dalībnieki gan Padomju Savienībā, gan ārzemēs, iemantodami 
ne tikai vietējās latviešu, bet arī plašākas sabiedrības ievērību. 

V. Andersons darbojās reklāmas jomā, vadīja Viskrievijas Centrālās izpildu 
komitejas darbinieku mākslas studiju Kremlī, viņa darbus reproducēja latviešu 
žurnāls “Darbs”, tie bija recenzēti centrālajā Padomju Savienības avīzē “Известия” 
(Ziņas).25  Divdesmito gadu vidū gleznotājs pārdzīvoja tā saucamos “komūnas 
gadus”. Uzturoties latviešu komūnā “Zemnieks” pie Maskavas, viņš ne tikai vadīja 
traktoru, bet arī radīja tematiskas gleznas “Kulšana”, “Cūkas saulē”, “Komūnas 
govju kopēja”. Par šo darbu ciklu A. Ceplis rakstīja: “.. lai arī vēl “saule un zaļš 
zars” bieži vien liekas pārāk iemīļots – tomēr galvenais motīvs, centrālā darba 
svira ir rokā: tas ir darbs.” 1926. gadā tapa slavenā glezna “Spalva un mauzeris” 
(A. Cepļa portrets). Šo gleznu nopirka Revolūcijas muzejs Maskavā. Tai sekoja 
citi darbi: “Pionieri”, “Piena ferma”, “Putnu ferma”. Visas tās bija tā sauktās 
“masu gleznas”. A. Ceplis uzsvēra: “Revolūcijas cilvēks savos darbos apmēram 
tā varētu apzīmēt šīs virzīšanās gaitu uz mērķi [..]. Tas nozīmē, ka gleznotājs 
soli pa solim tuvojas savai mākslinieciskajai gatavībai.”26  Tiesa, P. Irbītis par 
V. Andersona darbiem izteica citu, krietni prozaiskāku vērtējumu, kurš, manuprāt, 
precīzāk atainoja mākslinieka darba metodi: “.. viņš veikli uztver saules gaismā 
ņirbošu zilganu tāli un labi pieskaņo to rūpīgi izstrādātam priekšplānam – vai 
nu laukstrādnieku grupai, vai pionieru pulciņam, vai padomju saimniecības cūku 
baram.”27  Tā V. Andersons varēja turpināt savus meklējumus, gleznojot “tāli”    

Vitālijs Šalda84



un vienlaikus apmierinot ideoloģisko pieprasījumu pēc laukstrādnieku, pionieru 
vai padomju saimniecības cūku attēlojuma. 

1928. gadā Revolucionārās Krievijas mākslinieku asociācijas izstādē tika 
eksponēts V. Andersona cikls ar kopēju nosaukumu “Latvieši Maskavā”, kurā 
bija kā K. Marksa latviešu skolā, tā arī latviešu lauksaimniecības komūnā 
“Zemnieks” gleznotas studijas. Tajā pašā gadā Sarkanās armijas desmitgadei 
veltītajā izstādē28  V. Andersons piedalījās ar gleznu “Eseru sacelšanās likvidēšana 
Maskavā 1918. gada 7. jūlijā”.29  1929. gadā Revolūcijas mākslinieku asociācijas 
(AXP)30  izstādē valsts mākslas iepirkumu komisija nopirka V. Andersona gleznu 
“Aigba”, kura tika nodota Valsts Tretjakova galerijai. Tajā pašā gadā no Revolūcijas 
mākslinieku asociācijas izstādes “Mākslu masās” šī galerija iegādājās V. Andersona 
darbu “Ērgļu klintis”.31  Avīze “Krievijas Cīņa” 20. gadu beigās pamatoti rakstīja: 
“Andersons plaši pazīstams ar savām “Padomju saimniecības” gleznām un ainu 
no “strēlnieku cīņas Maskavā” un ģīmetnēm.”32  Parasti kopā ar V. Andersonu 
“laikmetam uzticīgu gleznotāju” kategorijā tika ieskaitīts arī K. Veidemanis.33  
1923. un 1924. gadā viņš uzturējās Vācijā, 1923.gadā sarīkoja izstādi Rīgā, 
pēc tam viņa darbu reprodukcijas parādījās ne tikai Krievijā iznākošajā žurnālā 
“Художник и зритель” (Mākslinieks un skatītājs), bet arī Latvijas ilustrētajos 
žurnālos. Par K. Veidemaņa gleznām recenzijas tika publicētas Latvijas un Vācijas 
presē.34  No 20. gadu sākuma viņš aktīvi darbojās kā dekorators Latviešu teātra 
studijā, vēlāk Valsts teātrī “Skatuve”.35  

1927. gada sākumā pie K. Veidemaņa ciemojās A. Ceplis. Viņš aprakstīja 
mākslinieka darba apstākļus: “Gleznotāja darbnīca atrodas viņa dzīvojamā un 
guļamā “zālē”, labāk sakot – mākslinieks dzīvo savā darbnīcā. Tādā šaurībā 
grūti strādāt pie plašām revolūcijas tēmām (jo molbertam iznāk visai maza 
kubatūra), un manim grūti pat gleznas apskatīt.” A. Ceplis izteica arī vērtējumus 
par gleznām. Par agrākajiem K. Veidemaņa darbiem tas skanēja: “Labi, kubisms, 
aizgriešanās no parastā reālā, bet toties svaigums, meklēšanas drošums, skaidra 
krāsa un līnija.” To, ka šis “mazliet ekstrēmais meklēšanas periods” neesot bijis 
velts, rādot viņa vēlākie darbi.36  

A. Drēviņš aktīvi strādāja Valsts augstākajās mākslinieciski tehniskajās 
darbnīcās, kļuva par profesoru. Tur viņš mācīja saviem audzēkņiem, ka ne viss 
gleznotais no dabas ir māksla, ka nepietiek ar dabas ārējā veidola atklāšanu, 
jāprot piekļūt pie tās apslēptās gleznieciskās būtības. Viņš apgalvoja, ka dabu, vai 
tā būtu ainava, portrets vai klusā daba, nevajag gleznot “dabiski”, ka dabai uz 
audekla gleznieciskās valodas koncentrācijas rezultātā jāpārtop par kādu “jaunu 
realitāti”, kura neatpaliek no dabas, bet zināmā mērā pat pārspēj to.37 

Kad 1922. gadā Berlīnē Van Dimena galerijā notika grandioza krievu avangar
distu izstāde, kura radīja īstu sajūsmas vilni Rietumu mākslinieku vidū un atstāja 
milzīgu ietekmi uz Eiropas avangardu, tās dalībnieku vidū bija arī A. Drēviņš.38  
Kopš 1923. gada viņš pievērsās ainavu glezniecībai, daudz gleznoja Piemaska-
vas ainavas, Altaja un Kazahijas dabu. Šī cikla darbos, pēc mākslas zinātnieku 
atzinuma, vērojama vislielākā viņa tuvināšanās dabai.39 
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Taèu Augstâkajâ mâkslinieciski tehniskajâ institûtâ vçrpâs intrigas, norisa
konflikti, no kuriem A. Drçviòs centâs palikt malâ.40  Tâ laika padomju kritika
pret A. Drçviòa daiïradi nereti izturçjâs, kâ rakstîja viòa bijuðais skolnieks
mâkslinieks B. Ribèenkovs, “pavirði un vienpusîgi”, nosodot par tautai nesapro-
tamiem darbiem. “Lai kaut kâ mîkstinâtu ðos triecienus, A. Drçviòð ar meþoòa
viltîbu laiku pa laikam paziòoja, ka viòa audekli ir mâcîbu darbi, kuru uzdevums
ir tikai glezniecisko lîdzekïu un mâkslinieciskâs meistarîbas paaugstinâðana.”41

Arî J. Siliòð, atzîmçjot, ka A. Drçviòa darbos var izdalît divas grupas: “Vienâ darbu
daïâ it kâ sapnî redzçtas ainas, tçlotas naivâ, primitîvâ iekðskatâ. [..] Otra darbu
kategorija – tradicionâlais reâlisms, þanriski figurâlie tçlojumi ar miesu, apaïotîbu,
substanci ..,”42  faktiski ir atklâjis mâkslinieka piemçroðanos apstâkïiem, vçlmi
ar obligâto nodevu doðanu valdoðajai ideoloìijai vismaz daïçji saglabât radoðo
brîvîbu.

Ðâdai taktikai bija pagaidu panâkumi. Viòa darbu “Rudens” 1928. gadâ nopirka
Valsts izglîtîbas komisariâta izveidotâ komisija mâkslas darbu iepirkðanai.43  Atzinîgi
tika novçrtçta viòa atteikðanâs no bezpriekðmetisma un pievçrðanâs dabas
tematikai. 1928. gadâ A. Drçviòam un viòa dzîvesbiedrei gleznotâjai N. Udaïcovai
veltîtajâ ziòojumâ Krievu muzejâ mâkslas kritiíis N. Puòins visai cerîgi vçrtçja
viòu daiïrades perspektîvas: “Udaïcovas un Drçviòa atieðana no formâlisma uz
emociju ceïa pasaules uztveres pilnîbas izteikðanai ir tipisks ceïð krievu mâkslai.
Formâlistu lozunga vietâ “strâdâ pie formas, pârçjais nâks pats no sevis” Udaïcovai
un Drçviòam ir tipisks ja ne pretçjais, tad –“strâdâ pie tâ un cita vienâdâ mçrâ”.44

G. Klucis darbojâs grafikas un dekoratîvâs mâkslas laukâ, ilustrçja grâmatas,
darinâja mâksliniecisko ietçrpu þurnâliem; 1923., 1924. un 1928. gadâ viòð ar savâm
konstrukcijâm piedalîjâs PSRS rûpniecîbas izstâþu mâkslinieciskajâ noformçðanâ
Berlînç, Parîzç un Íelnç. No 1924. gada viòu uzaicinâja par kolorîta disciplînu
pedagogu Augstâkajâs mâkslinieciski tehniskajâs darbnîcâs. G. Klucis, kurð jau
1918. un 1919. gadâ savos darbos bija izmantojis fotogrâfijas, 1921. gadâ radîja
pirmâs fotomontâþas tehnikâ darinâtas tematiskas kompozîcijas. 1924. gadâ viòð
ar jauno paòçmienu veidoja pirmos politiskos plakâtus. Tâ G. Klucis kïuva par pirmo
mâkslinieku, kurð tçlotâjas mâkslas kompozîcijâs, to apdarç, îpaði plakâtos, ieviesa
fotogrâfijas elementus, fotomontâþas paòçmienus. Viòa darinâtie plakâti iznâca
milzîgâs tirâþâs, viòð pats strauji kïuva populârs.45  Mâkslinieks ðai laikâ strâdâja
nenoguris. Savai dzîvesbiedrei Maskavas gleznotâjai V. Kulaginai 1928. gada jûlijâ
viòð rakstîja: “Patlaban ir vissasprindzinâtâkais un karstâkais darba laiks. Nekâ
neredzu – ne saules, ne dienas, ne arî, kâ nâkas, naktis. Ïoti daudz darba …”46

Par G. Kluèa darinâjumu tematisko aktualitâti var spriest pçc tâ, ka valsts
mâkslas darbu iepirkuma komisija 1930. gadâ nopirka viòa darbus “Piecgade”,
“Ïeòins un Staïins”.47  Toreiz un arî vçl ilgus gadus pçc tam G. Kluèa plakâti un
montâþas tika uztvertas kâ jaunîbas, entuziasma un uzvarçjuðâs revolûcijas
enerìijas atspoguïojums. Tikai mûsdienâs viens no mâkslinieka iemîïotajiem
paòçmieniem – ïauþu skudru pûþòa attçlojums zem vadoòu kâjâm – iegûst
pavisam citu skançjumu.48
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1. att. Gustava Kluèa jaunâko darbu
publikâcija þurnâlâ “Celtne” 1936. gadâ

(Nr. 11, ielîme, 869., 871. lp.).
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2. att. Gustava Kluèa jaunâko darbu publikâcija
þurnâlâ “Celtne” 1936. gadâ

(Nr. 11, ielîme, 870. lp.).
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No ðî îsâ latvieðu mâkslinieku 20. gadu veikuma uzskaitîjuma ir skaidrs, ka
viòi visi radoði darbojâs savâ profesijâ, guva ievçrîbu, kas tajâ laikâ nebija
iespçjams bez aktîvas savas sabiedriski politiskâs pozîcijas apliecinâðanas.

