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kārļa ulmaņa autoritārā režīma laikā 
dibinātie mākslas muzeji un vēstures 

muzeju mākslas nodaļas. 
to likteņi padomju un vācu 

okupāciju laikā*

kārļa Ulmaņa autoritārā režīma uzsvērtā pievēršanās (izveidotās institūcijas, valsts finansiālais 
atbalsts, iedibinātie pasākumi) nacionālajai kultūrai, kas bieži izpaudās pozitīviskā (un tālab 
pārspīlētā) retorikā, veicināja – vairāk gan kvantitatīvi, ne kvalitatīvi – kultūras, tostarp 
tēlotājas mākslas dzīvi latvijā. Šādai attieksmei, sadarbojoties ar vietējiem profesionālajiem 
māksliniekiem, sekoja arī daudzas pašvaldības. 1936. gadā nodibināja Tukuma pilsētas mākslas 
muzeju, mazliet vēlāk darbību uzsāka Zemgales mākslas muzejs jelgavā, kura krājums Otrā 
pasaules kara laikā droši vien pilnībā tika iznīcināts. Plašāk rakstā apskatīta 1938. gadā dibinātā, 
bet darbību īsti neuzsākušā Cēsu pilsētas mākslas muzeja vēsture. 
Mākslas muzeju un mākslas ekspozīciju izveides ieceres vēstures vai novadpētniecības muzejos 
pārtrauca padomju okupācija 1940. gadā. Šie procesi atsākās nacistiskās Vācijas okupētajā 
latvijā, raksturojot tās iecietīgāku attieksmi pret šo kultūras daļu. Mākslas muzejus un vēstures 
muzeju mākslas nodaļas izveidoja vai par to domāja Piebalgā, kuldīgā, Madonā, alsungā, 
Ventspilī un Rēzeknē.
Rakstā ne tikai apskatīti mākslas dzīvi ietekmējošie procesi, bet arī apkopotas fragmentārās 
ziņas par aizmirstiem (īsu brīdi funkcionējušiem) mākslas muzejiem un ekspozīcijām. 
Atslēgvārdi: mākslas muzeji latvijā, kārļa Ulmaņa autoritārā režīma kultūras politika un tēlotāja 
māksla, tēlotājas mākslas dzīve nacistiskās Vācijas un PsRs okupētajā latvijā, Tukuma pilsētas 
mākslas muzejs, Zemgales mākslas muzejs, Piebalgas mākslas muzejs, Cēsu pilsētas mākslas 
muzejs, Valsts vēsturiskā muzeja filiāles kuldīgā un Daugavpilī.

latvijas Republikas mazliet vairāk nekā 20 pastāvēšanas gadi padomju 
okupācijas laikā ne gluži pelnīti daudzu apziņā saistījās galvenokārt ar kārli 

vēsture

* Raksta pamatā referāts, nolasīts letonikas 2. kongresa sekcijā “nacionālās identitātes un 
valstiskuma idejas formēšanās: kultūrvēsturiskie aspekti” (vadītāja asoc. prof. Dr. hist. Vija 
Daukšte) Valmierā 2007. gada 31. oktobrī.
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Ulmani. Viņa autoritārā režīma īsais piecu gadu laika posms, kurā viņš 
veica gan Ministru prezidenta, bet pēc alberta kvieša pilnvaru beigām 1936. 
gadā arī Valsts prezidenta funkcijas, un tā kultūras politika, tāpat kā tās 
praktiskie rezultāti, kuru apkopojums veidoja būtisku daļu labi apmeklētajā 
atmodas laika izstādē – 1990. gadā “latvijas kultūras politika: 1920–1940”, 
joprojām ir pētīšanas vērti. Viens no aspektiem ir Ulmaņlaikiem sekojošie 
gandrīz pusgadsimtu ilgie padomju okupācijas gadi, kas nereti mudina 
iecietīgāk attiekties pret to. Cits būtisks aspekts – šī laika kultūras dzīves 
procesu salīdzināšana ar nacistu īsāko okupāciju vai padomju okupācijas 
pirmajiem gadiem. Šajā rakstā līdz ar ieskatu Ulmaņa autoritārā režīma laika 
kultūrpolitikā un tās popularizēšanā tā laika publikācijās uzmanība veltīta 
tās ietekmei uz tēlotājas mākslas dzīvi, īpaši pievēršoties ārpus Rīgas jeb 
provinces mākslas muzejiem un Valsts vēsturiskā muzeja nodaļu mākslas 
ekspozīcijām, kā arī to likteņiem, mainoties okupācijas varām. 

Ulmaņa kultūrpolitika un tēlotāja māksla

lasot 20. gs. 30. gadu otrās puses runas un publikācijas, pat ņemot vērā, 
ka laika gaitā daudzi vārdi, tos publiski pārmērīgi lietojot, ir zaudējuši daļu 
sava sākotnējā satura tiešuma, joprojām spēj mulsināt un mudina meklēt 
iemeslus to viendabīgi pozitīvajām un tiešajām izpausmēm, cildinot Vadoņa 
veikumu, kas sekmējis latvijas neapturamo izaugsmi. Tas raksturīgas ne tikai 
preses publikācijām, bet arī prominentu sava laika zinātnieku, amatpersonu 
un kultūras darbinieku izteikumiem. 

Piemēram, latvijas Universitātes profesors, latvijas vēstures institūta 
direktors, arī izglītības ministrs vēsturnieks augusts Tentelis apgalvoja, ka 
“nav garīgas darbības aploka ne zinātnē, ne mākslās, kur mūsu Valsts un Ministru 
Prezidents nebūtu pieskāries ar savu atbalstošo roku un tā veicinājis viņu tālāko 
attīstību mūsu zemē”.1 

To pašu, nedaudz atturīgāk, atzina arī latvijas Mākslas akadēmijas 
prorektors, profesors gleznotājs jānis kuga: “Tādas iespējamības rosmei, kādas 
mums piešķīris mūsu Vadonis, grūti atrast citur pasaulē. Šajā ziņā mūs apskauž pat 
vecākas tautas ar ļoti bagātām kultūras tradīcijām.”2 

Var pieminēt arī Valsts kultūras padomes locekļa, profesora, Folkloras 
krātuves pārziņa kārļa strauberga nepravietiskos vārdus Draudzīgā 
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aicinājumā 5 gadu jubilejas pasākumā 1940. gadā: “Tagad vairs neviens nevar 
atņemt kultūru, valsti, neatkarību un brīvību latviešu tautai.”3

Vērts ielūkoties kārļa Ulmaņa izteikumos par latvijas kultūru, kuros 
akcentēti vēsturiski pamatotie un arī šodien globalizētajā pasaulē mazai 
nācijai būtiskie centieni saistīt tās attīstību ar jaunās valsts identitāti. Viņš 
norādīja: “Kultūra un gars lai paliek pirmā vietā visā garajā ceļā uz latvisku varenību 
un skaistumu!”4 Ulmanis, uzsverot, ka kultūrai jāiemieso latviskās kultūras 
varenība un skaistums, pretstatīja jaunās valsts kultūru citām kultūrām un 
tradīcijām: “Tikai viena kultūra Latvijā var būt–latviskā kultūra. Mūsu Latvijas 
valsts robežās vieta ir tikai latviskai kultūrai. Šī latviskā kultūra var būt ļoti iecietīga, 
tā var ļaut rasties vienam otram atzarojumam vai arī citādai izskaņai. Tikai jāatminas, 
ka latviskais novelk robežu, un visam citam vajaga ietilpināties šajā latviskā kultūrā, 
un ne otrādi.”5 Vēl tiešāk to uzsvēra sabiedrisko lietu ministrs alfreds bērziņš 
runā 1939. gada 22. decembrī: “[..] nacionāla un daiļa Latvija varēs augt tikai tad, 
kad būs dota iespēja ilgus gadus svešu varu māktai latviešu kultūras dzīvei uzsākt 
aktīvu atbrīvošanos no svešiem iespaidiem, piegriezties tās kultūras vērtībām, kuras 
bagātīgi rodamas pašā latviešu tautā.” 6

