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ZInāTnEs DZīVE

Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka Rīgā, 
Akadēmijas laukumā 1 (1953–1958; ar-
hit. O. Tīlmanis, K. Plūksne, V. Apsītis u.c.; 
1. att.), ir viens no ievērojamākiem Staļina 
laika tā sauktā sociālistiskā reālisma arhi-
tektūras paraugiem Latvijā. Šī laika būv-
mākslai tradicionāli pieņemts veltīt ne pārāk 
glaimojošus epitetus. Starptautiskā plašsa-
ziņas telpā minēts, ka arī Latvijas Zinātņu 
akadēmijas ēkai ir vietējās palamas — “Sta-
ļina dzimšanas dienas torte”, “Kremlis” un 
tamlīdzīgi1. Tomēr jau zināmu laiku ēka ir 
vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, 
kaut arī vispārpieņemts, ka šādu novērtē-
jumu nepiešķir objektiem, kas nav vismaz 
piecdesmit gadu veci. 

Celtnes sākotnējā ideja bija radīt augst-
būvi. Tā tika iecerēta kā viesnīca un kop-
mītne no laukiem iebraukušajiem kolektīvo 
saimniecību zemniekiem. Tāpēc celtnei va-
jadzēja atrasties tuvu Centrāltirgum, kuru 
toreiz sauca par “Centrālo kolhozu tirgu”, un 

ēkas sākotnējais nosaukums — “Kolhoznie-
ku nams” — joprojām ir dzīvs, kaut arī tā 
nevienu dienu nav kalpojusi šai neskaidrajai 
funkcijai. 

Celtnes projektēšana sākās ap 1950. 
gadu. Novietnei izraudzījās kvartālu starp 
Gogoļa, Puškina, Elijas (tolaik Odesas) un 
Turgeņeva ielu, kuru līdz tam aizņēma izcils 
klasicisma laika arhitektūras piemineklis — 
tirgotavu rindas jeb bazārs, ko sauca arī par 
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krievu sētu (1. att.). Tas bija “koka divstāvu 
ēku komplekss ar plašu iekšpagalmu, tirgota-
vām pirmajā stāvā, iebraucamajām vietām, 
kantoriem un traktieriem”2. 1953. gadā uz-
sāka “Kolhoznieku nama” būvdarbus, un 
“Krievu sētu” pakāpeniski nojauca. Jauncelt-
ni nodeva ekspluatācijā 1958. gadā, un tā no 
pirmās izmantošanas dienas kļuva par Lat-
vijas Zinātņu akadēmijas mājvietu (2. att.).

Parasti uzskata, ka Latvijas Zinātņu 
akadēmijas 107 m augstās ēkas arhitektū-
ra veidota pēc Maskavas piecdesmito gadu 
augstceltņu parauga. Projekta autori kādu 
laiku tiešām pat strādāja Maskavā, kur viņu 
konsultants bija akadēmiķis V. Oltarževskis. 
Šo vēstures epizodi savās atmiņās spilgti at-
tēlojis arhitekts Vaidelotis Apsītis3. Arī ēkas 
mākslinieciskajam tēlam ir nepārprotama 
līdzība ar Maskavas “septiņām māsām” — 
septiņām augstceltnēm, kuras tapa nolūkā 
pierādīt, ka sociālistiskās Padomju Savienī-
bas galvaspilsēta nav sliktāka par kapitālistis-
ko Rietumu pilsētām, kuru vides tēlā aizvien 
svarīgāku vietu sāka ieņemt debesskrāpji. 
Taču Rietumu debesskrāpjiem padomju ideo-
loģija pierakstīja “kapitālistiskās sabiedrības 
pretrunas un tās ekonomikas kroplību”, kā 
arī “bezspēcību atrisināt pilsētbūvnieciskās 
problēmas antagonistiskajā sabiedrībā”4. Tā-
pēc padomju augstbūvju projektētājiem tika 
izvirzīts “sarežģīts uzdevums kā funkcionālā, 

tehniskā un ekonomiskā, tā arī māksliniecis-
kā ziņā”5.  