Arî 30. gados latvieðu mâkslinieki Maskavâ turpinâja enerìiski strâdât. Taèu
ðajâ laikâ notika ievçrojamas pârmaiòas kâ visas Padomju Savienîbas, tâ arî
latvieðu padomju mâkslinieku dzîves un darba apstâkïos.

Demokrâtiskâs sabiedrîbâs mâkslinieku “idejiskas svârstîbas”, sava ceïa mâkslâ
meklçjumi, arî pâreja no vienas radoðas grupas uz otru ir normâla, ikdieniðía
parâdîba. Turpretî Padomju Savienîbâ 20. gadu beigâs tâ vai cita gleznoðanas
maniere, piederîba pie tâs vai citas radoðâs inteliìences organizâcijas kïuva par
padomju mâkslinieka revolucionâri idejiskâ brieduma kritçriju. Politika arvien
vairâk sâka izkropïot mâkslas attîstîbas normâlo gaitu, ietekmçjot to ar daþâdu
“neproletârisku virzienu” nosodîjumiem un aizliegumiem. PSRS sâkâs periods,
kad no mâkslas un mâksliniekiem arvien noteiktâk tika prasîta tieða kalpoðana
varai. Tçlotâjmâkslai tâpat kâ literatûrai, mûzikai, kinomâkslai bija aktîvi
jâveicina totalitârâ reþîma nostiprinâðanâs. Tâdus ðíiriski “neitrâlus” þanrus kâ
ainava, klusâ daba varas nesçji uztvçra kâ kaut ko nelojâlu. Faktiski, sâkot no tâ
saucamâ “lielâ lûzuma gada” (1929. gads), partijas un valsts ideoloìiskâs iestâdes
izvçrsa cîòu par tâdu “proletârisko mâkslu”, kura nepieïâva vairs nekâdu citâdâk-
domâðanu. Ja pirmajos pçcoktobra gados jautâjums par to, kâdai bût padomju
mâkslai, bija tikai uzstâdîts, bet palika vçl neatbildçts, tad tagad situâcija bija
mainîjusies. Tagad atbildi arvien striktâk uzspieda partejiski valstiskais aparâts.
20. gadu beigâs un 30. gadu sâkumâ, iedibinoties staïiniskajai diktatûrai, ar
padomju varas aktîva piekritçja reputâciju vairs nepietika. Mâksla nevarçja
pastâvçt atrauti no vispârçjâs situâcijas valstî. Politiskais totalitârisms nevarçja
neatspoguïoties kultûras dzîvç. Patiesîba pçdçjâ instancç, vienpusîga izpratne
par sociâlistiskâs mâkslas uzdevumiem aizðíçrsoja ceïu daudziem radoðiem
meklçjumiem. Lai turpinâtu sekmîgi strâdât daiïrades jomâ, jau bija ne tikai
jâdemonstrç atbalsts “revolucionârajam” virzienam mâkslâ, bet arî jâcînâs pret
partijas un valsts vadîbas, to aparâtu kontrolçto mâkslinieku organizâciju
nosodîtajiem “nepareizajiem” novirzieniem mâkslâ, arî tad, ja tos atbalstîja kolçìi –
“kreisie” mâkslinieki, kuri vçl nesen bija sabiedrotie kopîgajâ cîòâ pret “veco,
burþuâzisko” mâkslu.

Ðo spiedienu “uz savas âdas” izjuta arî latvieðu mâkslinieki Maskavâ.
1930. gada 22. martâ Revolûcijas mâkslinieku asociâcijâ, kura 20. gadu beigâs,
kultivçjot reâlismu, pretendçja uz vienîgâs “pareizâs” padomju mâkslinieku
organizâcijas vietu, notika biedru “tîrîðanas” komisijas sçde. Tajâs tika skatîta
V. Andersona un K. Veidemaòa mâkslinieciskâ darbîba, viòu idejiskâ nostâja.
V. Andersonam nâcâs atbildçt uz vairâkiem, acîmredzot viòam ne visai patîkamiem
jautâjumiem. Viens no tiem skançja: “Kâda bija Jûsu nostâja ÏEF-a49  darbîbas
laikâ?” V. Andersons atbildçja, ka Pilsoòu kara laikâ, vadîdams latvieðu strçlnieku
tçlotâjas mâkslas studiju Kremlî, viòð, nebûdams skaidrîbâ par jautâjuma bûtîbu,
uzaicinâjis uz studiju divu pretçju uzskatu pârstâvjus – D. Ðèerbinovski un
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A. Radčenko. Viņš vadījies no atziņas, ka, ja divi kaujas, trešais var izdarīt pareizu 
secinājumu. Sekoja jautājumi par to, kā viņš vērtē grupu “Искусство” (Māksla) un 
vai pēc viņa domām Revolūcijas mākslinieku asociācijā  ir  jāuzņem “repinieši”.50  
Uz pirmo  jautājumu V. Andersons  atbildēja,  ka nespēj  dot  grupas  “Искусство” 
raksturojumu kopumā, pakavējoties pie dažiem šīs grupas māksliniekiem, kurus 
viņš cienot “kā meistarus”; uz otro – ka, pēc viņa domām, “repinieši” nav jāuzņem 
asociācijā, jo viņi esot “veci un konservatīvi”. Pēc tam V. Andersonu kā “gleznošanas 
meistaru un interesantu darbu autoru” raksturoja mākslinieks G. Šegals. Gleznotājs 
J. Kacmans pauda uzskatu, ka V. Andersons “asociācijai ir ļoti vērtīgs mākslinieks” 
un  “pastāv  sadzīves  un mākslinieciskie  priekšnoteikumi,  lai  viņš  kļūtu  par 
Revolūcijas mākslinieku”.  Cits  runātājs  (Kubardins)  nosauca V. Andersonu  par 
Revolūcijas mākslinieku asociācijas lietas entuziastu, atzīmēja viņa aktīvo dalību 
antireliģiskajā propagandā. 
K. Veidemanim nācās atbildēt uz jautājumiem, kāpēc viņš izstājies no apvienības 

“Бытие”  un  kāda  ir  viņa  attieksme  pret  reliģiju.  Norādot  uz  K. Veidemaņa 
meklējumiem, pāreju no impresionisma pie reālisma, tika arī jautāts, vai viņš uz-
skata reālismu par “sociāli pielietojamu formu”. Uz pirmo jautājumu K. Veidemanis 
paskaidroja, ka  jau pēc atgriešanās no Vācijas 1924. gadā viņš gribējis  iestāties 
Revolucionārās Krievijas mākslinieku asociācijā,  bet nav  ticis uzņemts. Uz otro 
jautājumu atbilde skanēja, ka viņš Maskavas Latviešu centrālajā strādnieku klubā 
vāc parakstus par latviešu [un vācu – V. Š.] luterāņu baznīcas Maskavā darbības 
pārtraukšanu; uz trešo – ka viņš “uzskata reālismu par vienīgo iespējamo formu, 
taču brīdina pret  tā aizstāšanu ar pasivitāti”. Pēc  tam mākslinieks  J. Čašņikovs, 
kurš bija sastapies ar K. Veidemaņa darbiem izdevniecībā, izteica viedokli, ka viņš 
“attīstīsies par interesantu mākslinieku”. 
Galu galā komisijas locekļiem nebija iebildumu pret V. Andersona un K. Veidemaņa 

palikšanu Revolūcijas mākslinieku asociācijā.51   Taču piedzīvotā procedūrai bija, 
domājams, jāatstāj paliekošs iespaids uz abu mākslinieku tālāko daiļradi. Nonākt 
ārpus Revolūcijas mākslinieku  asociācijas  šai  laikā  praktiski  nozīmēja  zaudēt 
iespējas piedalīties izstādēs, gūt valsts materiālu atbalstu. Ne velti V. Andersons 
un K. Veidemanis,  sākot  ar  1930. gadu,  “vieni  no  pirmajiem”  atsaucās KPFSR 
Tautas  komisāru  padomes  speciālam  lēmumam par mākslinieku  komandēšanu 
uz  jaunceltnēm un  kolhoziem  “tautas  saimniecības  rekonstrukcijas  gaitas  un 
darbaļaužu sadzīves studēšanai un attēlošanai mākslā”.52  
Šai  laikā  arī  padomju mākslinieku  organizācijas  pašas  demonstrēja  vēlmi 

pielikt savu roku “sociālisma celtniecības paātrināšanā”. Žurnāls “Искусство в 
массы”  (Mākslu – masās)  aicināja:  “Revolūcijas mākslinieki,  visi  uz  rūpnīcām 
un  fabrikām dižā  vēsturiskā uzdevuma –  piecgadu  plāna  aktīvas  izpildes  labā! 
Noformējiet sienas avīzes, sociālistiskās sacensības plāksnes, sarkanos stūrīšus, 
zīmējiet cīņas par rūpniecības finanšu plāna izpildi varoņus, šaustiet sienasavīžu 
karikatūrās slīmestus, ierāvējus, darba kavētājus, labākas vietas meklētājus, šaustiet 
birokrātismu, velciet dienas gaismā kaitniecību! Revolūcijas mākslinieki, visa šī 
darba veikšanai izvērsiet sociālistisko sacensību savā starpā [..] pasludiniet 
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sevi par triecienniekiem, iesaistieties brigâdçs, ko rada arodbiedrîbu organizâcijas,
likvidçjiet visas tçlotâjas mâkslas frontes atpalicîbu no kopçjâs cîòas frontes par
sociâlismu! Cînieties par piecgadi èetros gados!”53

Neatsaukties ðâdiem lçmumiem un aicinâjumiem nozîmçja nostâdît sevi ârpus
“sociâlisma cçlâju” rindâm. Arî nepietiekams entuziasms varçja traucçt turpmâko
darbîbu.

Daudzi mâkslinieki tika nosûtîti uz industriâlâs un kolhozu celtniecîbas
rajoniem. 1931. gada aprîlî KSFPR Tautas izglîtîbas komisariâta daiïliteratûras
un mâkslas galvenâs pârvaldes mâkslas sektora komisija izstrâdâja ðâdu
komandçjumu noteikumus un uzdevumus. Tajos bez attiecîgu mâkslas darbu
radîðanas ietilpa arî sabiedriskâ darba veikðana. 116 komandçjamo vidû bija arî
V. Andersons un A. Drçviòð. Pirmais komandçjuma laikâ Sarkanâs armijas daïâs
sagatavoja vairâkas gleznas, kuras arî pieòçma Viskrievijas mâkslinieku koope-
ratîvâs savienîbas ekspertu komisija. A. Drçviòð, kurð pabija Kazahijâ, nodeva
komisijai trîs gleznas, taèu tâs ar spriedumu “Konkrçtîbas trûkums darbos. Tçmai
nav sakara ar komandçjumu” tika atzîtas par nepieòemamâm.54

Pirms tam, 1930. gadâ sakarâ ar Augstâkâ mâkslinieciski tehniskâ institûta
slçgðanu un tâ vietâ jaunu mâcîbu iestâþu – Maskavas arhitektûras un Maskavas
mâkslas institûtu – radîðanu A. Drçviòð zaudçja pasniedzçja darbu. Acîmredzot,
tas bija liegts tâpçc, ka, pçc oficiâlo kritiíu 1931. gadâ izteiktâ atzinuma, viòð
esot “meþìîjis padomju jaunatnes smadzenes”.55

Faktiski viòð cieta gan par savu aizrauðanos ar ainavu, nevis revolucionâru vai
darbaïauþu–trieciennieku gleznoðanu, gan savu nestandarta, neatdarinâmo
gleznoðanas manieri. Kâ raksta mâkslas zinâtniece M. Jablonska, viòa mâksla
saturçja protestu pret augoðo padomju mâkslas parâdes grandiozitâtes uzspieðanu.56