Uzsvērtā izvairīšanās un novēršanās no citu kultūru ietekmes izpaudās, arī 
latviešu kultūras veselīgo plauksmi pretstatot gadsimtiem ilgi dominējošās 
baltvācu kultūras nīkulībai. “Viss spirgtais un dzīvais, viss augošais un veselais, 
kas ir mūsu zemē, vienojies latvietības spēkā un Latvijas nacionālās valsts centienos. 
Mūsu nākotne nav vairs šķirama no latviešu kultūras. Mēs esam kalnā kāpēju tauta, 
kas piepildīs savu vēsturisko misiju, arī to, ko gadu simtus mūsu zemē nespēja vietējā 
vācietība.”7 

1935. gadā latviešu valoda tika noteikta par valsts valodu. laikmetu 
raksturo arī 1939. gada 21. decembrī pieņemtais likums par uzvārdu maiņu, 
kas ļāva uzvārdus ar nievājošu, neglītu vai piedauzīgu nozīmi, samaksājot 
vien 2,20 latus, aizstāt ar daiļskanīgākiem un retāk sastopamiem uzvārdiem. 
To izmantoja, atsakoties no vāciskajiem vai poliskajiem uzvārdiem, 
piemēram, gleznotājs arturs jēgers pārtapa par jūrasteteru, bet mākslinieks 
jānis borkovskis par Zemgalu. 

Valstiski atbalstītas un finansētas kultūras pamatfunkcija bija nevis 
mākslinieka pašizpausme vai jaunu formu un satura meklējumi, bet tā tika 
izprasta kā garīgas uzmundrināšanas pasākums. “Pie jums kādreiz aizbraucis 
un paskatījies bērniem acīs, un paklausījies, kādas dziesmiņas dzied, es skaidri 

78



kāRļa UlMaņa aUTORiTāRā RežīMa laikā DibināTie Mākslas MUZeji

redzēšu, vai viņiem ir šī jaunā ticība, stiprā ticība, vai ir muguras atliektas, vai 
taisnas palikušas. Nekāda tukša uzpūtība, ne lielība nav vajadzīga, bet šī ticība ir 
vajadzīga, bez tās cilvēks nav nekas.”8

kultūras nozīmīga daļa saistās ar padziļinātu pievēršanos latvijas 
vēsturei,9 nereti to pārmērīgi latviskojot.10 bet, nenoliedzami, Ulmaņa 
vienvaldības gados ne tikai tika rīkoti vērienīgi brīvdabas propagandas 
uzvedumi (kā “atdzimšanas dziesma”), kas tuvi mūsdienu šoviem, cenzētas 
vadonim nepieņemamas tēmas un ierobežota preses brīvība, bet arī realizēta 
noteikta valsts kultūrpolitika, tostarp izveidotas jaunas institūcijas un balvas. 
Valstiski finansētas un sabiedrības lielas daļas atbalstītās kultūras taustāmie 
sasniegumi tika mērīti statistiskos datos. Ulmanis norāda: “[..] sakāms tas pats: 
jaunas skolas, universitāte un citas augstākās mācību iestādes, mākslas un zinātnes 
iestādes, Kultūras fonds, grāmatu, žurnālu un laikrakstu miljoni. Skolēnu skaits 
divkāršojies, iespiesto grāmatu daudzums pieckārtīgi audzis. Zinātnē un mākslā 
milzum liels pūrs pielocīts. Mūsu vēstures pētīšana atdevusi latvju tautai viņas 
pagātni, patiesības un nacionālā gara apstarotu.”11

Valsts sasniegumu propagandisti reizēm pārspīlēti Ulmaņa kultūrpolitikas 
rezultātu izcelšanai izmantoja salīdzinājumu ar citu zemju inteliģences sūro, 
bezizejas stāvokli. nereti tuvojoties komiskām izpausmēm, valsts gādība par 
kultūras darbiniekiem tika slavināta anonīmu autoru preses publikācijās. 
“Cēsu Vēstis” rakstīja: “Ārzemēs rakstniekiem, māksliniekiem un inteliģentiem 
vispāri iet ļoti grūti. Rakstnieki un mākslinieki ar pasaules vārdiem nevar nopelnīt 
dzīves iztikas minimumu un spiesti nodoties citam darbam, kam tie nav radīti. Tautu 
savienības izdevumā publicēti drausmīgi skaitļi par pašnāvībām Eiropā. Vairāki 
tūkstoši rakstnieku, mākslinieku, ārstu, advokātu, arhitektu u.c. brīvo profesiju 
pārstāvju iet nāvē aiz trūkuma un bada. Un ne vien viņi, bet arī viņu ģimenes. Un 
kaut arī valstis šur tur šo to dara inteliģences stāvokļa atvieglošanai, tas tomēr ir 
ūdens piliens jūrā. Apdāvināti cilvēki, kas var un grib strādāt tautas labā, kas savu 
talantu ir pierādījuši, iet bojā. Kādēļ? Sabiedriskā struktūra un valsts organizācija 
tur ir tāda, ka bez viņiem var arī iztikt. Katrā ziņā viņi tur ir mazāk vajadzīgi kā 
lielgabalu lējēji vai kā partiju aģitatori.

Latvijā radošā inteliģence – rakstnieki, mākslinieki u.c. ir nostādīti ideālā stāvoklī 
salīdzinoši ar citu kultūras tautu kolēgām.”12

Vēsturnieki Ulmaņa kultūrpolitiku parasti pamatoti vērtē diezgan 
atzinīgi.13 Protams, ka Ulmaņa autoritārā režīma laikā izveidotās kultūras 
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institūcijas, tāpat kā iepriekš izveidotās, bija starp tām, ko padomju vara 
likvidēja drīz pēc okupācijas – 1940. gada vasarā–rudenī.14

Tēlotājas mākslas politika

Turpināja darboties kultūras fonds, kura darbības mērķus noteica tā jau-
nais likums. kultūras fonds ieviesa kopējo latvijas mākslinieku gadskārtējo 
izstāžu tradīciju,15 bet to katalogos tika formulēta Vadoņa atziņa, ka 
mākslinieciskai darbībai nepieciešams gan valsts, gan sabiedrības atbalsts. 
“Mums jārūpējas, lai šie mākslas darbi tiktu arī cienīti, un arī paši mākslinieki mums 
jācienī un jāgādā, lai viņi netraucēti varētu savus darbus veikt, lai viņu spārni varētu 
izaugt un viņu gars attīstīties, to nevar panākt tikai valdība vien, te jānāk palīgā visiem 
pilsoņiem,” atzina Ulmanis.16 kopējās latvijas mākslas izstādes apmeklēja 
diezgan ievērojams skatītāju skaits. kultūras fonda 2. izstādi 1935./1936. gadu 
mijā apmeklēja ap 17 000 skatītāju,17 bet 4. izstādi 1938./1939. gadu mijā 15 000 
apmeklētāju. Praktiskā valsts palīdzība izpaudās kultūras fonda izstādēs 
iepirktajos darbos. no kultūras fonda 4. izstādes tika iepirkti 116 darbi,18 kas 
bija gandrīz ceturtā daļa no izstādes katalogā minētajiem, 489 bija paredzēti 
“valsts iestāžu un skolas telpu izdaiļošanai”.19

Viens no būtiskākajiem Ulmaņa laika kultūras ierosinājumiem – 1935. gada 
kārļos uzsāktais un sabiedrībā populārais Draudzīgais aicinājums, ko, 
atzīmējot tā piekto gadadienu, traktēja kā veiksmīgu sabiedrības iesaistīšanu 
sabiedriski derīgā kultūras atbalsta darbā: “Prezidents devis smagu triecienu 
latviešu sabiedrības lielākam lāstam – gara kūtrībai, gļēvulībai, pašapmierinātībai 
un materiāliskam egoismam, un tā vietā licis aktīvu kultūras darbu vispārīgā 
mērogā.”20

Uzsākot šo iniciatīvu, Valsts prezidents aicināja pilsētniekus domās 
atgriezties laukos, kur dzīve rimtāka, mudināja atbalstīt viņu “dziņu pēc 
gaismas, pēc gara un prāta kopšanas”, atcerēties pirmo skolu, pagastu, to 
biedrības un baznīcas, aicināja ziedot tām grāmatas, citas kultūras vērtības 
un nepieciešamas lietas. “Dāvināsim viņiem grāmatas, gleznas, mākslas darbus, 
palīdzēsim katrs savai vecajai skolai tikt pie laba mūzikas instrumenta. Daudzas 
skolas, daudzi biedrību nami ir vēl vienmēr bez sava radio. Mūsu baznīcu sienas ir 
kailas un aukstas, lauku baznīcu zvani ar savām veca laika skaņām visai grūti spēj 
sirdis sasildīt un tās kopā aicināt. [..] Kam mājās daudz grāmatu, daudz gleznu vai 
citu skaistu mākslas darbu, dāvināsim daļu no tiem katrs sava pagasta biedrībai, 

80



kāRļa UlMaņa aUTORiTāRā RežīMa laikā DibināTie Mākslas MUZeji

katrs sava pagasta skolai.”21 skolām un pagastiem ar kultūras fonda palīdzību 
galvenokārt ziedoja grāmatas. kultūras fonds veica arī dāvināto gleznu 
ierāmēšanu. 

