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PRIEKŠVĀRDI

BRĪVĪBU! BRĪVĪBU! Šis sauciens arvien spēcīgāk pāršalc pāri

pasaulei. Kā pavasara vējš tas glāsta pumpurus, kā vētra salauž

visus šķēršļus, kas tam stājas ceļā. Kultūrālā brīvība, politiskā

brīvība ir brīvības varavīksnes valdošās krāsas.

Desmitā daļa latviešu mīt trimdā un emigrācijā, un tikai šī

desmita daļa bauda brīvību veidot latvisko kultūru latviskā garā pēc

pašu patikas. Deviņas desmitdaļas latviešu smok nebrīvībā. Līdz ar

to brīvajai desmitdaļai ir uzticēts pienākums ne vien glabāt senču

kultūras mantojumu, bet to arī vairot. Vienīgi brīvībā esošie latvieši

šo uzdevumu var veikt.

ARCHĪVA sestais sējums dokumentē, kā šo darbu veikusi brīvībā

esošā latviešu tautas radošā daļa divās svarīgās kultūras nozarēs —

literātūrā un mūzikā. Turklāt tas ne vien dokumentē sasniegto, bet

arī liek ceļa zīmes nākotnei.

Ar šo ARCHĪVA sējumu mēs griežamies pie latviešu jaunatnes

— sevišķi akadēmiskās jaunatnes — brīvajā pasaulē, aicinot viņus
veidot un celt latviešu kultūru nākotnē.

Desmit procentiem latviešu brīvajā pasaulē ir jāveic simt pro-

centu darbs latviešu kultūras kopšanā un sargāšanā. Vecās paaudzes

pleci sāk pagurt, šo lielo darbu veicot, tādēļ aicinām jaunatni šos

pienākumus pārņemt savās jaunajās rokās.
Pasvītrojam vārdu «pienākumus". Ar pienākumu ir saistīta

atbildība. Atbildīgus uzdevumus veikt ir pienākums. No mūsu jau-

natnes trimdā un emigrācijā ir atkarīgs, vai latviešu kultūrai būt vai

nebūt. Mūsu jaunatne var vienaldzībā ļaut latviešu kultūrai iznīkt, bet

tā var arī to pacelt vēl neredzētā krāšņumā. Brīvajā pasaulē,un tikai

tur, ir iespējams celt un veidot latviešu kultūru, un to darīt ir mūsu

jaunatnes pienākums. Aicinām jaunatni šo pienākumu veikt.

Mūsu ARCHĪVA sējumi ir tikai sīks ielocījums latviešu kultūras

pūrā. Reālizējot domu, ka trimdas jaunatnei arvien vairāk jākļūst

par šī pūra pielocītajiem, redakcija ir aicinājusi un turpina aicināt

līdzstrādniekus no mūsu jaunās akadēmiskas paaudzes. Cik liela

bijusi atsaucība šim aicinājumam, liecina šī sējuma līdzstrādnieku

vārdi, kur blakus redzam jauno, vidējo un vecāko paaudzi.
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Šai sējumā piedalās Latviešu apvienības Austrālijā prezidija

priekšsēdis Ādams Dukāts ar teikto uzrunu, pasniedzot tautas balvu

rakstniekam JānimSarmām.

Literātūras kritiķis un laikraksta LATVIJAS redaktors Jānis

Rudzftis analizē latviešu literātūru trimdas divdesmit gados, sine ira

et studio šķirojot graudus no pelavām.

Dzejnieks Dr. Kārlis Ābele jun. (bijušais mācībspēks Bangkokas

universitātē, tagad ģeologs Viktorijas valdības dienestā) apskata «ne-

saprotamo dzeju"
, iztirzājot vairāku mūsu moderno dzejnieku darbus.

Žurnāla JAUNĀS GAITAS redaktrise, dzejniece Astrīde Ivaska

salīdzina latviešu, igauņu un lietuviešu dzeju trimdā, iepazīstinot mūs

lielos vilcienos ar kaimiņtautu sasniegumiem.

Melburnas universitātes absolvente, humānitāro zinātņu bakalaure,

skolotāja Biruta Šteinharde apskata daiļrades psīcholoģiju.

Amerikas latviešu apvienības grāmatniecības un bibliotēku refe-

rents, tautsaimnieks Leons Rumaks informē par trimdas grāmatnie-

cības problēmām, dibinoties uz plašas aptaujas datiem.

ARCHĪVA redaktors Edgars Dunsdorfs raksta par latviešu lasītā-

jiem vēl svešo vācu autoru Zeumi.

Amerikas latviešu apvienības mūzikas referents, komponists

Arnolds Šturms apskata un vērtē trimdas latviešu mūzikas attīstību.

Laikraksta AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA mūzikas recenzents Arvīds

Ķiploks sastādījis latviešu komponistu leksikonu, uzņemot tajā arī

dažus sveštautiešus, kam nozīme latviešu mūzikas vēsturē.

Ar pateicību atzīmējam mūsu mākslinieku līdzdalību šī sējuma

kuplināšanā. Gleznotāja Ludmilla Meilerte aizdevusi klišejas krāsai-

najam attēlam un zīmējusi Jāņa Mediņa portretu. Zilās otas dalībnieki

Gunārs Jurjāns, Ojārs Bisenieks, Erna Vilka, Gunārs Saliņš un Leo

Svīķeris devuši trimdas rakstnieku portretu zīmējumus.

ARCHĪVA nākošais sējums iznāks 1967.gada sākumā un būs veltīts

trimdas latviešu zinātnei un zinātniekiem, kā arī trimdas latviešu

teātra problēmām. Aicinām ikvienu, bet sevišķi mūsu jaunās akadē-

miskās paaudzes locekļus, kas vēlas piedalīties šo latviešu kultūras

aspektu aprakstā un iztirzājumā, pieteikties par līdzdalībniekiem.

Manuskripti iesūtāmi līdz 1966. gada novembrim. Apgāda adrese:

3 Dickens Street, Elwood, Vic. , Australia.

Redaktors un izdevēji
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JĀNIS SARMA — TAUTAS BALVAS LAUREĀTS

Ādams Dukāts

(Uzruna, balvu pasniedzot, Austrālijas latviešu 15. kultūras dienās

Melburnā)

Kā Latviešu apvienības Austrālijā prezidija priekšsēdim man ir

gods un ļoti patīkamais pienākums šai svinīgajā sanāksmē paziņot un

izpildīt sekojošo Brīvās pasaules latviešu apvienības lēmumu:

«Brīvās pasaules latviešu apvienības prezidijs konstatē, ka Tau-

tas balva šogad vienprātīgi ar visām četrām apvienības valdes locekļu
balsīm piešķirta rakstniekam Jānim Sarmām Austrālijā. Balva pie-

šķirta par viņa literāro darbu vērtību un par to, ka viņš audzina Aus-

trālijas latviešu saimē jaunus spēkus literātūrā. Viņa apzīmējums

par latviešu literātūras senioru un tamlīdzīgi izsaka Austrālijas lat-

viešu intelektuālās saimes vērtējumu un cieņu. Jānis Sarma piedzi-

mis 1884. gada 21. februārī Zemgalē un šogad pārkāpis 81. gada

slieksni. Pēdējos desmit gados Sarmām dažādos apgādos Austrālijā,

ASV un citur iznākušas vairāk kā divpadsmit grāmatas, to skaitā

vairāki plaša apmēra episki darbi — romāni.
"

Dāmas un kungi, šovakar godinot mūsu sirmo rakstnieku, pa-

teicos viņam par tām paliekamām vērtībām, ko viņš radījis un devis

latviešu kultūrai. Ceru, ka izteikšu jūsu vēlēšanos, ja šai godinā-

jumā ietveršu arī mūsu pārējos rakstniekus un dzejniekus, preses

ļaudis, gleznotājus, komponistus, mūsu zinātniekus un visus tos lat-

viešus, kas ko paliekamu ieguldījuši latviešu kultūras apcirkņos.

Radīšana ar savu pārlaicīgo nozīmi sniedzas pāri dzīvojamai

tagadnei. Ja radām ko vērtīgu, tad radām ne tikai šai dienai, bet

visiem laikiem. Ar to jaunrade atšķiras no visām pārējām kultūras

rosmēm. Kongresi un sanāksmes, dziesmusvētki un koncerti, teātru

izrādes, piemiņas dienu akti ar labām runām ir ļoti nozīmīgi un sva-

rīgi faktori latviskās kultūras saglabāšanā un turpināšanā, bet tie

nozīmīgi tikai mums, kas šais norisēs piedalāmies, jo apliecina un

reizē uztur mūsu nacionālo dzīvīgumu un kontinuitāti. Tomēr tie ir

tikai vienas reizes notikumi. Kad nebūs vairs mūsu pašu, nekas ne-

būs palicis arī pāri no mūsu sabiedriskās darbošanās. Ja mēs nebūtu

radījuši nekā paliekama, mēs izzustu, vēsturei nekā neatstājuši.
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Notikumi paiet lfdz ar laiku un cilvēkiem, bet radītie darbi pa-

liek. Paies koru un solistu koncerti, bet paliks radītās dziesmas un

citi mūzikas darbi. Aizmirsīsies laikrakstu polemikas, bet paliks

dzeja un citi mākslas darbi. Būs aizmirsti kongresi, bet paliks filo-

zofijas un zinātnes pētījumi. Lai arī cik nozīmīgs būtu tas, ko darām

pašlaik, neiznīkstošu nozīmi sagaidīsim tikai paliekamas vērtības

darbiem.

Savā kārtējā ikdienas rosmē dzīvojam tikai sev, bet paliekamu
vērtību radīšana mūs iesaista visas tautas vēsturē. Kas radīts ar

paliekamu vērtibu, tas radīts ne tikai pašiem sev, bet visai tautai.

Dzīvot spējīga ir tā tauta, kuras radošie spēki sakņojušies tau-

tas tradicijās un kultūrā, bet nav sastinguši savā maiņā uz augšu.

Tas vien, kas bijis, nav tautas pasargājis no izmiršanas un nepasar-

gās arī latviešu tautu. Latviešu tautu trimdā saglabās jaunrade. Tā-

dēļ sveicinām un godinām visus mūsu radošā gara darbiniekus rakst-

nieka Jāņa Sarmas personā.
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LATVIEŠU LITERĀTŪRĀ EMIGRĀCIJĀ

Jānis Rudzītis

1.

LATVIEŠU KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCAS 4. sējumā (1929-30)

pie šķirkļa «Emigrantu literātūrā" lasāms, ka tas esot «dāņu kritiķa
G.Brandesa apzīmējums tai franču literātūras atzarei, kurā darbo-

jās lielās revolūcijas laikā uz ārzemēm izraidītie vai emigrējušie

rakstnieki, kā ari viņiem tikai ideoloģiski un psīchiski radniecīgie.
Politiskā ziņā emigrantu literātūrā ir reakcionāra, tā izpauž izdzīto

aristokrātu naidu pret vecās kārtības gāzējiem un visu, kas notiek

pamestā tēvijā. Literātūrvēsturiski tur redzama novēršanās roman-

tismā, reālās dzīves noliegšanā, svešzemju dabas jūsmojumos un

eksotiskās mīlas cildinājumā...
"

—
Šie teikumi atgādināmi tālab, ka

1959. gadā tos bija citējis Ādolfs Talcis, viens no Latvijas padomju

rakstnieku savienības sekretāriem, lai ne vien iedzeltu toreiz vēl

dzīvajam LXV redaktoram Arvedam Švābem, bet ari, lai plašākā

pamfletā vērstos pret latviešu rakstniekiem un viņu darbiem rietumu

trimdā. Ar aplombu Talcis meta mums acis, ka tas, ko svešumā

dzīvojošais profesors un dzejnieks A. Švābe formulējis jau buržuāzis-

kās Latvijas laikā, «pilnīgi", kaut «ar nelieliem izņēmumiem" at-

bilstot pašreizējās latviešu emigrantu literātūras raksturam. Vajagot

tikai «aristokrātu" vietā ielikt „lielsaimniekus un bagātniekus", bet

«eksotiskās mīlas" vietā — «pornogrāfisko un perverso mīlu" .1

Ādolfa Talča aplombs saplaktu, ja viņš atmestu demagoģisko

falsifikāciju un atklātu, kas tad īsti citētos teikumus rakstījis — LXV

redaktors Arveds Švābe vai kāds no viņa tā laika līdzstrādniekiem.

lelūkojoties LXV 4. sējuma līdzstrādnieku sarakstā, redzams, ka

tas ir Andrejs Upītis, kas devis «daļu" no raksta par emigrantu li-

terātūru. Un kaut vai tāds vārds kā «atzare" liecina, ka tieši Talča

citētie teikumi pieder Upīša spalvai. Tālāk papētījot, atklājas, ka

Švābe Andreja Upīša doto «daļu" papildinājis ar pierakstījumu: «Vi-

sas emigrantu literātūras pazīmes vērojamas arī to latviešu rakst-

nieku, kritiķu un publicistu darbos, kas optējuši SPRS pavalstniecību

un tagad strādā ārpus savas agrākās tēvijas
"

.
Protams, par šo riko-

šetu Talcis atkal ir klusējis.
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Pats galvenais tomēr ir, ka gluži veltfgas ir pūles attiecināt uz

pašreizējo latviešu literātūru rietumu trimdā ap 1930. gadu radušos

un LXV uzņemto emigrantu literātūras raksturojumu. Jau toreiz tas

ir bijis pārāk tendenciozs un nebūt nav saskanējis ar Georga Brande-

sa atzinumiem, bet pašreiz neviena no tendenciozā raksturojuma pa-

zīmēm neatbilst latviešu literātūrai ārpus dzimtenes. Starp latviešu

rakstniekiem rietumu trimdā nav neviena politiska vai literāra reak-

cionāra, nav ari neviena aristokrāta, lielsaimnieka vai bagātnieka,

nav manāma ne mazākā vēlēšanās paust kādas virsšķiras ideoloģiju.

Kaut gan trimdas sākumā Jānis Grīns vēlējās, lai mūsu dzejā būtu

„
vairāk karsta naida pret dzimtenes nolaupītājiem un tautas postā

gāzējiem... vairāk karotājas nostājas pārdzīvojumos un domās", 2

nevar teikt, ka viņa vēlējumies būtu iemantojis plašāku atbalsi. Rak-

sturīgākas par naidu pret „
vecās kārtības gāzējiem un visu, kas no-

tiek pamestā tēvijā" mūsu trimdas rakstnieku darbos ir tās skaņas,
kas atbilst Raiņa vārsmām:

„
Mums visiem vienas sāpes un vienas

cerības". Bet tas ir motīvs, kas latviešu literātūrā aizmeties jau

kopš Tautas atmodas, un kaut vai ar šo motīvu, kas dzimtenē aiz-

liegts, latviešu rakstnieki rietumu trimdā turpina nacionālās literā-

tūras kontinuitāti.

Ja atsevišķu rakstnieku atsevišķos darbos, piemēram, Zinaīdas

Lazdas un Andreja Eglīša dzejoļos, Pāvila Klāna romānā RŪSA, da-

žos Anšlava Eglīša romānos v.c, pausts arf visai ass naids pret

dzimtenē valdošo režīmu, tad jāsaprot, ka nav taču runa tikai par

kādas vecas kārtības gāšanu, bet gan par Latvijas valsts iznicinā-

šanu un apzinīgi plānotu latviešu tautas likvidēšanu. Pret to nacio-

nālajam rakstniekam nav iespējams palikt vienaldzīgam. Var vienīgi

prasīt, lai naids būtu iekļauts literāri atzīstamā izteiksmē. Šī pra-

sība mūsu nacionālo rakstnieku darbos visumā piepildīta nesalīdzi-

nāmi augstākā mērā nekā tajos ražojumos, kuros latviešu padomju
rakstnieki vēršas pret trimdiniekiem un rietumiem vispār.

Mūsu literātūrā te, svešumā, nebūt nav pieņēmies romantisms,

bet visnotaļ dominē reālisma paveidi ar skaudru ieskatīšanos īste-

nībā. Vairāk nekā agrāk reālistiskais skatījums iespiežas arī lirikā,

un tā vien liekas, ka lielāka svaiguma un radošo iespēju paplašināša-

nas labad nāktos drosmīgāk izlauzties ārā no reālistiskā skatījuma

un reālistiskās izteiksmes gūsta, sevišķi domājot par prozu un drāmu.
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Ir dabiski, ka, ilgstoši atrazdamies kādā svešā zemē, latviešu na-

cionālais rakstnieks nevar izvairīties no saskares ar svešo dabu un

tālab to kādreiz ari" tēlo. Bet nekādi nevar runāt par nodošanos sveš-

zemju dabas apjūsmojumiem. Drīzāk sakāms pretējais, atzīstams,

ka latviešu literātūrā emigrācijā kļuvusi pret dabu gaužām vienaldzī-

ga. Tālab svešuma gados panīkusi mūsu agrāk krāšņā dabas lirika —

pat to dzejnieku vārsmās, kas uzauguši trimdā un nav saistīti ar at-

miņām par Latvijas dabu. Varbūt kaut cik biežāk nekā agrāk mūsu

trimdas rakstnieku darbos uzejami vaļīgāki «eksotiskās mīlas" jeb
seksuālo attieksmju tēlojumi, bet šis vaļīgums nebūt nav lielāks kā,

piemēram, Ed. Virzas, Vesela, Aīdas Niedras un pat Andreja Upīša

darbos Latvijas neatkarības laikā un jau pirms tam. Salīdzinot ar

seksuālo attieksmju ļoti brīvajiem aprakstiem citu rietumtautu lite-

rātūrā īpaši pēc Otrā pasaules kara, latviešu rakstnieki joprojām ir

gaužām kautrīgi.

Kaut gan rakstnieki kā emigranti zināmi jau antīkajā literātūrā

(Ovīdijs) un viduslaikos (Dante), emigrantu literātūras jēdziens ak-

tuālizējās 19. gadsimtā, un ir tiesa, ka pirmais ar to sāka rīkoties

Brandess.3 Viņam tas bija vajadzīgs visvairāk tālab, lai raksturotu

kādu zīmīgu zaru, kas noliecās nost no franču nacionālās literātūras

pēc Lielās revolūcijas. Bet apskatā par emigrantu literātūru Bran-

dess ir aplūkojis arī citu tautu rakstniekus, kas 19. gadsimtā darbo-

jušies ārpus dzimtenes, piemēram, Heini. Viņa nostāja pret emig-

rantu rakstniekiem un viņu darbiem nebūt nav nicīga. Tieši otrādi,

Brandess ir atzinis, ka, piemēram, franču 19. gadsimta literātūrā

visas svaigās vēsmas nāk no emigrantiem. Interesanti, ka pēc Piektā

gada revolūcijas šo Brandesa atzinumu Andrejs Upītis attiecināja arī

uz latviešu literātūru. 1912. gadā viņš rakstīja: «Reakcijas viļņa

svešumā aizskaloti emigranti — rakstnieki vairāk nekā vienējādi ir

sekmējuši latviešu rakstniecības plašumu.. . Tādējādi sabiedrisko

emigrantu literātūrā bez šaubām atzīmējama kā progresīvs, latviešu

rakstniecības progresu veicinošs faktors.
"4

Ir tadnu tā, ka nevis tas, ko Andrejs Upītis ap 1930. gadu devis

LXV, bet gan tas, ko viņš rakstījis 1912. gadā, vistiešāk atbilst lat-

viešu literātūrai emigrācijā pēc Otrā pasaules kara. Latviešu lite-

rātūras progress, visi jaunie meklējumi un izteiksmes līdzekļu pa-

plašināšana ir vienīgi trimdas rakstnieku nopelns, kamēr dzimtenē
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palikusī literātūrā visnotaļ regresē, un, piemēram, lirikā viens vie-

nīgs Ojārs Vācietis ar zināmu skaitu dzejoļu kaut cik spēj tuvoties

tam jaunajam cēlienam,kas mūsu dzejā sācies ar Veltu Sniķeri, Dzi-

ntaru Sodumu, Gunāru Saliņu, Linardu Taunu, Olafu Stumbru un virkni

citu trimdas paaudzes pārstāvju. Divdesmit gadu laikā latviešu pa-

domju literātūrā nav radies prozas darbs, ko varētu likt blakus, pie-

mēram, Ilzes Šķipsnas labākajām novelēm un romānam AIZ SEPTĪTĀ

TILTA,nav drāmatiska sacerējuma, kur varētu manīt ko līdzīgu Mār-

tiņa Zīverta vai Anšlava Eglīša eksperimentālajiem meklējumiem.

Bet nav jādomā tikai par formālo aspektu. Katras tautas literā-

tūrai netraucētā attīstībā ir tiesības uz suverēnitāti kā formā, tā sa-

turā, tāpat kā katras tautas literātūrai ir tiesības izvēlēties savu

orientāciju, savu skolu, savu pakļaušanos derīgām ietekmēm. Sa-

skaņā ar padomju sociālistiskā reālisma obligāto tezi latviešu literā-

tūrā dzimtenē drīkst būt nacionāla vienīgi pēc formas, kamēr saturā

tai jābūt sociālistiskai. Bet, kas ir sociālistisks, to nosaka Maskava,

visu savā varā esošo tautu literātūru tiecoties pielīdzināt boļševizē-

tajai krievu literātūrai. Nacionālās formas jēdzienu savukārt ir tiek-

sme sašaurināt līdz pagaidu pieļāvumam latviešu rakstniekiem savus

darbus sacerēt un publicēt latviešu valodā. Jēdziena individuāla pa-

plašināšana ātri var sastapties ar nosodījumu par «formālismu",

«dekadenci", «buržuāzisko nacionālismu" utt. Tādējādi latviešu li-

terātūrā dzimtenē faktiski kļūst par boļševizētās krievu literātūras

piedēkli latviešu valodā. Saturā un formā nacionāla latviešu literā-

tūrā kā visas agrākās latviešu literātūras turpinājums var pastāvēt

vienīgi emigrācijā. Ja franču un citu tautu emigranti 19. gadsimtā

veidoja tikai sāņus noliekušos zaru dzimtenē joprojām pastāvošai

nacionālai literātūrai, tad mūsu — tāpat igauņu un lietuvju — gadījumā

tas ir pavisam citādi. Emigrantu literātūras jēdziens Brandesa lie-

tātā nozīmē mums vairs neatbilst. Latviešu trimdas rakstnieku vei-

dotā literātūrā nav kāds sāņus aizaudzis zars, bet patstāvīgi augošs

koks ar savu lapotni un saknēm, kas stīgo no priekšpadomju laika

nacionālās literātūras. Nav pareizi runāt par latviešu emigranta

literātūru, bet gan par latviešu nacionālo literātūru emigrācijā, kur

tā gaida uz savu atgriešanos dzimtenē.

Tas mums nozīmē ļoti smagu atbildības nastu, arī vajadzību at-

kal un atkal pārbaudīt, vai esam nastu spējuši nest un vai ilgi vēl to
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spēsim. Andrejs Upftis ir rakstījis, ka latviešu literātūrā emigrā-

cijā esot tikai „žūstošas paliekas" , kas vēl kādu laiku veģetēšot līdz

ar aizbēgušās buržuāzijas „trūdošajām pabirām Ādolfs Talcis

latviešu trimdas rakstnieku darbos ir vēlējies saskatīt vienīgi „ ve-

ļus, dženitorus un sorrijus", kam «neglābjami" jāiet bojā.6 Tie tikai

divi no vairākiem līdzīgiem spriedumiem Rīgā.

Mūsu labā vispirms runā jau skaitļi. No 1945. gada otrās puses

līdz 1964. gada beigām mums te iznākuši ap 140 jauni dzejoļu krā-

jumi, ap 400 grāmatu ar jauniem romāniem, novelēm, stāstiem, tē-

lojumiem un pasakām, bez tam radušās, cik izdevies apzināt, kādas

70 jaunas lugas, no kurām gan iespiesta tikai daļa.
7

Itin daudz dze-

joļu, noveļu, stāstu, tēlojumu un pat savs skaits romānu un dažas

lugas palikušas periodikas slejās. Kur tad vēl literāras esejas, lite-

rāri atzīstamā stilā rakstīti memuāri, izdevumi, kas attiecas uz li-

terātūras vēsturi, kritiku un teoriju, kā arī virkne jaunu tulkojumu,

kam nozīme mūsu vārdu mākslā (Džoisa ULISS'.). Tas viss nepilnos

20 gados —

un kādos gados, kādā sūrā cīņā par dzīves apstākļu nor-

mālizēšanu un bēgļu nometnēs degradēto cilvēka tiesību atjaunošanu!

Tas viss par spīti ļoti ierobežotai ņēmēju bāzei, jo trimdinieku skaits

taču apmēram atbilst tikai Liepājas un Aizputes apriņķa iedzīvotāju

skaitam Latvijas neatkarības laikā. Tie ir fakti,kas nekādi nesaderas

ar sarkasmu par „
žūstošām paliekām" , bet vedina runāt par apbrī-

nojamu vitālitāti un radošā darba varonību. Vismaz pagaidām.

Neviens tomēr nevarēs apgalvot,ka šais nepilnos 20 gados mums

būtu radušies kādi 140 vērtīgi dzejoļu krājumi, 400 labas prozas grā-

matas vai 70 ievērojamas lugas. Ja teiktum, ka no visas ražas tikai

kāda trešā daļa ir zelta graudi, arī tad tas varētu būt pārspīlējums.

Diemžēl, arī vieglo graudu un gaisīgu pelavu vai vienkārši neatbil-

dīgu literāru spekulantu ražojumu sakrājies daudz, un, laižot skatu

pāri trimdas izdevumu bibliogrāfijai, rodas dziļa nožēla. Bet pelavu

un tukšu nieku nekad nevienā literātūrā nav trūcis. Tagad tikai tie

vairāk lien acīs.

Arī tad, ja atsijāsim nost vieglos graudus un kokaļus vai pela-

vas, paliks pāri krietns daudzums atzīstamu vērtību. To nozīmi li-

terātūrvēstures perspektīvā vislabāk varēsim noteikt, atceroties,

līdz kādam līmenim bijām tikuši pirms dzimtenes atstāšanas. Izman-

tojot šādu mērauklu, varētu sacīt, ka dzejā esam gājuši vēl tālāk uz
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priekšu, prszas nozarēs kaut cik noturējušies, tikai atsevišķos ga-

dījumos izraujoties tālāk, bet drāmā piedzīvots panīkums.

2.

Dzejā uz priekšu gājuši vairāki, ja ne vecās, tad vidējās paau-

dzes autori. Domāsim kaut vai par trijotni — nelaiķi Zinaīdu Lazdu,

Veroniku Strēlerti un Andreju Eglīti.

Zinaīdas Lazdas pirmā trimdas grāmata TĀLAIS DĀRZS (1946)

bija viņas plašākais un visādā ziņā izcilākais dzejoļu krājums, arī

viens no pašiem ievērojamākiem visā latviešu pēdējo gadu desmitu

dzejā. Dzejnieces latvisld saulainais talants gan atmiņās un iecerēs

par it kā kādu latviešu Arkādiju Daugavas lerastos, gan pēkšņi uz-

plaukušā mīlestības lirikā te atvēries līdz galam un paturējis no-

svērtu mieru arī tajās nodaļās, kas attiecas uz tautas bēdām, karo-

tāju izmisīgo cīņu un bēgļu pazemojumu. Nākamā grāmatā BĒGLE

(1949) nosvērtais miers gan mazinājies. Nervēzos ritmos ļauta vaļa

asiem, rūgtiem protesta saucieniem, vietumis robežojoties ar pla-

kātismu. Kaut cik vērmelīgo rūgtumu apvaldot un nomierinotnervē-

zos ritmus, ar trešo krājumu SAULES KOKS (1956) Zinaīda Lazda

sasniedza otru augstāko galotni savā dzejā.

Tāpat kā Zinaīda Lazda, arī Veronika Strēlerte īsteni tikai trim-

das laikā visnoteiktāk varējusi parādīt sava talanta smalkumu un

augsto dzejas kultūru, ar uzviju atmaksājot kritikas izsniegto avansu

dzimtenē. Ja pirmajā trimdas krājumā MĒNESS UPE (1945) vēl ir

laba tiesa Latvijā rakstītu dzejoļu un ja vispār šis krājums dzejnie-

ces attīstībā nozīmē tikai agrākos gados parādītās varēšanas tema-

tisku paplašinājumu, tad GAISMAS TUKSNEŠI (1951) un ŽĒLASTĪBAS

GADI (1961) ir krājumi, kur Strēlertes liriskie vaibsti stipri mainī-

jušies. Klasiski skaidrā, visiem bez pūlēm saprotamā dzejniece te

kļuvusi «mīklaināka", tikai ar nopietnu iejušanos atšifrējama. Jū-

tama arvien noteiktāka distancēšanās no vides un laikmeta. Starp

dzejnieci un pasauli ievelkas kāda neaiztiekama robeža, viņai kļūst

raksturīgs it kā tāds dižciltīgs eremītisms. Arvien vairāk pamesti

formas kanoni, ritmika kļuvusi ļoti personiska. Ar visrūpīgāko iz-

vēli izraudzītajos izteiksmes līdzekļos vērojams gaumīgs skopums.

Gan rakstot gaužām maz un ar katru gadu mazāk, Strēlerte vai ar

katru savu jauno dzejoli devusi mūsu lirikai vērtīgu papildinājumu.

Viņa nodibinājusi pirmās dāmas stāvokli mūsu dzejnieku saimē.
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Andreja Eglīša liriskais talants dzimtenes gados bija vēl krietni

ūdeņains. Jau vācu okupācijas gados tas sāka kļūt tvirtāks, un šf at-

tīstība sevišķi turpinājusies trimdā. Ar krājumu UZ VAIROGA (1946)

Andrejs Eglītis ieguva latviešu Dāvida vai Jeremijas lomu, kaut gan

viņa „zemes degšanas" motīvs vēlāk kļuva jau apnicīgs. Izcilākās

vērtības krājumā UZ VAIROGA bieži vien radušās nevis patriota un

kristieša žēlabās, cīņas aicinājumos un praviešojumos, bet liegajā

un reizē kaislajā mīlestības lirikā. Klusinot skaļumu, bet izteiksmei

kļūstot rēgainākai, radies Andreja Eglīša nākamais krājums NESAULE

(1953). Ar OTRANTO (1956), kas ir Austrālijas ceļojumu un pa ceļam
redzētā lirisks produkts, dzejnieks zināmā mērā imitēja A.Švābes

GONG-GONG, bet izteiksmē nokļuva līdz jūklīgu impresiju ņirboņai,

kas diezgan labi atbilst Andreja Eglīša permanentajam skurbumam.

Krājumā LĀSTS (1961) notikusi atgriešanās pie patriotiskās ekspre-

sijas smagos vārdu sablīvējumos. Arī te tīkamu pārmaiņu sagādā

dzidrākā izteiksmē rakstītie mīlestības dzejoļi.

Lai ko kurš devis katrs par sevi, visi trīs šie dzejnieki trimdas

gados cēlušies augstāk, tiekušies tālāk, viņu dzeja ieguvusi noteik-

tāk tembrētu skaņu. Gan paplašinādami tematiku, pievērsdamies jau-

nām izteiksmes iespējām un citādām ritmizēšanas formulām, viņi
tomēr atsacījušies no tīšas koķetēšanas ar rietumu modernistiem un

tādējādi garantē mūsu dzejas stabilo vērtību pieaugumu, veido lat-

viešu jaunās lirikas stingro bazi.

Lazda, Strēlerte, Andrejs Eglītis ir tikai trīs vārdi garajā dzej-

nieku sarakstā, kas, sākot ar Ludi Bērziņu un beidzot ar Ingrīdu Vīk-

snu vai Veltu Tomu, mums bija labi pazīstami jau dzimtenes gados.

Arī visi pārējie devuši savu tiesu, kas latviešu dzejai nozīmē, ja ne

tālāku attīstību, tad vismaz agrākā līmeņa noturēšanu.

Pats svarīgākais latviešu dzejas tālākajā attīstībā ir tas, ka emig-

rācijā nu jau izaugusi un nobriedusi pavisam jauna dzejnieku paaudze

ar ļoti izciliem talantiem un jaunas formas kopējiem. Dažs no tiem,

piemēram, Velta Sniķere, gan sācis rakstīt un publicēt jau dzimtenē,

vācu okupācijas gados, bet briedums piedzīvots tikai svešumā. Cits

atkal, piemēram, Olafs Stumbrs, ne vien ģimnāzijas un universitātes

izglītību ieguvis svešumā, bet pat pamatskolu ir varējis pabeigt tikai

kādā bēgļu nometnē. Jaunie dzejnieki radušies un joprojām rodas

malu malās, gandrīz vai visās galvenajās zemēs, kur tagad dzīvo
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latvieši: Zviedrijā — Dzintars Sodums, Andrejs Irbe, Richards Rī-

dzinieks, Dānijā — Ojārs Jēgens, Anglijā — Velta Sniķere, Vācijā —

Zeltfte Avotiņa, Sulamite Tepfere, Francijā — Andrejs Pablo Mier-

kalns, Amerikas savienotajās valstīs — Gunārs Saliņš, Linards Tauns,

Olafs Stumbrs, Jānis Krēsliņš, Valdis Krāslavietis, Dzintars Frei-

manis, Aina Kraujiete, Rita Gāle, Kanādā — Aina Zemdega, Edu-

ards Freimanis, Elvīra Leja, Austrālijā — Kārlis Ābele jun., Inārs

Brēdrichs, Ivars Lindbergs, Gundars Pļavkalns, Eduards Silkalns.

No jaunajiem dzejniekiem, kas turpina Latgales novadnieku dzeju,
lai minam Albertu Spoģi. Bet vispār te minēti tikai nedaudzi no gau-

žām plašā jauno dzejnieku pulka, kas droši pārņem sardzes maiņu
latviešu lirikā.

Kaut dažkārt lauzdamies jau agrāk atvērtās durvīs, liela daļa no

izcilākiem jaunajiem dzejniekiem ir tradiciju atmetēji, vienā otrā

gadījumā agrākās latviešu dzejas bargi tiesātāji, pat bez nepiecie-

šamās smalkjūtības. Jāatceras trimdas sākuma laiks, kad dumpī-

gais Dzintars Sodums parodēja Plūdoņa „Rekviēmu", atļaudamies
rindas: «Pamazām, aplēnām, ko tu vem, rekviem?" Bet intere-

santi
,

ka arī visradikālākie cenšas uztvert pavedienus, kas stiepjas

no folkloras. Diezgan parasts kļuvis paņēmiens modernās dzejas iz-

teiksmes brikšņos iestarpināt vai nu kādu tieši citētu tautasdziesmu

strofu, vai arī tādas strofas imitāciju. Tāpat nav tik reta pasaku un

teiku elementu izmantošana. No Latvijas neatkarības laika dzejas

pāri trimdas lirikas spilgtākajai daļai stiepjas Aleksandra Čaka ēna.

Parasti mūsu jaunie dzejnieki mēdz meklēt paraugus visvairāk an-

glosakšu, jau mazāk franču dzejā, reizēm modernajā, reizēm arī

krietni vecā. Gadās, ka tiek sameklēts agrāks atradums, jo ir pie-

rādījies, ka jaunie dzejnieki pavāji pazīst latviešu dzejas vēsturi.

Kaut gan par vienveidību nav iemesla runāt, aina mūsu jauno un

samērā jauno dzejnieku poēzijā pamazām vien sākusi atšķirties no

tās, ko veidojusi Latvijas neatkarības laika paaudze. Varētu teikt,

ka jaunajā dzejā sākušies tālāk pavirzīta imažinisma un sirreālisma

uzplūdi. Tās stilā arvien biežāk dzirdami neizvēlīgāk uzņemti žar-

gona piederumi un slenga elementi, tāpat visādi izaicinājumi «go-

dīgu pilsoņu" kautrībai. Ritmikā pieņēmusies brīvā vārsmošana vāji

organizētos pantos ar atonālām, dažkārt chaotiski aritmiskām rin-

dām. Galvenais paraugs, liekas, bijis anglosakšu dzejnieks T.S.Eli-
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ots. Tikai vēlreiz jāpasvftrā, ka runa var būt vienfgi par imažinis-

kās un sirreālistiskās izteiksmes, kā ari ritmiskās vaļības tālāku

pavirzfšanu, nevis par kaut ko pilnīgi jaunu. Ne imažinisms, ne sir-

reālisms, ne citi mūsu jauno dzejnieku paņēmieni stilā un vārsmošanā

savos pamatos nav bijuši nepazīstami arf agrākajā latviešu dzejā.

lejūtoties vienkārša lasītāja situācijā, būtu sakāms tā: Ja vēl

priekš gadiem divdesmit kāds dzejnieks varēja patikt un cits dzej-

nieks nepatikt, tad pašreiz vietā vaļsirdīga atzīšanās — šo dzeju es

saprotu, tālab tā mani saviļņo, sagādā aistētisku pārdzīvojumu, bet

tā dzeja man vairs nav saprotama, tāpēc es pret to esmu vienaldzīgs
un nespēju aistētiski pārdzīvot. Tas nozīmē, ka jaunā dzeja savā ra-

dikālākajā daļā ir lauzušies laukā no skaidrās loģikas gūsta un pie-

rastām pantu vīšanas mākslas tradicijām. Aistētisko efektu tā cenšas

panākt citādiem līdzekļiem, kas līdz plašās publikas izpratnei nokļu-

vuši tikai daļēji un vispār prasa pārslēgšanos uz kaut ko jaunu.

Tā saucamās, nesaprotamās dzejas novērtējumā vajadzētu izvai-

rīties kā no nicīgas noliegšanas, tā arī no valšķīgas izlikšanās, ka

saprotams pat tas, kur patiesībā nekā nav ko saprast. Ja nav kas

saprotams, vispirms jāmēģina, vai tomēr nevar ielauzties dzejnieka

radošā darba laborātorijā un tā iegūt izpratni, kas stimulē aistētisko

pārdzīvojumu. Jānis Grīns kādā priekšlasījumā Stokholmā reiz teica,

ka modernā dzeja kļūtu pavisam skaidra un pārdzīvojama, ja lasītājs

tajā nodziļinātos kaut vai ar tādu pašu laika un uzmanības patēriņu,
kas nepieciešams kādas krustvārdu mīklas risināšanai.Ar nopietnāku

iejušanos, ar pārdomām par jaunās dzejas cēloņiem un nolūkiem nāk-

sies atzīt, ka jaunie dzejnieki vēlas atrast vienīgi visvairāk piemē-

roto veidu, kā reaģēt uz viņiem lemto laiku un kā atdot poētiskajai

atklāsmei tās ārkārtīgi sarežģītās izjūtas un pārdzīvojumus, kas ap-

stāj mūsdienu cilvēku, kurš atrauts no dzimtenes, dzīvo rietumos un

elpo brīvās, bet neapšaubāmi arī ļoti apjukušās rietumu pasaules

gaisu. Tas laiks, kad mūsu dzejnieku mūza klaiņoja pa Kārļa Skalbes

«pelēkām noriņām, elksnīšiem sīkiem"
, pa Raiņa vientulīgajām kal-

nu tālēm, Čaka priekšpilsētas nomalēm vai Ādamsona Vecrīgu, ir

pazudis. Gandrīz visi mūsu jaunie dzejnieki tagad dzīvo lielpilsētu

bābeliskajā vidē. Atbalsodams T.S.Eliota domu, radikālists Dzintars

Sodums trimdas sākuma gados ir rakstījis:
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Mēs esam dzimuši šim laikam,

Šis laiks mums grūti jāiznes.

Ar ciešāku iejušanos, ar gribu saprast pirmajā brfdf nesapro-

tamo atklāsies, ka mūsu modernā dzeja tomēr var būt spēcīga aistē-

tiskā un pat ētiskā pārdzīvojuma ierosinātāja. Vajadzēs atzīt, ka jau-

nie, «nesaprotamie" dzejnieki ne vien meklējuši, bet arī atraduši, kā

padarīt bagātākus latviešu dzejas izteiksmes līdzekļus, kā novērst

mūsu krāšņās lirikas stagnāciju, kā tuvoties jaunajiem meklējumiem

rietumu dzejas aistētikā. Tad vispār būs jāatzīst, ka arī latviešu dze-

jā, lai nezkādas galotnes tā būtu sasniegusi līdz lielajai katastrofai,

lietājot Veltas Sniķeres vārdus, joprojām «nemitas minamais".

No otras puses, tāpat kā tas notiek rietumos, arī mūsu jaunie

dzejnieki vienu otru reizi ir gājuši tik tālu, ka pat ar vislabāko gribu

viņu izpratnē nekur tālu netiksim, un atliksies vienīgi neziņas pilnais

jautājums, kas tad vispār ir dzeja un kas nav. Lielāko tiesu tas no-

ticis tādēļ, ka jaunumu meklētāji un eksperimentētāji aizmirsuši ra-

došā darba principu, ko sešdesmito gadu sākumā radio intervijā at-

gādināja slavenais angļu modernais komponists Bendžemins Britens.

Pieskaroties mūsdienu mūzikas problēmām, Britens, viesodamies

Stokholmā, radio reportierim teica, ka technika, lai tā būtu kāda bū-

dama, ir vienīgi līdzeklis labas mūzikas komponēšanai, nevis paš-

mērķis. Viņš neizmantojot nekā, kas ir tikai līdzeklis, bet nepalīdz

radīt labāku mūziku. Gadās, ka arī mūsu dzejā tiek izmantoti visādi

jauni līdzekļi kā pašmērķi vienkārši tālab, lai censtos sacerēt dzejoli

citādi nekā agrāk un citādi nekā citi. Tā tas izteiksmē, tā versifikā-

cijā ar jebkādas likumības noliegšanu. Brīvais pants un brīvais jeb
tīri toniskais pantmērs nav itin nekas jauns, un, salīdzinot ar silla-

botoniskajiem ritmiem, tam savas izcilas priekšrocības. Bet jāšau-

bās, ko dzejai var dot pavisam vienkārša aritmija, kas vairs ne ar

ko neatšķiras no ritmiski nesaistītas prozas valodas. Arī brīvajam

pantmēram jeb tīri toniskiem ritmiem ir savi likumi, kas kontrolē-

jami ar ausīm. Mūsu brīvos ritmos sacerētās dzejas lielākajā daļā

jūtams, ka dzejnieki sirgst ar mūzikālas dzirdes vājumu un rīkojas

ar varmācīgi mechaniskiem sadalījumiem pa optiski tveramām rin-

dām un rindiņām.
1

Ekstrēmos gadījumos arī latviešu jaunajā dzejā radušies piemē-

ri, kur nemaz nav jārunā par techniskiem trikiem, bet tikai par ma-
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nierfgu sekošanu, tā saucamajam, „bitniecismam"
,

kas ir ne jau

vienīgi amerikāņu, bet visas rietumu dekadentās kultūras produkts

un raksturīgs ar savu cinismu, ar jebkādas svētuma izjūtas un no-

pietnības atmešanu. Lieliski tādu bītniku dzejnieku savā romānā MA-

LACHITA DIEVS imitējis Anšlavs Eglītis. „
Lielais Patriks Delkoro

no Sanfranciskas" tur piesmakušā, rupjā balsī, šad tad spalgi iebrēk-

damies un atņirgdams zobus velnišķīgā ņirgā, skandē dzejoli ar šādu

pantu:

Es rauju no kauliem sava ģīmja neglīto miesu

un metu to jums, —

ēdiet.

Ja tā jums par sīkstu, ja vemsit,

par to man nav daļas!

Ar eksperimentēšanu eksperimentēšanas labad, aiz tīšas, izaici-

nošas oriģinālitātes kāres rietumu poēzija nonākusi arī līdz, tā sau-

camai,
„
konkrētai dzejai", līdz „popmākslai" un ģeometrisku figūru

ražošanai ar burtu un burtu kopu palīdzību. Tas nav nekas cits kā

paveids priekš 50 gadiem mākslīgi izgudrotam dadaismam, par ko

kāds vācu esejists ir teicis, ka tas salīdzināms ar valodā iemestu

granātu, lai nevis ko radītu, bet izārdītu. Savā valstī dzīvojošām rie-

tumtautām ar vecu kultūru un stabilu tradiciju bazi no tik problēma-

tiskiem eksperimentiem varbūt nav jābaidās. Ir diezgan dzejnieku,

diezgan laika, diezgan arī dīkdienīgu snobu, kas var niekoties, jo nav

nekādu bažu par nacionālās kultūras nākotni. Mūsu apstākļos ekstrē-

mie eksperimenti ir lukss, ko nevaram atļauties.
No tā jābrīdina, bet ne tālab, ka latviešu modernā dzeja būtu jau

bīstami tuvu neauglīgiem, pārāk ekstrēmiem eksperimentiem. Mūsu

modernisms, atskaitot vienu otru radikālāku piemēru, joprojām ir

ļoti mērens, ja salīdzina ar to, kas notiek kaut vai jaunajā vācu un

pat zviedru dzejā. Mēra sajūta, kas bijusi raksturīga visai latviešu

dzejai, visumā nav to pametusi arī emigrācijas laikā, kaut visādi

vilinājumi bāztin bāzušies virsū.

Ja nedomā par iespiedumiem periodikā, tad mūsu jaunā,modernā

dzeja ar imažinisma, sirreālisma un atonālisma uzplūdiem sākās

1950. gadā ar Veltas Sniķeres, Ojāra Jēgena un Dzintara Soduma ko-

pējo krājumu TRIS AUTORI. Šai gadījumā gan jāapstājas tikai pie

Sniķeres un Soduma, jo Jēgens tolaik vēl bija sekotājs klasiskajām
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tradicijām sonetu formā. — Velta Sniķere sāka dzejot jau Latvijā.

Bet nu viņa visspilgtāk parādīja savam talantam būtiski atbilstošo

noslieci uz sirreālistisku izteiksmi tādā pakāpē, kādā tas latviešu

dzejā agrāk nebija manfts. Nereti ignorējot konvencionālo sintaksi

un veidojot savus dažkārt citiem grūti saprotamos, bet skaņās izteik-

smīgos vārdus un vārdu savienojumus, Sniķere darināja sīku impre-

siju, visādu iedomu un smalki niansētu izjūtu mozaīku sadrumstalotos

ritmos, vietumis iemezdamapa folkloristiskai dzirkstij. Šf ļoti īpat-

nējā dzeja vēl tālāk attīstīta Sniķeres patstāvīgi izdotajā krājumā

NEMITAS MINAMAIS (1961), un jāatzīst, ka esam ieguvuši dzejnieci,
kam pavisam atsevišķa vieta mūsu lirikā.

Ja Velta Sniķere ir tīra liriķe, tad Dzintara Soduma talantam jau

pašā sākumā bija vērojama ievirze uz liroepiku. Pavisam nebūdams

svešs ne konvencionālajiem formu kanoniem, ne romantiķu gleznai-

nai izteiksmei agrākās dzejas nozīmē, Sodums sev lemtajā laikā kā

raksturīgāko ieraudzījis bezjēdzību un reaģējis uz to ar pievēršanos

atonālismam, ar domu gaitas saraustīšanu, ar diezgan asu naidu

pret bijušo. Tas tomēr ir tikai eža kažoks, aiz kura pukst silta sirds

ar gluži plakātisku mīlestību pret visu latvisko.

Kopš 1955. gada jaunās dzejas veidošanās sāka centrēties ap

autoriem, kas dzīvo Amerikas kontinentā, kur radās žurnāls JAUNĀ

GAITA, kam piešķirama vēsturiska nozīme svaigo centienu veicinā-

šanā. Ātri vien JAUNĀS GAITAS paspārnē nokļuva gandrīz visi trim-

das jaunie dzejnieki globālā apjomā. Bija dzimusi
„ jaungaitnieku

"

paaudze ar daudziem vārdiem, no kuriem te atsevišķi izcelsim tikai

pašus galvenos.

Pēc Gunāra Saliņa dzejoļu krājuma MIGLAS KROGS (1957) sprie-

žams, ka šim autoram ir smalka dzejas kultūra, ar kuru viņš pace-

ļas pāri daudziem citiem, kas tikpat talantīgi. Viņam ir arī lielisīca

stilistiska fantāzija un tematiska izdoma.Saliņa imažiniskais sirreā-

lisms pārsteidzoši spilgts, tomēr gaumīgi apvaldīts. Tas pats sa-

kāms par brīvajiem ritmiem un vaļību pantos. Urbānisms, kas mūsu

trimdas laika dzejā vispār pieņēmies, Gunāra Saliņa talantam varbūt

vispiekļāvīgākais. Viņš ir pilsonis arī tādā pilsētā, kur mazāk jā-

domā par Sodomu un Gomoru, vairāk par kultūras vērtību un civili-

zācijas koncentrāciju.
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Saliņām tuvākais jaunais dzejnieks bija pāragri mirušais Linards

Tauns ar krājumiem MŪŽĪGAIS MĀKONIS (1958) un LAULĪBAS AR

PILSĒTU (pēc nāves, 1964). Tūliņ jāteic, ka Tauna urbānismā jūtami

gūstekņa pārdzīvojumi. Viņa laulības ar pilsētu ir laulības ar nosa-

cījumiem, īsteni tā ir tikai „plīvošana pa pilsētu"
,

kam nodevies

Tauns, ne pilsētas pieņemšana. Aiz lielpilsētas ielu tīkla un debess-

skrāpju kolosiem Tauna gars tiecas uz ūdeņiem un dārziem. Dzejisko

priekšstatu un iedomu jūklis viņam vēl daudz raibāks nekā Saliņām,
bet arī kārtības tajā mazāk. Tauna talantam jūtami milzīgi dabiski

dotumi, bet atklāsme laikam bijusi saistīta ar bezkritisku skurbumu.

Ne vien šī ļoti apdāvinātā dzejnieka fizisko likteni, bet arī atstātā

mantojuma raksturu un poētisko kvalitāti būs gan lielā mērā ietekmē-

jusi pārāk dziļā iegrimšana bohēmā.

Starp „ jaungaitniekiem" Čaka ietekmē visvairāk audzis Olafs

Stumbrs, kura dzejoļu krājums ETĪDES (1960) ir starp izcilākajiem

jaunajā dzejā. Kaut ko Stumbrs guvis arī no Ādamsona. Taču spilgtas

viņam rietumu modernisma manieres, piemēram, ar visādu citātu

iestarpinājumiem, ar risināmās domas pēkšņu pārtraukšanu un sa-

mezglošanu, ar pēkšņu pāriešanu uz aritmisku prēzu. Kopš 1959. gada

Stumbrs pieslējās amerikāņu jauno dzejnieku „beat generation" kus-

tībai, ar panākumiem savus dzejoļus lasīdams Holivudas un Losandže-

losas kafijas namos un jūrmalā. Problēmatiskais „bftnicisms" tad

kaut cik iespiedies arīStumbra latviski sacerētajos dzejoļos. Laikam

dzejnieks pats apjautis strupceļa draudus, jo Stumbra pēdējo gadu

ilgā klusēšana prasa pēc jautājuma zīmes.

Jāņa Krēsliņa grāmatā TOMĒR, ES ATCEROS (1960) jaunie pa-

ņēmieni itin izdevīgi izmantoti satiriskai dzejai. Tas ir svarīgi, jo

satira trimdas laikā panīkusi, un bez Krēsliņa kā spilgtākais satiri-

ķis vēl minams vienīgi vidējās paaudzes autors Pēteris Aigars, se-

višķi ar krājumu GĀJIENS UZ TAUTIEŠA NAMU (1962), kamēr, pie-

mēram, Teodora Tomsona (Re Wells) darbošanās satiras novadā iz-

vērtusies par mizantropisku sarkasmu un pamfletismu.

Valža Krāslavieša dzejoļu krājumā AR LAIKA DEGLI (1962) va-

ļīgi panti, bet paturēta samērā skaidra doma, ar ko paustas cīnītāja

rūgtās izjūtas par trimdas un pasaules aktuālitātēm. Krāslavietis ir

viens no tiem, ko mēdz saukt par «sludinātājiem". Kāda līnija uz viņu

velkas no Andreja Eglīša ievirzes, leaut gan par ietekmi nevar runāt.
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Mūsu pēdējā laikā panīkušajai dabas lirikai radies ieguvums ar

Ainas Kraujietes itin krāšņajām gleznām un personif'ikācijām krāju-
mā ES ESMU VASARA (1963), kaut gan tīra dabas dzeja tā nav. Jā-

nožēlo, ka pantu veidojumā Kraujiete vairāk dzejo ar acīm, ne ar

ausim. Šo to piejaucot klāt no eksistenciālisma refleksiem, dabas

iespaidus kopā ar individuāliem motīviem šķeterē arf Aina Zemdega
savā krājumā BASĀM KĀJĀM (1963). Būdama mūziķe, viņa prot rī-

koties ar brfvo pantu un tīri tonisldem ritmiem daudz lokanāk.

Ja imažinisms, sirreālisms un atonālisms ir mūsu jaunās dze-

jas spilgtākās daļas pazīmes, tad nevar tomēr atstāt neievērotus tos,

kas dzejo „mērenāk". Piemēram, tāds ir Dzintars Freimanis ar

krājumiem DOMAS KRĒSLAS STUNDĀ (1950) un SVEČU SMARŽA

(1959). Tajos vērojama tfri demonstrātfva nosliece uz agrāko ro-

mantisko tradiciju turpināšanu un formas kanonu cienīšanu. It kā vidū

starp mūsu dzejas vakardienu un šodienu atrodas Rita Gāle ar dze-

joļu krājumu KAS LIETU SAUKS (1965). Francijā darbojas nekritiski

produktīvais Andrejs Pablo Mierkalns, kam raksturīga kāda teātrāla

naīvitāte. Ārpus
„

jaungaitnieku" sirreālistiskā modernisma palikusi
Zeltfte Avotiņa ar savdabīgo lirisko miniatūru krājumu MADARAS

(1962). Varbūt vēl spilgtāk šīs dzejnieces talants parādījies vācu va-

lodā sacerētajos dzejolīšos. Stingras formas un skaidras domas cie-

nītāja ir Margarita Ausala ar dzejoļu krājumu PATIESĪBAS VĪNS

(1965).

