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1. Mūža gājums

14. jūnija 1929. g., tada jauka ziedoņa vakara, kādu

vien Apsīšu Jēkabs mums aprakstījis — trūka vienīgi zie-

ApsischuJehkabs

došu ievu un lakstīgalu — Rīgā, Meža kapos guldījām

Apsīšu Jēkaba tēvu. Miris viuš bija pirmdien 10. jūnijā

ap 6 vakarā Gaujienā, kur bija izbraucis pie sava dēla.
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Uz nelaiķa vēlēšanos bēres bij bez runām, bet kuplā

pavadītāju saime no dažādākām aprindām un dažādākiem

sadzīves slāņiem, liecināja, ka aizgājēja darbs dziļas sak-

nes laidis mūsu sabiedrībā — sākot no slimnīcas direk-

tora un profesora — beidzot ar vienkāršu latvju māti un

skolas meitenīti, ap vaļēju kapu stāvēja bērinieki, kuriem
visiem aizgājējs bija ko devis un kas pateicībā un sērās

nolieca galvas sava garīgā skolotāja priekšā.

Ar Apsīšu Jēkaba nāvi ierindojas vēsturē mūsu rakst-

niecības vesels laikmets — astoņdesmito gadu zemnie-

cība ar patriarchalo ģimeni. Kaut kas viengabalīgs, ciets

un nedalāms bija Apsīšu Jēkaba personībā un darbos. Viņš

nespēja ne locīties, ne drumstaloties. Jaunajam laikme-

tam viņš iekšķīgi palika svešs. Viņš negāja kompromisā

ne ar sevi, ne ar savu mākslu. Tamdēļ vina vecuma vien-

tulība, bet tai pretim liela garīga skaidrība, dvēseles sti-

prums un viengabalība. Likās, pats Apsīšu Jēkabs no-

šķīra sevī mākslinieku no ikdienišķā cilvēka. Savu

māksliniecisko „es" viņš nesa kur dziļi dvēselē, tikai pats

sev. Savai apkārtnei viņš bija — tāpat kā uz iedzīvo-

tāju tāpelītes — tikai Jānis Jannzems (rakstnieka vārds

pēc dokumentiem). Pat bēru lapiņā — piederīgie liekas

bija baidījušies no šī mākslinieka vārda — tikai Jānis

Jaunzems! Dievs gan to lielāko podu bija uzticējis Ap-

sīšu Jēkabam.

Apsīšu Jēkabs ir liels dzejnieks, viens no lielākiem,

kādu var uzrādīt mūsu zemniecība, bet savu dzejas spēku

un dzīvību viņš smēlis savā bērnības avotā. Ģimene,

brāļu draudze, baznīca, lauku cilvēki un daba — tie ir ro-
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bežstabi Apsīšu Jēkaba mākslas laukam. Tas nav plašs,

bet savdabīgs un krāšņs.

Apsīšu Jēkabs dzimis Valkas apriņķa Lizuma paga-

sta Kalaņģos 26. novembrī (v. st.) 1858. g. Viņa tēvs tur

ir saimnieks un skolotājs un abi šie amati dara neizdzē-

šamu iespaidu uz augošu zēnu. Vispirms tēvs ir saimnieks,
kam darīšana ar kalpiem. Te mazais Jēkabs redz tādus

lauku kalpus kā Andra tēvu, Andra māti, Madi, Pēterīti un

citus. Te zēna garīgā pasaulē notēlojas tās laukstrādnieku

personības, ko vēlāk viņš zīmē savos stāstos. Tēvs ir sko-

lotājs, stāv tuvu brāļu draudzei, reliģiozs, un kristicisms

uzspiež savu neizdzēšamu zīmogu Apsīšu Jēkaba domāša-

nas veidam un spriedumam.

Tēvs ir reliģiozs, stingrs un taisns, māte klusa un

sirsnīga. Šīs īpašības dēls mantojis no vecākiem. Ar

kādu pretmīlestību dēls cenšas atlīdzināt mātes pieķer-

šanos! No mātes dēlam iemīt dziļais dvēseles lirisms.

Tēvs, brāļu draudzes cienītājs, uzved mazo zēnu uz diev-

ticības tekām. „Saiešana" ir pirmā, kas neizdzēšama

Apsīšu Jēkaba bērnu dienu atmiņā.

Kad zēns ir gadus piecus vecs, tēvs ņem to līdzi uz

Gužilām; tur ir brāļu draudzes saiešana. Bērna atmiņā

iespiežas saiešanas nams. Tur nav ne attēlu, ne ērģeļu,

ne kanceles, nekāda greznuma, ne izpušķojuma. Sienas

gludi tēstas, grīda dēļu, pa vidu celiņš, abās pusēs soli.

Viena puse vīriešiem, otra sievietēm. Viens sēž aiz gal-

diņa; tas ir „sacītāja tētiņš". Papriekš tas uzsāk lēni,

mīlīgi, tad uzreiz —
sāk kliegt un raudāt, tā kā bērns no-

bīstās. Viņš kliedz un raud, lai sakustinātu klausītāju, bet

mazais to nesaprot. Tikai ari iekrīt bērna dvēselē uz visu
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mūžu tādi vārdi, kā: „žēlastība", „krusts", „pārbaudī-

šana", „grēks". Te laiž saknes dievticība, kas ir tik rak-

sturīga Apsīšu Jēkaba darba posmam mūža otrā pusē.

«Saiešanā" sētā sēkla bija atradusi bērna dvēselē auglīgu
zemi.

Jau sešus gadus vecu Apsīšu Jēkabu māte sāk mā-

cīt grāmatu lasīt. Apķērīgam puisēnam tas ātri padodas.
Jau astoņus gadus vecu zēnu tēvs pieliek iesvētījamiem

lieliem puišiem par skolotāju, kas lielosmāca grāmatulasīt!

Lasāmā grāmata ir toreiz parastā un vieglāk pieejamā —

Jaunā derība un Dāvida dziesmas. Tā mazais zēns ne-

vien iemāca lielos puišus grāmatā, — bet te jau iegulst

bībeles tēli un valodas figūras viņa gara apziņā, iegulst

līdz tam laikam, kad pieaudzis viņš tos atdarinās un vei-

dos savos rakstos. To, kas dzirdēts „saiešanā", tagad pa-

dziļina un attīsta bībele. Tēvs Jēkabu tajā pašā laikā iemā-

ca rakstīt un rēķināt. Pāris vasaras ganos, un te attīstās

Apsīšu Jēkabā kāda cita dāvana — dabas novērotāja

spēja. Vēl septiņdesmit gadus vecs Apsīšu Jēkabs atce-

ras toreizējo ganu dienu un sauso vasaru, lielo karstumu,

sausumu, putekļiem un bula gaisu, kad caurām dienām

debess bijusi ietīta zilās dūmakās!