Pazīstamāks ir pirmais, 1935. gada aicinājums, bet kārlis Ulmanis to 
izteica katru gadu. 1938. gadā viņš uzsvēra kultūras vienojošo spēku: “Lai top 
grāmata, raksti, māksla un gara dzidrība par ticīgāko vienības ieroci, kas dos iespēju 
mums savā starpā sasaukties un sazināties pāri lejām un kalniem, pāri meža galiem, 
pāri gadu desmitiem un simtiem, pāri cilvēku dzīves metiem no sirmo matu rāmajām 
atziņām uz jaunības acu mirdzumu.”22 

Draudzīgā aicinājuma akcijas rezultāti bija patiešām iespaidīgi. četru 
gadu laikā – līdz 1939. gada 1. septembrim – tika ziedoti 500 825,50 lati, 
ziedotas vai kultūras fonda par ziedoto naudu iegādātas – 902 694 grāmatas, 
196 klavieres, 434 radio aparāti, 241 medikamentu skapītis, kā arī tēlotāju 
mākslu pārstāvošās 1554 gleznas un 80 krūšutēli, 303 ģīmetnes,23 kuru starpā 
droši vien bija ne mazums Vadoņa portretu. Mākslas darbi, kuru vairums – 
611 gleznas un 37 krūšutēli – nonāca Vidzemē, starp pārējiem apgabaliem/
novadiem tika sadalīti līdzīgāk: Rīgā palika 189 gleznas un 10 krūšutēli, 
kurzemei tika – 244 gleznas un 12 krūšutēli, Zemgalei – 254 gleznas un 13 
krūšutēli, latgalei – 256 gleznas un 8 krūšutēli.24 Cēsu apriņķa skolās vien 
nonāca 110 gleznas un ģīmetnes.25 

būtisks ir ne tikai jautājums par dāvināto grāmatu skaitu (Draudzīgais 
aicinājums ietekmēja gan grāmatu skaita, gan to tirāžu pieaugumu; 
e. Dunsdorfs pierāda, ka grāmatu skaits skolu bibliotēkās samazinājās, 
nevis pieauga),26 bet arī par dāvinājumu saturu un kvalitāti, kas vērtējama 
kā režīma ideoloģijai un propagandai atbilstoša, ko vēsturnieks salīdzina ar 
Padomju savienībā uzspiesto un pieprasīto. “Mums nav pietiekamu datu, 
lai spriestu un salīdzinātu no apgrozības izņemto un draudzīgā aicinājuma 
rezultātā dāvināto grāmatu kvalitāti, bet, zinot, ka mākslā un arī rakstniecībā 
Ulmanis aizstāvēja līdzīgu virzienu tam, ko viņpus austrumu robežas sauca 
par “sociālistisko reālismu”, var apmēram nojaust, kādā virzienā mainījās 
bibliotēku lasāmviela kvalitatīvā aspektā.”27 Pamatoti par to raksta arī 
kultūras fonda darbību pētījusī Ginta Gerharde-Upeniece, ka “no tēlotājas 
mākslas aspekta tie ir vienīgi ievērojami skaitļi, un šajā gadījumā nav iespējas 
runāt par mākslinieciskās kvalitātes veicināšanu.”28
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līdz šim plašāk nav pētīts jautājums par to, kas notika ar saziedotajām 
kultūras vērtībām okupācijas varu pirmajos gados. Var diezgan droši pieņemt, 
ka lielākā tiesa no tautas saziedotā kā ideoloģiski un formāli nepieņemama, kā 
arī tuvojoties Otrā pasaules kara beigām darbu autoriem pametot dzimteni, 
droši vien ir zudusi.29 

būtisks jaundibinājums, iemiesojot valsts koncentrēto kultūras pārvaldi, 
bija 1938. gada nogalē izveidotā Rakstu un mākslu kamera, kuras latvijas 
tēlotājas mākslas biedrībā ne gluži brīvprātīgi tika apvienotas mākslinieku 
biedrības, paliekot kā sekcijas tajā. 1939. gadā nogalē Rakstu un mākslas 
kamera poligrāfiski labā kvalitātē sāka izdot žurnālu “Raksti un Māksla”, 
kuram gan paspēja iznākt tikai seši numuri. 1939.–1940. gadā tika spriests par 
Mākslas nama nepieciešamību valsts galvaspilsētā, jo Rīgas pilsētas mākslas 
muzeja telpas bija par šauru kopējām izstādēm. līdzās šīm latviešu mākslas 
izstādēm Rīgā Rakstu un mākslas kamera 1939. gadā ieviesa ceļojošās izstādes, 
kuras pēc lielās skates Universitātes aulā 2. septembrī līdz gada beigām 
apskatīja ap 40 000 apmeklētāju un kurās tika pārdots 300 darbu.30 Rakstu un 
mākslas kamera rīkoja kultūras nedēļu, kas 1939. gadā papildināja Draudzīgo 
aicinājumu un kuras laikā līdz ar 860 priekšlasījumiem, 300 koncertiem, 110 
grāmatu tirdziņiem tika sarīkotas 50 mākslas izstādes, ko apmeklēja 320 000 
cilvēku.31 līdzās jau eksistējošajām kultūras fonda balvām un Tēvzemes 
balvai kamera izveidoja vēl vienu balvu tēlotājā mākslā, ko paspēja piešķirt 
tikai vienu reizi. Rakstu un mākslas kameras funkcijās, šķiet, ietilpa arī tikai 
uzsāktā “plānveidīgā nevērtīgo mākslas darbu apkarošana”,32 kas atgādina 
citu autoritāro un totalitāro režīmu vēršanos pret tai nepieņemamiem un 
nelietderīgiem mākslas darbiem. 

sanfrancisko dzīvojošais gleznotājs Raimonds staprāns, apskatot Ulmaņa 
autoritārā režīma laika kultūru, atzīst, ka glezniecību, ko mūsdienās varētu 
raksturot kā pamatā jaunreālismam piederīgu, atšķirībā no literatūras tas 
tikpat kā neietekmēja. Viņš stāsta: “Kaut arī tās tematu izvēlē Vadonis vēlējās 
redzēt vairāk pozitīvisma: “Kāpēc viņi glezno tos sabrukušus šķūnīšus?””33 