Arî latvieðu presç A. Drçviòð saòçma kritiku. Ar A. Cepïa roku rakstîta, tâ bija
krietni vien saudzîgâka par Vissavienîbas mçroga kritiíu izteikumiem. Piemçram,
“peizâþu varam vçrtçt kâ vienpusîbu, ðaurîbu tagad, kad tçmu bagâtîba un
spilgtums kliedz pretî ik uz soïa, kad lielo darbu procesi prasâs pçc atspoguïo-
jumiem un tâlâkvirzîbas”. Arî A. Cepïa raksts, tâpat kâ agrâk minçtâs B. Ribèenkova
atmiòas, liecina, ka nelokâmas pretestîbas perspektîvu trûkumu partejiski
valstiskajâm prasîbâm saprata arî pats mâkslinieks. Tâpçc “viòa nâkamais, tâlâkais
solis, pçc viòa paða izteikumiem, – ieraut, iedzîvinât savâ organizçtajâ peizâþâ
cilvçku kâ darbojoðos vienîbu. Saistît peizâþu ar industrijas, ar mûsu jaundzîves
motîviem. Organiski ieauþot ðos elementus dabas attçlâ”.57

Tiesa, laikâ, kad A. Drçviòa glezniecîba tika asi kritizçta, Latvieðu kultûras
un izglîtîbas biedrîba “Prometejs” noslçdza ar viòu vairâkus lîgumus, centâs
finansiâli viòu atbalstît.58  Tomçr dzîvot kïuva arvien grûtâk, ne tikai morâli, bet
arî materiâli. A. Drçviòa dzîvoklî nekâdu mçbeïu, izòemot darba un reizç pusdienu
galdu un pâris vecu krçslu, nebija. Toties krita acîs divi veci, “kronim” piederoði
molberti. Çdiens arî bija ïoti pieticîgs.59  Lîdz 1938. gadam viòa parâds Viskrievijas
mâkslinieku kooperatîvajai savienîbai un biedrîbai “Prometejs” sastâdîja ap
11 tûkstoðiem rubïu.60
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Pirmajā acu uzmetienā liekas, ka it kā nav materiālu par kādām ideoloģiski 
politiskām grūtībām G. Kluča daiļradē. 1928., 1931., un arī vēl 1937. gadā pēc 
G. Kluča projekta tika iekārtotas padomju preses nodaļas Vispasaules izstādēs 
Cīrihē, Ķelnē un Parīzē. 30. gadu sākumā ar savām fotomontāžām G. Klucis iekaroja 
ievērojamu vietu politiskā plakāta žanrā. Jau darbu nosaukumi “Komunisms – tā 
ir padomju vara plus visas zemes elektrifikācija”, “Izpildīsim dižo darbu plānu”, 
“Nepa Krievija kļūs par sociālistisku Krieviju”, “Kulturāli dzīves apstākļi veicina 
darba ražīgumu” liecina, ka to autors atradās oficiālās padomju mākslas pirmajās 
rindās. G. Kluča mākslas politiskais asums un publicistiskā ievirze sevišķi iz-
teikti parādījās starptautiskajās plakātu izstādēs ārzemēs. Tai laikā pastāvošās 
vācu revolucionāro mākslinieku grupas “Rot Front” (Sarkanā fronte) biedri ir 
liecinājuši, ka “vācu revolucionārā fotomontāža daudzējādā ziņā esot pateicību 
parādā padomju fotomontāžai un tās radītājam G. Klucim”.61  Domājams, ka tieši šī 
padomju mākslas pioniera un padomju valsts sasniegumu popularizētāja pozīcija 
ļāva māksliniekam izvairīties no tiešas jaukšanās viņa daiļradē. Taču jau 30. gadu 
sākumā totalitārisma vēsmas nācās sajust arī G. Klucim.

1931. gada 11. martā VK(b)P CK pieņēma speciālu lēmumu par plakātu 
izmantošanu partijas propagandā, kurā pieprasīja pastiprināt kontroli pār 
plakātu produkciju, izmeklēt jautājumu par ideoloģiski kaitīgu plakātu un attēlu 
izdošanu.62  

G. Klucis šajā laikā aktīvi piedalījās diskusijā “Mākslas uzdevumi sakarā 
ar VK(b)P CK lēmumu par plakātu literatūru”, kur propagandēja fotomontāžas 
pielietošanu “revolucionārajā aģitācijā”. Viņš, uzstājoties ar ziņojumu Literatūras, 
mākslas un valodas institūtā, izteica “pareizus” – politiskajam režīmam vajadzīgus 
spriedumus: “Fotomontāžas kā šķiras ideoloģiskā ieroča kaujas uzdevums ir 
organizēt masu gribu, mobilizēt masu ap galvenajiem politiskajiem uzdevumiem, 
audzināt, informēt, virzīt uz partijas ģenerālās līnijas izpildi.”63  Taču dažus 
G. Kluča secinājumus apstrīdēja institūta telpisko mākslu sekcija, jo tie rādot, ka 
viņš vēl neesot spējis pilnībā pārvarēt kļūdas, saistītas ar grupu “Октябрь”, kurā 
mākslinieks sastāvēja. Ar to bija domāta fotomontāžas kā uz industriālo tehnoloģiju 
pamata radītas mākslas pretstatījums citiem tēlotājas mākslas veidiem. Kā atzīst 
G. Kluča daiļrades pētniece L. Oginska, viņa izteikumi, aizrautība ar savu iemīļoto 
mākslas paņēmienu deva ieganstu šādiem atzinumiem.64  Taču jāņem vērā, ka 
šajā laikā “kolektīvi” izteikts kritisks viedoklis jau varēja apdraudēt mākslinieka 
daiļrades tālāko attīstību. 

1932. gada 23. aprīlī VK(b)P CK pieņēma speciālu lēmumu par literatūras un 
mākslas organizāciju pārbūvi, tas izvirzīja uzdevumu uzsākt tiešu cīņu “pret 
antiproletāriskām, oportūnistiskām tendencēm un virzieniem daiļliteratūrā un 
mākslā”.65  Lēmums paredzēja daudzo mākslinieku grupu apvienošanu. Tas 
ideoloģiskajām iestādēm ievērojami atviegloja mākslas procesa “vadību”. Padomju 
mākslas vēstures literatūrā tika atzīts, ka vairāku mākslinieku grupu pastāvēšana 
bijusi attaisnojama iepriekšējā etapā, bet 30. gados tā zaudējusi jēgu, sākusi 
bremzēt padomju mākslas augšupejošo attīstību.66  Patiesībā šā lēmuma mērķis     
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bija ne tikai mâkslinieku spçku konsolidâcija, bet arî viòu centienu unifikâcija
un vienas radoðâs metodes, kura 1934. gadâ tika izvçrsti formulçta kâ
“sociâlistiskais reâlisms”, iedibinâðana. Norisa tçlotâjas mâkslas sasniegumu
revîzija. Cieta ne tikai moderno gleznoðanas skolu piekritçji, bet arî reâlisti bija
spiesti atstât novârtâ mâkslas plastisko pusi, lai uzsvçrtu mâkslas darbu saturu,
kurð tagad tika skatîts “sociâlisma sasniegumu svinîgas apdziedâðanas gaismâ”.
Lai padomju sabiedrîbas dzîvi arvien vairâk ietekmçjoðos totalitârâ reþîma melus
padarîtu pârliecinoðus, no mâksliniekiem tika prasîta detaïu dokumentâli precîza
atveidoðana, sava veida sîkmanîgs îstenîbas surogâts. Reâlisma saturs tika
saðaurinâts lîdz naturâlismam. Pçc lçmuma pieòemðanas izvçrtâs mâkslas vçsturç
bezprecedenta cîòa pret “formâlismu”. Nekompetenti spriedumi, direktîvi
norâdîjumi noteica padomju tçlotâjmâkslas attîstîbas gaitu.67  Oficiâlâ mâkslas
kritika brîdinâja: “Tas, kurð tulko CK lçmumu kâ amnestiju visâdâm antimark-
sistiskâm, antiïeòiniskâm tendencçm, mâkslas bezidejiskumam, tas rûgti
maldâs.”68

No ðî laika jebkâdi mâkslinieku mçìinâjumi izrauties no partijas norâdîjumu
loka bija lemti neveiksmei. Politiskais reþîms gan ar faktiski piespiedu
mâkslinieku apvienoðanu vienotâs organizâcijâs, gan ar ðaustoðu kritiku, gan ar
ievedamo valsts pasûtîjumu sistçmu varçja kontrolçt un virzît mâkslas attîstîbu.

1932. gada 25. jûnijâ tika organizçta Maskavas apgabala padomju mâkslinieku
savienîba (MOCCX). Visi ievçrojamâkie Maskavâ dzîvojoðie latvieðu mâkslinieki
kïuva par tâs biedriem, lîdz ar to bûdami spiesti rçíinâties ar oficiâlajâm
nostâdnçm.

1932. gadâ A. Drçviòa darbi kâ neatbilstoði padomju mâkslas pozîcijai tika
aizvâkti no Oktobra revolûcijas 15. gadadienai veltîtâs Vissavienîbas mâkslinieku
izstâdes.69  Tikai Krievijas Sociâlistiskâs Federatîvâs Padomju Republikas 15 gadu
jubilejas izstâdç, kâ liecinâjis L. Laicens, A. Drçviòam izdevâs eksponçt daþas
“nelielas gleznas”.70

Kritika nesaudzîgi ðaustîja A. Drçviòu. Viòð “zinâmâ mçrâ” tika pieskaitîts
tiem mâksliniekiem, kurus “nâkoties pieminçt”, runâjot par “ietekmi, kâdu atstâj
individuâlistiskais pesimisms, propagandçjoðs galçju subjektîvismu, kas noved
gan savu sekotâju – daiïdarbu radîtâju, gan darba cilvçku – skatîtâju, briesmîgu
fantomu un bezíermenisku ziedoðu abstrakciju pasaulç, ko radîjusi mâkslinieka
fantâzija.” A. Drçviòa darbi runâjot par “paðizolâciju no strâdnieku ðíiras
uzdevumiem, no dalîbas kultûras celtniecîbâ”. Ðo radoðo paðizolâciju nevarot
“novçrtçt citâdi kâ neprasmi vai nevçlçðanos ar savu darbu atsaukties uz
uzdevumu risinâðanu, kurus padomju mâksliniekiem izvirzîjusi strâdnieku ðíira.
Ðie noskaòojumi un radoðâs koncepcijas objektîvi – neatkarîgi no tâ, vai
mâkslinieks subjektîvi to vçlas vai ne, ir reakcionâra parâdîba, kura atspoguïo
kapitâlistisko elementu, kuri mûsu zemç sociâlisma uzvaras gaitâ tiek likvidçti
kâ ðíiras, pasaules uztveri”.71

Argumentçtu pieòçmumu par A. Drçviòa “noskaòojumiem un radoðajâm
koncepcijâm” jau mûsdienâs izteikusi mâkslas zinâtniece V. Starodubova. Viòa
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uzskata, ka 30. gadu sâkumâ pârdzîvotais nervu sasprindzinâjums, pastâvîgâ
jaunas nelaimes gaidîðana stindzinâja mâkslinieka gribu, un ðo baiïu hipnozi
viòð varçja pârvarçt, tikai izsakot to uz audekla. Te tad arî meklçjams cçlonis,
kâpçc ðâ perioda A. Drçviòa gleznas ar çkâm – barakâm, ar figûrâm – fantomiem,
uztveramâm kâ tuvojoðâs nelaimes materializçtas priekðnojautas, bija drûmas,
nospiedoðas bezizejas sajûtas piepildîtas. Tâpçc ðie darbi netika eksponçti, bet
to autors vainots visos “formâlisma” “nâves grçkos”, “prettautiskumâ”. Taèu
negleznot mâkslinieks nevarçja, jo, tikai materializçjot savas izjûtas gleznâs,
viòð atkal atguva spçju uztvert reâlâs dzîves formas un krâsas.72

Tâlaika Izglîtîbas ministrijas galvenais inspektors tçlotâjas mâkslas lietâs
kritiíis O. Beskins par A. Drçviòu rakstîja: “Materialitâte, priekðmetiskums,
dzîvîgums ir dziïi naidîgi viòa daiïradei. Viòð glezno nevis dabu, bet tikai savas
atmiòas tçlus [..]. Mçs velti meklçsim Drçviòa daiïradç mûsdienu tçlus.” Taèu
ðis oficiâlo iestâþu pârstâvis kâ pozitîvu atzîmçja A. Drçviòa uzstâðanos Maskavas
apgabala padomju mâkslinieku savienîbas sçdç, kurâ viòð, konstatçjis, ka “kreiso”
mâkslinieku, kuru vidû bija arî viòð pats, politiskâ apziòa vçl esot gauþâm vâja,
vçrsâs pie “kreisâs frontes” ar aicinâjumu “pagriezties pret dzîvi, pret dabu”.73

Acîmredzot A. Drçviòð atkal bija lietojis “kara viltîbu” – ar savas “audzinâðanas
pozitîvo rezultâtu” demonstrçðanu centies paglâbties no iznîcinoðas kritikas,
saglabât iespçju strâdât. 1933. gadâ viòð devâs gleznot dabu uz Armçniju, centâs
pârvarçt savu nospiestîbas sajûtu. Taèu A. Drçviòam piemita tik spilgta
mâkslinieciskâ individualitâte, ka tâ arî vçlâk vienkârði nevarçja neizsaukt
“sociâlistiskâ reâlisma” mâkslas idejisko kuratoru uzbrukumus.