Augstbūvju celšanas lēmumu padom-
ju valdība pieņēma 1948. gadā. Saskaņā 
ar to Maskavā paredzēja uzbūvēt astoņas 
augstceltnes, kuru proporcijām un siluetam 
“jābūt oriģinālam, un tas nedrīkst atkārtot 
pazīstamo aizrobežu augstceltņu parau-
gus”6. Pirmā un arī pati lielākā no tām bija 
M. V. Lomonosova Maskavas Valsts uni-
versitāte (1948–1953; arhit. Ļ. Rudņevs, 
S. Černiševs, P. Abrosimovs u.c.). Universi-
tātes centrālā korpusa smaile sasniedz 240 
m augstumu. Sekoja Ārlietu ministrijas nams 
Smoļenskas laukumā (1948–1952; arhit. 
V. Gelfreihs un M. Minkuss), dzīvojamā ēka 
Koteļņičeskaja Naberežnaja (1952; arhit. 
D. Čečuļins un A. Rostkovskis), viesnīca “Ļe-
ņingradskaja” (1953; arhit. L. Poļakovs un 
A. Boreckis), dzīvojamā ēka Krasnije Vorota 
laukumā (1953; arhit. A. Duškins), dzīvoja-
mā ēka Kudrinskas laukumā (1950–1954; 
arhit. M. Posohins un A. Mdojancs) un 
viesnīca “Ukraina” (1955; arhit. A. Mordvi-
novs un V. Oltarževskis). Astotā “māsa” — 
Smagās mašīnbūves ministrijas ēka (arhit. 
D. Čečuļins) — palika neīstenota. Uz tās jau 
ieliktajiem pamatiem vēlāk uzcēla viesnīcu 
“Rossija”. Par “septiņām māsām” iedēvēto 
Maskavas augstceltņu grafisks salīdzinājums 
dots 3. attēlā.

3. att. Maskavas piecdesmito gadu augstceltnes: 1. — M. V. Lomonosova Maskavas Valsts 
universitāte, 2. — viesnīca “Ukraina”, 3. — dzīvojamā ēka Koteļņičeskaja Naberežnajā,  
4. — Ārlietu ministrija, 5. — dzīvojamā ēka Kudrinskas laukumā, 6. — viesnīca 
“Ļeņingradskaja”, 7. — dzīvojamā ēka Krasnije Vorota (Sarkano vārtu) laukumā (arhit. 
A. Eniņas zīm.).
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Visām Maskavas piecdesmito gadu augst-
celtnēm ir raksturīga piramidāla pakāpjveida 
kompozīcija, virs kuras paceļas smaile ar 
ideoloģisku emblēmu vainagojumā. Visu šo 
celtņu “oriģinālajā” arhitektūrā paradoksālā 
veidā nepārprotami jaušams arī apkarojamās 
šķiru sabiedrības laika pieminekļa — Mas-
kavas Kremļa Spaskas torņa — tēla vizuāls 
atspulgs. Augstceltņu fasādes lielākoties ap-
šūtas ar keramikas blokiem. Tie parasti rotāti 
ornamentāliem ciļņiem, kuros nereti izmanto-
ta padomju simbolika. 

Maskavas Valsts universitātes  un tās 
pārējo “māsu” tipa celtnes tika introducētas 
arī dažās citās Padomju satelītvalstu galvas-
pilsētās. Pazīstamākā un iespaidīgākā ir 237 
m augstā, Josifa Staļina vārdā nosauktā Kul-
tūras un zinātnes pils Varšavā (1952–1965; 
arhit. Ļ. Rudņevs; 5. att.). Izmēros daudz 

pieticīgāka ir viesnīca Hotel International 
(vēlāk — Holiday Inn, tagad — Crown Pla-
za Hotel) Prāgā (1951–1956; arhit. F. Je-
žābeks ar līdzstrādn.; 6. att.). Vēl viens šīs 
stilistikas paraugs ir Komunistiskās partijas 
izdevniecības nams (tagad — Brīvās preses 
nams) Bukarestē (1952–1956; arhitekts  
H. Maiku), taču šīs ēkas proporcijas ir samē-
rā piezemētas. Savukārt viesnīcas “Maskava” 
(tagad “Ukraina”) Kijevā (1954–1961; arhit.  
A. Dobrovoļskis, V. Prijmaks, A. Miļetskis,  
A. Kosenko un V. Sazanskis), kas arī bija iece-
rēta kā tipiska Staļina laika augstceltne, būv-
darbus pārsteidza Ņ. Hruščova dekrēts pret 
pārmērībām arhitektūrā, un celtni pabeidza 
kā dīvainu nepabeigtas arhitektūras veidoju-
mu. Līdzīgs liktenis skāra Dienvidurālu Valsts 
universitātes celtni Čeļabinskā ((1953–
1959; arhit. A. Lukoņins un V. Sokovņins). 