Var jautāt, kā izskaidrojams spirgtais zēlums latviešu lirikā

emigrācijas laikā, un mana atbilde liksies paradoksāla: Tas izskaid-

rojams tā, ka dzeju maz lasa, pēc dzejas maza vajadzība. Dzejnieki

jūtas ārkārtīgi vientuļi un brīžiem smok no atbalss trūkuma. Ne jau

„nesaprotamie" vien. Tas pats pat ar labākajiem vidējās un vecākās

paaudzes dzejniekiem, kas būtu labi saprotami. Vairāk nekā jebkad

tagad liekas vietā Veidenbaumaatzinums: „Sen beidzies mūzas laik-

mets svēts..." Tieši tādēļ mūsu dzejniekiem nav nekā ko zaudēt.

Viņi ir pilnīgi neatkarīgi, viņiem nav jādomā par iztapšanu izdevē-

jiem vai lasītājiem, jo pat ar iztapšanu nekādi sevišķi panākumi nav

gaidāmi.

Bet tādam stāvoklim ir arī bīstamas sekas. Mums radies daudz

jaunu dzejnieku, kas kopējiem spēkiem latviešu dzejas vēsturē vei-

dojuši jaunu nodaļu. Bet, atskaitot dažus izņēmumus, viņi ir maz-
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ražīgi vai arf spiesti tādi būt. lai respektētu dzīves īstenību. Lielākā

daļa no tiem, kas tikuši lfdz pirmajam krājumam, pārāk ilgi liek

gaidīt uz nākamo. AiT periodikā viņu vārdi sāk parādīties arvien

retāk.

Beidzot jāpieskaras vēl kādai draudīgai parādībai, kas. protams,

attiecas tāpat uz prozu un drāmu. Līdz šim nav zināms neviens jau-

nais dzejnieks, kas vismaz pamatizglītību nebūtu ieguvis kādā rēgu-

lārā latviešu skolā, kaut bēgļu nometnē Vācijā. Bet arī jaunie dzej-

nieki ar laiku kļūs veci. un laba tiesa no tiem jau tagad tuvojas pus-

mūžam. Nu uzmācas smagais jautājums, kā būs tālāk. Vai un kad

sagaidīsim kādu jaunu talantīgu latviešu dzejnieku, kam jau no paša

sākuma ir bijis jāmācās vācu, zviedru, angļu, amerikāņu, kanādiešu,

austrāliešu, franču skolā? Vai
„

jaungaitnieki" un citi viņu paaudzes

piederīgie nav pēdējie mohikāņi mūsu rakstnieku saimē? Tie ir jau-

tājumi, no atbildes uz kuriem ir jābaidās. Cita starpā, pavisam sa-

vādi, ka pat no Minsteres latviešu ģimnāzijas absolventiem pa visiem

šiem gadiem uz savu vietu dzejā var pretendēt tikai viena vienīgā

Ināra Kasvante, kā spriežams pēc dažiem viņas periodikā publicē-

tiem dzejoļiem.
3.

Laižot skatu pāri mūsu emigrācijas laika prozai un tās autoru

saimei, vispirms sakāms, ka tur maz jaunu pienācēju, un starp tiem,

kas pienākuši klāt, tikai retais izvirzījies ievērojamāko rakstnieku

pirmajās rindās. Ja JAUNĀ GAITA varējusi lieliski veicināt jauno

dzejnieku saimes rašanos, tad ar jauniem prēzistiem šim žurnālam

laimējies daudz daudz mazāk. Par „jaungaitnieku" mūsu prozā va-

rētu saukt vienīgi Andreju Irbi, kamēr citi, lai kādas kuram sekmes,

attīstījušies bez JAUNĀS GAITAS palīdzības. Vēl gan pieminams

otrs autors, bet viņa debija žurnāla 1959. gada numuros sacēla tādu

troksni, ka šī uzdrīkstēšanās žurnālam gandrīz kļuva liktenīga. Lite-

rātūrvēsturnieks uz apsūdzēto sola tomēr sēdinās ne JAUNO GAITU

un pārdrošo debitantu, bet liekulīgo sabiedrību, kas atteicās domāt

literāri. Runa ir par Jāni Turbadu (Valdi Zepu) un viņa fragmentāri

publicēto pasaku romānu
„ Ķēves dēls Kurbads", kas pamodināja

visus svētulīgos morālistus un vecromantisku frāžu patriotus, lai

nomētātu akmeņiem kā romāna autoru, tā žurnāla redakciju. Ka Tur-

bada darbā bija arf feļetonisms un drusku par daudz demonstrātīvas
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agresijas, kas vērsta pret mīļām tradīcijām un dažiem tabu, to ne-

var noliegt. Bet autora tiesātāji nevēlējās saskatīt, ka tik oriģinālā

veidā mūsu folkloras motīvi moderna romāna sacerēšanai latviešu

literātūrā vēl nekad nav izmantoti. Tā tiešām no tīri literāra vie-

dokļa bija jauna, spilgta parādība, kas netika pienācīgi novērtēta.

JAUNĀ GAITA paguva iespiest tikai fragmentus, un, laikam lielā

trača dēļ, nav zināms, kas ar Turbada darbu noticis.

Visspilgtākā parādība mūsu emigrācijas laika prozā ir romānu

rakstniecības sakuplošanās. Nezvai jel kad latviešiem bijis tik daudz

romānu rakstītāju kā tagad, un relātīvā, bet varbūt pat absolūtā pro-

dukcija ir tāda kā nekad agrāk. Ja saskaita tikai tos romānus, pie

kuriem vērts kaut brīdi pakavēties, arī tad dabūjam vismaz ap 130

sējumu, kas izdoti nepilnos 20 gados. Bet būs vēl itin liels skaits

romānu, kur izniekots tikai laiks, papīrs un iespiedumkrāsa. Lielā

romānu produkcija, kas neapšaubāmi nomākusi citas formas prēzas

literātūrā, bijusi iemesls dažu kritiķu uztraukumam un nicīgām pie-

zīmēm. Piemēram, Jānis Bičolis Ņujorkā 1961. gada pavasarī bija

teicis: romānus laikam rakstot tik daudz tādēļ, ka šī forma esot sa-

līdzināma ar desu, kur visu ko var sabāzt iekšā. Prozas īsāko for-

mu
— stāstu un noveļu — glābšanai ir rīkotas sacensības, un īso

formu veicināšanas nolūkā 1960. gadā Ziemeļamerikas latviešu kul-

tūras fonds kādam stāstu un noveļu krājumam piesprieda ne gluži

pelnītu godalgu, bet nekas nav līdzējis. Laikam nekas arī nelīdzēs.

Romānu rakstniecības sakuplošanās ir dabiska parādība, kas rakstu-

rīga ne vien mums, bet gandrīz visā pasaulē. Jau priekš kādiem 40

gadiem rietumu literātūras teērētiķi atzina, ka mūsu laikos romāns

izvirzās par literārās atklāsmes galveno formu un tieši romāni ir

sacerējumi, ko lasītāji visvairāk pieprasa. Piebilstams, ka arī tur,

otrā pusē, okupētās Latvijas literātūrā notiek tas pats. Bet zīmīgi,
ka vairākos gados mums emigrācijā iespiests pat lielāks daudzums

jaunu romānu nekā Rīgā.
Uztraukumam par romānu literātūras savairošanos no tīri lite-

rārā viedokļa paša par sevi nav iemesla. Jo svarīgi atcerēties arī

to, ka pārāk ilgi esam bijuši tikai smalki liriķi un diezgan izcili no-

velisti vai stāstnieki, bet daudz mazākā mērā romānisti. Tāpat jau

latviešu mūzikā pārāk ilgu laiku turpināja augt vērtīgu solo un kora

dziesmu krājums, kā arī radās dažas operas un baleti, vairojās
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instrumentālas miniatūras un ari" simfoniski tēlojumi, bet komponisti

nebija iekustināmi uz simfonijām un plašiem instrumentāliem kon-

certiem, pavisam ne uz mesām un orātorijām. Ja būtu sekmējies

Jāzepa Vftola aicinājums, lai taču beidzot rodas latviešu simfonijas

(vismaz kvantitātfvā plāksnē šim aicinājumam bijuši panākumi pēc-

kara gados okupētajā Latvijā), vai tad būtu vietā uztraukties, ka mū-

zikas lielās formas nomāc mazās dziesmiņas?

Atgriežoties atpakaļ uz literātūru, bet uz mazu bridi vēl izman-

tojot parallēles ar mūzikas formām, teiksim, ka mums nu ir ļoti
daudz «simfoniju", bet kādas? Un, ja ir ari" savs skaits «simfoniju"

ar pieņemamu vērtību, tad — kur ir latviešu romāni, ko varētu sa-

līdzināt ar mesām un orātorijām, kurās ekstatisld izskanētu latviešu

tautas pēdējo 50 gadu glorija un traģēdija? Vai mūsu rakstnieki, ie-

gūdami pietiekamu distanci, devuši epopeju par Latvijas valsts uzcel-

šanu, izveidošanu un sabrukumu? Vai latviešu leģionāru cīņas Otrajā

pasaules karā iemūžinātas darbā, kas līdzinātos kaut vai Aleksandra

Grīna DVĒSEĻU PUTENIM? Kas lai saskaita romānus, kuros tēlota

latviešu emigrantu iekārtošanās un dzīve jaunajā patvēruma zemē.

Bet vai un cik ir romānu, kuros latviešu emigranti būtu parādīti leaut

cik vairāk vispārcilvēciskā skatījumā, lai tuvotos, piemēram, Vil-

helma Mūberga (Moberg) emigrantu romānu ciklam zviedru literātū-

rā? Mums tādu vēl nav, mūsu rakstnieki savu vielu izmanto pārāk

virspusīgi, pārāk provinciāli.

Nepilnu divdesmit gadu laikā gan esam ieguvuši vismaz ap 130

kaut kā prātā paturamu jaunu romānu, un zināms skaits no tiem turas

uz tāda paša līmeņa, kāds mūsu romānu literātūrā bija neatkarības

laika pēdējos gados. Bet absolūtā vērtējumā tas nebija nekāds aug-

stais. Mēs ar saviem romāniem bijām diezgan tālu pat aiz kaimiņiem

igauņiem, nerunājot nemaz par skandinaviešiem un lielajām rietumu

tautām. Ja esam noturējušies uz agrākā līmeņa, tad ar to nav ko le-

poties. Pārāk maz mierinājuma sagādā arī dažs atsevišķs gadījums,
kad atzīstams, ka nu beidzot radies kaut kas agrāk nebijis. Tas ir

tikai izņēmums, ko nav iespējams attiecināt uz caurmēra līmeni. Ja

vispār kādā veidā neatkarības laika romāni pārspēti ar trimdas gadu

caurmēra līmeni, tad tas noticis romānu apmēros. Lasītāji vēlas

biezas grāmatas, tālab izdevēji gaida biezus manuskriptus. Ne kva-

litāte, bet lappušu skaits daudzreiz noteic noietu. Piemēram, Valde—
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māra Kārkliņa ZELTA ZVANS (1960) ar 448 lappusēm jau pēc gada

un dažiem mēnešiem bija pilnīgi izpirkts, kamēr Jāņa Vesela VIES-

TURS VARAPOGA (1952), kam tikai 140 lappuses,dabūjams vēl tagad.
Taču šo romānu literārais svars ir pretēji proporcionāls lappušu

daudzumam.

Vairāk nekā visās citās literātūras nozarēs mūsu emigrācijas
laika romānos vērojama autoru noslīdēšana lfdz izdevfgas konjunktū-
ras izmantošanai —

ne jau ar lappušu skaitu vien. Romānu rakstīša-

nai tieksme izvērsties par labi ejošu preču ražošanu. Ja tā, tad der

arī akorda darbs. Pat slaveniem cittautu autoriem šais laikos reti

gadās, ka katru gadu top jauns romāns, nemaz jau nerunājot par vai-

rākiem romāniem gadā. Nezinu neviena latviešu rakstnieka, kas ar

talanta potencēm un technisko veiksmi būtu pārāki par cittautiešiem,

bet nosaucami vairāki, kas katru gadu publicē jaunu romānu, un ir

gadījies,ka ne viens vien var lepoties ar divi trim jauniem romāniem

vienā gadā. Par iedziļināšanos vielā un rūpīgāku izstrādājumu tad,

protams, nevar nemaz runāt. Tam nav laika. Daudz un ātras rakstī-

šanas sērgai bijušas ļoti nepatīkamas sekas. Bez visa cita paviršums

negātīvi ietekmējis romānu valodu. Visādu izteiksmes kļūdu čum un

mudž. Nostiprinās arī dažas tendences, kas draud pārveidot latviešu

valodas dabu, piemēram, gandrīz vai visu vidējās un jaunās paaudzes

autoru vairīšanās no prepozicionāliem savienojumiem.^

Gan dažādos veidos variēts, bet allaž ļoti virspusīgs reālisms

ir valdošais mūsu emigrācijas laika romānos. Gaužām reti parādās

citi pasaules skatījumi un citāda vielas apdare. Vajadzētu reiz tikt

laukā no šī sastāvējušā, sagļotējušā līmeņa. Vajadzētu izbeigt preču

ražošanu sasteigtā tempā. Jāatmet virspusīgais reportāžas reālisms,

vairāk jāpievēršas vielas pārmīcīšanai un pacelšanai citā plāksnē ar

īstenības stilizāciju. Arī latviešu romānos pienācis laiks iekļaut dzi-

ļāku saturu, nopietnākas domas un idejas. Lai nezko kurš sapņotu

par iekļūšanu cittautu publikā — tādi sapņi apstājuši ne vienu vien —

to nevarēs panāld ar vieglas lektīras palīdzību. Bet maz līdzēs arī

internacionāls vai quasi internacionāls sižets ar nelatviešu perso-

nām. Mūsu pašu cilvēks un mūsu pašu tauta ar savām dienāmun ne-

dienām arvien vēl būs īstais avots starptautiski ievērotu darbu sace-

rēšanai. Tikai šī viela jāizmanto vērienīgāk, lai ne vien mums pa-

šiem, bet arī citiem liktos vērts latviešu darbam pievērst uzmanību.
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Kā kvantitātfvi, tā kvalitāti*vi emigrācijas laika romānu rakst-

niecības līmeņa noteicēji pagaidām ir vecās un vidējās paaudzes au-

tori. Interesants fainomens radies ar Jāni Sarmu, kura pirmais ro-

māns RŪSA parādījās tikai rakstnieka 70. dzimumdienas gadā (1954).

Jo spožāk vai vismaz tikpat spoži Sarmas talants manifestēja NE-

GANTNIEKĀ (1956), MĪĻAJĀ PILSĒTĀ (1959) un KALNAKŪĻU VIKTĀ

(1960). Diemžēl, rakstnieks nav sapratis, ka ar šiem romāniem pil-

nīgi pietiktu, lai paturētu latviešu literātūrā tik vēlos gados un tik

strauji iegūto vietu. Viņu skārusi pārprodukcija, kas sasniegto velk

uz leju.

Varam būt laimīgi, ka emigrācijā ir arī Anšlavs Eglītis. Nekā

viņš nav zaudējis no izcilajām spējām, ko apbrīnojām Rīgas laikā

rakstītos romānos LĪGAVU MEDNIEKI un HOMO NOVUS. Trimdas

laikā pienācīgi augstu jāvērtē LAIMĪGIE (1952), CILVĒKS NO MĒ-

NESS (1954) un ILZE (1959). Citu romānu garajā virknē Anšlavs Eg-

lītis arvien vairāk sācis pievērsties tikai raitas fabulas un intriģē-

tajā sižeta veidošanai gan dēku, gan „
science fiction" žanra vaja-

dzībām. PĒDĒJAIS RAIDĪJUMS (1963) ir visai noderīgs piemērs ro-

mānam, kur lektīra sākusi nomākt literātūru. Bet nav noliedzams, ka

techniski veikls Eglītis vienmēr.

Kā tulkotājs dzimtenes gados ieguvis labu skolu, Valdemārs

Kārkliņš trimdas laikā izveidojās par vērienīgu rakstnieku un popu-

lāritātē sacentās ar Anšlavu Eglīti. Viņa romānu cikls DIEVA ZEME

(DIEVA ZEME -TEIKA PAR SEPTIŅIEM KUĢIEM - ZELTA ZVANS

-ROMANTISKI IEMESLI, 1953-1962), ja autors to būtu pabeidzis,

izvērstos par mūsu reālistiskās literātūras lielāko epopeju, kas ap-

tver kādas dzimtas likteņus vairākās paaudzēs. Bet bija redzams,

ka, jo tuvāk Kārkliņš pienāk mūsdienām, jo vairāk viņa varēšana

saplok, un milzīgā darba nozīmi mazināja arī bezpersoniskais stils.

Labākais, ko Kārkliņš latviešu literātūrai atstājis, ir leģiona de-

zertieru traģēdijas makabrais romāns TIKAI MĪLESTĪBA (1959).

Citi Kārklina lieldarbi ir ar visai neizlīdzinātu kvalitāti.
■

Aīda Niedra ir daudz un ātras rakstīšanas sērgas galvenais upu-

ris. Laizdama ldajā vienu romānu pēc otra un bieži atstādama lasī-

tāju neziņā, kāpēc šis darbs vispār rakstīts, viņa savu rakstnieces

vārdu diskreditējusi līdz nožēlojamai pakāpei. No kādiem 20 romā-

niem, ko Aīda Niedra publicējusi trimdas laikā, zināms svars tikai
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dažiem, piemēram, KĀRDINĀTĀJA (1947), RŪŽU KRISTĪNE (1954)

un UGUNIS PĀR RATA KALNU (1959).

Alfrēda Dziļuma talants ir atzfstami radošs tikai tad, kad viela

izraudzīta no tālumniecisku zemnieku dzīves. Tādā sakarā radies

viņa labākais darbs — CELMENIEKU triloģija (CELMENIEKI — RĪTA

CĒLIENS - DIEVA DZIRNAS, 1948-1953). Kā reportīvs reālists

Dziļums varējis tēlot arī Latvijas okupācijas gadus un leģionāru cī-

ņas, turpretim mēģinājumi izmantot bagāto vielu, ko sagādā trimda,

beigušies ar sekliem feļetoniem.
Vienu pēc otra savus daudzos romānus publicējusi arf Irma

Grebzde, kuras literārā darbība Rīgā tikko bija aizsākusies. Tāpat

kā Dziļums, viņa cieši saistfta ar zemnieku dzfvi agrākajā Latvijā,

un pārslēgšanās uz trimdas tematiku bijusi grūta. Gan vērojams, ka

Grebzdei ir kādas dziļākas ieceres, tomēr ar dažādo ģimenes dzīves

un paaudžu attieksmju problēmu risinājumiem viņa nav tikusi tālāk

par „familijas romāniem"
.

Kā labākie minami DUDA (1958) un ZO-

SUKALNA MEITENES (1959), kā plašākais - MĀSAS (1965).

Jānis Klīdzējs ir latgalietis ar miesu un dvēseli, bet viņam vei-

cies arī ar trimdas dzīves tēlošanu, sevišķi romānos DŽENITORS

(1955) un ZILIE KALNI (1960). Klīdzēja reālismam krietni daudz ro-

mantisma ligātūras, bet ar to viņš kļūst arī didaktisks sludinātājs.

Klīdzēja novadnieks Antons Rupainis ar saviem lielajiem romāniem

par Latgales atmodu diezgan pamatoti izpelnījies „ Latgales Janšev-

ska" nodēvējumu.

Gan par Latvijas universitātes buršikdzajiem studentiem un va-

ļīgo bohēmu, gan par trimdinieku piedzīvojumiem Vācijā un Amerikā

kādus piecus sešus romānus publicējis Teodors Zeltiņš. Tie turas

saistīgas lektīras līmenī.

Dokumentāram reālismam piejaucot klāt simboliski tulkojamus

mistikas elementus, Pāvils Klāns devis romānu RŪSA (1954), kas

jāvērtē kā viens no iespaidīgākajiem darbiem trimdas laika romānu

literātūrā. Sevišķi tas izceļas starp tādiem darbiem (skaitā nu jau

diezgan daudziem), kuru tematika attiecas uz okupēto Latviju. Ne-

kādu dokumentāru pētījumu turpretim nav pamatā Ilonas Leimanes

romānam KAILĀ DZĪVĪBA (1953) par 1940. gada 13-14. jūnija naktī

izsūtītajiem latviešiem Sibīrijā, bet šis darbs ir piemērs, ko var

panākt, kā var pārliecināt ar dziļāku iejušanos izvēlētajā vielā.
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Knuta Lesiņa romānam JANKA MUZIKANTS (1950) ir saskares

punkti ar Anšlava Eglīša HOMO NOVUS, bet PĒDĒJĀS MĀJAS (1957)

ir starp izcilākajiem to romānu skaitā, kas tēlo apokaliptiskos noti-

kumus Latvijā 1944. gada beigās.

Latviešu apstākļos drosmfgu uzdrīkstēšanos seksuālpsfcholoģisku

problēmu risināšanā parādīja Konstance Miķelsone romānos NAKTS

PARĀDE (1953) un ĒDENES RAPSODIJA (1954).

Zentas Mauriņas romāni apstiprina pārliecību, ka šīs esejistes

pretenzijas uz citiem literātūras novadiem ir bez pamata. Bet rakst-

nieces personības veidošanās un raksturīgākās pazīmes labi atklājas

autobiogrāfiskajā triloģijā DIE VVEITE FAHRT — DENN DAS VVAGNIS

IST SCHON - DIE EISERNEN RIEGEL ZERBRECHEN (1951-1957),

sevišķi pirmajā daļā.

Ģirta Salnā romāniem raksturīgs ļoti brikšņains sižets ar dēku

elementa piedevu. Kaut dažkārt pazuzdama aiz notikumu daudzuma

un tēloto personu plašā pulka, tajā tomēr allaž iekļauta kāda dziļāka
doma. Salnā pirmajam trimdas romānam SKRANDAS VĒJĀ (1952)

sekoja divi milzeņi - UGUNS AVOTI (1955) un SĪPOLS UN ORCHI-

DEJA (1965), kas daudz iegūtu, ja autors būtu šos diždarbus kaut

par ceturto daļu saīsinājis.

No latviešiem allaž draudīgās provinciāli seklās koncepcijas

spējusi izvairīties Rita Liepa savā vienīgajā romānā SVEŠĀ VASARA

(1955).

Mūsu pārskats nav saistīts ar chronoloģisko principu, bet drīzāk

ar autoru populāritātes pakāpi un publicēto darbu daudzumu. Tālab

tikai kā pēdējo no vecās un vidējās rakstnieku paaudzes romānu au-

toriem pieminēsim vērienīgo ieceru apmāto Jāni Veseli. Par viņa
VIESTURU VARAPOGU bija runa jau agrāk. Trimdā Veselis pabei-

dza arī savu lielo teiksmu romānu triloģiju TĒRAUDA DVĒSELE

(1961). Diemžēl, trešā „teiksma" arī grāmatā aiz īpašiem iemes-

liem publicēta tikai fragmentāri. Vesela triloģija ir sekmīgs mēģi-

nājums pacelt visu latvisko kādā augstākā plāksnē. Tai pašā reizē te

radies piemērs,cik ātri mūsdienās savu aktuālitāti zaudē ar „science

fiction" saistītie fantāzijas produkti. Vesela mītiskais reālisms jeb

„teiksmošana" pievilcīgu beigu akordu ieguva īsromānā BLĀZMAS

STAIGĀTĀJI, kas grāmatā iznāca tikai 1962. gadā, jau pēc autora

nāves.
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No jaunajiem romānu rakstniekiem kā pirmais debitēja Modris

Zeberiņš ar TILTIEM MIGLĀ (1950), kas liecināja par noslieci uz

simbolisku romantismu. Vēlākajos romānos viņš kļuva arvien ma-

nierīgāks, un, piemēram, ZELTA LIELCEĻOS (1960) biežie tāmnie-

ku dialekta piejaukumi ir nopietns traucējums šī vēsturiskā romā-

na lasīšanai.

Gleznotāja Margarita Kovaļevska kā tikpat gleznieciska rakst-

niece pārsteidza ar romānu POSTA PUĶE (1962), bet GAURU GAIĻI

(1963) lika secināt, ka autore ir neraženi apreibusi no debijas romāna

panākumiem. Pēdējā laikā manāms, ka Kovaļevska meklē jaunu iz-

teiksmi.

Sevišķi trimdas jaunā paaudze ar lielām cerībām saņēma vēlāk

polītiskos maldu ceļos nokļuvušo neurotiki Gunti Zariņu, kura dzīve
x S S 3 3 ' 3

beidzās traģiski. Savu teicamo talantu viņš skoloja eksistenciālisma

filozofijā, kuras galvenās tēzes tad Zariņš gan ar citātiem, gan vi-

sādās variācijās mēdza uzņemt savos romānos. Bet šis daudzrak-

stītājs līdz pat pēkšņajai nāvei neparādīja nekādas gribas un spēju

nodoties kaut cik rūpīgākai vielas apdarei. Viņa romāni allaž ir ātri

uzmesti, pat juceklīgi, kompozicijā nepārdomāti un, galvenais, no

vienas vietas piesārņoti dažādām valodas kļūdām. No steigā sara-

žoto grāmatu virknes atsevišķi kā labākie jāmin romāni APSŪDZĒTS

(1961) un VARONĪBAS AUGSTĀ DZIESMA (1962).

Nododamās lielāko tiesu ģimenes dzīves problēmu risināšanai,

savā tematikā sāk atkārtoties Indra Gubiņa. No viņas romāniem iz-

cilākais GANDRĪZ KARALIENE (1965).

Ar bībeliski titulētiem romāniem BET ES JUMS SAKU (1961) un

TEV NEBŪS (1964) kā ētisko problēmu risinātājs psīcholoģiskā reā-

lisma garā teicamu talantu parādīja Arturs Voitkus, toties pa vidu un

pēc tam viņš ir pārsteidzis arī ar nenorūdītu gaumi, noslīdot pat līdz

gaužām lētam feļetonismam, piemēram, romānā AIZ ROŽAINIEM

MĀKOŅIEM (1965).

Nopietni vērtējamas rakstnieka spējas apliecinātas Gunāra Ja-

novska romānos, no kuriem SOLA (1963) ar dažu ļoti spēcīgu rak-

sturtēlojumu kaut cik atgādina ziemeļnieku prozas slavenās tradici-

jas vai igauņu prozistu darbus, bet BEZ CEĻA (1965) rāda, ka esam

ieguvuši rakstnieku, kam nav svešs arī kamerstils, lai ar smalki

niansētu tēlojumu uzburtu videi un laikmetam atbilstošu atmosfairu.
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Dzintara Soduma romāns TAISĀM TILTU PĀR PLAŠU JŪRU

(1957) mazāk nozīmīgs nekā viņa lirika un liroepika. Apmēram par

to pašu vidi un laiku krietni spēcīgāku romānu MUMS JĀBRIEN JŪRA

(1951) ir devusi vidējās paaudzes liriķe Ingrīda Vīksna. Pie tam, ja

Vīksnas romānā visnotaļ valda patriotiski traģiskais tonis ar smagu

smeldzi, tad Soduma romānā vietumis var atbaidīt arrogants ci-

nisms
.

Vēsturisks pagrieziens latviešu romānu literātūrā radies ar

jaunās rakstnieces īlzes Šķipsnas darbu AIZ SEPTĪTĀ TILTA (1965).

Ja domājam par meklējumiem un eksperimentiem rietumtautu jaunā-

kajā prozā pēc Otrā pasaules kara, tad iemesls atzīt, ka Ilze Šķip-
sna mums devusi pirmo moderno romānu, kaut arī savā modernismā

tas visai mērens. Izvēlēdamās itin vecu tematu par cilvēka „divi

sejām" un paturēdama grodi risinātu fābulu stingri komponētā uz-

būvē, Šķipsna veikli rīkojusies ar sirreālistiskās tēlošanas paņēmie-

niem, lai personas un notikumus paceltu simboliskā plāksnē. Simbo-

lisku jēgu ieguvuši pat vietu nosaukumi. Salīdzinot ar citiem jaunās

un pat vecās vai vidējās paaudzes rakstniekiem, pārsteidz Šķipsnas
bagātā valoda ar ļoti rūpīgu leksikālā materiāla izvērtēšanu.

Stāstu, noveļu un citu līdzīgu sacerējumu rakstniecība trimdas

laikā tātad arvien vairāk sašaurinājusies. Bet, ja būtu vajadzība pēc

kādas reprezentātīvas antoloģijas, tad materiālu netrūktu, un tie iz-

rādītos pietiekami dažādi. Tādā antoloģijā nāktos uzņemt, piemēram,

Anšlava Eglīša reālistisko meistarnoveli UGUNS PILSĒTA un vēstu-

riskās fikcijas stāstu ČINGISCHANA GALS, Arveda Švābes vēsturisko

noveli CEĻĀ UZ PURGATORIJU, Knuta Lesiņa fantastisko noveli

MŪŽĪBAS VĪNS, Alfrēda Dziļuma garo stāstu VAKARS UZ EZERA,

Ģirta Salnā stāstu ATVARS un virkni citu stāstu, noveļu un taml.

Neapstājoties atsevišķi pie vecās un vidējās paaudzes stāstnie-

kiem un novelistiem, kam šaurākajās formās bijuši tādi paši panā-

kumi un neveiksmes kā romānos, par ko tika runāts iepriekšējā pār-

skatā, reģistrēsim galvenos no jaunajiem pienācējiem.

Daļa no viņiem joprojām turpina nepretenciozo reālismu, tā sau-

camo, „tautas rakstnieku" garā. Kā piemērs te minams Oskars Ka-

lējs ar stāstu krājumu PROFESORA KUNDZES VĒSTULES (1960).

Jau vairāk izsmalcināta reālistiskajā tēlojumā ir Aina Neboisa, bet
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viņas stāstu krājumu LAIKMETA DRUPAS (1963) velk uz leju kļū-

mīgā pievēršanās vēstures tematiem, kuru apstrādāšanā rakstniece

nav tikusi tālāk par pseudovēstures romantismu.

Jānožēlo, ka trimdas laikā panīkušas novelistikas tradicijas, ko

Latvijā tik spoži izkopa Ezeriņš un Ādamsons. Kāda „ezeriņiska"
atblāzma gan jūtama Hugo Pūriņa noveļu krājumā EKSELENCES PIE-

ZĪMES (1950) un jo sevišķi Osvalda Lāča novelēs MĒS UN VIŅAS

(1964).

Jaunus paņēmienus mūsu stāstu un noveļu rakstniecībā sāka ie-

viest Ilze Šķipsna ar krājumu VĒJA STABULES (1961) un īpaši An-

drejs Irbe ar savu noveļu krājumu MUMS NAV SVĒTVAKARU (1962).

Irbēm raksturīgs fābulas sadrumstalojums un negaišs, ļoti vaļīgs

sižets, toties uzmanība pievērsta atsevišķām detaļām, un praktizēts

paņēmiens, kas salīdzināms ar fotofilmas dubultapgaismojumu, kas

sajaucis kopā divi uzņēmumus. Izpratnei Irbes noveles sagādā šķērš-

ļus, un rodas jautājums, vai tos pašus paņēmienus nevar izmantot,

paturot skaidrāku fābulu un stingrāku sižetu. Atsakoties no reālistu

metodēm, dažādu dvēseles stāvokļu un niansētu noskaņu tēlošanai

nodevusies Erna Ķikure stāstu un tēlojumu krājumā MŪSU KAIMIŅŠ
(1962). Ar tādām pašām veiksmēm un neveiksmēm kā romānos sa-

vus stāstus un noveles ir rakstījis Guntis Zariņš. Eglons Spēks un

daži citi jaunie stāstnieki un novelisti, kuru periodikā iespiestie darbi

modina interesi, palikuši bez grāmatām.

Runājot par tēlojumiem, miniatūrām utt. , galveno devuši vecās

un vidējās paaudzes rakstnieki. Jānis Jaunsudrabiņš trimdas gados

pabeidza jau Rīgā sāktos ZAĻĀS GRĀMATAS tēlojumus, bet viņa

ZAĻĀ GRĀMATA literāri ir pārāka par daudz populārāko BALTO

GRĀMATU. Gaužām interesantu un savdabīgu formu atradis Pēteris

Ērmanis ar saviem „sapņiem", kas lasāmi grāmatās SEJAS UN

SAPŅI (1955) un SMELDZĪGAIS SMAIDS (1958). Anšlava Eglīša tēlo-

jumu grāmatas NEIERASTĀ AMERIKA (1954), KARUSELIS (1956) un

SVEICIENS OFIJAI OZO (1958) ir pārākas par dažu viņa romānu. No

jaunajiem ar skiču grāmatu CIRVIS OZOLĀ (1965) pieminams Ri-

chards Rīdzinieks, kas pagaidām ir tipisks miniatūrists.

Nobeidzot pārskatu par emigrācijas laika prēzas literātūru, kas

atkal aptvēra tikai izlasi, daži vārdi sakāmi par kādu īpašu nozari.

Latviešu literātūrai tas nav svarīgi, bet mūsu nacionālpolītiskās
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audzināšanas nolūkiem liktenīga var izrādīties bērnu literātūras ka-

tastrofālā panfkšana. Ciktāl šai parādībā vainojami rakstnieki (atbil-

dībā jādalās arī izdevējiem un bērnu vecākiem), galvenā nelaime tā,

ka viņi nav vēlējušies saprast, kādos apstākļos un kādā laikmetā aug

latviešu bērni svešumā, bet iedomājas, ka joprojām derētu tāda lite-

rātūrā, kas līdzinātos, piemēram, Brigaderes, Plūdoņa vai Jaun-

sudrabiņa tēlojumiem. Kā izcilākais bērnu literātūras autors minams

Jānis Sirmanis, mazāk ar savām pasakām, vairāk ar Krikša sēriju

un sevišķi ar fantastisko dēku romānu ALBERTA CILPAS PIEDZĪ-

VOJUMI (1960).

4.

Teodora Zeltiņa sakārtotajā emigrācijas laika dzejas antoloģijā

DZEJAS UN SEJAS (1962) pārstāvēti 76 liriķi un daudzu tur trūkst.

Tā paša Zeltiņa sakārtotajā otrā antoloģijā PROZAS PROFILI (1964)

iekļuvuši 50 prēzas rakstnieki, bet tie atkal nav visi, kas darboju-
šies emigrācijā. Ja kāds vēlētos sakārtot drāmas antoloģiju, tad pat

ar vislielāko saudzību nevarētu sameklēt vairāk nekā kādus desmit

autorus. Tātad jau šis apstāldis vien var negātīvi ietekmēt mūsu

drāmatiskās literātūras tālāku attīstību. Bet tas nav vienīgais. Pa-

matoti var iebilst, ka drāmatiķu vienmēr un visām tautām ir bijis

mazāk nekā dzejnieku, stāstnieku, novelistu un romānu rakstnieku.

Izšķirīgais mūsu drāmas panīkumā ir profesionālu teātru dar-

bības izbeigšanās. Ja arī Amerikā, Kanādā vai Austrālijā darbojas

latviešu teātri ar neatkarības laika Rīgas un provinces profesionālo

teātru aktieriem un talantīgiem skatuves mākslas mīļotājiem, kas

pienākuši klāt kā papildinājums, tad sagatavotās izrādes tomēr ir

tikai vaļas brīžu sasniegums ar ļoti ierobežotām iespējām. Un cik

tad nu tādu izrāžu var sagatavot! Vienu,lielākais dažas pa visu gadu.

Bet, ja grūti runāt par trimdas teātriem nopietnā nozīmē, tad ne-

gaidīsim, lai nezkādu uzplaukumu piedzīvotu latviešu drāmatiskā

literātūrā.

Bet kādreiz bija citādi. Nometņu gados Vācijā darbojās divi pro-

fesionāli latviešu teātri — Mērbekā un Eslingenā — ar pirmās šķiras
aktieriem, režisoriem, dekorātoriem un techniskajiem darbiniekiem.

Pārvarēdams nometnes apstākļu nabadzību, Mērbekas teātris varēja

sagatavot inscenējumus, kas sasniedza un pat pārsniedza neatkarī-

bas laika izrādes Rīgas teātros. Jo augsts līmenis bija arīEslinge-
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nas teātrim. Latvijas labāko provinces teātru līmenī" turējās latviešu

bēgļu teātri Lfbekā un Vircburgā. Tā bija ievērojama nodaļa mūsu

trimdas laika kultūras dzīves vēsturē. Bet vai šis laiks tika izman-

tots, lai domātu par latviešu drāmatiskās literātūras jaunrades vei-

cināšanu?Nē, mēs vēl tagad maksājam grēku parādus, kas sakrāju-
šies aplamās repertuāra politikas dēļ.

Ja nometņu komitejas toreiz Unras ierēdņus, gan augstus, gan

zemus, bagātīgi apkrāva ar tautisku šķīvju veltēm, tad arfmūsu la-

bākie teātri, sevišķi domājot par Mērbeku, vēlējās turēties lfdzi

mūsu muguras līkumam. Lai izpelnītos Unras ierēdņu armijas un

okupācijas spēku virsnieku komplimentus, tika rādīts Šēkspirs, Šil-

lers, Moljērs, Prfstlijs, Molnārs. Tikai vēlāk Mērbeka un Eslingena

izšķīrās arī par Anšlava Eglīša jauno lugu iestudēšanu. Ka starp

trimdiniekiem Zviedrijā atrodas Mārtiņš Zīverts un ka, jādomā, viņš
raksta vai labprāt rakstītu jaunas lugas, tas iešāvās prātā tikai tad,

kad latviešu bēgļu masas jau atradās ceļa jūtīs un Vācijas laika kul-

tūras dzīve strauji tuvojās beigām.
Pēc lielās izklīšanas mūsu teātri daudz šaurākos un nesalfdzi-

-3

nāmi grūtākos apstākļos atjaunojās Austrālijā, Amerikā, Kanādā,

Anglijā. Visur skatītāju bija diezgan, un vēlreiz pierādījās, cik pa-

reizi ir Jaunsudrabiņa vārdi, ko viņš bija ierakstījis mērbekiešu

albumā: teātrī latvieši arvien labāk sapratīšoties nekā baznīcā...

Šēkspiru un Šilleru vai citus pasaules lielos nu vairs nebija iespē-

jams spēlēt, toties par mērķtiecīgu repertuāra politiku joprojām

netika nopietni domāts. Bija tāda sagadīšanās, ka no Rīgas un Stok-

holmas līdz pat Austrālijai visur mūsu teātra publikas priekšā mar-

šēja vecā Ādolfa Alunānabundzinieki. Protams, nekad nav aizmirsts

Blaumanis, bet visvairāk ne ar UGUNĪ, INDRĀNIEM vai PAZUDUŠO

DĒLU, bet gan ar TRINES GRĒKIEM, SALDENO PUDELI, ZELTA

KUPRI. Mūsu trimdas teātris sāka pārvērsties par vieglas izklaidē-

šanās līdzekli. Lai tas darbotos, no latviešu drāmatiskās literātūras

archīva tika vilktas laukā gaužām apputējušas mantas. Tika darīts

arī daudz kas cits, neliekoties ne zinis par latviešu drāmatiskās li-

terātūras interesēm. Vai tad nav „iepriecināta" publika ar tik lētu

opereti, kāda ir ZAĻĀ PĻAVA? Vai nav rādīta zviedru vecā dziesmu

spēle VERMLANDIEŠI? Vai nav mēģināts drāmatizēt un rādīt famozo

falsifikācijas romānu - Silvijas Ābeles DAUGAVA IET LEDUS?
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Pirmie, kaut ari" uz laiku, no aplamās repertuāra politikas at-

tapās Austrālijas latviešu teātri, kas esot izrādījuši visas Zfverta

jaunās lugas. Pēc tam attapšanās notikusi ari Amerikas latviešu ce-

ļojošajā teātri", kas ne vien uzņem, bet pat pasūtina jaunas lugas

Mārtiņam Zīvertam, Anšlavam Eglītim un dažiem citiem. Jau grūtāk

joprojām ar atzinumu, ka latviešu drāmatiskā literātūrā neizbeidzas

un nedrīkst izbeigties ar Mārtiņu Zīvertu un Anšlavu Eglīti. Ir taču

noticis tā, ka, vēloties veicināt drāmatiskās literātūras jaunradi,
Amerikas latviešu kultūras fonds izsludināja lugu sacensību, bet to

darbu, kas ieguva galveno godalgu, neviens Amerikas latviešu teātris

līdz šim nav rādījis. Atliek secināt, ka vai nu žūrijas komisija ir

bijusi nekompetenta un godalga tālab piespriesta nepareizi, vai arī

mūsu teātrāļiem Amerikā gar tādām sacensībām nav daļas. Lai būtu

kā būdams, bet īstais laiks, kad latviešu trimdas teātriem bija ie-

spējams veicināt drāmatiskās literātūras jaunradi ar paliekamu lielā

stila skatuves darbu rašanos, ir jau aiz muguras. Tagad mazāk var

runāt par mūsu teātru pienākumu izrādīt visu, ko rakstnieks devis,

vairāk par rakstnieka pienākumu dot tādu lugu, ko trimdas teātrī ie-

spējams izrādīt.

Protams, lugu rakstniecību varētu veicināt iespiedumi grāmatās.

Bet cik būs tādu trimdas apgādu, kas vēlētos izdot arī drāmatiskus

darbus? Tas ir grūti, jo nav pircēju. Austrālijas latvieši rūpējušies,

lai varētu iznākt Zīverta lugu kopojums pa burtnīcām. Ja starp izde-

vuma abonentiem būtu kaut tikai trešā dala no visiem tiem, kas lab-

prāt apmeklē teātra izrādes, varētu runāt par ļoti patīkamu darīju-

mu kā autoram, tā apgādam. Bet starp abonentiem ir tikai daļa no

tādiem, kas teātra izrādes rīko un piedalās kā tēlotāji, iestudētāji,
dekorātori utt. Ka teātra mīlestība bez intereses par drāmatisko li-

terātūru nav īsta, tas tiek piemirsts. Lugu autors mūsu rakstnieku

saimē šobrīd visvairāk pamestais.

No kādām 70 jaunām lugām, kas radušās emigrācijas laikā, vis-

maz trešdaļu devis Mārtiņš Zīverts viens pats. Viņa apbrīnojamā

produkcijā lielā stila drāmu tikai divas: RAKTE (1945) un RŪDA

(1954). Blakus tām kā plašāki skatuves darbi jāmin KĀDS, KURA NAV

(1947), TVANS (1950), FIASKO (1957), KURRPURRŪ (1962). Pārējās

ir kamerstilā rakstītas lugas un sīki skeči ar ļoti ierobežotu personu

skaitu un minimālām inscenējuma prasībām. Apgalvojumus, ka pie-
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vēršanās kamerstila lugu sacerēšanai būtu notikusi aiz apstākļu spai-

diem, Zīverts ir nosaucis par aplamiem. Patiesībā jau kopš TfREĻ-
PURVA laikiem viņu interesējis tikai šis kompozicijas veids. Tāpat

kā nevis lielās simfonijas, bet kamermūzikas formas esot pārdzīvo-

juma vissubtīlākais izteiksmes veids, arf kamerlugas savā koncen-

trācijā slēpjot lielu iekšķīgu spēku. Šis atsaukums un paskaidro-

jums tomēr nepārliecina. Skaidri zināms, ka ne retos gadījumos Zī-

verts savu jauno lugu ir rakstījis tā, lai pat visšaurākajos apstākļos
varētu sarīkot izrādi. Dažkārt lomu veidojumi saskaņoti ar paredza-

miem tēlotājiem autora patvēruma zemē Zviedrijā, kur viņš pats

vairākos gadījumos ir bijis aktieris un režisors. Apstākļu spaidiem

ir bijis jāpakļaujas. Par spīti tiem, Zīverts vai katrā jaunā lugā ir

eksperimentējis ar drāmas formu, gan nekad neatmezdams uzbūves

tradicionālos pamatelementus un neatkāpdamies no drāmas kā darbī-

bas. Līdz virtuēzitātei viņš izkopis dialogu ar atjautīgu repliku sprē-

gāšanu. Tomēr varētu ieminēties: vai arī Zīverta produkcijā nesāk

parādīties daudzrakstīšanas nevēlamās sekas? Kad kādreiz atjauno-

sies brīvais latviešu profesionālais teātris, režisoram nāksies labi

padomāt, ko no viņa trimdas laika lielā lugu skaita ņemt un ko atstāt

malā.

Blakus Zīvertam Anšlavs Eglītis tagad ir otrs ievērojamākais

latviešu drāmatiķis trimdā. Vācijas nometņu gados viņš pārsteidza

ar divi lielām pseudovēsturiskām komēdijām KAZANOVAS MĒTELIS

(1947) un GALMA GLEZNOTĀJS (1948), bet pēc pārcelšanās uz Ame-

riku tāpat kā Zīverts sāka izkopt kamerlugu stilu, vispirms dodams

ļoti spriego drāmu SANDRA (1954), vēlāk arī citas. Kā pirmais An-

šlavs Eglītis mūsu drāmatiskajā literātūrā ieviesis sirreālistisko sti-

lizāciju, ar FERDINANDU UN SIBILU (1964) kaut cik tuvodamies tām

rietumnieku lugām,kur nekas daudz „nenotiek". Katrā ziņā šisAnšla-

va Eglīša darbs starp latviešu lugām šobrīd ir pats modernākais.

Epizodisld, toties diezgan sekmīgi drāmatiskajā literātūrā emig-

rācijas laikā no pazīstamākiem vidējās paaudzes rakstniekiem dar-

bojušies arī Ģirts Salnais, Valdemārs Kārkliņš, Teodors Zeltiņš un

Hugo Krūmiņš.

Ja kādā simpozijā par teātri ar pazīstamu rakstnieku un teātra

darbinieku piedalīšanos 11 ir atskanējis apgalvojums, ka „pēc izce-

ļošanas no Latvijas neviens jauns lugu rakstnieks nav radies" un ja
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aiT citi simpozija dalībnieki pēc Zīverta un Anšlava Eglīša nav no-

saukuši nevienu jaunāku,tad, manuprāt, tas mazāk liecina par stingru

kritiku, vairāk par ignorantu desinformāciju, kas kaitē jaunu talantu

attīstībai. 12 Ka Artura Voitkus lielā stila drāma JŪDASS (1947) vēr-

tējama kā nopietns ieguvums, to ir atzinusi arī mūsu galvenā teātra

kritiķe Paula Jēgere-Freimane. Ražīgākais no jaunajiem lugu rakst-

niekiem, kas, līdzīgi Zīvertam, pievērsies gandrīz tikai drāmai, ir

Jānis Viesiens. Amatieru iestudējumā redzēta viņa diezgan sarežģītā

uzbūvē rakstītā traģikomēdija NOZAUDĒTAIS VIĻĶIS (1952), komē-

dija VIŅA PĒDĒJĀ GRIBA (1953), vēsturiskās fikcijas drāma JĀNIS

REITERS (1955) un skatu luga KĀDS IET, JUMS JĀPALIEK (1964).

5.

Jau Gēte ir saucis:
„Sit nost to suni, viņš ir recenzents!

"

Lat-

viešu apstākļos radošie rakstnieki ar recenzentiem un kritiķiem ir

polemizējuši gandrīz tikpat ilgi, cik veca ir mūsu nacionālā literā-

tūrā, un emigrācijas laikā samierināšanās pavisam nav sasniegta.

Kā pārsteigums no pašu kritiķu vidus ir atskanējis apgalvojums, ka

„
mākslas kritika ir izbeigusies kā tagadējā kultūras attīstības pa-

kāpē pāraugta un lieka garīga ievirze". Tā kā visās literātūras

nozarēs manāma tendence atmest jebkādas normas un tātad iznīcināt

pieturas punktus, pēc kuriem iespējama mākslas darba vērtēšana,

tad nevar noliegt, ka šim radikālajam apgalvojumam nebūtu sava pa-

mata. Un tomēr pasaulē pagaidām nav nevienas literātūras, kuras

pavadones joprojām nebūtuarī kritika, literātūras vēsture un teorija.

Arvien vēl par literāriem darbiem tiek sniegta ne vien informācija,
bet arī vērtējums — pat tad, ja jārunā par gluži anarchistisku sace-

rējumu. Ja neviena objektīva mēraukla nav vairs derējusi, tad kri-

tiķis vērtību svēršanai izmanto kaut vai savus subjektīvos iespaidus.

Atrazdamies permanentā karastāvoklī ar kritiku, arī latviešu rakst-

nieks kā smagāko neveiksmi pārdzīvo to, ja par viņa darbu nav lasīta

neviena atsauksme.

Mūsu literātūras kritika pašreiz lielāko tiesu pastāv tikai avīžu

recenziju formā, jo trūkst rēgulāru žurnālu, kur iespiest garākas,

nopietnākas kritiskas apceres par grāmatām un autoriem. Trimdas

laika pirmajā pusē latviešu recenzijas turējās ciešamā līmenī. Tās

nebija mazāk lietpratīgas kā Latvijas neatkarības laikā. Manuprāt,
tās sevišķi neatšķīrās arīno recenzijām, kas lasāmas cittautu laik-



39

rakstos un žurnālos. Dažā ziņā latviešu recenzenti pat bija pārāki

par kollēgām citās tautās, jo tomēr centās operēt ne ar subjektīvas

iejušanās metodi, bet ar kādu objektīvāku mērauklu. Pēdējos gados

latviešu recenziju līmenis kļuvis nepatīkami nevienāds, dažkārt tie-

šām zems, pat tik zems, ka recenzijas sāk zaudēt savu jēgu — tām

vienkārši vairs neveltī uzmanību.

Situācijā vispirms vainojams autoru jutīgums, kas tagad daudz

vārīgāks nekā bija dzimtenē. Ja recenzents ar skeptiskāku vērtējumu
aizkar jutīgos rakstniekus un sagādā traucējumus viņu pašapziņai,
var rasties un bieži rodas smagi konflikti ar asām polemikām. Lai

nodrošinātu kāroto atzinību, rakstnieki nereti mēdz kārtot lietas savā

starpā — raksta viens par otru un, protams, ar pienācīgiem glai-

miem. Citreiz jau laikus tiek gādāts, lai recenziju rakstītu perso-

niski draudzīgs kritiķis, par ko zināms vai vismaz cerams, ka per-

sonisko draudzību viņš pārnesīs arī uz literārā darba vērtējumu.
Kamēr tas notiek pašu vidū, var vēl neuztraukties, bet daudz ļau-
nāka ir rīcība, kad personisko simpātiju vai antipātiju ietekmētu vēr-

tējumu sāk pārnest arī, piemēram, uz cittautu enciklopēdijām un

leksikoniem, kas uzņem šķirkļus par latviešu Jiterātūru.

Bieži apjukumu sagādā pārmaiņas grāmatu reklāmā. Savos slu-

dinājumos apgādi tagad mēdz ne vien informēt par jaunās grāmatas

saturu, bet dot arī vērtējumu, kas, protams, saskaņots ar komer-

ciālām interesēm. Ar to notiek aizsteigšanās priekšā recenzentam.

Ja apgāda rīcībā ir arī laikraksts vai žurnāls, tad izdevējs cenšas

iegūt tikai tādu recenziju, kas atbilst sludinājumā lasāmam novēr-

tējumam.

Autoru ļoti vārīgais jutīgums un apgādu komerciālās intereses

tieši un netieši sagādā traucējumus recenzenta domu brīvībai. Tieši

tādēļ un ne tikvien vecuma vai dzīves apstākļu dēļ ir pilnīgi vai da-

ļēji apklusuši vairāki neatkarības laika kritiķi un recenzenti. Viņu

vietā gan radušies jauni, pat vēl lielākā skaitā, tomēr tikai retais

no tiem parāda nepieciešamo kvalifikāciju. Zīmīgi, ka pēc tam, kad

bija iznācis Ilzes Šķipsnas romāns AIZ SEPTĪTĀ TILTA, ne vienā

vien recenzijā varēja lasīt, it kā Edīte un Solvita būtu bijusi nevis

viena un tā pati persona ar divi dabām, bet gan divi atsevišķas sie-

vietes. Tātad Šķipsnas romāna jēga bija palikusi nesaprasta. Kāds

pēdējā laikā itin ražīgs recenzents, bez pamata vēlēdamies demon-
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strēt savas zināšanas valodas jautājumos, atkārtoti ir centies apgal-

vot, ka tikai kokam varot būt galotne, bet kalnam esot virsotne. Vi-

sādu kuriszitāšu mūsu laikrakstu recenzijās saradies daudz. Varbūt

pats galvenais: ja ne bez pamata ir pārmests, ka neatkarības laika

kritiķi un recenzenti par maz pazinuši cittautu literātūru, tad jaunie

kritiķi un recenzenti, kas sākuši darboties trimdā, pārāk maz pazīst

agrāko latviešu literātūru, tālab pielaiž visādas aplamības.

Ko teikt par literātūras teoriju un literātūras vēsturi? Teērija

atstājama pie malas, jo tā kļuvusi par luksu, ko nav kur likt. Tā ir

vistiešākajā nozfmē laime, ja gadās iespiest kādu leaut cik garāku un

nopietnāku teorētisku pētījumu, bet arī tad darbs bijis saistīts ar vis-

lielāko uzupurēšanos no autora puses. Literātūras vēsturē mums

būtu pienākums ko darīt neatkarīgi no izredzēm par izdevuma noietu.