Reizç O. Beskins kâ mâkslinieka izaugsmes piemçru minçja G. Kluci, stâdîja
viòu par paraugu citiem “kreisajiem” mâksliniekiem. Kritiíis rakstîja: “Vai tad
no “kreiso” dzîlçm iznâkusî fotomontâþa nav iekarojusi sev kaujiniecisku politisku
vietu mûsu plakâtâ (ðeit îpaði jâatzîmç Kluèa darbi).”74  Taèu ðajâ laikâ G. Kluèa –
plakâtista darbâ jau iezîmçjâs krîze. Oficiâlo nostâdòu, tematikas vienpusîbas,
mâksliniecisko risinâjumu shematisma, ðablonu uzspieðana plakâtu autoriem
negatîvi ietekmçja viòu meistarîbu. Padomju plakâti zaudçja svaigumu, arî
G. Klucis izjuta neapmierinâtîbu ar savu vietu ðâ þanra attîstîbâ. Jau 1934. gadâ
samazinâjâs viòa veidoto plakâtu skaits, bet 1935.–1936. gadâ viòð gandrîz
pilnîbâ pârtrauca tos darinât.75

Diemþçl autora rîcîbâ esoðie materiâli tieði nerâda, kâ 20. gadu meklçjumu
perioda atmosfçra un ar tiem saistîtie vçlâkie pârmetumi “formâlismâ” ietekmçja
20. gadu otrajâ pusç Augstâko mâkslinieciski tehnisko institûtu beiguðos P. Irbîti
un V. Jakubu. Par ðâdu ietekmi var spriest tikai pçc konfliktu, iznîcinoðas kritikas
iztrûkuma pret viòu jaunradi.

P. Irbîtis, 1929.gadâ pabeidzis studijas, kïuva par Valsts Ermitâþas direktora
vietnieku Leòingradâ, bet ar 1932. gadu – par latvieðu kultûrizglîtîbas biedrîbas
“Prometejs” tçlotâjas mâkslas sekcijas vadîtâju un latvieðu padomju mâkslinieku
kopas priekðsçdçtâju, bija arî Maskavas arhitektûras institûta docents. Viòð
darbojâs kâ grafiíis, karikatûrists, darinâdams galvenokârt sadzîves satîras,
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šaržus. P. Irbītis radīja ļoti daudzu Maskavā dzīvojošo latviešu literātu, māk-
slinieku un sabiedrisko darbinieku šaržus, kuriem bija raksturīga izteiksmība 
un labsirdība.76 

Acīmredzot grafiskajos darbos, karikatūrās un šaržos bija grūti atrast 
“formālismu” vai citus nevēlamus “ismus”, tāpēc P. Irbītim arī nenācās sastap-
ties ar tādiem pārbaudījumiem kā, piemēram, A. Drēviņam.

V. Jakubs 1919. gadā Padomju Latvijā bija Malienas Revolucionārā tribunāla 
loceklis, pēc tam līdz 1923. gadam dienēja Sarkanajā armijā, 1924. gadā 
KK(b)P Maskavas komiteja viņu nosūtīja mācīties Augstākajās mākslinieciski 
tehniskajās darbnīcās. Sākotnēji V. Jakubs pievērsās tādam glezniecības stilam 
kā “sezānisms”, acīmredzot arī tādēļ, ka viņš mācījās I. Maškova darbnīcā, 
kurš bija viens no ievērojamākajiem šā virziena pārstāvjiem krievu mākslā. Pēc 
mākslas augstskolas beigšanas viņš ieņēma vairākus vadošus administratīvus 
un sabiedriskus amatus, pasniedza glezniecību Tēlotājas mākslas tehnikumā, 
piedalījās izstādēs. 1933. un 1937. gados viņš sarīkoja divas personālās izstādes. 
V. Jakuba darbu galvenā tematika bija “valsts aizsardzība”. Lūk, daži viņa gleznu 
nosaukumi: “Politstunda uz kuģa”, “Šaušanas pulciņš”, “Sestdienas talka 
pierobežas kolhozā”, “Sardzē”, “1919. gada 13. janvāris Rīgā”.77 

1933. gadā žurnālā “Искусство” kritiķis A. Zamoškins par V. Jakubu rakstīja 
kā par nobriedušu mākslinieku, kurš turklāt nemaldīgi saprot savu vietu pa-
domju sabiedrībā: “Viņš ir izgājis mācību pie Maskavas sezānistiem. No viņiem 
viņš ir ieguvis to labākās īpašības: glezniecības ekspresivitāti, tās izteiksmes 
sparu un pilnību, gleznieciskumu, dzīvespriecīgo optimismu, spirgto tuvību 
dabai. Šos progresīvos elementus viņš pakļāvis saviem apzinīgajiem mākslinieka 
centieniem padarīt savu mākslu par proletariāta cīņas ieroci par tā diktatūras 
nostiprināšanu, par sociālisma celtniecību. [..] Jo vairāk viņš aug, jo vairāk savus 
mākslinieciskos pārdzīvojumus, kaislības, sajūtas viņš dziļāk caurauž ar parti-
jisku mērķtiecību.”78  Arī kolēģis P. Irbītis sakarā ar V. Jakuba 1937. gada personālo 
izstādi presē uzteica V. Jakuba darbu sabiedriski politisko ievirzi, taču atzīmēja, 
ka “pirmais un visstiprākais iespaids no Jakuba darbiem ir viņa intensīvā, labi 
skanošā glezniecība”.79 

Atzīmējams, ka no četriem Latviešu kultūras un izglītības biedrības “Pro-
metejs” pasūtījuma darbiem – latviešu gleznotāju izpildītajiem P. Stučkas por-
tretiem tika pieņemti tikai divi – V. Jakuba un P. Irbīša darbi, bet K. Veidemaņa 
un V. Andersona viedojumos saskatīja par daudz formālisma.80 

Jāuzsver, ka bez nosauktajiem māksliniekiem Maskavā strādāja arī citi savās 
mākslas jomās ievērību guvuši latvieši. Taču līdzīgi P. Irbītim un V. Jakubam viņi 
bija ieņēmuši tādas nišas, kuras tos zināmā mērā pasargāja no pārmetumiem 
idejiski “nepareizā” mākslinieciskā darbībā.

Valsts Augstāko mākslinieciski tehnisko institūtu 1927. gadā beidza grafiķi 
P. Freiberga un K. Rinkuss. Viņi strādāja vairākās Maskavas izdevniecībās, to 
skaitā kokgrebuma tehnikā gatavoja ilustrācijas izdevniecībai “Prometejs”. 
P. Freiberga 30.gadu sākumā vadīja grafikas nodaļu Pedagoģiskās literatūras 
izdevniecībā.81  
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J. Lamberts, beidzis studijas un pastrādājis Rietumos, jau 1903. gadā 
uzsāka darbu Maskavas izdevēja I. Sitina tipogrāfijā (pēc Oktobra nosaukta 
par 1. paraugtipogrāfiju). No 1924. gada viņš strādāja žurnālā “Огонек”, bet 
no 1927. gada vadīja Fototehnikas katedru Poligrāfijas institūtā. J. Lamberts 
sarakstījis 38 grāmatas par fotogrāfijas un fotomehānikas jautājumiem, veicis 
vairākus izgudrojumus kā fotogrāfijas, tā arī poligrāfijas jomā.82 

No pašdarbnieces, mākslinieku – autodidaktu biedrības locekles par atzītu 
mākslinieci izauga A. Davidsone. 1933. gadā viņa saņēma Izglītības tautas 
komisariāta stipendiju mācībām skulptora N. Andrejeva studijā. Ievērību guva 
viņas skulptūras ar “pareizu” politisko ievirzi “Sevišķā Tālo austrumu” (par 
Sarkanās armijas Sevišķo Tālo austrumu armiju), “Tie, kuri tīra” (par partijas 
tīrīšanu), “Padomju jūras sardzē”.83  1932. gadā Odesas mākslas skolu beidza, 
1933. gadā ar P. Stučkas krūšutēlu un monumentāli dekoratīviem attēliem 
1934. gada 1. Maija svētkos Maskavā ievērību guva skulptors J. Kalniņš. Par 
viņa darbu idejisko ievirzi var spriest pēc bareljefa “Puškins un Majakovskis”, 
kurā V. Majakovskis bija ar roku apskāvis A. Puškinu.84 

Kā latviešu teātra dekorators, Valsts Universālveikala (slavenā GUM) reklāmu 
veidotājs, grāmatu ilustrators izdevniecībās, bet no 1928. gada kā zinātniski 
tehniskās kinofilmu fabrikas režisors multiplikators darbojās E. Grīnvalds. Ļoti 
augstu tika vērtēta viņa loma latviešu padomju izdevumu ilustrēšanā, karikatūru 
un šaržu veidošanā. P. Irbītis viņu raksturoja kā “vienīgo augsti kvalificēto Pa-
domju savienības kino speciālistu”.85 

No 1924. līdz 1927. gadam Valsts Universālveikalā par reklāmas mākslas 
nodaļas vadītāju un mākslinieku dekoratoru strādāja, pēc tam atsevišķus 
uzdevumus latviešu izdevniecībā “Prometejs” un citās iestādēs veica J. Griķis. 
1931. gadā par revolucionārajiem nopelniem viņš kļuva par tā saukto personālo 
pensionāru, bet kā ārštata darbinieks turpināja zīmēt vinjetes nedēļas laikrak-
stam “Latviešu Zemnieks”.86 

Domājams, ka tā nav nejaušība, ka par nosauktajiem māksliniekiem au-
toram neizdevās atrast ziņas, ka viņi būtu kā speciāli “audzināti” staļiniskā 
idejiskuma garā. Droši vien arī viņiem šī administratīvi idejiskā ietekmēšana 
nepagāja secen, taču kopumā viņu ieņemtās profesionālās nišas bija samērā 
drošas salīdzinājumā ar gleznotājiem, kuru darbi gan satura, gan formas ziņā 
nonāca politiski ideoloģisko iestāžu uzmanības centrā.