Valsts kultūru ne tikai finansiāli atbalstīja, bet arī diezgan noteikti prasīja 
tās esamību. Rakstu un mākslas kameras priekšsēdētājs jūlijs Druva par 
valstij derīgas mākslas kritērijiem atzina divus. “[..] vai šis darbs ir cienīgs sava 
laikmeta atspulgs un vai tā saknes dziļāk iestiepjas mūžam dzīvajā Latvijas zemē. 
Citiem vārdiem – vai šis darbs ir pozitīvs faktors, kas audzina, savā dziļākā būtībā 
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nesaindēts, tīrs un daiļš, un vai šis darbs ir konstruktīvs, tāds, kas cilvēku ceļ, to 
padarīdams dziļāku domās un jūtās.”34

kā liecina gleznotāja, latvijas Mākslas akadēmijas rektora un latvijas 
Rakstu un mākslas kameras Tēlotājas mākslas sekcijas priekšsēdētāja pro-
fesora jāņa kugas vārdi atjaunotās latvijas 5 gadu jubilejas svētku mākslas 
izstādes katalogā, mākslai bija paredzēta pavisam konkrēta un lietišķa 
funkcija, kuras saturu, šķiet, bija paredzēts noteikt striktāk. kuga norādīja: 
“Kā visas tautas savas atdzimšanas laikmetā, arī latvju tauta 15. maija Latvijā dzīvo 
nacionāli idejisku dzīvi. Šai gara dzīvei jāatspoguļojas mākslā, lai tā pavērtu ceļu 
jauniem uzdevumiem un arvien lielākai pilnībai. Mūsu Vadoņa ierosinājumā vairākas 
valdības un pašvaldības iestādes jau ierosinājušas māksliniekus darināt idejiska 
satura darbus glezniecībā, tēlniecībā un lietišķās mākslās. Tos novietos izstāžu telpās, 
lai tie izceltu tā darba idejisko saturu, ko šajās telpās dara vai sludina.”35

Tomēr 1939. gadā šie ideoloģiskie uzstādījumi vēl nebija realizēti 
pietiekami pārliecinoši, tādēļ, gatavojot grezno izdevumu, kas bija veltīts 
Ulmaņa atjaunotās latvijas pieciem sekmīgajiem gadiem, to ilustrācijas 
nācās papildināt ar izstādēs neeksponētiem darbiem.36 bet Rakstu un mākslas 
kameras izdotā “latvijas tēlotājas mākslas 5 gadi: 1934–1940” joprojām ir 
tiešākā liecība šī laika mākslas politikas tendencēm un rezultātiem. 

Vēl viena būtiska Ulmaņa laika kultūras zīme ir prestižā un vērtīgā, 
1937. gadā dibinātā Tēvzemes balva, kas tika piešķirta 15. maijā.37 arī Tēv-
zemes balvas fonda priekšsēdis bija kārlis Ulmanis, līdz ar sabiedrisko 
lietu un izglītības ministriem tajā piedalījās latvijas Universitātes, konser-
vatorijas un Mākslas akadēmijas rektori. starp Tēvzemes balvas laureātiem 
ir vairāki pazīstami arhitekti un mākslinieki, piemēram, eižens laube (1940), 
Vilhelms Purvītis (1938), kārlis Zāle (1938). 

svarīga šā laika mākslas dzīves iezīme bija arī regulāras latviešu mākslas 
izstādes ārzemēs, kuru sarīkošana gan bija saistīta ar grūti pārvaramām 
problēmām, bet vēlāk šīs iespējas tika liegtas gandrīz pusgadsimtu. latviešu 
mākslu 1936. gadā varēja iepazīt Helsinkos, Tallinā, Tartu, Varšavā un krakovā, 
1937. gadā Vīnē, Prāgā, budapeštā un kauņā, 1938. gadā kopenhāgenā, bet 
1939.gadā arī londonā.38 

“Vadonības laikmetā” un “15. maija latvijā” kultūras dzīve noteikti 
attīstījās kvantitatīvi. sekojot k. Ulmaņa norādījumiem, mākslas darbus 
iepirka valsts un tās paraugam sekoja daudzas pašvaldības. To var raksturot 
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arī kā kultūras decentralizācijas iezīmi, kas īpaši nozīmīga globalizācijas 
laikmetā, un to var salīdzināt ar mūsdienās daudzviet pasaulē aktuālajām tās 
pretstata lokalizācijas tendencēm. 

20. gs. 30. gadu otrajā pusē dibinātie mākslas muzeji

Padziļināti pievēršoties nacistiskās Vācijas okupācijas laika mākslas dzīvei 
latvijā, pārsteidza tās aktivitāte (vērā ņemamais izstāžu skaits, mākslas 
muzeji, kas atsāka savu darbību vai ko gatavojās atvērt ne tikai lielākās 
un mazākās pilsētās, bet pat laukos, piemēram, jaunpiebalgā un irlavā). 
Trūcīgajos kara apstākļos tika izdots ne mazums mākslas izdevumu, to starpā 
arī gleznotājas elzas Drujas-Foršū 1943.–1944. gadā vērienīgi uzsāktā, bet 
tikai daļēji īstenotā neliela formāta izdevumu sērija “latviešu māksla”, kuras 
grāmatiņās iekļauts pa darbam no mākslas muzejiem ārpus Rīgas – Tukumā, 
irlavā, Piebalgā un jelgavā. Meklējot cēloņus šai rosībai, nākas atgriezties 
30. gadu otrajā pusē.  

1936. gadā dibināto Tukuma pilsētas mākslas muzeju – nopietnāko 
mākslas kolekciju ārpus Rīgas – tā izveidotājs gleznotājs leonīds āriņš 
(krājuma pamatā viņa pilsētai nodotās kolēģu pussimts gleznas) turpināja 
vadīt arī Otrā pasaules kara gados. lai gan l. āriņš vismaz savu dienasgrāmatu 
publicētajā daļā uz k. Ulmani neatsaucas,39 tomēr droši var apgalvot, ka 
ieilgušās muzeja izveidošanas problēmas palīdzēja atrisināt pārmaiņas valsts 
kultūrpolitikā. Par to liecina Vadoņa aicinājuma pieminēšana Tukuma pilsētas 
domes sēdes 1935. gada 30. decembra protokolā par otrā pēc Rīgas pilsētas 
mākslas muzeja nodibināšanu latvijā (1. un 2. att.).40 Frontei tuvojoties 
Tukumam, l. āriņam izdevās muzeja kolekcijas lielāko daļu saglabāt, vai nu 
norokot benzīna mucās, vai izvedot ārpus pilsētas. 

Zemgales mākslas muzeju, kas patstāvīgi sāka darboties tikai 1939. gada 
nogalē, īsti nevar uzskatīt par Ulmaņa laika nodibinājumu, jo to izveidoja 
pēc tam, kad sadalīja 1928. gadā dibināto Zemgales muzeja biedrību, kas dar-
bojās jelgavas latviešu biedrības paspārnē. Tā vadītājs bija jelgavas latviešu 
biedrības priekšsēdis Dāvids bīskaps. Zemgales muzeju atklāja 1929. gada 
27. oktobrī, bet 1937. gadā tā krājumu sadalīja. no mākslas kolekcijas izveidoto 
Zemgales mākslas muzeju atklāja 1939. gada decembrī. Tā direktors bija 
gleznotājs eduards jurķelis. Padomju vara to slēdza 1940. gada vasarā, bet 
vēl pēc pusgada nebija īsti skaidrs, kur lai liek bijušā muzeja mākslas darbus. 
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jelgavas apriņķī ietilpstošo bezpeļņas biedrību likvidācijas komisija 1941. gada 
28. februārī ziņoja lPsR Mākslas lietu pārvaldes Tēlotājas mākslas izstāžu 
nodaļas vadītājam, vēlāk padomju varas ne īpaši ieredzētajam gleznotājam 
Rūdolfam Pinnim, ka Zemgales muzeja biedrība likvidēta, lūdzot “steidzoši 
paziņot, kā domāts izmantot un kur novietot minētās biedrības gleznas u.c. mākslas 
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2. att. ansis artums. Klusā daba. līdz 1944. gadam. 
Tukuma pilsētas mākslas muzeja kolekcija. 