4. att. M. V. Lomonosova Maskavas Valsts 
universitāte. Aut. foto

5. att. Kultūras un zinātnes pils Varšavā. 
Aut. foto
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Tās apjoms atbilstoši nedaudz izmainītai sā-
kotnējai iecerei pabeigts 1999.–2003. gadā 
(arhit. E. Aleksandrovs, S. Šabijevs, M. Tju-
rins un E. Žukova)7. 

Padomju laikā “sociālistiskā reālisma” ar-
hitektūra tika ideoloģiski pretnostatīta “pūs-
tošā kapitālisma” par antihumānu pasludinā-
tajai būvmākslai. Arī Maskavas vai Varšavas 
augstceltņu raksturīgais tēls tika pasniegts kā 
sociālistiskās iekārtas jaunpienesums cilvē-
ces nākotnes kultūrai. Sabiedrība, kura tika 
turēta informācijas vakuumā, bija spiesta 
tam ticēt. Taču mākslas procesi un līdz ar to 
stilu attīstība pasaulē notiek neatkarīgi no tā 
vai cita politiskā režīma. Tiesa, mākslas pa-
rādības nereti tiek izmantotas politisku ideju 
paušanai, un tā notika arī ar “sociālistisko 
reālismu”: Staļina laika augstceltņu tēls pa-
tiesībā bija nevis komunisma ideoloģijas aug-

lis, bet gan formu aizguvums no sava nāvīgā-
kā ienaidnieka — Rietumu kultūras.  

Viena no agrākajām un raksturīgākajām 
augstceltnēm, kura vizuāli diezgan uzkrīto-
ši atgādina vēlākās Staļina laika celtnes, ir 
Ņujorkas Pilsētas nams (Municipal Building, 
1907–1915; arhit. McKim, Mead & White; 
7. att.). Zināmā mērā līdzīga pakāpjveida ap-
jomu kompozīcija ir ap to pašu laiku celtajai 
apdrošināšanas sabiedrības Royal Liver ēkai 
Liverpūlē (1908–1911; arhit. W. A. Tho-
mas). Tai ir divas smailes un apjomīgs būv-
masu kārtojums, tādēļ tā neatgādina de-
besskrāpjus, taču ar saviem 90 m līdz pat 
1965. gadam bija augstākā ēka Liverpūlē. 

Formu izteiksmē jau pavisam tieši “so-
ciālistiskā reālisma” augstceltņu priekšteči 
ir Smita tornis (Smith Tower, 1911–1914; 
arhit. Gaggin & Gaggin; 8. att.) Sietlā, 

6. att. Viesnīca Hotel International Prāgā. 
Aut. foto

7. att. Ņujorkas Pilsētas nams. Aut. foto
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Vašingtonas pavalstī, Woolworth firmas 
nams Ņujorkā (1913; arhit. Kāss Gilberts), 
kas līdz 1930. gadam bija augstākā ēka pa-
saulē (57 stāvi un 241 m), un Wrigley nams 
Čikāgā (1919–1924; arhit. Graham, An-
derson, Probst & White). Tam iepretim stāv 
pazīstamais izdevniecības Chicago Tribune 
debesskrāpis. To uzcēla 1922. gadā pēc ar-
hitektu Howells & Hood projekta. Arhitektū-
ras vēsturē vēl pazīstamāks par pašu celtni 
palicis tās projektu konkurss, kurā piedalījās 
daudzi slaveni arhitekti no visas pasaules. 
Somu arhitekta Eliela Sārinena piedāvātais 
augstceltnes tēls8 kaut neguva augstāko žū-
rijas atzinību, pastarpinātā veidā iemiesojies 
Antverpenē, Boerentoren (“Fermeru torņa”, 
1928–1931; arhit. Jan Vanhoenacker) ar-
hitektūrā, kas atspoguļo ap šo laiku modē 
nākušo Art Deco stilistiku. Līdz 20. gs. 
piecdesmitajiem gadiem Boerentoren bija 

9. att. Woolworth nams Ņujorkā. Aut. foto

8. att. Smita tornis Sietlā.  Aut. foto

10. att. Wrigley nams Čikāgā. Aut. foto
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augstākā ēka Eiropā. Sākotnēji tā bija  
87,5 m augsta, bet vēlākās pārbūvēs nākuši 
klāt vēl daži metri. 