Nacionālās kultūras darbam emigrācijā, lai nezcik tas ražens, būs

savas robežas, un mēs paši esam mirstīgi, bet nedrīkstētu atstāt

bez literātūrvēsturiskas dokumentācijas mūsu nacionālās rakstnie-

cības nu jau 20 gadus garo posmu, kas iestiepies svešumā. Varam

nemt kuru literātūras vēstures izdevumu ņemdami, visur atduramies

uz nožēlojamo faktu, ka tikai reģistrāciju un dažos teikumos vai, lie-

lākais, vienā divās rindkopās ietvertu skopu raksturojumu tur ieman-

tojuši visi rakstnieki, kas ienākuši mūsu literātūrā kopš divdesmito

un trīsdesmito gadu mijas. Par tiem, kas kļuvuši pazīstami vienīgi

emigrācijā, nav nekā. Tātad jau vairāk nekā 30 gadus latviešu nacio-

nālā literātūrā veidojas un attīstās bez literātūrvēsturiskas doku-

mentācijas. Attiecīgs plašs sējums ir spiedīga nepieciešamība. Kas

to rakstīs? Pašreiz vēl rakstītāju diezgan. Tie izraugāmi un aicināmi

no vidējās paaudzes, kas pietiekami labi pazīst agrāko literātūru un

var iejusties jaunajā. Varbūt vēlāk mums radīsies literātūrvēstur-

nieki, kas rietumu universitātēs ieguvuši krietni pārāku izglītību un

metodisku rūdījumu nekā agrākie, bet viņu nodomus latviešu literā-

tūras vēstures sektorā kavēs agrākās literātūras vājāka pazīšana,

tālab tiem būs grūtāk samanīt attīstības kontinuitāti. Taču vidējās

paaudzes iedomājamie literātūrvēsturnieki bez izņēmuma savu laiku

un enerģiju spiesti iztērēt sīvā cīņā par eksistenci. Ja kur vajadzētu

domāt par „darba stipendiju"
,

ko sagādātu mūsu organizācijas un

sūtniecības, tad tā ir jaunākās latviešu literātūras vēstures sējuma

sarakstīšana. Cita starpā, mūsu kultūras fondu balvas ir saņēmis
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dzejnieks, prēzists, drāmatiķis un žurnālists, bet nekad nav ievē-

rots, ka šo to ir veicis un gribētu veikt ari" literātūras kritiķis, teo-

rētiķis un vēsturnieks.
..

6.

Kaut šis pārskats ir bijis nepilnfgs un ar vairākām negācijām,

liekas, tas tomēr varēs atbalstīt secinājumu, ka pagājušajos divi

gadu desmitos latviešu literātūrāemigrācijā ir bijusi ražena. Negā-

cijas un skeptiskākas pārdomas, ko atļāvies pārskata autors, lai

savukārt atgādina, ka emigrācija nav lemta mūžīgai dzīvošanai. Ja

gaidītā x-diena nenāktu, var notikt, ka latviešu nacionālajai kultūrai,

sevišķi jau literātūrai, lemts pat īsāks mūžs par cilvēka mūža nor-

mālo garumu. Mūsu pienākums apjaust draudīgos simptomus, rau-

dzīties nākotnē, verot acis līdz galam vaļā. Nemaz nevajaga tik

daudz, lai piepildītos Andreja Upīša vārdi par „
žūstošām paliekām"

.

Lai nezkā pūlētos, mūžīga dzīvošana nav iemantojama, bet ar labu

gribu mūžu var pagarināt. Mūsu nacionālās literātūras turpināšanās

labad nepieciešama vislielākā atbildības sajūta, kurā jādalās rakst-

niekiem, izdevējiem, redaktoriem un lasītājiem.
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izdošanas gads.
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„NESAPROTAMĀ" DZEJA

Kārlis Ābele

Lasītājs «nesaprot" dzeju — pēdējo simt gadu laikā bieži piemi-

nēta un pārspriesta parādība Rietumeiropas lielo tautu kultūras dzfvē

(«nesaprot" arf gleznas, skulptūras, mūziku). Par šo problēmu

daudz rakstīts, latviski gan samērā maz. Nemēģināšu vispusfgi ana-

lizēt vai izvērtēt daudzo autoru visai atšķirfgos uzskatus šai jautā-

jumā, bet izteikt dažas domas par dzeju un, kādēļ tā nereti «nesa-

protama" vai grūti saprotama, kā arf fsumā apskatīt, par cik un kā

šf parādība sastopama latviešu, sevišķi emigrācijas jaunāko autoru,

dzejā. Vārdu «dzeja" lietošu tā šaurākajā nozfmē, ar to aptuveni

apzīmējot lirikas jēdzienu.

Saprašana un nesaprašana

Protams, lasot dzeju, mēs cenšamies to ne tikai saprast, bet

arī izjust (piemēram, dzejas noskaņu) — varbūt vairāk nekā saprast.

Ja sakām, ka dzeju «nesaprotam"
,

parasti ar to domājam, ka, vis-

maz apzināti, nekā neiegūstām no dzejas lasīšanas vai arī iegūstam

ļoti maz — nav radies pārdzīvojums vai ierosinājums (nemēģināšu

atšķirt šos divus jēdzienus, kā to dara V.Kaive1
un K. Upatnieks

2),
nav bijusi kaut cik nozīmīga saskare, kontakts starp lasītāju un dzej-

nieku, nav bijusi komunikācija. (Gadās arī, ka nekā vērtīga neie-

gūstām, lasot viegli saprotamu dzeju, ja tā ir mazvērtīga — šai rak-

stā pie šādiem gadījumiem nekavēšos.) Nevajadzētu gan aizmirst,

ka bieži, ja arī esam pārliecināti, ka kādu dzeju saprotam, izrādās,

ka, jo vairāk dzeju pārlasām, tajā iedziļināmies, jo mūsu saprašana

kļūst dziļāka un līdz ar to mainās. Tātad kādas dzejas saprašana var

būt vairāk vai mazāk dziļa, pilnīga; var teikt, ka īsti pilnīga tā ne-

būs nekad. Liekas gan, ka senāko laiku dzeja atšķiras no lielas daļas
modernās dzejas ar to, ka lasot samērā viegli rodas pārliecība, ka

to saprotam, kaut arī mūsu saprašana būtu virspusīga, nepilnīga.

Šādā ierobežotā izpratnē dzejas «nesaprašanu" var uzskatīt kā sa-

mērā modernu parādību. Šai rakstā ar dzejas «nesaprašanu" apzī-

mēšu tos gadījumus, kad lasītāji, kas dzeju visumā cienīunparto

interesējas, neiegūst no dzejas pietiekami, lai rastos apziņa, ka

iemantots nozīmīgs pārdzīvojums vai ierosinājums, bet gan ir ra-
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dusies nojauta, ka varbūt dzejā slēpjas kaut kas, ko nav izdevies sa-

prast, uztvert.

Skaidrāk izteikties palfdz šāda vienkāršota schēma:

Dzejnieka pārdzīvojums —�■ dzeja —*■ lasītāja vai klausītāja pārdzīvojums

A B

Tā kā katru dzeju gandrīz vienmēr lasa vairāki cilvēki, B (vis-

pārinātā nozīmē) sastāv no Bļ —B
n.

Protams, A nekad pilnīgi nelīdzināsies B, jo pati dzeja nekad

pilnīgi neatspoguļo dzejnieka pārdzīvojumu. Arī Bļ pilnīgi nelīdzinās

Bn — to nepieļauj dažādo lasītāju atšķirīgā uztvere. Tomēr bieži

vien A aptuveni līdzinās B, tāpat Bļ aptuveni līdzinās B
n.

Ja A noteikti atšķiras (varbūt pat nav nekādas līdzības) no B un

savukārt Bļ no Bn, jāsecina, ka, vai nu dzejnieka un lasītāju garīgā

pasaule ir ievērojami (laikam nevarētu teikt: būtiski) atšķirīga, vai

arī dzejnieka izteiksme nav pietiekami skaidra, nav lasītājiem pie-

tiekami saprotama. (Nupat teikto var attiecināt arī uz gadījumiem,

kad lasītāji apgalvo, ka B līdzinās nullei!)
Ar pirmo no šīm alternātīvām varētu izskaidrot dzejas nesapra-

šanu vai pārprašanu, ja dzejnieks un lasītāji nāk no dažādām tautām,

no kādas tautas stipri atšķirīgām aprindām vai arī dzīvojuši dažādos

laikmetos. Pat ja ignorējam tulkošanas grūtības un ar tām saistī-

tos kropļojumus — īsti internacionāla dzeja, liekas, nav iespējama,
izņemot šī vārda krietni sašaurinātā nozīmē. Protams, vismaz da-

ļēji varam pārvarēt atšķirīgas vides vai laikmeta šķēršļus dzejas

pilnīgākai saprašanai un baudīšanai, kaut vai ar dzejai pievienotu

paskaidrojumu palīdzību. Piemēram, Dantes DIEVIŠĶĪGO KOMĒ-

DIJU parasti pavada daudz komentāru. Šai sakarā jāpiebilst: manu-

prāt, jūsmošana par senu, slavenu dzejnieku un rakstnieku darbiem

ir nereti pārspīlēta, daļēji neapzināti vai apzināti liekuļota. Kaut ne-

noliedzu lielās vērtības viņu darbos, neesmu pārmērīgs Homēra,

Dantes vai Šēkspira cienītājs. Pa daļai tam par iemeslu, droši vien,

neizbēgamie tulkotāju kropļojumi (runājot par Šēkspiru, angļu valo-

das maiņa gadsimtu gaitā). Bet — pa daļai šie dzejnieki man samērā

sveši mūsu garīgās pasaules dažādības dēļ. Domāju, ka kādreiz la-

sītie vārdi (neatceros, kur): „Dzejā attēlojas visas cilvēces iekš-

ķīgā pasaule apstākļos, kas vienmēr atkārtojas, tādēļ laba dzeja pa-
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liek svaiga un iedarbīga gadu tūkstošos" ir tikai daļēji patiesi. Jē-

dziens par visas cilvēces iekšķīgo pasauli nebūtu atmetams kā ne-

pareizs, bet tas tomēr ir ļoti neskaidrs; apstākļi nekad īsti neatkār-

tojas
.

Ja dzejnieka un lasītāju garīgā pasaule nav pārmērīgi atšķirīga

(protams, tā nekad nav vienāda), ja tai ir daudz kopēja un ja ari tad

A izteikti atšķiras no B un savukārt Bļ no Bjj — tad, manuprāt, dzej-

niekam nav izdevies izteikt to, ko viņš vēlējies; izteiksme nav pie-

tiekami skaidra, nav sasniegta nozīmīga komunikācija — kontakts ar

lasītājiem. Dzeju bieži nesaprot vai pārprot, tās iespaidam uz lasī-

tāju ir lielā mērā gadījuma raksturs. T.S.Eliots gan raksta:
3

„
Var

likties, ka kāda dzeja nozīmē pavisam kaut ko citu dažādiem lasītā-

jiem, un visas šīs nozīmes var atšķirties no dzejas nozīmes paša

autora uztverē.
..

lasītāja iztulkojums var būt tikpat pamatots (valid),

tas var būt pat labāks [nekā autora]
.

Dzejā var būt daudz vairāk

nekā pats autors apzinās.
" Šais vārdos varbūt ir sava daļa taisnības,

bet tos nevajadzētu nekritiski attiecināt uz katru grūti saprotamu vai

viegli pārprotamu dzeju, lai attaisnotu izteiksmes neskaidrību.

Apzinos, ka minētie divi iemesli dzejas nesaprašanai nav vien-

mēr skaidri atšķirami. Var jau teikt, ka visos gadījumos vainīga

neskaidra izteiksme, vismaz no lasītāja viedokļa. Tomēr iemesli

izteiksmes neskaidrībai nav nebūt tie paši. Arīmoderno dzeju daž-

kārt skaidro ar komentāriem (piemēram, Eliots), bet visumā paši

dzejnieki tādus uzskata par liekiem — ja lasītājs nesaprot, viņš ne-

sapratīs arī ar komentāru palīdzību.

Šai rakstā apskatīšu šolaiku lasītāja grūtības, mēģinot saprast

moderno dzeju, nevis, piemēram, seno indiešu vai ķīniešu dzejnieku

darbus.

Modernā dzeja

Kādēļ ievērojama daļa modernās dzejas izteikti atšķiras no

agrāko laiku dzejas? Minēšu dažus svarīgākos no daudzajiem iemes-

liem. Tie daļēji izskaidro arī, kādēļ dzejas nesaprašana ir visai

moderna parādība.

Mūsu laikmetā zinātnes un technikas attīstībai sekojušas ievē-

rojamas un straujas pārmaiņas ne tikai ikdienišķajā, bet arī garī-

gajā dzīvē. Mūsu pieeja pie dzīves un pasaules izpratne daudz vairāk

balstās uz intelekta, pretēji jūtām, nekā agrāk. Intelektuālu, racio-



46

nālu apsvērumu dēļ cilvēkiem nācies atzīt par maldīgu vai vismaz

apšaubīt daudz ko, kam agrāk akli ticēja. Vairums ļaužu tomēr nav

apmierināti arī ar tīri racionālu, materiālistisku pasaules uzskatu.

Intelekts ir viņiem daudz ko nojaucis, sagrāvis, bet nav devis pietie-

kami zaudētā vietā. Seko šaubas, pretrunas, nedrošība; to vairoša-

nos ir ietekmējuši arī divi pasaules kari un ieilgstošais „
aukstā

kara" stāvoklis. Dzejnieku uztverē pasaule un dzīve zaudējušas vien-

gabalainību, kārtību. Domas un jūtas šķiet nedrošas, neskaidras (nav

stingras pārliecības, ticības). Lai to izteiktu, raksta dzejas, kurām

arī trūkst kārtības, viengabalainības un skaidrības.

It kā reakcijā pret intelekta dominēšanu ikdienišķajā dzīvē dzej-

nieki uzskata, ka aizapziņā paslēpta vērtīgāka patiesība un īstenība

nekā apziņā atklājamā. Viņi cenšas atrast aizapziņā paslēpto un to

izteikt dzejā (piemēram, sirreālisti). Līdz ar to notiek atkāpšanās

no «klasiskās aistētikas" kurā dominē viengabalainība, veselums un

loģiska skaidrība" (J.Andrups).
4 Šai ziņā modernā dzeja nereti ir

šķietami pretrunīga: no vienas puses, vērojama intelekta noliegšana

(uzsverot, ka aizapziņā atrodamas lielākas vērtības nekā apziņā), no

otras puses, sentimentālisma un «vecmodīga dzejiskuma" nicināšana

(atzīstot vismaz daļēji intelektuālu, nevis tīri emocionālu pieeju pie

dzejas). Bieži moderno dzeju salīdzinājumā ar agrāko dēvē par inte-

lektuālu. Tas tiesa tikai ierobežotā nozīmē.

Līdz ar pieaugošo zinātnes un intelekta svaru mūsu dzīvē ļaudis

pievērš mazāk vērības jūtu pasaulei. J. Grīns, atstāstot I.A.Ri-

čardsa domas, raksta «...dzejā izteiktos un lasītājā atbalsotos

pārdzīvojumos izšķirami divi psīchiski strāvojumi: intelektuālais kā

pirmais, kam seko galvenais — emocionālais. Pēdējais jaunlaikos.. .

nesaviļņo lasītāju kā agrāk...cilvēka emociju pasaule nav paplaši-

nājusies, tikai kļuvusi tukšāka...
"

Sabiedrība vairs tā necienidzeju

un dzejniekus kā agrāk. Dzejniekos tas rada rūgtumu un vilšanos;

dažkārt seko attālināšanās vai izolēšanās no sabiedrības un ikdieniš-

ķās dzīves, to pamatojot ar dažādiem saukļiem (piemēram, «mākslu

mākslai! "). Ja dzejnieks vairs neņem vērā lasītājus, viņa dzejā daž-

kārt parādās apzināti pārspīlēta neskaidrība. Kā jau sen vērojams

zinātnē un technikā, arī māksla, ieskaitot dzeju, mūsdienās rāda

noslieci diferencēties diezgan strauji. Saprast un baudīt dažus no tās

sazarojumiem ir pa spēkam tikai niecīgam cienītāju pulciņam.
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Lai tuvotos «nesaprotamās" dzejas problēmas kodolam, jāap-

sver dzejiskās izteiksmes iespējas un, kas dzejai nav iespējams.

Dzeja un tās izteiksme

Dzeja nav kādas vienīgas, absolūtas patiesības vai īstenības

atklāsme. (Absolūtas patiesības un īstenības jēdziens ir saistījis

filozofu domas jau gadu tūkstošiem. Šī jēdziena apzīmēšanai lietošu

vārdu
„
aiz īstenība

"

, nemēģinot to precīzāk definēt vai pierādīt tās

esmi.) Dzeja tāda arī nevar būt, jo tā lieto vārdus, un vārdi nav

piemēroti aizfstenības atklāsmei, nav īsti piemēroti arī aizapziņā

slēptā izteikšanai. Labākā gadījumā dzeja ir daļēja, nepilnīga aiz-

īstenības, t.i., relātīvas, subjektīvas īstenības, atklāsme (tāpat kā

zinātne, bet atšķirīgā, mazāk objektīvā plāksnē), daļēja dzejnieka

personības atklāsme. Aizīstenību nevaram ne uztvert, ne izteikt

cilvēku parastajā intelekta un jūtu plāksnē. īsta dzeja izsaka pār-

dzīvojumu augstākā plāksnē nekā ikdienišķās dzīves norises. Dzeja

var vairāk vai mazāk tuvoties aizīstenības atklāsmei, bet nekad to

pilnīgi nesasniedz un nesasniegs, kamēr lietos vārdus, t.i., kamēr

būs tikai dzeja. Aizīstenība sadrumstalojas daudzveidīgā relātīvā

īstenībā dzejnieku atšķirīgajā uztverē. Šī norise turpinās lasītājos.

Vārdi radušies lielāko tiesu prāta, intelekta ietekmē (apziņā,

ne aizapziņā), lai ļaudis varētu saprasties un sazināties viens ar

otru. Vārdu vajadzību rada ikdienišķā dzīve, un tiem tai jānoder. Ir

gan arī jūtām zināma loma vārdu radīšanā un lietošanā (iespējams,

ka tā bija svarīgāka valodu attīstības sākuma posmos nekā tagad).

Vārdu skaņas pa daļai atbilst arī vārdu racionālai nozīmei, piemē-

ram, ir skarbi un maigi vārdi. Tātad vārdiem bez to dominējošās

racionālās (intelektuālās) nozīmes ir arī irracionālā (emocionālā,

intuitīvā) nozīme.

Viena no svarīgākajām atšķirībām starp moderno un senāko

laiku dzeju ir, ka modernā dzeja veltī daudz lielāku vērību vārdu

irracionālajai nozīmei, lai mēģinātu izteikt jūtas, noskaņas un no-

jautas, kas mājo aizapziņā un kuru izteikšanai vārdi nav īsti piemē-

roti. Ir jau taisnība, ka katra dzeja ir vairāk vai mazāk sekmīgs

mēģinājums izteikt neizsakāmo. Vārdu irracionālā nozīme ir daudz

neskaidrāka, un to saprašana vai uztveršana atsevišķiem cilvēkiem

daudz svārstīgāka, salīdzinot ar racionālo nozīmi. Te nu sākas

grūtības ar dzejas saprašanu. Ja šāda moderna dzeja spēj izteikt,
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kaut nepilnīgi, to, ko nevar izteikt «vecmodīgā", viegli saprotamā

dzeja, tā pelnījusi atzinību par mūsu garīgo apvāršņu paplašināšanu.

Pilnīga skaidrība dzejā nav nepieciešama. Tomēr nereti sastopam

dzejas darbus, kurus nesaprotam pat pēc atkārtotas pārlasīšanas —

liekas, ka dzejnieks ir centies pateikt to, ko ar vārdiem nav iespē-

jams izteikt. Vārdu (un valodu) izcelsme un raksturs jau paši par

sevi ierobežo vārdu izteiksmes iespējas. Pārmērīga neskaidrība

dzejā arī nav vēlama. Dzeja nevar būt tikai irracionāli savārstītu

vārdu mūzika, nezaudējot lielāko daļu savas vērtības un jēgas. Iz-

sakoties P.Aigara atstāstītajiem Senhora vārdiem:
6

«Dzejai jāat-

rodas uz apziņas un neapziņas [aizapziņas] robežas, bet tā nedrīkst

pāriet murgos. Uz šīs šaurās robežas tad arī meklējami un atrodami

visi dzejas zelta graudi.
"

Dzejnieku un lasītāju attieksmes

Ja lasītāji dzeju nesaprot, nereti seko visai neauglīgi strīdi:

«Kurš vainīgs — dzejnieks vai lasītāji?" Šādos gadījumos ir labāk

par daudz iecietības, kā vienā, tā otrā pusē, nekā par maz.

Nevar prasīt, lai dzejnieks «dzejo tautai", ja ar to domāts,ka

viņa pienākums būtu rakstīt tādus dzejas darbus, kas visiem patīk

un «viegli lasās"
.

Tā rastos biezi nedzejas krājumi. Dzejniekam ir

tiesība sagaidīt zināmu cieņu pret savu darbu, pieeju bez aizsprie-

dumiem un pūles to saprast, izjust. Lasītājiem nevajadzētu vienmēr

sagaidīt tūlītēju dzejas saprašanu bez gandrīz jebkādas garīgas pie-

pūles. Bieži dzeja liekas neskaidra tikai tādēļ, ka lasītājiem trūkst

pacietības, trūkst pareizas pieejas, dzeju lasot. Dzeja nav stāsta

vai romāna fragments. Meklējot dzejā tikai vārdu virknējumu racio-

nālo jēgu, bieži neuztveram irracionālos elementus, noskaņas, kas

nereti ir dzejas vērtīgākā daļa. Intelekta mikroskopa spilgtajā gais-

mā mums atļauts pētīt tikai mirušo dzeju. Ar to nedomāju, ka inte-

lektuāla pieeja pie dzejas ir nederīga, bet — tā nedrīkst būt vienīgā

pieeja. Dažkārt lasītāji nelabvēlīgi noskaņoti pret vairāk izjūtamiem

nekā saprotamiem dzejas darbiem tādēļ, ka par tādiem grūti izteikt

racionāli pamatojamus spriedumus, tādus grūti pārrunāt ar citiem

(dzejas baudīšana gan ir visvairāk individuāla, nevis sabiedriska

norise). Šādiem lasītājiem derētu pamēģināt O.Rozīša aprakstīto

asociātīvometodi dzejas baudīšanā, 7 lai gan, pārcenšoties šīs metodes

lietošanā, varam sapīties maznozīmīgās galējībās.
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Dažreiz saka, ka dzejniekam nav svarfgi, vai lasītāji viņa dzeju
saprot vai ne, svarīgi tikai „sevi izteikt"

.

Vairums dzejnieku tomēr

vēlas, lai viņu darbus iespiež, tātad sagaida, ka vismaz daļa lasītāju
tos sapratīs un kaut ko iegūs, dzeju lasot. Ja dzejnieks neraksta tikai

sev vien (protams, nevienam nedrīkst to aizliegt), viņam vajadzētu
padomāt arī par lasītājiem, par vārdu un teikumu izteiksmes iespē-

jām, par dzejas skaidrību. Manuprāt, dzejai jābūt saprotamai bez

daudzām piezīmēm un paskaidrojumiem. Vajadzētu izvairīties no pā-

rāk mīklainas simbolikas un neskaidrām metaforām, ko ierosinājuši

lasītājiem nezināmi un tādēļ nenozīmīgi notikumi vai pārdzīvojumi

dzejnieka dzīvē, kā arī maz pazīstamās grāmatās lasītais. Tāpat,

kaut uzsverot vārdu un to virknējumu irracionālonozīmi, nevajadzētu

aizmirst racionālo (ir teikts, ka dzeja nav saprotama un baudāma, ja

tās racionālie un irracionālie elementi — vārdu un teikumu nozīme

— pat aptuveni nesaskan, bet
„

velk dzejas ratus katrs uz savu pusi").

„Arī ārprātā vajadzīgs saprāts." Muļķības kalngali sasniegti, ja

dzejnieks domā, ka tikai neskaidra dzeja ir vērtīga un „dziļa", nicinot

skaidru dzeju kā pārāk
~ vecmodīgu" .

Jāpievienojas I.Šķipsnai:8 „Robeža starp jēgu un bezjēgu nav

konstants lielums. Jēga ir kā autora, tā lasītāja atbildība, abiem

vajadzīga pacietība un garīgs vingrums. un maldīties var kā viens,

tā otrs.
"

Latviešu dzeja pirmskara Latvijā

Kādēļ Rietumeiropas modernā dzeja samērā maz ietekmēja

dzeju pirms Otrā pasaules kara Latvijā? īsti nesaprotami dzejoļi

parādījās ļoti mazā skaitā (piemēram, K.Jēkabsona par „iziri ru-

gājā"). Tādu, šķiet, nebija daudz pat mūsu, t.s., dekadentiem, lai

gan tie noraidīja pārmērīgu vārdu racionālās nozīmes uzsvēršanu

dzejā. Arī. t.s., brīvais pants (kādā, protams, rakstīti daudzi viegli

saprotami dzejas darbi), kaut gan nebija nekāds retums un vietām

atrodams pat tuvu gadsimta sākumam rakstītajā dzejā, nebija sevišķi

iecienīts, kā raksta J.Andrups:
9 kopš dekadentiem cauri visiem

turpmākajiem gadu desmitiem līdz pat mūsu dienām notiek stingru

normu un drošu ceļu meklēšana... Nav šaubu, ka arī turpmākā

lirikas attīstība ies stingras izteiksmes virzienā.
..

" Vairums mūsu

dzejnieku labprātāk mācījās no pagājušā gadsimta vai vēl senākiem

citu tautu autoriem nekā no saviem laika biedriem ārzemēs.
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Minēšu dažus šis parādības iemeslus. Mūsu jaunlaiku dzejas

(ti., neieskaitot tautasdziesmas) attīstības laiks ir krietni fsāks nekā

lielajām Rietumeiropas tautām. Skaidras valodas izteiksmes iespējas

nebija (un, protams, nav) ne tuvu izsmeltas, un pati literārā valoda

nebija «nodeldēta", bet atradās straujas pārveidošanās un papildi-

nāšanas stāvoklī. Ja tā var teikt, bija dzejas darbu trūkums,tukšums,

ko nācās piepildīt. Nebija pārmērīgi jāraizējas par atkārtošanos (ka

visai līdzīgu dzeju kāds dzejnieks jau uzrakstījis pirms simt vai divi

simti gadiem), un dzejnield visumā nejutās spiesti censties pēc

izteiktas, pārspīlētas oriģinālitātes savos darbos.

Dzejnieku un pārējās sabiedrības (t.i., lasītāju) attieksmes at-

šķīrās no Rietumeiropā pastāvošām. Liekas, ka tautā bija lielāka

cieņa un atzinība pret dzeju un dzejniekiem nekā Rietumeiropā, lai

gan tāda cieņa bija pa daļai virspusfga, vairāk skolās „iemācīta" nekā

nopietnas intereses sekas. Nedomāju, ka Latvijā ļaudis nāca bariem

klausīties dzejas lasījumus vai īsā laikā izpirka izdotos dzejoļu

krājumus (ka tā nebija, liecina E.Raisters Tomēr sabiedrībā,

šķiet, bija ..pieņemts", ka dzejnieks vērtējams augstāk nekā, pie-

mēram, veiksmīgs veikalnieks. Plaisa starp dzejniekiem un tautu

nebija pārāk dziļa. Tādēļ dzejnieki mazāk izjuta vēlēšanos attālināties

vai izolēties no tautas nekā Rietumeiropā, un gandrīz visi centās

rakstīt tā, lai vismaz vairums lasītāju viņu darbus viegli saprastu.

Liekas, ka vairums to laiku dzejnieku akceptētu J.Andrupa vārdus:

«...ietveršanās individuālo vērtību lokā vien nespētu sekmēt piln-

vērtīgas lirikas rašanos. Dzejniekam ir vajadzīga sava darba nozī-

mības apzināšanās, viņam vajadzīga pārliecība, ka...viņš ir nepie-

ciešams loceklis savas tautas kopībā. Tikai šāda apziņa dod viņa

pantiem īsti dzejisku spožumu.
..

"H Kultūras dzīvē nereti, piemē-

ram, Ulmaņa valdības laikā, izcēla visu latvisko un strādāšanu

tautas labā, kamēr uz jaunākām parādībām ārzemju literātūrā un

mākslā raudzījās ne bez aizdomām.

Latviešu mazais skaits neļāva kaut cik plašāk izveidoties dažā-

diem „pārmoderniem" dzejas novirzieniem, pretēji lielajām tautām,

kurās gandrīz katru jaunu „ismu" atbalstīja savs cienītāju un seko-

tāju pulks, kaut skaitliski pieticīgs. F.Cielēns raksta.
2

«Runājot

par attieksmēm prozas mākslas valodas un dzīvās valodas starpā.. .

Francijā izsmalcinātai literātūrai ar tautu nav nekāda sakara. . . [un]
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literātūras mākslu lasa tikai izglītotie intellektuāļi. [Turpretim]

Latvijā. . .literātūrā ir paturējusi ciešas saites ar tautas valodu.
. .

"

Šo salīdzinājumu var lielā mērā attiecināt arf uz pārējām Rietum-

eiropas tautām, ne tikai Franciju.

J.Sarma (dzejoļu krājuma KVINTETS ievadvārdos) uzskata kon-

krētības atzīšanu un iekļaušanos šai atziņā kā mūžīgā vērtībā par

nozīmīgu latviskā gara radītu tradiciju mūsu dzejā. Šāda atziņa,
protams, nav auglīga grūti saprotamas dzejas ražai. Neesmu gan

pārliecināts, ka. piemēram, angļi vai amerikāņi visumā cienītu

konkrētību mazāk nekā latvieši.

Jāatzīst, ka starptautiskā literāri vēsturiskā skatījumā latvieši

pirmskara Latvijā (un lielāko tiesu arī šodien) dzīvoja vairāk pagā-

jušā nekā tagadējā gadsimtā.
„

Pasaules literārie virzieni latviešu

dzejā atbalsojas gaužām vāji, palaikam ar novēlošanos... Stūrgal-

vīgu turēšanos pie zināmas ierastas dzejas formas vērojam jau tau-

tasdziesmās, kur formas kanons ir ārkārtīgi stingrs. Acīmredzot,

šāds konservātīvisms ir raksturīgs latviešu tautas mentālitātei, kālab

ārzemnieldem mūsu dzeja var likties zināmā mērāarchaiska"(V.Strē-

lerte).l3 ,„Tas, ko laUiešu sabiedrība uzskata par „pārmodernu" ,
normālā Vakareiropas literātūrā ir normāla parādība, jo tagadnes

rakstnieks nespēj redzēt pasauli tādu, kādu skatīja psīcholoģiskais

19. gadu simtenis" (Dz.Sodums). 14

Lai pasvītrotu šo atšķirību starp latviešu un Rietumeiropas

tagadnes literātūrā dominējošiem uzskatiem, citēšu dažu mūsu ie-

vērojamu literātu atziņas. Ar tām, liekas, būtu vienis prātis vairums

latviešu dzejas cienītāju, bet ne tie,kam tuva Rietumeiropas modernā

dzeja.

„
[ Latviešu lirika] ir apguvusi tos nepieciešamos izteiksmes

līdzekļus, kas apmēram kopēji visu Eiropas tautu tagadnes lirikas

līmenim un kas nepieciešami jaunlaiku latvieša pārdzīvojumu ietērp-

šanai" (J.Andrups). 15
_ rakstniecības pirmais un elementārais

bauslis ir noteiktībaun skaidrība" (L. Bērziņš). 16
— «Lirikai noteikta,

stingra forma, vismaz mūsu baltās rases izpratnē, ir būtiska. Ne-

atskaņotajām, nevienāda garuma rindām.
.
.pietrūkst it kā sāls, ritma

asuma, nobeigtības, nozīmības" (Anšlavs Eglītis). 17

Protams, ne jau viss modernais ir vērtīgs, un ne jau viss «vec-

modīgais" nevērtīgs. «Dzejai, kas bijusi pārlieku paklausīga laikmeta
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impulsiem, draud moderna tērpa liktenis: šodien to nesā visi, pēc

gada uz to lūkojas kā uz anachronismu. . .

Vēl šodien Rietumeiropā

blakus modernistu
„
izārdītajai" vai sintaktiski sažņaugtajai dzejai

plaši izplatītas vecās, tradicionālās dzejas formas, protams, katra

autora personīgajā iekrāsojumā" (V. Strēlerte).

Latviešu dzeja emigrācijā

Dabiski latviešu emigrantu dzejā Rietumeiropas modernās dze-

jas ietekme jūtamāka nekā pirmskara dzejā Latvijā. Tas daļēji mūsu

mainītās vides, daļēji laika plūsmas rezultāts — ja Latvijai 1940.

gadā nebūtu atņemta neatkarība, manuprāt, arī tad Rietumeiropas

ietekme latviešu dzejā pieaugtu. Bet — arī no emigrācijā rakstītās

dzejas samērā maz ir grūti saprotama; tātad vismaz šai ziņā sveš-

tautu dzejas ietekme nav bijusi pārāk liela. Pa daļai tas izskaidro-

jams ar tiem pašiem iemesliem, ko minēju, rakstot par brīvās

Latvijas dzeju. Taisnība Dz.Soduma par emigrācijas sākuma posmu

rakstītajiem vārdiem: 19
«Emigrācijas sabiedrība pārtiek no literā-

rām tradicijām, kas paņemtas līdz no Latvijas" .

Kā dzejnieku, tā

lasītāju skaits ir ievērojami mazāks nekā bija Latvijā. Vēl kāds

svarīgs iemesls: mūsu latvietība, kopējās valodas lietošana pašrei-

zējos apstākļos ierobežo neskaidrību dzejā — ja dzejnieks dzīvo,

piemēram, Amerikā, tas parasti cenšas dzejot tā, lai viņa darbus

saprastu arī latvieši Eiropā, Austrālijā un citur. Grūti gan būs

neatzīt, ka līdz ar to lasītājiem iet zudumā dažādas sīkākas, smal-

kākas dzejas nianses. Vēl ļaunāk jau ir tas, ka daudzām lietām un

jēdzieniem trūkst latvisku nosaukumu, ko tad mēģina aizstāt ar

samākslotiem tulkojumiem. Mūsu dzejas bagātību un dažādību vairo

mūsu vides un ar to saistīto pārdzīvojumu dažādība, bet ierobežo

dzejnieka nespēja latviski pienācīgi izteikt daļu savu pārdzīvojumu.

Tādēļ daži mūsu dzejnieki un dzejnieces dzejo arī kādā svešvalodā,

piemēram, O.Stumbrs, V.Sniķere un Z.Avotiņa.

Daļa mūsu dzejnieku nevar pietiekami iejusties savā pašreizējā
vidē. It sevišķi vecāku gadu gājumu dzejnieki rakstījuši daudz dzejas,

ko ierosinājušas lielāko tiesu atmiņas vai iekšēji, ne tik daudz ārēji,

pārdzīvojumi. Jo mēs vairāk iedzīvotos un iejustos savā pašreizējā

apkārtnē un sabiedrībā, jo redzamāk atšķirtos dažādās pasaules

malās rakstītā latviešu dzeja. Pārāk tālu šāda diferencēšanās gan

nevar attīstīties, jo tā saistīta ar pārtautošanos. Zināmas, kaut ne
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sevišķi nozīmīgas, atšķirības vērojamas jau tagad, piemēram, Aus-

trālijā dzīvojošiem latviešiem vārds «eikalipts" rada diezgan no-

teiktu, asi iezīmētu tēlu, kamēr, šķiet, Eiropā dzīvojošo latviešu

uztverē tas visumā ir tikai neparasta, eksotiska koka apzīmējums

(latvieši Eiropā, droši vien, rakstītu „eukalipts" , kas ir gramatiski

pareizāk, bet neesmu vēl dzirdējis kādu latvieti Austrālijā šo vārdu

tā izrunājam).

Dažas piezīmes par K. Upatnieka interesanto rakstu
„

Dzejas

jēgu meklējot",2o vienīgo man zināmo, kas samērā plaši iztirzā

neskaidrību latviešu jaunākajā dzejā. Pievienojos daudzām Upatnieka

atziņām, it sevišķi bieži nevietā lietotā vārda «zemapziņa" aizstā-

šanai ar «aizapziņu" attiecīgā jēdziena apzīmēšanai. Freuda teorijas,

savā laikā ļoti ierosinošas, jau sen atzītas par nepilnīgām.Turpretim

«iekšējās formas" jēdziens ir pārāk neskaidrs un nenoteikts, lai

būtu nozīmīgs mākslas izpratnē. Arī vārda «forma" lietošana, kā

to dara Upatnieks, vai līdzīgā nozīmē nebūt neizbeigtu daudzas ne-

auglīgas diskusijas, bet panāktu pretējo — tā ir forma tikai ļoti tālu

pārnestā nozīmē (kā jau raksta V.Kaive21). V.Damberga definīcija

«Māksla ir formu valoda" nav sevišķi izdevusies. Ja dzeja lasītājam

liekas neskaidra vai nesaprotama, ja «jaunie dzejnieki gan rāda

pārdzīvojumu, bet tas neaizsniedz lasītāju" , Upatnieks secina, ka

formu valoda nav skaidra.
~

Moderno dzeju raksturo. . .
tēlu un domu

skaidras sakarības zaudēšana ar iekšējo formu"
.

23
Tas, manuprāt,

neko neizskaidro, bet gan ievieš vairāk neskaidrības jau tā neskaidrā

lietā».

No latviešu dzejniekiem un dzejniecēm, kuru dzejas attīstība

risinājusies gandrīz vai tikai emigrācijā un kuru darbi sakopoti

vienā vai vairākos krājumos, kaut cik nozīmīgu skaitu nesaprotamu

vai grūti saprotamu dzejoļu rakstījusi Velta Sniķere, Linards Tauns

un Andrejs Pablo Mierkalns. Sekojošās pārdomas nav uzskatāmas

kā viņu dzejas vispusīgs apskats, bet kā neizbēgami subjektīvi

vērojumi no ierobežota viedokļa. Sniķeres un Tauna dzeja ir visumā

augsti vērtējama, Mierkalna dzeja šo līmeni neaizsniedz.

Sniķere

Veltas Sniķeres dzejoļi iespiesti krājumos TRIS AUTORI (1950 ,
kopā ar O.Jēgena un Dz. Soduma darbiem) un NEMITAS MINAMAIS

(1961). Tajos daudz viegli saprotamu dzejoļu vai arf tādu, kuros
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mērena neskaidrība netraucē, pat rada īpatnēju, piemērotu noskaņu,
kas atbilst dzejā izteiktajam (piemēram,

~
Laiksne" krājumā TRĪS

AUTORI, 55. lpp.). Arf, ja dzejoļi īsi, neskaidrība neliek šķēršļus

to baudīšanai, tie uztverami līdzīgi japāņu haikām (piemēram, krā-

jumā TRĪS AUTORI dzejoļi «Gudrības akmens" , 41. lpp., un «Piek-

tais ritenis", 42. lpp.). Ja dzejoļi garāki, izteiksmes neskaidrība

tos padara vairāk vai mazāk grūti saprotamus. Sniķeres otrāgrāmatā

tādu vairāk nekā pirmajā.

Kā piemērus no TRIM AUTORIEM var minēt: «Veļi' (20. lpp.),

~ Rotaļas
"

(26. lpp.), ~
Magone" (44. lpp.),

„
Mēness gaisma" (47.

lpp.) un „Ja atminētos" (62. lpp.); no NEMITAS MINAMAIS: «Dejo-

tājs" (40. lpp.), 41. lpp., daļa dzejoļu nodaļā «Lai es neapmaldos

dimensijās", dzejoļi 67. lpp., Sauc mani atkal" (68. lpp.), «Aiz-

iešana' (70. lpp.) un 77. lpp. Šos dzejoļus lasot, nenoliedzami rodas

pārdzīvojumi vai ierosinājumi, reizēm ļoti īpatnēji un interesanti.

Sniķeres valoda nereti ir ļoti oriģināla un spēcīga. Daži vārdu

virknējumi vēl ilgi vibrē lasītāja apziņā, neļaudami sevi aizmirst.

Tomēr — it kā vēlētos mazliet vairāk, vēl kādu zīmi vai pieturas

punktu kā atslēgu dzejoļa pilnīgākai saprašanai, uztveršanai, kā

stingrāku dzejoļa daļu savienotāju vairāk izteiktā vienībā; piemēram,

«Rotaļas", kā arī «Pārnākšana" (NEMITAS MINAMAIS, 53. lpp.)

šķiet pārāk saskaldīti, fragmentāri. Liekas, ka Sniķeres dzejas

izteiksmē liela loma vārdu vai to īsu virknējumu irracionālajai

nozīmei — līdz ar to pat atsevišķi vārdi kļūst par «simboliem".

Jāpiezīmē, ka modernajā dzejā jēdzienus «simbols" un «sim-

bolika" bieži lieto citādā nozīmē nekā tradicionālajā izpratnē. Var

izteikties simboliski ne vien par plašākiem jēdzieniem — mīlestību,

nāvi, dzimteni, bet katrs vārds var simbolizēt siltākas, vairāk

nenoteiktas izjūtas vai «jēdzienus" . Nevaru īsti pievienoties V. Kal-

vēm, kas raksta: "4
„

[No modernās dzejas] izzūd simbolika, jo tad,

kad viss var «nozīmēt" visu. simboli vairs nav tulkojami", bet

šais vārdos ir sava daļa taisnības. Vārdu irracionālā nozīme, kā jau

minēts, daudz neskaidrāka, svārstīgāka atsevišķu cilvēku uztverē

neKā vārdu racionālā nozīme, tādēļ arī daļa Sniķeres dzejas grūti

saprotama vai viegli pārprotama. Par atslēgu dažu viņas dzejoļu

pilnīgākai saprašanai uzskatu savas, kaut nelielās, zināšanas par

austrumu reliģiju un filozofiju. Piemēram, jau pāris recenzijās
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pieminēto ~Aivalodu" (NEMITAS MINAMAIS, 22. lpp.) uzskatu par

samērā viegli saprotamu dzeju. Varbūt gan,ka šai ziņā stipri maldos

un «ietulkoju" dzejoļos to. ko dzejniece nav domājusi vai izjutusi

Citiem lasītājiem, domāju, ir ari" citas «atslēgas". Tāda varētu

būt, piemēram, Rilkes dzejas pazfšana un cienīšana. G.Saliņš
raksta:

25
(Sniķeres) «galvenā mīkla ir orfejiska; ceļš uz atminējumu

— pārlaicfgu „
vārdu atvari".

. .nepaļaujoties. . .Sniķeres orfejismam,

NEMITAS MINAMAIS var palikt pusbaudfts" .

Sniķeres dzejai ir jūtama sirreāla nokrāsa. Te gan jāievēro, ka

ar «sirreālismu" bieži apzīmē ļoti plašu, nenoteiktu jēdzienu. Šķiet,
ka daudz kas, ko ar šo vārdu apzīmē, neatbilst pat aptuveni sirreā-

lismam, kādu to definēja Bretons šī gadsimta divdesmitajos gados.
Neliekas, ka Sniķere dzejojot paļautos tikai apziņas neskartai vārdu

plūsmai no aizapziņas. Dzejnieces valoda ir ļoti koncentrēta, pat

skopa, un tāda var rasties tikai tad, ja vārdu izvēle vismaz daļēji ir

pakļauta arī apziņai.

Sniķeres oriģinālā dzeja ieņem visai savdabīgu vietu un aizpilda

zināmu robu latviešu dzejas dažādībā. Lai gan dzejnieces darbi,

liekas, kaut cik pilnīgi saprotami tikai nelielai lasītāju izlasei,mums

visiem ir vērts šai dzejā iedziļināties, to pārlasīt atkal un atkal. Var

gan jautāt: vai ar nelielām maiņām vai papildinājumiem skaidrākas

izteiksmes nolūkos šīs dzejas cienītāju pulciņš krietni nepieaugtu?

Jāpieņem, ka daļai dzejoļu nevarētu ne pielikt, ne atņemt, un jeb-

kādas maiņas nozīmētu dzejas sakropļošanu. lespējams gan, ka tiem

dzejoļiem, kuriem nav virsrakstu, viens vienīgs labi izmeklēts vārds

virsrakstā izrādītos par dzejas «atslēgu" daudziem lasītājiem.

lespējams arī, ka īsi, piemēroti paskaidrojumi vai piezīmes par

atsevišķiem dzejoļiem vai nodaļām (kā par tādu visam krājumam

NEMITAS MINAMAIS var uzskatīt tulkoto Rilkes sonetu pašā sākumā)

ievērojami sekmētu dzejas pilnīgāku saprašanu. Varbūt, ka nākotnē

dzejniecei derētu vairāk padomāt par robežu starp skaidrību un

nevajadzīgu neskaidrību vārdu izteiksmē lasītāju uztverē.

Tauns

Linarda Tauna dzejoļi kopoti krājumos MŪŽĪGAIS MĀKONIS

(1958) un LAULĪBAS AR PILSĒTU (1964). Pēdējais izdots pēc dzej-

nieka nāves, nav viņa paša sakārtots.
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Neskaidrība Tauna dzejā parādās citādā veidā nekā Sniķeres
darbos. Tauna dzejā mazāk svarfga atsevišķu vārdu vai to īsu virk-

nējumu irracionālā nozīme, vairāk gan uzburto tēlu, ainu vai norišu

mijiedarbība. Gandrīz katru no šādām ainām vai norisēm varam

samērā viegli uztvert iztēlē atsevišķi, pašu par sevi. Grūtībrs sākas

tikai, mēģinot saskatīt to savstarpējo sakarību. (Turpretim Sniķeres

dzejoļu dažkārt fragmentārais raksturs nav galvenais iemesls to

neskaidrībai.)
MŪŽĪGAJĀ MĀKONĪ šādu neskaidru dzejoļu maz. Varētu minēt

«Atgriešanos" (12. lpp.) un «Trīs sievietes" (32. lpp.); pēdējais

gan pārāk īss, lai neskaidrība traucētu. Krājumā LAULĪBAS AR

PILSĒTU dzejoļos vairāk neskaidrības. Tā visumā ir vērtīga dzeja,

nereti ar ļoti spilgtām, krāšņām un neparastām ainām un tēliem,

tikai vietām pietrūkst viengabalainības, nozīmīgākas sakarības starp

dzejoļu atsevišķām daļām. Šai ziņā daži dzejoļi atgādina Dali gleznas

(labs piemērs ir jau minētās
„
Trīs sievietes"). Var minēt

„
Van

Goga kartupeļu ēdējus" (12. lpp.), par ko jau K. Upatnieks raksta:

«Grūti pateikt, vai lasītāji apmierināsies ar šo nosēdināšanu [pie

kartupeļu ēdēju galda]"; 26 arī «Magdalēnas ielas Madonna" (15.

lpp.), «Vienas sievietes procesija" (19. lpp.), ~Es braucu ar tram-

vaju" (38. lpp.), «Es esmu noņemts no pilsētas" (41. lpp.), «Mē-

nessērdzīgais" (42. lpp.), «OHuanes, mūsu kritušais" (46. lpp.)

un
„

Lamentācija par pasaules riņķošanu" (52. lpp.).

Tauna dzeja plūst mutuļodama, pilna dzīvības, neapvaldīta.

Varbūt straujās plūsmas dēļ dažkārt rodas iespaids, ka nav notikusi

pietiekama vārdu sijāšana, ka atstāts pārāk daudz vārdu un rindu

ne vienmēr uztveramā savstarpējā sakarībā. Jau minētais dzejolis

«O Huanes, mūsu kritušais" sākas ar rindu:

«Tu esi nezināmaiskritušais dzejnieks" ,

turpretim vēlāk Tauns raksta:

„
Mēs nemaz nezinām,

Vai tu esi dzejnieks. zvejnieks vai dažādu ticību

relikviju tirgotājs.
"

Protams,dažreiz šāda veida neskaidrība,neziņas izpausme dzejā

ir pamatota, piemērota izteiktajam. Šai gadījumā tāds pamatojums
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nav viegli saskatāms. Vēl daži piemēri šķietamai liekvārdībai dzejolf

„
Gājiens ar saulespuķēm" (28. lpp.): „ar ielu saulespuķēm, kādām

divpadsmit vai varbūt trim" un „viens nams (vai renstele) nogriež

sev kreiso ausi"
.

Ja jau dzejnieks iztēlē redz, ka nogriež kreiso,

nevis labo ausi, tad grūti pieņemt, ka viņš neredz, vai to dara nams

vai renstele. Tauna visumā atjautīgās un ierosinošās metaforas

dažkārt šķiet pārspīlētas, neīstas, piemēram, jau minētā kreisās

auss nogriešana, kā arī 41. lpp.: ~esmu krucificēts uz zāļu stieb-

riem" (neliekas, ka ar krucificēšanu neizbēgami saistītās drausmu

un moku pilnās noskaņas atbilstu šai dzejolf izteiktajam).

Dzejnieka nāve, diemžēl, mums laupījusi iespēju sekot viņa

dzejas tālākai attīstībai, kas solīja daudz.

Mierkalns

Andrejam Pablo Mierkalnam iespiesti jau seši dzejoļu krājumi.

Diemžēl, dzejoļu vērtība visumā nevar mēroties ar dzejnieka ražī-

gumu. Vairums dzejoļu viegli saprotami. Minēšu dažus izņēmumus.

„Bākā" (krājumā MĪLAS UNIVERSS, 55. lpp.) un „Herojs"

(JAUNATDZIMŠANA, 58. lpp.) ir rotaļīgi, skanīgi vārdu virknējumi
bez jēdzieniskas sakarības. Nav nozīmes mēģināt tos saprast vai,

ja tas neizdodas, noskaisties — drīzāk labsirdīgi pasmaidīt. Varbūt

tos var uzskatīt par kāda īpatnēja mūzikas paveida piemēriem («me-

lodijas jaunās skaņās"), nedomāju, ka par dzeju.

Tālāk minētie sacerējumi visi atrodami krājumā TRADIRĪDIS

(1956) un ir krietni garāki par „Bākā" un «Herojs". Dzejoļos

«Apburtā jūra" (13. lpp.), ko autors nosaucis par metafizisku

kantilēnu, un
~

Meteors" (39. lpp.), kas dēvēts par tokātu ar fugu,

ir sava daļa humora, tāpat arī dažādi īpatnēji skaņu efekti. Tos

raksturo rotaļāšanās (vietām varētu arī teikt: niekošanās) ar vārdiem

un skaņām. Ja tas viss, kas dzejniekam bijis padomā, lasītājam

nebūtu iemesla sūdzēties par dzejas nesaprašanu. Sagaidot ko vairāk,

kādu dziļāku ~ jēgu" (uz ko varētu pamudināt dzejoļu garums un to

neparastie, varbūt pretenciozie, apzīmējumi, kas gan ņemti no

mūzikas terminoloģijas), būtu jāpieviļas. Prozā rakstīto simfoniju

«Jaunības sapnis" (63. lpp.) un uvertīru operai ..Apokaliptiskais

memorands" (87. lpp.) grūti saukt par dzeju (ar to nedomāju, ka

dzeja vienmēr jāraksta pantos). «Jaunības sapnī" izteiksmes skaid-
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ribu traucē liekvārdības plūdi un miglaina simbolika. «Apokaliptiskais
memorands" vairāk tuvojas dzejai un ierosina vairāk, lai gan arf

vārdu un teikumu par daudz.

Lasot šos Mierkalna darbus, nerodas iespaids, ka aiz vārdu un

teikumu plūdiem apslēptas nozīmīgas vērtības, kuras izdotos atklāt,

sacerējumus atkārtoti pārlasot. Ja lasītājam neizdodas dzejā atrast

kādu dziļāku domu, ko dzejnieks nemaz nav vēlējies izteikt, nebūtu

pamatoti dzejniekam pārmest nevajadzīgu vai mākslotu izteiksmes

neskaidrību. Dažkārt gan Mierkalna rotaļāšanās ar vārdiem šķiet

pārāk virspusīga un nenozīmīga, lai no darbiem gūtu kaut cik vērtīgu

pārdzīvojumu. Kā draudzīgs un sirsnīgs cilvēks Mierkalns būs tuvs

katram lasītājam; kā no dzejnieka — vēlētos vairāk paškritikas un

nopietnāku pieeju pie sava darba.

Dzejas nākotne

Diskusijas par neskaidrā, «nesaprotamā" vai abstraktā vērtību

vai bezvērtību dažādās mākslas nozarēs turpināsies pilnā sparā

vismaz dažus nākošos gadu desmitus. Sava daļa taisnības ir kā

modernās mākslas aizstāvjiem, tā noliedzējiem. Diemžēl, kā starp

vieniem, tā otriem pārak bieži vērojama nosliece pakāpeniski
tuvoties uzskatu galējībām, no kurām grūti atkāpties. Tad vairs nav

ko cerēt uz kaut cik objektīvām pārrunām — to vietā notiek «ieņem-

to poziciju" aizstāvēšana un savstarpēja apkarošanās.

Grūti pat aptuveni paredzēt mākslas attīstību attālākā nākotnē.

Liekas, ka nākotnes cilvēkam daža laba šodien karsti apstrīdēta

parādība mākslā šķitīs pierasta, pati par sevi saprotama. Tas

jāsecina no mākslas vēstures, kas liecina, ka daudzus šodien

atzītus māksliniekus kādreiz nesaprata un neatzina. Sāda atziņa gan

daudz nepalīdz, jo nezinām, ko mākslā laika plūsmā paturēs un ko

atmetīs kā nevērtīgu. Domāju, ka glezniecībā, tēlniecībā un mūzikā

daudz ko, šodien par neskaidru, nesaprotamu uzskatītu, pieņems kā

vērtīgu šo mākslas nozaru daudzveidības un dažādības papildinājumu.

Varbūt, ka nākotnes cilvēka uztverē šādi darbi nekļūs ievērojami

skaidrāki vai vairāk saprotami, bet viņam būs svešs tagad izplatītais

uzskats, ka, piemēram, gleznai vai skulptūrai «jāizsaka" kāds

samērā noteikts jēdziens vai domas (ar šo nebūt negribu «attaisnot"

vai atzīt par vērtīgām visas šo mākslas nozaru modernās galējības).
Šai ziņā literātūrā atšķiras no pārējām mākslām: mēs jau esam
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pieraduši pie
„
abstraktām" krāsām, veidiem un skaņām dabā un

ikdienišķajā dzīvē, kurpretim vārdi mūsu uztverē gandrīz vienmēr

cieši saistīti ar samērā skaidru, racionālu nozīmi. Anšlavs Eglītis
27

raksta: „
Par literātūras izplēnēšanu abstrakcijās nav ko bažīties.