30. gados latviešu mākslinieki lielāku atbalstu kā līdz tam savai daiļradei 
varēja saņemt no savu tautiešu organizācijām Maskavā. Jau 20. gados viņu 
darbi tika izstādīti Maskavas Latviešu centrālajā strādnieku klubā.87  Pirms tam 
mākslinieki, kā rakstīja P. Irbītis, “neaizmirsa arī latviešu tēmas, bet pa lielākai 
daļai tās palika neizpildītas, jo nebij tiešu pasūtījumu, nebij tiešas bāzes”.88  
30. gadu sākumā stāvoklis mainījās, uzlabojās mākslinieku materiālie apstākļi. 
Tos sāka atbalstīt Latviešu kultūras un izglītības biedrība “Prometejs”. 1932. gadā 
tā nodibināja tēlojošās mākslas sekciju, 1933. gadā uzbūvētajā “Prometeja” ēkā 
ierīkoja mākslinieku darbnīcas. Biedrība māksliniekiem apmaksāja komandē-
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jumus uz latvieðu lauksaimniecîbas kolektîviem. “Prometeja” kultûras sektors
slçdza lîgumus ar mâksliniekiem par tematisku gleznu darinâðanu, kuras pçc
tam izplatîja reprodukciju vai atklâtòu veidâ. Tâ faktiski tika noteikta arî darbu
tematika. Lûk, ko par to rakstîja laikraksts “Komunâru Cîòa”: “Sabiedriski vçrtîgas
tçmas mâksliniekiem dod kultûrsektora izstrâdâtais mâkslas darbu tematiskais
plâns. Tur ir 1905. gads, strçlnieki Oktobra cîòâs un daþâdâs frontçs. Tur ir
Padomju Latvija un Baltâs Latvijas terors pret strâdniecîbu un bezdarba posts.
Tur ir bijuðo sarkano strçlnieku tâlâkâs gaitas sociâlistiskajâ padomju valstî.”89

Sarkanâs armijas 15. gadadienai veltîtajâ izstâdç tika eksponçti V. Andersona
un K. Veidemaòa latvieðu strçlnieku tçmai veltîtie darbi: “Latvieðu sarkanie
strçlnieki pârrauj Deòikina fronti” un “Latvieðu strçlnieki forsç Dòepru pie
Kahovkas”. Abu gleznotâju daiïradç ienâca arî industrializâcijas tçma.
V. Andersona darinâto gleznu nosaukumi bija: “Metâlapstrâdes cehs”, “Tçraud-
lieðanas cehs”, “Petrovska rûpnîcas domnas”, K. Veidemaòa – “Donbasa ogïu
ðahta”, “Lidmaðîna “Padomju zeme””. Mâkslinieki radîja arî virkni latvieðu
revolucionârâs kustîbas dalîbnieku, kultûras darbinieku portretu. 1935. gadâ tika
sarîkota K. Veidemaòa, bet 1936. gadâ – V. Andersona personâlâ izstâde. Pirmais
jau bija radîjis vairâk par 100 gleznâm. Pçdçjais izstâdîja 62 darbus.90

“Prometeja” apmaksâto tematisko pasûtîjumu gatavoðana gleznotâjiem deva
zinâmu droðîbu ne tik daudz mâkslinieciskajâ konkurencç, kâ politiskajâ cîòâ
par tiesîbâm strâdât savu darbu bez Vissavienîbas kritikas vajâðanâm. P. Irbîtis
savus amata brâïus aicinâja, nepârtraucot darbu “krievu mâkslas organizâcijâs”,
strâdât tâ, “lai latviskâm gleznâm piekristu galvenâ loma”.91  Iespçjams, ka ðî
aicinâjuma pamatâ bija gan rûpes par latvieðu nacionâlâs mâkslas attîstîbu, gan
arî sapratne par iespçju tâdâ veidâ kaut daïçji paglâbties no obligâtajâm
mâksliniekiem izvirzâmajâm politiskajâm nostâdnçm. Ne velti tad, kad sareþìîjâs
stâvoklis plakâtu veidoðanas jomâ, G. Klucis izteica vçlmi “turpmâk strâdât arî
nacionâlâ darbâ”.92

Interesanti, ka 1934. gadâ, kad Maskavâ norisa Vissavienîbas biedrîbas
kultûras sakariem ar ârzemçm sarîkotâ Latvijas Republikas mâkslinieku izstâde,
kurâ bija pârstâvçti B. Dzeòa, Ì. Eliasa, J. Grosvalda, J. Kazaka, K. Ubâna,
J. Madernieka, E. Meldera, V. Purvîða, Oto un Ugas Skulmes, J. Tilberga, V. Tones,
T. Zaïkalna darbi, recenzents P. Irbîts atzina, ka “daïa Latvijas mâkslinieku
pietiekoði stipra, lai radîtu visos elementos labi noskaòotus mâkslas darbus”,
izteica arî citus atzinîgus vârdus, tomçr beigâs sliktâko padomju ideoloìijas
paraugu garâ piemetinâja: “Un tomçr, mâksla ir ne tikai formas virtuozitâte,
mâkslai piemît arî sabiedriski audzinoða, ideoloìiska vçrtîba, kuru nosaka ðíiru
attiecîbas, ðíiru cîòa. Kâ tâda tagadçjâ Latvijas mâksla ir tukða, bez perspektîvâm
uz tâlâkizveidi un augðanu.”93  Ir saprotams, ka recenzents citâdâk nedrîkstçja
vçrtçt “ðíiriski sveðos” mâkslas darbus, taèu, izlasot recenzijas pçdçjo teikumu,
nevilðus rodas jautâjums, vai viòð un arî citi latvieðu padomju mâkslinieki tajâ
laikâ vçl saskatîja perspektîvas savai mâkslinieciskajai izaugsmei?
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viņš un arī citi latviešu padomju mākslinieki tajā laikā vēl saskatīja perspektīvas 
savai mākslinieciskajai izaugsmei? 

30. gadu otrā puse atnesa jaunus uzbrukumus māksliniekiem, kuri jau agrāk 
bija piedzīvojuši pārmetumus “formālismā”. Tagad šajos uzbrukumos aktīvi 
piedalījās arī latviešu sabiedriskās iestādes.

1936. gada 10. martā sakarā ar avīzē “Правда” publicētajiem rakstiem “Saju-
kums mūzikas vietā” (Сумбур вместо музыки) un “Viltus balets” (Балетная 
фальшь) notika Maskavas mākslinieku savienības valdes sēde, veltīta cīņai 
pret “formālismu” un “naturālismu”. Par vienu no galvenajiem apspriežamajiem 
jautājumiem kļuva A. Drēviņa daiļrade. Līdz depresijai novestais mākslinieks 
tomēr centās aizstāvēt savus principus. Viņa aizstāvības runā iezīmējās vairāki 
būtiski momenti. Pirmkārt, viņš tāpat kā iepriekš it kā nožēloja savas agrākās 
“kļūdas”. “Es savā ceļā esmu izmēģinājis ļoti daudz. Pārdzīvojis daudz virzienu, 
izdarījis daudz kļūdu un no daudzām kļūdām atteicies.” Taču reizē viņš atzina, ka 
“mākslinieka kultūra ir ļoti sarežģīta un grūta lieta, tik viegli to nevar pārvarēt”. 
Otrkārt, A. Drēviņš norādīja uz tām metodēm, ar kādām mākslinieki tika ietekmēti. 
“Es biju uz Sergeja Gerasimova izstādi. Dažiem viņa darbiem es nepiekrītu, bet 
kritikā es lasu pilnīgi pretējo. Tāda dubultošanās pastāv visā mūsu dzīvē.” Viņš 
atcerējās arī savu pieredzi, to laiku, kad “ar ainavām kurp gribi, turp ej. Tam bija 
zināma ietekme. Es noslēdzos sevī”. Treškārt, mākslinieks principiāli izteicās par 
Padomju Savienībā kultivējamo “sociālistisko reālismu”. “Šeit runā par reālismu. 
Man, vidējam cilvēkam, skaidrs, ka šajā reālismā 50 procenti ir eklektisms. Šis 
ceļš man liekas ļoti viegls [..]. Jūs man nosauksiet Johansona94  vārdu, bet es 
jums pierādīšu, cik daudz viņam ir Repina atdarināšanas. Viņš ir spējīgs cilvēks, 
taču man ir skaidrs, ka tas ir eklektisms un atdarināšana.” A. Drēviņš sniedza 
arī Padomju Savienībā tēlotājmākslas attīstībā iedibinātās tendences vērtējumu: 
“Pastāv lielas briesmas tajā, ko mēs redzam mūsu izstādēs. Mušas sprāgst mūsu 
izstādēs. [Šeit atskanēja aplausi – V. Š.] Tas, biedri, tālu nenovedīs.” Šāda pozīcija 
izraisīja attiecīgus secinājumus. Kāds no klātesošajiem gleznotājiem (L. Vjaz-
menskis) paziņoja: “Es nešaubos par Drēviņa patiesumu, taču viņa konkrētais 
piemērs man rāda, ka viņš savā mākslinieciskajā estētikā atrodas tādā stāvoklī, 
kurš ir tiešā pretrunā ar politisko pasaules uzskatu [..]. Tas liek domāt, ka viņa 
māksliniecisko uzskatu pārbūve atpaliek no viņa kopējās virzības, viņa pasaules 
uzskata, pilsoniskā stāvokļa.”95 

Nākamajā dienā notika cita “formālismā” apvainota mākslinieka A. Fonvizina 
izstādes apspriešana. Arī tās gaitā O. Beskins, kurš jau 1933. gadā bija kritizējis 
A. Drēviņa darbus, atkal daudz vērības veltīja viņa daiļradei. Kritiķis atzina, ka 
pēdējā Viskrievijas kooperatīvās mākslinieku savienības mākslinieciskās padomes 
iepirkšanai atlasīto darbu vidū labākais piederējis A. Drēviņa otai. Viņš norādīja: 
“Tas bija prieks tāpēc, ka tas ir b[iedra] Drēviņa, mākslinieka, kas atrodas augstā 
profesionālā līmenī, ļoti laba tā, ko daži sauc par “glezniecisko masīvu” pazinēja, 
pārkārtošanās no formālistiskām pozīcijām [..]. Pēdējos trīs gados pēc visiem 
strīdiem par formālismu un Drēviņa nepiekrišana visiem strīdiem, bet Drēviņš ir 
nevaldāms un spītīgs cilvēks, Drēviņš ir sācis domāt par kļūdām un ir izdarījis 
secinājumus.” Lūk, kā tika attēlota A. Drēviņa glezna “Pēc medībām”: “.. tai nav 
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nekâda liela siþeta. Galds, uz tâ lieliska çdama klusâ daba, un sçd divi cilvçki,
atnâkuði no medîbâm. Blakus suns glauþas pie viena no viòiem. Ïoti vienkârðs
pçc satura siþets. Taèu te sçd divi mûsdienu cilvçki. Es skaidri iedomâjos, ka
viòi brîvdienâ vai arî atvaïinâjuma laikâ ar patiku pamedîjuði, bet rît ies uz savu
ikdienas darbu. Es, skatîtâjs, papildinâju ðo cilvçku biogrâfiju. Tâtad ðeit arî ir,
pçc manâm domâm, reâlistiskâ izjûta.” Pats A. Drçviòð, ignorçjot viòam paðam
veltîtâs uzslavas, aizstâvçja A. Fonvizinu un atkal kritizçja valstî pastâvoðo
situâciju: “Ir veikli cilvçki, kuri varbût nav diez cik cienîgi, bet iekârtojas. Tas
notiek ik uz soïa. Pie mums par to smejas un tam nepievçrð uzmanîbu. Cita
puse, kura ir pati svarîgâkâ un kura nomoka mâkslinieku daudz vairâk, – tie ir
daiïrades jautâjumi. Es pçdçjâ laikâ domâju, ka ðeit arî notiek milzîga
vardarbîba.”96

Faktiski mâkslinieks negribçja, nespçja turpinât jau agrâk viòa paða daïçji
aizsâkto pielâgoðanâs ceïu politiskajam reþîmam valstî, kuru viòam atkal visai
skaidri norâdîja O. Beskins, un gleznot naturâlistiskas ainiòas no “sociâlisma
cçlâju” dzîves. Tâ vietâ viòð pârgâja uzbrukumâ, centâs atmaskot valdoðo mâkslas
vadîbas sistçmu.