1īesmit gadus vecu tēvs Jēkabu nodod Velēnas drau-

dzes skolā (1868.). Zēnu izvadot, tēvs sasauc mājiniekus

pātaros, nodzied: „Jēzus, nāci tu man par palīgu" un no-

skaita lūgšanu. Tāds šķiršanās brīdis un jauns dzīves

posms, ar Dievu iesākts, paliek jūtīgam zēnam uz mūžu

atmiņā. Skola ir liela un plaša, lieliem logiem un aug-

stiem griestiem, ziemā salta. Pirmā laikā Apsīšu Jēkabs
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te bailīgs, nedrošs, pat vārīgs, ta ka smagākos skolas

apkopšanas darbos palīdz tam citi biedri.

Citi zēni Apsīšu Jēkaba gados labprāt dodas uz skolu.

Apsīšu Jēkabs, turpretim, sapņo par mājām. Viņš ir cieti

ieaudzis ģimenespudurā, tiklīdz ceļ ārā, sāp. „Māja man

arvienu bija visu prieku avots un laimes pilnība," — at-

minas Apsīšu Jēkabs Velēnas draudzes skolas gadus. Tā

Apsīšu Jēkabs jau no zēna dienām garīgi ieaug ģimenē.

Par ko Apsīšu Jēkabs domā saltā Velēnas draudzes skolā:

cik mājās circenītis jauki dziedāja rijas aizkrāsni! Apsīšu

Jēkaba nemīļākā nedēļas diena tad ir pirmdiena, kad jā-

šķiras no mājām, un neviens nav tik priecīgs sestdien, kā

Apsīšu Jēkabs, kad priekš beidzamās stundas ārā pie sko-

las slitas tas ieraugamājas bērā lauko pieri! Tas viss mums

tikai liecina, cik jau mazotnē Apsīšu Jēkabs jutas cieti

saaudzis ar ģimeni. Šādas kopības jūtas pastāvēja vēl

tikai patriarchalā ģimenē.

Velēnas draudzes skolu Apsīšu Jēkabs apmeklē no

1868.—1872. g. vasaras vidum, vasarās gan lielāko tiesu

iedams ganos. Tēvs ir mazturīgs, kas arvien mocās ar

naudas trūkumu, lai gan alkoholu un izdevumus tabakai

nepazīst. Tēva vēlēšanās par visu ir — pacelt savu bērnu

augstāk par sevi, to skolojot. Bet dēls, — atzīstas Ap-

sīšu Jēkabs, — negribējane kustēt ārpus tēva mājas sliek-

šņa, sit vai nost! Tomēr mājas praktiskie darbi— izņe-

mot kurvju pīšanu — tam neveicās, skolā mācības gan,

par visām lietām valodas.

1872. g. jūnijā mātei izdodas dēlu pierunāt, braukt uz

Cēsīm, paeksaminēties, vai viņš nevarētu tikt uzņemts

Cēsu apriņķa skolā? Šis ir pirmais tālākais brauciens.
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četrpadsmit gadus vecam zēnam. Kaunas krogu tēvs ar

dēlupārlaiž nakti. Kāpjot Raunas pilskalnā, zēns līdz asa-

rām sakustināts: tam liekas, ka visi pagājušie gadusim-

teņi tam šalcot paskrietu garām, tricinot iekšieni kaut kā-

dām savādām šausmām. Klaušinot Cēsīs pēc apriņķa

skolas skolotājiem — tie visi izbraukuši vasaras brīvdie-

nās — meklētājiempienākas sastapt kādu pansijas turē-

tāju Apsrtes kundzi, no kura vārda, liekas, mūsu rakst-

nieks sev vēlāk ņēmis piemēru pseidonimam. Izdodas

sastapt matemātikas skolotāju, tas noeksaminē zēnu, at-

rod to skolā par uzņemamu, no kam spriež, ka ari citos

priekšmetos tas būs kurmet sagatavots apriņķa skolai.

Tā paša 1872. g. augusta mēneša sākumā tēvs mērī ceļu

ar dēlu pa otram lāgam uz Cēsīm. „Es izbraucu skolas

ceļā," — atceras šo brīdi Apsīšu Jēkabs. „Arkls, izkapts,

sprigulis, — rīki, pie kuriem man būtu bijis jāķeras mā-

jās paliekot, paliek man aiz muguras un bija pārmaināmi

ar tādu niecīgu daiktu, ko sauc par spalvu, kas svara ziņā

daudz neko neatšķiras no skrodeļa adatas."

Tajā pašā laikā Cēsīs notiek izstāde un apriņķa skolo-

tāju konference, kur aiziet ari Jaunzems ar savu dēlu. De-

batē, starp citu, par skolēnu kopēdināšanu, un debatēs

piedalās ari Jaunzems, kā konkrētu piemēru norādīdams

līdzņemto dēlu, kas pie sausās kulītes bijis panīcis, bet at-

barojies, tiklīdz tēvs nodevis pansijā pie draudzes skalo-

tāja.

Apriņķa skolā Apsīšu Jēkabs mācās 3V& gadus. Tās

inspektors ir kāds Bērns, liels vācietis, tomēr labs pe-

dagogs, matemātikas skolotājs kāds Tilings, krievu valo-

das — Trampedachs, vēstures un ģeogrāfijas— kāds Di-
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derichs. Apsīšu Jēkabu uzņem apakšējā klasē, pansijā

tēvs dēlu nodod pie kādas Finka madāmas, kas apvieno

sevī divas īpašības: labi un lēti.

Sākās Apsīšu Jēkaba apriņķa skolas gaitas. Atkal

tās pašas nevaldāmās sēras pēc Kalaņģiem. „Ko viņi tur

mājās dara?" „Kā nu viņiem tur mājās iet," šīs domas kā

bites tam zum pa galvu. Mīļākā pastaigāšanās vieta zē-

nam ir Cēsu-Raunas aleja, kas vēl tagad abās pusēs ap-

augusi dižiem kokiem. Pa šo ceļu, īpaši svētdienās, mūsu

skolēns nostaigā kilometriem tālu, atkal domādams par

mājas dzīves poēziju, „kūpošo riju un rijas krāsni, ar

visu, kas tur iekšā cep un pil." Liekas, īstais mājas sap-

nis dēlam bija — māte, kura pārlieku to mīlējusi un ar

visu saprātu rūpējusies dēla labā. Kad dēlu kādā citā ga-

dījumā atkal aizvada no Kalaņģiem uz Cēsu skolu, māte

sēžas otrā zirgā un pavada dēlu līdz Drustiem — kilo-

metrus 40! Sīkums, bet cik raksturīgs mātes lielai mīle-

stībai! 1874. g. uz ziemsvētkiem Apsīšu Jēkabs, izturē-

jis attiecīgos pārbaudījumus, nobeidz Cēsu apriņķa skolu.