1. att. arturs jūrasteters. Klusā daba. ap 1928.g. 
no Tukuma pilsētas mākslas muzeja kolekcijas. Reprodukcija 

no albuma: Klusā daba. Rīga: e.Drujas-Foršū apgāds, 1944. 
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vērtības”.41 Mākslas darbus vairākkārt pārvietojot no vienām telpām uz 
citām, daļa darbu pazuda. Muzejs darbību atsāka nacistu okupācijas laikā 
1943. gada pavasarī pēc vietējās administrācijas atļaujas saņemšanas jau kā 
jelgavas pilsētas mākslas muzejs. Divi attēli no Zemgales mākslas muzeja 
1939. gada ekspozīcijas,42 sliktas kvalitātes attēls laikrakstā “Tēvija” (3. att.), 
kuras vidū augusta annusa glezna “Centrāltirgus” (4. att.), kas tāpat kā jāņa 
kugas dekorācijas skice (5. att.) ir retas liecības par diezgan plašo latvijas 
mākslas kolekciju, kas droši vien tika iznīcināta 1944. gada vasarā, nacistu 
un padomju armijai cīnoties par kādreizējo kurzemes–Zemgales hercogistes, 
vēlāk kurzemes guberņas metropoli. 

Cildinot kultūras fonda darbību k. Ulmaņa autoritārā režīma laikā un 
Draudzīgā aicinājuma rezultātus, jānis kuga kā būtisku iezīmi minēja, ka 
valsts paraugam atbalstīt mākslu sekojušas arī daudzas pašvaldības. Viņš 
atzina: “Atsevišķos novados un pilsētās rīkotās izstādēs pilsētu un lauku pašvaldības 
ieguvušas mākslas darbus sabiedriskām ēkām un skolām.”43 

Valsts un pašvaldību atbalstītajām pārmaiņām tēlotājas mākslas dzīvē 
pievēršas arī jānis siliņš rakstā “Glezniecība” reprezentablajā izdevumā 
“latvijas tēlotājas mākslas pieci gadi: 1934–1940”, ko Rakstu un mākslas 
kamera solīja izdot vēl pirms “atjaunotās latvijas 5 gadu jubilejas svētku 
mākslas izstādes”, kas bija apskatāma no 1939. gada 14. maija līdz 2. jūlijam 
Rīgas pilsētas mākslas muzejā (tagad nacionālais mākslas muzejs). izdevuma 
mērķis bija slavēt šā laika sasniegumus, bet kā pēdējā plašākā šāda rakstura 
izdevumā pirms padomju okupācijas tajā iekļautās apceres (jo īpaši jāņa siliņa 
raksts) bez laikmetam raksturīgās retorikas ietver arī vēlāk maz pieminētus 
faktus, kuru pārlūkošana bija arī viens no tiešākajiem iemesliem šā raksta 
tapšanai. 

Vēršoties pret izteiktu formālismu, dekadenci, snobismu un antina-
turālismu, jānis siliņš uzteic nepieciešamību latviešu māksliniekiem 
kopdarboties vienotu mērķu vārdā: “Mūsu glezniecības izkopšanai, izveidošanai 
ir atvērušies jauni plaši apvāršņi, apsološas jaunas iespējamības. Līdz ar 
jūtamu materiālu atbalstu gleznotāja darbs iegūst jaunus idejiskus uzdevumus: 
tam organiski jāiekļaujas tautas un valsts dzīves veselumā.”44 kā šī procesa 
būtiskas iezīmes līdz ar latviešu mākslas dzīves integrāciju, mākslinieku 
apvienošanos un sistemātisku latviešu mākslas rādīšanu ārzemēs, siliņš 
min mākslas uzplaukšanu provincē, jaunu centru veidošanos pretstatā 
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pārmērīgajai, agrākajai mākslas dzīves koncentrācijai Rīgā. j. siliņš raksta: 
“Līdz beidzamiem gadiem Rīga ir sevī uzņēmusi visu spējīgāko un ar to iztukšojusi 
provinci. Gluži dabiski, ka glezniecība provincē nīkuļoja: tikai šur tur , kur darbojās 
uzņēmīgi mākslinieki, bija vērojama kāda rosība. Provincei parasti bija jāapmierinās 
ar nenozīmīgiem turienes diletantiem. Pēdējos piecos gados šis vienpusīgais un no 
kultūras politikas viedokļa nevēlamais stāvoklis ir grozījies.”45 Viņš uzsver, ka 
māksliniekiem izdevies iedzīvoties un rast profesionālu nodarbošanos, kas 

3. att. atjaunotā jelgavas mākslas muzeja ekspozīcijas 
fragments. 1943. Fotogrāfija laikrakstā “Tēvija”. 

1943. gada 12. aprīlis.

4. att. augusts annuss. Centrāltirgus. 1937. jelgavas mākslas 
muzeja krājums. Reprodukcija no albuma: Veselis, jānis. 

Augusts Annuss. Rīga: e. Drujas-Foršū apgāds, 1944.



jānis kalnačs

neizdevās ādamam alksnim, jānim (johanam) Valteram, janim Rozentālam 
19.–20. gadsimta mijā. 30. gadu beigās patiešām mākslinieku vairāk vai 
mazāk ciešas kopas darbojās vairākas pilsētās – jelgavā, Tukumā,  liepājā, 
Talsos, Daugavpilī, Rēzeknē, bauskā, Cēsīs. kā vienu no šī procesa būtiskām 
iezīmēm līdz ar pieaugušu mākslas izstāžu skaitu viņš min mākslas muzeju 
izveidošanu provincē, uzskaitot jau pirms 1934. gada nodibinātos mākslas 
muzejus jelgavā un liepājā,46 kā arī ieceres par vairāku mākslas muzeju 
dibināšanu. j. siliņš norāda: “Ierosināts jautājums par šādu muzeju dibināšanu 
Alūksnē, Ludzā, Jēkabpilī, Kandavā, Piebalgā; [..] arī Talsi ieguvuši savu muzeju, 
Saldū – Rozentāla dzimtenē, 1936. g. ierosināts dibināt Rozentāla muzeju; arī Aizpute, 
cerams, ar laiku iegūs savu muzeju.”47 saldū muzeju atvēra tikai 1949. gadā.48 
Par citiem, izņemot Piebalgas mākslas muzeju, sīkāku ziņu trūkst, bet 
Piebalgas mākslas muzeja izcilā kolekcija, kas ilgu laiku tika uzskatīta par 
pilnībā zudušu, mudina noskaidrot citu pieminēto muzeju (ne vienmēr tie 
ir “tīri” mākslas muzeji, bet vēstures vai novadpētniecības muzeji) eksistenci 
un iegūt ziņas par to krājumos ietilpušajiem darbiem. 

88

5. att. jānis kuga. Jāņu diena. Dekorāciju mets R. Blaumaņa lugai “Skroderdienas 
Silmačos”. 1940. Reprodukcija no albuma: ligers, Ziedonis. Jānis Kuga. 

Rīga: e. Drujas-Foršū apgāds, 1944.
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6. att. Piebalgas mākslas muzeja Zosēnu pagasta kalna Ormaņu 
mājas atrastie darbi. 1999. Jāņa Kalnača foto. 

7. att. jānis kuga. Velna rija. Dekorāciju mets Raiņa lugai “Spēlēju, dancoju”. 1922. 
bija Piebalgas mākslas muzeja krājumā. Reprodukcija no albuma: ligers, Ziedonis.  

Jānis Kuga. Rīga: e. Drujas-Foršū apgāds. 1944.
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iecere par muzeju izveidi Piebalgā radusies jau 30. gadu sākumā, aktīvāka 
darbība tā izveidē uzsākta desmitgades beigās, kad jaunpiebalgas pagasta 
pašvaldība, sadarbojoties ar pagastā dzimušajiem māksliniekiem, gatavojās 
pagasta namā atklāt muzeju, kam vāc senas mantas un gleznas. kolekcija, kuru 
veidoja piebaldzēns jēkabs strazdiņš, pamatīgi tika papildināta kara gados. 
Tomēr muzejs, kura ekspozīcijai pagaidu telpas atradās jaunpiebalgas Pētera 
skolā, palika neatklāts. bet no kolekcijas, kurā 1943. gadā bija ap 100 darbu, 
izdevies atrast 11 darbus (6. att.), kas pēc restaurācijas tika izstādīti nacionālajā 
mākslas muzejā un pēc tam kļuva par pamatu patstāvīgajai mākslas ekspozīcijai 
Zosēnu pagastā Pētera skolā.49 Vēl viens šīs kolekcijas darbs – jāņa kugas 
dekorāciju skice Raiņa lugai “spēlēju, dancoju” (7. att.) publicēts kara gados 
izdotajā albumā ar Ziedoņa ligera ievadu. 