Rakstīts vārds daudz grūtāk abstrahējams nekā skaņas vai krāsas.
"

Būtu interesanti uzzināt, cik lasītāju izlasījuši no vāka līdz vākam

jau vairāk nekā pirms 40 gadiem iespiesto Džeimsa Džoisa ULISU.

Liekas, ka to skaits, par spīti Džoisa slavai un daudzajiem rakstiem

par viņa darbiem, ir gaužām mazs. Nevar noliegt Džoisa kā vārdu

un stila atbrīvotāja nozīmi modernā literātūrā, bet esmu pateicīgs,
ka vairums rakstnieku un dzejnieku pēc viņa veidoja savus darbus

lasītājiem labāk pieejamā valodā un stilā. Grūti pievienoties uzska-

tam, ka pēc simt gadiem rakstīs un lasīs tikai ULISAM izteiksmē

līdzīgus literārus sacerējumus un uz šodien daudz populārākiem,

salīdzinājumā daudz skaidrākā izteiksmē rakstītiem romāniem un

stāstiem raudzīsies kā uz anachronismu. Modernā literātūrā ir

gājusi diezgan tālu savos eksperimentos ar valodu, mēģinot izteikt

aizapziņā mītošo. Vārdi tādam nolūkam nav īsti piemēroti, un

izteiksme zaudē daudz, nereti pārāk daudz no savas skaidrības.

Liekas, ka daļa modernās literātūras ir nonākusi strupceļā, izmisīgi

cenšoties izteikt neizsakāmo ar nepiemērotiem līdzekļiem. lespējams

gan, ka ar laiku (pēc gadu simtiem vai tūkstošiem) radīsies jauna

veida, mums patlaban neiedomājama „valoda", kas būs vairāk

piemērota aizapziņas satura izteiksmei.

Līdzīgi zinātnei, arī māksla šai gadsimtā strauji diferencējas.

Jau sen tikai retam cilvēkam bijis pa spēkam pamatīgi iepazīties ar

vairāk nekā vienu zinātnes nozari vai tās daļu. Mākslas baudīšanā,

protams, racionāla izpratne un intelektuālas zināšanas nav ne tuvu

tik svarīgas kā zinātnē. Būtu žēl, ja arī mākslas cienītājiem nebūtu

vairs iespējams gūt vērtīgus pārdzīvojumus vairāk nekā vienā māk-

slas nozarē. Kā jau minēts, lielo tautu modernās literātūras ievēro-

jama daļa kaut cik pilnīgi baudāma tikai niecīgai lasītāju izlasei, kas

spēj un grib ziedot daudz no sava laika, lai izsekotu literātūras

attīstībai tās dažādās izsmalcinātās niansēs. Vēlreiz jāpasvītro,

nevar sagaidīt, lai rakstnieks „raksta tautai", bet — vai nebūtu

vēlams, lai rakstnieku darbi kaut ko nozīmīgu dotu arī visumā iz-

glītotiem un ieinteresētiem lasītājiem, kas tomēr nevar atļauties
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veltft gandrīz visu savu brfvo laiku lasīšanai? Ne bez nožēlas jāvēro

gadījumi, kad lasītājiem atņemta iespēja baudīt moderno dzeju, pirms

viņi nav izlasījuši krietnu skaitu grāmatu un rakstu, kuros atrodamās

zināšanas nepieciešamas dzejas saprašanai un uztveršanai.

Nevar pavēlēt dzejnieldem dzejot skaidri un visiem saprotami.

Dzejniekiem gan derētu padomāt par katru savu grūti saprotamo

dzejoli: vai skaidrāka izteiksme, kas darītu dzejoli saprotamu

lielākam lasītāju skaitam, tiešām nozīmētu dzejas sakropļošanu, tās

vērtību samazināšanos? Atzinīgi jāvērtē dzeja, kas, par spīti zināmai

neskaidrībai, sniedz lasītājiem nozīmīgus pārdzīvojumus vai ierosi-

nājumus, kuri nav izsakāmi skaidrā, viegli saprotamā valodā. Tur-

pretim nevajadzīga neskaidrība dzejā liecina par dzejnieka nevarību,

garīgu laiskumu vai gaumes trūkumu.
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BALTIEŠU DZEJA TRIMDĀ

Astrīde Ivaska

Apskatot baltiešu dzeju trimdā, vispirms jāpievēršas pārejai no

brīvo Baltijas valstu dzejas uz trimdas dzeju. Sākot ar mūsu pašu

dzeju, jāmin pirmās padomju okupācijas un kara laikā zaudētie

dzejnieki, kas nepieredzēja trimdu un nevarēja veidot līdzi tās rakst-

niecību.Jāatzīst, ka mūsu zaudējumi ir ļoti lieli: no vecākās paaudzes

Edvarts Virza un Kārlis Skalbe (kas mira trimdas pirmajā gadā

Zviedrijā), no vidējās — Aleksandrs Čaks (mira 1950. gadā Latvijā),
Jānis Medenis un Ēriks Ādamsons, no jaunākās — Vilis Cedriņš.
Vissmagāk cietusi vidējā paaudze, zaudējot trīs dzejniekus, Kuri

katrs pārstāvēja savu virzienu un bija ievērojamākie savā paaudzē.

Kā trimdas dzeja būtu attīstījusies, ja viņiem būtu bijis lemts dar-

boties trimdā, varam tikai minēt. Viskuplāk trimdā pārstāvēta

neatkarības laika jaunākā paaudze (no 1911. līdz 1919. gadam dzi-

mušie). Tajā pārsteidz lielais dzejnieču skaits: Mirdza Čuibe, Anna

Dagda, Rasma Galeniece, Elza Ķezbere, lija Kronberga, Zenta

Liepa, Veronika Strēlerte, Velta Toma, Klāra Zāle. Tā kā vienīgie

šīs paaudzes dzejnieki, kas turpina darboties trimdā, ir Andrejs

Eglītis, Videvuds Kļava un Teodors Zeltiņš, tad varam gandrīz

runāt par sievišķīgās lirikas pārpilnību mūsu rakstniecībā.

Pievēršoties igauņu dzejai, redzam, ka arī tur zaudējumos
ierakstāms izcils vidējās paaudzes dzejnieks — Heiti Talviks (Heiti

Talvik, 1904—1947). Viņš bija, t.s., Burtnieku grupas (Arbujad)

vadonis un jaunas klasikas pravietis. Talvika dzīves biedre Betija

Alvere (Betti Alver, dz. 1906) un teologs Uku Māzings (Uku Masing,

dz. 1909), arī burtnieki, dzīvo Igaunijā un nodarbojas lielāko tiesu

ar tulkošanu. Māzings pārsteidza trimdas tautiešus ar to, ka viņa

slepeni izsūtītais dzejas krājuma DŽUNGĻU DZIESMA manuskripts

pēc autora vēlēšanās tika publicēts Stokholmā 1965. gadā. Līdzās

Monikas Zariņas arī 1965. gadā okupētā Latvijā publicētajiem dze-

joļiem PRIEVĪŠU RAKSTI šis ir tiešākais trimdas un dzimtenes

dzejas mijiedarbības gadījums. Māzingam šī bija pirmā publikācija

dzejā pēc 1935. gadā iznākušā krājuma ZEMES RAGI LIETU LĪCĪ,

kuru kritiķi uzskata par savdabīgāko igauņu dzejas veikumu trīsdes-
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mitajos gados. Vienfgais no burtniekiem, kas izkļuva brfvajā pasaulē,

ir Bernards Kangro (Bernard Kangro, dz. 1910). Viņš izvērties par

raženāko trimdas rakstnieku, publicēdams astoņus dzejas krājumus,

romānus1 (to starpā Tērbatas ciklu piecos sējumos) un kopotas lugas

(iznāks drīzumā). Viņa nopelns ir arf igauņu rakstnieku kooperātfva

nodibināšana un literātūras žurnāla TULIMULD izdošana kopš 1950.

gada.

No vecākās paaudzes trimdā darbojās abi ievērojamālde dzejnieki
— Marija Undere (Marie Under, dz. 1883) un Gustavs Suitss (Gustav

Suits, 1883— 1956), kā arf Henriks Visnapū (Henrik Visnapuu, 1889—

1951). Marijas Underes un Gustava Suitsa attfstība trimdā ir apbrī-

nojama igauņu dzejas dzfvfguma izpausme. Undere publicējusi savu

divpadsmito un trīspadsmito dzejoļu krājumu, pie tam pēdējo, tuvo-

joties savai 80. dzimumdienai. Suitss bija klusējis kopš 1922. gada,

nododamies akadēmiskajam darbam Tērbatas universitātē. 1950.

gadā iznāca vina pēdējais krājums, kurā iedvesma ne tikvien atjau-

nojusies, bet devusi vienu no vērtīgākiem pienesumiem igauņu dzejā.

No neatkarības laika jaunākās paaudzes trimdā minami vienīgi Arno

Vihalemms(Arno Vihalemm, dz. 1911), gleznotājs un dzejnieks ar

satirisku noslieci, un Aleksis Rannits (Aleksis Rannit, dz. 1914),

mākslas kritiķis un klasicisma pārstāvis dzejā. Igauņu (un tāpat arī

leišu) dzejā pilnīgi trūkst mūsu rakstniecībai tik zīmīgās vidējās

paaudzes dzejnieču plejadas.

Leišu dzeja trimdā zaudējusi divus svarīgus vecākās paaudzes

pārstāvjus. Kazis Biņķis (Kazys Binkis, 1893— 1942) ir viens no

modernisma ieviesējiem leišu dzejā. Sākot ar 1924. gadu, viņš rediģēja

literātūras žurnālu GETRI VĒJI, kas tuvināja leišu dzeju futūrismam

sirreālismam un citiem Eiropas dzejas strāvojumiem. Viņa ietekme

līdzīga Caka ietekmei mūsu rakstniecībā. Biņķis ir arī atzīts drāma-

tiķis. Svarīgs leišu rakstniecības attīstībā ir otrs Lietuvā mirušais

dzejnieks un drāmatiķis — simbolists Balis Sroga ( Balys Sruoga,

1896—1947), kas ilgus gadus bija profesors Viļņas universitātē. Viļņā
vēl arvien dzīvo viens no vispusīgākiem leišu rakstniekiem — Vincs

Mīkolaitis-Putins (Vincas Mvkolaitis-Putinās, dz. 1893), kas ietek-

mējis kā leišu dzeju, tā prozu, kā drāmu, tā kritiku, darbodamies

visās šais nozarēs. Plašu ievērību kā satura, tā modernā stāstījuma

veida dēļ guva viņa romāns ALTĀRU ĒNĀ (1933), kuru viņš sarak-
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stijis pēc atteikšanās no katoļu garīdznieka amata. Trimdā no šīs

paaudzes nesen miris Fausts Ķirša (Faustas Ķirša, 1891—1964),
kura ceļš vedis no ekspresionisma un futūrisma uz personisku sim-

bolismu un simfoniska vēriena formu. levērosim, ka trfs no šeit

minētajiem dzejniekiem ir arī drāmatiķi. Varbūt tas norāda uz leišu

tautas lielāku apdāvinātību šai nozarē. Nav šaubu, ka viņi to vairāk

izkopuši nekā igauņi un latvieši. Vājākie drāmā liekas igauņi, kuriem

trimdā nav neviena mūsu Zīvertam pielīdzināma drāmatiķa. Tomēr

arī mums trimdā radušies vienīgi atsevišķi labi skatuves darbi, bet

nav vēl neviena apdāvināta jauna drāmatiķa. Leišiem turpretim ir

Algirds Landsberģis(Algirdas Landsbergis, dz. 1924), kura skatuves

darbi izrādīti ne tikvien leišu, bet arī angļu valodā (piemēram, FIVE

POSTS IN THE MARKET PLACE, ko 1961. gadā izrādīja Ņujorkā un

Čikāgā).
No vidējās paaudzes leišu lirika zaudējusi labāko dzejnieci

Salomeju Nēri (Salomeja Nēris, 1905—1945), kuras dzejā leišu dainu

gars vienojas ar modernā cilvēka jutoņu. Jau trīsdesmitajos gados

viņa pieslējās kreisi noskaņotai rakstnieku grupai ap žurnālu TREŠA

FRONTE. Pēc padomju okupācijas viņa ieņēma vietu Lietuvas valdībā.

Trimdas dzejā viņai nav radusies neviena ievērojamāka pēctece.

*

Pievēršoties baltu tautu rakstniecības tālākajai attīstībai trimdā,

redzams, ka trimdā nobriedušās paaudzes latviešu rakstnieki visumā

ir vecāki un sāk publicēt savus darbus vēlāk nekā tās pašas paaudzes

(no 1920. līdz 1930. gadam dzimušie) igauņu un leišu dzejnieki. Vai

tas izskaidrojams ar lielajiem robiem, ko tieši šai paaudzē ierāva

Latviešu leģions, vai arī ar jau minētajiem zaudējumiem vecākajā

un vidējā dzejnieku paaudzē,kas savukārt apgrūtināja jauno dzejnieku
orientēšanos trimdā — uz šiem jautājumiem šeit nebūs iespējams

atrast atbildes. Bet, salīdzinot dzejnieku vecumu, izrādās, ka tie

trimdas paaudzes igauņu un leišu dzejnieki, kuriem lielākie nopelni

dzejas atjaunošanā, dzimuši ap 1920. gadu un publicējuši jau, sākot

ar 1946. gadu. Pie mums šai maiņai pieskaitāma vienīgi Velta

Sniķere. Pārējie modernie trimdas dzejnieki turpretim dzimuši no

1922. līdz 1931. gadam un (ar dažiem izņēmumiem) savus darbus

sākuši publicēt tikai ar 1957. gadu. Kaut starpība dzejnieku vecumā

ir tikai daži gadi, jaunās trimdas dzejas dzimšanas datos starpība
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ir gadu desmits, un to nevaram neievērot. Liekas, ka igauņu un leišu

jaunie dzejnieki bija gatavi savus darbus publicēt, jau dzimteni

atstājot, un ka trimda tiem neizrādījās liels šķērslis, kaut tā apstā-

dināja mūsu jaunākās dzejas attīstību par desmit gadiem. Par igauņu

dzejniekiem varētu teikt, ka tie gandrīz visi apmetās Zviedrijā un šī

kopība līdz ar eiropiskiem dzīves apstākļiem atviegloja darbu publi-

cēšanu. Bet to nevaram apgalvot par leišiem, kas tāpat kā vairums

mūsu jauno trimdas dzejnieku apmetās Amerikas savienotajās valstīs.

Protams, tur viņi atrada „veco" imigrantu iekoptu kultūras dzīvi.

Tomēr jājautā, kādēļ mums, kam vienīgiem izveidojās trimdas

dzejnieku nogrupējums, Ņujorkas, t.s., «Elles ķēķī", bija desmit

gadu ilgāk jāgaida uz moderno trimdas dzeju nekā igauņiem un

leišiem? Varbūt tur daļēji vainojams labu literāru publikāciju trū-

kums. CEĻA ZĪMES sākās 1948. gadā, bet ir iznākušas pārāk

nerēgulāri. JAUNĀ GAITA iznāk rēgulāri kopš 1955. gada un izvei-

dojusies par nopietnu kultūras veicinātāju faktoru. Igauņiem ir

literātūras un mākslas žurnāls TULIMULD (kopš 1950. gada), kas

pulcina vecāko paaudzi, un MANA (kopš 1957. gada), kas pulcina

jaunos. Leišiem stāvoklis vēl daudz labāks, jo viņiem ir vairāki

periodiskie literārie izdevumi Amerikas savienotajās valstīs, ie-

skaitot jaunās maiņas žurnālu METMENYS un kopš 1954. gada angļu
valodā iznākošo žurnālu LITUANUS.

Par mūsu modernās trimdas dzejas sākumu uzskatāms krājums

TRĪS AUTORI (Zviedrijā 1950), kurā kopīgi debitēja Ojārs Jēgens,

Velta Sniķere un Dzintars Sodums. No šiem trim Sniķere bija jau

Latvijā guvusi ievērību ar dzejoļiem periodikā. Viņa neapšaubāmi

arī ir īpatnējākā no šī sējuma autoriem un iet pavisam jaunus ceļus
latviešu dzejā, atstājot aiz sevis pat modernistu Čaku. Varētu būt

taisnība kritiķim Vitautam Kalvēm, kas Sniķeri uzskata par latviešu

modernās dzejas māti. Kamēr viņa iet ļoti personiskus ceļus, pa

daļai sekodama Rietumeiropas sirreālistu takās, tikmēr Sodums

turpina Čaka sākto ekspresionistisko brīvo pantu. Tikai viņa ievirzē

pārpilnām ironijas un pat sarkasma, trūkst Čaka smeldzes. Bez

šiem diviem autoriem vienīgi vēl Andrejs PabloMierkalns pārstāvēja

personisku modernismu latviešu trimdas dzejā pirms Gunāra Saliņa

un Linarda Tauna krājuma iznākšanas 1957. un 1958. gadā. Mierkalns

savās trijā agrākās grāmatās — SAULĒ UN ĒNĀ (1953), ATLANTĪDĀ
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(1954) un TRADffiīDr (1956) izkopis īpatu deviņrindu dzejas formu,

kuru viņš piepilda ar pārsteidzošām metaforām un pušķo asonanču

atskaņām. Pārējie ievērojamākie trimdas paaudzes dzejnieki līdz

1955. gadam bija publicējuši savus darbus tikai periodikā.

Gluži citāds ir stāvoklis igauņu trimdas dzejā, kuras revolucio-

nārākais un modernismā lfdz šim nepārspētais darbs iznāca jau

1946. gadā, kļūdams par trimdas dzejas attīstības stūrakmeni un

ietekmēdams tās tālākos ceļus. Tas ir Ilmāra Lābana (Ilmar Laaban,

dz. 1921) sirreālistiskais krājums ENKURA ĶĒDES GALS rR DZIES-

MAS SĀKUMS, kurā viņš pierādījis, ka igauņu valoda ir tikpat iz-

teiksmīga un igauņu dzeja tikpat daudzveidīga kā Rietumeiropas

eksperimentējošā dzeja. Šai pašā 1946. gadā savus pirmos dzejas

krājumus publicēja arī divi citi trimdas dzejnieki — Kaiju Lepiks

(Kaiju Lepik, dz. 1920) un Raimonds Kolks (Raimond Kolk, dz.1924),

bet tiem tiklab pašu dzejnieku, kā arī igauņu dzejas attīstībā nebija

tik lielas nozīmes kā šo dzejnieku vēlākajam veikumam. 1951. gadā

debitēja vēl divi igauņu dzejnieki — Ivars Grīntāls (Ivar Grūnthal,

dz. 1924) un Mareta Suitsa-Elsone (Maret Suits-Elson, 1914—1956),

dzejnieka Gustava Suitsa meita. Līdzīgi Veltai Sniķerei viņa kodo-

līgos, aprautos dzejoļos lenc mūžības mistērijas. Ārsts Ivars

Grīntāls paplašinājis igauņu dzejas loku, nekautrēdamies savā

mīlestības dzejā kavēties pie fizioloģiskiem novērojumiem. Lābans,

Kolks un Suitsa-Elsone sarakstījuši tikai pa pāris krājumiem, bet

Lepiks un Grīntāls kļuvuši par raženākajiem trimdas paaudzes

dzejniekiem, (pirmais ar astoņiem, otrs ar sešiem publicētiem

krājumiem). Vienīgi Andrejs Pablo Mierkalns ar 7 izdotajām grā-

matām publikāciju skaita ziņā var ar viņiem mēroties, jo vairums

mūsu jauno dzejnieku publicējuši I—2 krājumus. Igauņu dzejas ceļš

tātad nosprausts un tās iespējas parādītas jau pašos pirmajos trim-

das gados, nodrošinot netraucētuattīstību. Mūsu jaunajai dzejai

turpretim bija jāgaida uz pirmo bezdelīgu līdz 1950. gadam un uz

straujāku jaunās dzejas uzplaukumu līdz 1957. gadam.

Līdzīgi apskaužams stāvoklis kā igauņiem bijis arī leišiem. Abi

ievērojamākie jaunie trimdas dzejnieki ne tikvien dzimuši vienā

gadā, bet arī publicējuši pirmos dzejas krājumus reizē — 1946. gadā,

tātad vienlaicīgi ar Ilmāru Lābanu. Tie ir Henriks Naģis (Henrikas

Nagys, dz. 1920) un Alfonss Nīka-Niļūns (Alfonsas Nyka-Niliūnas).
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Naga dzejā savienojas šķietami pretstati: ekspresionisma, sevišķi
austrieša Georga Trākla, atbalsis un personiska romantiska nosliece.

Viņš lfdz šim publicējis četrus krājumus, Nfka-Niļūns trfs. Nfkas-

Niļūna dzejiskā personība veidojusies eksistenciālisma un sirreālis-

ma ietekmē, un viņa dzejā viscaur jūtama vientulības noskaņa. Viņš

stipri ietekmējis citus savas paaudzes rakstniekus, būdams kā

literātūras, tā arīmākslas kritiķis, tulkotājs un literāru publikāciju

redaktors. Būtu ļoti pievilcīgi abus brīvajā pantmērā eksperimentē-

jošos dzejniekus salīdzināt ar Saliņu un Taunu.bet šī pārskata apjomā

tas, diemžēl, nav iespējams.

Leišu trimdas dzejas attīstībā ņemami vērā vēl divi faktori.

Pirmkārt tas, ka leišiem ir dzejnieki, kas rakstījuši svešvalodās:

Ādams Mickēvičs (Adam Mickiewicz, 1798— 1855) poliski, Jurģis
Baltrušaitis (Jurģis Baltrušaitis, 1873—1944) krieviski un O.V. dc

L.-Milošs (O. V. dc L.-Milosz, 1877—1939) franciski. Mickēvičs

ir pazīstamākais 19. gadsimteņa poļu dzejnieks, bet viņš nekad nav

noliedzis savu leišu izcelsmi, raksturojot sevi šādi: „gente Lituanus,

natione Polonus" . Baltrušaitis pieder pie krievu simbolistu skolas;

Miloša mistikas iekrāsotā dzeja Francijā ļoti iecienīta.Miloša dzejas

modernisms, piemēram, viņa mēģinājumi ar «simfoniskām" formām,

noteikti palīdzējuši leišu trimdas dzejai atraisīt spārnus.

Otrs faktors ir tas, ka leišu trimdas dzeja nav zaudējusi tik

ievērojamus vidējās paaudzes (no 1900. līdz 1910. gadam dzimušo)

pārstāvjus kā igauņu (Talviku) un latviešu (Caku, Medeni, Adamsonu).

Gluži pretēji nekā latviešu dzejā trīs ievērojamākie leišu vidējās

paaudzes dzejnieki turpinājuši trimdā savu literāro darbību un

ietekmējuši leišu trimdas rakstniecību. Jons Aistis (Kossu Alek-

sandravičius, dz. 1904) izvirzījās trīsdesmitajos gados Lietuvā par

ievērojamāko dzejnieku, no 1932. līdz 1942. gadam publicējot sešus

dzejoļu krājumus. Viņa mūzikālā un dvēseliskā dzeja veidojusies

franču lirikas ietekmē. Trimdā viņš publicējis trīs dzejas krājumus

ātrā secībā, bet pēc 1951.gada pievērsies prozai, sarakstot vairākus

atmiņu un literārkritisku apceru sējumus. Bernards Brazdžonis

(Bernardas Brazdžionis, dz. 1907) ir vispusfgāks un raženāks dzej-

nieks nekā Aistis, bet viņa dzejas saturs nav tik intims un forma tik

izsmalcināta. Viņa dzejas apjoms ietvei kā reliģisko dzeju, tā

vārsmas bērniem. Bez tam viņš darbojies par publicistu, kritiķi un
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antoloģiju sastādītāju. Tāpat kā Aistis viņš pēdējā gadu desmitā pie-

vērsies prozai, līdztekus izdodams žurnālu leišu valodāLosandželosā.

Trešais un jaunākais no šiem dzejniekiem ir Henriks Radausks

(Henrikas Radauskas, dz. 1910), kas publicējis vienu dzejas krājumu

Lietuvā, bet kura talants pilnīgi attīstījies tikai trimdā. Radausks

tātad, līdzīgi Veronikai Strēlertei, cēlis tiltu no brīvās Lietuvas

dzejas uz trimdas dzeju. Ar Strēlerti viņu vieno arī formas meklē-

jumi. Viņa dzeja sakņojas leišu dainu bērnišķīgajā sirsnībā, bet

sazaro eksistenciāli vientulīgā pasaules skatījumā. Kaut gan viņš
tiecas pēc franču „tīrās dzejas" ideāla, viņš neļauj savai dzejai

kļūt mazasinīgai, izkopjot spēcīgu, krāsainu metaforiku. Lielāku

brīvību tematu izvēlē viņš sev atļaujas poēmās prozā. 1965. gadā
iznāca Radauska kopotā dzeja vienā sējumā, kas pieder pie labākā

veikuma visā leišu dzejā. Tajā ietelp abi trimdā iznākušie krājumi
STRĒLE DEBESĪS (1950) un ZIEMAS DAINA (1956), kā arī pēdējais

krājums ZIBEŅI UN VĒJI.

No neatkarīgās Lietuvas jaunākās paaudzes (no 1911. līdz 1919.

gadam dzimušiem) ievērojamākiem dzejniekiem trimdā ir Kazis

Bradūns (Kazys Bradūnas, dz. 1917) un Jozs Kēkšts (Juozas Kēkštas,

dz. 1915). Bradūna dzejā manāma Zinaīdai Lazdai radniecīga tuvība

zemei un dabas ritmam (viens no viņa krājumiem saucas PĒDAS

ARUMOS). Viņš izdevis vairākus literātūras žurnālus, bet pašlaik

ir Čikāgā iznākošā dienas laikraksta DRAUGA palīgredaktors. Jozs

Kēkšts dzīvo Argentīnā, un viņa dzejā atspoguļojas lielpilsēta un

mūsdienu cilvēka nošķirtība. Viņš sarakstījis aizkustinošus kara

dzejoļus, kā „Majsli kapsēta zied magonēs" .

Kā mūsu trimdas dzeja zaudējusi Zinaīdu Lazdu un Linardu

Taunu, igauņu dzeja Maretu Suitsu-Elsoni, tā leiši zaudējuši divus

trimdas paaudzes pārstāvjus, kuru darbības sākums solīja ļoti daudz.

Vftauts Mačernis (Vvtautas Mačernis, 1920—1944) gan miris jau

Lietuvā, bet viņa dzeja izdota krājumā tikai pēc viņa nāves (VĪZIJAS

1947. gadā). Mačerņa nāve ir liels zaudējums, jo viņš ir ģeniāls

dzejnieks, kurā dzīvo tā pati simfoniskā un dziļi lietuviskā dzejas

elpa, kas dvašo Čurļoņa gleznu kosmiskajās vīzijās un Miloša dzejas

simfonijās. No dzejas uz citu, starptautiskāku mākslas nozari

pārgājis Jsns Meks (Jonas Mekas, dz. 1922), kas pēc triju krājumu

izdošanas pievērsies filmai. Viņš kļuvis par vienu no pazīstamākiem
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Amerikas mākslas filmas jeb,t.s., «pagrīdes" filmas avangardistiem.

Traģiskā nāvē mirušais Algimants Mackus (Algimantas Mackus,

1932—1964) šķita progresīvākais no leišu dzejniekiem un racionāli

tveramu dzejas gleznu atmešanā nepalika tālu aiz igauņa Lābana.

Krājumā NEORNAMENTĒ TĀS VALODAS PAAUDZE (1962) — šis ir

trāpīgs nosaukums leišu jaunajai maiņai — dzejnieka domasdrudžaini

riņķo ap esmes noslēpumiem, jūtot nāves ēnu satumstam, kā šai

sarunā pašam ar sevi:

— Ko nesu stikla šķirstā?

— Savācu visas lietas, kas kādreiz bijušas manas.

Mirušas lietas sariesušas manī saknes.

— Vai nenometīsi aso, nedzīvo svaru?

— Ja cilvēkam nav nekā ko apglabāt, viņš kļūst vientuļš.
Esi

(Tulk. A.1.)

Atskatoties varam teikt, ka karš cirtis dziļākos robus latviešu

dzejā un tās attīstība sākusies vēlāk par abu kaimiņtautu dzejas at-

tīstību. Toties mums trimdā sakuplojis prāvākais dzejnieku (K.Ābele

jun.
,

R.Birkmanis, I.Brēdrichs, Dz. Freimanis, E.Freimanis,

A.lrbe, J.Klāvsons, V. Krāslavietis, J. Krēsliņš, I.Lindbergs,

R.Mūks, G.Pļavkalns, A.Salmiņš, E.Silkalns, O.Stumbrs) un sevišķi

dzejnieču pulciņš (M.Ausala, Z.Avotiņa, B.Bičole, V.Dreimane,

R.Gāle, V.Hermane, A.Kraujiete, E.Leja, M. Zariņa, A. Zemdega

v.c). Šī trimdas paaudze priecina ar spirgtu dzīvīgumu.

Igauņu trimdas dzejā līdztekus risinājies vecākās paaudzes

slavenāko dzejnieku radošais darbs (Undere, Suitss) un trimdas

paaudzes attīstība sirreālisma (Lābans) vai personiska modernisma

virzienā (Suitsa-Elsone, Lepiks, Kolks, Grīntāls).

Leišu dzejai bijusi mazāk traucēta pāreja no dzimtenes uz

trimdu (Aistis, Brazdžēnis, Radausks). Trimdas jaunā lirika —

varbūt Miloša franču valodā rakstītās dzejas ietekmē — ir tuvāka

Eiropas dzejas attīstības līmenim (Meks, Mackus) nekā latviešu.

Leišu drāmas attīstība trimdā sola vairāk nekā igauņu un latviešu.

Būtu ļoti vēlami tulkojumi un apceres par mūsu kaimiņu rakst-

niecību, lai varētu atklāt ne tikvien atšķirības, bet arī kopējo

baltisko kodolu.
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VĒRES

iKangro romāns ZILIE VĀRTI tulkots un izdots ari" latviski

(1958).

2
Tā kā igauņu literātūrā apcerēta un tulkota JAUNAJĀ GAITĀ,

tad šeit tā apskatīta fsāk nekā leišu. Sk. : G.lrbe, „Vigilia Igaunijas

nakti"'
,

JAUNA GAITA 51 (1965); A.lvaska, «Lietuvju dzejnieks

Henriks Radausks" , CEĻA ZĪMES 37 (1958); «Aspazija un Undere"
,

JAUNĀ GAITA 45-46 (1964); «Jaunas balsis igauņu pēckara dzejā
trimdā un okupētajā dzimtenē" (atdzejojumi), JAUNĀ GAITA 52

(1965); I.lvasks, «Igauņu kultūras pozitīvais veikums trimdā",
JAUNĀ GAITA 26 (1960); «Igauņu dzejas attīstība trimdā un padomju

Igaunijā"
,

JAUNĀ GAITA 52.
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DAIĻRADES PSĪCHOLOĢISKIE ASPEKTI

Biruta Šteinharde

Daudzos mēģinājumus definēt daiļradi var apvienot divās lielās

grupās. Pirmās grupas definīcijas koncentrējas ap daiļradi kā darbību,

bet otra grupa — ap daiļrades darbības rezultātu.

Daiļradi kā darbību ir mēģināts definēt no diviem viedokļiem —

no lietojamās technikas viedokļa (ievērosim,ka grieķu vārds „techne"

nozīmē mākslu) un no psīcholoģiskā viedokļa, aprakstot psīchiskās

norises mākslas darba radītājā un uztvērējā. Abiem šiem viedokļiem

ir respektējams vecums, jo to sākumu devis Aristotels. Šo definīciju
trūkums tomēr ir, ka nav iespējams atšķirt daiļradi no radīšanas

vispār. Piemēram, keramikas tēla veidošanā var lietot to pašu

techniku kā kūkas cepšanā, un nav iespējams atšķirt rakstnieka un

rakstveža psīcholoģisko radīšanas norisi. No šīs dilemmas daži

autori ir mēģinājuši izvairīties, jebkuru radīšanu nosaucot par

daiļradi vai arī daiļradi nosaucot par radīšanu. Tā, piemēram,

Ēriks Gills raksta:
„

Māksla aptver jebkuru radīšanu, un tādēļ visas

pagatavotās lietas ir mākslas darbi". 1 Saprotams, ka šāda pieeja

daudzus neapmierinās.

Labāku atrisinājumu grūtajā definīcijas jautājumā dod pieeja, ko

ievadīja Kants. Tā pamatojas uz daiļrades rezultātu, t.i., mākslas

darbu un spriedumu par šo darbu. Kantam sekojot, Sparšots definē:

«Mākslas darbi ir cilvēku darinājumi (artefacts), kam sevišķi piemē-

rojams aistētisks spriedums un aistētiska attieksme. Mākslinieciskā

darbība ir tā, kas rada šādus darinājumus." 2 Definīcijas autors labi

apzinājās, ka arī tai ir savi trūkumi. Summējot viņa ap 460 lappušu

biezo grāmatu vienā teikumā, varētu teikt, ka daiļrade ir darbība, ar

ko viena vai vairākas personas (mākslinieks, mākslinieki) dotajā

vidē (sabiedrībā un mākslas tradiciju pasaulē) rada darbu,kas sagādā

aistētisku baudu sabiedrības locekļiem.

Pieņemot šo definīciju, varētu teikt, ka daiļrades problēmu var

iztirzāt vairāku zinātnes nozaru ietvaros. Aistētika var būt vēstures,

socioloģijas, filozofijas un psīcholoģijas problēma.

Sekojošā rakstā daiļrade iztirzāta no psīcholoģijas viedokļa.

Ar to gan rodas nevēlamais stāvoklis, ka jāpamatojas uz daiļrades
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psīcholoģisko definfciju, kuras trūkumus jau minēju. leguvums tomēr

ir tas, ka varam apskatīt tos daiļrades aspektus, ko pētī psīchologija,
kamēr pilnīgākā daiļrades definīcija prasītu universālu pieeju no visu

minēto zinātņu viedokļa.
1957. un 1958. gadā Mičigenas universitātē, ASV, notika simpo-

zijs par radīšanu kā darbību. Tajā piedalījās 14 personas, no tām

astoņi psīchologi. Sanāksmes referāti sakopoti grāmatā, kas ir šī

raksta galvenais pamats.
3

Ikkatrs cilvēks ir piedzimis ar radīšanas dzirksteli. Tikai mūsu

sabiedriskās un izglītības sistēmas nivelējošās ietekmes dēļ, sa-

sniedzot pilngadību, ļaudis kļūst zināmā mērā vienādi. Daudzos

tomēr šī radīšanas dzirkstele uzglabājas, kaut nelietota, bet arī ne

gluži izdzēsta, rūpīgi glabāta zem ārējās čaulas.

Autori nav vienojušies par to, kādam jābūt radošam cilvēkam.

Vieni atzīst dažas īpašības par nepieciešamām, kamēr citi tās pat

nemaz nepiemin. Vispār, „radoša cilvēka pazīmes ir tās, kuras

piemīt personai ar dziļiem un spēcīgiem pārdzīvojumiem. Aizrau-

šanās ar kādu ideju, iedziļināšanās, koncentrēšanās, intensīva

uztvere, pieredzes galotnes, līksme un ekstāze. . . "4

īpašību saraksts, ko min daži atzīti autori, ir patiešām garš.

Atzīmējot tikai izlasi, tās ir: vēlēšanās augt un progresēt; intelek-

tuāla un emocionāla apziņa, spontānitāte un lokanība, savienota ar

gribu uzņemt jaunas izjūtas; gatavība eksperimentēt, kā arī iecietība

pret neskaidrību un pagaidu jucekli; arī neatlaidības, entuziasma,

godīguma, uzņēmības un drosmes kombinācija.^

Svarīgs elements rādās būt kaut kas, kas tuvojas nepakļaušanās,
sacelšanās jēdzienam, ne tikai pret sabiedrību vispār, bet arī pret

nodibinātiem uzskatiem un domāšanas veidu, kas ir tradicionāli

pieņemti un ietilpst mūsu vērtību sistēmā. Radošam cilvēkam jābūt

pietiekami konvencionālam, lai saprastu, kā sabiedrība darbojas, bet

arī pietiekami nekonvencionālam, lai spētu stāvēt atstatu no citiem

un no šī objektīvākā viedokļa vērot viņu dzīves veidu daudz skaid-

rākā gaismā. Šķiet, ka ir zināma priekšrocība robežniekiem kādā

sabiedrībā, piemēram, tiem, kam jādzīvo cittautiešu vidū un divējādā
kultūrā.

6

Uzskats, ka radoša persona ir no citiem atšķirīga būtne, kuru

piemeklē inspirācijas uzliesmojumi, šķiet tikai ticējums. Pēkšņa
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iekšēja atklāsme gan patiešām dažreiz gadās gan zinātniekiem, gan

dzejniekiem, mazā mērā arf mūsu ikdienas problēmās,bet tas gadās
arf pērtiķiem.

Pēkšņu iekšēju atklāsmi var izskaidrot kā garfgas darbības

veidu, lfdzfgu prātam, kas, cfnoties ar kādu problēmu un neatrodot

piemērotu atbildi, uz brfdi to aizmirst un pievēršas citiem jautāju-
miem. Zemapziņa tomēr turpina ap šo problēmu darboties. Kaut kas

ar apziņu tveramā apkārtnē pēkšņi atmodina asociāciju, kura ved uz

atrisinājumu, un cilvēks jūt, ka pēkšņi it kā no zila gaisa viņam ir

radusies atbilde. Tomēr šf inspirācija reti notiek, ja individs nav

iegremdējies sava pētījuma vielā. Tāpat nepieciešams, lai viņam
šai nozarē būtu bagāts piedzīvojumu un zināšanu fons.7 lekšējā

atklāsme notiek tikai tais nozarēs, kurām attiecīgā persona ir

intensīvi nodevusies apziņas stāvoklī, kurās tā mērķtiecīgi un cītīgi

strādājusi.8

Ir diezgan liela vienprātība uzskatos, ka daži apstākļi radošam

darbam ir labvēlīgi, kamēr citi to aizkavē. Brīvība ir viens no

visnozīmīgākiem apstākļiem, kas svarīgi radošā gara attīstībai un

arī darba metodei.
9

Te šī brīvība saprotama tā, kā pats radošā

darba veicējs to definētu. Radītājam māksliniekam vai zinātniekam

vajaga justies brīvam. Viņš nespēj darboties zem žņaugiem, ko citi

tam uzspiež vai sagādā, bet tikai, pakļaujoties pašdisciplīnai. Tā ir

sava veida paškontrole, kas piemīt visiem māksliniekiem, pat tādiem,

kas šķiet esam visbohēmiskākie, kas it kā vismazāk ievēro apkār-

tējās sabiedrības konvencijas. Šī paškontrole ir tā, kas viņiem dod

iespēju izteikt savu iedvesmi tādās formās, kas atrod drošu ceļu uz

lasītājiem vai skatītājiem.

Otrs vispārējs princips ir, ka īstam mākslas darbam jānāk no

radītāja paša piedzīvojumiem, no pirmavota. Paša darbs ir māksli-

nieka goda lieta. Kā zinātnieks,tā mākslinieks pārveido neapstrādāto

pirmmateriālu ar savu iztēles spēju. No pieredzes, sajūtām un

nojautām viņi izveido māksliniecisku vai zinātnisku darbu, kas

iederas mūsu pārdzīvojumos. Citiem vārdiem — radošā iztēle ir

reizē atbildības pilna un arībrīva.

Lai pilnā mērā saprastu un baudītu mākslas darbu, ko radījusi

kāda cita persona, lasītājam, klausītājam vai skatītājam jālieto

radoša piepūle no savas puses.
10

Saule var apmirdzēt jūras virspusi
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ar starojošu skaistumu, bet tas mums jāuzskata par zudušu, ja

neatveram acis un uz to nepaskatāmies. Kā mūsu acis, tā saules

gaisma te ir nepieciešami elementi, kas viens otru papildina. Mēs

nevaram pilnā mērā sajust un uzņemt sevf kāda mākslas darba —

dzejas vai gleznas — skaistumu, ja emocionāli nedarbojamies līdz,

ja zināmā mērā to sevf nepārradām no jauna. Baudot kādas citas

personas mākslas darbu, mēs paši kļūstam lfdz radītāji, kaut gan

apzināmies, ka paši tādu nekad nevarētum izveidot. Tā mūsu lielais

kultūras mantojums ar daudzajiem darbiem, kuros atrodam viegli

uzņemamu skaistumu, var palfdzēt mums dzfvot bagātāku unpilnfgāku
dzfvi.

Arf modernais abstraktā tipa mākslas darbs mums atklāj savu

skaistumu, kaut dažreiz tas prasa no skatītāja lielāku piepūli. Bet

varbūt tieši tādēļ tas mūs labāk atalgo. Arvien mazāk sastopam

ļaudis, kas par kādu modernu gleznu tikai parausta plecus un paiet

tai garām, neveltījot ne brītiņu ievērības un neizrādot vēlēšanos

papūlēties, lai to saprastu un baudftu. Darbu labāk izprast palfdz

mēģinājums saprast tā radītāju, pašu mākslinieku, viņa izteiksmes

metodi un formu, kā arf lietoto materiālu nozīmi un pārējos darba

radīšanas aspektus.

Šai vietā der pieminēt labi pazīstamo, bet maz saprasto parādību,

ko sauc par zemapziņu. Ar to nonākam pie Sigismunda Freuda

(1856—1939) idejām. Pēc Freuda uzskata, psīchē ir trīs slāņi:

neapzinātais, zemapziņa un apziņa. Neapzinātajā slēpjas mūžīgas

cilvēka dziņas, tieksmes un motīvi, ko vada instinkti. Zemapziņa

jeb pirmsapziņa ir robežjosla starp apziņu un neapzināto. Šai joslā

dziņas pakļautas apziņas kontrolei.
11

Freuda uzskatu par radīšanu kritizējis Harolds Andersons

iepriekš jau bieži citētās grāmatas kopsavilkuma nodaļā:
1

„
Freuds,

kas formulēja neapzinātā jēdzienu, strādāja ar nelaimīgām un

neproduktīvām personām. Neapzinātajā viņš atrada seksuālu un

patoloģisku saturu. Freuds redzēja slimību. Viņš darbojās ar slimību.

Daži viņa pamatjēdzieni bija negātīvi. Pozitīvo, kas bija saistīts ar

šiem negātīvajiem instinktiem, Freuds uzskatīja par negātīvā aiz-

stājēju.

Atzīstot Freuda nopelnus par jēdziena «neapzinātais" ieviešanu

zinātnē un par dinamisma atklāšanu, nevar tomēr sagaidīt, ka mums
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pētījumā jāapstājas ar Freudu. Domāju, ka mums jārevidē viņa
hipotēzes un pieņēmumi, lai saskaņotu tos ar pozitīviem radīšanas

jēdzieniem un pasauli, kādu to skatām tagad. Pieņēmuma vietā, ka

nāve, ienaids, naidīgums, agresija un iznīcināšana ir instinktīvi,

loģiskāk ir uzskatīt, ka pamatievirze universā ir mīlestība, dzīvība,

augšana,harmonija,attīstība un progresīva savienošanās ar visumu.
.
.

Ja raugāmies no šāda viedokļa, tad varam atgriezties pie neapzinātā

nozīmes un funkcijas. To darot, redzam dažas lietas, ko redzēja
Freuds. Redzam gan šausmas, bet redzam arī skaistumu, intuitīvu

un iedvesmes radītu daiļumu, vienības simbolus, saskaņu, patiesību

un cēlumu mākslā, rakstos un zinātnēs.
"

Tiktāl Andersons. Freuda raksti ir sakopoti un izdoti septiņ-

padsmit sējumos. Ir saprotams, ka tik ražīga rakstnieka darbos var

atrast pretrunas. Laikā no 1906. līdz 1909. gadam publicētajā darbā

«Dzejnieks un fantazēšana" 13
var atrast domas, kas ir pretrunā ar

populāro uzskatu, it kā Freuds būtu domājis, ka neurotiķi ir māksli-

nieciski ražīgāki. Freuds šai rakstā saka tikai,
14

ka fantāzijas

pārmērīga sakuplošana rada priekšnoteikumus neurozei un psīchozei.

Radīšanas darbā svarīgāka par neapzināto ir zemapziņa jeb

pirmsapziņa. Mēs sevi izteicam ar simbolu palīdzību. Piemēram,

gleznā redzam nevis tieši dzīvojošo personu, bet tēlu, kas to repre-

zentē, jeb, citiem vārdiem, šīs dzīvās personas simbolu. Pat vārdi,

ko izrunājam, nav īstās lietas, bet tikai skaņas, kas šīs lietas

simbolizē.

Apziņas prātā kā simbols, tā arī tā nozīme ir zināmi un pazīs-

tami. Piemēram, izrunājot vārdu «pērtiķis", zinām skaidri, ko tas

nozīmē. Bet zemapziņā ir citādi. Te nav zināma priekšmeta, kas

stāv aiz simbola, un vienkāršs vārds var nozīmēt kaut ko pilnīgi citu

nekā parasti. Zemapziņa arī nav pieejama, izņemot ar speciālām

pētīšanas metodēm. Piemēram, sapnī redzat, ka kāds pērtiķis jūs

vajā, bet nezināt, kas aiz šī simbola slēpjas, un, droši vien, tas

nenozīmē nemaz zooloģiskā dārza iemītnieku.

Radošajā darbā grūtības sagādā tas, ka apziņas simboli, kas ir

vienādi mums visiem un nepieciešami mūsu pašu domām un efektīvā

komunikācijā ar citiem cilvēkiem, ir cieti noenkuroti reālitātē. Tas

automātiski ierobežo to brīvo spēli, tie kļūst diezgan banāli, pārāk

nodiluši, lai tos varētu lietot, ja gribam izteikt ko oriģinālu.
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Tā kā zemapziņas simboli katram ir citādi, ar tiem loti grūti
efektīvi komunicēt vai pat tos saprast. Līdzīgi cilvēka zemapziņai
tiem ir tieksme sastingt. Lfdz zināmam mēram tas ir svarīgi, bet

tas var arī nozīmēt, ka radošais potenciāls kļuvis ierobežots, stereo-

tips. Tā var notikt, ka inteliģenti ļaudis zaudē radīšanas spēju.
Dažreiz varam novērot formas un satura stereotipu atkārtošanos

kāda komponista vai rakstnieka darbos, un par dažu gleznotāju saka,

ka viņš var gleznot to pašu skatu atkal un atkal, uz dažādiem audek-

liem vai desmitām reižu.

Mākslinieka zemapziņa vienmēr atstās sava veida tipisku perso-

nisku iezīmi padarītajā darbā, un speciālists pazīs mākslinieka

darbu pēc viņa technikas. Tomēr, kur metode ir negrozāma un nav

iespējas modificēties, tur radīšana šī vārda labākajā nozīmē jau

vairs neeksistē. Te kļūst redzama zemapziņas svarīgā nozīme.

Lai veiktu patiesi radošu darbu, darbība nedrīkst būt nedz pārāk

cieši noenkurota apziņas prāta reālitātē, nedz arī zemapziņas sim-

bolismā. Kā viens, tā otrs gadījums ir radīšanas procesa neurētiskas

nesaskaņas liecība. Veselīgā un pilnvērtīgā radīšanā zemapziņai

jāatļauj pietiekami brīvības. Tad darbs atbildīs zemapziņas veidolam

un būs īsteni oriģināls (tas būs cēlies no mākslinieka pieskares

neapzinātajam) un tomēr relātīvi saprotams un pietiekami tuvs

parastam apziņas pārdzīvojumam, lai cilvēkos, kas apskata gleznu

vai lasa dzejoli, varētu ieskanēties atbalss stīga.
ls

Rūpīgi veikts,

tas dod oriģinālitātes, satura bagātības un izteiksmīguma delikātu

sajaukumu, kas nenoliedzami skaidri saredzams mūsu civilizācijas

laikmeta labākajos mākslas darbos.

Daudz neatrisinātu konfliktu zemapziņā var sabojāt, izķēmot vai

pat apturēt radīšanu ikvienā nozarē. Kaut arī talantīgi individi

vēstures gadsimtos ir cīnījušies pret nelabvēlīgu apstākļu pārspēku,

tomēr jāatzīst, ka bez slimību, nabadzības un nedrošības iedarbības

viņi būtu veikuši vēl vairāk, gan darbu skaita, gan to dažādības un

kvalitātes ziņā. Daži, kuru darbība izveidojās antisociāla, būtu

kļuvuši citādi cēlāku motīvu ietekmē.

Radīšanas dzirkstele, ar kuru mēs ikviens esam piedzimuši, ir

jākultivē un jākopj. Radīšana mūsu ikdienas dzīvē un pilnīgākas dzī-

ves baudīšana ir vērtīgs dārgums, un kā tādu to arī vajadzētu cienīt

un sargāt. Mēs varbūt nekad nevarēsim tuvoties Van Goga, Tolstoja
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vai Raiņa sasniegumu kalngaliem, bet ir daudz nozaru mūsu pašu

dzfvē, kur radoša pieeja var dot daudz laimes citiem un augšanu un

dzfvfgumu mums pašiem. Ja radfšana dara mūsu dzfvi bagātāku,,

vairo cilvēka dvēselē visu,kas atsaucas uz labo pret ļauno, uz gaismu

pret tumsu, atsaucas uz skaistumu un patiesību visās lietās, tad tā

ir manta ar augstāko vērtfbu, un cilvēks, bez šaubām, ir būtne, kas

visvairāk cienfga to saņemt.
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MŪSU TRIMDAS GRĀMATNIECĪBAS PROBLĒMAS

Leons Rumaks

Drfz pēc Padomju savienības iebrukuma Latvijā 1940. gada

17. jūnijā Latvijas sūtnis Amerikas savienotajās valstīs Alfrēds

Bīlmanis sāka izdot grāmatu pēc grāmatas, lai tādējādi apgaismotu

Latvijas okupāciju un tās brīvības iznīcināšanu. Grāmata kļuva par

cīņas ieroci brīvības atkarošanai.
Dažus gadus vēlāk, Padomju savienībai trešo reizi okupējot

mūsu valsti, pāri par 100.000 latviešu devās svešumā uz Vāciju,

Zviedriju, Austriju un citur. Mitējoties kara vētrām, 1945. gada
vēlā rudenī svešumā sāka iznākt latviešu grāmatas, laikraksti,

žurnāli, kalendāri v.c. izdevumi. Grāmata kļuva par mūsu kultūras

un nacionālās apziņas uzturētāju un saglabātāju svešumā. Tā bija

mīļi gaidīta katrā latviešu bēgļa mītnē. Drīz dibinājās latviešu

skolas, un to vajadzībām izdeva skolas un mācību grāmatas. Radās

pirmās daiļliterātūras grāmatas. Ne tikai pārspieda jau Latvijā iz-

dotās
,

bet radās arī jauni darbi. Tā grāmatu skaits un dažādība

sasniedza trimdas apstākļiem neiedomājamus apmērus. Pagaidām

mums vēl trūkst pilnīga trimdas izdevumu bibliogrāfiska rādītāja un

statistikas, 1 kādēļ zemāk minētajam statistiskajam pārskatam iz-

mantoti vairāki avoti. 2

Trimdā izdotās latviešu grāmatas 3

Gads Skaits Gads Skaits Gads Skaits

1940-44 47 1952 94 1960 91

1945 67 1953 109 1961 87

1946 479 1954 115 1962 86

1947 392 1955 124 1963 114

1948 317 1956 104 1964 115

1949 206 1957 83 1965 128

1950 98 1958 83

1951 111 1959 86 Kopā 3136

Trimdinieku devums no 1945. gada vēlā rudens lfdz 1965. gada

vēlajam rudenim ir 3067 grāmatas 20 gados, resp. vidēji 153 grā-

matas gadā.
4
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Kāds ir mūsu grāmatniecības tagadējais stāvcklis un kādas

nākotnes izredzes? Lai atbildētu uz šo jautājumu, autors izdarīja

aptauju. Tabula rāda atbildētāju atsaucību absolūtos un relātīvos

skaitļos.

Aptauja par mūsu grāmatniecības stāvokli (1965.g.)

Izsūtīto aptaujas Saņemtas

lapu skaits atbildes5

Skaits %

Grāmatu izdevēji 7 6 85,7

Žurnālu un laikrakstu izdevēji 23 5 21,7

Grāmattirgotāji 18 12 66,7

Rakstnieki un dzejnieki 54 19 35,1

Kritiķi un recenzenti 13 3 23,1

Mācītāji 89 6 6,7

Skolu pārziņi 65 2 3,1

Jaunatnes darbinieki 30 8 26,7

Kultūras un sabiedriskie darbinieki 61 14 23,0

Grāmatu pircēji un lasītāji 191 17 8,9

551 92 16,7

Saņemtās 92 atbildes dod zināmu pārskatu. Cik tas bija iespē-

jams, centos atzīmēt visas raksturīgākās domas vai vērtējumus, arī

tās, kuras biju spiests noraidīt.

Vispārējs trimdas grāmatniecības vērtējums

Trimdas grāmatniecība savos sasniegumos ir apbrīnojama.
Grāmatu lielais skaits izskaidrojams ar to, ka trimdā devās liels

procents autoru un inteliģentu lasītāju. Šis fakts jāņem vērā, sa-

līdzinot trimdas un okupētās Latvijas grāmatniecību, nemaz nerunājot

par brīvības trūkumu okupētajā Latvijā. Galvenais faktors trimdas

grāmatniecības uzplaukumā ir tas, ka grāmata daudziem ir dzimtenes

aizstājēja. Pieprasījums pēc grāmatām, sevišķi trimdas pirmajos

gados, bija neiedomājami liels.

Mums nav statistikas par grāmatu metienu. To var tikai minēt.

Ja 3136 izdevumiem 25 gados vērtētu vismaz 1000 eksemplāru

caurmēra metienu, tad dabūtu pāri par 3 miljoniem grāmatu. Ja

trimdā skaitām ap 40.000 mājturības vienību, tad dabūjam vismaz
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75 grāmatas uz vienību. Protams, šie skaitļi ir ļoti aptuveni, jo
trūkst šikāku pētījumu.