Pa šiem gadiem dažas maiņas notikušas vecā Jaun-

zema dzīvē, kas atkal mums atklāj, kur nākuši ierosinā-

jumi Apsīšu Jēkaba rakstnieka darbībai. Jaunzems, pa

dēla skološanas laiku Cēsīs, bija pieņēmis pagasta skolo-

tajā vietu vispirms Malumuiža, tad Sinole, abas vietas

tai pašā Velēnas draudzē.

Pa vasaru vecais Jaunzems joprojām vadīja savu

Kalaņģu saimniecību. Bet taisnīguma un nopietnās dabas

dēļ to vēlēja ari pagasta amatos, īpaši par tiesas vīru.

Tāpat kā skolotāja amats, ari šis, pēc dēla liecības, Jaun-

zemam bija sirds lieta. Apsīšu Jēkabs tevu raksturo:
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Ilgus gadus pie tiesas galda sēdēdams, pazīdams likumus

un tiesas kārtību, tēvs kā reti kāds prata sarežģītās tiesas

lietās uztvert kodolu un tad spilgti ar apķērību un retām

runas dāvanām izcelt to gaismā, ka katram bija tūliņ jā-

redz: lūk, tā tā lieta ir. Un tad, tas īpatnējais pie viņa

bija tas: viņš arvien nostājās taisnības pusē. („No manas

dzīves", Aps. Jēk. kop. r. 1., 26. ļ. p.) Tagad, to atcerē-

damies, sapratīsim, kur Apsīšu Jēkabs ņēma prototipus

saviem labākiem stāstiem: „Pie pagasta tiesas", „Tie-

sas mājā" un citur
— tos Apsīšu Jēkabs novēroja savās

jaunekļa dienās un vēlāk tēva praksē.

Tēva amats pašķīra ari dēlam ceļu skolotājos. Tēvs,
dažādu pienākumu apkrauts, nevarēja veikt skolas dar-

bus abās skolās. Dēls kļuva par palīgu Sinolē. Tomēr ir

darbs rādīja, ir pats darītājs atzina, ka skolotāja amatam

vēl trūkst zināšanu, tāpēc Apsīšu Jēkabs, nokalpojis vēl

1877./78. g. ziemā kā palīga skolotājs Velēnas draudzes

skolā pie sava agrākā skolotāja P. Bērziņa, apņēmās pa-

pildināt savu izglītību un izturēt skolotāja eksāmenu.

Tēvs un māte bija darbīgi ļaudis un dēls ari sev ne-

atzina nekādu slaistīšanos. Vasaras brīvlaikā gāja pie

siena vākšanas, brauca uz dzirnavām, jāja zirgus pieguļā.

Te viņš izdzīvoja to Latvijas vasaras nakšu burvīgumu,
ko vēlāk apraksta Andra tēvā. Tuvumā tecēja Ureik-

stes upe un te nu Apsīšu Jēkabs parādīja savu meistarību

vēžošanā! Ar kādu prieku un humoru vēl vecuma die-

nās Apsīšu Jēkabs atceras šo sportu, kad kopā ar brāli

vienānaktī izķeselējuši 13 kāļus lielu vēžu un otru rītu vi-

sai mājai kūpējušas pilnas bļodas ar vēžiem!

Lai iegūtu skolotajā pilnas tiesības, Apsīšu Jēkabs no-
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domāja nolikt skolotāja eksāmenu Cimzes skolotāju semi-

nārā Valkā. Mācījās pats uz savu roku, bez stundām, un

nav brīnums, ka pirmoreiz vajadzēja atgriezties no Val-

kas atpakaļ eksāmenu neizturējušam. Otrreiz gāja la-

bāki
— izņemot pedagoģiju un ērģeļu spēlēšanu, kuros

priekšmetos atļāva vēlreiz pārbaudīties. Tā 1878. g. ru-

denī Apsīšu Jēkabs iestājās Cimzes skolotāju semināra

pēdējā (augstākā) klasē. Pansiju tas atrada pašā Valkā,

pie Valkas draudzes skolotāja Jēkaba Pavasara. Tagad

varēja ari vingrināties ērģeļu spēlē ar pedāli, gan Valkas

baznīcā, gan seminārā.

Semināra direktors Cimze, liekās, novirzīja Apsīšu

Jēkabu uz rakstniecību. Vēl draudzes un apriņķa skolā Ap-
sīšu Jēkabs lasīja visu tā laika literatūru ar Lapas Mār-

tiņu kā ievērojamāko. Bet ne šo literatūru lasot Apsīšu

Jēkabs izkopa savu skaidro latvisko valodu. Septiņde-

smito, astoņdesmito gaduliteratūras valoda gan vācu, gan

bībeles valodas spēcīgi ietekmēta. Teku uz latviešu va-

lodas skaidriem avotiem Apsīšu Jēkabam parādīja pats

semināra direktors Cimze.

Kā īsts audzinātājs Cimze uzminēja sava audzēkņa

gara dāvanas un mācēja tās attīstīt. Sarunā un vēlāk lat-

viešu valodas pārbaudījumā pie Cimzes Apsīšu Jēkabs nāk

pie atziņas, cik maz viņš vēl prot latviski, īpaši, ja domas

jāizteic rakstos. „Bīlenšteina mazo gramatiku gan es biju

izņēmis cauri, bet tā bija tikai teorijā un ne praksē,"

atzīstas Apsīšu Jēkabs. Eksāmena darbam Cimze iz-

meklē Leandera pasaku „Die \vunderbare Orgel" un uz-

dod eksaminandam to pārtulkot latviski. Apsīšu Jēkabs

pārtulko: ..Brīnišķīgās ērģeles", pārtulko rūpīgi un tul-
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kojumu nodod eksaminatoram. Bet ko saka Cimze?

„Tas nu ir gluži vāciski, vai ari tīrais «Baltijas Vēst-

nesis"." «Un nu viņš (Cimze) itkā kādā mācības stundā."

stāsta tālāk savā autobiogrāfijā Apsīšu Jēkabs, «kādas es

vēl nekad nebiju piedzīvojis, savā apbrīnojamā skolotāja

talantā lika man ar jautājumiem pašam atrast, ka latvietis

tā nemaz nerunā, nesaka nekad «brīnišķīgs putns", «brī-

nišķīga stabulīte", «brīnišķīgs darbs", bet arvienu, kas

man jau nu bija uzlikts uz mēles, — brīnuma putns, brī-

numa stabulīte, brīnuma darbs. Tā ari šai gadījumā bija
atrasts īstais virsraksts: Brīnuma ērģeles. Un tā viņš

izgāja visu tulkojumu cauri, likdams man pašam atrast un

izlabot visas nelatviskās vietas. Ar tādu kroplainu lat-

viešu valodu es būtu izgājis dzīvē, ja nebūtu ticis Cimzes

skolā."