Ap 20. gs. divdesmito un trīsdesmito 
gadu miju Art Deco sāka uzvaras gājienu pa 
Amerikas Savienotajām Valstīm. Tapa vese-
la virkne šīs stilistikas augstceltņu, tostarp 
Kreislera augstceltne (Chryssler Building) 
Ņujorkā (1930; arhit. William van Alen), kas 
kļuvusi par šīs stilistikas pasaules mēroga 
ikonu. Lielākajai daļai Art Deco augstceltņu 
ir izteikts pakāpjveida siluets. Arī pēc arhitek-
ta B. Jofana projekta veidotajai Padomju pilij 
Maskavā bija šāds siluets, kaut arī tās arhi-

tektūrai vajadzēja “atspoguļot padomju iekār-
tas diženumu”9. Celtnes jau daļēji samontēto 
karkasu nojauca Otrā pasaules kara laikā. 
Tos pašus apjomu kompozīcijas paņēmienus 
padomju arhitekti atkārtoja piecdesmitajos 
gados, tikai detaļu valodā sperot soli nevis uz 
priekšu, bet atpakaļ. 
 

Piecdesmito gadu augstceltnes Padomju 
Savienībā drīz izpelnījās smagu kritiku. Tām 
pārmeta neekonomiskumu, nelietderīgo telpu 
lielu īpatsvaru un funkcionālas neērtības. Uz 
šī fona Rīgas augstceltnes tehniskie rādītāji ir 
krietni vien labāki. ēkai ir dzelzsbetona kar-
kass, un tūlīt pēc uzcelšanas tā bija viena no 
visaugstākajām šādas konstrukcijas celtnēm. 
Arī ēkas arhitektūra, ņemot vērā vēstures fonu 
un apstākļus, vērtējama aizvien augstāk. Šo-
dien pasaules arhitektūrā atkal parādās pa-
kāpjveida kompozīcijā veidotas augstceltnes. 

Maskavā nesen tapusi dzīvojamā ēka 
“Triumfa pils” (2001–2003; arhit. Andrejs 11. att. Wrigley nams Čikāgā. Aut. foto

12. att. Boerentoren biroju nams 
Antverpenē. Aut. foto
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Trofimovs, arhitektu birojs TROMOS; 
13. att.). Ar  264 m augstumā tā atpaliek 
tikai no topošā Pasaules biznesa centra de-
besskrāpjiem Sarkanās Presņas krastmalā, 

taču arhitektoniski ļoti atgādina septiņas 
piecdesmitajos gados uzbūvētās augstcelt-
nes. Tāpēc tā jau ieguvusi iesauku “Staļina 
astotā māsa”10. Šo celtni var uzskatīt arī 

13. att. Triumfa pils12 Maskavā 14. att. Abraj Al Bait torņi13 Mekā 

15. att. Burj Dubai Dubajā. Aut. foto
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par kuriozu, kas atspoguļo nostalģiju pēc 
padomju laikiem, tomēr celtnes harmoniski  
līdzsvarotajai arhitektoniski telpiskajai kom-
pozīcijai ir noteikta emocionāli mākslinie-
ciskā izteiksme un nenoliedzama pievilcība. 
Acīmredzot likumsakarīgi, ka gandrīz analogs 
telpiskās kompozīcijas pamatprincips ir gran-
diozajam Abraj Al Bait kompleksam (arhit. 
Dar Al Handasah; 14. att.), kas pašlaik top 
islāma pasaules citadelē Mekā, Sauda Arābi-
jā. Tajā būs viesnīca, dzīvokļi, biroji, četros 
līmeņos izvietots tirdzniecības centrs, garā-
ža astoņiem tūkstošiem spēkratu, konferen-
ču centrs, lūgšanu telpa četriem tūkstošiem 
cilvēku un daudz kas cits11. Centrālā torņa 
smaile pacelsies 485 m augstumā. Tas ir 
augstāk nekā Petronas dvīņu torņiem Kuala-
lumpurā, kas līdz 2003. gadam bija augstākā 
celtne pasaulē. Kompleksā vienlaikus varēs 
uzturēties 65 tūkstoši cilvēku.

Pakāpjveida telpiskā kompozīcija ir arī 
šobrīd pasaulē augstākajai ēkai — Burj 
Dubai Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirā-
tos (2003–2009; arhit. Adrian Strauss; 
15. att.). Tās augstums kopā ar vainagojošo 
antenu ir 818 m. Uz šo celtņu fona Latvijas 
Zinātņu akadēmijas nams droši ieņem pienā-
cīgu vietu ne tikai pašmāju, bet arī pasaules 
arhitektūras mantojuma pūrā.
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