Grāmatu saturs

Atbilžu iesūtītāju uztverē grāmatu satura dažādība ir pietiekama.
Pēc šī raksta autora datiem, no 1960. līdz 1965. gadam ir publicētas

šāda satura grāmatas:
6

1960 1961 1962 1963 1964 1965

Romāni, ieskaitot tulkotos 14 17 11 24 21 18

Stāsti un noveles 9 8 10 12 6 10

Dzeja 10 11 10 16 11 10

Esejas un apceres 2 1 5 3 3 2

Lugas 3 2 3 5 2 4

Atmiņas, biogrāfijas, vēsture 11 12 10 18 19 22

Reliģija 7 2 5 2 5 3

Valodniecība — — 1111

Skolas, mācību un praktiska satura

grāmatas — 5 4 6 10 4

Māksla, folklora 14 2 18 4

Mūzika, notis — — — 12 5

Rakstu krājumi 8 3 2 5 4 6

Kalendāri 12 11 11 11 11 6

Latviešu autori svešvalodās 10 7 11 7 11 4

Dažādi 4 4 12 17

Kopā 91 87 86 114 115 106

Apgādi izdod lielāko tiesu manuskriptus tā, kā tie saņemti, bieži

vien pat bez redaktora vai labotāja sarkanās tintes, ar visām valodas

un faktu kļūdām. No otras puses, netrūkst izdevēju, kas uz savu roku,

bez autora akcepta darbu ne tikai labo, bet pat papildina. Par iemeslu

tam ir pieprasītu grāmatu manuskriptu trūkums, izdevēju daudzums,

līdzekļu trūkums valodnieku atalgošanai izdevniecības darbā. Autori

sūdzas, ka bez financiāla atbalsta izdevēji atsakās publicēt dzejas,

jaunu autoru darbus, kā arī zinātniskus pētījumus, jo šīm grāmatām

ir neliels noiets. Bet tā nav tikai trimdas parādība. Tās pašas

problēmas ir arī lielo tautu grāmatniecībā.
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Pēc atbildētāju ieskatiem, grāmatu satura ziņā daudz ko var

vēlēties, sevišķi attiecībā uz romāniem, atmiņām, dzeju v.c, jo

vēl arvienu parādās diletantu darbi. Toties pilnīgi pazudusi lubu

literātūrā. Grāmatās publicētie dati bieži vien neatbilst patiesībai.

Mums vēl sveša autoru konsultēšanās pie savas nozares speciālis-

tiem, dodot viņiem izlasīt manuskriptu pirms publicēšanas. Dažs

autors cenšas pēc daudzuma, nevis darba labuma, sevišķi romānu

rakstītāji.

Daiļliterātūras tematika lielāko tiesu balstās uz atmiņām, kas

tuvas vecākai paaudzei, bet mazāk saista jauno. Pēdējā prasa vairāk

laikmetīgas tematikas — gan daiļliterātūrā, gan populārzinātniskajās,

zinātniskajās vai polītiskajās grāmatās. Apsveicams ir lielais atmiņu

grāmatu skaits. Ar visu subjektīvitāti un neprecīzajiem datiem tās

dos bagātīgu materiālu vēsturniekiem. Diemžēl, mums trūkst rokas-

grāmatas vai enciklopēdijas par Latviju angļu vai kādā citā sveš-

valodā (Latviešu nacionālā fonda solītā rokasgrāmata vēl arvien

kavējas). Daudz ko varētu vēlēties arī bērnu literātūrā. Daudzas no

izdotajām bērnu grāmatām ir pārāk tālas bērnu tagadējai pasaulei.

Mums vēl arvienu trūkst jaunāko laiku literātūras vēstures.

Tomēr, cik zināms, šī roba aizpildīšanai literātūrvēsturnieka

J. Bičoļa vadībā tiek plānota trīs sējumu jaunākās latviešu literātūras

vēsture: I — Latvijas brīvības laiks (līdz 1944.g.), Iī — trimdas

gadi, 111 — okupētā Latvija.

Tulkojumi

Liels vairums atbildētāju ieteic izbeigt tulkojumu izdošanu, to

pamatojot ar mītnes zemes valodas prašanu un iespējām darbus lasīt

oriģinālā. Pret šo ierosinājumu tomēr ir savi iebildumi.

Ne visi prot attiecīgo valodu. Sevišķas grūtības ir vecākai

paaudzei, kas ir lielākie grāmatu lasītāji. Otrkārt, mums nav tikai

viena, bet daudzas svešvalodas. Visas daudzās valodas, no kurām

tulko, prot tikai retais. Treškārt,tulkojumi papildina mūsu tematikas

dažādību. Ceturtkārt, tie dod salīdzinājumu un audzina ir lasītāju,

ir mūsu autorus. Lasītājs kļūst kritiskāks. Tas tad jāievēro mūsu

autoriem un izdevējiem. Piektkārt, ja pēc tulkojumiem nebūtu

pieprasījuma, tos nedz tulkotu, nedz tulkojumus izdotu. Prakse rāda,

ka labu tulkojumu pārdot ir daudz vieglāk nekā dzejas grāmatu vai
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dažu atmiņu grāmatu. Sestkārt, tulkojums (blakus oriģinālam) vienam

otram jaunietim palfdzēs labāk saprast latviešu valodu. Septftkārt,

tulkojumu dēļ latviešu rakstnieks vai dzejnieks necieš.Katru latviešu

autora izdošanas vērtu manuskriptu publicē. Beidzot,mums tik daudz

tulkojumu nemaz nav, lai uztrauktos. Pamatots ir iebildums pret

brīvās Latvijas laikā publicēto tulkojumu pārspiedumiem, kas bieži

vien ir sliktā tulkojumā. Būtu veicināmi tulkojumi no svešvalodām,

kur dzīvo tikai neliels skaits latviešu Starp tiem droši atradīsim

valodas pratējus tulkošanai. lebildumi ir arī pret dažu labu latviešu

autora darbu pārspiedumu (pat gotu burtiem).

Grāmatu cenas, techniskā apdare un reklāma

Tā kā trimdas grāmatu pašreizējais metiens ir starp 500 un

2000, grāmatu cenas uzskata par samērīgām vai pat ļoti zemām, it

sevišķi, ja salīdzina ar citu tautu pirmizdevumiem. Sūdzības par

augstām grāmatu cenām nāk vienīgi no Austrālijas, kur turienes

grāmatas esot daudz lētākas. Daudzi atbildētāji savukārt sūdzas, ka

mums trūkst lētu brošētu grāmatu. Taču prakse rāda ko citu. Ja

grāmata ir izdota kā brošēta, tā iesieta, tad ir grūtības pārdot

brošētos, nevis iesietos eksemplārus. Viens no atbildētājiem iero-

sināja pat izdot vēl greznākus sējumus, lai tie būtu piemēroti dāva-

nām. Prakse pierādījusi, ka cenu samazinājumu var dot vienīgi

tirāža, nevis iesējuma veids.

Pamatots iebildums ir pret dažādām cenām apgādā un grāmat-

nīcās. Sūdzas, ka reizēm, iepriekš maksājot, grāmata iznāk dārgāka

nekā, pērkot to grāmatnīcā, nemaz nerunājot par gaidīšanu vai pat

nesagaidīšanu.

Techniskajā apdarē trimdas grāmatas var sacensties ar lielo

tautu grāmatām, nemaz nerunājot par okupētās Latvijas izdevumiem.

Techniskā apdare dažai grāmatai ir labāka par tās saturu. Netrūkst

arī aizrādījumu, ka dažai grāmatai, resp. tās apvākam pārāk raiba

apdare.

Par reklāmu uzskatu dažādība ir lielāka. Caurmēra raksturo-

jums: reklāma, kas parādās laikrakstos, ir samērā inteliģenta un

pietiekama, lai lasītājs būtu informēts par grāmatas eksistenci,

saturu un iegādes iespējām. Te lielas priekšrocības izdevējiem un

grāmattirgotājiem, kas izdod laikrakstu. Viņiem ir neaprobežotas
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reklāmas iespējas. Pārējiem reklāma ir par dārgu,kādēļ izplatītajos
laikrakstos (par spīti atlaidei, kas paredzēta apgādiem un grāmatu

tirgotājiem) tā parādās retāk. Daudzi grāmatnieki izdod savus

katalogus un piesūta viņiem zināmiem adresātiem. Bet ir izdevēji un

grāmattirgotāji, kas savas grāmatas tikpat kā nereklāmē, kādēļ
caurmēra lasītājs pat nezina par attiecīgās grāmatas eksistenci.

Savstarpējās apkarošanās dēļ dažu izdevēju grāmatas dažos laikrak-

stos netiek nedz recenzētas, nedz reklāmētas. Reklāmas trūkumu

izjūt ne tikai lasītājs, bet arf autors un izdevējs. Autors ne labprāt
dos darbus apgādam, kura grāmatas netiek nedz reklāmētas, nedz

recenzētas, tikai piesūtītas tautiešiem bez jebkāda pasūtinājuma.

Bez tam jākonstatē, ka reklāmas ievieto lielajos laikrakstos,bet

reti kad speciālajos izdevumos, piemēram, bērnu grāmatas netiek

reklāmētas MAZPUTNIŅĀ, jaunatnes grāmatas žurnālā MĒS utt.

Tāpat grāmatu apvāku reti izmanto autoru, grāmatu vai apgāda izde-

vumu reklāmai.Tikai nedaudzās grāmatās var atrast kādas ziņas par

autoru.

Reklāmas veidu ir daudz, bet mēs izmantojam tikai dažus. Nav

ziņu, cik mūsu apgādi izdod par reklāmu. Amerikāņu apgādu reklāmas

izdevumi, piemēram, sasniedz 10 % no bruto apgrozījuma.

Mums vēl arvienu trūkst bibliogrāfiska rādītāja vai vismaz

pilnīga dabūjamo grāmatu kataloga. Grāmatu izdevēji lielāko tiesu

reklāmē sava apgāda grāmatas. Grāmattirgotāji spiesti samierināties

ar jaunizdevumu un labāk ejošo grāmatu piedāvājumiem. Vēlīniem

grāmatu pircējiem tad grūtības dabūt agrākos izdevumus.

Recenzijas, resp. kritika

Atbildētāju vairums recenzijas nosoda kā partejiskas, kas vai

nu grāmatu slavē, vai dažreiz neglīti peļ. Bieži vien recenzija ir

pavājš pačalojums par grāmatu, ko uzrakstījis draugs grāmatas

reklāmēšanai, nevis lasītāja un autora audzināšanai. Kritiķi savu-

kārt sūdzas, ka objektīvu kritiku grūti iedabūt laikrakstā, it sevišķi,

ja laikraksta izdevējs ir arī grāmatas izdevējs. Te gan jāpiezīmē,

ka mums ir nevis viens, bet septiņi laikraksti un vēl vairāk žurnālu,

kas labprāt ievieto recenzijas, kaut gan nav neviena pastāvīga lite-

rāra žurnāla, kas rūpētos par recenzijām.
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Tā kā mums nav trimdas grāmatnieku arodorganizāciju, tad

trūkst vienveidības un nav ieviesušās arodnieciskas paražas. Piemē-

ram, tikai reti apgādi piesūta laikrakstiem recenzijas eksemplārus.

Ari" Kultūras fondam dažreiz jāpiešķir balvas par grāmatu, kas tam

nav piesūtīta. Otrkārt, recenzijas eksemplāros trūkst informācijas

par autoru un grāmatu pašu. Tā tad jāievāc kritiķim. Treškārt —

recenzijas eksemplārus bieži piesūta ļoti vēlu, kas rada iespaidu, ka

grāmatu nepērk. Cittautu apgādi recenzijas eksemplārus izsūta

vismaz mēnesi pirms grāmatas laišanas tirgū, pievienojot tiem visus

nepieciešamos datus un tā atvieglojot recenzenta darbu.

No otras puses, trimdas autori kļuvuši tik jutfgi, ka pēc katra

nelabvēlīga teikuma recenzijā tūlft raksta savus atspēkojumus, kas

bieži vien tikai apstiprina recenzenta teikto.Rezultātā kritiķi recenzē

tikai grāmatas, par kurām ir kas labs sakāms.

Grāmatu izplatīšana

Ar tik lielu izkliedi, kādā dzīvo latvieši trimdā, grāmatu izpla-

tīšana ir problēma pati par sevi. Grāmatu vairumu pārdod pa pastu.

Otrā vietā nāk sarīkojumi un tikai tad grāmatnīcu tiešie apgrozījumi.

Cittautu apgādu grāmatas turpretim pārdod gandrīz vienīgi grāmat-

nīcās, pa pastu tikai nelielu procentu. Lasītāju vairums sūdzas, ka

grāmatnīcās nav visu apgādu grāmatu. īstenībā tomēr ir dažas

grāmatnīcas, kur var dabūt visas grāmatas, bet attāluma dēļ tās nav

sasniedzamas. Tikai ļoti retas latviešu grāmatnīcas atbilst attiecīgās

zemes standartam. Vēl retākas ir mūsu grāmatnīcas, kuru personāla

vienīgā peļņa ir grāmatnīcas ienākumi. Absolūtajam vairumam

grāmatu pārdošana ir tikai blaku nodarbošanās vai arī kādas drau-

dzes vai organizācijas uzticēts pienākums. Lasītāju vairums, neredzot

grāmatu, spiests paļauties uz grāmatas reklāmu, tādēļ nav brīnums,

ka reklāma kļuvusi «amerikāniska" ,
kliedzoša. Bez tās tomēr grā-

matniecība būtu stipri apdraudēta. Pasts paliek galvenais starpnieks

starp lasītāju un grāmatnieku. Daži izdevēji pastu izmanto, lai

grāmatas piesūtītu «ieskatam", sagaidot, ka grāmatas vietā viņi

saņems attiecīgu samaksu. Daudzi šādu praksi apsveic. lepazīstas

ar attiecīgo grāmatu un izšķiras — pirkt vai ne. Daudzi, diemžēl,

šādu grāmatu piedāvājuma veidu neatzīst un uzskata par apgrūtinā-

jumu grāmatu iemest tuvākajā pastkastē. Tur sava vaina ir arī šādu
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grāmatu sūtītājiem, kas neievēro adresātu vēlmes, bet uzskata, ka

piesūtftā grāmata viņiem noteikti jāpērk. Principā pret grāmatu

sūtfšanu ieskatam, ja saņēmējs to vēlas, nevarētu būt iebildumi.

Zinātniskām grāmatām ar mazu tirāžu šis izplatīšanas veids un tā

panākumi ir eksistences jautājums. To apzinās inteliģentais lasītājs,

kas apskatīto grāmatu nopirks vai ar laipnu vēstuli nosūtīs atpakaļ

sūtītājam vai viņa pārstāvim. Tagad latviešu grāmatu izplata arī

zviedru, vācu un amerikāņu grāmatu veikali, pie tam ne tikai starp

sveštautiešiem, bet arī pašiem latviešiem. Tāpat iedarbīga izrādīju-
sies latviešu grāmatu atzīmēšana cittautu izdevumos. Tos lasa mūsu

jaunieši.
Kad grāmatas pērk? Dažs grāmatas pērk rēgulāri, tiklīdz jaunā

grāmata pieejama. Cits iegādājas pāris reizes gadā, bet tad par

lielākām summām. Cits grāmatu pirkšanu atliek uz vēlāku laiku, kad

būs nokārtoti maksājumi par mājokli, satiksmes līdzekli, bērnu

skološanu vai taml. Daudzi šo solījumu arī tur, ar lielu skubu

meklējot nokavēto. Ziemassvētki vēl arvien ir lielākā grāmatu noieta

periods, tad seko skolu izlaidumi, vārda un dzimšanas dienas v.c.

Protams, ir cits jautājums, vai nopirkto grāmatu arī izlasa, it sevišķi,

ja tā dāvināta. Pārāk daudzi lasītāji atzīstas, ka viņi nespēj izlasīt

visu, ko iegādājas. Grāmatas krājas «pensijas gadiem"
.

Daudzi

grāmatas pērk tagad, apzinoties, ka vēlāk tās nevarēs dabūt.

Grāmatu autoru, izdevēju un izplatītāju darbs visā visumā

aptaujā ir novērtēts ļoti atzinīgi. Ir lasītāji un autori, kas izdevējus

un grāmatniekus labprāt apbalvotu ar Kultūras fonda balvu vai atzi-

nības rakstu. No otras puses, netrūkst atbildētāju, kas izdevējiem

pārmet materiālismu, kaut šādi pārmetumi balstās lielāko tiesu uz

pieredzi atsevišķos gadījumos, nevis apstākļu pilnīgu pārzināšanu.

Pārmet, ka izdevēji publicē tikai darbus, ko viņi paredz pārdot viena

līdz divu gadu laikā. Te gan jāapzinās, ka mūsu izdevēju rocība ir

stipri ierobežota. Tie nav bagātnieki ar neierobežotiem kapitāliem,

bet ļaudis, kas ar maz izņēmumiem savu iztiku nopelna citā darbā,

grāmatā ieguldot savus līdzekļus, lai tad gadiem gaidītu, kad tos

atdabūs atpakaļ. Prasība, lai izdevējs izdod neejošas grāmatas, ir

vairāk, nekā mēs paši spētu nest. Grāmatnieku darbs lielāko tiesu

ir līdzīgs sabiedriskajam darbam, kad atzinības vai atbalsta vietā

saņem kritiku vai viņu darbībai rada šķēršļus. Tas nebūt nenozīmē,
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ka visi grāmatnieki būtu ideāli nolēsumu, honorāru vai citādā ziņā.
Kādas ierunas nelieto, lai izvairītos no saistībām! Paldies Dievam,

šādu grāmatnieku ir neliels skaits, un no viņiem pārējie izvairās.

Lasītāji

Ļoti nopietns ir jautājums par lasītāju sastāvu vecuma ziņā.
70—90 % no pircējiem, pēc grāmattirgotāju atzinuma, ir vecāki par

40 gadiem, t.i., tikai tie, kas Latvijā auguši un skolojušies. Latviešu

jaunatne latviešu grāmatas pērk ļoti reti, pie tam lielāko tiesu dāva-

nām, nevis lasīšanai. Tas konstatēts ne tikai ASV, Kanādā, Austrālijā

un Zviedrijā, bet arī Minsterē, Vācijā, kur ir mūsu vienīgā latviešu

pamatskola un vidusskola. Šis apstāklis spieda raksta autoru aptauju

paplašināt, tajā iekļaujot ne tikai grāmatniekus, bet arī pašu jaunatni,

vecākus, skolotājus, mācītājus, rakstniekus, kritiķus, kultūras,

sabiedriskos un zinātnes darbiniekus. Atbildes šai aptaujā liecina, ka

starp jauniešiem ir divi līdz trīs reizes vairāk latviešu grāmatu

lasītāju nekā pircēju. Jaunieši izmanto vecāku izveidotās bibliotēkas,

kaut arī, no materiālā viedokļa raugoties, tas bieži vien ir paradok-

sāli: daudz vājāk atalgotais tēvs spēj nopirkt māju, satiksmes līdzekli,

izskolot bērnus un izveidot bibliotēku, bet labi atalgotie bērni ar

akadēmiskiem grādiem nevar atļauties izdot gadā dažus dolārus

latviešu grāmatai, skaņu platei vai periodiskam izdevumam.

Šai parādībai var būt arī tālu ejošas sekas. 15—25 gadu laikā

ja tik ilgi būsim trimdā, mūsu grāmatu pircēju skaits tā saruks, ka

diezin vai kāda grāmata vispār varēs iznākt.No otras puses,nevaram

noliegt, ka mums pastāv bērnu žurnāls MAZPUTNIŅŠ, jauniešu

žurnāls MĒS un jauno autoru žurnāls JAUNĀ GAITA, un to tirāža ar

katru gadu pieaug, nevis mazinās, pie tam MAZPUTNIŅŠ ir visrē-

gulārākais trimdas žurnāls.

lemesli, kādēļ latviešu jaunatne nelasa latviešu grāmatas, ir

vairāki. Tādus min paši jaunieši: 1) Ģimenē un skolā gūtās latviešu

valodas zināšanas nav pietiekamas, lai valoda
„
ieietu asinīs"

.

Jau-

niešu vairākumam latviešu valoda ir svešvaloda. Savā starpā, ar

maz izņēmumiem, jaunieši labprātāk sarunājas mītnes zemes valodā,

jo latviešu valodā viņiem trūkst attiecīgā vārdu krājuma. 2) Grāmatu

tematika neatbilst jaunatnes interesēm. Blakus saistīgiem mīlestības

un kriminālromāniem tā vēlas grāmatas par aktuāliem politiskiem
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vai zinātniskiem tematiem. Latviskajam jābūt interesantam, fsam

un kodolīgam. Šo jaunatnes prasību daži rakstnieki un kritiķi nosoda

kā seklu, aizmirstot, ka arī viņu laika jaunatnei bija tādas pašas

intereses. Lielais vairums tomēr šādas jaunatnes intereses uzskata

par normālām, viņu attīstībai nepieciešamām. Tās nav paliekamas,

par ko būtu jāuztraucas. Tās latvietību var veicināt, nevis to nīcināt.

Kas spēs izlasīt saistīgu mīlestības romānu, tas vēlāk spēs lasīt arī

zinātniskas grāmatas. 3) Jaunatne skolas gados ir pārāk iesaistīta

mītnes zemes skolas un jaunatnes organizāciju darbā. Šodien ir

daudz vairāk iespēju laika pavadīšanai nekā tas bija pirms 30—40

gadiem. Lai cik sirdīgi nosodām televīziju, bērnu un jaunatnes dzīvē

tai tomēr svarīga nozīme. Salīdzinot ar grāmatu lasīšanu, televīzija

prasa daudz mazāku piepūli. Visā visumā latviešu jaunatne ar tele-

vīziju tomēr nav pārmērīgi aizrāvusies. 4) Trimdā esošā jaunatne

dabiski vispirms iekļaujas mītnes zemes dzīvē un apkārtnē, jo

latviešu sabiedrība tai pieejama tikai sarīkojumos vai taml. Tā ir

spiesta lasīt trimdas zemes mācību un daiļliteratūras grāmatas,

periodiku un ar laiku pilnīgi iekļauties šīs zemes dzīvē. Ja jaunatnei

latviešu valoda ir tikai svešvaloda, tad jautāsim, cik daudz grāmatu

svešā valodā izlasa vecākā paaudze? Toties jaunatne ar prieku

apmeklē latviešu teātri vai citus sarīkojumus, kas neprasa piepūli un

tik daudz laika. Piedevām sarīkojumos jaunietis satiek citus sava

vecuma jauniešus. Jauniešu interesi par latviskumu jo sevišķi

apliecina divi reiz divi nometnes ASV, tāpat nedēļu nogaļu kursi ASV

un Kanādā. Toties neveiksmi cieta neklātienes kursi un semināri, jo

tika veidoti pārāk konservātīvi.

Kritizējot vai vērtējot mūsu jauniešus kā grāmatu lasītājus,

aizmirstam, ka arī brīvajā Latvijā ne visi jaunieši lasīja grāmatas,

kaut gan tur varēja atrast visu interesēm atbilstošas. Grāmatu

nelasīšana nav raksturīga tikai jauniešiem, bet arī vecākiem ļaudīm,

kur trimdas zemes periodika vien prasa savu laiku — viena laikraksta

apmēri dažreiz pārsniedz 700 (!) lappuses. Kāds jaunietis pat aizrāda

uz pastāvošo uzskatu, ka šodien nav „modē" būt gudram (humānistis-

kajās zinātnēs), tādēļ arī dažs labs latviešu jaunietis cenšas būt

līdzīgs saviem biedriem. Sasniedzot 20—21 gada vecumu, šī kaunē-

šanās sajūta sāk izzust. Pēc jauniešu atzinuma, kļūdās tie vecāki,

kas jauniešus mēģina piespiest lasīt latvisku grāmatu. Viņi atgādina:
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zirgu var pievest pie ūdens, bet nevar piespiest to dzert. Tas pats

attiecoties uz latviešu skoiu, ja jaunatne nav ieinteresēta.

Cik daudz izdodam par latviešu un cik par citvalodu grāmatām,

periodiskiem izdevumiem, skaņuplatēm? Tas ir pārāk delikāts vai

arf, kā viens no atbildētājiem raksturoja, «akadēmisks" jautājums.

Savu personisko dzīvi ne labprāt atklājam citiem. Turklāt dažāda

standarta zemēs grūti salīdzināt izdevumus. Ari", izsakot izdevumus

par grāmatām procentos no ienākumiem, salīdzinājums nav pilnfgs.

Piemēram, 5 % no akadēmiski izglītotas strādājošas personas

ienākumiem ir neskaitāmas reizes lielāka summa nekā pensionāram.

Ir ļaudis, kas pērk vai katru latviešu grāmatu, un ir tādi, kam pietiek

ar latvisku laikrakstu. Tabulā ir atbilžu kopsavilkums par to, kādu

procentu no gada ienākumiem pircēji izdod par grāmatām.

Izdevumi par grāmatām procentos no ienākumiem

Latviešu Citvalodu

Grāmatas 0,25—10 0,20—4

Periodiski izdevumi 0,10—3 0,05—2

Skaņuplates 0,10—3 0,10—3

Pensionāri par grāmatām izdod pat 4—lo procentus no saviem

ienākumiem.

Kas ietekmē grāmatu tirgu?

Atbildētāju uztverē okupētās Latvijas izdevumu ietekme uz

trimdas grāmatniecību ir galīgi nenozīmīga šais izdevumos ievietotās

propagandas dēļ. Vienīgi kaut cik pieņemamas esot bērnu grāmatas

(vairāk apdares nekā satura dēļ). Vairāki toties ieteic, ka vienu otru

grāmatu varētu „atsārņot" no komunistu propagandas un izdot trim-

dinieku vajadzībām.

Tāpat trimdas grāmatniecību neietekmē citvalodu grāmatas. Tās

lasa arodizglītības papildināšanai vai profesijas prasību dēļ. Tām

lielāka nozīme ir jaunatnē.

Toties negātīvāks vērtējums ir par televīziju, sabiedriskiem

darbiem un sarīkojumiem — tie atņem laiku. Mājas viesības grāmatu

lasīšanu tik daudz neietekmē, jo tiem, kas spēj viesu pacienāšanai

izdot turpat vai mēneša algu vienā vakarā,par kultūru lielasintereses

nav. Mājas viesību sarunu tematiku atbildētāji vērtē negātīvi. Citādi
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tiek vērtētas diskusiju sanāksmes par kulturāliem tematiem, kur

viesu pacienāšana ir tikai blaku lieta, labsajūtas uzturēšanai.

Ziedojumi labklājībai, sabiedrisko namu un baznīcu iegādei un

uzturēšanai maz ietekmē grāmatu tirgu, jo šie izdevumi ir vienrei-

zēji, un tie ir ieplānoti ziedotāju budžetā. Paši sabiedriskie nami, ja

tur ir grāmatu galds, grāmatu tirgu veicina. Citādi vērtē saiņu
sūtīšanu uz Latviju vai Sibiriju. Tas prasa daudz līdzekļu, kuru tad

pietrūkst grāmatām. Zināma ietekme uz grāmatu tirgu ir skaņu

platēm. Rodoties lielākai turībai, latvieši iegādājas atskaņotājus,

kas reizē rada pieprasījumu pēc latviešu skaņu platēm, kaut arī ir

iebildumi par to zemo technisko kvalitāti. Pēdējais izskaidrojams

ar mazu tirāžu (200—1000) un lielajiem ieskaņošanas izdevumiem.

Balvas autoriem, literārās sacensības, bibliotēkas

Dažādi ir ieskati par balvām autoriem. Vairums tās apsveic.

To lielums atkarīgs no pieejamiem līdzekļiem,bet gandrīz katrs no

atbildētājiem ir vīlies par Kultūras fonda balvu piešķīrumiem. Viņu

atziņa: līdz šim nav laimējies. Viņi prasa stingrāku un objektīvāku

pieeju, izvēloties godalgojamo, un, lai balvu piespriestu lietpratēji,

kas darbu lasījuši. Godalgas vairāk vērtē morālā nekā materiālā

plāksnē. Ir iebildumi pret neaktīvu kultūras darbiniekuatbalstīšanu

ar tautas balvām. To vietā ieteic izdot viņu agrākos darbus. Atbil-

dētāji ieteic godalgas piešķirt tiem, kas spēj un grib strādāt, kam

ir prasme,idejas un drosme. Grāmatniecību balvas sevišķi neietekmē,

jo, kaut gan rodas lielāks pieprasījums pēc godalgotā darba, parasti

tas godalgošanas laikā jau ir izpārdots. Ir noteikti iebildumi pret

Kultūras fonda balvām sportam, jo ir pietiekamas iespējas turpināt

sporta nodarbības bez Kultūras fonda atbalsta.

Literārās sacensības vairums atbildētāju noraida. Tās ir vairāk

iesācēju aktīvizēšanas līdzeklis. lestrādājušies autori raksta savas

iekšējās nepieciešamības dēļ.

Tāpat maz vērtības piešķir vairāk pirkto («bestselleru") grā-

matu sarakstiem. Tie vairāk kalpo ziņkārei nekā grāmatu noieta

veicināšanai. Tādus sarakstus publicējot, noteikti jāšķiro romāni,

stāsti, dzeja, atmiņas utt. Citādi «bestselleru" sarakstā būs tikai

romāni.
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Kultūras un citiem fondiem blakus balvu piešķiršanai būtu

jāveido kultūras politika, sazinoties ar kultūras darbiniekiem, pa-

līdzot atrisināt viņu problēmas vai iesaistot viņus noteiktu uzdevumu

veikšanā. Zināms kuriozs kalendāros publicētajās adresēs ir, ka tur

var atrast gan aktfvu, gan „mirušu" organizāciju adreses, gan

jaunas, gan sen novecojušās, bet trūkst piemiņas fondu saraksta.

Lfdz šim grāmatniecību veidojuši autori un izdevēji, mazāk lasītāji

vai organizācijas. Nekāds centrālo iestādījumu plāns, ierosinājumi

vai vēlmes nav manītas. Tāds plāns nebūt nenozīmētu mūsu kultūras

dzīves reglamentāciju. Tas tomēr varētu atturēt no viena otra

nevajadzīga tulkojuma vai sen aizmirsta latviešu autora darbu pār-

spiedumiem. Neatrisināts ir literārā žurnāla un almanachajautājums.

Liekas, ka viena otra centrālā iestāde šādu trūkumu nav pamanījusi.

Mums ir kaudze rakstu krājumu. Tikai viens iznāk kaut cik rēgulāri.

Citi iznāk kā pagadās. Vai te nederētu padomāt par apvienošanos?

Vai nederētu padomāt par Kultūras fonda atbalstu trimdas dzīves

pētījumiem? Līdzšinējie pētījumi veikti ar pašu zinātnieku līdzekļiem.

Dažāda ir bibliotēku nozīme. Amerikas savienotajās valstīs tās

kļuvušas par grāmatu krātuvēm, kur, par spīti grāmatu tūkstošiem,

lasītāju skaits ir 10—30, pie kam kaut cik aktīvo bibliotēku skaits ir

sarucis. Eiropā bibliotēkām ir daudz lielāka, kaut dažreiz arī

negātīva, nozīme. Tās samazinot grāmatu pircēju skaitu. Citāds

stāvoklis ir Austrālijā. Piemēram, Melburnas latviešu biedrības

bibliotēkas 1964-65. gada darbības pārskats liecina, ka tā bijusi

atvērta 130 reizes. Katru nedēļu to apmeklējuši caurmērā 35 lasītāji,

un gada laikā izsniegta 3741 grāmata. Starp jaunpienākušiem lasītā-

jiem apmēram puse ir jaunatne.

Lasītāju prasības bibliotēkās ir dažādas: vecāki tautieši meklē

jaunākās grāmatas, ko viņi vairs nespēj iegādāties. Jaunieši savukārt

meklē grāmatu tirgū izpārdotos izdevumus. Daudzi atbildētāji ieteic

vairākām vienā vietā pastāvošām bibliotēkām apvienoties.

Nākotnes izredzes

Līdzšinējais apskats bija grāmatniecības tagadējā stāvokļa ana-

lizē. Kādas ir izredzes nākotnē? Ja neko nedarīs, tad nenoliedzami

grāmatu tirāža mazināsies. Cītīgākie vecākās paaudzes lasītāji aiziet

veļu valstī. Vidējās paaudzes lasītājiem grāmatu vieglāk nopirkt
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nekā izlasft (par daudz lasāmā). Viņi cer nokavēto panākt pensionē-

joties. Jaunākie par latviešu grāmatu interesējas tikai, ja to prasa

viņu skola. Laika kavēklim jaunatne pie latviešu grāmatas ķersies

tikai retos gadījumos. Lētāk un saprotamāk tā to atradīs trimdas

zemes valodā publicētajās grāmatās. Tā ir drūma prognoze. Bet ne

katrreiz slimnieks mirst, kad kāds pārdrošs ārsts to pareģo. Tā arī

par latviešu trimdas grāmatniecību gribētos teikt, ka tā vēl var ilgi

dzīvot, ja tikai paši to gribam. No kā tās mūžs atkarīgs? Te ir

vairāki faktori: 1) autoru produktivitāte, 2) izdevēju un grāmatnieku

aktivitāte, 3) lasītāju interese un pirkšanas spēja, 4) tematika.

Latviešu autoru produktīvitāte vēl arvienu ir augsta. Tā nebalstās

tikai uz veco autoru devuma, bet arvienu nāk klāt jauni autori.

Jaunradi var veicināt kaut cik pieņemami honorāri autoriem. Jauniem

autoriem izdevēji prasa zināmu nodrošinājumu, resp. „
starta" naudu.

Ja autors to nevar sagādāt, manuskripts paliek neizdots. Te liekas,

ka mūsu daudzo fondu uzdevums būtu sagādāt šādu starta iespēju,

nevis tikai piešķirt balvas par jau publicētiem darbiem.

Par grāmatu izdevēju un tirgotāju aktīvitāti jāteic, ka grāmat-

nieku skaits pašreiz ir pietiekams, lai neteiktu pat — liels, toties

draudošs ir latviešu burtliču stāvoklis. Mēs vēl arvienu balstāmies

uz Latvijā skolotajiem burtličiem. Jūtams arī pārējo grāmatniecības

darbinieku trūkums. Ar personāla trūkumu tagad cīnās tie izdevēji,

kas paši grāmatas saliek, iespiež un pārdod. Latviešu izdevumi vien

dzīves iztiku nevar sagādāt, kādēļ jāveic arī iespiedumdarbi citās

valodās, kas saistīti ar noteiktiem terminiem. Rezultātā latviešu

grāmata bieži vien gaida ne tikai mēnešus, bet gadus. Izdevējs vairs

nespēj pat atbildēt uz vēstulēm, tā pazaudējot ir autorus, ir pircējus.

Grāmatu tirgotāji ir vecākās paaudzes ļaudis, un ir diezgan vājas

izredzes uz pēctečiem darba turpināšanai. Otrkārt, pēcteči, kas

uzņemas aizgājēja darbu, ir bez pieredzes un darbu dara tikai

apstākļu spiesti.

Kādas ir nākotnes izredzes, zīmējoties uz lasītājiem? Pēc

grāmatnieku vērtējuma, 70—90 % grāmatu pircēju ir vecāki par 40

gadiem. Viņi būs pircēji vēl 15—25 gadus. Kas notiks tad? Vai

jaunajai paaudzei būs pietiekami intereses, lai uzturētu grāmatnie-

cību? Līdz šim tajā atslābums nav manāms. Bet, pirms domājam par

nākotni, vai ir izlietotas visas tagadējās iespējas? Arī starp 40—65
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gadus vecajiem ne visi pērk grāmatas. Grāmatnieku uzdevums ir

paplašināt grāmatu tirgu ar reklāmu, godfgi veiktu grāmatu piegādi
un citiem līdzekļiem. Tas radftu lielāku drošību par nākotni. Lielais

vairums latviešu tagad būs izmaksājuši mājas, izskolojuši bērnus un

no iekrātajiem līdzekļiem varētu atlicināt kādu ārtavu arī latviskai

grāmatai. Bet te ir liels darba lauks, lai šos tautiešus ieinteresētu.

Tāpat pie latviešu grāmatas varam atgriezt lepnos un kautrīgos.

Latviskā izcelsme un piederība pie latviešu kopības nevienamkarjēru

nav sabojājusi. Taisni otrādi. Latvieši centības dēļ ir visvairāk

meklētie darbinieki. Latvietība bieži vien ir vizītkarte, lai gūtu

labākus panākumus. Kautrīgo un lepno tautiešu atgriešanās pie tautas

kopības nav fantāzija, bet reālitāte. To liecina laikrakstu tirāžas

nemitīgā augšana, atsaucība sabiedriskajos pasākumos. Protams, tas

nav bez šo pasākumu organizētāju nopelna. Tas prasa darbu. Bet

panākumi spārno darītājus, un tas savukārt spārno pagurušos, kūtros

un lepnos. Patriotisms un nacionālā apziņa nav mirusi, tikai pie tās

jāpieiet ar šī laika metodēm. Dzīve ir gājusi uz priekšu.

Ko varam darīt, lai mūsu grāmatniecību nodrošinātu pāri par

15—25 gadu robežu nākotnē?

1) Ar honorāriem,balvām,atzinību, sacensībām, pasūtinājumiem,

pamudinājumiem,
„
starta" naudu un citiem līdzekļiem grūtību pār-

varēšanai jāveicina autoru darba prieks.

2) Ar organizāciju, draudžu un sabiedrības atsaucību un atbalstu

veicināms grāmattirgotāju darbs, sarīkojumos un pēc dievkalpoju-

miem ierādot vietu grāmatu galdam.

3) Mūsu jaunieši jāieinteresē mācīties burtliču amatu.

4) Izdevējiem jācenšas pēc augstākas ētikas, izbeidzot savstar-

pēju apkarošanos, maksājot kārtīgi honorāru, darbus korriģējot (ar

autora akceptu satura ziņā), nekavējoties izpildot pasūtinājumus un

atbildot uz vēstulēm; jāaktīvizē un jāpaplašina grāmatu reklāma,

jāmeklē jauni tirgi; izveidojama sava arodorganizācija vai nodibināms

vismaz viens centrālais biļetens; meklējami un atbalstāmi jauni

autori.

Ko vecāki un skola varētu darīt, lai jaunatnē radītu interesi par

latviešu grāmatu?

1) Rādīt priekšzīmi! Ja vecāki lasa grāmatu, tad var sagaidīt, ka

bērni arī lasīs.
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2) Jau mazotnē bērniem jālasa priekšā latviešu grāmata un, kad

pienāk laiks, jāmāca latviski lasīt.

3) Vecākiem jāabonē bērnu žurnāls MAZPUTNIŅŠ. Tas izlieto-

jams arfpar lasāmvielu skolā.

4) Lai attīstītu latvisku domāšanu, vecākiem palīdzot, bērniem

jāraksta dienasgrāmata latviski, tajā aprakstot latviešu dievkalpoju-

mus, sarīkojumus, latviešu grāmatas.

5) Skolās, kur vēl nav bibliotēkas, tā iekārtojama, mudinot

bērnus izlasīt noteiktu skaitu grāmatu. Cītīgākos lasītājus ieteicams

godalgot.

6) Skolā jāizdod skolas žurnāls. Tajā bērni publicētu ne tikai

savus stāstus, dzejoļus, zīmējumus, bet arf latviešu grāmatu ap-

skatus .

7) Latviešu skolās un latviešu sabiedriskajos namos izliekama

vitrīna ar latviešu jaunākajām grāmatām vai to apvākiem.

8) Vecāko klašu audzēkņiem rīkojami priekšlasījumi un diskusi-

jas par jaunatnes grāmatām.

9) Skolu absolventiem, sekmīgākajiem skolēniem un tiem, kas

skolu nav kavējuši, kā balva piešķirama latviska grāmata.

10) Skolas un jaunatnes sarīkojumos iekārtojami latviešu grā-

matu un skaņu plašu stendi vai grāmatu galdi.

11) Jauniešiem ieteicams izvēlēties latvisku grāmatu dāvanai

radiem un draugiem.

12) Jaunatne pamudināma mītnes zemes skolās un organizācijās
rīkot priekšlasījumus par Latviju.

13) Jaunatnei jārūpējas, lai viņu mītnes zemes skolu, univer-

sitāšu un tāpat arī publiskajās bibliotēkās būtu grāmatas par

Latviju un latviešiem.

Dzīvojot trimdā brīvās konkurences zemēs, esam izlutināti ar

reklāmu, kādēļ attiecīgi jāreklāmē arī latviešu grāmata. Šim nolū-

kam kalpo: katalogi, prospekti, plakāti, apkārtraksti, sludinājumi

laikrakstos, kalendāros, sarīkojumu programmās, iepriekšēja in-

formācija par gaidāmām grāmatām, intervijas ar autoriem, izvil-

kumu publicēšana periodikā, rakstnieku cēlieni ar viņu grāmatu

klāstu (autogrammu tīkotājiem), autoru priekšlasījumi, reklāma

grāmatu apvākos, reklāma līdz ar katru grāmatu sūtījumu, jaunumu

stendi sarīkojumu zālēs, recenzijas vai grāmatu apskati par katru
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grāmatu katrā latviešu periodiskajā izdevumā. Kāds no atbildētājiem

aptaujā ieteic izdot periodisku izdevumu (piemēram, divi reizes gadā),

kas sniegtu pilnīgu informāciju un recenzijas par visām pēdējā gadā

iznākušām grāmatām un skaņu platēm. Sādā izdevumā vajadzētu būt

ne tikai augstvērtīgai, no izdevējiem neatkarīgai kritikai, bet arī

visai pārējai informācijai par attiecīgo grāmatu (cena, apgāds, lap-

pušu skaits, ilustrācijas, satura atstāstījums, kāda fragmenta pār-

spiedums), kurai būtu jāaizstāj grāmatas apskatīšana grāmatveikalā.

Izveidojams plašāks un aktīvāks grāmatu tirgus ar visu apgādu

izdevumiem, izmantojot katru sarīkojumu. Atjaunojams kolportieru
dienests. Rīkojami referāti un diskusijas par jaunākām grāmatām
vai vismaz reizi gadā «literārās ražas" apskats. Jārūpējas par

jaunākās latviešu literātūras vēstures un trimdas bibliogrāfijas drīzu

izdošanu. Katrā trimdas zemē izveidojama iespējami pilnīga trimdas

izdevumu krātuve (pēc Melburnas latviešu biedrības bibliotēkas

parauga).

Grāmatas reklāmējamas ne tikai laikrakstos, bet arī attiecīgajos

žurnālos: reliģiskās grāmatas — CEĻA BIEDRĀ, DZIMTENES BALSĪ

(katoļu), KRISTĪGĀ BALSĪ (baptistu), bērnu grāmatas — MAZPUT-

NIŅĀ, jaunatnes v.c. grāmatas — žurnālā MĒS, grāmatas par karu

un karavīriem - DAUGAVAS VANAGU MĒNEŠRAKSTĀ, KARA IN-

VALIDĀ, LĀČPLĒSĪ, STRĒLNIEKĀ, techniskās grāmatas - TECH-

NIKAS APSKATĀ utt. Saprotams, arī citas grāmatas varētu reklāmēt

kā šajos, tā pārējos žurnālos un kalendāros.

Autoriem jāizvēlas aktuālāka tematika. Jāpublicē vairāk grāmatu

par Latviju un latviešiem svešvalodās. levietojamas recenzijas par

latviešu autoru darbiem cittautu literārajos, kritikas vai zinātnis-

kajos žurnālos. Tām nav jābūt tikai par citās valodās publicētiem

latviešu autoru darbiem. Latviešu periodikā un kultūras chronikā

atzīmējami visi jaunizdevumi ar satura rādītāju, izdevēja adresi,

cenu. Vismaz reizi mēnesī publicējams «bestselleru" saraksts,

iedalot to pēc grāmatu katēgorijām: romāni, stāsti un noveles, dzeja,

esejas, atmiņas, vēsture utt. Tāpat kultūras chronikā atzīmējamas

mūsu autoru publikācijas cittautu izdevumos. Tas pacels jaunatnes

apziņu, redzot, ka arī mēs ko spējam.

Meklējami jauni tirgi: universitāšu, vidusskolu un publiskās

bibliotēkas, latviešu jaunbagātnieki, cittautu draugi. Piekopjama
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noteiktu cenu un atlaižu polītika pirmpublikāciju, vairuma, komisijas

utt. cenām. Saņemamā atlaide, grāmatas pasūtinot apgādos, ir karš

pret grāmattirgotājiem, apgrūtinot to eksistenci, pie tam tai pašā
laikā apgādi paši nevar kārtīgi izpildīt pasūtinājumus. Izpārdošanas

un subskripcijas cenām vajadzētu nozīmēt cenas pazeminājumu (līdz

šim daža apgāda praksē tas bijis otrādi). Grāmatniekiem jāsastāda

un jāpiesūta cītīgākajiem pircējiem retumu saraksti. Katalogu ap-

maiņa izdevēju un grāmatnieku starpā grāmatu tirgu var tikai veici-

nāt. Izdevējiem jāievēro izsludinātie termiņi. Periodiskie izdevumi

jāizdod rēgulāri. Jārīko grāmatu nedēļas un jāpanāk Draudzīgā

aicinājuma iedzīvināšana trimdā.

Tie ir tikai daži ieteikumi. To skaitu varētu turpināt vai vismaz

tos apskatīt plašāk. Šo rindu autors būs sasniedzis savu mērķi, ja

šis raksts radīs ne tikai pārdomas un pārrunas, bet varbūt arī viena

otra ieteikuma reālizējumu. Tie nav fantāzija, bet gan samērā viegli

reālizējami.

VĒRES

I
B.Jēgera LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJAS

I sējums (par laiku no 1940. lfdz 1960. gadam) jau gandrfz nobeigts,

un daļa, kas latviešu apgādu izdotās grāmatas un brošūras

(to skaits ir 2318), nodota izdevējam.

2
Diemžēl, šie dati nav pilnīgi, it sevišķi par publikācijām sveš-

valodās. Daudzos avotos ir atšķirīga pieeja grāmatu klasifikācijā.

3
1940-1949. g. - L.Rumaks, TRIMDAS GRĀMATNIEKS, 2.

izdevums (1956); 1950—1959. g. — L.Dunsdorfa, „Skats latviešu

trimdas grāmatniecībā 1950—1959"
,

ARCHĪVS I (Sidnejā 1960), 149—

163. lpp. Sk. arī LATVJU ENCIKLOPĒDIJAS papildsējuma 59. lpp.

1960—1964. g. pirmā puse — B.Jēgera un M.Rozentāles publicētie

bibliogrāfiskie grāmatu apskati ALA KULTŪRAS BIROJA BIĻETENA

3— 12. nr. un autora papildinājumi; 1964. g. otra puse un 1965. g. —

autora dati. Grāmatu skaitā ietilpst arī notis; sk. tabulu par publi-

kāciju grupējumu pēc satura.

4Trimdas grāmatniecības pirmais posms (1940-1954) plaši

apskatīts K.lelejas rakstā, kas publicēts H.Tichovska sakārtotajā

izdevumā LATVIEŠU TRIMDAS 10 GADI. Laiks no 1950. līdz 1959.
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gadam apskatīts L.Dunsdorfas rakstā, op.cit. Sk. arī LATVJU EN-

CIKLOPĒDIJAS papildsējumu, 58-60. lpp. Sākot ar 3. numuru (1960),

ALA KULTŪRAS BIROJA BIĻETENĀ bibliogrāfs B.Jēgers (vēlāk

kopā ar bibliotēkāri M.Rozentāli) publicē trimdā izdoto grāmatu

sarakstu.

Pēc vēlāk saņemtiem datiem, tabulā (81. lpp.) jākorriģē šādi

skaitļi: 1961. gadā izdotas 89 grāmatas, 1962. gadā — 89, 1964. gadā

— 118, 1965. gadā — 131 grāmata. Kopā 3147 grāmatas.

Atsevišķās trimdas zemēs 1965. gadā publicēts šāds grāmatu
skaits: ASV — 74, Zviedrijā — 24, Kanādā — 13, Austrālijā —9,

Vācijā — 6, Dānijā — 3, Brazīlijā — 1, Venecuēlā — 1. kopā 131.

s Laika trūkuma dēļ biju spiests apmierināties tikai ar tām

atbildēm, ko saņēmu bez atgādinājuma. Ar to arf izskaidrojams

mazais atbilžu skaits. Saņemto atbilžu skaits pa grupām zināmā mērā

parāda attiecīgo grupu interesi vai intereses trūkumu par tik svarīgu

jautājumu latviskuma saglabāšanā.

Sirsnīgs latvisks paldies visiem, kas atrada laiku un kam bija

interese atbildēt.

par 1965. gadu šai tabulā aptver tikai vienpadsmit

mēnešus.
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JOHANS GOTFRĪDS ZEUME

Edgars Dunsdorfs

Visās latviešu literātūras vēstures grāmatās ir ļoti ievērojama
vieta kādam rakstniekam, kas savā mūžā nav uzrakstījis nevienas

rindas latviski — Garlībam Helvigam Merķelim (1769—1850). Šo

tradiciju, kā liekas, sāka Līgotņu Jēkabs savā 1908. gadā publicētajā

LATVIEŠU LITERATŪRAS VĒSTURĒ, un tai ir sekojuši visi literā-

tūras vēsturnieki arī jaunākajos laikos.1
Attaisnojums šim konsek-

vences trūkumam varētu būt tas, ka latviešu literātūras vēsture

agrāk aizstāja arī kultūras vēsturi, un pēdējā (nevis literātūras

vēsturē) Merķelim ir sava noteikta un goda pilna vieta. Ar literātūras

un kultūras vēstures sajaukšanu varētu izskaidrot arī, piemēram, to,

ka jau pieminētās Līgotņu Jēkaba grāmatas beigās ievietotajā autoru

sarakstā ir minēts arī Gothards Ketlers. Pēdējais vispār nekā pats

nav sacerējis, tādēļ viņu saukt par autoru ir ļoti problēmatiski. Šai

ziņā gan neviens literātūrvēsturnieks Līgotņu Jēkabam nav sekojis.

Ja modernie latviešu literātūrvēsturnieki tomēr Merķeli turpina

uzņemt savās grāmatās, kaut viņš nav latviešu rakstnieks, tad derētu

paskatīties, vai nav vēl kāds cits sveštautiešu rakstnieks, kas arī

būtu uzņemams latviešu literātūras vēsturē. No savas puses gribu

pieteikt J.G.Zeumes (Seume) kandidātūru. Uzņemot Merķeli, bet ne

Zeumi, pēdējam nodara lielu netaisnību, jo viņš cīnījies tai pašā

frontē kā Merķelis, turklāt ar lielākiem praktiskiem panākumiem.

Diemžēl, nedz mūsu literātūrvēsturnieki, nedz pārējie vēsturnieki

viņu nav pamanījuši. 2

J.G.Zeume (1763—1810) bija vācu rakstnieks,paidagogs,filozofs,

ceļotājs, karavīrs un diplomāts. Viņa ļoti raibais dzīves gājums īsumā

šāds. Studējot teoloģiju Leipcigas universitātē, viņš kļuva par

skeptiķi un pārgāja uz filozofiju. Brīvlaikā viņš nolēma doties kājām

ceļojumā uz Parīzi. Pa ceļam viņu saķēra Hesenes rekrūšu vervētāji,

un Hesenes grāfs viņu kopā ar citiem rekrūšiem pārdeva angļiem.

Viņu aizveda uz Brēmeni un no turienes uz Halifaksu Kanādā, lai

iesaistītu cīņās pret dumpīgajiem amerikāņiem. Zeume sasniedza

seržanta pakāpi un, kā viņš pats teica, palīdzēja angļiem pazaudēt

Amerikas kolonijas. No Kanādas Zeumi sūtīja atpakaļ uz Eiropu un
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pārdeva Prūsijas armijai. Tā kā viņam šāda veida karadienests

bija apnicis, viņš dezertēja uz Oldenburgu, bet drīz vien atkal nonāca

prūšu rekrūšu ķērāju rokās. Ari" otrs bēgšanas mēģinājums bija

neveiksmīgs, un viņam draudēja sods — tecēšana caur rīkstēm.

Tomēr savu latīņu valodas zināšanu dēļ viņam laimējās izglābties,

un viņš kļuva par kāda ģenerāļa bērnu audzinātāju, būdams Prūsijas

armijā. Trešais bēgšanas mēģinājums izdevās. lemaksājis drošības

naudu, ko viņam aizdeva kāds tirgotājs, Zeume devās atvaļinājumā

uz Leipcigu, lai vairs neatgrieztos. Aizdoto naudu Zeume tirgotājam

aizsūtīja, to nopelnot ar kāda angļu romāna tulkojumu. 1792. gadā

viņš beidza Leipcigas universitāti ar izredzēm kļūt par universitātes

mācībspēku.
Tomēr viņa dzīve ievirzījās pavisam citādi. Iztiku studiju laikā

Zeume bija pelnījis kā barona Igelštrēma Vidzemē dzimušā dēla, kas

arī studēja Leipcigas universitātē4 audzinātājs. Pēc studiju beigšanas

Zeume sava audzēkņa tēvu kopā ar vēl citiem 1792. gadā pavadīja

uz Latviju un nonāca arī Pliskavā. Tur viņš iepazinās ar sava

audzēkņa tēvabrāli, ģenerālgubernatoru Oto Heinrichu, aliās Josifu

Andrejeviču īgelštrēmu (1737—1817).5 Kad ķeizariene Katrīna II

pēdējo izraudzīja par sūtni un faktisko pavaldoni Polijā, viņš 1793.

gadā uzaicināja Zeumi par savu sekretāru Krievijas armijas leitnanta

pakāpē. Kaut gan Zeumes simpātijas bija poļu pusē, viņš Varšavā

ķeizarienes un sava tiešā priekšnieka uzdevumā izstrādāja svarīgus

diplomātiskus aktus par Polijas sadalīšanu starp Krieviju, Prūsiju

un Austriju, pārzinot Igelštrēma (kam kopš 1792. gada bija grāfa

tituls) franču un vācu kanceleju.