Bet Cimze prata aizrādīt nevien uz audzēkņu kļūdām,

bet ari uz laimīgi veiktiem darbiem. Pats nodarbodamies

ar tautas dziesmām, Cimze viegli uztvēra tautas valodas

garu un tā pazīmes aprādīja semināristiem. Un pašlaik

parādījās lieli mākslas darbi latviešu rakstniecībā: Nei-

ķena stāsti un brāļu Kaudzīšu «Mērnieku laiki". Šos dar-

bus semināristi lasīja klasē, iztirzāja, no tiem mācījās strā-

dāt. «Šis Cimzes rādītais ceļš man nav ar zeltu atsve-

rams," ar pateicību savu skolotāju atceras Apsīšu Jēkabs.

«Esmu dzinies arvien, cik spēdams, latviski rakstīt, tik-

lab tulkojumos, kā paša rakstos, arvien klausīdamies un

meklēdams, kā tauta runā." Otrs semināra skolotājs, kas

atstāja iespaidu uz Apsīšu Jēkaba personības veidošanos,

ir mūzikas skolotājs Sērmūkslis.

1879. g. ziedonī Apsīšu Jēkabs, pec viena gada mā-
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čības, atstāja Cimzes semināru. Nu viņš bija draudzes

skolas skolotājs un ērģelnieks.
Pirmā vieta gadījās Rūjienā, turienes draudzes skolā

pie plaši pazīstamā skolotāja E. Švecha. Tur Apsīšu Jē-

kabs iestājās 1879. g. rudenī. Šī darba vietas izvēlē bija

ārkārtīgi laimīga mūsu Apsīšu Jēkabam viņa mākslinieka

gaitās un panākumos. Te viņš iepazinās ar Jēkabu Velmi,

vēlāko filologu un «Austruma" redaktoru. Abu starpā

nodibinājās draudzība un Velmē, ar savu nākošā redak-

tora smalko izjūtu, uzminēja sava drauga literarisko ta-

lantu un paskubināja un kritizēja to rakstnieka pasākumos.

Rūjienas laikā parādās Apsīšu Jēkaba mēģinājumi rakst-

niecībā. Vispirms «Pagalmā".
1880. g. beigās Jelgavā sāk iznākt latviešu pirmais

mākslas žurnāls: «Pagalms", Lautenbacha-Jūsmiņa redi-

ģēts, E. Zīslaka izdots. Šis žurnāls ir Apsīšu Jēkaba ll-

teraj"iskā skola. Kā putns te viņš vingrina savus spārnus

nākošam lidojumam. Un te dīglī parādās Apsīšu Jēkaba

rakstnieka dāvanas: dabas lirisms un piekaušanās tau-

tas diesmu skaidrai valodai. «Pagalma" 10. nr. Apsīšu Jē-

kabs iespiež apcerējumu «Mežs" (toreiz raksta: „Mež"),

jūsmojums par meža jaukumu, kur senči svētos ozolu me-

žos jutuši dievības tuvumu, bet tagadnes cilvēkiem mežs ir

dzīvinātājs un stiprinātājs. Kādā citā apcerējumā «Tau-
tas dziesmu putniņš" (autors toreiz parakstās arvien

Jaunzemju Jānis), aizgrābtos vārdos tēlots tautas dzie-

smu daiļums, nežēlojot skarbus vārdus par vācu muiž-

niekiem, kad varmācība sagrābusi savās rokās taisnības

kausu un zemnieks nebijis vairāk kā suns! Tagad šis

lautas dziesmu putniņš dzied mums istabā. «Dievs pats
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runā uz mums ar mātes mutes skaņām," saka Apsīšu Jē-

kabs, — «iepīdams tās putniņa dziesmās, — tautas dzie-

smās." Redzam, ka Apsīšu Jēkabs, tāpat kā Pumpurs un

Auseklis, savu skaidro latvisko valodu mācās no tautas

gara mantām. Te pirmoreiz iespiestas Apsīšu Jēkaba tul-

kotās dāņu rakstnieka Andersena pāris pasakas. «Pa-

galmā" Apsīšu Jēkabs vingrinās ari kā lirisks dzejnieks.

Sevišķi tam padodas atdzejojumi no vācu dzejnieka
Eichendorfa («Mēnesnīcā", «Sēras").

Rūjienā kā skolotāja palīgs darbodamies, Apsīšu Jē-

kabs iepazīstas ar kādu jaunavu, kuru, patstāvīgā vietā

pāriedams, pārved (1882.) par savu dzīves biedreni. Ti-

kumus, ko Apsīšu Jēkabs bija atradis sava tēva ģimenē,

viņš ienes ari savā. Savā dzīves biedrenē Apsīšu Jēkabs

ir atradis savu jaunības laimes un sapņu piepildījumu. Tā

ir viņa draugs un palīgs un neviena Apsīšu Jēkaba rin-

diņa neiziet tautā, iekams viņa dzīves biedrene nav node-

vusi savu spriedumu.

1881. g. otrā pusē Apsīšu Jēkabs pārnāk par patstā-

vīgu skolotāju Kokmuižā pie Valmieras un darbojas te

kādus 12 gadus — līdz 1893. g. augustam. Viss māksli-

nieciski vērtīgais, sākot ar «Bagātiem radiem" un beidzot

ar skatiem «no tautas bilžu galerijas" sarakstīts. Apsīšu

Jēkabam strādājot Kokmuižas skolā. Te atplauka un no-

brieda Apsīšu Jēkabā tas lielais mākslinieks, kas paliks

mūsu rakstniecībā. Apsīšu Jēkaba mākslinieciskās radīša-

nas līnija, atstājot Kokmuižu, lēni, bet pastāvīgi slīd uz leiiļ

Līdztekus savam dzejas darbam, Apsīšu Jēkabs ral

sta didaktiski - sabiedriskus apcerējumus: «Vēstules no

tēvijas". Tur autors izteic savas domas par dievbijību,
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tikumu, darbu, soda netikumus, ka: plītēšanu, slinkumu,

nesaticību un citus.

Tā pirmā vēstulē („Austr." 12., 1885.) autors runā par

to, ka no mācītājiem latviešu draudzēs prasāms, lai tic

praš'tu latviešu valodu. Šīs „vēstules" sākot ar 1885. g.

iespiež «Austrums", iespiež ikgadus pa vēstulei, dažreiz

pa pāris, un tā tas turpinās gadus desmit.

Jo vairāk Apsīšu Jēkabs iedzīvojas savā pedagoģiskā

darbā, un tajā viņš nebij mazāk aicināts kā rakstnieks,

jo vairāk stiepās uz augšu didaktika pirksts no viņa dze-

jas darbiem, mazinādams to māksliniecisko vērtību.