Aizsâktajâ “formâlisma un naturâlisma” apkaroðanas kampaòâ iesaistîjâs arî
latvieðu mâkslinieki. 7. un 8. aprîlî notika “latvju padomju mâkslinieku
konference”. Tâs dienaskârtîbâ bija vairâki jautâjumi, taèu pirmais un galvenais
skançja: “Par sociâlistisko reâlismu, pret formâlismu un rupju naturâlismu.”
Referâtu tajâ nolasîja Starptautiskâs mâkslinieku apvienîbas vadîtâjs A. Duruss.
Viòð mçìinâja savienot “sociâlistiskâ reâlisma” iedibinâðanas prasîbu ar
profesionâlu pieeju mâkslas darbiem. Pamatnostâdne skançja: “Tâdus
formâlistiski noskaòotus mâksliniekus, kuri savu formâlismu pârspçj, kâ,
piemçram, [..] Drçviòð, mçs varam tikai apsveikt. Formâlistu vidû ir daudz
apdâvinâtu mâkslinieku. Mçs neapkarojam viòus, bet tikai viòu formâlismu un
gribam, lai viòi aug sociâlistiskâ reâlisma virzienâ.” Analizçjot latvieðu
mâkslinieku veikumu, A. Duruss kâ vçrtîgus reâlistiskus darbus nosauca V. Jakuba
gleznu “Kartupeïu racçji”, A. Drçviòa “Meitene”, P. Irbîða “Pelçkâ portreja”. Toties
K. Veidemanis izpelnîjâs dalîtu vçrtçjumu. Pçdçjâs izstâdçs viòð iesniedzis vâjus
darbus. Tiesa, viòa glezna “Peldçtâja” râdot, ka mâkslinieks “savus gleznieciskos
lîdzekïus ir padarîjis smalkâkus, daudz vairâk iedziïinâjies tçla bûtîbâ”, bet viòam
tomçr vçl esot daudz jâstrâdâ, “lai uzveiktu savu naturâlismu”. V. Andersonam
piederot “daþi augsti kvalificçti darbi”, bet tomçr viòam “vçl ir daudz sausuma.
Andersons slikti rîkojas ar krâsâm”. G. Kluèa plakâti un fotomontâþas tika atzîtas
par augstvçrtîgiem mâkslas darbiem.

Pçc referâta acîmredzot daudzu klausîtâju domas izteica K. Rinkuss: “Pret
Durusa pamattçzçm man nav ko iebilst. Tâs ir tçzes, kuras nospraustas “Pravdâ”,
tâs ir partijas vadoðâs tçzes [..]. Bet jâjautâ, vai latvieðiem nebija neviena cilvçka,
kas varçtu atreferçt “Pravdas” rakstu latviski?”

Jautâjumam par mâkslas kvalitâtçm pievçrsâs arî P. Irbîts referâtâ “Par latvieðu
padomju mâkslinieku uzdevumiem masu politizglîtîbas darbâ”. Viòa secinâjumi
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toreizçjâ situâcijâ skançja visai íecerîgi. “Svarîgâkais mums ir stila jautâjums.
Stilu mçs nevaram patapinât ne no krievu, ne no Baltlatvijas mâksliniekiem.
Mums jârod savs stils ar zinâmiem nacionâliem elementiem.” 1936. gada situâcijâ
gana strikti skançja arî spriedums: “.. mçs nedrîkstam mâkslas lîmeòa ziòâ bût
zemâki par Baltlatvijas mâksliniekiem. Idejiskâ ziòâ mçs esam daudz pârâki,
meistarîbas ziòâ atpaliekam.” Acîmredzot jau pçc konferences tika izstrâdâta
rezolûcija, kuru 11. aprîlî apstiprinâja tajâ ievçlçtais latvju mâkslinieku birojs
(P. Irbîtis, K. Veidemanis, E. Grînvalds) ar aktîvistu – V. Andersona, A. Drçviòa,
V. Jakuba un J. Kalniòa – piedalîðanos. Protams, tajâ bija norâdîts, ka “visiem
latvju mâksliniekiem turpmâkâ darbâ jâvadâs no partijas centrâlorgâna “Pravda”
dotiem norâdîjumiem par atsvabinâðanos no rupja formâlisma un naturâlisma
iespaidiem mâkslâ”.97

Konferences materiâlus publicçja þurnâls “Celtne”98 , taèu zîmîgi, ka redakcijas
darbinieku sakarâ ar konferenci sagatavotajâ rakstâ A. Drçviòa darbu vçrtçjums bija
krietni vien negatîvâks nekâ konferencç izskançjuðais: “Drçviòa “Meitenç” vçl, bez
ðaubâm, nav pârvarçts formâlisms, pârâk liek sevi just subjektîvisms, viòa atrautîba
no îstenîbas ..”99  Tâlâkie notikumi ïauj domât, ka diezin vai tâ bija nejauðîba.

Daudz taktiskâk partijas lîniju uz “sociâlistiskâ reâlisma” balstîðanu realizçja
jau minçtais, ne tikai latvieðu, bet arî plaðâs citu tautu mâkslas zinâtnieku
aprindâs pazîstamais kritiíis R. Pelðe. Ja rakstnieks A. Ceplis, iztirzâjot 1936. gadâ
V. Andersona izstâdi Maskavas Latvieðu centrâlajâ strâdnieku klubâ, gleznotâja
daiïradi visnotaï slavçja un, salîdzinot viòa darbus ar jau minçtâs Latvijas
republikas mâkslinieku izstâdç redzçtajiem, izsaucâs: “Viòiem, ðiem miet-
pilsonîbâ un formâlîbâ svîstoðiem, derçtu paraudzîties, ar kâdu drosmi, ar kâdâm
krâsâm un cik veselîgi strâdâ padomju gleznotâjs Voldemârs Andersons, seviðíi
savos pçdçjos brieduma gados.”100  Savukârt R. Pelðes pieeja nebija tik vien-
nozîmîga. Viòð rakstîja: “V. Andersona dabas mîlestîba velk viòu vairâk meþos
un kalnos, laukos un pïavâs nekâ lielrûpniecîbas milzeòu celtnçs, rûkoòâ un
dûkoòâ.” Kritiíis norâdîja, ka “tâ, protams, ir zinâma vienpusîba. Tâda vienpusîba
neatvairâmi ved arî uz mâkslinieka jaunrades spçju tehnikas vienpusçju
vingrinâðanu, tâtad arî talanta vienpusçju attîstîbu.” R. Pelðe gan atzina, ka
“protams, mâksliniekam ir tiesîbas gleznot tâ, kâ viòð jût, saprot un prot”, bet
tûlît arî piebilda, ka “vietâ nav sevis paða, savas mâkslas apzagðana un savu
spçju saðaurinâðana”. Galvenais latvieðu mâkslas kritiía secinâjums skançja:
“.. b[iedram] Andersonam nenâktu par sliktu, ja tas piegrieztu vçrîbu arî
sabiedriskâs dzîves jautâjumiem. [..] Andersons jau sasniedzis pietiekami augstu
meistarîbu, kâdçï laiks íerties pie sareþìîtiem un grûtâkiem uzdevumiem.”101

Nav tieðu ziòu, kâ latvieðu mâkslinieki uztvçra kârtçjo politiski ideoloìiskâs
kritikas kampaòu, taèu viòu tâlâkâ darbîba liecina, ka daïa no viòiem tomçr
centâs izvairîties no taisnvirziena kalpoðanas “sociâlistiskajam reâlismam” un
vienkârðotas pievçrðanâs “sabiedriskâs dzîves jautâjumiem”. Bezperspektîvâs
cîòas vietâ pret oficiâlo ideoloìiju par mâkslas apvârðòu paplaðinâðanu viòi
izvçlçjâs citu risinâjumu – pievçrsâs paðdarbîbas mâkslinieku apmâcîbai un
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3. att. Kârïa Veidemaòa darbu publikâcija
þurnâlâ “Celtne” 1936. gadâ
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meklçja mâkslas jomas, kuras ïautu izvairîties no visaptveroðâs “sociâlistiskâ
reâlisma” kundzîbas.

Jau minçtajâ latvieðu mâkslinieku biroja un aktîva sçdç 1936. gada 11. maijâ
tika nolemts “noorganizçt pie Maskavas Latvieðu centrâlâ kluba priekðzîmîgu
tçlotâjas mâkslas studiju priekð paðdarbniekiem”. Turpretî lîdz tam iecerçto “pirmo
lielo vispârçjo latvieðu mâkslinieku darbu izstâdi nesteigt atvçrt rudenî 1936. gadâ,
bet atvçrt ne agrâk kâ februârî 1937.gadâ”.102  Acîmredzot mâkslinieki saprata, ka
plaða viòu darbu izstâde tajos apstâkïos var kïût par oficiâlâs kritikas uzbrukumu
objektu. Domâjams, ka arî konstatçjums “Celtnç”, ka A. Drçviòð un G. Klucis “latvju
tematikai sâk piegriezties tikai paðâ beidzamajâ laikâ”,103  atspoguïo ðo mâkslinieku
mçìinâjumus, atsakoties no “plaðâkâm” tçmâm un pievçrðoties “latvju tematikai”,
izvairîties no pakïauðanâs “sociâlistiskajai realitâtei”. G. Klucis ðajâ laikâ strâdâja
pie teorçtiska rokraksta ar zîmîgu virsrakstu “Tiesîbas uz eksperimentu”, atkal
pievçrsâs glezniecîbai, bija iecerçjis 1936. gadâ sarîkot personâlo izstâdi.104

Drîzumâ Maskavas Latvieðu centrâlajâ strâdnieku klubâ tika organizçta
mâkslas studija, tâs atbildîgais vadîtâjs kïuva V. Jakubs, bet kâ “mâcîbu spçki”
tika piesaistîti arî A. Drçviòð, P. Irbîtis, J. Kalniòð. Arî K. Marksa nepilnajâ latvieðu
vidusskolâ darbojâs gleznoðanas studija, ko vadîja P. Irbîtis.105

Pirmâ latvieðu padomju paðdarbîbas mâkslas izstâde Maskavâ ar vairâk nekâ
60 gleznâm un daudziem zîmçjumiem notika 1937. gada janvârî–februârî. Izstâde
tika sarîkota samçrâ negaidîti, tâpçc dalîbnieku skaits nebija visai kupls. Viòu
vairâkums bija maskavieði.106

Kâ niða, kurâ strâdâjot mâkslinieki bûtu mazâk pakïauti komunistisko ideologu
spiedienam, tika atrasta ornamentâlistika. 1936. gada novembrî kultûras un
izglîtîbas biedrîbas “Prometejs” mâkslas sekcijas sçdç, kurâ piedalîjâs arî vairâki
citi latvieðu sabiedriskie darbinieki un kurâ tika apspriesti “Prometeja” finansçto
mâkslinieku vasaras komandçjumu rezultâti uz latvieðu dzîves vietâm Padomju
Savienîbâ, izskançja ideja par latvieðu ornamentu krâjuma izdoðanu. G. Klucis
stâstîja, ka Harkovâ strâdâ latvieðu mâkslas izðuvumu pulciòð, bet tam nav
izðuvumu paraugu. To dzirdot, rakstnieks L. Laicens aicinâja: “.. vajaga izdot
nacionâlo ornamentu albumu [..]. Ja esam izdevuði Raini, Blaumani, latvju dainas,
vai tad nevarçtu izdot ðo ornamentu izlasi? Tas sievieðu rokdarbos ieies ïoti âtri.
Ja ðovasaras braucieni uz to bûtu ierosinâjuði, tas bûtu liels panâkums. Ar vadoòu
portrejâm vairs nepietiek, te vajaga arî glezniecîbu no citas puses ..” L. Laicens
nekautrçjâs dot mâjienu par “formâlistu” “medîbâm” mâkslinieku aprindâs: “Or-
naments ir formas elements. Mums nevajaga meklçt visur formâlismu. Tâ var arî
iznâkt, ka mçs paliksim bez formas.”107  Pçc apspriedes þurnâlâ “Celtne” parâdîjâs
P. Irbîða raksts par G. Kluci, tajâ izteikts viedoklis, ka “latvju darbaïaudis, bez
ðaubâm, apsveiks katru Kluèa latvisko mâkslas darbu, tâpat kâ lîdz ðim silti tika
uzòemti viòa plakâtos ieveidotie Staïina un Voroðilova attçli”. Reizç tika
propagandçta arî jaunâ ideja: “Lielu interesi Klucis piegrieþ arî latviskiem
rakstiem – ornamentiem. Pçc viòa domâm, “Prometejam” vajadzçtu izdot
ornamentu paraugus, jo klubos un kolektîvos vajadzîba pçc viòiem esot liela.”108
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Decembra beigâs par ieceri izdot latvieðu ornamentu un tautas tçrpu albumu
P. Irbîtis jau ziòoja “Prometeja” valdes sçdç. Valde nolçma atbalstît izdevumu un
uzdeva P. Irbîtim un G. Klucim íerties pie materiâlu vâkðanas un kârtoðanas.109