Aizputē droši vien neliels novadpētniecības muzejs kādu brīdi darbojies, 
jo 1941. gada 25. janvārī tā pārzine V. Urlovska pēc Valsts vēsturiskā muzeja 
direktora uzmudinājuma piedalīties vēlēšanu aģitācijas pasākumos atbild, 
ka, trūkstot materiāliem, lai izgatavotu jaunu ekspozīciju, nolēmuši iz-
līdzēties, pretstatot jaunās varas veikumus ilustrējošiem materiāliem ar 
iepriekšējo varu saistītiem. Viņa skaidroja: “Nolēmām ilustrēt Padomju Savie-
nības saimnieciskās un kulturālās dzīves sasniegumus Staļina konstitūcijas laikā ar 

8. att. “Piebalgas mākslas muzeja kolekcija. saglabājušies darbi.” 
izstādes Valsts mākslas muzejā 2004. gadā reklāmas plakāts. 

Jāņa Kalnača foto.



kāRļa UlMaņa aUTORiTāRā RežīMa laikā DibināTie Mākslas MUZeji 91

statistikas plakātiem un zīmējumiem. Tiem klāt pievienojām mūsu demokrātijas laikos 
lietotos vēlēšanu plakātus, tādējādi salīdzinot abu laikmetu vēlēšanu zistēmas.”50 
aizputes pilsētas pašvaldība 1940. gadā vēlējās muzejā, kas bija iekārtots 
alsungas viduslaiku pilī, izveidot mākslas nodaļu, papildinot tajā esošās 
gleznas un grafikas ar no Valsts mākslas muzejā deponētiem darbiem, kurus 
bija izvēlējies aizputē dzīvojošais mākslinieks jānis audriņš.51 Priekšlikumam 
piekrita Valsts mākslas muzeja direktors burkards Dzenis, piebilstot, ka to 
varētu galīgi izlemt vasarā pēc iepazīšanās ar muzeja telpām.52 Droši vien 
politiskās pārmaiņas latvijā 1940. gada vasarā aizkavēja šīs ieceres realizāciju. 
Var pieņemt, ka aizputes pilsētas muzejs tika likvidēts padomju laika beigās 
vai nacistu okupācijas sākumā un daļa tās krājuma nonāca Valsts vēsturiskā 
muzeja kuldīgas nodaļā.53 

Talsu muzejs vēl Otrā pasaules kara gados atradās pilsētas vidusskolā, 
to vadīja Marta sūniņa. Tam šajā laikā gan Talsu apriņķa pašvaldība, gan 
atjaunotais padomju varas slēgtais kultūras fonds vairākkārt piešķīra palielus 
līdzekļus mākslas darbu iegādei.54 

bez jāņa siliņa minētajiem muzejiem par mākslas muzeju izveidošanu 
Kuldīgā 30. gadu vidū domājis arī mākslinieks, latvijas Mākslas akadēmijas 
absolvents kārlis eglītis. leonīds āriņš 1935. gada 24. decembrī rakstīja, ka 
“šiem jādodot Eglīšam savas bildes viņa muzejam”.55

Droši vien municipālo mākslas muzeju dibināšanas ieceres pārtrauca 
padomju okupācija, sadarbība ar kuru nebija pieņemama arī ne vienam 
vien māksliniekam un muzeju darbiniekam. Šajā sakarā pieminams arī maz 
zināmais fakts par Valsts mākslas muzeja 1940. gadā sakarā ar Daugavpils 
dziesmu svētkiem Valsts vēsturiskā muzeja Daugavpils nodaļai deponētajām 
gleznām. Daugavpils nodaļas toreizējais pārzinis Oskars kalējs šos darbus 
nevēlējās atdot padomju varai un noglabāja tos pie vairākiem cilvēkiem. 
Tikai 1969. un 1978. gadā viņš šo kolekciju tikpat kā pilnīgā veidā atdeva 
tagadējam latvijas nacionālajam mākslas muzejam.

Cēsu pilsētas mākslas muzejs

Citu muzeju ieceru starpā jānis siliņš pavisam konkrēti piemin muzeja 
izveidošanu Cēsīs: “1938. g. nodibināts ar pilsētas valdes atbalstu mākslas muzejs 
Cēsīs.”56 arī par šī muzeja, kas nepastāv tagad un netika atjaunots vācu 
okupācijas laikā, likteni un tā krājumā bijušajiem mākslas darbiem ir vērts 
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atgādināt. Tomēr publikācijas par sabiedrisko un mākslas dzīvi laikrakstā 
“Cēsu Vēstis” 30. gadu nogalē apliecina, ka ir pamats j. siliņa apgalvojumiem, 
ka tas patiešām tika nodibināts, lai gan tā pirmā ekspozīcija netika atklāta. 
30. gados Cēsu mākslinieki regulāri rīkoja darbu izstādes, kurās piedalījās arī 
pazīstamāki latviešu mākslinieki. 5. Cēsu mākslinieku darbu izstādē, kas tika 
sarīkota Cēsu 2. pamatskolas telpās, piedalījās gan Rihards Zariņš, gan kārlis 
Miesnieks, bet jauno mākslinieku pedagogu līdzdalība tika saistīta ar Ulmaņa 
norādījumu spēku. laikraksts “Cēsu Vēstis” rakstīja: “Tautas vadoņa Draudzīgais 
aicinājums cienīt savu pirmo skolu, savus skolotājus dziļi iespaidojis mūs, katru latvieti, 
un tādēļ redzēt mūsu jauno mākslinieku vidū tos, kas likuši pirmos pamatus viņu spēju 
izveidošanā – K. Brencēnu un H. Markvartu – ir silts prieks.”57

atklājot šo izstādi, kas tāpat kā iepriekšējā tika sarīkota Cēsu “pilsētas 
valdes protektorātā, pilsētas vecākais Rūdolfs Kauce ne tikai pauda gandarījumu par 
to, ka “Cēsu skaistā daba izaudzinājusi tik daudz ievērojamu mākslinieku”, bet arī 
izteica priekšlikumu izveidot Cēsu pilsētas mākslas muzeju, ko atbalstīja arī valsts 
iestādes pārstāvis. “Pilsētas valde,” teica pilsētas galva, “līdz šim iegādājusies ap 
150 gleznu, kas izkaisītas pa dažādām pilsētas iestādēm. Lai mūsu mākslinieku 
darbi būtu pieejami plašākai publikai, pilsētas valde nolēmusi dibināt Cēsu mākslas 
muzeju, kurā novietos jau iegādātos mākslas darbus, bet katru gadu to papildinās ar 
jaunām gleznām un skulptūrām.” Runu beidzot, pilsētas galva aicināja klātesošos 
māksliniekus un mākslas draugus atbalstīt jaunā muzeja izveidošanu. Pēc tam runāja 
Izglītības ministrijas kultūras un mākslas lietu pārvaldnieks J[ānis] Celms, nododams 
Cēsu māksliniekiem izglītības ministra sveicienus un novēlēdams plaukšanu Cēsu 
mākslas muzejam. Pilsētas galvas ierosinājums guva nedalītu piekrišanu. Sekojot 
pilsētas galvas aicinājumam, mākslinieki dāvināja Cēsu muzejam58 vairākus darbus. 
Ziedojumus pieteica arī vairāki Cēsu pilsoņi. Pēc izstādes apskates mākslinieki ar 
saviem viesiem vēl pakavējās pie kopējā azaida, risinot pārrunas par jaunā mūzeja 
ierīkošanu.”59

Šajā laikrakstā rodamas arī ziņas par Cēsu pilsētas mākslas muzeja attīs- 
tību 1939.gadā. 28.janvārī Cēsu Viesīgās biedrības namā, atklājot Draudzīgā 
aicinājuma gaisotnē iedibināto kultūras nedēļas gleznu un grāmatu izstādi, 
Rakstu un mākslas kameras pārstāvis kārlis brencēns jaunajam muzejam 
uzdāvināja vienu savu gleznu.60