Reiz skolas darbā Apsīšu Jēkabu bija ievedis sirmais

mācītājs Šacs, stādījis priekšā klasei, kur pāra simtu bērnu

acu raudzījās uz jauno sko'otāju un mācītāju. „Sīmani,
Jonas dēls. vai tu mani mīlē," ar šiem bībeles vārdiem

mācītājs Apsīšu Jēkabu ievadīja skolas darbā un šie bī-

beles vārdi izteica viņa audzinātāja principu. Ar gadiem

viņš pat jūt sava skolotāja spēka nobriedumu. „Sīmani,

Jonas dēls, vai tu mani mīlē," atmiņās Apsīšu Jēkabs at-

ceras savas skolotāja gaitas, „tā atzīšana man ir augusi

tikai ar gadiem, ne piepēži, iestiprinājusies un pieaugusi

spēkā līdzīgi stāda augšanai no sēklas graudiņa, gadu no

gada strādājot pie bērnu sirdīm, gadu no gada pašam

mācot, mācoties un sirdī pārbaudot Kristus mācību." (Ap-

sīšu Jēkaba „Uz ko audzināt".)

Pirmie Apsīšu Jēkaba darbi, kā teikts, parādās „Pa-

-alrnā", „Balt. Vēstn.", bet Apsīšu Jēkaba rakstnieka slava

īsti ar „Austrumu", kas no 1885. g. sāk iz-

.3kt Maskavā Velmēs redakcijā. Ar Velmi Apsīšu Jēkabs

bija sadraudzējies Rūjienā. Jau 1885. g. parādās „Austru-
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mā" Apsīšu Jēkaba „Pie pagasta tiesas", vēlāk «Laimes

spoks", nākošā (1886.) gadā ~Bagāti radi", pēdīgi 1888. g.

tēlojums „Svešos ļaudīs". Toreiz mūsu tukšā rakstniecī-

bas laukā jau stāsts „Pie pagasta tiesas" bija notikums.

Astoņdesmito gadu pēdējā pusē ari sākās Teodora (Zei-

ferta) vēsturiskie strīdi par romantismu un reālismu, un

te nāca rakstnieks, kas kā mākslinieks deva to, par ko

estētikas kritiķi varēja vēl tikai strīdēties. Publikas ziņ-

kārību vēl pavairoja tas, ka nebij zināms, kas aiz šī «Ap-

sīšu Jēkaba" slēpās, tikvien tas bija zināms, ka rakstnieka

vārds
— pseidonims. Rakstnieka vārda noslēpums atklā-

jās, pašam dzejniekam par to nemaz nedomājot, vēlāk 90.

gadu Zinību komisijas vasaras sapulcēs, kurās labprāt

mēdza ierasties mierīgais, staltais, tīri ģērbies Apsīšu

Jēkabs. Tur dzirdēja nevien kritiķu atsauksmes par viņa

darbiem, bet ari kā literarisku senzaciju draugi pastāstīja
viens otram: „Lūk, tas kungs, kas tur sēž otrā rindā, ar

gaišo, dzelteno bārdiņu, ir Apsīšu Jēkabs!" Kas tas

■tāds —

nu, skolotājs Kokmuižā. Vēlāk, biedrības bufetes

telpās, pie tējas galda vai pusdienām radās tuvāka izde-

vība iepazīties ar Apsīšu Jēkabu personīgi, bet nevar teikt,

ka viņš būtu gribējis ko runāt par saviem darbiem vai

turpmākiem nodomiem. Atsaucīgāks viņš kļuva, kad aiz-

tika jautājumus, kurus viņš bija pārrunājis savās «vēstu-

lēs". Jau toreiz, tāpat kā līdz vecuma dienām, no Apsīšu

Jēkaba personības dvesa pretim zināma kautra atturība,

stingra noteiktība, nemākties pašam nevienam virsū un

neļaut ari sev pienākt par tuvu.

Itkā uzminēdama inteliģences velēšanos (tas tika iz-

teikts ari laikrakstos) Derīgu grāmatu nodaļa sāka izdot
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Apsīšu Jēkaba rakstus. Toreiz mūsu literatūra rakstnieku

„kopotus rakstus" vēl nepazina, bet Nodala tos izlaida pa

burtnīcām, pavisam iznāca vienpadsmit burtnīcas, kuras
tad varēja apvienot vienā sējumā, kautgan katrai grāma-

tiņai bija sava numerācija. Cik lieli bij Apsīšu Jēkaba li-

terariskie panākumi, vērojam no tam, ka pirmo grāma-

tiņu „Pie pagasta tiesas", ko iespieda vairāk tūkstošos

eksemplāros 1892. g., jau pēc pāris gadiem (1894.) vaja-

dzēja dot otrā iespiedumā! Apsīšu Jēkabs bij mākslinie-

ciski un vēsturiski atrāvis aizmirstībai kapitālisma neaiz-

skārto latviešu zemnieku. Tas bija viņa stāstnieka no-

pelns. Viņa slava bija plaša un vispār atzīta, sevišķi pēc

tam, kad Teodorskādā no savām skaistākām literāriskām

esejām (apcerējumiem) („Jaunā Raža", II.) deva pamatotu

Apsīšu Jēkaba rakstnieka pozitivu vērtējumu. Apsīšu Jē-

kabs bija viens no tiem retiem latviešu rakstniekiem, kuru

atzina visa sabiedrība. Kad 1893. g. 28. augustā Maskavas

students J. Jansons (vēlāk sociāldemokrātu partijas darbi-

nieks Brauns) nolasa Jelgavā savu iznīcinošo spriedumu

par latviešu rakstniecību, zīmējoties uz Apsīšu Jēkabi',

viņam jāliecina: „Viņam tuvojoties, soļi mums tiek itkā

klusāki īre godbijīgāki, jo teit mūsu priekšā stājas rakst-

nieks, kas pie sava svarīgā darba stājies ar visdziļāko

nopietnību, iz kura sacerējumiem visgarām atspīd bagā-

tas mākslinieka dāvanas." (J. Jansona: „Domas par jaun-

laiku literatūru," „D. Lap." 276., 1893.) Dravnieka izdotā

„Konversacijas vārdnīca" sniedz rakstnieka attēlu un īsas

biogrāfiskas ziņas.

Bet Apsīšu Jēkabam viņa rakstnieka darbā ir rūpīga

skola. Viņš vingrinās labos tulkojumos: tādas ir An-



dersena pasaciņas, angļu rakstnieces Bernetas: «Mazais

lords", polu rakstnieka Kraševska „Podnieks Jermola".