Starp citu, 1991. gadâ Kaselç izdotajâ G. Kluèa albumâ lîdzâs viòa “konstrukcijâm”,
plakâtiem, pilsçtas noformçjumiem parâdâs arî latvieðu tautas tçrpu zîmçjumi.110

Taèu uz sliekðòa bija jau briesmîgais 1937. gads.
Vçl gan fiziskas represijas nebija skâruðas latvieðu mâksliniekus. Maskavas

apgabala padomju mâkslinieku savienîbas 1937. gada februârî sastâdîtajâ izcilâko
padomju mâkslinieku raksturojumu kopojumâ – sava veida “rangu tabulâ”
G. Klucis tika pieskaitîts grupai, kura aptvçra “radoði un ideoloìiski augoðus
mâkslinieciskos spçkus”. Viòa paða raksturojumâ bija sacîts: “Mâkslinieks –
plakâtists, kurð savâ daiïradç plakâtos lieto fotomontâþu. Pçdçjos gados strâdâ
pie politiskajiem plakâtiem. Viòa mâkslinieciskâ daiïrade attîstâs galvenokârt
fotomontâþas izpçtes virzienâ.” A. Drçviòð tika pieskaitîts grupai, aptveroðai
“izveidojuðos meistarus, kuri pârslçguðies uz padomju tematiku un kuri cenðas
atspoguïot mûsdienu padomju îstenîbu”. A. Drçviòa personîgais raksturojums
skançja: “Piederçja bezpriekðmetnieku grupai, kuras vidû ieòçma izcilu vietu
pçc saviem formâlajiem sasniegumiem savu glezniecisko kvalitâðu ziòâ. No
1929. gada iezîmçjas straujð lûzums un viòð pâriet pie reâlistiskas ainavas.”
V. Jakuba vârds bija atrodams starp “jaunajiem mâksliniekiem”, kuri “ar saviem
darbiem kâ pa tematisko lîniju, tâ arî pçc glezniecîbas un grafikas un dekoratîvâs
noformçðanas meistarîbas apguves atrodas pastâvîgâ augðupejoðâ kustîbâ”.111

Paði mâkslinieki dzîvoja nâkotnes rûpçs. 1937. gada 21. martâ notika latvieðu
mâkslinieku sapulce. Tajâ V. Jakubs uztraucâs, ka “lîdzekïi priekð visas mâkslas
sekcijas uzturçðanas izpauþas viena rakstnieka honorârâ. Tas ir nepielaiþami.”
Viòu atbalstîja G. Klucis: “Jânovçrð lîdz ðim pastâvoðâ honorâru pazeminâðana,
jo tas faktiski nav honorârs, bet ubaga dâvana.” Taèu galvenâs G. Kluèa rûpes
bija par to, lai komandçjumus un lîdz ar to arî honorârus varçtu saòemt ne tikai
prominentie mâkslinieki: “Mçs, latvieðu mâkslinieki, esam ieinteresçti nacionâlâs
kultûras radîðanâ, bet “Prometejs” faktiski izolç latvieðu mâksliniekus no
latvieðiem.[..] Komandçjumos ir jâbrauc visiem, kuri dod derîgus darbus.” Tika
ievçlçti èetri cilvçki – A. Drçviòð, G. Klucis, V. Jakubs, V. Andersons, kuriem bija
jâaizstâv mâkslinieku prasîbas “Prometeja” valdes sçdç. K. Veidemanim bija
jâizstrâdâ rakstiski priekðlikumi.112

Jau aprîlî þurnâla “Celtne” kârtçjâ numurâ tika publicçts K. Veidemaòa raksts,
kurâ bija kritizçta “Prometeja” valde un tâ kultûras sektors par ievçrîbas trûkumu
tçlotâjas mâkslas sekcijai. Autors satraucâs, ka Oktobra revolûcijas 20., “jubilejas
gada budþets tçlotâjas mâkslas sekcijai tâ “apgriezts”, ka rodas jautâjums, vai
“Prometeja” valde pie budþeta apstiprinâðanas nav aizmirsusi tçlojoðâs mâkslas
ideoloìiski audzinoðo nozîmi [..]. No latvju gleznu izstâdçm, kur savâkts liels
procents labâko darbu, lîdz ðim “Prometejs” nav iegâdâjies nevienu darbu. Kâpçc
tâdi gadîjumi tiek laisti garâm?”113
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Tûlît nâkamajâ þurnâla numurâ sekoja P. Irbîða atbilde ar uzskaitîjumu, ko
tad “Prometejs” bija darîjis mâkslinieku labâ. Zîmîgi, ka jau sâkuðos plaðo
staïinisko represiju apstâkïos P. Irbîtis apgalvoja: “Ir visas iespçjas, lai padomju
latvju tçlojoðâ mâksla nemitîgi celtos augðup.” Tomçr svarîgâkais bija tas, ka
viòa rakstam bija pievienota redakcijas piebilde, kuru, ïoti iespçjams, bija
rakstîjusi redaktora vietniece J. Janele (Viena). Tâ faktiski bija politiska
denunciâcija. Lûk, ðî pasâþa: “Nav arî nekas dzirdçts, ka padomju latvju
mâkslinieki mçìinâtu dot novçrti, kâ realizçts latvju padomju tçlojoðâs mâkslas
nozarç mûsu partijas CK 1932. gada 23. aprîïa lçmums par literatûras–mâkslas
organizâciju pârkârtoðanu, ka, runâjot vispâr par cîòu pret grupismu,114  viòi
mçìinâtu atsegt konkrçtus grupisma faktus starp latvju padomju gleznotâjiem,
mçìinâtu novçrtçt savu darbu un nospraust savus turpmâkos uzdevumus,
vadoties no mûsu partijas CK ð[î] g[ada] februâra–marta plçnuma lçmumiem115

utt. Nevar bût divu domu, ka ðâda idejiski–politiska bezrûpîba ir galîgi
nepielaiþama un par to nes atbildîbu vispirmâ kârtâ latvju mâkslinieku birojs.”116

1937. gadâ izpildît prasîbu, lai mazâ latvieðu mâkslinieku kopa atrastu savâ
vidû kâdu partijas CK politikai nepakïâvîgu grupu, nozîmçja panâkt, lai mâkslinieki
nodotu cits citu droðîbas iestâdçm. Tâ kâ tas nebija darîts, vainîgie tika atrasti
vienkârði – visu mâkslinieku un îpaði viòu vçlçtâ biroja personâ. Neiepazîstoties
ar PSRS droðîbas iestâþu materiâliem, kuri diemþçl autoram nav pieejami, grûti
teikt, cik lielâ mçrâ tieði ðî denunciâcija ietekmçja viòu likteni, taèu pçc “idejiskâs”
ievirzes tâ bija tuvu vçlâkajâm apsûdzîbâm pret mâksliniekiem.

1937. un 1938. gadâ tika likvidçta gan kultûras un izglîtîbas biedrîba
“Prometejs”, gan citas latvieðu iestâdes, tika arestçti daudzi vairâk vai mazâk
ievçrojami darbinieki, kâ arî pilnîgi parasti, necili latvieðu darbaïaudis.

Represçja arî visus nosauktos latvieðu mâksliniekus: V. Andersonu, A. Drçviòu,
P. Irbîti, V. Jakubu, G. Kluci, K. Veidemani, arî daudzus citus. Viòiem tika
inkriminçti noziegumi, kurus tie nevarçja iedomâties pat visbriesmîgâkajos
murgos.

Tâ, K. Veidemanis bija spiests atzîties, ka kopð 1934. gada bijis “aktîvs
dalîbnieks latvieðu faðistiskâ nacionâlistiskâ organizâcijâ”, kura pastâvçjusi
biedrîbâ “Prometejs”, esot “kâ Maskavâ, tâ arî citâs pilsçtâs, padomju saim-
niecîbâs, kolhozos, kur koncentrçjâs latvieðu iedzîvotâji” veicis nacionâlistisku
propagandu, vervçjis tautieðus kontrrevolucionârâ organizâcijâ ar nolûku radît
latvieðu, îpaði jaunieðu, grupas, kurâm bûtu jâdod “nâvîgi” triecieni Sarkanâs
armijas aizmugurç, lai gâztu Padomju Savienîbâ pastâvoðo iekârtu un radîtu
faðistisku diktatûru lîdzîgu kâ Latvijâ. Jautâts par konkrçtiem kaitnieciskiem
uzdevumiem, K. Veidemanis atbildçja: “Konkrçtus uzdevumus [..] es nesaòçmu.
Bija k[ontr]r[revolucionâri] uzdevumi, taèu tikai vispârîga rakstura. Piemçram,
savâ mâkslinieka darbâ man bija uzdots gleznot tâdâ stilâ, lai gleznas izskatîtos
kâ tuvu stâvoðas kontrrevolucionârajam saturam, veikt rupjus sagrozîjumus un
neglîtinâjumus, ko es arî darîju [..]. Vienâ no braucieniem uz Birkmaòa vârdâ
nosaukto kolhozu Rietumu apg[abalâ] Smoïenskas gub[eròâ] es uzgleznoju
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4. att. Latvieðu mâkslinieku Krievijâ
darba atspoguïojums þurnâlâ

“Celtne”. 1936. gada Nr. 10., 12.
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5. att. Latvieðu mâkslinieku Krievijâ
darba atspoguïojums þurnâlâ
“Celtne”. 1936. gada Nr. 10.
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vairâkas gleznas no kolhoza dzîves tâ, lai dzîve kolhozâ tçlotos drûmâs krâsâs.”
Kad izmeklçtâjs viòam pârmeta savas teroristiskâs darbîbas noklusçðanu,
K. Veidemanis “atzinâs”: “Jâ, es tieðâm [..] biju teroristiskas grupas dalîbnieks
un tâs uzdevumâ veicu visus pasâkumus, kas bija saistîti ar teroristisku aktu
gatavoðanu [..] un teroristiska akta gatavoðanu izstâdç “Sociâlisma Industrija”,
kurai bija jâtiek atklâtai 1937. gada novembrî [..] taèu izstâde nenotika, un
terora akts tika atlikts lîdz labvçlîgam brîdim [..].”117

Mâkslinieki bija spiesti sniegt “liecîbas” arî par saviem kolçìiem. K. Veidemani
piespieda “atzîties”, ka viòu kontrrevolucionârâ, nacionâlistiskâ organizâcijâ
iesaistîjis P. Irbîtis.118

G. Klucis tika notiesâts uz savas “atzîðanâs” un V. Andersona un V. Jakuba
sniegto “liecîbu” pamata. Tiesa, P. Irbîtis, kurð it kâ esot “savervçjis” G. Kluci
nacionâlistiskajâ organizâcijâ, nekâdas pret viòu vçrstas liecîbas nesniedza.119

Taèu arî P. Irbîti piespieda “atzîties”, ka viòð “izlaidis pçc sava satura pretpadomju
gleznas”.120

A. Drçviòa 1938. gada 17. janvâra pratinâðanas protokolâ var lasît viòam
izspiestu liecîbu: “Jakubs, pazîstot mani kâ politiski nelîdzsvarotu un svârstîgu
politiskajos pasaules uzskatos, iesaistîja mani kontrrevolucionârâ nacionâlistiskâ
latvieðu organizâcijâ.” Tiesa, par ðîs organizâcijas uzdevumiem A. Drçviòð neko
nezinot. Taèu, jautâts otrreiz par tâs uzdevumiem, viòð “atcerçjâs” – tai esot
bijis jârada kontrrevolucionâras ðûniòas. Uz jautâjumu: “Kâ izpaudâs viòa
naidîgums pret padomju varu?” A. Drçviòð atbildçjis: “Es atbalstîju formâlistiskâs
pozîcijas mâkslâ un pretdarbojos sociâlistiskajam reâlismam un, kad nâca
norâdîjums sekot sociâlistiskajam reâlismam, es uzskatîju to par padomju varas
pâridarîjumu, ka tâ nedod brîvi strâdât un apspieþ mâkslinieka daiïradi, un tikai
1932. gadâ ar lielâm grûtîbâm es izlaboju sev formâlistiskâs tendences.” Uz
jautâjumu, vai viòð esot vedis kontrrevolucionâru aìitâciju latvieðu kolhozos,
A. Drçviòa atbilde skançja: “Es to nenoliedzu, es runâjos ar kolhozniekiem par
latvieðu dzîvi Padomju Savienîbâ, atcerçjos to, kâ dzîvo tauta Latvijâ. Par Latviju
es runâju kâ par savu dzimteni.”121

V. Andersonu, A. Drçviòu, E. Grînvaldu, P. Irbîti, V. Jakubu, G. Kluci, K. Veidemani
noðâva 1938. gada februârî.122  Pçc citâm ziòâm, G. Klucim spriedumu nenâcâs
izpildît, jo viòð mira nopratinâðanas laikâ.123  Pavisam Butovas poligonâ
Piemaskavâ noðâva ap pusotra desmita latvieðu mâkslinieku,124  nepaglâbâs arî
tie, kuri savâ profesijâ it kâ bija atraduði klusâkas niðas, strâdâja izdevniecîbâs
u.c.