Varšavā Zeume piedzīvoja Kostjuško vadīto sacelšanos un nonāca

poļu gūstā. Savus pieredzējumus Zeume publicējis rakstā „Einige

Nachrichten iiber die Vorfālle m Polen im Jahre 1794", kas vēl

joprojām ir svarīgs avots šim nelaimīgajam Polijas vēstures pos-

mam. Kad Zeumi atbrīvoja no gūsta, viņš Krievijas valdības uzdevumā

pavadīja majoru Muromcovu uz Leipcigu, un ar to noslēdzās viņa

krievu dienests. Lieta tā, ka Krievijas tronī pēc Katrīnas II (1729—

1796) nāves nāca Pāvils I (1754—1801), kas radikāli grozīja savas

priekšteces polītiku. Zeumem šī jaunā polītika nebija pieņemama, kā

redzams pēc viņa diviem rakstiem:
„

Ūber das Leben und den Cha-

rakter der Kaiserin von Russland Katharina II" un
„

Zwei Briefe
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iiber die neusten Verānderungen m Russland seitder Thronbesteigung

Piul I" . Atmetot ar roku militārai un diplomātiskai karjērai, Zeume

kļuva par redaktoru pazīstamajā Georga Joachima Gešena (1752 —

1828) apgādā. 1801.gadā Rīgā iznāca Zeumes dzejoļu krājums.Tomēr

redaktora un dzejnieka darbs nebija piemērots viņa straujajam

temperamentam, un 1801. gadā viņš devās ceļojumā kājām uz Austriju,

Itāliju, Šveici un Franciju. Ceļojuma aprakstu viņš publicēja grāmatā

1803. gadā ar nosaukumu SPAZIERGANG NACH SYRAKUS. Šis darbs

nostiprināja Eiropā Zeumes literāro slavu, ko viņš bija ieguvis ar

saviem politiskajiem rakstiem par Poliju un Krieviju. Viņa nākošais

ceļojums 1805. gadā bija uz Baltiju — Lietuvu, Latviju, Igauniju un

tālāk uz Krieviju, Somiju un Zviedriju. To viņš aprakstījis grāmatā

MEIN SOMMER IM JAHRE 1805 (publicēta 1807). Vairākkārt pārcietis

slimību, Zeume nomira 1810. gadā.

Viņa autobiogrāfija palika nepabeigta, nobeidzoties pusteikumā.

To publicēja pēc Zeumes nāves 1813. gadā. Viņa kopotos rakstus

12 sējumos izdeva 1826. gadā, 8 sējumos 1835. gadā, 10 sējumos

1879. gadā. Viņa runas izdotas 1903., rakstu izlase 1917. un 1962.

gadā. Zeumes biogrāfiju publicējis Klodijs, Raničs, Planers un

Reismanis, bet jaunāko Verners Krafts.

G.Hennigs ir veltījis Zeumem rakstu ar nosaukumu „Johann

Gottfried Seume, der deutsche Republikaner" (1924). Ja šo epitetu

neņem burtiski, tas ir pareizs. Zeume nebija pret monarchiju, ko

ļoti spilgti rāda viņa attieksmes pret Katrīnu 11, Pāvilu I un apraksts

viņa grāmatā MEIN SOMMER IM JAHRE 1805, kad viņu pieņēma

ķeizariene — māte Pēterpilī. Par republikāni gan Zeumi var nosaukt

tādēļ, ka viņš visu mūžu cīnījās pret tiranniju un pret muižniecības

privilēģijām. Pats viņš bija izbaudījis apspiešanu un pazemojumus,

pārdots angļu un prūšu armijai. Tas lielā mērā var izskaidrot viņa

degsmi. Tā bija tik liela, ka viņa dzīves laikā daudzi viņa raksti

cenzoriem bija nepieņemami, un tos varēja publicēt tikai pēc viņa
nāves. Ņemot vērā šo Zeumes ievirzi, var saprast viņa interesi par

latviešu, igauņu un krievu dzimtbūšanu un viņa cīņu pret to.

Pievēršoties Zeumes lomai Latvijas dzimtbūšanas vēsturē,

vispirms jāsaka, ka par to nav gluži nekādu pētījumu. Tā kā autoram

Austrālijā nebija pieejami daudzi svarīgi materiāli, šai apcerē paliek

robi, kas būs jāaizpilda vēlāk.
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Hipotētisks vispirms ir gads, kad īsti Zeume pirmo reizi ieradās

Latvijā un kad viņš iepazinās ar zemnieku stāvokli. Agrākā norāde uz

Latviju viņa rakstos ir trīs 1795. gadā Varšavā sacerēti dzejoļi. Viens

no tiem sacerēts Rfgas melngalvju brālības uzdevumā kā cildinājums

gubernātoram Pālenam, amatu atstājot. Otrs saucas „Elegie auf

einem Feste zu VVarschau" .Par šo dzejoli ir divi Zeumes komentāri.

Pirmajā viņš norāda, ka ģenerāļa fgelštrēma rīkotā banketa laikā

spožā sabiedrība viņam kļuvusi pretīga un viņš kādā blaku istabā

sacerējis šo dzejoli. Otrā komentārā viņš paskaidro elēģijas rindas.

Und die edeln Menschenmākler zā'hlen

Indes Mammons grossem Rechnungsbuch

Ihre Schātze nur nach Menschenseelen,

Und ihr Segen ist der Knechte Fluch!

Komentārs vārdam
„

Menschenseelen" ir šāds:
„ Viņpus un arī

lielu gabalu šaipus Daugavas ļoti parasts teiciens ir: ,Viņam ir divi

līdz trīs tūkstoši dvēseļu!
'

Teiciens gan ir zīme, ka teicējiem

dvēseles trūkst. ,Ķeizariene', tā saka, ,viņam dāvājusi astoņi simti

dvēseļu' . Tagad gan, mēģinot teicienu padarīt maigāku, saka: ,Viņš

dabūjis tik un tik simtu zemnieku'
.

Kā aculiecinieks zinu, ka Merķe-

lis nav pārspīlējis, norādot, ka ar izteiciena mīkstināšanu tikai mazā

mērā vai nemaz nav mīkstināta pati lieta.
"

Trešais dzejolis, kas veltīts Graša kungam Rīgā (rakstīts augustā),

sākas šādi:

Hier liegt Dein Kopf vor mir, mein Blick auf ihn gesenkt;

Und meiner Phantasie Gewebe lenkt

Mich hin zu Dir, wie Dv am Tische sassest

Und Deinen Trotz m Deiner Miene lasest,

VVie edel sich Dein Hochgefūhl ergoss

Und m das Bild des Zeichners überfloss.

Ich lobe mir dergleichen Sudeleien,

VVie Dv m Deiner Demuth schreibst;

Sie sind mir mehr als herrliche Copeien,

Ein tiefes Heiligthum dem blinden Laien,

VVo Dv den Kiinstler zur Verzweiflung treibst.

Kārlis Gothards Grass (1767-1814) bija Rīgas gleznotājs un

dzejnieks. Viņš publicējis vairākus apcerējumus Šillera rediģētajā
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krājumā RHEINISCHER THALIA un citos. Pēc dzejoļa septītās un

astotās rindas varētu spriest,ka Grass Zeumem nosūtījis uz Varšavu

savu pašportretu, pavadrakstā to apzfmējot par „Sudelei", t.i.,

ķēpājumu. Grass bija vairāk nekā tikai gleznotājs un dzejnieks —

viņa mājā Rīgā pulcējās humāni domājošā Rīgas un apkārtnes inte-

liģence, un tur pārrunāja latviešu beztiesīgo stāvokli. Ir zināms, ka

ari" Merķelis piedalījies šī pulciņa pārrunās.
6

Merķelis apraksta

savos memuāros, kā viņš 1796. gadā Leipcigā saticis Zeumi, minot

šādu faktu: „[ Zeumes] uzturēšanās laikā Vidzemē iepazinos ar viņu
vārda pēc, bet nekad nebijām sastapušies" .7

1805. gada ceļojuma aprakstā Zeume piemin savu pirmo Rfgas

apmeklējumu, redzot to atkal: „Ar lielu prieku es atkal reiz redzēju

smilšainajā tālumā (m der Sandferne) Rfgas augstos torņus — jau

Rfgas vārds vien ir daiļskanīgs
"

.

No teiktā izriet,ka Zeume pirmo reizi bijis Rfgā priekš 1793-94.

gada, t.i., pirms savas uzturēšanās Varšavā. Pēc 1805. gada ceļo-

juma apraksta var precīzāk noteikt Zeumes pirmā Latvijas apmeklē-

juma gadu. Tajā viņš piemin kādu sarunu ar ģenerāli īgelštrēmu
Pliskavā. Tā kā ģenerālis fgelštrēms bija Pliskavas ģenerālguber-

nators tikai vienu gadu (1792.) un tā kā Zeume šai gadā beidza Leip-

cigas universitāti, bet 1793. gadā jau bija ģenerāļa Igelštrēma

sekretārs Varšavā, tad samērā droši var teikt, ka Zeumes pirmais

Latvijas apmeklējums notika 1792. gadā. Tiešām, šī secinājuma

apstiprinājumu atrodam Planera un Reismaņa sarakstītajā Zeumes

biogrāfijā: „
Zeume 1792. gada augustā bija aizceļojis kopā ar grāfu

īgelštrēmu, kamēr grāfiene un jaunais grāfs vēl palika Leipcigā.

Ceļotāji vispirms devās uz Vidzemi, kur pie Daugavpils bija grāfa

muiža, un tad pēc uzturēšanās Rīgā un Tērbatā uz Pliskavu. . . pie

grāfa brāļa. "8

Kurā no šiem ceļojumiem — pirmajā vai otrā Latvijas apmek-

lējumā — Zeume sacerēja savu dzejoli „An einen an der Duna bei

Riga. . .gefundenen Totenkopf"
,

to nevar noteikt. Par šo sacerējumu
V.Krafts raksta: „Hamlets kapos un Zeume pie Daugavas jautā

dziļāk nekā Gēte, aplūkojot Šillera galvaskausu.

1805. gada ceļojuma aprakstā Zeumes pieminētā saruna ar

ģenerāli īgelštrēmu ir loti svarīga šī raksta tematam, tādēļ to

tulkoju šeit pilnīgi līdz ar Zeumes tālākajiem komentāriem.
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„
Atceros, ka reiz filantropijas uzplūdumā vecajam ģenerālim

Igelštrēmam Pliskavā vairāku stundu sarunā centos pierādīt, ka

Krievijas kultūra ir uz vājiem pamatiem un ka tā nevarēs plaukt,

kamēr nebūs likumīgi un negrozāmi nodibināta personiskā brīvība.

Vecais kungs ar mani bija vienis prātis un jautāja tikai, kā to panākt.

Tā, protams, ir smaga problēma. Zemnieku verdzība Krievijā

ir nodibināta tikai kopš dažiem gadsimteņiem, nezinu, kura cara

valdīšanas laikā. Turklāt to nenodibināja likumīgi, bet nelietīgā veidā.

Kādreiz bīstama mēra laikā, kas plosījās reizē ar badu, kad ikviens

mēģināja bēgt, izdeva pagaidu rīkojumu, ka neviens zemnieks nedrīkst

atstāt savu sētu. Kas bija domāts kā pagaidu rīkojums, nepiedodamā

kārtā palika ilgstoši... Kas reiz nonāk plēsoņa ķetnās, to tas tik

viegli neizdod. Tomēr krievu pamattautas verdzība nekad nav bijusi
tik smaga kā blaku provincēs. Vidzemei, Igaunijai un Somijai krievu

valdīšana, kāda tā bijusi līdz šim, nozīmēja īstu lāstu. Kurzemē,

kur valdīja poļi, nebija labāk, un tagad viss iet uz postu, ja vien

cilvēciskais ģēnijs neiznīcinās harpijas. Kur verdzība ir likumīga —

par taisnību nemaz nevar runāt, jo esam jau pieraduši, ka likums un

taisnība bieži ir pretrunā — kur tā ir likumīga, tur nekad nevar zelt

humānāka kultūra. Lai man neatgādina grieķus un romiešus. Dievs

lai mūs pasarga no viņu apkaunojošās brīvības. Salīdzinot ar to, lēņu

sistēmas nejēdzība bija saprāts. Par šo antīko brīvību Spartaks ir

devis drausmīgu liecību.

Ja es būtu vācu zemnieks un ja man būtu seši dēli un nekādas

citas izejas, kā novietot viņus ar labiem noteikumiem Krievijā uz

laukiem, tad — pie tikumības svētuma — es visus sešus labāk no-

šautu, nekā sūtītu viņus uz Krieviju un kļūtu par vergu dzimtas

ciltstēvu. Tas, ka valdība viņiem nodrošina brīvību, neko nenozīmē.

Vēlākais trešajā paaudzē viņi jau būtu dižciltīgo ķetnās. Kur verdzība

ir sistēma, tur nav glābiņa. No verdzības ceļš ved uz despotiju un no

tās uz verdzību. Kur vairums ļaužu piedzimst dzimtbūšanā, tur

neviens nav drošs par savu pēcnācēju brīvību. Un kas, kaut arī pats

būdams bez pēcnācējiem, nebēdā par [citu] pēcnācējiem, tas pieder

pie izmestajiem.

Vidzemē žēlojas, ka zemnieki esot neciešami slinki. Es tomēr

brīnos, ka viņi vēl tikdaudz strādā. Kādēļ lai vergs vairāk strādātu

nekā viņu spiež? Kas viņam dod paļāvību par ieguvumu? Vai lai viņš
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cērt namu, ja nezina, vai viņš un viņa dēls tajā drīkstēs dzīvot? Vai

lai viņš stāda koku, ja nezina, vai viņš un viņa bērni iegūs augļus?
Ir iebilsts, ka viņam tagad likums dod drošību. Likums vienmēr bijis
un ir nicināts. Nekad nedrīkstēja pārdot cilvēku, un tomēr ar viņiem

apkaunojošā kārtā tirgojas visos tirgos, mainotpret medību suņiem.

Laipnā Aleksandra valdīšanas laikā pat avīzes ir pilnas ar tādiem

cilvēku piedāvājumiem. „ Viņš ir mans dzimtcilvēks", kviec kāds

jauns dižciltīgais ar neizsakāmu nicinājumu caur uztūkušu degunu, kaut

viņa vectēvs varbūt vēl bija māklers pie Daugavas vai Ņevas, un

savelk muti nejaukā grimasē,
„ viņš ir mans dzimtcilvēks, un es ar

viņu varu daru ko gribu" . To viņš tad arī reizēm dara tik ģeniāli,

ka tas darītu godu Adramelecham.

Par tautu tiesībām un valsts tiesībām, diemžēl, jāpieņem mak-

sima — to ļaunumu, ko cilvēks var izdarīt, viņš laikam tiešām

izdarīs. Vēsturē tam ir vairāk apstiprinājumu nekā pretpierādījumu.

Kur bez valsts vēl kādam ir vara pār personām, tur cilvēcības

palladijs ir zudis.

Vēl tagad Vidzemē šur tur var dzirdēt atstāstām neģēlības, kas

apkauno cilvēciskos priekšstatus. Merķelis visumā lietas attēlojis

ļoti mēreni, kaut daži viņa minētie gadījumi nebūtu pierādāmi.

Zemniecēm liek zīdīt jaunus kurtus, un tas notiek vēl tagad. Protams,

viņas to dara labprātīgi. Ko gan nevar panākt ar zemnieldem Vidze-

mes muižnieks,kam izpildvara karājas pie jostas? Degvīna transporti

uz pilsētām un namu celšana pilsētās notiek kā agrāk kundziņu labā.

Vergam, protams, jābūt ļaunam. Nemaz nevaru iedomāties, ka

viņš varētu būt labs. Pazemojumi nomāc visu cēlo un labo. Ka kungam

par viņiem jāgādā, gan netiek izpildīts. Esmu redzējis ceļmalā

daudzus gaudenus, kam dūmu istabās izkostas acis un kam kungs

tagad atļāvis übagot savā pagastā. Viņš jau tos nevar sūtīt übagot

svešā pagastā, tomēr arī to viņi dara. Bukshevdena zemnieki dodas

lielā skaitā übagot uz Pēterpili. Fitinghofa zemnieki übago netālajā

Tērbatā, jo no Alūksnes līdz Tērbatai nebūs vairāk par trīsdesmit

jūdzēm. Bukshevdens, kaut izliekas par humānistu, ir viens no

stingrākajiem privilēģētajiem, un liberālisms, ko tur aplami sauc

par taisnīgumu, nav viņa garā.

Kā daudzās citās vietās, arī tur kristīgā ticība radījusi daudz

nelaimju. Važas ir kļuvušas nesaraujamas, jo mācītāji parasti iet
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roku rokā ar dižciltfgajiem vai pat paši ir pagaidu dižciltīgie un,

kristīgai mācībai par kaunu, nereti paši ļaunākie. Latviešiem, igau-

ņiem un somiem ir taisnība, ja viņi vāciešus uzskata par sava veida

ļaunajiem gariem. Tā kā debesis viņiem ļauj šeit tā trakot,tur viņiem
tiks radīta īpaša elle. . .

Vidzeme noteikti ir skaista, brīnišķīga un svētīta zeme. Krievi

to iekaroja. Lai provincei palīdzētu, kas gandrīz pilnīgi bija nopostīta
karā un mērī, ne vien noteica mērenas nodevas, bet arī atbrīvoja

iedzīvotājus no rekrūšu došanas. Sekas bija, ka dižciltīgie savus

ienākumus skaita simtiem tūkstošos, bet zemnieki dzīvo kāalucilvēki

un tikko atgādina cilvēcīgas būtes. Pēc simt svētīgiem gadiem bez

lielajām nelaimēm zemē iedzīvotāju skaits nav pieaudzis, tikai posts

uz laukiem ir vēl lielāks.
"

Citēšu vēl kādu posmu no Zeumes raksta par Krievijas ķeizaru
Pāvilu 1. 10

«Ikviens zina, ko nozīmē dižciltīgo tiesības daudzās

zemēs. Tomēr, kādas tās ir Vidzemē un kaimiņu provincēs, par to

inteliģencei citās zemēs nav jausmas. Ka Snells11
un Merķelis nav

pārspīlējuši, atzīst pat sapratīgākie no pašu apspiedēju vidus. Ikviens

ceļotājs, kas šais provincēs pastaigājoties nogriežas tikai mazliet

sānis pa labi un kreisi no pasta ceļa, nedēļas laikā var savākt ie-

spaidus, kas viņa sirdi nomāks visu mūžu. Piemērus, kas rada

sašutumu, viņš var novērot pat uz pasta ceļa. Merķelis runā par

Vidzemi. Viņu nelaimīgie brāļi smok zem vēl smagāka jūga, jo

Kurzemes muižniecība nerespektē savu vājo valdību. Ikviens pēc

paša iegribas ir vai nu labdaris, vai postītājs, tēvs vai tiranns savā

pagastā. Protams,ka Kurzemes dižciltīgajiem nebūt nebija pa prātam

Krievijas jaunā iekārta, un ģenerālim Pālenam, kam bija jānodibina
kārtība Jelgavā, saskaņā ar pasaules paražām rādīja gan laipnas

sejas, bet noskaņojums bija pavisam nelaipns. . .

"

Savā nepabeigtajā autobiogrāfijā, rakstot par Kanādas indiāņiem,
Zeume saka:

„
Kad franči vēl bija Kanādas kungi, viņi centās ar

saviem misionāriem amerikāņus [indiāņus] piespiest kļūt par kris-

tiešiem. Tādēļ vēl dažs labs vecāks cilvēks no viņiem, kad atskan

baznīcas zvans, met krustu un saka „au nom dc dieu, dv pērc, dv

fils et dv saint esprit" .

Tomēr liekas, ka tās viņiem ir vienīgās

valodas un reliģijas zināšanu atliekas. Angļi turpretim par misijas

darbu rūpējas maz vai nerūpējas nemaz. Tam arī nebūtu nekādas
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nozfmes, jo jaunatgrieztajiem ļoti labprāt ļauj nonākt latviešu un

igauņu stāvokli".
" 12

Ar šiem trim citātiem pietiks,lai rādītu Zeumes nostāju latviešu

dzimtbūšanas jautājumā 18. gadsimteņa beigās un 19. gadsimteņa
sākumā. Viņa vārdos nav Merķeļa patosa, bet tikai reāls un lietišķīgs

paša novērojumu tēlojums. Zeume arī nav par latviešiem tikdaudz

rakstījis kā Merķelis. Un tomēr paliek spēkā šī raksta sākuma teze,

ka Zeumem ir lielāki praktiski nopelni latviešu labā nekā Merķelim.

Iztirzājot šo problēmu, vispirms rodas jautājums, kādi šai ziņā

bija Merķeļa nopelni. Arveds fon Taube par to izsakās: „Ir grūti

noteikt, kādā mērā Merķelis ietekmējis zemnieku lietu reformu

norisi. Ir liecības, ka Merķeļa grāmata ir noskaņojusi ideālistiski

ievirzītos jaunos Vidzemes dižciltīgos par labu reformām. Landrāts

J.R.L. fon Himmelšerna, kam bija nopelni reformās, 1838. gadā

savās atcerēs rakstīja: ,Merķeļa grāmata ir ietekmējusi tā laika

jaunos ļaudis labvēlīgā virzienā. Es pats pie tiem piederu.'

Zemnieku emancipācijas praktisko norisi gan nenoteica pasaules
uzskatu teērētiķis Merķelis, bet kāds vīrs ar praktiskiem pieredzē-

jumiem — muižnieks un virsnieks Frīdrichs fon Zīverss.
" 13

Arī A.Švābe par zemnieku lietu reformas reālizētāju uzskata

Zīversu, ne Merķeli.
14

Par Zeumi turpretim jāsaka, ka viņš ne vien rakstos apkaroja

latviešu dzimtbūšanu, bet darīja kaut ko arī praktiski. Ir ļoti iespē-

jams, ka viņš ierosināja Jaungulbenes un Vabinas (Igaunijā) muižas

zemnieku brīvlaišanu, kas notika 1802. gadā un bija pirmais šāda

veida akts Latvijas vēsturē.

Abas šīs muižas piederēja ķeizara īstenam kambarkungam,

baronam (ar 1792. gadu — grāfam) Jakobam Johanam fgelštrēmam.

Viņa galvenā muiža bija Drūja Daugavas krastā Lietuvas pusē,

pusceļā starp Daugavpili un Drisu (Latvijas pusē atrodas Piedruja).
Vabinas muižu (Uelzen) viņš bija nopircis 1773., bet Jaungulbeni

1797. gadā. Gribētos apgalvot, ka šis grāfs fgelštrēms bija Zeumes

audzēkņa Igelštrēma tēvs un ka Planēra un Reismaņa minētā Igel-

štrēma muiža, kurā Zeume viesojās 1792. gadā ceļā uz Rīgu, bija

Drūja. Šis spriedums pamatojas uz fakta, ka tieši Drūjas un Vabinas

muižas īpašniekam grāfam Jakobam Johanam fgelštrēmam ir veltīta

Zeumes 1792. gada Leipcigas universitātes doktora disertācija latīņu
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valodā „Anna veterum cum nostris breviter comparata"
.

Veltījuma
teksts ir šāds:

„
Viro generosissimo, illustri, amplissimo, Joanni

Jacobo Igelstromio, Baroni Livono, augustissimi Romanorum impe-

ratoris clavigero ac protribuno, domino Ilceni etc.
15 Martā, kad

Zeumes disertācija bija pabeigta, īgelštrēmam vēl bija barona tituls,

jo grāfa titulu viņš ieguva jūnijā. Notikumu virkne liekas skaidra —

Zeume savu disertāciju pabeidz 1792. gada martā, to veltījot virām,

kas ir viņa audzēkņa tēvs. Pēc tam viņš to augustā pavada uz Drūju,
tad uz Rīgu un Tērbatu, un beidzot uz Pliskavu pie Jakoba īgelštrēma

brāļa — ģenerāļa īgelštrēma.
Ar pēdējo Zeume starp citu ilgi sarunājas par zemnieku brīv-

laišanas jautājumu, kļūst par viņa sekretāru Varšavā un 1793. gadā
veltf viņam savu nākošo rakstu „Ūber Prūfung und Bestimmung junger

Leute zum Militār"
.

Kaut arf Zeume pats tikai apliecina, ka ilgi runājis par zemnieku

brīvlaišanu ar ģenerāli īgelštrēmu, var droši pieņemt, ka viņam
šādas sarunas bijušas ari" ar pulkvežleitnantu Jakobu īgelštrēmu.

Katrā ziņā, neliekas nejaušība, ka Zeume pārrunā dzimtbūšanas

atcelšanas iespējas ar ģenerāli īgelštrēmu un ka pēdējā brālis desmit

gadus vēlāk atceļ dzimtbūšanu savās Baltijas muižās.

Jakoba Johana īgelštrēma rīcībai nav zināms neviens precedents.

Par saviem motīviem viņš rakstīja rezidējošam landrātam vēstulē,

kas vēl saglabājusies. l6Vēstules autors cer,ka viņa paraugam sekos

citi muižnieki un visi latviešu un igauņu zemnieki kļūs brīvi: „Tā

mans pirmais solis tuvinās laimei vienu miljonu cilvēku, kas mūs

visus paēdina ar savu čaklumu vaiga sviedros, ja vien daudz citu

manu cēli domājošo biedru man sekos.
"

Tālāk īgelštrēms raksta: „Mūsu senči, dižciltīgie bruņinieki,

Vidzemi gan vairāk pārņēmuši nekā iekarojuši, jo tās iedzīvotāji

bijuši mežoņi, kas baudījuši savu brīvību pilnīgā neziņā par visiem

cilvēku izgudrojumiem. Viņi bijuši laimīgi, bet neaizsargāti, tādēļ

viņus neiekaroja, bet ar niecīgām pūlēm pakļāva. Toreizējā polītiskā

stāvokļa dēļ šos nabaga nevainīgos brīvos mežoņus mūsu dižciltīgie

senči padarīja par vergiem, lai, izvadot cauri šādām šķīstīšanas

ugunīm, viņus sagatavotu laicīgai laimībai un pilnīgai brīvībai.
"

Šo vēsturisko izklāstu lasot mūsu tagadējo zināšanu gaismā, tas

ir pilnīgi jānoraida. Vispirms, pašu īgelštrēmu dižciltīgums nebūt
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nesniedzās līdz 13. gadsimtenim, jo zviedru muižniecības tituls

viņiem bija no 1645. gada, bet sakšu un poļu baronu tituls no 1739.

gada,
17

kas laikam bija saistīts ar Drūjas iegūšanu. Grāfu titulu

fgelštrēmi, kā jau minēts, saņēma 1792.gadā, bet visa viņu dižciltība

bija tikai trīs paaudzes veca.

Otrkārt, Latviju vācieši nebūt sev nepakļāva ar niecīgām pūlēm,

bet gan iekaroja smagās cīņās ar latviešu valstīm divi simti gadu

laikā.

Treškārt, verdzība Latvijā neradās 13. gadsimtenī, bet gan

tikai krievu laikos 18. gadsimtenī. Pat vieglā formā dzimtbūšana

bija kļuvusi sajūtama tikai 16.gadsimtenī. Tomēr īgelštrēma teiktais

bija saskaņā ar viņa laikmeta vēstures zināšanām, un svarīgāka par

šīm zināšanām ir viņa vēlēšanās darīt labu un novērst netaisnību.

Raksta turpinājumā īgelštrēms formulē sava laikmeta humānistu

centienus, kas bija arī Zeumes doma:
„ . . .ja tiešām gribam būt tie

un darīt to, ko izsalta vārds dižciltīgie (Edei) mūsu titulā, tad mums

jālikvidē verdzība, kas mūs apkauno un kas nospiež jau gandrīz 700

gadus mūsu maizes tēvus, Vidzemes zemniekus. Šī verdzība jāpār-

vērš ierobežotā personiskā un īpašuma brīvībā, kas kalpos viņu
īstākai un pilnīgākai laimei. Mums jāatdod cilvēkiem brīvība, ko

viņiem devis Dievs. Mums viņiem jādāvina brīvība, jo tie bija mūsu

senči, kas brīvību viņiem nolaupīja. Brīvība viņiem būs atlīdzība par

700 gadu verdzību, jo ar savu uzticīgo un derīgo darbu mūsu senčiem

un mums viņi to pilnā mērā nopelnījuši.
"

Runājot par saviem motīviem brīvlaišanā, īgelštrēms min arī

sava mirušā dēla vēlēšanos, jo ar to viņš bieži esot pārrunājis

brīvlaišanas iespējas. Ir iespējams, ka īgelštrēma motīvi, atlaižot

zemniekus brīvībā, nebija tikai ideālas dabas vien, kā viņš to tēlo

savos rakstos. Kā redzēsim turpmāk, viņa muižas bija apgrūtinātas

ar parādiem un ieķīlātas. Brīvlaišanas gaitā bija paredzēts, ka

zemnieki savas mājas izpirks. Tā varbūt grāfs cerēja izkļūt kaut

daļēji no parādiem. Liekas arī, ka starp zemniekiem bija grāfa

ārlaulības bērni. Turklāt grāfa senči bija grēkojuši pret zemniekiem.

Rakstnieka Jakoba Michaela Reinholda Lenca (1751—1792) lugā DER

VERVVUNDETE BRAUTIGAM tēlots barons īgelštrēms, kas sitis

savam sulainim. Kad pēdējais mēģina baronu nodurt, sulaini nodod

tiesai un izsūta uz Sibiriju. Lenčs šo traģēdiju pārvērtis komēdijā,
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bet varbūt šis notikums bija radījis grāfa vainas apziņu. Igelštrēma

motfvu tātad var būt vesels komplekss, un, cik svarīga loma šai

kompleksā būs bijusi Zeumes dedzībai, vēršoties pret verdzību, to

nekad nevarēs noskaidrot.

Šī raksta autors Jaungulbenes zemnieku brīvlaišanas norisi

aprakstīja jau 1939. gadā, tādēļ te pietiks tikai ar īsu galveno noti-

kumu attēlojumu. lß Kaut gan dažādu nelaimīgu apstākļu sagadīšanās

dēļ īgelštrēms zemnieku brīvlaišanu nespēja pilnīgi reālizēt, pats

brīvlaišanas deklarācijas parakstīšanas fakts, kura notika 1802. gada

26. maijā, ir sevišķi nozīmīgs Latvijas agrārvēsturē. Jāņem vērā,
ka ķeizara ukazs, kas vispār atļāva muižniekiem atlaist savus zem-

niekus brīvībā, ir izdots vēlāk — 1803. gada 29. februārī. Jautājums,

par cik īgelštrēma rīcība ietekmēja ķeizaru šādu ukazu izdot un par

cik tam, kā arī 1804. gada likumam netieši būtu pamatā Zeumes

ierosme, prasa vēl sīkākus pētījumus.

1802. gada 26. maijā īgelštrēms iesniedza tiesu iestādēm trijos

eksemplāros un rezidējošam landrātam vienā eksemplārā dokumentu,

kas aptvēra četrpadsmit ar pus lappuses. Tajā viņš deklarēja, ka

piešķir Jaungulbenes un Vabinas zemniekiem „ar nosacījumiem, bet

īstenībā pilnīgu, brīvību, nekaitējot savām, savu mantiniekuvai citu

muižu īpašnieku interesēm" . Zemnieki kļūst brīvi, sākot ar dekla-

rācijas parakstīšanas dienu. Brīvība piešķirta uz visiem laikiem, un

to nevar atsaukt nedz pats parakstītājs, nedz viņa mantinieki, nedz

citi Jaungulbenes un Vabinas muižas valdītāji.

Tomēr brīvlaistajiem jāpaliek zemniekiem, un viņiem nav tiesī-

bas atstāt ciematu (mājas) tukšu, nedz arī to visu vai daļu no tā

pārdot. Tikai tad, ja ciematā ir tikdaudz ļaužu, ka tas tos visus

nevar uzturēt, zemnieks var sūtīt bērnus mācīties amatā vai «māk-

slās". Šos amatniekus muižniekam nav tiesības aizturēt muižā, bet

viņš var tos aicināt tur strādāt kā brīvniekus. Saimnieks var ciematu

atstāt, bet tad viņam jāgādā vietnieks — brīvs cilvēks ar labu slavu,

kas prot saimniekot, kam pietiekami inventāra un kam nav parādu.

Arī pats kungs var saimniekam, kas vēlas doties projām, izraudzīt

vietnieku. Ja pēdējais būtu nebrīvs, tad, ciematu uzņemot, viņš kļūst

brīvs. Muižniekam gan ir arī tiesības to saimnieku zemi, kuri ar

viņa akceptu atstāj ciematu, pievienot muižai. Zemnieka brīvība

cieši saistīta ar ciematu. Patvaļīgi to atstājot, viņš brīvību zaudē.
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Vairāki panti dokumentā nokārto tieslietu jautājumus. Zemnieks

principā var muižnieku sūdzēt, bet muižnieks nevar zemnieku sodft

ādministrātfvā kārtā — pēdējais jānodod muižas zemnieku tiesai.

Nokārtots arf klaušu un nodevu jautājums, pie kam šos pienāku-

mus pret muižu zemnieks var izpirkt. Lfgums par to ir jāapstiprina

tiesai.

Kā redzams, Jaungulbenes zemnieku 1802.gada brīvlaišana nebija

pilnīga, tā bija tikai uzlabota novada būšana, bet tomēr liels solis

pretim brīvībai, salīdzinot ar dzimtbūšanu. Igelštrēma deklarācija

bija zemniekiem arī labvēlīgāka nekā 1804. gada Vidzemes zemnieku

likums (sk. ekskursu 119. un sek. lpp.).

īgelštrēma brīvlaišanas akts attiecās uz visai prāvu skaitu zem-

nieku. Spriežot pēc 1809. gada vakugrāmatas, Vabinas muižā bija

60 māju, bet Jaungulbenē 1804. gadā 42 ciemi un mājas. Šais 42

Jaungulbenes apdzīvotajās vietās bija 1441 iedzīvotājs, bet kopā ar

Vabinas muižu brīvlaišana skāra vairāk nekā 3000 cilvēku.

Šie trīs tūkstoši tomēr necik nedabūja baudīt īgelštrēma brīv-

laišanas akta augļus. 1804. gada februārī, atrazdamies Pēterpilī,

grāfs īgelštrēms nomira. Līdz ar to brīvlaistajiem sākās likstas,

kas viņus atgrūda atpakaļ dzimtbūšanas bezdibenī.

Izrādījās, ka īgelštrēms bija iestidzis lielos parādos. Lai

nodrošinātu parādu atmaksu, viņa muižas bija ieķīlātas kreditoriem.

Piemēram, Jaungulbenes zemnieku mājas un 116 pūrvietas muižas

ziemāju bija ieķīlātas Rīgas tirgotājam Johanam Gotlībam Benkam.

Priežukalna pusmuiža bija ieķīlāta Rīgas sedlinieku meistaram

Meirimun galma padomniekam fon Liphartam utt.

Parādu dēļ pēc īgelštrēma nāves viņa manta nonāca konkursā un

tika izūtrupēta. Cēsu zemestiesa aplēsa, ka Jaungulbenes muižas

ienākumi bijuši 2536, bet izdevumi 418 vecdālderi. Kapitalizējot

atlikumu, tiesa aplēsa, ka Jaungulbenes vērtība ir 42.360 Alberta

dālderi. Ūtrupē šo muižu nosolīja Kārlis Tranzē par 61.550 dālde-

riem, bet 1808. gadā to ieķīlāja savam brālim par 80.600 dālderiem

— tātad faktiskā muižas vērtība bija daudz lielāka.

Piedaloties solīšanā, Kārlis Tranzē protestēja pret īgelštrēma

brīvlaišanas aktu. 1805. g. 26. jūnija ūtrupes protokolā
19

ierakstīts :

„. . .

nachdem von der Kanzellev bekannt gemacht worden war, dasz

communis debitor weyl. Graf Igelstroem den Leuten die frevheit
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geschenkt habe, der Herr Hofrath von Transehe unter protestation
wieder die freilaszung der Neu-Schwanenburgschen Erbleute.

.
.bo-

ten...".

Šis ieraksts pilstiesas žurnālā ir epitāfija Jaungulbenes zemnieku

brīvībai. Lai gan ar to, ka Tranzē protestēja, brīvlaišana nebija
atcelta, tomēr pati ūtrupe nozīmēja zemnieku brīvības galu.

Pēc īgelštrēma mantas izūtrupēšanas proporcionāli apmierināja

viņa kreditoru prasības, un rezultātā palika nesegti parādi 300.000

rubļu apmērā. No juridiskā viedokļa raugoties, Jaungulbenes zem-

niekiem būtu bijis jāiesniedz tiesai sava prasība, novērtējot viņiem

piešķirto brīvību naudā. Tomēr tā bija tik smalka juridiska finese,

ka Jaungulbenes zemnieki to neaptvēra, un prasība laikam palika

neiesniegta. Kad 1806. gada 28.februārīpilstiesa apstiprināja Tranzē

tiesības uz viņa nosolīto Jaungulbenes muižu, viņš bija pārliecināts,

ka zemnieki prasību neiesniegs, tādēļ protokolā ir šāds ieraksts: 20

„. . .wogegen er [Transehe] ...auch keine Gewā'hr verlange, wenn

die Bauern aus einen Instrumente, so Gemeinschuldner [Igelstroem]

ertheilt, forderungen machten und obsiegten.
. .

n

.

Vienīgie, kas sūdzējās, bija brīvnieki Elstes (tagad Zviedrijā

dzīvojošās Benitas Veģa kundzes senči), bet viņi brīvību pieprasīja,

pamatojoties nevis uz Igelštrēma akta, bet gan 16. gadsimteņa
dokumentiem.21

Par Vabinas muižas zemnieku brīvību gan šis tas vairāk atspo-

guļojas tiesu aktīs. Dažus zemniekus, kam īgelštrēms bija piešķīris

brīvību vēl testamentā, aizstāvēja viņa draugs, barons Johans Šaum-

burgs. Vabinas nosolītājs Morics fon Gtersdorfs pilstiesai iesniegtajā

1806. g. 9. jūnija rakstā aizrādīja, ka 1804. gada likums pietiekami

nodrošinājis zemniekus, un nosauca Šaumburga argumentāciju par

eksaltētu rezonēšanu. Tiesa atzina, ka konkursa dēļ īgelštrēma tes-

taments nav stājies spēkā un zemnieki uz brīvību nevar pretendēt.
22

Kā redzams, īgelštrēma zemnield bija formāli baudījuši brīvību

kādus divi gadus. Tā kā viņu mājas bija ieķīlātas, faktiski viņi nekādas

pārmaiņas nejuta.

Ja īgelštrēma rīcību izraisīja Zeumes nostāja dzimtbūšanas

jautājumā, tad šis bēdīgais iznākums tomēr nevar mazināt Zeumes

nozīmi. Viņa iestāšanās pret latviešu zemnieku dzimtbūšanu vismaz

pārliecināja grāfus fgelštrēmus. Ģenerālis īgelštrēms pilnīgi atzina
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viņa viedokli, tikai jautāja, kā zemniekus varētu atlaist brīvībā.

Grāfs Jakobs Johans fgelštrēms no savas puses darīja visu, kas bija

viņa spēkos, lai saviem zemniekiem brīvību tiešām piešķirtu. Par

cik te bija Zeumes ietekme, par tik viņš kaut ko reālu bija panācis.

Turpretim Merķelis nepanāca nekā cita, kā tikai muižnieku naidu

pret sevi. Ja arī starp jaunajiem muižniekiem bija kādi, kas Merķeļa

idejām simpatizēja, nav zināms neviens gadījums, ka kāds tās būtu

mēģinājis reālizēt.

No šī viedokļa ir interesanti papētīt, kādas bija Zeumes un

Merķeļa attieksmes. Jau redzējām, ka viņi personīgi iepazinās 1796.

gadā Leipcigā. Zeume tur uzrakstīja dzejoli, ko Merķelis pievienoja

grāmatas DIE LETTEN pirmajam izdevumam, bet kā trūkst vēlākajos

izdevumos. Kāds spēcīgs pants no šī dzejoļa:

VVenn Banditen nur mit Dolchen morden,

Bleicht man ihren Schādel auf dem Rad;

VVenn der Nationen wilde Horden

Lānder vnirgen, ist es Heldentat.

Kamēr Zeume savos rakstos Merķeli piemin īsi, lietišķīgi un

mazliet kritiski, tikmēr Merķelis Zeumem veltījis garāku posmu savā

autobiogrāfijā. Citēšu no šī posma, kā Merķelis viņu raksturo:
23

„Nav iespējams viņu vērot, neapbrīnojot viņa stiprumu — tiklab

grūts, kā arī ļoti spožs stāvoklis viņu atstāj pilnīgi nemainīgu. Tomēr,

ja ņem vērā izaicinošās situācijas, kuras viņš piedzīvoja — kā tas

nāca, ka viņam nekad nebija ievērojamas, patstāvīgas lomas, ka viņš

nekad neveica kādu lielu vai vēsturiski svarīgu darbu? Viņam trūka

spēka. Gara stiprums ir saprāts un jūtas. Viņa raksti ir pilni gaišu

pārspriedumu un dzīvi izteiktu izjūtu. Gara spēks ir prāts un

fantāzija. Lielus, jaunus uzskatus viņā veltīgi meklēt. Viņš nekad

nav spējis radīt kādu mākslas darbu. Viņam ir labas izteiksmes

dāvanas. Tādēļ viņam izdevies vētrainā jūtu satraukumā radīt dažus

liriskus dzejoļus, kas savā ziņā ir izcili. levērojamākais no viņa

rakstiem, kas sacerēti, iepriekš pārdomājot, ir
„
Pastaigas" apraksts.

Tomēr tā vērtība slēpjas patiesīgumā, kā viņš savas īpatnības izteic.

Ja Zeumem būtu tikpat daudz rakstura spēka, cik stipruma, viņš.

jādomā, jau Amerikā būtu grozījis notikumu gaitu un britiem licis

dārgi samaksāt par to, ka tie viņu pret viņa gribu uz turieni aizveda
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Ja viņa prāts (Verstand) un fantāzija būtu bijusi lfdzvērtfga viņa

saprātam (Vernunft) un izjūtām, viņš būtu varbūt kļuvis par vienu no

savas tautas lielākiem rakstniekiem. Vflands viņu nosauca par patiesu

ciniķi ŠF vārda cēlākā nozFmē. Tas apstiprina manu spriedumu. Stoas

triumfs bija pretošanās, ne uzņēmība. Man liekas svarFgi, ka Zeume

klusībā sevi šai ziņā pareizi novērtē. Kādā no mūsu intimajām

sarunām es viņam pārmetu, ka viņš visos apstākļos savā dzFvē ir

vienmēr tikai centies glābt savu morālisko individuālitāti. Gāju tik

tālu, ka apgalvoju, ka tā ir lielumapazFme, ja pat šo individuālitāti

var upurēt lielai, labai idejai. Viņš nikni strFdējās pretF. Beidzot

viņš neapmierināts kratFja galvu viņa draugiem labi pazFstamā Fpat-

nējā veidā un izsaucās:
„
Laidiet mani mierā! Es piederu pie tiem

cilvēkiem, kas spēj teikt tikai — es negribu!
" ŠF sajūta varētu būt

cēlonis, kādēļ viņš tik labprāt un bieži dzFves ikdienišķībā teica —

es gribu! un pie tā arF nesatricināms palika. Tas tacu vienmēr bija

apgriezts — es negribu! "

Šo Merķeļa spriedumu Zeumes biogrāfs un rakstu izdevējs

Verners Krafts uzskata par „ievērojama gara [t.i., Zeumes] labo

un negātFvo Fpašību mīlestības pilnu raksturojumu". SF raksta

autoram turpretim liekas, ka šai raksturojumā neizpaužas Merķeļa

mīlestība pret Zeumi, bet gan skaudība. Skaudība par to, ka muižnieki

noraidFja Merķeļa vētraino, uz jūtām vērsto aicinājumu atbrFvot

latviešus no dzimtbūšanas jūga, kamēr uz prāta apsvērumiem

dibinātā Zeumes apcere par to pašu problēmu bija atradusi vismaz

vienu sekotāju, ko Merķelis, bez šaubām, zināja. Kaut Merķelis

apraksta savus 1795. gada iespaidus, manuskriptu viņš sagatavoja

iespiešanai labu laiku pēc Zeumes nāves.

Zeumes draugu vidū bija smalkjūtFgā dzejniece ElFza fon der

Reke (1756—1833). ArF viņa ir lFdz šim mūsu kultūras vēsturē igno-

rēta latviešiem labvēlFga vācu literāte. Citēšu šeit viņas dzejoļa

fragmentu, ko atrodam kādā F.Šillera rediģētā antoloģijā:

Des Herrschers VVeisheit schutzt das Land

Bei drohenden Gefahren.

Im Herzen trā'gt er jeden Stand,

VVird jeden so bewahren,

Dass nie ein Stand den andern drūckt;

VVer dafur sorgt, der macht beglūckt!



EKSKURSS

Salfdzinot 1804. gada Vidzemes zemnieku

likumu un īgelštrēma 1802. gada deklarāciju,

konstatējam sekojošo.

Kamēr 1804. gada likums atstāj kungam

mājas pārmācības tiesības pār klaušiniekiem,

deklarācija tās pilnīgi izbeidz. Rekrūšu do-

šana pēc 1804. gada likuma pāriet pagasta

ziņā, bet deklarācija to atstāj kungam saziņā

ar vagari un šķilteri. Jurisdikcijas jautājums
1804. gada likumā, protams, tika nokārtots

visas Vidzemes mērogā ar jaunu tiesu iekār-

tu, kamēr deklarācijai bija jāņem vērā pa-

stāvošā iekārta. Muižas ļaudis kā pēc dekla-

rācijas, tā pēc 1804. gada likuma joprojām

atstāti muižnieka patvaļā. Saskaņā ar dekla-

rāciju nebija iespējams kādu saimnieku pār-

celt no ciemata uz ciematu vai no muižas uz

muižu, ja vien viņi kārtīgi saimnieko. Pēc

1804. gada likuma šāda pārcelšana bija ie-

spējama, ja zemnieks pats bija ar mieru.

Kā pēc deklarācijas, tā pēc 1804. gada

likuma saimniekam nodrošinātas valdīšanas

tiesības pār ciematu, ko viņš var arī iegūt

īpašumā, izpērkot privātās reālnastas. Saim-

nieku var izraidīt no mājām, ja viņš neizpilda

pienākumus pret muižu vai nolaidīgi saim-

nieko, tikai deklarācija tādā gadījumā nepa-

redz mantinieku tiesības, kamēr 1804. gada

likums nosaka, ka likumīgi izraidīta saim-

nieka mājas saņem viņa mantinieki. Kā de-

klarācija, tā 1804. gada Vidzemes likums at-

ļauj zemnieku māju spridzināšanu (pievieno-

šanu muižai) — pēdējais muižas saimniecisko

apsvērumu dēļ, pie kam padzītais saņem at-

līdzību, kamēr deklarācija saista šo notiku-

mu ar saimnieka brīvprātīgu atteikšanos, bet

119
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pēdējam nekas netiek atlīdzināts, un viņš pats vēl nonāk dzimtbūšanā.

Kā deklarācija, tā 1804.gada likums paredz zemnieku pienākumu nor-

mēšanu. Ja likums šo jautājumu nokārtoja galīgi ar zemes kadastru,

tad deklarācija izsaka tikai principu, atstājot reālizēšanu turpmākam

laikam: pienākumi veicami saskaņā ar vakugrāmatām. Kā tās bija
domāts sastādīt, nezinām. Interesants, bet juridiski pilnīgi neizstrā-

dāts ir deklarācijas noteikums par reālnastu izpirkšanu naudā. Arī

šī jautājuma nokārtošana atstāta nākotnei, un nav zināms, ko īsti

īgelštrēms ar to domāja. Bet, iepazīstoties ar Jaungulbenes muižas

saimniecisko stāvokli, paliek iespaids, ka īgelštrēmam bija radusies

doma par zemnieku reālnastu izpirkšanu, tās kapitālizējot.

VĒRES

iLfgotņu Jēkaba LATVIEŠU LITERATŪRAS VĒSTURĒ (Rīgā

1908), nodaļā „
Vecā Stendera un viņa pēcnācēju laikmets", apakšnodaļā

„Atskats" bez Garlība Merkela vēl minēts Kārlis Frfdrichs Šulcs un

Frfdrichs Vilhelms Zfverss. Lfgotņu Jēkabs Merķeļa grāmatu DIE

LETTEN pazina pēc latviešu tulkojuma, kas pirmo reizi publicēts

1905. gadā (t.i.
,

111 gadus pēc oriģināla publicēšanas) ar nosaukumu

„
LATVIEŠI. No Garlieba Merkela. Tulk. A. Būmanis. A. Gulbja apg.

"

2Nedz M.Stepermanis (ZEMNIEKU NEMIERI VIDZEMĒ 1750-

---1784, Rfgā 1956), nedz A. Švābe (LATVIJAS VĒSTURE 1800—1914,

Stokholmā 1958) nepazfst Zeumi, kaut gan abu vēsturnieku temati to

prasftu.

3
J.G.Seume, MEIN LEBEN (1813); C. A. H. Clodius, FORT-

SETZUNG VON SEUME: MEIN LEBEN (Berlin 1826); VVolkan, „Johann

Gottfried Seume", ALLGEMEINE DEUTSCHE BIOGRAPHIE 34 (1892);

VVerner Kraft, „Einleitung"
,

J.G.SEUME PROSASCHRIFTEN (Koln

1962). Autoram, diemžēl, nebija tieši pieejama plašākā biogrāfija:

O.Planer und C.Reissmann, JOHANN GOTTFRIED SEUME, Ge-

schichte seines Lebens und seine Schriften (Leipzig 1898).

4Šf īgelštrēma vārds varētu būt: Gustav Otto Andreas von Igel-

strom. Gustava Hempela (Gustav Hempel) Zeumes kopoto rakstu

nedatētajā izdevumā ir pārspiesti 1801. gadā Rfgā izdotie Zeumes

dzejoļi, pievienojot arf pēc 1801. gada sarakstītos. To starpā ir kāds,

kas chronoloģiski tur nemaz neiederas. „Seiner theuern,verehrungs-
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wtirdigen Mutter bei der Feier ihres Geburtsfestes gewidmet den

18.Februar 1790 von Gustav Otto von Igelstr6m"(sk. V sēj. 194.1pp.)
.

Pēc stila tas ir neapšaubāmi Zeumes dzejolis, tādēļ secināms, ka

Zeume to sacerējis sava audzēkņa uzdevumā. Kāds 1777. gadā Vid-

zemē dzimušais Gustavs Oto Andrejs īgelštrēms ir publicējis darbu:

„Epitre sur les causes dc l'obscuritē et 1' incertitute qui regnent

dans l'ancienne histoire dc la Russie"
.

Vai tas būtu tas pats Zeumes

audzēknis? Un vai, tāpat kā minēto dzejoli, arf šo darbu Zeume būtu

sacerējis sava audzēkņa vietā?

5Par šo īgelštrēmu literātūrā ziņas ir ļoti juceklīgas. Pēc bio-

grāfiskās vārdnīcas RUSKU BIOGRAFIČESKU SLOVARJ VIII (1962.

gada fotoreprodukcija pēc 1896—1918. gada Pēterburgas iespieduma),

viņa vārds bija
„

losif Andrejevič", pēc Brokhauza enciklopēdijas

(F*.A.Brokgauz' & I.A.Efron, ENCIKLOPEDIČESKU SLOVARJ XII,

1894), tas bija „
Osip Andrejevič"

.

Pēc zviedru izdevuma SVENSK

UPPSLAGSBOK 14 (Malmo 1955), tas ir „Josif Andrejevitj" .

Tur-

pretim izdevumā GOTHAISCHES GENEALOGISCHES TASCHENBUCH

DER GRAFLICHEN HAUSER (Gotha 1915), 442. lpp. viņa vārds ir

minēts „Otto Heinrich"
,

bet tēva vārds
„

Gustaf Henric"
.

Nevar būt

šaubu, ka visos gadījumos minēta tā pati persona, jo tikai viens

ģenerālis īgelštrēms bija „sūtnis" Varšavā (otrs īgelštrēms Varšavā

bija majors, kas krita Kostjuško vadītās sacelšanās laikā — Zeume

viņam ir veltījis dzejoli). Nekādā ziņā grāfa īgelštrēma priekšvārds

nevarētu būt Osips, jo tas ir zemnieku vārds (sk. : V.Cernvšev,
„

Les

prēnoms Russes: formation et vitalitē", REVUE DES ETUDES

SLAVĒS 1934, XIV, 217. lpp.). Tomēr liekas, ka šai kļūdā ir mīklas

atrisinājums — Oto varēja viegli kļūt par Osipu, un tā kā Osips ir

krieviskais Jāzeps, tā šis Josifs varēja nokļūt literātūrā. Kā Henriks

varēja kļūt par Andreju, nevaru izskaidrot.

6
A. vonTaube, „

Garlieb Merkel", BALTISCHE KOPFE (Boven-

den 1953). Taube Grašu kļūdaini nosaucis par Grosu.

7
G. Merkel, DARSTELLUNGEN UND CHARAKTERISTIKEN AUS

MEINEM LEBEN (Leipzig 1840).

sO. Planer und C.Reissmann, op.cit., 81. lpp. Par šo izrakstu

no Upsalas universitātes bibliotēkas eksemplāra man jāpateicas
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J.Rudzftim un Ofelijai Jansonei. To saņēmu, kad biju jau aplēsis, ka

pirmo reizi Zeume varēja Latviju apmeklēt tikai 1792. gadā. Paldies

arf Ofelijai Jansonei par 17. vērē minētā vācu avota fotokopiju.