Katrs teikums te pārdomāts, apsvērts lai svešam saturam

dotu jauku latviešu valodas tērpu. Taču šie tulkojumi ne-

vienu reizi neaizstājas paša rakstnieka darbiem priekšā.
1893. g. rudenī Apsīšu Jēkabs pārnāk par skolotāju

Gulbenes draudzes skolā. Tomēr viņa dzejnieka gars, lie-

kas, palicis Kokmuižā. Gulbenes draudzes skolā Apsīšu

Jēkabs palika tepat septiņus gadus, līdz gadusimteņu.

maiņai. Te pie viņa kā palīga skolotājs kādus gadus dar-

bojās ari pazīstamais kritiķis Ermanis Pīpiņš (Vizulis).

Savās atmiņāsPīpiņš liecina, ka viņa principāls pilnīgi no-

devies pedagoģiskam darbam, bijis stingri reliģiozs, taču

ar savu palīgu, pavisam brīvdomīgu ticības lietās, sadzī-

vojis labi. Galā Pīpiņš liecina, ka viņa principāls atstājis

ari uz viņu lielu tikumisku iespaidu ar savu skaidro, at-

klāto personību.
Ari Gulbenē Apsīšu Jēkabs dzīvo savas tautas un

dabas vidū. Visu mūžu viņš palika šīs Latvijas lauku da-

bas bērns: ar sevi bagāts, īpatnējs, savrups. Skolai pie-

derēja ari zeme, ko Apsīšu Jēkabs izdeva pusgraudā. Ai&.

skolas tīrumiem sākās skolas gārša, dzejniekam iemīļotā

pastaigāšanās vieta, skaists egļu un apšu mežs, pāri pre-

tim otrā pusē pacēlās baznīcas un pils torņi un starp zaļa-

jiem kokiem spīdēja sarkanie jumti. Cik te atlika vaļas

rakstniecības darbam, pietika, lai kādu domu uzrakstītu,
tomēr mākslinieciski ko izveidot nevarēja.

Nepagāja ari ģimenes dzīve bez sitieniem. Vēl Kok-

muižā strādājot, nomira pirmā ģimenes atvase, dēls Pā-

vils (1887.). Nākošā gada sākumā nomira mīļotais tēvs.

18
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ar kuru delu saistīja nevien dziļa bērna mīlestība, bet ari

draudzība un pateicība. Tēvu apglabāja Velēnas kapos.

Gadsimteņu griežos notiek jauna svarīga pārmaiņaAp-
sīšu Jēkaba dzīvē — viņu ievēl par Jāņa baznīcas meiteņu

skolas pārzini, un viņš pārnāk Rīgā. Grūti iedomāties šo

dabas draugu, kas zināja visiem vējiem un klusumiem

vārdus, kas katru koku pazina no viņa šalkšanas, lielpil-

sētas mūros, starp namu augstajām sienām, kur sauli redz

tikai pār namu jumtiem un nekad nedzird brīvo putnu

dziesmas. Ka Apsīšu Jēkabs bij principiāls pilsētas ienaid-

nieks, to viņš atklāti pasacīja vēl 1892. g. sarakstītā stāstā:

~Uz pilsētu". Vieglprātīgais Vārpiņš, kas atstāj mierīgu

lauku dzīvi un aiziet uz pilsētu, cerībā „vieglāk tikt pie

naudas un maizes nekā uz zemēm", rūgti par to viļas.

Tas iemesls, kam šoreiz rakstnieks bij pārskatījies itkā

pāri, proti, ka saimnieciskā konjunktūra pie reizes iedzī-

votājiem pilsētās labvēlīgāka nekā uz zemēm, tagad ari

pie Apsīšu Jēkaba parādīja savu spēku. Vairojās ģimene,

bija skolā laižami vēl divi dēli un meita Milda. Gan tikai

tautskolotājs būdams, Apsīšu Jēkabs saviem dēliem gri-

bēja dot augstskolas izglītību, jo pats atzina izglītību pie

sevis par vērtīgāko mantu, ko bij saņēmis no vecākiem.

Bet lai dēlus laistu ģimnāzijā, tad pilsēta bija daudz izde-

vīgāka, nekā laukskolotāja vieta uz zemēm. Ari kundze

no savas puses pūlējās pavairot ģimenes ienākumus, turē-

dama pansiju.
Pie Jāņa baznīcas skolas Apsīšu Jēkabs darbojās kā-

dus 16 gadus. Lai pavairotu ģimenes ienākumus, Apsīšu

Jēkabs pelnās ari vēl blakus: pāris gadus tas izpilda pār-

ziņa vietu Rīgas pirmā lasītavā, vēlāk kādus astoņus ga-
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dus darbojas kā redaktors pie garīga nedējas žurnāla:

„Evaņģeliuma gaisma". Te tad ari parādās viss svarīgā-

kais, ko Apsīšu Jēkabs šinīs gados uzraksta.

Kāds cits svarīgs piedzīvojums šinī laikā Apsīšu Jē-

kabam ir ceļojums uz Šveici (1906.). Rakstnieka kādam ģi-

menes loceklim izdarāma grūtaoperācija, šim nolūkam pa-

zīstami ieteic ievērojamu ķirurgu Bernēs slimnīcā. Ceļo-

jums notiek pavasarī. Pirmo reizi mūsu lauku rakstnieks

iepazinās ar Vakareiropu. Tas nevarēja palikt bez ie-

spaida ari uz viņa personību. Ceļojums deva iemeslu

rakstniekam pārvērtēt sevi, vai, pareizāki sakot, tās tiku-

miskās normas, kuras bija vadošās viņa dzīvē.

Lai Apsīšu Jēkabu šinī ceļojumā saprastu, mums jā-

sauc atmiņā toreizējais laiks. 1905. g. revolūcijas cieša-

nas, iespaidi un pārdzīvojumi biezu kārtu nogūluši rakst-

nieka dvēselē. Viņš revolūcijā redz vienīgi tikai postī-

tāja spēku. Ka revolūcija sagāž pārdzīvotās sabiedriskās

formas, ka tā pašķir ceļu jaunai dzīves iekārtai, tas rakst-

niekam paliek nesaprotams. Apsīšu Jēkabs konstatē par

1905. g. revolūciju vienīgi to, ka: „ārprātības un trakuma

mutulis kā plūdos norāva visu, kas prātīgs un apdomīgs,

leja un pacēla virspusē visu duļķi un padibenes."

Apsišu Jēkabs pa visu operācijas laiku uzturējās

Bernē. Kas viņu še saista, vispirmā kārtā ir skola, baz-

nīca, lūgšanu sapulces. Sakarā ar Bernes piedzīvojumiem,

rakstnieks gaiši precizē daudzos jautājumos ari savu pa-

saules uzskatu. Te viņš novēro turienes ļaudis viņu para-

šas, tikumus, sadzīves attiecības. Viņš iet Bernes pirmmā-

cības skolās un noklausās, kā bērniem tur māca priekšme-

tus. Vistuvāk viņam stāv reliģijas mācība. Noklausījies
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stundu, Apsīšu Jēkabs jūtas vīlies. Bērni gan zinājuši visu

labi, bet stunda pagājusi rāmi un metodiski, kā būtu pa-

gājusi, varbūt, ari vēstures stunda par veciem grieķiem

un romiešiem. Apsīšu Jēkabs neizjutis skolotāja priekš-
nesumā pravieša dzirksteli.