Prese kā jau pienākas aprakstīja, ka šie pasākumi tika labi apmeklēti un 
kultūras nedēļa,61 kuras “sarīkošanā aktīvi piedalījās pilsētas pašvaldība, Cēsu 
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Viesīgā biedrība, garnizona karavīri, 10. Cēsu aizsargu pulks, Cēsu–Limbažu–
Siguldas strādnieku arodbiedrība un skolas”62 noslēgusies ar vērā ņemamiem 
panākumiem. izstādi apmeklējuši 1700 skatītāju, kas iegādājušies gandrīz 
trešdaļu no eksponētajām 650 grāmatām, kā arī 10 gleznas no 84 izstādītajām 
gleznām. bet četras no izstādītajām gleznām tika uzdāvinātas Cēsu mākslas 
muzejam.63 

Muzeja kolekciju paplašināšanu un paša muzeja ierīkošanu droši vien 
ietekmēja 1939. gadā mainījušies ekonomiskie un politiskie apstākļi, tostarp 
eiropā iesācies karš. Cēsu pilsētas 1940. gada budžets 556 996 latu apjomā bija 
par 66 953 latiem64 mazāks nekā gadu iepriekš, un, lai arī izdevumi sociālajai 
palīdzībai, izglītībai un “labierīcību” uzturēšanai netika samazināti, tomēr, 
domājot par līdzekļu taupīšanu, jaunā pilsētas vadība65 varēja atteikties no 
ieceres par mākslas muzeja steidzīgu atvēršanu. apkopojot šīs fragmentārās 
ziņas, var secināt, ka Cēsīs mākslas muzejs tika nodibināts, ka tā krājuma 
pamatā bija vairāk nekā pusotrs simts Cēsu pašvaldībai piederējušo gleznu, 
ka tam tika uzdāvinātas vēl vismaz piecas, no kurām vienas autors bija 
kārlis brencēns. nav zināms, kur muzeju bija paredzēts iekārtot, droši vien, 
kādas sabiedriskas iestādes, iespējams, kādas Cēsu skolas telpās; nav zināms, 
kuri cilvēki66 nodarbojās ar tā organizēšanu. Var pieņemt, ka Cēsu mākslas 
muzeja izveidošanu pārtrauca padomju okupācija 1940. gada vasarā. bet tā 
kolekcijā esošo darbu pilns skaits, to kvalitāte, tāpat kā mākslas darbu liktenis 
pagaidām nav zināms.  

iespējams, ka Cēsu pilsētas mākslas muzeju Vācijas okupācijas laikā 
nemēģināja atjaunot tāpēc, ka tam domātie darbi padomju varas “baigajā 
gadā” tika iznīcināti, bet ilgus gadus to nepieminēja arī tādēļ, ka ar tā 
dibināšanu saistītās personas (Cēsu pilsētas vecāko, ar Triju Zvaigžņu ordeni 
un atzinības krustu apbalvoto Rūdolfu kauci arestēja 1941. gada 14. jūnijā 
un nošāva 1942. gada 18. augustā severurallagā, sverdlovskas apgabalā67) 
un Cēsu kultūras dzīvē aktīvi dalībnieki (grāmatizdevēju kārli Dūni 
arestēja 1941. gada 14. jūnijā, viņš mira 1942. gada 10. oktobrī severurallagā, 
sverdlovskas apgabalā) cieta padomju represijās.68 

iespējams, ka daļa Cēsu pilsētas mākslas muzejam domāto darbu kopā ar 
grāmatizdevēja kārļa Dūņa (kura mājās Cēsīs Rīgas ielā 37, rīkojot mākslas 
izstādes, mēdza uzturēties Rīgas mākslinieki) mantām, dažas dienas pēc 
ģimenes aresta un pirms tajā ievācās toreizējais Cēsu pilsētas izpildkomitejas 
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priekšsēdētājs aleksandrs čoke, iespaidīgā ugunskurā tika dedzinātas 
gleznas un grāmatas. Par to grāmatizdevēja meitai Mirdzai Dūnei-kalnozolai 
pastāstīja kaimiņš.69  

bet iespējams, ka daļa no šim muzejam domātajām gleznām tomēr ir 
saglabājusies. Uzreiz pēc okupācijas varu nomaiņas 1941. gada 21. jūlijā 
Valsts vēsturiskā muzeja Cēsu nodaļai latviešu pašaizsardzības grupas 
pulkvedis j. siliņš deponēja “7 gleznas, 2 albumus un 5 gleznu rāmjus”.70 no 
šīm 7 gleznām 5 ir saglabājušas un kā mākslinieku Oto Pladera, aleksandra 
Štrāla un kārļa Dannes raksturīgi darbi pārstāv latvijas 30. gadu lauku un 
pilsētas ainavu glezniecību.71 

Tajā pašā datumā vācu armijas komandantūra Valsts vēsturiskā muzeja 
Cēsu nodaļai uzdāvināja “vienu 4 m x 2,95 m persiešu technikā austu grīdsegu, 
vienu vitrīni, 6 bilžu rāmjus”.72 1941. gada vasarā Cēsu muzejā nonākušajiem 
mākslas darbiem un gleznu rāmjiem nav norādīta to izcelšanās vieta. 
skaidrs, ka tās ir liecības par izpostītiem krājumiem vai kolekcijām, kas droši 
vien tika atrastas kādās pašvaldības, skolas, armijas daļas telpās vai izsūtītā 
dzīvoklī. ar šīm gleznām aizsākās Cēsu muzeja, kas iepriekš vairāk pievērsās 
arheoloģijai un vēsturei, mākslas kolekcija, bet varbūt, ka tās tomēr ir daļa 
no darbību īsti neuzsākušā un tādēļ pat no atmiņām izgaisušā Cēsu pilsētas 
mākslas muzejam domāto darbu krājuma. 

Mākslas muzeji un Valsts vēsturiskā muzeja mākslas 
nodaļas nacistiskās Vācijas okupācijas laikā

lai arī kārļa Ulmaņa vārds nacistu okupācijas laikā, rakstot par tautai un 
provincei nepieciešamo mākslu, vairs netika pieminēts, pēc apsīkuma “baigajā 
gadā” pamazām atdzima ieceres un darbība mākslas muzeju un ekspozīciju 
izveidošanā. Šo procesu raksturo arī kuldīgas novada muzejā nokļuvusī 
Valsts mākslas muzeja zīmējumu un gleznu kolekcija. senākā un noteiktākā 
ziņa par mākslas nodaļas izveidi Valsts vēsturiskā muzeja Kuldīgas nodaļā 
ir pilsētas vecākā augusta anša Vaidzības 1940. gada pavasarī rakstītais 
iesniegums Valsts mākslas muzeja direktoram burkardam Dzenim, kurā 
viņš informē, ka 29. martā Rīgā ieradīsies viņa pilnvarotais gleznotājs jānis 
audriņš, un lūdz neliegt savu “labvēlību un nodot izstādīšanai Kuldīgas pilsētas 
vēsturiski-etnogrāfiskā mūzeja jaundibināmai mākslas nodaļai latviešu gleznotāju 
gleznas pēc Jūsu ieskata”.73
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Valsts mākslas muzeja darbus Valsts vēsturiskā muzeja kuldīgas nodaļai 
deponēja, bet mākslas ekspozīcija tajā tika atklāta tikai 1942. gada 29. martā. 
Pēckara gados tās trūkumu Rīgā īsti neizjūtot, mākslas darbi palika kuldīgā.74 
25 restaurētie darbi pēc izstādes nacionālajā mākslas muzejā 2007. gadā 
atkal tiek eksponēti kuldīgā, nu jau kā daļa no  novada muzeja mākslas 
ekspozīcijas (9. att.).

atšķirībā no iepriekš apskatītajiem muzejiem Otrā pasaules kara gados, 
izmantojot šī laika specifiskās iespējas, izveidotais irlavas mākslas muzejs ar 
izcilu kolekciju vairāk bija ārsta krišjāņa katlapa privāta iniciatīva, kas pēc 
viņa aresta 1948. gadā papildināja Tukuma muzeja mākslas darbu krājumu.   