Par mâkslinieku noslepkavoðanu viòu tuviniekiem nepaziòoja. A. Drçviòa
dzîvesbiedre mâksliniece N. Udaïcova lîdz pat 1956. gadam rakstîja apþçloðanas
lûgumus un pârtrauca to darît tikai pçc viòa rehabilitâcijas 1957. gadâ.125  Padomju
laika izdevumos mâkslinieku nâves datumi tika viltoti.

Saglabâjies Maskavas padomju mâkslinieku savienîbas valdes 1938. gada
15. februâra sçdes protokols, kurâ tika spriests par mâkslinieku izslçgðanu no
apvienîbas biedru rindâm “sakarâ ar viòu arestu un izsûtîðanu no Maskavas”.
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Izslēdzamo vidū bija arī visi tikko nosauktie latviešu mākslinieki. Pēc 
sarakstu nolasīšanas valdes locekļi bez jautājumiem nobalsoja par piedāvāto 
lēmumu.126 

Tā staļiniskā diktatūra pārmāca latviešu mākslinieku radošo darbību, viņu cen-
tienus pilnveidoties, izkopt savu meistarību, kalpot tautai. Līdz pat rehabilitācijai 
20. gs. 50. gados viņu darbi tika izņemti no visām ekspozīcijām, viņu vārdus 
bija aizliegts atklātībā pieminēt.

Likvidējot biedrību “Prometejs”, visas tās īpašumā esošās gleznas un 
skulptūras bija jānodod Finanšu tautas komisariātam “realizācijai un iegūto 
līdzekļu pārskaitīšanai valsts kases ienākumos”.127  G. Kluča “izmeklēšanas 
lietā” saglabājies viņa no 1918. līdz 1935. gadam radīto darbu saraksts, kuru 
vienīgais novērtēšanas kritērijs ir platība kvadrātmetros. Tā, politiskie plakāti 
aptvēra 75 kvadrātmetus, zīmējumi avīzei “Правда” – 4,9 kvadrātmetrus utt., 
kopā visi 17 gados mākslinieka radītie darbi – 100 kvadrātmetrus.128  Mūsdienās 
pēc tā, cik ātri “Sothby” izsolēs, strauji pieaugot cenai, tiek pārdoti G. Kluča darbi, 
var spriest, ka pasaules mākslas kolekcionāru vidū interese par viņa daiļradi ir 
milzīga.129 

A. Drēviņa arestā laikā viņa darbus no konfiskācijas paglāba dzīvesbiedre 
māksliniece N. Udaļcova, uzdodot tos par saviem. Gleznas noslēpa Drēviņu 
ģimenes aukle, vēlāk tās atkal nonāca mākslinieka sievas un dēla aprūpē.130 

Pēc rehabilitācijas latviešu mākslinieku darbi atkal tika izstādīti sabiedrības 
apskatei. Jāatzīmē, ka lielāko atzinību ir ieguvuši tieši tie mākslinieki, kuri 
visnoteiktāk pretojās padomju ideoloģijas un politikas spiedienam, pakļāvās tam 
tikai daļēji. Spītīgā nevēlēšanās sekot gataviem paraugiem, vēlme iet patstāvīgu 
ceļu mākslā noteica galvenokārt G. Kluča un A. Drēviņa daiļradi.

Pirmais jau dzīves laikā ieguva pasaules slavu. “Gandrīz viss no tā, kas ir 
šodienas mākslas arsenālā – kolāžas, eksperimentējot ar papīru un koku; instalācijas: 
iespaidīgi plakāti; iespaidīgas fotomontāžas – jau bija Klucim, kurš ir viens no 
pasaules 20. gadsimta mākslas redzamākajiem pārstāvjiem,” norāda vēsturnieks 
A. Stranga.131 

A. Drēviņam gandrīz visus 20.–30. gadus nācās cīnīties par tiesībām uz 
jaunradi. Mūsdienās ir notikušas vairākas A. Drēviņa darbu izstādes, tie atrodas 
Tretjakova galerijas pastāvīgajā ekspozīcijā. Iepazīstinot ārzemju skatītājus ar 
padomju mākslu, gandrīz vienmēr tiek demonstrētas arī A. Drēviņa gleznas.132  
Tiek atzīts, ka A. Drēviņš ir unikāla mākslinieciska personība laikmeta kultūras 
kontekstā,133  interesants ar savu atšķirīgumu no citiem gleznotājiem, ar kuriem 
viņš strādāja līdzās,134  ka viņa māksla apsteidza savu laikmetu,135  un tikai pārāk 
īsais dzīves laiks neļāva viņam sasniegt savu “zilo sapni” – panākt glezniecībā 
neizsakāma skaistuma un gudras vienkāršības sintēzi, ar to ieejot klasikā.136 

P. Irbītis 1936. gadā izteica domu, ka “latvju padomju māksliniekiem [..] piekrīt 
zināma loma nacionālās kultūras izveidošanā”,137  taču, kad Latvija 1940. gadā 
tika inkorporēta Padomju Savienības sastāvā, vietējiem māksliniekiem tā arī 
nekļuva pieejama tā pieredze, ko jau bija guvuši viņu bojā gājušie kolēģi Maskavā. 
Tikai pēc mākslinieku rehabilitācijas gadu gaitā viņu sasniegumi nonāca plašākā 
apritē. Tas diemžēl mazināja 20.–30. gadu latviešu padomju mākslinieku lomu 
“nacionālās kultūras izveidošanā”.
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Die lettischen mAler in moskAu 
(1922–1937)

Nach dem Ende des Bürgerkrieges in Russland ließen sich in Moskau mehrere 
lettische Künstler nieder. Ihre Ansichten waren von verschiedenen Malerschulen 
geprägt worden, jeder von ihnen suchte seinen eigenen Weg in der Kunst. Bereits 
in den 1920er Jahren waren die Letten V. Andersons, A. Drēviņš, K. Veidemanis, 
G. Klucis in ihren Berufen schöpferisch tätig, beteiligten sich an verschiedenen 
Ausstellungen sowohl in der UdSSR als auch im Ausland und verschafften sich 
Ansehen nicht nur unter dem lettischen Publikum, sondern auch in einer brei-
teren Öffentlichkeit.

In den 1920er Jahren herrschten in der sowjetischen Kunst die „linken“ – 
avantgardistischen Strömungen vor. Im Kunstleben war noch ein Pluralismus 
vorhanden, jedoch zeichnete sich immer mehr die Tendenz aus, dass vom Staat 
diejenigen Kunstrichtungen unterstützt wurden, die für die kommunistische 
Propaganda am besten genutzt werden konnten. Seit Ende der 1920er Jahre 
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verunstaltete die Politik der Sowjetunion immer stärker die normale Entwicklung
der Kunst. Nach der Gründung der stalinistischen Diktatur konnte die Kunst
nicht isoliert von der allgemeinen Situation im Staat bestehen. Umwälzende
Änderungen traten im Leben der ganzen Bevölkerung sowie auch im Leben und
Wirken der lettischen Künstler ein.

Am 22. März 1930 wurden auf einer Sitzung der „Reinigungskommission“
der Assoziation der Revolutionskünstler die schöpferische Tätigkeit und
ideologische Stellung der lettischen Künstler V. Andersons und K. Veidemanis
ausgewertet. Den Künstlern wurde keine Strafe auferlegt, jedoch wurde ihr
Schaffen von diesem Einschüchterungsversuch  stark beeinflusst.

A. Drçviòð wurde von seiner Arbeit als Lehrkraft an der Kunsthochschule
entlassen; seine Gemälde wurden nicht mehr ausgestellt. Von der offiziellen
Kunstkritik wurde er als „Formalist“ scharf getadelt. Der faktische Grund dieser
Kritik war seine Leidenschaft für die Landschaftsmalerei, die er gegenüber den
revolutionären Themen oder der Malerei, die die Arbeiter als “Stoßtrupps des
Sozialismusbaues“ porträtieren sollte, bevorzugte; ebenso kritisiert wurde auch
seine individuelle Malweise.

Im Schaffen von G. Klucis trat eine Krise ein. Die offizielle Einstellung, die
Einseitigkeit der Thematik, das Aufzwingen einer schematischen künstlerischen
Darstellung hatten einen äußerst negativen Einfluss auf seine Kunst. 1935/36
stellte er die Arbeit an politischen Plakaten fast ganz ein, obwohl diese ihm den
Ruhm eines Neuerers verschafft hatte.

Neben den oben erwähnten Künstlern wirkten in Moskau auch andere Letten,
die sich in der Kunst einen Namen gemacht hatten. Sie waren jedoch in andern
Kunstbereichen  tätig (Bildhauerei, Grafik), denen die Kommunistische Partei
und die sowjetischen Institutionen weniger Aufmerksamkeit schenkten.

Am 23. April 1932 wurde von dem Zentralkomitee der Kommunistisch-
bolschewistischen Partei Allrusslands ein spezieller Beschluss im Hinblick auf
die Umgestaltung der Literatur- und Kunstvereine gefasst; es wurde gefordert,
den Kampf „gegen antiproletarische, opportunistische Tendenzen und Richtungen
in der künstlerischen Literatur und Kunst“ zu verstärken. Infolge dieses
Beschlusses wurde ein in der Kunstgeschichte präzedensloser Kampf gegen den
„Formalismus“ entfaltet. Die Entwicklung der sowjetischen bildenden Kunst
wurde durch inkompetente Beurteilungen und von „oben“ gegebene Direktiven
gelenkt.

Zu Anfang der 1930er Jahre trat jedoch eine Verbesserung in der materiellen
Basis für die Arbeit lettischer Künstler ein. Sie wurden von dem lettischen Kultur-
und Bildungsverein „Prometejs“ unterstützt. Von diesem Verein wurden die
Dienstreisen lettischer Künstler zu lettischen Bauerngenossenschaften bezahlt,
es wurden Gemälde in Auftrag gegeben, wodurch auch die Thematik der Malerei
bestimmt wurde.

Die zweite Hälfte der 1930er Jahre brachte neue Angriffe auf die Künstler,
denen früher schon Vorwürfe wegen „Formalismus“ gemacht worden waren. Jetzt
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beteiligten sich an diesen Angriffen verstärkt auch lettische ehrenamtliche
Institutionen.

Die Tätigkeit der lettischen Künstler zeigt, dass wenigstens ein Teil von ihnen
versuchte, sich nicht dem „sozialistischen Realismus“ und dem herrschenden
politischen Regime bedingungslos zu fügen. Anstatt eines aussichtslosen
Kampfes gegen die offizielle Ideologie zur Erweiterung des künstlerischen
Horizonts schlugen sie einen anderen Weg ein: sie wurden Lehrer für
Laienkünstler oder wählten solche Bereiche der Kunst, in die man sich vor der
umfassenden Herrschaft des „sozialistischen Realismus“ zurückziehen konnte.
Dies brachte ihnen jedoch keine Hilfe; 1938 wurden all die genannten sowie
andere lettische Künstler Repressalien ausgeliefert.

Iesniegts 2005. gada 20. aprîlî
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