Turpat gan ari Apsīšu Jēkabs aizbildina skolotāju,

jo tam nācies strādāt viņam klātesot. Reliģijas stundu

darbs, turpretim, veicas vislabāk klusumā. Tajā pašā
reizē Apsīšu Jēkabs noklausās vēl vēstures un rēķinu

stundas. Gribot negribot nesas prāts turienes skolu

salīdzināt ar mūsējo. Vislielāko trūkumu Apsīšu Jēkabs

īedz iekš tam, ka mums nav skolas dvēseles — skolotāja.

Mums trūkst skolotāju, vīru, kas jaunatnei varētu roku

sniegt un to vadīt. Gan skaita ziņā to vēl pietiktu, bet —

prasa Apsīšu Jēkabs, — cik būs to, kas kā audzinātāji

stāv uz kristīga pamata? Ar niknumu Apsīšu Jēkabs

runā par tādām mūsu skolām, kur audzināšanas vietā

bērnus samaitā.

Baznīcu Apsīšu Jēkabs uzskata par labāku cilvēku

novērošanas vietu nekā teātri. Viņš noklausās Šveices

sprediķotājus, iepazīstas ar Šveices draudžu iekārtu. Te

ir tā brīvība, kāda patīk Apsīšu Jēkabam: proti, vispirms

cienīt otra brīvību, netraucēt, nejaukt un nepostīt otram

to, kas ir viņa, tad tev tiks atļauts darīt un turēt to, kas

tavs ir. Bet pie mums, — dusmojas Apsīšu Jēkabs, gan

turēdams priekš acīm 1905. gada revolūcijas notiku-

mus, — neprata un neprot ne šī ābeces baušļa no brīvības.

Tajā laikā pie mums dzīvi pārrunāja baznīcas jautājumu,

sīvi apkarojot muižnieku tiesību, draudzēm iecelt mācī-

tājus. Atgriežas pie draudžu reformas jautājuma ari
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Apsīšu Jēkabs. Drošu vārdu par baznīcas reformu viņš

nesaka, tikai uzsver, ka viņš neesot vecās kārtības aiz-

stāvētājs. Kas sagaidot labumus vienīgi no draudžu ārē-

jās reformas: draudžu iekārtošanas, pārvaldīšanas, uz-

turēšanas, mācītāja vēlēšanas, —
tie vilšoties. Vispirmā

un vissvarīgākā reforma esot, atjaunot un labot pašiem

sevi. Vajadzīgi jauni draudzes locekļi, kas nāk lūgt

priekš Dieva valstības, kas ar lūgšanu, ne ar godkārību iet

baznīcas sapulcē. No tiem rakstnieks sagaida mūsu

draudžu kodolu. Rūjienas brīvdomības sapnis sen bija

izsapņots!

Apmeklējot savu slimnieci, Apsīšu Jēkabs tuvāk iepa-

zīstas ar Šveices slimnīcu apstākļiem. Runājot par Švei-

ces sievieti, Apsīšu Jēkabs atklāj savus uzskatus sieviešu

jautājumā.Šveicietes tam ļoti patīk, jo tās dzimušas saim-

nieces un mājas mātes. Daži gan ieskatot Šveices sie-

vieti drusku par šauru un ierobežotu, bet Apsīšu Jēkabam

taisni tas patīk. Un tad rakstniekam pasprūk tādi rūgti

vārdi par sieviešu emancipāciju („Kop. r." 111., 184. 1. p.):

„Zinām jau un pazīstam mēs diezgan tās mūsējo „plašās",
„brīvās" un „cēlās" idejas, riebtin apriebies mums ir dzir-

dēt tās nodeldētās frāzes par „si,eviešu" vai līdzīgām tie-

sībām, tā tagad ir itkā atspirdzinājums, dzirdēt par jauna-

vām, kas mājas un dzimtspagalmā meklē un atrod apmie-

rinājumu un darba lauku." Augstākas izglītības un zināt-

ņu laukā sievietei, pēc Apsīša Jēkaba sprieduma („Kop. r."

111., 185. 1. p.), vienmēr vīrietis būs jāierauga par to pā-

rāko, par kungu. Ne sievietei jācenšas pēc līdzīgām tie-

sībām ar vīrieti, bet tai jākalpo savās Dieva radītās ro-

bežās, tad viņa atradīšot savu laimi. Tagad, protams,
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ar Latvijas patstāvību, pati dzīve radikāli izšķīrusi sie-

viešu jautājumu, un noteikti sievietei par labu, bet neva-

rēsim teikt, ka dzimtai tas būtu tikai par ļaunu. Itin da-

bīgi, ka runājot par dzimtas gādību un uzturēšanu, pie-

nākumi līdzīgi krīt uz abiem dzimumiem, varbūt uz vīrieti

kā stiprāko vēl vairāk. Šveicē uzturēdamies, Apsīšu Jē-

kabs nevar vien nopriecāties par turienes iedzīvotāju tī-

rību un sātību. Pats Apsīšu Jēkabs savā mūžā nekad nav

lietojis reibinātājus dzērienus ne ari smēķējis. Liekās,

las gan būs viņa tēva audzinātāja iespaids. Vēl Apsīšu

Jēkabam prieks ka brīvie šveicieši nepazīst streika. Pilns

sašutuma viņš pret sociāldemokrātiem, kas „liedz mūžību

un dzīvību pēc nāves un uz visu skatās tikai no materiā-

lisma viedokla."

Savos Šveices dzīves novērojumos Apsīšu Jēkabs

nevar beigt cildināt brīvās Šveices tautas patriotismu.

Tēvuzemes mīlestība vienota ar mīlestībuuz dzimtu, dzim-

teni, tautu. Bet kristīgam cilvēkam pirmais pienākums —

vadīties no Kristus mīlestības, otrā pakāpē lai stāv dzimta,

tauta, tēvzeme.

Ģimene, dzimta, — tā Apsīšu Jēkabam stāv pār visu.