Tomēr vairāku citu muzeju ieceres var uzskatīt par Vadonības laikmeta 
ideju turpinājumu, kurā aktīvi piedalījās mākslinieki, kas pēc studijām 
latvijas Mākslas akadēmijā atgriezās dzimtajā pusē. latvijas Valsts arhīvā 
atrodamas ziņas par ne vienu vien līdz galam nerealizētu ieceri.

Madonā tika domāts ne vien par mākslas, bet par plašāka satura muzeja 
iekārtošanu, kam piekrita arī vācu varas iestādes. Tam bija nolūkotas piecas 
telpas aizsargu namā un tā topošajai ekspozīcijai 1942. gada novembrī, kurā 
līdz ar Cesvaines ģimnāzijas muzeja eksponātiem bija domāts izstādīt arī 
eksponātus no Valsts vēstures muzeja, ko kopā ar vitrīnām lūdza deponēt 

9. att. “Valsts mākslas muzeja kolekcijas darbi kuldīgas novada 
muzejā”. izstādes Valsts mākslas muzejā 2007. gadā reklāmas 

plakāts. Jāņa Kalnača foto. 
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Madonas apriņķa vecākais.75 Madonas muzejā bijusi paredzēta mākslas 
nodaļa, kuru veidoja gleznotājs arvīds Medenis, dzejnieka jāņa Medeņa 
brālis, kurš lūdza māksliniekiem, galvenokārt Madonas apriņķī dzimu-
šajiem, dot mākslas darbus topošajam muzejam.76 Pagaidām nav ziņu, kas 
apliecinātu, ka šis muzejs būtu atklāts.

Gleznotājs antons Megnis, kas bija atgriezies dzimtajā Alsungas pagastā, 
viduslaiku pils neizmantotajā tornī Otrā pasaules kara gados vēlējās izveidot 
seno lietu krātuvi un bija pārliecināts, ka tā ir vispiemērotākā vieta radošam 
darbam. Vēstulē Valsts vēsturiskā muzeja direktoram Valdim Ģinteram viņš 
rakstīja – “dzīvot savā dzimtenē, smelt visu, kas īpatnējs un savdabīgs, apstrādāt 
to savā iztēlē, bet blakus pielikt visas pūles, lai to krāšņumu un seno diženumu 
saglabātu, un ne tikai saglabātu vien, bet lai suiti, atkal atgūdami drosmi – patiku 
un prieku, ķertos pie šo seno spožumu radīšanas mūsu dienās”.77 Cik zināms, arī šī 
ideja palika neīstenota. 

Par mākslas nodaļas atvēršanu domāja nelielajā Ventspils muzejā, kas pēc 
1944. gada maijā notikušās sekmīgās andreja Šulca gleznu izstādes (vairāk 
nekā 500 apmeklētāju, 12 pārdotas gleznas) ķērās pie pastāvīgas mākslas 
nodaļas iekārtošanas, par ko 1944. gada 7. jūnija vēstulē Valsts vēsturiskā 
muzeja direktoru Valdi Ģinteru informēja muzeja pārzinis j. sviestiņš.78

bet leonīds āriņš kara gadu dienasgrāmatās 1943. gada 29. novembrī 
piemin, aprakstot viesošanos pie gleznotāja kārļa neiļa, ka mākslas muzeju 
bija domāts atvērt arī Rēzeknē. l. āriņš piezīmē: “Bijis viens rēzeknietis, tur ar 
muzeju taisot.”79

nobeigums

Padomju atkārtota latvijas okupācija 1944.–1945. gadā šīs un līdzīgas 
privātas un pašvaldību ieceres pārtrauca. Dažus gadus pēc Otrā pasaules 
kara beigām Tukuma muzeja dibinātājs leonīds āriņš rezignēti pārlūkoja 
neveiksmīgās mākslas muzeju izveides ieceres, precīzi paredzot Tukuma 
pilsētas mākslas muzeja nākotni. Viņš dienasgrāmatā raksta: “12.2.49. Vai 
vispār tāds muzejs Tukumā liekas nevajadzīgs! Saprotams, tad mēģinājums radīt 
mākslas muzeju tīklu provincē ir neizdevies. Tas skaidrs, jo citur visi izputēja – i 
Eglītim Saldū80, i Kalvānam Ludzā, Jēkabpilī, Strazdiņam Piebalgā, Rozenbergam 
Cēsīs, Šulcam Ventspilī, Jurķelim Jelgavā. Tā mēs vēl esam pie dzīvības, bet tak 
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partijas pirmais sekretārs teica Mākslas lietu komisijai, ka jautājums ir, vai to muzeju 
vispār atstāt un pārveidot par novadpētniecības muzeju un likvidēt.”81 Tēlotājas 
mākslas muzejus padomju latvijas pilsētās un ciemos vairs nedibināja, bet tos 
arī nespēja aizstāt pamazām visos rajonu centros iekārtotie novadpētniecības 
muzeji, kuros tika izveidotas šaurākas vai plašākas, galvenokārt vietējo 
mākslinieku darbu kolekcijas. 
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art museums and art division of history 
museums founded during the authoritarian 

regime of kārlis ulmanis: 
their fate under soviet and nazi occupation

The authoritarian regime of latvian President kārlis Ulmanis (1934-1940) 
placed great emphasis on national culture, and this was often manifested in 
excessively positive rhetoric which promoted the life of culture and the fine 
arts in latvia, albeit more in terms of quality than in quantity. During this 
period, the government established or reshaped numerous institutions – the 
Chamber of literature and the arts, the Cultural Foundation and the latvian 
institute of History.  it also provided financing for the purchase of artworks 
from exhibitions and established several annual events. One was known as 
the “Friendly Challenge” – Ulmanis encouraged latvians to donate books and 
money to their former schools once a year, on january 28. The government 
also established annual exhibitions for the Cultural Foundation, as well as 
honours known as the Motherland awards. indeed, during the subsequent 
50 years of soviet occupation, there were often more tolerant attitudes toward 
cultural life.

Many urban and rural municipalities followed along with the state’s policy 
of supporting culture by forming co-operation with local professional artists. 
The Tukums Museum of art was established in 1936, as was the Zemgale 
Museum of art in jelgava. This paper offers a detailed history of the fairly 
little-known Cēsis Museum of art, which was established in 1938 but did not 
manage to begin active operations before World War ii. Precise information 
has not been found about the museum’s collection and the works contained 
therein.

The soviet occupation of 1940 brought to an end any attempt to establish 
art museums or to improve collections in branches of the state Historical 
Museum or local museums of history. The Zemgale Museum of art was closed 
in 1941. The processes began anew, however, under the nazi occupation, 
which viewed the latvian fine arts more tolerantly than it did historical 
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research and literature.  These latter areas were the ones in which there was 
severe censorship. The Zemgale Museum of art reopened its doors in 1943. 
it appears that the entire collection was wiped out when soviet and nazi 
forces battled over jelgava, the capital of the former Duchy of Courland, in 
the summer of 1944. an exhibition was opened at the kuldīga Division of 
the state Historical Museum, but the staff did not manage to install it fully 
before the war. The items for the exhibition had been lent to the museum by 
the latvian national Museum of art. During the war, art museums and art 
departments at history museums were opened or were planned for opening 
in Piebalga, Madona, alsunga, Ventspils and Rēzekne.  The second soviet 
occupation at the close of World War ii put an end to such private or local 
government initiatives.

This paper not only discusses processes which relate to the world of art, 
but also summarises incomplete information about forgotten museums and 
exhibitions (those that were available briefly between the late 1930s and 
1944).  These received little attention during the soviet era and were often 
lost, only to be found anew and studied over the course of the last several 
years. This applies both to the Piebalga Museum of art and to the collections 
of the Daugava and kuldīga divisions of the state Historical Museum.

Keywords: latvian art museums, the fine arts and cultural policies of 
Ulmanis’ authoritarian regime, the fine arts in latvia under nazi and soviet 
occupation, the Tukums Museum of art, the Zemgale Museum of art, 
the Piebalga Museum of art, the Cēsis Museum of art, the kuldīga and 
Daugavpils divisions of the state Historical Museum.
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