9
J.G.Seume, MEIN SOMMER 1805: 1879.gada izdevumā 105. un

sek. lpp. ; 1962. gada izdevumā 776. un sek. lpp.

10
J.G.Seume, PROSASCHRIFTEN (Koln 1962), 937. lpp.

URīgas domskolas rektors Kārlis Filips Snells (1753—1806)

publicēja grāmatu BESCHREIBUNG DER RUSSISCHEN PROVINZEN

AN DER OSTSEE (Jena 1794), kur kritizēta dzimtbūšana Baltijā.

12
J.G.Seume, PROSASCHRIFTEN, 146. un sek. lpp.

13a
von Taube, op.cit.

14
A.Švābe, LATVIJAS VĒSTURE 1800-1914, 60. lpp.

15
J.G.Seume, PROSAISCHE UND POETISCHE VVERKE (Berlin

[1879]), 35. lpp.

16Valsts archfvs (VA), Vidzemes bruņniecības archfvs, 974. nr.

Nedatēts raksts, saņemts 1802. g. 31. maijā. Sk. : E.Dunsdorfs,

„Jaungulbenes zemnieku brīvlaišana 1802. gadā", LATVIEŠU VĒS-

TURNIEKU VELTĪJUMS PROF. ROBERTAM VIPERAM (Rfgā 1939),

279. lpp.

l?
F.A.Brokgauz' &I.A.Efron, op.cit. GOTHAISCHES GENEA-

LOGISCHES TASCHENBUCH
...

1915.

18E.Dunsdorfs, op.cit., 266. un sek. lpp. Aprakstā autors vēl

nebija saskatījis brīvlaišanas sakaru ar Zeumi. īgelštrēma brīvlai-

šanas akta izvilkuma tulkojums iespiests: Edgars Dunsdorfs, SENIE

STĀSTI (Melburnā 1955), 146-148. lpp.
I9VA, Vidzemes pilstiesas žurnāls 1805. g. ,

404. lpp.
20VA, Vidzemes pilstiesa, 1806. g. civīlspriedumi, 538. nr. ,

101. lpp.
21VA, Vidzemes pilstiesa, īgelštrēma konkursa lieta I, 329. un

337. lpp.
22Ibid. 11, 171. fol.

23
G.Merkel, op.cit., 188—195. lpp.

24
VVerner Kraft, op.cit.

,
45. un sek. lpp.

25
F.Schiller (cd.), DIE HOREN (1797).
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LATVIEŠU MŪZIKA TRIMDĀ

Arnolds Šturms

Ir patiesi ļoti grūts uzdevums sniegt pilnfgu ainu par latviešu

mūziku mūsu trimdas 20 gados, jo esam izkliedēti gandrfz vai visos

pasaules kontinentos. Latviešu laikraksti brīvajā pasaulē ir vienīgie

ziņu sniedzēji par iezīmīgākajiem notikumiem mūsu mūzikas dzīvē

svešumā. Sevišķi skopas ziņas šo rindu autoram ir par Austrālijā un

Dienvidamerikā dzīvojošiem latviešu mūziķiem. Par Eiropas latviešu

komponistu un mākslinieku — atskaņotāju darbību pārskats ir pilnī-

gāks, jo vairāki izcili dažādās Eiropas valstīs dzīvojoši dziedoņi un

instrumentālisti koncertējuši šai kontinentā. Tāpat Eiropas latviešu

skaņražu darbi bieži atskaņoti šīs zemes koncertzālēs.

Divdesmit gari gadi, kopš esam prom no mūsu dzimtenes, ir

pietiekami ilgs laika sprīdis, lai rastos ieskats un arī vērtējums par

mūsu nacionālās kultūras tālāko veidošanos. Daļa trimdinieku, it

sevišķi Eiropā, uzskata, ka latviešu kultūra un mūsu rakstiem un

mākslai īpatnējais var rasties tikai zem Latvijas debesīm un ka

trimda ikvienam jaunrades darbam uzspiež svešuma zīmogu. Šāds

ieskats jānoraida kā nepamatots,un skeptiķiem lieku reizi jāatgādina,

ka ikviens nopietns latviešu mākslinieks trimdā, jauns vai vecs, kas

savā sirdī īsts un latviskajā pārliecībā stiprs, apzināsies savu cīņu
latviskās dvēseles saglabāšanā un mūsu kultūras turpināšanā. Neno-

liedzami, mūsu mākslinieku dzīves apstākļi svešumā ir visai nelab-

vēlīgi, jo ikvienam jācīnās, lai nopelnītu dzīvei nepieciešamo, bieži

strādājot nepiemērotu un nepatīkamu darbu. Par spīti sacītajam,

tomēr ir radušās ievērojamas kultūras vērtības ar paliekamu nozīmi

visās mākslas nozarēs.

Latviešu kultūras veidotāji — literāti, mūziķi, gleznotāji —

dzīvodami rietumu pasaulē, ir apaugļoti ar jaunām brīvās pasaules

mākslas idejām un savos darbos nevairās no laikmetīga mākslas

stila un jaunām aistētiskām doktrīnām, tomēr paturot īpatnēji

latvisko, ko viņiem diktē mūsu senču asiņu balss un mākslinieciskā

sūtība. Ja dažam konvencionāli domājošam latvietim mūsu modernāko

dzejnieku, rakstnieku un citu daiļradītāju darbi liekas nesaprotami

un sveši, tad vainojams pats vērtētājs, ne radītājs.
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Atskatoties uz Latvijas patstāvības laika mūzikas jaunradi, tagad

pēc vairāk nekā divu desmitu gadu atstarpes jāsecina, ka latviešu

mūzika, salīdzinājumā ar rietumu pasaules mūzikas attīstību, bija
visai konservātīva. Mūsu jaunie skaņraži, profesora Jāzepa Vītola

skolnieki, sava slavenā skolotāja ietekmē rakstīja izteiktā 19. gad-
simta romantisma stilā. Viņi pilnīgi ignorēja jaunos laikmetīgās
mūzikas pienesumus, ko deva šī gadsimta izcilākie komponisti, kas

vairāk vai mazāk ietekmējuši visu 20. gadsimta mūziku — Igors

Stravinskis, Arnolds Sēnbergs, Pauls Hindemits un Bela Bartoks.

Šis konstatējums nekādā ziņā nav pārmetums profesoram Jāzepam

Vītolam. Vītols mūsu apziņā ir un vienmēr paliks dzīvs latviešu

mūzikas simbols. Viņa spilgtā personība, lielā mākslinieciskā

pieredze un stingrā kritika īsā laika sprīdī latviešu mūziku izveidoja

par vērā ņemamu nacionālu mākslu. Latvijas konservātorijā viņš

turpināja tās pašas mūzikas tradicijas, kādas valdīja tā laika slave-

najā, bet citādi konservātīva jā Pēterpils konservātorijā, ar kuru

bija saistīti Vītola dzīves labākie gadi turpat četrus gadu desmitus

(no 1880. līdz 1918. gadam). Tādēļ arī varbūt saprotams, ka jaunā

Rietumeiropas mūzika viņam nebija pieņemama. Visi Vītola skolnieki

vēl arvien augstu novērtē Vītola skolā gūtos mākslas principus —

mūzikālās domas loģiku, formas skaidrību un izdomas bagātību.

Visumā latviešu mūzikas jaunrade svešumā joprojām ir 19. gad-

simta romantisma iezīmēta. Sevišķi tie skaņraži, kas skolojušies

pie profesora Jāzepa Vītola, ar maziem novirzieniem turas pie

romantiskā stila konvencionālajām tradicijām.

Mūzikas māksla veidojusies daudzus gadsimtus, un katrs laik-

mets nesis jaunus ieguvumus tās daudzveidīgajā attīstībā. Arīmūsu

dienās dzimst jaunas mūzikālās vērtības, tikai caurmēra klausītājs,

kas vēl arvien ir klasiskā un romantiskā perioda ietekmē, nav pie-

radis pie samērā radikālām pārmaiņām ar dominējošām disonancēm,

ritma maiņām, poliritmiem un neparastāku mūzikālo izteiksmi.

Tagadnes mūzikā iezīmīgākie novirzieni ir, tā saucamā, sēriju

mūzika, aleatoriskā mūzika, konkrētā un elektroniskā mūzika.

Aleatoriskās un elektroniskās mūzikas mūžs vēl īss, šie mūzikas

veidi vēl ir tikai sākuma stadijā. Konkrētai jeb eksperimentālai

trokšņu mūzikai pagaidām ir sensācijas raksturs, bet sēriju mūzika

liekas jau izsmēlusies un nonākusi strupceļā. Noteiktām formulām
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dominējot, tā nepieļauj jūtamāku komponista individuālitāti un var

sniegt visai maz oriģinālu ideju, lfdz ar ko interese par tādu mūziku

ārpus profesionāļu aprindām nepieaug. Arf latviešu mūziķu saimes

vidū ir skaņraži, kas nevairās eksperimentēt ar laikmetīgās mūzikas

jauninājumiem, lai gan šāda, zināmā mērā eksperimentāla, mūzika

nav viņu mērķis, bet gan palfglfdzeklis jaunu ideju un mūzikālo domu

spilgtākai atklāsmei. Ar pāris izņēmumiem modernie latviešu skaņ-
raži nav ekstrēmi laikmetīgās mūzikas pielūdzēji — viņu darbos

valda stingra uzbūve un izteiksmes mērķtiecība, atturība un pat

zināma veida romantisms. Uzmanīgākam klausītājam nepaliks arī

nepamanīts latviskais iekrāsojums vai nu melodikas vijumā, vai

ritmikā, vai skaņu kopīgajā koloritā. Ka moderno latviešu komponistu
mūzika ir latviska, to pierāda piemērs, ko lasām THE NEVV YORK

TIMES recenzijā 1964. gadā par kādu latviešu koncertu Ņujorkā —

„Melodic lines, usuallv m the songs, but sometimes m piano pieces,

suggested the national origin of the writers but there was a hearten-

ing modern spirit m the music asa whole" (T. Ķēniņa sonāta klavie-

rēm, A.Šturma solo dziesmas un svīta klavierēm).

Izcila vieta mūsu trimdas mūzikas jaunradē pienākas Jānim

Mediņam. Ar savu darbu pēdējos 20 gados viņš ierakstījis spožas

lappuses mūsu mūzikas vēsturē. Šai laika posmā Mediņš radījis

daudz lielu formu darbus ne vien instrumentālajā mūzikā, bet arī

vokālajā laukā. No diezgan konvencionāla romantika, kādu viņu

pazinām dzimtenē, Mediņš trimdā kļuvis par mērenu modernistu,

tomēr nezaudējot savus raksturīgos vaibstus. Viņa darbi pauž indi-

viduālitāti, un tajos jūtams mūsu folkloras gars. Šī posma izcilākie

darbi simfoniskam orķestrim ir „Rapsodija", 1. un 2. „ Latvju

deja", 3—6.
„

Latvju deja"
,

kā arī
„

Koncerts čellam",
„

Koncertino

vijolei" un
„

Tautas dziesmu rapsodija" divām vijolēm. Bagāts

devums arī kamermūzikā —

„
Stīgu kvartets"

, „
Klavieru kvintets

"

,

„
Latvju dainas" klavierēm, vijolei un čellam, 2.„Trio" klavierēm,

vijolei un čellam, kā arī sonātas klavierēm, vijolei, čellam, altam,

obojai un akordeonam, pa sonātīnai flautai, obojai, klarnetei, čellam,

klavierēm, „Rapsodija" divām klavierēm, «Improvizācija čellam",

„Svīta čellam", kā arī vairāki mazāku formu darbi dažādiem in-

strumentiem. Mūzikāli iezīmīgas ir viņa četras kantātes solistam,
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korim un orķestrim vai ērģelēm — „RFga", „
Maldu laikā"

, „
Diev-

galda liturģija" , „Aglonas dievmātei" un 11 latviešu tautasdziesmas

solo balsij ar orķestri. Trimdas posmā radušās kādas 30 solo dzies-

mas ar klavieru pavadījumu, kā arf izcilais cikls augstai balsij „In

signoDomini" (V. Strēlertes teksts). Visumā šais darbos harmonija

kļuvusi asāka, ar disonancēm bagātāka. Vairākās pēdējā gadu desmitā

rakstītajās kompozicijās saklausāmi polikordi un pat politonālitāte.

Melodiskā līnija bieži lakoniska, veidota nekonvencionālos lēcienos;

ritmi šķautnaini. Instrumentācija simfoniskajos darbos un kamer-

mūzikas ansambļos spoža un skanīga ar īpatu koloritu, kas izceļ viņa

raksturīgo harmoniju. Darbu lēnās daļas allaž veidotas plašās līnijās

dziļā kantilēnā ar lielu izteiksmes spēku. Vairāk vai mazāk tās

sakņojas līdzīgi mūsu tautas mūzikai kādā no senās baznīcas mūzikas

toņkārtām, un varbūt taisni tādēļ Mediņa mūzika latviešiem tuva un

mīļa. Instrumentālajā mūzikā dažreiz gan varētu vēlēties skaidrāk

izteiktu formu, kurā mūzikālais saturs ietverts. Vienu otru reizi

klasiski veidotajās mūzikas formās, piemēram, sonātās, trio vai

kvartetos, iezogas pa liekvārdībai vai rapsodiskam gājienam. Sav-

dabīgas ir Mediņa jaunās solo dziesmas. Tajās komponists atklājas

ar jaunu pieeju ne vien melodikā, bet arī harmonijā un apdarē.

Salīdzinājumā ar viņa agrākajām populārajām dziesmām, piemēram,

„Glāsts",
„ Pieskaņa", „Tas bij toreiz", jāsecina, ka jaunās dziesmas

ieguvušas dziļāku mūzikālo domu atklāsmi. Arī komponēto dzejoļu

izvēle dažādāka nekā agrāk — tā sniedzas no rotaļīgajām „
Runča

dziesmām" (Elzas Ķezberes vārdi) līdz Veronikas Strēlertes apskaid-

rotajam, dziļas mūžības apdvestajam ciklam
„

In signo Domini"
.

Otrs mūsu komponistu saimes seniors — Ādolfs Ābele trimdas

posmā bijis mazāk ražīgs par Jāni Mediņu. Sirmais skaņradis vis-

dziļāk sevi izteic kora un solo dziesmās, kas valdzina ar savu

neparasti smalko apdari un klasisko stila skaidrību.Rēns,apskaidrots

mirdzums izjūtams pēdējos 20 gados komponētajās kora dziesmās

„ Lūgšana",
„

Lāses", „
Mazs saules stariņš", „Reiz stāvēja nabags

ceļmalā". īpatnējas un Abelem raksturīgas ir viņa jaunās solo

dziesmas, kurās, tāpat kā pēdējos tautasdziesmu apstrādā jumos

solo balsij ar klavierēm, komponists nevairās no diezgan asām

disonancēm un laikmetīgāka skaņuraksta. levērojams darbs ir Zie-

meļamerikas latviešu kultūras fonda godalgotā „ Fuga ērģelēm" . Tās
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mūzikālais saturs un formas skaidrība apliecina komponista augsto

meistarību.

Sevišķi ražfgs ir mums pazīstamais kora dziesmu autors Valde-

mārs Ozoliņš. Trimdas posmā komponēto darbu skaits sniedzas

krietni pāri par simtu. Bez vokālās mūzikas viņš komponējis arf

simfonisku mūziku — svītu „Sprīdītis", poēmu „Daugava", sēru

maršu „T.Reitera piemiņai", kā arī „Stīgu kvartetu" un „Trio"

vijolei, čellam un klavierēm. Simfoniskie darbi, šķiet, vēl nav

atskaņoti, tāpat kā stīgu kvartets, bet, spriežot pēc Indianapoles

latviešu dziesmusvētku jaundarbu koncertā dzirdētā trio, jākonstatē,

ka instrumentālā mūzika nav Ozoliņa stiprā puse
— instrumentācija

neizkārtota, forma neskaidra. Klavierēm viņš uzrakstījis divas

sonātas, deju svītu un vairākas miniatūras. Pēdējos gados Ozoliņš

izdevis trīs solo dziesmu krājumus — SARMOTAI DVĒSELEI, MIGLĀ

ASARO LOGS un DZIEDOŠĀ SMELDZE. Viņš komponējis mūziku arī

vairākām lugām, daudz kora dziesmu un kantāti
„
Dziesmu Daugava"

jauktajam korim ar orķestri. Ozoliņa mūzikai piemīt izteikts 19.

gadsimta romantisms, kas pēdējos gados gan tiecas pēc krāsainākas

harmoniskās paletes un laikmetīgākas apdares. Tomēr tai vēl arvien

ir konvencionāls raksturs, bez spilgtāk izteiktām personības iezīmēm.

Samērā daudz rakstījis arī Bruno Skulte, sevišķi vokālajā

mūzikā. Viņa lielākie darbi — opera „
Vilkaču mantiniece"

,
kantātes

„Dievs, Tava zeme deg" ,
„Dziesmu vairogs" un poēma „Daugava" .

Viņa spalvai pieder vairāld kamermūzikas darbi, kā arī lielāks skaits

kora un solo dziesmu. Skulte palicis uzticīgs savam konvencionāli

romantiskajam stilam. Viņa mūzikai palaikam pompozs raksturs un

romantiski sentimentāls apakštonis.

Ar visai interesantām kora dziesmām, piemēram, „Notturno",

„Rīts",
„
Klusās dienas brīnums", latviešu kora repertuāru papil-

dinājis Helmers Pavasars. Viņa mūzika saista ne vien ar izsvērto

apdari, bet arī ar izjūtu smalko iekrāsojumu. Izcils ir viņa garīgās
mūzikas darbs „Sub pondere" jauktajam korim un ērģelēm. Kvalitātīvi

vērtīgas ir Pavasaram raksturīgajā izsmalcinātā stilā komponētās

solo dziesmas ar klavieru pavadījumu.

Jāņa Norviļa jaunrades pamatā gandrīz vienmēr mūsu tautas

mūzikas principi. Viņa daudzajās kora dziesmās skan līdzi kāda

apslēpta folkloriska stīga, piemēram, dziesmā
„ Zāļu diena 1919".
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Norvilis ir ari" viens no mūsu visizcilākajiem tautasdziesmu harmo-

nizētajiem, savas mākas vainagojumu sasniedzot Ziemeļamerikas
latviešu kultūras fonda godalgotajā teiksmā

„ Nedēļa latvju sētā"

jauktajam korim. Interesantas problēmas tfri etnogrāfiskās mūzikas

laukā komponists risina arf instrumentālajā mūzikā, izmantodams

tautasdziesmu melodijas par tēmām polifoniska rakstura ērģeļfugās,

kas, šķiet, lfdz šim ir pavisam jauns mūsu tautas mūzikas izmanto-

šanas veids.

Triju operu un divu baletu autors Jānis Kalniņš, šķiet, bija

pirmais latviešu komponists, kas trfsdesmito gadu sākumā, meklē-

dams jaunu izteiksmes veidu, novirzījās no kupli salapojušā latviešu

mūzikas romantisma. Viņa operai „Hamlets" ir radniecība ar

modernās vācu mūzikas lietišķību. Asās disonances un askētiskā

mūzikālā valoda darbam piešķir dziļi drāmatisku ekspresiju ar

izteiktas individuālitātes iezīmēm. Taču drfz pēc šf darba, trfsdesmito

gadu beigās, Kalniņš pievēršas romantiskajam mūzikas stilam, kam

paliek uzticīgs vēl tagad. Mūsu trimdas Vācijas posmā viņš saraksta

savu pirmo simfoniju un koncertu klavierēm, kora dziesmas — starp

tām izcilās „ Pirmā nakts" un «Pavasara dienas" — kā arf dažas

solo dziesmas. Kopš 1948. gada Kalniņš dzfvo Kanādā, kur viņš

sarakstījis vairākus lielus darbus —

„Svmphonv of the Beatitudes",

„The Potter's Field" solistiem, korim un simfoniskam orķestrim;
divas garīgas kantātes (viena solo balsīm, otra korim un ērģelēm),

„
Communion Service" korim un ērģelēm, „

Koncertu" klarnetei,

mežragam un orķestrim, „
Mūziku" stīgu orķestrim, „Sonātu" un

10 prelūdijas ērģelēm, „Sonātu obojai" un lielāku skaitu dziesmu

korim un solo balsij,gan ar garīgiem, gan laicīgiem tekstiem latviešu,

angļu un latīņu valodā. Jāņa Kalniņa mūzikai allaž klasiska formālā

struktūra. Harmonija, lai arī konvencionāla, ir visai interesanta un

arī savdabīga.

Vidējās paaudzes komponists Viktors Baštiks komponējis vairāk

nekā 100 kora un solo dziesmu, pārsvarā reliģiska satura. Lielākie

darbi ir kantātes „Draudze", «Kristus svētības vārdi" un «Latvju

balāde" . Baštika mūzika allaž labas skolas iezīmēta ar veiklu kom-

pozitorisko techniku kā polifonā, tā homofonāapdarē. Baštiks lielāko

tiesu rakstījis tradicionālā garā, bet pēdējo gadu darbos viņa skaņu

palete kļuvusi krāsaināka, ar lielāku izteiksmes dažādību.
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Romantiskā stilā ar vairāk vai mazāk jūtamu novirzīšanos vokālu

mūziku vēl komponējis Arnolds Kalnājs, Leonīds Slaucītājs, Haralds

Berino, Tikla Ilstere, Arvīds Purvs, Imants Sakss, Jānis Kalnietis,

Andrejs Jansons, Eižens Freimanis, Voldemārs Dobrovoļskis, Ralfs

Alunāns, Daumants Vītols, Alfrēds Štrombergs un aizsaulē aizgājušie
— Ērika Freimane, Voldemārs Linde un Jānis Cīrulis. Līdzīgā ievirzē

instrumentālus darbus rakstījis Viktors Ziedonis un Knuts Lesiņš.
Aizsaulē aizsauktais Jēkabs Poruks trimdā rakstījis maz — tikai

dažas kora dziesmas, starp tām smalki veidoto, īpatnējā, diezgan

disonējošā kontrapunktā tverto
„
Par katru stundu", kas vēl nekur

nav atskaņota.
Moderni harmonizētas latviešu tautasdziesmas korim un dažā-

diem instrumentiem rakstījis Andris Vītoliņš Zviedrijā, tāpat arī

dažas dziesmas solo balsij ar klavierēm.

Pāreju no konvencionālā romantisma uz laikmetīgo mūziku

iezīmē divu Jāzepa Vītola skolnieku Alberta Jēruma un Eduarda

Sēnfelda darbi. Abu skaņražu kompozicijās jūtamas 19. gadsimta
tradicionālās mūzikas schēmas, kuras viņi sniedz 20. gadsimta

modernajā apdarē. Visai bagāts ir A.Jēruma solo dziesmu devums

— tas tuvojas jau ceturtam desmitam. Vairums dziesmu apvienotas

ciklos, piemēram, „
Četras dziesmas" balsij, stīgu kvartetam un

klavierēm, «Miniatūras",
„

Nakts dziesmas". Jēruma skaņuraksts

pēdējā laikā kļuvis caurspīdīgāks, harmoniskie izteiksmes līdzekļi,

salīdzinājumā ar agrākajiem darbiem, lietoti visai askētiski, kas

vina mūzikā rada jaunas līnijas aistētiskajā gaisotnē. Instrumentālajai

mūzikai Jērums pievienojis
„

Sonātu vijolei"
,

«Meditāciju",
„Figū-

rālās prelūdijas klavierēm" un
„

Sonātu" čellam un klavierēm.

Arī Šēnfelds latviešu mūzikā ienes jaunas vēsmas. Viņa jaunās

solo dziesmas, izņemot ciklu «Elementi" un
„

Vakardziesmu"
,

plašākai publikai gan vēl maz pazīstamas. Viņš komponējis arī kora

dziesmas un darbus ērģelēm, klavierēm un orķestrim. Šēnfelds

nevairās eksperimentēt ar disonējošām harmonijām, lai gan pašos

pamatos viņa radītajā mūzikā jūtams zināma veida konvencionā-

lisms.

ledziļinoties to komponistu darbos, kas bijuši labi pianisti, pie

kādiem skaitāms Volfgangs Dārziņš, ir pierādījies, ka viņu patiesā,

iekšējā pasaule visdziļāk un pārliecinošāk atklājas klavierdarbos.
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Brfvi rīkodamies ar savu instrumentu, viņi var rast jaunus klavier-

technikas paņēmienus, meklēt jaunu mūzikālo izteiksmi un dot kon-

krētu izpaudumu idejām, kas radušās viņu prātā un fantāzijā. Dārziņš

tāpēc izvirzījies par vienu no mūsu vislabākajiem un oriģinālākiem

klavierdarbu komponistiem. Viņa klaviermūzika saista ar individuālu

klaviertechniku, mūzikālās domas skaidrību un arī ar latviešu

folkloras garu. Dārziņš savos klavierdarbos, it sevišķi pēdējā laikā

rakstītajos, atmetis to stingro likumību, kāda valda klasiskā un

romantiskā laikmeta mūzikas likumgrāmatās, un radījis jaunu pieeju

melodikā un ritmā. Viņa harmonijā nav spilgtu jauninājumu, tomēr

tā ir svaiga, izmeklēta, izsvērta un ar krāsām bagāta. Tā sevī nes

īpatu un spirgtu mūsdienu garu. Lai piekļūtu tuvāk senatnei un izteiktu

tās īpatnību, komponists bieži vien apzinīgi lieto diatonismu, kas

raksturīgs arī tautasdziesmām. Viņa klavierdarbos klausoties,brīžam

var likties, ka dzirdam ieskanoties pavisam autentiskus folkloras

elementus, kaut gan skaidri zinām, ka tie ir oriģināli radīti darbi,

kuros tautmelodijas tieši nekad nav izmantotas. Ar to Dārziņš pierāda

savu neapstrīdāmo oriģinālitāti un nacionālo piederību. Viņam ir

noteikta vieta ne vien latviešu mūzikā,bet arī starptautiskajā mūzikas

pasaulē. lezīmīgākie klavierdarbi ir divas sonātas, «Svīta A"
,

„Trittico barbaro"
,

„Treludes" un vairākas mazas svītas. Liels un

nozīmīgs darbs ir Dārziņa aranžētās vairāk nekā 200 latviešu tautas-

dziesmas solo balsij un klavierēm.

Vārdu starptautiskajā mūzikas pasaulē ieguvis vidējās paaudzes

skaņradis Tālivaldis Ķēniņš. Kaut gan komponists aktīvi darbojies

tikai 20 gadu, viņa darbu klāsts visai plašs un daudzpusīgs — simfo-

nija, trīs kantātes, orātorija „Dāniels", divi klavierkoncerti, sonātas

klavierēm, vijolei, čellam, vairāki kamermūzikas darbi instrumen-

tāliem ansambļiem, kā arī dziesmas korim un solo balsij klavieru

pavadījumā. Vairāki viņa darbi atskaņoti Eiropā un Amerikā starp-

tautiskos mūzikas festivālos, koncertos un radiofonos. Studējot

Parīzes konservātorijā franču modernās skolas izcilo pārstāvju

— Olivjē Mesiāna (Olivier Messiaen) un Tonija-Obēna (Tony-Aubin)

vadībā, Ķēniņš absorbējis franču laikmetīgās mūzikas izteiksmes

līdzekļus, kurus viņš lieto visai vērienīgi savu mūzikālo ideju īste-

nošanai. Ķēniņa darbos laimīgi un izlīdzināti apvienots intelekts ar

emocionālo pārdzīvojumu. Respektējama viņa komponēšanas technika,
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mūzikālās domas loģika un formas skaidrība. Komponistu saista

senās, klasiskās mūzikas formas — fuga, kanons, variācijas. Kaut

arF mūzikas formas klasiskas un šķietami ar vēsu un loģisku prātu

veidotas, Ķēniņa darbos tomēr saklausāma silta, gandrFz romantiska

noskaņa. Pat mūzikai, kuras melodika veidota neparastā progresijā

un kas harmoniski piesātināta ar nekonvencionāluakordu kombināci-

jām, piemīt sava veida romantiska gaisotne.

Arnolds Šturms pēc kompozicijas kursa beigšanas Džordža

RFbodija (George Reabodv) kolledžā ASV kompozicijai sāk pievērsties

tikai piecdesmito gadu sākumā. Viņš, šķiet, ir pirmais latviešu

skaņradis, kas pievērsies atonālajai 12 toņu jeb, tā saucamai, sēriju

sistēmai. Sai stilā, gan ar jūtamu impresionisma iekrāsojumu, viņš

sarakstFjis „1. svītu" flautai un orķestrim, bet savos vēlākajos
darbos atgriezies pie cita, daudz mērenāka mūzikālās izteiksmes

veida. Meklēdams jaunas, neparastas skaņu krāsas harmoniskajā

apdarē, Šturms tiecas pēc oriģinālitātes mūzikālā tvērumā, tomēr

paturot klasiskās mūzikas formālo struktūru. Viņš komponējis lielāko

tiesu kamermūziku un solo dziesmas. Pazīstami viņa trīs solo

dziesmu cikli —

„
Četras liriskas dziesmas", „

Četras dziesmas

baritonam" un
„

Četras dziesmas"
.

Jaunus ceļus tautasdziesmu apdarē meklē komponists Longins

Apkalns. Ja līdz šim latviešu komponisti atbalstīja Jurjānu Andreja

nodibināto uzskatu, ka mūsu tautasdziesmas harmonizējamas dia-

toniski, tāpat kā veidota to melodija, tad Apkalns šai domai nepie-

vienojas un cenšas pierādīt, ka mūsu tautasdziesmas nebūt necieš,

ja tās ietērpj daudz vairāk komplicētā harmonijā, ieskaitot chroma-

tismu un asas disonances. Apkalna latviešu, kā arī cittautu (čigānu,

ungāru) tautmelodiju apstrādājumi solistiem, korim un orķestrim

guvuši ievērību vācu radiofonos un koncertzālēs. Monumentāls darbs

ir Apkalna kantāte
„Jāņu dziesmas" solistam, korim un orķestrim.

Tajā netrūkst laimīgi tvertu posmu, bet visumā darba apdarei pie-

trūkst stingrāk izturēta stiliskā saliedējuma ar Jāņu dziesmu melo-

dijām, līdz ar ko tam zūd folkloriskā gaisotne. Interesantas, bet ne

pārāk savdabīgas ir viņa astoņas solo dziesmas augstai balsij ar

klavierēm. Raksturīgas un apdarē oriģinālas, nezaudējot latvisko

seju, ir Apkalna
„

Četras bēru dziesmas" korim un orķestrim —
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„Jūdziet bērus", „Gausi brauca vedējiņa", „Es visu viesiņu gaidītāja",

„Ko mēs labu pārnesami"
.

Aleksandrs Okolo-Kulaks komponēt sācis jau Latvijā,bet trimdas

gados viņa darbi rāda pievēršanos ne vien dažādām mūzikas formām,

bet ari* sekošanu laikmetīgās mūzikas daudzpusībai,nevairoties pat no

elektroniskās mūzikas. Okolo-Kulaka stils radniecisks impresionis-

mam, bet ar laikmetīgāku noslieci apdarē. Plašākie darbi ir
„

Četras

gleznas" čellam un klavierēm, kantāte
„Spīdolas vēstījums" un

simfoniska poēma
„

Pavasaris" (baleta svītas veidā). Viņš rakstījis
arī solo un kora dziesmas, kā arī miniatūras klavierēm.

Jaunais skaņradis Gundaris Pone, kas darbojas Ņujorkā par

universitātes profesoru mūzikas teorijā un kompozicijā, mūziku

studējis ASV un 1962. gadā Minesotas universitātē ieguvis doktora

grādu teērijā un kompozicijā. Gundaris Pone pieder pie avangarda

komponistu saimes ar zīmīgām novātoriskām idejām. Viņš ne tikvien

aizsteidzies tālu priekšā konservātīvās mūzikas jēdzieniem un tās

izteiksmei, bet radījis pat jaunus mūzikālās grafikas principus,

jaunas, nekonvencionālas skaņu notācijas. Balstoties uz jaunās

mūzikas grafikas, viņš attīstījis arī oriģinālu teoriju, kas varētu būt

iedīglis jaunām, neparastām mūzikas formām nākotnē. Dažos darbos

viņš mēģinājis panākt sintēzi starp diviem pretpoliem — sēriju

mūziku, kas balstās uz ritma un melodikas noteiktības, uzrakstītas

konvencionālā nošurakstā,un aleatorisko mūziku, kas pieļauj atskaņo-

tājam daļēju vai pilnīgu brīvību kā ritma, tā skaņu ilguma un augstuma

veidojumā, kā tas norādīts jaunattīstītajā skaņu grafikā. Viņa lielākie

darbi ir „Sinfonia concertante"
, „

Koncerts vijolei", „Sonāta solo

bračai"
,

orātorija „Dāniels" un
„ Stīgu kvartets"

.
Rakstījis arī solo

dziesmas un darbus klavierēm.

*

Salīdzinājumā ar pārējām mākslas nozarēm — literātūru un it

sevišķi tēlotājām mākslām — radošai mūzikai ir maz sekotāju, par

ko nopietni jāpadomā, ja negribam, lai mūsu nacionālās mūzikas

jaunrade tuvākā vai tālākā nākotnē pilnīgi apstātos. Vairāk iepriecina

mūsu jaunie mākslinieki — atskaņotāji, lai gan tūdaļ jāpiebilst, ka

īsti spilgtu talantu viņu vidū maz. Bieži mākslinieka vārdu valkā ne

sevišķi talantīgi, savam uzdevumam nesagatavoti priekšnesumu
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sniedzēji, kas atbaida inteliģentākus klausītājus, un rezultāts ir

tukšas latviešu koncertu zāles. Šāda parādība vērojama Amerikā,

bet jādomā, ka lfdzfga aina ir ari" citās zemēs. Tomēr ar prieku

varam konstatēt, ka trimdā ir izauguši jauni vērā ņemami koncertu

mākslinieki — soprāni Irma Kurme, Milda Grimma-Štrausa, Rita

Dzilna-Zaprauska, Astra Kalniņa, Velta Stota, mecosoprāns Valija

Mellina-Bumbule, alts Antoniņa Vaivode, baritoni Jānis Klavinš,
3 ' 3 ' 3 3'

Visvaldis Gedulis, Andrejs Kurmiņš (visi ASV), soprāns Irēne

Pētersone-Dzene, mecosoprāns Renāte Gutmane, baritons Longins

Apkalns (visi Vācijā), baritons Kārlis Bauers-Zemgalis (Šveicē),
baritons Dzintars Veide (Austrālijā); pianisti: Verēna Stelpe-Dam-

brāne, Ingrida un Karfna Gutberga, Uga Grants, Ilgaßekšāne, Egils

Ozoliņš, Brigita Ritmane (visi ASV), Vera Leinvēbere, Arturs

Ozoliņš, Ilze Štrāla-Didrichsone (visi Kanādā), Guna Kurme (Zvied-

rijā), Māra Biezaite, Zane Volkova-Rītere (Austrālijā); vijolniece

Norma Auziņa (ASV), vijolnieki Mairita Larsena, Gunārs Larsens,

Ēriks Kļaviņš (Austrālijā); čellinieki Ingus Nāruns (ASV), Jānis

Laurs (Austrālijā); obojists Andrejs Jansons (ASV); flautisti Juris

Menke (ASV), Maija Lielause (Anglijā); ērģelnieki Aldis Lagzdiņš,

Anatolijs Bērzkalns (ASV), Andris Vitoliņš (Zviedrijā).
Šeit minēti tikai spilgtākie jaunās paaudzes pārstāvji, kas sa-

snieguši zināmu profesionālu līmeni. Blakus viņiem visās trimdas

zemēs turpina sekmīgi darboties vecākās un vidējās paaudzes

dziedoni un mūziķi.

Ziemeļamerikas kontinentā ļoti nozīmīgu darbu latviešu mūzikas

tālākā attīstībā un mūsu jauno mākslinieku darba sekmēšanā veic

kā Latviešu koncertu apvienības rīkotie, tā dziesmusvētku jaundarbu

koncerti. Tikai, ejot roku rokā komponistam, atskaņotājam un

klausītājam, latviešu nacionālā mūzika var augt un veidoties tālāk.
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LATVIEŠU SKAŅRAŽU ĪSBIOGRAFIJAS

Arvīds Ķiploks

Šai īsbiografiju sarakstā uzņemti skaņraži: a) kas beiguši attiecīgu

mācību iestādi — Latvijas konservātorijas kompozicijas klasi vai

tai līdzvērtīgu citu mācību iestādi; b) kas kā skaņraži atzīmēti latviešu

mūzikas vēsturē vai LATVJU ENCIKLOPĒDIJĀ; c) kuru darbi god-

algoti vai ieteikti atzīstamos mūzikas konkursos vai atskaņoti latviešu

dziesmusvētkos un citos līdzvērtīgos sarīkojumos, vai arī atskaņoti
koncertos un ieguvuši mūzikas autoritāšu labvēlīgu atsauksmi.

Minētie principi tomēr neliecina, ka īsbiografiju sarakstā

iekļuvuši tikai augsta standarta skaņraži. Mēģināts gan uzņemt visus

skaņražus, kam ir bijusi vai ir kaut kāda nozīme latviešu mūzikas

veidošanā un tās attīstībā.

Sarakstā uzņemti arī daži sveštautieši, kas mūzikālo izglītību

bija guvuši mūsu zemē un darbojās Latvijas radošo mūziķu vidū vai

kuriem vispār kāds sakars ar latviešu mūzikas dzīvi.

īsbiografijās nav uzņemti tādi padomju Latvijā dzīvojoši cittau-

tieši, kam šāda sakara nav un kas arī savā mūzikā kultivē tikai

cittautu tēmas. Nav uzņemti padomju Latvijas, t.s., «pašdarbības

komponisti" un tādi, kuru kvalitāte vēl neatbilst padomju Latvijas

komponistu savienības mērauklai un kas darbojas, t.s., Jauno

komponistu apvienībā. Pašdarbības komponisti lielāko tiesu producē,

t. s., „sadzīves dziesmas". Jaunie komponisti savā apvienībā vingrinās

mūzikas radīšanā nopietnas mākslas formā.

Ir izskatīts diezgan daudz dažādu avotu, un jācer, ka vismaz

vārdu sarakstā daudz robu nebūs. Tādi ir gandrīz neiespējami vecākās

skaņražu paaudzes vidū, bet nedaudzi iespējami vidējā un jaunākajā

paaudzē, gan arī tikai tad, ja viņi savā radošajā darbā apklusuši vai

rada ļoti maz, tā ka viņu nozīme mūsu skaņu mākslas jaunradē

nekādā ziņā nebūs liela. Salīdzinot, piemēram, LATVIJAS STATI-

STIKAS GADA GRĀMATAS (Rīgā 1940, 53. lpp.) datus, pēc kuriem

no 1920. līdz 1940. gadam Latvijas konservātorijas kompozicijas

teērijas klasi beiguši 52 audzēkņi (40 vīrieši, 12 sievietes), šai

īsbiografiju sarakstā tik daudz beigušo neatradīsim. Starpībai pamatā

var būt vairāki iemesli. Pirmkārt — par dažiem skaņražiem nav
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izdevies iegūt precfzas ziņas, vai attiecīga persona kompozicijas
klasi beigusi vai arf tajā tikai kādu laiku mācījusies. Otrkārt,zudums

var rasties uz cittautiešu lēses, jo arī mūsu kompozicijas klasē pro-

centuāli bija diezgan daudz cittautiešu, piemēram, 1939-40. mācību

gadā no 18 audzēkņiem četri: viens krievs un trīs ebrēji. lespējams,

ka šie cittautieši,kas beidza Latvijas konservātoriju, vairāk pagaisuši
no mūsu redzes un arī interešu loka. Treškārt, iztrūkumu var radīt

jau pieminētie skaņraži, kas gan beidza Latvijas konservātoriju, bet

kompozicijas laukā nav sevi kaut cik ievērojami parādījuši.

Arī pārējās ziņas par īsbiografijās minētiem skaņražiem ne-

pretendē uz absolūtu pilnību. Visvairāk tas attiecas uz jaunākās

paaudzes skaņražiem kā dzimtenē, tā trimdā. Kur pilnīgi dati nebija

pieejami, atzīmēti tikai zināmie.

Ziņu vākšanā izlietoti šādi avoti: J. Vītoliņš, MŪZIKAS VĒSTURE

(Rīgā 1936); A. Bērziņš, PAZĪSTAMAS SEJAS II (1947); LATVJU

ENCIKLOPĒDIJA (Stokholmā 1950-1962); K. Mediņš, LATVIEŠU

DZIESMU SVĒTKI (Rīgā 1955); O. Grāvītis, LATVIEŠU KOMPONISTU

BIOGRĀFIJAS (Rīgā 1956); LATVIEŠU MŪZIKA I-111 (Rīgā 1958-

---1964) ; V.Bērzkalns, LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKU VĒSTURE (ASV

1965)
,

kā arī vairāki citi izdevumi, laikraksti, žurnāli, katalogi v.c.

īsbiografijās mēģināts atzīmēt arf mūzikas žanrus, kuros skaņ-
radis visvairāk izteicies. Ir vispār atzīta latviešu skaņražu kopējā

iezīme, ka viņu izteiksmei tuvākas ir mūzikas mazās formas. Trūkstot

publicēšanas iespējām, ir grūti gūt kādu pilnīgu kopainu par trimdas

skaņražu jaunradi. Tomēr, iespēju robežās to salīdzinot ar jaundarbu

ražu dzimtenē, vērojams, ka trimdas jaundarbi vēl vairāk nosliecas

mazo formu virzienā, turpretim dzimtenē ir jūtams pieaugums lielo

mūzikas formu tapšanā. Šo dažādību rada nevienādie apstākļi, vide,

kurā mūsu skaņraži dzīvo. Trimdas skaņraži, trūkstot iespējām

atskaņot lielas formas darbus, pastiprināti pievēršas mazajām

formām. Dzimtenē dzīvojošiem turpretim piespiesti jāizsakās lie-

lajās formās, jo partija prasa, lai „lielam" laikam atbilstoši radītu

lielas formas arī mūzikā.

Lietotie saīsinājumi: b-ba = biedrība; dz. = dzimis; dzsv. =

dziesmusvētki; instr. mūz. = instrumentālā mūzika; X = konservā-

torijā; klav. = klavieru; konc. = koncerts; kora dz. = kora dziesmas;

latv. = latviešu; l.f. = lielās formas mūzikā; LX = Latvijas konser-
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vātorija (lfdz 1945. g.); l.t. - lielāko tiesu; LU = Latvijas univer-

sitāte; m. = miris; m.f. = mazās formas mūzikā; MX = Maskavas

konservātorijā; mūz. = mūzika; NO = Nacionālā opera neatkarīgās

Latvijas laikā; NT = Nacionālais teātris; orķ. = orķestris; PK =

Pēterpils konservātorijā; RO = Rfgas opera padomju Latvijas laikā;

simf. mūz. = simfoniskā mūzika; solo dz. = solo dziesmas; tdz. =

tautasdziesmas; TK = tautas konservātorijā; U = universitāte; VK =

Valsts konservātorijā padomju Latvijā; vok. mūz.= vokālā mūzika.

ĀBELE, Ādolfs — dz. 1889 Blomē, dzfvo ASV. Beidzis PK, kur

studējis ērģeļu un speciālā teorijas klasē. Bijis LX profesors un

LU studentu kora DZIESMUVARAS ilggadīgs diriģents. Viens no

lielākiem meistariem latv. tdz. apstrādājumos. Darbi simf. orķ.,

ērģelēm m.f.
,

kora un solo dziesmas.

ALUNĀNS, Nikolajs — dz. 1859 Sesavā, m. 1919. Beidzis PK

kompozicijas klasi. Viens no LX dibinātājiem, mūzikas teorētiķis,

kritiķis, apcerējumu un mācības grāmatu autors, diriģents Rīgas

teātros. Darbi: kora un solo dz., miniatūras klavierēm, skatuves

mūzika vairākām lugām, kantāte.

ALUNĀNS, Ralfs — iepriekšējā dēls, dzīvo Vācijā. Beidzis LX

kompozicijas klasi. Darbi: kora un solo dz. , simf. orķ. m.f.

APKALNS, Longins — dz. 1923 Rīgā, dzīvo Vācijā. Mūziku

mācījies Rīgā TK, Vācijā privāti J. Vītola vadībā un Detmoldas

mūz. akadēmijā teoriju un dziedāšanu. Darbojies kā baritons vācu

operās, daudz koncertējis. Tagad komponē, risinot laikmetīgas

problēmas. Darbi: dziesmas balsij ar klav. un orķ. pavadījumu,

klavierēm 1. f. un m.f., kamermūzika, kantāte.

BABINS, Viktors — krievu tautības, dz. 1908 Maskavā. Beidza

LX kompozicijas un klavieru klasi kā laureāts. Papildinājies Berlīnes

mūz. akadēmijā. Darbi l.t. instr. mūzikā: m.f. simf. orķestrim,

klavierēm konc. ar orķestri un m.f. , darbi vijolei.

BARISONS, Pēteris — dz. 1904 Sēlpilī, m. 1947 Latvijā. Beidza

LX kompozicijas un diriģentu klasi. Bija docents LX un profesors

VK. Darbi l.t. lielās formas: 2 simfonijas, kantātes, stīgu kvarteti,

klav. sonātas, m.f. darbi klavierēm, arī kora un solo dz.

BARSKOVS, Oļegs — krievu tautības, jauns komponists padomju

Latvijā. levērojamākie darbi: 2 stīgu kvarteti un baleta viencēliens

„
Pans un Siringa" ,

kas izrādīts RO.
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BASS, Mendels — padomju Latvijas jaunās paaudzes komponists.
Vokāli un simfoniski darbi.

BAŠTIKS, Viktors — dz. 1912 Pērkonē, dzfvo ASV. Mācījies

LX kompozicijas klasē J. Vftola vadībā. Darbojas par kora diriģentu.
Darbi: l.t. garīga satura kora un solo dz., kantātes. Latv. dzsv.

Kanādā godalgots viņa darbs
„

Latvijas balāde" . Rakstījis arf instr.

mūziku — miniatūras čellam, temu ar variācijām klavierēm.

BAUMANIS, Kārlis — dz. 1835 Viļķēnos, m. 1905 Limbažos.

Mūziku mācījies Cimzes seminārā un privāti Pēterpilī. Pirmās

latv. oriģināldziesmas un Latvijas himnas „Dievs, svētī Latviju"

autors (krājumā AUSTRA 1874). Darbi : kora un solo dz.
BERĪNO, Haralds — dz. 1906 Rīgā, dzīvo Kanādā. Beidzis LX

kompozicijas un klavieru klasi. Rakstījis l.t. vokālu mūziku. Ir arf

darbi klavierēm (balāde v.c. mazās formas), m.f. arī vijolei,

čellam, orātorija „
Kristus tiesāšana" .

BERZKALNS, Valentīns — dz. 1914 Izvaltā, dzīvo ASV. Kom-

poziciju studējis LX. Harmonizējis tdz. koriem. Pētījis tautas

meldiju vēsturi, vadījis tautas mūzikas ansambli SIDRABENI. Daudz

rakstu par mūzikas jautājumiem. Sarakstījis LATVIEŠU DZIESMU

SVĒTKU VĒSTURI (1965).

BĒTIŅŠ, Ludvigs—dz. 1856 Sīpelē, m. 1930 Dobelē. Beidzis

PK kā pianists. Bijis izcils klavieru un ērģeļu virtuozs. Darbojies

par profesoru Tiflisā, Kijevā un Maskavas K. Vairāku klavier-

miniatūru un garīgu kora dziesmu autors.

BIŠTĒVIŅŠ, Oļģerts - dz. 1907 Šķibē, dzīvo Arģentīnā, kur

strādā kā simf. orķ. diriģents. Beidzis LX diriģentu un kompozicijas

klasi. Papildinājies ārzemēs. Bijis Rīgas radiofona pastāvīgais

diriģents. Darbi orķestrim modernās mūzikas garā.

BRUSUBĀRDA, Ernests — dz. 1880 Arlavā, dzīvo ASV. Mācījies

PK. Bija JAUNĀKO ZIŅU mūzikas kritiķis. Komponējis nedaudz kora

un solo dziesmu.

BUKE, Eižens - dz. 1887Rīgā, m.1919 ceļā uz dzimteni, kur viņu

aicināja par diriģentu jaundibinātā NO. Mācījies MX, 15 gadus bijis

diriģents un kormeistars Maskavas Zīmina operā. Tur izrādītas arī

divas viņa operas krievu valodā. Komponējis arī vairākus darbus

orķestrim un klavierēm, kā arī solo dziesmas.

BŪMANIS, Aleksandrs — dz. 1881 Jaunpiebalgā, m. 1937 Lietuvā.

Jurists. Pazīstams ar skatuves mūziku, sevišķi Blaumaņa lugām.
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CERS, Alfons — beidzis LX kompozicijas klasi. Mūzikas skolo-

tājs katoļu seminārā ASV. Harmonizējis garfgās kora dziesmas.

CIMZE, Dāvis — dz. 1822 Raunā, m. 1872. Mūziku mācījies

skolotāju seminārā. Viens no pirmiem labākiem tdz. sabalsotājiem.

Palīdzēja brālim Jānim sastādft un izdot DZIESMU ROTU. Pirmo

dzsv. programmā bija pieci Jāņa un četri Dāvja Cimzes tdz. sabal-

sojumi.

CIMZE, Jānis — dz. 1814 Raunā, m. 1881. Mūziku mācījies

skolotāju seminārā un prof. L.Erka vadībā Berlīnē — ērģeļu un

vijoles spēli un harmonijas mācību. Pirmais redzamākais latv. mūz.

darbinieks: pirmais sāka vākt latv. tautas meldijas, harmonizēja tās

četrbalsīgā salikumā un izdeva krājumā DZIESMU ROTA (I un II daļu

1872, 111 - 1874, IV un V - 1876, VI - 1879, VII un VIII - 1884).

Šis krājums bija pamatā pirmo dzsv. repertuāram. Cimzes skolotāju

seminārā viņš izaudzināja simtiem labu ērģelnieku un koru diriģentu,

kas veicināja tālāko dzsv. sarīkošanu.

CĪRULIS, Jānis — dz. 1897 Umurgā, m. 1962 Kanādā. Mācījies

LX kompozicijas klasē. L.t. kora dziesmu autors, pazīstams arī kā

recenzents, apcerējumu autors, diriģents un paidagogs. Sarakstījis

atmiņu krājumu MUZIKANTA PIEZĪMES (1961).

DĀLMANIS, I. — padomju Latvijas jaunās paaudzes komponists.

Darbi: simf. poēma „
Mana dzimtene"

,
stīgu kvartets v.c.

DĀRZIŅŠ, Emīls — dz. 1875 Jaunpiebalgā, m. 1910Rīgā. Mācī-

jies PK. Mūsu tīrākais romantiļds, iemīļots kora un solo dz. autors,

mūsu modernās mūzikas kritikas celmlauzis. Simfoniskam orķestrim

komponējis „
Melancholisko valsi" . Darbojies arf par pavadītāju,

kora diriģentu, paidagogu.

DĀRZIŅŠ, Volfgangs - dz. 1906 Rīgā, m. 1962 ASV. Emīla

Dārziņa dēls. Beidzis LX kompozicijas klasi un klavieru klasi kā

laureāts. Sākumā kosmopolītiska ievirze, vēlāk risina latvju mūzikas

nacionālās problēmas. levērojamas viņa klavierkompozicijas, l.t.

lielās formas: klavierkoncerti, sonātas. Citi darbi: simf. un stīgu

orķestrim m.f. darbi, miniatūras vijolei, kantāte, koradz., tdz.

harmonizējumi (pāri par 200 tdz. solo balsij ar klavierēm). Pazīs-

tams arī kā mūzikas kritiķis, apcerētājs, paidagogs un klavieru

solists.

DOBROVOĻSKIS, Voldemārs — klavieru spēles profesors kādā

Čikāgas konservātorijā. Komponējis solo dziesmas.
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FEILS, Alfrēds — dz. 1902 Rfgā, m. 1941, krievu nomocfts.

Beidzis LX kompozicijas un ērģeļu klasi. Darbi l.t. vokālā mūzikā,

klavieru miniatūras, skaņdarbi pūtēju orķestrim. Bija Daugavpils TK

direktors un kora diriģents.

FRErMANE, Ērika — dz. 1911 Liepājā, m. 1960 Kanādā. Beigusi

LX kompozicijas klasi. Darbi: vokālās un kamermūzikas m.f. Kora

diriģente un mūzikas skolotāja.

FREIMANIS, Eižens - dz. 1906, dzfvo Austrālijā. Beidzis LX

kā pianists,arf Sidnejas K. Darbojas kā koncertpianists un paidagogs.

Komponējis l.t. solo dz., miniatūras klavierēm, kantāti.

GARŪTA, Lūcija — dz. 1902 Rfgā, dzfvo Latvijā. Beigusi LX

kompozicijas un klavieru klasi. Papildinājusies Francijā. Soliste,

pavadītāja, paidagoģe, docente LX. Dažādu formu darbi dažādos

žanros: l.t. solo dziesmas, m.f. klavierēm un vijolei, arī l.f. vijolei

(sonāta), pazīstamā kantāte „Dievs, Tava zeme deg"
,

simf. mūzika

(m.f.), opera „Sidrabotais putns" (nav atskaņota), Raiņa 100 gadu

piemiņai uzrakstītā orātorija „
Dzīvā kvēle" (ar Raiņa tekstu) piecās

daļās divi patstāvīgiem koriem un divi solistiem.

GOLDINS, Maksis — padomju Latvijas komponists. Komponistu

savienībā atzinīgi novērtētas viņa dziesmas.

GOLDŠTEINS, Edmunds — padomju Latvijas komponists. L.f.

darbi: čello konc, klavieru konc., kantāte korim ar orķestri „
Nakts

dārzā"
. Vokālā mūzika: kora dziesmas, arī tdz. apdares, starp tām

Latgales tdz. ar seno skaņkārtu īpatnībām. Harmonizējis Latgales
tdz. pūtēju orķestrim, rakstījis simf. miniatūras.

GRAUBIŅŠ, Jēkabs — dz. 1886 Preiļos, m. 1961 Rīgā. Beidzis

LX kompozicijas klasi. Latviešu mūzikālās folkloras pētnieks, LX

profesors, kur vadīja kursu par tautas mūziku. Viens no redzamākiem

tdz. apstrādātājiem. Darbi: l.t. kora un solo dz.
, starp tām ievēro-

jamas tdz. apdares, kantātes; simf. orķestrim m.f., miniatūras

klavierēm un ērģelēm. Pēdējā laikā uzrakstīta mūzikāla poēma

„Atraitnes dēls" (ar Plūdoņa tekstu) teātrālizētam uzvedumam un

divi klavierkvinteti. Rakstījis apcerējumus par mūziku, kritiku, ir

arī mācības grāmatu autors.

GRĀVĪTIS, Oļģerts — padomju Latvijas komponists. Darbi l.t.

vok. mūz. žanrā: kora un solodz., arī l.f. darbi: kantātes, opera

— balāde «Audriņi" (ar politisku propagandu), televīzijai viencēliena

opera „ Vanadziņš" (ar V. Lāča tekstu). Raksta operu par sarkaniem
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strēlniekiem. Arf padomju kritika nosaukusi daļu viņa darbu par

„muzikāli publicistiskiem"
.

GRĪNBLATS, Romualds — dz. 1930 Ļeņingradā, kur 1950. gadā

beidzis mūz. vidusskolas kompozicijas klasi. 1955. gadā beidzis VK.

Pievērsies vairāk lielajām mūz. formām: trfs simfonijas, kamer-

mūzikas 1.f., klavieru koncerts, stfgu kvartets, balets
m ßigonda"

(librets pēc V. Lāča romāna PAZUDUSI DZIMTENE), kas izrādīts

Rfgā, Tallinnā, Viļņā. Rakstījis mūz. vairākām filmām („Mana Rīga"
,

„Salacgrīva" v.c.) un lugām, arf, ts., masu dziesmas.

GRĪNFELDS, Nilss — Krievijas latvietis, atgriezies pēc pēdējās

padomju okupācijas. Viens no cītīgākiem «jaunās padomju mūzikas"

propagandistiem. Komponējis l.t. operas bez sevišķām mākslas

pretenzijām („Rūta", „Daina", „Mfla stiprāka par nāvi" — pēc

Raiņa lugas —v.c), arf m.f.: rapsodijas, solo dz.

GRfNUPS, Arturs — beidzis VK. Pievērsies gandrīz tikai 1.f.,

gan simfoniskās, gan kamermūzikas žanrā. Nedaudz gados pēc VK

beigšanas uzrakstījis jau 7 simfonijas, sonātas kameransambļiem
v.c. Būtiskie trūkumi viņa darbos esot „idejiska satura neskaidrī-

bas".

GUBENE, Marija — dz. 1872 Kraukļos, m. 1947 Rīgā. Beigusi

MX kā laureāte, kur mācījusies ērģeļu un teorijas klasē. Bija mūz.

teorijas profesore LX, izcila ērģelniece, mūzikas kritiķe. Nopelni

mūz. folkloras vākšanā un tdz. harmonizēšanā. Darbi l.t. vokālās

mūzikas žanrā — kora dziesmas.
■

ĪGENBERGA, Elza — padomju Latvijā iecienīta vieglā žanra

komponiste. Izrādīta operete „Annele" par studentu dzīvi. 1965.

gada rudens sezonā RO izrādīja viņas baleta viencēlienu. Rakstījusi

arī dziesmas.

ILSTERE, Tikla — dz. 1904 Vestienā, dzīvo Vācijā. Beigusi LX

kompozicijas klasi, darbojusies kā koru diriģente. Plašāk pazīstama

viņas skatuves mūzika un kora dziesmas.

IVANOVS, Jānis — dz. 1907 Preiļos. Krieviska ievirze (tēvs

krievs, izglītība gūta krievu ģimnāzijā Rīgā). Beidzis LX kompozi-

cijas un diriģentu klasi.Tagad padomju Latvijas galvenais simfoniķis

ar izcilu ievērību visā Padomju savienībā. Pirmais un vienīgais

Latvijas komponists,kas ieguvis PSRS tautas mākslinieka nosaukumu

(1965). Tai laikā viņš bija pabeidzis savu 11. simfoniju. Rakstījis

arī simf. mūzikas m.f. (tēlojumu «Lāčplēsi" u,c.) un kamermūzikas
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1.f.: čella, vijoles, klavieru koncerti, stigu kvarteti, svītas, arF

solo dziesmas un klavierminiatūras.

JANSONS, Andrejs - dz. 1938 Rfgā, dzfvo ASV. 1960. gadā

beidzis Ņujorkas mūz. akadēmiju kā obojists. Papildinājies Itālijā.

Latv. dzsv. Kanādā (1965) dziesmu konkursā ieteikta viņa sabalsotā

tdz. jauktajam korim
„
Sērdienfte"

,
ar ko viņš arf minētajos svētkos

debitēja.

JANSONS, Mārtiņš — dz. 1899 Rfgā, dzfvo Latvijā. Beidzis LX.

Komponējis operu „Tobago", simf. tēlojumu ciklu, orķ. svftasu.c.

instr. mūziku, solo un kora dziesmas.

JERJOMINS, Igors — „laikmetīgs" padomju Latvijas komponists.

Darbi: opera „Kaija" (1955) ar padomju dzfves un vēstures slavinā-

jumu, tāda paša rakstura balādes v.c.

JERMAKS, Romualds — 1962. gadā beidzis VK kompozicijas

klasi. Rakstījis l.t. mūzikas l.f. darbus: divas simfonijas, stīgu

kvartetu, kantāti v.c.

JĒRUMS, Alberts — dz. 1919 Karolā pie Valkas, dzīvo Anglijā.

Mācījies LX. Viens no mūsu modernās mūzikas radikālākiem pār-

stāvjiem. Rakstījis daudz l.f. darbu: kantāti, simfoniju, kamer-

ansambļiem stīgu kvartetu, sonātas, arī daudz m.f. darbu: svītu,

prelūdijas klavierēm, solo un kora dz. lecienīts kora diriģents un

mūzikas paidagogs.
JUREVIČS, Vidvuds - dz. 1892 Rīgā. 1939. gadā repatriējās uz

Vāciju. Studējis kompoziciju MX un LX. Izteicies mūzikas mazajās

formās ar darbiem simf. orķestrim, kora un solo dz., klavier-
| 7

j
7

*

miniatūrām. Darbojies arī kā mūz. kritiķis.

JURJĀNS, Andrejs — dz. 1856 Ērgļos, m. 1922 Rīgā. Beidzis

PK kompozicijas, ērģeļu un mežraga klasi. Nacionālā stila nodibi-

nātājs latv. tdz. harmonizēšanā, pirmais pamatu licējs latv. simf.

mūzikai. Lieli nopelni latv. tautas mūzikas materiālu vākšanā un

pētīšanā. Vok. mūz. darbi: tdz. sabalsojumi korim, oriģināldzies-

mas solo balsij un korim, kantātes („Tēvijai"). Instr. mūzikā simf.

orķ. m.f., konc. čellam, miniatūras vijolei un mežragam. Bijis

paidagogs, dzsv. virsdiriģents.

JURJĀNS, Juris — dz. 1861 Ērgļos, m. 1940. Beidzis PK mež-

raga klasi. LX profesors — pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs,

mežraga solists, dzsv. virsdiriģents. Darbi pūtēju orķestrim, dažas

kora dziesmas un tdz. harmonizācijas.
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JURJĀNS, Pāvuls — dz. 1866 Ērgļos, m. 1948 Latvijā. Beidzis

PK dziedāšanas klasi. Bijis LX prorektors un dziedāšanas profesors.

Pirmās latv. operas nodibinātājs un tās pirmais diriģents. Harmo-

nizējis ap 200 tdz. jauktajam un vfru korim, devis arf dažus orķestra
darbus, svftu vijolei.

KADE, Jānis — dz. 1858, m. 1923. Mūziku mācījies Irlavas

skolotāju seminārā un privāti L.Bētiņa vadfbā. Paidagogs un dzsv.

virsdiriģents. Viņa komponētās kora dziesmas,ko atskaņoja agrākajos

dziesmusvētkos, tagad jau aizmirstas.

KAIJAKS, Jānis — padomju Latvijas komponists. Komponējis
balādi korim ar simfonisko orķestri „

Tautas dziesma" un opereti

„Ceļš uz sirdi" . Pēdējā — ar godalgotu libretu — izrādīta Liepājā.
Vēlāk tajā tomēr atklājušies «ideoloģiski" trūkumi un izrādes pār-

trauktas .

KALNĀJS, Arnolds — dz. 1906 Vaivē, dzīvo ASV. Beidzis LX

ērģeļu klasi. Mūzikas teoriju mācījies J. Vītola vadībā. Bijis Cēsu

mūz. skolas direktors. Nodibinājis un vada vienu no pazīstamākiem

trimdas koriem — DZIESMU VAIROGU. Komponējis lielāko tiesu

kora dziesmas.

KALNIETIS, Jānis — dzīvo ASV. Beidzis LX obligāto teorijas

klasi, komponējis kora un solo dziesmas.

KALNIŅŠ, Aldonis — dz. 1928, dzīvo Latvijā. Beidzis VK. Viņa

pamatžanrs ir kora dz. Turpina tautas meldiju vākšanu, kuru apdares

izdotas atsevišķā krājumā. Komponējis arī liriskas solo dz. Vokālajā

mūzikā rakstījis arī plašākas formas: poēmas, balādes ar astoņ-

balsīgiem koriem orķestra pavadījumā. Mazāk instr. mūzikas (svīta

„
Pelēkā akmens stāsti" ).

KALNIŅŠ, Alfrēds - dz. 1879 Cēsīs, m. 1951 Rīgā. Mācījies

PK ērģeļu un klavieru spēli, harmoniju un speciālo teoriju. Viņa
mūzika iezīmīga ar spilgti nacionālo kolorītu. Pirmās īstās latviešu

operas autors, viens no mūsu ražīgākiem komponistiem. Tēvzemes

balvas laureāts, VK rektors. Darbi: operas „ Baņuta", «Dzimtenes

atmoda", balets «Staburags", vairāki simti solo un kora dz., arī

tdz. apdares; daudz instr. darbu simfoniskam orķestrim, klavierēm,

ērģelēm, vijolei, čellam (m.f.). Viens no pēdējiem darbiem — poēma

korim «Ave sol" (ar Raiņa tekstu).

KALNIŅŠ, Imants — beidzis VK 1964. gadā. Raksta l.f. skaņ-

darbus. Atskaņota viņa 1. simfonija.
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KALNIŅŠ, Indulis — pazīstamā kora diriģenta Teodora Kalniņa

dēls, padomju Latvijas tagadējās paaudzes komponists, populārā

„Silavas valša" autors. Ir Dailes teātra mūzikālās daļas vadītājs,
kur komponējis skatuves mūz. daudzām lugām. Rakstījis arī kamer-

mūziku un mūz. mākslas filmām.

KALNIŅŠ, Jānis — dz. 1904 Pērnavā, dzīvo Kanādā. Komponista

Alfrēda Kalniņa dēls. Mācījies LX. Viens no mūsu ražīgākiem skaņ-
ražiem. Darbi: trīs operas —

„
Lolitas brīnumputns"

, „
Hamlets",

„
Ugunī" ; trīs baleti —

„Rudens", «Lakstīgala un roze", JJmur-

kumurs"
; skatuves mūzika ap 30 lugām, daudz kora un solo dziesmu.

Daudz arī l.f. un m.f. instr. mūzikas — simfonijas, konc, sonātas,

stīgu kvartets v.c. Bija NO diriģents.

KALNIŅŠ, Teodors — dz. 1890 Tērbatā, m. 1962 Rfgā. Mācījies

PK ērģeļu un vijoles spēli. lecienīts kora diriģents: bijis NO kor-

meistars, dzsv. virsdiriģents, LU prezidiju konventa vfru kora

diriģents. Komponējis nedaudz vok. mūz. : tdz. apdares un oriģināl-

dziesmas.

KALSONS, Romualds — padomju Latvijas komponists. Beidzis

VK. Darbi: l.t. liriska rakstura kora dz.
,

arī trīsdaļīga simfonieta,

sonāta vijolei un klavierēm.

KAMINSKIS, Valters - dz. 1929. Beidzis VK 1953. gadā. Vok.

mūzikā komponējis liriska rakstura dziesmas un orātoriju, simf.

orķestrim m.f. : tēlojumus, poēmas, uvertīras, svītu.

KĀRKLIŅŠ, Jēkabs — dz. 1867 Koknesē, m.1960 Latvijā.Beidzis

PK. Mūz. teērētiķis un dziedātājs, mūz. mācības grāmatu autors.

LX profesors obligātajos priekšmetos. Darbi: kora un solo dz.

KAULIŅŠ, Atis — dz. 1867 Gaujienā, m. 1944 Rīgā. Beidzis PK

ērģeļu klasi. Mūz. paidagogs, ērģelnieks, kora diriģents. Izdevis

pirmo latv. mūz. žurnālu MŪZIKAS DRUVA (Jelgavā 1906). Rakstījis

kora dz., starp tām daudz tdz. harmonizāciju, mūziku uzvedumam

«Senlatviešu kāzas"
,

skatuves mūziku.

KAŽOCIŅŠ, Kārlis — dz.1886 Plāterē, m.1920. Mācījies Gižicka

mūz. skolā, Rīgā. Kompoziciju mācījies privāti N.Alunāna vadībā.

Kora diriģents un dziedātājs. Komponējis l.t. kora dz. (iemīļota

«Kā gulbji"), miniatūras klavierēm, dažas solo dz.

KRASINSKA, Lija — dzīvo Latvijā. Kompoziciju mācījusies LX

J.Vītola klasē. Darbi nav zināmi, gan zināms, ka viņa ir viena no

cītīgākām «jaunās padomju mūzikas" propagandistēm.
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KRASNOPJOROVS, S. — padomju Latvijā vada latv. tautas mūz.

un deju ansambli, kurā mēģina «modernizēt" senatnīgos tautas

instrumentus: kokles, stabules, ganu ragus. Aranžējis daudz taut-

melodiju šim ansamblim, komponējis koncertu koklei un mūz. tautas

instrumentu orķestrim.

KREIŠMANIS, Oļģerts - dz. 1904 Valmierā, dzfvo Latvijā.

Pianists, mācījies LX. Bijis NO repetitors, teātru mūz. konsultants.

Komponējis dziesmuspēles („ Barons Bundulis", «Vecdambja teika" )

un solo dziesmas. Padomju Latvijas laikā nekas par viņu vairs nav

dzirdēts.

KRIPE, Rūdolfs — bijis J. Vītola audzēknis LX. Skaņdarbi pūtēju

orķestrim.
KRŪMS, Vilis — dz. 1897 Rīgā, m. 1946 Vācijā. Studējis Rīgas

ķeizariskajā mūz. skolā, 1936. gadā beidzis LX kompozicijas un

diriģentu klasi. Komponējis dažas kora dz.
,

duetus un solo dz.

ĶĒNIŅŠ, Tālivaldis — dz. 1919 Liepājā, tagad mūz. profesors

Kanādā. Mūzikas studijas sācis LX, beidzis Parīzes X kā laureāts

kompozicijā. Darbi modernā ietvarā. Daudz instr. mūz.: simfonija

kamerorķestrim, duets klavierēm ar ork. ;
daudz l.f. darbu kamer-

ansambļiem: sonātas vijolei, čellam, klavierēm, stīgu kvartets, trio,

septetsu.c. Arī vok. mūzikā m.f. un l.f. darbi: solo un kora dz.
,

kantāte «Kurzemes kareivim", liriska svīta ar solo, kori un ērģelēm.

Balets «Black Bili" inscenēts Parīzē.

ĶEPĪTIS, Jānis — dz. 1908 Trikātā, dzīvo Rīgā. Beidzis kā

laureāts LX kompozicijas, klavieru un diriģentu klasi. Darbi visos

mūz. žanros: kamermūzikā (klavieru trio, stīgu kvartets v.c), simf.

mūzikā (simfonija, svītas v.c), daudz solo dz., koncerti atsevišķiem
instrumentiem, opera „

Minchauzena precības" ,
2 baleti («Vasaras

nakts"
,

«Turaidas roze"), mazāk kora dz. levērojams arī kā klav.

solists, paidagogs, kamermūziķis.

LAPIŅŠ, Arnolds — dz. 1905 Rīgā, devies bēgļa gaitās (no

Vācijas it kā uz Šveici?). Beidzis LX kompozicijas un diriģentu klasi,

papildinājies Vīnē. Darbojies NO. Komponējis simf. darbus m.f. un

ar kori, kā arf vokālo mūziku — kora un solo dziesmas. Apklusis

pēc dzimtenes atstāšanas.

LESIŅŠ, Knuts — dz. 1909 Pēterpilī, tagad mūz. skolotājs ASV.

Beidzis LX klavieru klasi. Komponējis kamermūzikas m. f. Pazīstams

arī kā rakstnieks.
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LĪCĪTE, Paula — dz. 1889 Rfgā, dzfvo Latvijā. Mūziķes gaitas

sākusi kā dziedātāja. Beigusi LX kompozicijas klasi. Dēvēta par

impresionisti latviešu mūzikā. Komponējusi vok. mūz. — kora un

solo dz. (arf orķ. pavadījumā), simfonisko un kamermūziku. Pēdējos

gados strādā mazāk, tomēr pievērsusies arf, tā saucamai, „kolchozu

folklorai"
.

LĪCĪTIS, Jānis — dz. 1913 Vidzemē, dzfvo Latvijā. Beidzis LX

kompozicijas klasi. Komponējis vokālo mūziku: tdz. apdares korim,

liriskas oriģinālkompozicijas, kantāti, arf laikmetīgas nodevas

režīmam balāžu formā. Kamermūzika: stīgu kvartets, klavier-

miniatūras v.c.

LĪDAKS, Kārlis — dz. 1893 Rīgā, m. 1942 deportācijā Krievijā.

leguvis vidusskolu dziedāšanas skolotāja tiesības LX (1923). Bijis

skolotājs un koru diriģents, diriģējis kopkorus baptistu dziesmu-

svētkos.Komponējis ap 50 garīgu dziesmu jauktajam, vīru un sieviešu

korim, kā arī solo balsij.

LIEPIŅŠ, Anatols — pēdējās okupācijas laikā ieradies Latvijā

no Krievijas, bet, tā kā nav izdevies ielauzties latviešu mūzikā,

atgriezies Maskavā. Padomju Latvijas himnas mūzikas autors.

Komponējis propagandas baletu
„

Laima" (par latviešu un krievu

draudzību) un operu «Saules lēktā"
,

kas izrādīti RO.

LIETIŅŠ, Kārlis — dz. 1908 Bauņos, dzīvo ASV. Beidzis LX

kompozicijas klasi. Bijis NT mūz. konsultants un diriģents. Skatuves

mūzikas autors kādām 40 lugām.

LINDBERGS, J. — padomju Latvijas komponists. Zināmas viņa
tdz. apdares etnogrāfiskiem uzvedumiem.

LINDE, Voldemārs — dz. 1912 Jaunpilī, m. 1955 Kanādā. Bei-

dzis LX kompozicijas klasi. Darbi: kamermūzikas l.f. (klavieru

sonāta, stīgu kvartets) un m.f.
,

kora un solo dz. Bija paidagogs un

kora diriģents.

LINDENBERGS, Arturs — mācījies LK,komponējis lielāku skaitu

divbalsīgu skautu v.c. jaunatnes dziesmu. Miris Latvijā.

MARTINOVSKIS, Kārlis — dz. 1886. Komponējis kora dziesmas.

MAURS, Kārlis — Jāņa Norviļa segvārds Kanādas dzsv. (1965)

dziesmu konkursā.

MEDIŅŠ, Jānis — dz. 1890 Rīgā, dzīvo Zviedrijā. Beidzis I

Rīgas mūz.institūtu, absolvējot trīs instrumentu klases. Viens no

ražīgākiem latv. skaņražiem un lielākiem latv. orķestra meistariem.
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Darbi: četras operas —

„ Uguns un nakts",
„
Dievi un cilvēki",

«Sprīdītis",
„

Luteklīte"
,

divi baleti —

„Mīlas uzvara",
„
Tērauda

spārni". Simf. mūzika: simfonija, vairākas svītas, poēmas, tēlojumi,

koncerti atsevišķiem instrumentiem ar orķestri. Klavierminiatūras

„Dainas", pāri par 200 solo dziesmu, daudz darbu kamermūzikas

ansambļiem un atsevišķiem instrumentiem — mūzikas l.f. un m.f.

Mediņš bija arī diriģents NO un Rīgas radiofonā un profesors LX

orķestra un instrumentācijas klasē. Izdota viņa autobiogrāfija TOŅI

UN PUSTOŅI (1964).

MEDIŅŠ, Jāzeps — dz. 1877 Kaunā, m. 1947 Rīgā. Tāpat kā

brālis Jānis, mācījies I Rīgas mūz. institūtā un pats vēlāk bija tā

vadītājs. Komponējis divas operas — „Vaideloti" un „Ziedoņa

atmošanos", trīs kantātes, simf. mūziku: trīs simfonijas un vairākus

m.f. darbus, tāpat daudz l.f. un m.f. darbu atsevišķiem instru-

mentiem (čellam, vijolei), arf solo un kora dz.

MEDIŅŠ, Jēkabs — dz. 1885, tagad VK profesors Rīgā. Mācījies

I Rīgas mūz. institūtā, papildinājies Berlīnē. Rakstījis darbus orķ.,

koncertus atsevišķiem instrumentiem, arī miniatūras, solo un kora

dz., ieskaitot tdz. harmonizējumus. Plaši pazīstams kā mūzikas

paidagogs un mūz. mācības grāmatu autors.

MEINS (MENIUS, SOLOMON MAJUS), Frīdrichs - dz. Pome-

rānijā, m. 1659. Vācu tautības galma dzejnieks, mācītājs Latvijā,

rakstnieks, Tērbatas U profesors un raktuvju pārzinis Zviedrijā.

Pirmais iespiedis latviešu tdz. ar notīm (grāmatā SYNTAGMA DE

ORIGINE LIVONORUM 1635. gadā).

MELLI, Aleksandrs — kļuvis pazīstams kā dziesmuspēles „Mu-

cenieks un muceniece" mūzikas autors (pirmizrāde notika Rīgā 1872.

gadā), kā arī ar solo un kora dziesmām.

MELNGAILIS, Emīls — dz.1874 Līgatnē, m. 1954 Rīgā. Mācījies

kompoziciju Drēzdenes X un beidzis PK. Viņam nopelni latviešu

nacionālās kora dz. izkopšanā. Pazīstams arī kā recenzents, ērģel-

nieks, koru diriģents un dzsv. virsdiriģents. Izcilākais latv. mūz.

folklorists pēc A.Jurjāna, vācis un pētījis latv. tautas meldijas,

sabalsojis un izdevis burtnīcās BIRZĒS I NORĀS. Rakstījis arī kora

un solo oriģināldziesmas, komponējis baletu „Turaidas roze", sim-

foniskas un klavieru miniatūras. Viņa savāktie latv. mūz. folkloras

materiāli izdoti 3 sējumos, bez tam tautas deju krājums LATVJU

DANCIS. Padomju okupācijas laikā devis meslus režīmam, radīdams
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jaunu padomju mūzikas žanru — «padomju folkloru" (tautasdziesmu

garā darinātas oriģināldziesmas par kolchozu dzfvi).

NORVILIS, Jānis — dz. 1906 Praulienā, dzfvo Kanādā. Beidzis

kompozicijas un klavieru klasi LX. Viens no latviskākiem skaņražiem.
Darbi l.t. vok. žanrā: tdz. apdares, kora un solo oriģināldziesmas.

Daļa dziesmu, kas rakstītas plašākam patēriņam, ar patriotiskiem

motīviem, pārgājušas tautā. Komponējis vēl kantāti «Latviešu

dziesma", mūziku senču tradiciju inscenējumiem. Godalgotas viņa
kora dziesmas. Instr. mūz. darbi ērģelēm (ērģeļu sonāta, darbi ar

tdz. tēmām), m.f. darbi klavierēm, vijolei, orķestrim. Komponējis

arī operu „
Kurbads" un mūziku filmām. Pirmais sācis kopt kokles

spēli, dibinādams kokļu orķestri.

OKOLO-KULAKS, Aleksandrs — dz. 1906 Liepājā, dzīvo ASV.

Mūziku mācījies privāti un papildinājies Zalcburgā diriģenta Krausa

vadībā un Parīzē. Bija mūz. konsultants un diriģents Liepājas operā.

Darbi: simf. poēmas („Daugava"
, «Pavasaris"), skatuves un baleta

mūz., darbi čellam, klavierēm, solo un kora dz. Latv. dzsv. Kanādā

(1965) godalgotas viņa solo dziesmas. Publicēti darbi arī ar angļu

tekstu.

ORDELOVSKIS, G. — padomju Latvijas komponists. Zināms

viņa darbs
„ Latvju dziesmu un rotaļu svīta" .

ORE, Ādams — dz. 1855 Mazsalacā, m. 1927 turpat. Ērģeļ-
virtuozs. Mūziku mācījies Rīgā, Vācijā, Itālijā. Daudz koncertējis

lielākajos Eiropas centros. Darbi: solo un kora dz., ērģeļu un

klavieru mūzika, orātorija, opera „
Gunda" (ar vācu tekstu). Tautā

iegājusi viņa dziesma «Daugaviņa, māmuliņa" .

ORE, Harijs — dz. 1885 Pēterpilī, kopš 1936. gada dzīvo Hong-

kongā. Kā eksterns beidzis PK kompozicijas un klavieru klasi.

Papildinājies Vācijā. Jau kopš 1915. gada rīkoja koncertturnejas

Tālajos austrumos. Darbi: stīgu kvartets, sonātīna vijolei, svīta

čellam, kora un solo dz., klavierdarbi (divas latv. rapsodijas v.c).

Darbi izdoti Londonā. Devis ķīniešu mūzikai modernu ietērpu.

ORE, Ringolds — padomju Latvijas komponists. Beidzis VK.

Sarakstījis simf. poēmu «Tīreļa noslēpums", baleta viencēlienu

«Varavīksne" (izrādīts RO), kamermūziku. Izvirzījies par vienu no

pazīstamākiem vieglā žanra komponistiem.

OZOLIŅŠ, Jānis — dz. 1908. Redzamākais režīma pārstāvis

padomju Latvijas mūz. dzīvē. Mūziku mācījies Jelgavas skolotāju
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institūtā, Jelgavas TK, vēlāk VK paidagoģiskā nodaļā. 1941. gadā

pieslējies komunistiem, devās līdzi sarkanai divīzijai uz Krieviju,

kur sākās vina „revolūcionāro cīnās un masu dziesmu" ražošana.

Atgriezies Latvijā, bija komponistu savienības sekretārs, kur pro-

pagandēja «sociālistisko reālismu" mūzikā. Pēc A. Kalniņa nāves

kļuva par VK direktoru. Pēdējos gados sarakstījis arī nedaudz liriska

rakstura solo un kora dz., kā arī bērnu un jaunatnes dz.

OZOLIŅŠ, Valdemārs — dz. 1896 Vestienā, dzīvo ASV. Mūziku

sācis mācīties PK un MX. Beidzis LX kompozicijas klasi. Čikāgā
ieguvis mūz. maģistra (Master of Music) grādu. Populāras viņa kora

dziesmas. Rakstījis arī plašāku formu vok. darbus, kantātes («Svētā

naktī" v.c). Izdoti viņa trīs solo dziesmu krājumi. Instr. mūzikā

daudz m.f. darbu (orķestrim, klavierēm, čellam, vijolei v.c),

kamermūzikā arī I.f. (stīgu kvartets, klavieru trio v.c.). Sarakstījis

dziesmu krājumus skolām, jaunatnei. Darbojas arī par paidagogu un

diriģentu.

OZOLS, Jēkabs — dz. 1863 Salgalē, m. 1902 Ogrē. Mācījies

vijoles spēli un kompoziciju PK. Rīgas latv. teātra kapelmeistars

un kora diriģents. Sarakstījis latv. pirmo vijoles spēles mācības

grāmatu un komponējis pirmo latv. dziesmuspēli «Spoku stunda".

Rakstījis arī skatuves mūziku.

PAĻEVIČS, Indriķis - dz. 1862 Tadaiķos, m. 1940. Mūziku

mācījies Baltijas skolotāju seminārā. Darbojies par mūz. paidagogu,

publicējis darbus dziedāšanas metodikā, dziedāšanas mācību, DZIES-

MU KAMOLIŅU v.c. Komponējis kora dziesmas.

PAULS, Raimonds — studē kompoziciju VK. Padomju Latvijas

vieglā žanra darbu komponists. Rakstījis dziesmas, baletu «Kubas

melodija" (izrādīts RO), mūziku filmai. Ir Rīgas estrādes orķestra

diriģents.

PAVASARS, Helmers — dz. 1903 Lejasciemā, dzīvo Anglijā.

Beidzis LX kompozicijas, vijoles un diriģentu klasi. Bija docents LX

un profesors Baltijas U. Daudz darbu kamermūzikā, gan 1.f., gan

m.f. (stīgu kvartets, darbi vijolei, čellam, klavierēm v.c). Darbi

arī simf. orķestrim un daudz kora un solo dz., arī plašāki dziedājumi

korim ar ērģelēm.

PINEPUKS, Augusts — dz. 1876 Priekuļos, m. 1942 ASV, uz

kurieni izceļoja 1906. gadā. Beidzis Čikāgas TK. Komponējis ap 100

kora un solo dziesmu ar latviskiem tekstiem, kas publicētas ar
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nosaukumu AUSEKLIS (Rfgā 1926—1940). Vadfjis Ņujorkas latviešu

kori un orķestri.

PONE, Gundaris — dz. 1933. Minesotas universitātē 1962. gadā

ieguvis doktora grādu kompozicijā un mūzikas teorijā. Darbojas par

mūz. profesoru Ņujorkas valsts U un komponē. Radikālākā novirziena

pārstāvis mūzikā. Viņa darbs klavierēm „Klavierwerk I, Allinter-

vallreihe" atskaņots latv. dzsv. koncertā Kanādā (1965), iegūstot

progresīvās kanādiešu kritikas uzslavu ar apzīmējumu «agresīvi

moderns" . Viņa kompozicijas bieži atskaņotas amerikāņu koncertos,

arī radiofonā un televīzijas pārraidījumos.

PORUKS, Jēkabs -dz. 1895 Druvienā, m. 1963 ASV. Beidzis

LX kompozicijas klasi. Bijis NO drāmaturgs un direktors, LX

docents, kritiķis, esejists, blakus Zālītim redzamākais mūzikas

rakstnieks un kritiķis. Darbi: solo un kora dz., arī tdz. apdares

balsij un klavierēm, klavieru kompozicijas — sonāta un vairāki m.f.

darbi. Izdota viņa atmiņu grāmata CIEMOŠANĀS (1963).

PURĀTS, Jūlijs — dz. 1835 Salaspilī, m. 1897 Kaunā. Cimzes

audzēknis, ērģelnieks, Rīgas palīdzības b-bas un latv. b-bas jauktā
kora pirmais diriģents un pirmais Rīgas latv. b-bas teātra režisors,

kara orķ. kapelmeistars un mūz. skolotājs. Sarīkojis pirmo latviešu

koncertu Rīgā (1868). Pirmais diriģējis latviešu kori ārpus Latvijas

(arch. J.Baumaņa noorganizētu Maskavā 1882. gadā). Komponējis

J.Rātmindera dzejoli „
Kas mūsu spēks" (1869), «Latviešu tdz.

kadriļu Livonia" (1881), «Marijas polku" (1883), «Šūpļa dziesmu"

(1892) v.c.
,

kas visas pazudušas.

PURVS, Arvīds — dz. 1926 Meņģelē, dzīvo Kanādā.Meklē jaunus

ceļus skaņradē. Kompoziciju apguvis ar pašmācību, papildinājies

V.Baštika vadībā. Austrālijas (1961) un Kanādas (1965) dzsv.dziesmu

konkursā godalgotas un ieteiktas viņa kora dz. Rakstījis arī l.f. vok.

darbus: «Psalmu kantāti" (ar solistiem, kori, klavierēm un ērģelēm),

«Ziemassvētku vēstījumu". Darbojas arī kā kora diriģents, bijis

dzsv. virsdiriģents.

RAMANIS, Ģederts — dz. 1927 Jelgavā. Skaņradis padomju

Latvijā. Beidzis VK. Komponējis simf. mūziku: simfoniju, simf.

poēmu, svītu, skatuves mūz. televīzijas raidījumiem, arī opereti

«Kaija bez jūras" . Pēdējā atzīta par mūzikāli visinteresantāko, bet

drīz aizliegta libreta «ideoloģiska rakstura trūkumu dēļ" .
Rakstījis

arī dziesmas un instr. miniatūras, daudz vieglā žanra opusu.
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REINHOLDE, Lauma — dz. 1906 Rfgā, dzfvo Latvijā. Beigusi

LX klavieru klasi kā laureāte, arf kompozicijas klasi. Daudz kon-

certējusi Latvijā un ārzemēs. Darbi l.t. vokālā mūzikā, fpaši solo

dz. (arf orķ. pavadījumā). Pēdējā laikā devusi izcilas tdz. apdares

korim. Komponēta opera «Krauklītis" (1945) pēc Raiņa lugas. Rak-

stījusi arī instr. mūziku (ldavierēm, vijolei) plašākās formās, tomēr

vairāk m.f. darbus.

REINHOLDS, Jānis — dz. 1882 Koknesē, m. 1938 Rīgā. Rīgas

ķeizariskajā mūz. skolā beidzis vijoles, kompozicijas un diriģentu

klasi,darbojies turpat par vijoles klases vadītāju, bijis NO vijolnieks,

paidagogs ģimnāzijās un strēlnieku pulka kapelmeistars. Darbi: kora

un solo dz. un instr. miniatūrasvijolei, klavierēm un orķ.

REITERS, Leons — dz. 1926 Rīgā. Kompoziciju mācījies LX un

turpinājis Zviedrijā. Repatriējies uz padomju Latviju, kur darbojas

par diriģentu. Vairāku kora un solo dz. autors.

ROZĪTIS, Jūlijs — dz. 1880 Rencēnos, dzīvo Latvijā. Beidzis

Drēzdenes K. Bijis Rēzeknes TK direktors, saukts par Latgales

Cimzi. Apstrādājis latgaliešu tdz. meldijas korim. Sarakstījis

dziedāšanas metodiku, izdevis garīgu dziesmu krājumu.

SAKSS, Imants — trimdas jaunās paaudzes skaņradis un mūz.re-

cenzents, dzīvo ASV. Studējis ērģeļu spēli LX. Zināmas viņakoradz.

SALAKA, Vilnis — padomju Latvijas jaunās paaudzes skaņradis.
Tieksme uz simf. mūzikas lielajām formām.

SALAKS, Arturs — dz. 1891 Liepnā, dzīvo Latvijā. Kompoziciju

mācījies LX. Vācis Latgales tautas meldijas. Vadījis ansambli

DZIESMOTĀ SENATNE, kur mēģinājis atdzīvināt senos latviskos

instrumentus, tāpat senas tradicijas koros, ko vadījis — FORTISSIMO

un dievturu korī. Darbi lielāko tiesu tdz. sabalsojumi korim.

SAMS, Viktors — padomju Latvijas komponists un teorētiķis.

Turpina tautas meldiju vākšanu. Rakstījis vokālo mūziku: dziesmas

(arī duetus), mūziku etnogrāfiskiem uzvedumiem.

SANDERS, Visvaldis — dz. 1885 Pēterpilī, dzīvo Vācijā. Mūziku

mācījies J. Vītola un E. Melngaiļa vadībā. Komponējis nedaudz garīgu

dziesmu.

SĒRMŪKSLIS, Jānis - dz. 1855 Mārkalnē, m. 1913. Beidzis

PK ērģeļu klasi. Bija pazīstams ar tdz. sabalsojumiem.

SĪLIS, Arturs — dz. 1904 Katvaros, deportēts 1941. Beidza LX

kompozicijas klasi. Bija kora diriģents un Ventspils TK direktors.
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Komponējis izteiksmē līdzīgi Zālftim un Porukam. Darbi simf.

orķestrim, klavierēm (sonāta un m.f.), kora un solodz., tdz. sa-

balsojumi, mūzika pūtēju orķestrim. Bija arf pazfstams latviešu

mūzikas pētnieks un rakstnieks.

SINEPS, Arnolds — dz. 1881 Dignājā, m. 1952 ASV. Beidzis

PK bazūnes klasi. Bijis Valmieras mūz. skolas direktors, solists

un kora diriģents. Izdevis kora dz. krājumus bērniem. Komponējis

kora dziesmas.

SKULTE, Ādolfs — dz. 1909 Krievijā, tagad viens no galveniem

simfoniķiem padomju Latvijā. Beidzis LX kompozicijas klasi. Darbi

lielāko tiesu plašākās formās — trfs simfonijas, pēdējā laikā „Ave

sol" (ar Raiņa tekstu) korim ar orķestri, balets
„
Brfvfbas sakta"

(agrāk
„

Lelde"), stfgu kvartets, kantāte „Rfga", mūzika lugai

«Princese Gundega", mūzika vairākām filmām v.c. Devis nodevas

arf režfmam (kantāte «Mums viena partija" v.c). Darbojas arf par

profesoru VK.

SKULTE, Bruno — dz. 1905 Rfgā, dzfvo ASV. Beidzis LX kom-

pozicijas un diriģentu klasi. Bijis Rfgas radiofēna un Liepājas

operas diriģents. Vairums l.f. darbu: simfonija, opera «Vilkaču

mantiniece", kantāte, stfgu kvartets, garfga svfta, simf. poēma

«Daugava" (ar Raiņa tekstu). Arf daudz vok. mūz. : kora un solo dz.

un plašāki dziedājumi solistiem ar kori un ērģelēm («Lūgšana").

No solo dziesmām pazīstams viņa «Bērnu dziesmu" cikls. Devis arī

klavieru miniatūras (prelūdijas). Trimdā darbojas par kora diriģentu

un ērģelnieku.

SLAUCĪTĀJS, Leonfds — dz. 1899 Jaunlaicenē. levērojams ģeo-

fiziķis, pašreiz mācībspēks Havajas U. Beidzis arf LX. Komponējis

l.t. solodz., arī ērģeļu un klavieru miniatūras.

SOSĀRS, Burchards — dz. 1890 Jumurdā, m. 1953 Rīgā. Mācī-

jies PK un Drēzdenes X speciālo teoriju un kompoziciju. Bijis Rīgas

Dailes teātra mūz. konsultants un diriģents. Komponējis skatuves

mūziku kādām 100 lugām un dziesmuspēles: «Vecais pilskungs",

„
Ventas dziesma" v.c.

SPROĢIS, Jūlijs — dz. 1887 Jelgavā, 1944. gadā palika Latvijā,

kur bija LX docents un koncertmeistars radiofonā. Vijoles spēli un

kompoziciju mācījies PK, papildinājies Parīzē. Komponējis l.t.

instr. mūziku: divas simfonijas, koncertu vijolei un vairākus m.f.

darbus. Padomju Latvijas laikā viņa vārds vairs nav dzirdēts.
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STRAUME, Jānis — dz. 1861 Druvienā, m. 1929 Rīgā. Mūziku

mācījies Vīgneru Ernesta vadībā. Bijis arī kora diriģents, rakstnieks.

Komponējis kora dz. ar paša tekstu un tdz. sabalsojumus. Kopā ar

K.Paucīti rediģēja MŪZIKAS NEDĒĻU (1923-1929).

SUCHOVS, Jānis — dz. 1892 Vilnā, krievu tautības. Beidzis PK

kompozicijas klasi J. Vītola vadībā un klavieru klasi. Bija NO un LX

repetītors un pianists Rīgas radiofonā. Komponējis l.t. instr. mūz. :

simf.orķestrim svītas, uvertīras un citus m.f. darbus, kamermūzikā

l.f. un m.f. darbus (stīgu kvartetu),tāpat atsevišķiem instrumentiem

(klavieru sonāta, darbi čellam, vijolei, ērģelēm). Devis arī daudz

solo dz., starp tām ar latv. tekstu F. Bārdas un Aīdas Niedras ciklu,

arī kora dziesmas.

ŠANCBERĢIS, Pēteris — dz.1841 Vecpiebalgā, m.1923 Liezērē.

Mācījies klavieru spēli, bijis Rīgas latv. b-bas teātra repetītors un

pavadītājs, darbojies arī par mūzikas paidagogu. Komponējis daudz

vieglas mūzikas laika kavēklim. Izdots viņa kupleju krājums un kora

dz. krājums. Komponējis arī solo dz., no kurām dažas pārgājušas

tautā („Es dziļi glāzē ieskatīju" un līdzīgas).

ŠĒNFELDS, Eduards — dz. 1907, dzīvo Anglijā. Beidzis LX

kompozicijas un ērģeļu klasi. Skaņradē raksturīgi meklējumi radi-

kālāka stila virzienā. Darbi: kora un solo dziesmas, arī instr. darbi

klavierēm, ērģelēm, orķestrim. Latviešu dzsv. dziesmu konkursā

Kanādā (1965) godalgota viņa solo dz. „Sava dziesma"
.

ŠEPSKIS, Oskars — dz. 1850 Jaunpilī, m. 1914 Rīgā. Mūziku

mācījies Irlavas skolotāju seminārā, papildinājies Vācijā. Rakstījis

laicīga un garīga satura kora dz. Bijis ērģelnieks, mūz. paidagogs,

izdevis žurnālu DZIESMU PŪRS.

ŠTROMBERGS, Alfrēds — dz. 1922 Liepājā, dzīvo Kanādā. Kom-

pozicijas un klavieru studijas sācis LX, beidzis Toronto K. Ērģeļu
kolledžā izturējis gatavības pārbaudi ērģeļspēlē, diriģēšanā papildi-

nājies L.Bernšteina vadībā. Kanādā vada orķestri, ir repetītors

operā un mācībspēks Toronto K. Komponējis kora un solo dz.
,

instr.

miniatūras.

ŠTURMS, Arnolds — dz. 1912 Dobelē, dzīvo ASV, kur strādā

kā mūz. paidagogs un flautists. Beidzis LX kā laureāts un vēlāk bijis

docents — flautas klases vadītājs. Kompoziciju mācījies ASV. Darbi :

trīs svītas flautai un klavierēm, svīta flautai un orķ. ,
trio klav. ,

vijolei un čellam, ērģeļmūzika, dziesmas. leguvis Ziemeļamerikas



156

kultūras fonda goda balvu par solo dziesmu ciklu (1964), arf latviešu

dzsv. Kanādā (1965) godalgota viņa svfta flautaiun klav.

ŠŪBERTS, Pauls — dz. 1884 Zaļeniekos, m. 1945, repatriējoties

uz Latviju. Beidzis PK klavieru klasi kā laureāts, daudz koncertējis

Latvijā un ārzemēs, bijis LX profesors klavieru klasē. Komponējis

dažas iecienītas solo dz.
,

kā arf miniatūras klav. un vijolei.

ŠVARCS, E. — padomju Latvijas vieglā žanra komponists.

TISS, Alfrēds — dz. 1928 Ventspilī. Beidzis VK kompozicijas un

vijoles klasi. Komponējis garīgas dziesmas.

TOMSONE, Felicita — jauna padomju Latvijas komponiste. At-

skaņota viņas opera „Pūt, vējiņi" (pēc Raiņa lugas), kas neieguva

padomju kritikas pozitīvu vērtējumu.

UPENIEKS, Valdemārs — dz. 1896 Bukaišos, m. 1955 Rīgā.
Beidzis LX kompozicijas klasi. Solo un kora dz., orķ. un klavieru

darbu (sonātu) autors.

UTKINS, V. — padomju Latvijas skaņradis. Darbi l.t. klav.,

kā m.f., tā l.f. Mazo formu darbiem nosaukums „Dainas" (līdzīgi
Jānim Mediņam), 7 darbi sonātu formā, no kurām pēdējās izpaužoties
latvisks kolorīts.

VALLE, Aleksandrs — dz. 1890 Rīgā. Mācījies Rīgas un Sara-

tovas mūz. skolā. Bijis kora un orķestra diriģents Rīgā. Komponējis

operu „Raganu" (ar Aspazijas tekstu), kora un solo dziesmas, svītu

orķestrim v.c.
I

VALLE, Bernhards — dz. 1888 Rīgā, m. 1924 turpat. Mācījies

Rīgas ķeizariskajā mūz. skolā klarnetes spēli un mūzikas teoriju,

papildinājies Berlīnē. Bijis simf. orķ. un operu diriģents, mūzikas

kritiķis un autors grāmatām par mūziku. Komponējis kora un solo

dziesmas un m.f. darbus orķestrim.lzdeva žurnālu LATVJU MŪZIKA

(1921 — 1922).

VĪGNERS, Ernests — dz. 1850 Tērvetē, m. 1933 Rīgā. Beidzis

MX. Pirmais latv. skaņradis ar profesionālu izglītību. Komponējis

nedaudz, totiesu viņam lieli nopelni latviešu mūzikas dzīves veicinā-

šanā. Vāca un harmonizēja latv. tdz., izdeva harmonizēto tdz. krā-

jumu LATVIJA (I daļu 1873, II — 1874) vīru koriem. Komponējis arī

oriģināldziesmas koriem. Bijis kora diriģents, paidagogs, dziesmu-

svētku virsdiriģents, sarakstījis grāmatas par mūziku. Nodibināja

un vadīja Fonoloģijas institūtu, kur pētīja absolūtās dzirdes izkop-

šanas problēmas.
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VĪGNERS, Leonfds — dz. 1906 Maskavā, dzīvo Latvijā. Ernesta

Vfgnera dēls. Beidzis LX ērģeļu, kompozicijas un diriģentu klasi.

Papildinājies ārzemēs. Darbojies par diriģentu operā, radiofonā,

kora diriģentu un paidagogu, bijis dzsv. virsdiriģents. Komponējis

l.t. kora un solo dz., kā arf dažus darbus instr. mūzikā (m.f. simf.

orķestrim v.c.). Raiņa gadā (1965) komponējis virkni kora dziesmu

ar Raiņa tekstu.
I

VINTERS, Aleksandrs — dz. 1897 Mellužos, tagad vada mūzikas

skolu Gēteborgā, Zviedrijā. Mācījies LX kompozicijas klasē. Bijis

paidagogs Fonoloģijas institūtā un diriģējis korus. Komponējis l.t.

skatuves mūziku.

VfTOLIŅŠ, Andris — dz. 1931 Rīgā, dzīvo Zviedrijā, kur dar-

bojas par klavieru skolotāju un diriģentu. Studējis Stokholmas mūz.

augstskolā klavieru paidagoģiju un seno mūziku. Sarakstījis vairākus

darbus bērnu ansambļiem, izdota klav. skolas DZIEDĀSIM, ROTĀSIM

I burtnīca latv. bērniem, tāpat Ziemassvētku dziesmas klavierēm

viņa mūzikālajā apdarē.

VfTOLIŅŠ, Jānis — dz. 1886 Litenē, m. 1955 Latvijā. Beidzis

MX fagota klasi, mācījies kompoziciju LX. Sarakstījis baletu „Ilga"

(izrādīts NO), pēdējā dzīves gadā operu „
Indulis un Ārija" (pēc Raiņa

lugas), komponējis arī simfoniju, rapsodijas par latv. tdz. tēmām,

sonātu v.c. Darbojies arī kā fagotists radiofonā, fagota klases vadītājs

LX, docents VK, paidagogs TK, diriģents.

VfTOLIŅŠ, Jēkabs — dz. 1898 Sarkaņos, dzīvo Latvijā. Beidzis

LX kompozicijas klasi, studējis mūz. vēsturi Vīnē un Parīzē. Kom-

ponējis maz, l.t. pazīstams kā mūz. vēsturnieks, drāmaturgs NO,

paidagogs (bija docents LX), mūz. recenzents, sarakstījis MŪZIKAS

VĒSTURI. Darbojas kā mūz. rakstnieks, vēsturnieks (viņa sakārto-

jumā iznāk rakstu krājumi LATVIEŠU MŪZIKA). Rediģējis mēneš-

rakstu MŪZIKAS APSKATS (1932-1938).

VftOLS, Jāzeps — dz. 1863 Valmierā, m. 1948 Lībekā, Vācijā.

Ar zelta medaļu beidzis kompozicijas klasi PK, vēlāk turpat darbo-

jies par profesoru. Bijis LX dibinātājs un ilggadīgs rektors, izaudzi-

not daudz jaunu skaņražu. 1910. gadā bijis dzsv. virsdiriģents, 1918.

gadā Latvju operas (vēlāk NO) diriģents. Darbojies par profesoru

LU, trimdas mūz. skolas vadītāju Detmoldā. Mūzikā saņēmis četras

Gļinkas prēmijas un 1937. gadā Tēvzemes balvu. Bijis Kaunas un

Tallinnas X, kā arīStokholmas mūz.akadēmijas goda biedrs. Radījis
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pirmos paliekamos opusus mūsu simf. mūzikā, kamermūzikā un

instr. miniatūrās un pēc A.Jurjāna ievadījis jaunu posmu mūsu

kora dz. attfstfbā. Komponējis daudz vok. mūz.: kora un solo dz.

un tdz. apdares, 200 tdz. solo balsij un klavierēm populāram konc.

repertuāram, devis mūz. vairākām lugām un 10 kantātes. Rakstījis

arf daudz kamermūzikas — gan ansambļiem, gan arf atsevišķiem
instrumentiem. No simf. darbiem minamapirmā latv. simfonija un

vairāki m.f. darbi, ap 100 klavierminiatūru, arf l.f. (sonātas).

Vītols pieskāries gandrīz visām mūzikas formām, izņemot operu.

Rediģējis mēnešrakstu MŪZIKA (1925). Izdota viņa autobiogrāfija

MANAS DZĪVES ATMIŅAS (1963).

ZĀLĪTIS, Jānis — dz. 1884 Nftaurē, m. 1943 Rfgā. Beidzis PK

kompozicijas klasi. Pirmais ienesa 20. gadsimteņa strāvojumus

latv. mūzikā. Komponējis l.t. kora un solo dz. un nedaudz darbu

klavierēm. Bija izcilākais mūz. kritiķis pēc Emīla Dārziņa, NO

direktors un iejūtīgs pavadītājs koncertos.

ZARIŅŠ, Marģers — dz. 1910 Jaunpiebalgā, tagad viens no

redzamākiem padomju Latvijas komponistiem. Mācījies LX. Devis

darbus visos mūz. žanros, sarakstot 6 operas: „Uz jauno krastu"

(pēc V. Lāča romāna), satīrisku operu „Beggar T
s Story" (arī polī-

tiski iekrāsotu),
„

Svētā Maurfcija brīnumdarbu",
„
Zilās mošejas

ēnā" un
„ Zaļās dzirnavas" (pēc Janševska DZIMTENES), kouzskata

par pirmo komisko operu latv. mūz. literātūrā. No brīvās Latvijas

laika palikusi neatskaņota opera „ Kungs un spēlmanītis"
.

Kompo-

nējis arf dziesmuspēli „Dzejnieks un roze" un skatuves mūziku

komiskajam baletam
„

Zelta zirgs"
.

Vok. mūz. žanrā rakstījis solo

un kora dziesmas, kantātes, orātorijas, arī masu dziesmas („ Miera

maršu" v.c.) un, t.s., padomju folkloru (ciklu „
Kolchoza dainas"

pēc Emīla Melngaiļa parauga). Blakus minētam žanram un citām

partijas nodevām ir arī mākslas kompoziciju autors. Daudz darbu

instr. mūz. žanros simfoniskiem un kameransambļiem, tāpat arī

atsevišķiem instrumentiem (konc. klavierēm, svītas v.c.).

ZIEDONIS, Viktors — vijolnieks Indianapoles simf. orķestrī.

Vada paša dibināto LATVJU TRIO. Komponējis l.t. kamermūziku,

m.f. trio ansamblim, arī tdz. harmonizējumus orķestrim.

ZIGMUNDS, Kārlis — dz. 1865 Viskaļos, m. 1925 Rīgā. Mūziku

mācījies Irlavas skolotāju seminārā un privāti O.Šepska un L.Bētiņa

vadībā. Komponējis kora dziesmas.
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ZĪLE, Indriķis — dz. 1841, m. 1919. Beidzis Cimzes semināru.

Bijis skolotājs un koru diriģents, dzsv. virsdiriģents. Harmonizējis

latviešu un lietuviešu tdz.

ZOLOTONOSS, Nikolajs — padomju Latvijas komponists. Devis

tdz. apdares un opereti „Kad Ādams atvaļinājumā" ,
bet tajā vēl esot

izjūtams kompozicijas meistarības trūkums.

ŽILINSKIS, Arvfds — dz. 1905 Saukā, tagad viens no populārā-

kiem padomju Latvijas komponistiem. Beidzis LX kompozicijas un

klavieru klasi. Viens no aktīvākiem solo dz. autoriem. Režīma ievē-

rību izpelnījies ar opereti
„
Zilo ezeru zeme" (par tautu draudzību),

kas ilgi turējusies repertuārā. Sarakstījis arī opereti „Dzintarjūras

puiši". Viņa opera „
Zelta zirgs" izrādīta Raiņa gadā, atklājot 1965.

gada sezonu. Komponējis arī mūziku dziesmuspēlei „Seši mazi

bundzinieki", bērnu baletu „Sprīdīti", klaviermūziku un citus instr.

darbus. Bija LX docents, tagad profesors VK klavieru klasē, arf

solists. Sastādījis mācībgrāmatu KLAVIERUSKOLU.

Šai pārskatā minēti 152 skaņraži. No viņiem 55 ir miruši.

Nezināmā vietā aiz dzelzs aizkara atrodas pieci, Latvijā dzīvo 52,

bet brīvajā pasaulē trimdā — 40.
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