Tai viņš ziedo ari savu lielo mākslinieka individualitāti,
kas visur izpaužas viņa dzīvē. Runājot par ģimeni,Apsīšu

Jēkabs vispirms domā tēvu un māti. Un tad viņš par

tiem saka tādus karstus vārdus: „Lai ietu es pa visu

plato pasauli, meklēdams mīlestības, lai klaudzinātu pēc

tās pie durvju durvīm, lai stāvētu kā übags pasaules tir-

gus malā, lūgdams mīlestības, lielākas un svētākas, kā

tā man no Dieva dota tēva un mātes sirdī, es neatrastu,

lai pārstaigātu zemju zemes." („Kop. r." 111., 196. 1. p.)
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Aiz dzimtas nāk tauta. Savu pirmo gara baribu un

atzīšanu rakstnieks uzņēmis no latviešu valodā noguldī-
tām gara mantām. Gan vēlāk rakstnieks mācījies svešas

valodas, viņa atzīšanas lauks palicis lielāks un plašāks, to-

mēr viss tas jaunais uzpotējies pirmajam latviešu celmam,

pārstrādādamies un saplūzdams kopā latvieša dabā un

īpatnībā.

Toreiz stipri apdraudēja latviešu tautu pārkrievošana.
Ko nu Apsīšu Jēkabs saka par savas tautas dezertieriem?

„Mākot citas svešas valodas, rodas sakars ar citām lie-

lām un garā bagātām tautām, bet vai es, mācēdams kā-

das lielas tautas valodu, varu pāriet citā tautā?" Cik bē-

dīgs dažreiz ir tādu pārgājēju, it īpaši viņu bērnu liktenis!

— izsaucas Apsīšu Jēkabs. — Tādi cilvēki, nacionālā ziņā

bez krāsas, paliek vienīgi materiālā labuma meklētāji,

svešnieki, ienācēji. Un tomēr — saka Apsīšu Jēkabs, —

vienas vietas tev kā kokam vajag, kur stāvēt, kur augt,

kur nest augļus. Itin dabīgi, ka tev kā kokam spēka sula

pieplūst no tavas tautas apkārtnes un tavs darbs un tava

darba augļi nāk tavai tautai par labu. Un no visa tā Ap-
sīšu Jēkaba slēdziens: „Tauta un tautība mums Dieva

dotas un noliktas, tās mēs nevien drīkstam kopt un sargāt,

bet mums pat ir pienākums to darīt." („Kop. r." 111..

198. 1. p.)

Redzot, kā brīvā Šveices tauta mīl savu tēvzemi, ka

tur pilsētās atklātās vietās uzcelti pieminekļi vīriem, kuri

miruši tēvzemes labā, Apsīšu Jēkabs atceras Latviju. Tā

viņam tagadliekas divtik mīļa. Te Šveices kalnos Apsīšu

Jēkabs sava gara acu priekšā redz dzimtenes mīļo sauli,

viņas laukus un mežus, kalnus, upes un jūras, un aizku-
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stināts viņš izsaucas: „Paldies Dievam, es neesmu vēl

jūds bez dzimtenes, bez tēvijas, bet man vēl ir zeme. ko

saucu par savu!"

Baltijas vācu muižniekiem draudzīga avīžniecība iz-

daudzina toreiz Vakareiropā latviešus par slepkavām un

dedzinātājiem. Tāds tautas negods Apsīšu Jēkabam sāp.

Viņš gribētu ari ārpus Latvijas dzirdēt un redzēt tautas

godu skaidru un neaptraipītu. Un tomēr — tīri organiska

mīlestība viņu saista ar tautu. Ja vēl tagad, desmit gadu

pēc Latvijas pastāvēšanas, Latvijas valsts konservato-

rijas audzināti mākslinieki latvieši kaunas no savas tau-

tības un valsts un Vakareiropā un Austrālijā uzdodas par

krievu māksliniekiem un Krievijas pavalstniekiem, tad

Apsīšu Jēkabs toreiz, viņā smagā tautas pārbaudīšanas

laikā, nevienu acumirkli nekautrējās apliecināt savu la-

tvietību un piederību pie latviešu tautas. „Tomēr, lai

viņi (latvieši) ari būtu vēl sliktāki nekā izkliegti, nekā

ir," — Apsīšu Jēkabs nodod savas tautības ticības aplie-

cinājumu, — „tava vieta ir un paliek pie viņiem... Tu

nevari un negribi teikt: vesels, vesels, kur veselības nav,

bet kāpēc tev sāp, kāpēc tu nevari vienaldzīgi noklau-

sīties, kad svešs tavu tautu notiesā? Tāpēc, ka mīlēt ar

sāpēm var māte tikai savu bērnu, bērns savu māti. Sve-

šam tas bijis un paliks svešs, bet tev tas deg sirdī. Nu

jūti jo vairāk: še tev jāstāv un jāstrādā un jārāda, ka

pie šās tautas gods ir vēl gods un dievabijāšana viņas

spēks un veselība. Nav vēl izzuduši tie latviešu tautā,

kas labu mīlē un dzenas pēc laba." („Kop. r." 111, 202. lp.)

No ārzemes ceļojuma Apsīšu Jēkabam paliek vel at-

miņā Vartburgas apmeklējums. Te Luters tulkojis bībeli,
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tamdēļ Vartburga Apsīšu Jēkaba acīs ir ievērojama vē-

stures piemiņas vieta. Citādi uz humoru skopais Apsīšu

Jēkabs nevar atstāstīt savas atmiņas bez jokiem. Pie

stacijas to sagaida, kā ārzemēs parasts, staciju aģenti.

Lepni viesnīcas rati gaidīt gaida iekšā sēdētājus. Mūsu

taupīgais inteliģents nekad neizšķērdētos tādam brau-

kumam. Bet tad viņš uzzina, ka — uz viesnīcu rati ved

par brīvu un mierīgs sēžas tajos! Vartburgu apmeklējot,

Apšīšu Jēkabs apmetas viesnīcā „Zum Erbprinzen". „Kad

jau nu pie tik augsta kunga tā piebraukšana, tad jau ci-

tādos ratos ar tiešām nepiederas braukt."

Vartburgas apkārtnē Apsīšu Jēkabs redz krematoriju.

Kaļķu ceplis — ne kaļķu ceplis, baznīca — ne baznīca, —

tā krematorija. Gadā tā sadedzina ap 50 līķu. Tā mūsu

rakstniekam nepatīk un viņam grūti iedomāties cilvēkus,
kas savas mirstīgās atliekas novēl sadedzināt.

Uzturēdamies ārzemēs, visur Apsīšu Jēkabs salī-

dzina un vērtē. Vispirms viņš meklē cilvēkus, kuriem
kristicisma pamats. Tādus atradis, viņš laimīgs: kristi-

cisms, dziļa reliģiozitāte tā tad savienojami ar augstu
kultūru. Izglītība vēl nenozīmē Dieva noliegšanu. Iz-

glītība, dzīves attīstība jāvirza pa reliģijas gultni. Šī pār-

liecība galīgi nobriest Apsīšu Jēkabā, ar šo pārliecību
viņš cīnījās, ar to mira.

Sākot no savas atgriešanās dzimtenē, Apsīšu Jēkabs

jūtas kā svešinieks ne tautai, bet pareizāk, tai sabie-

drībai, kas tekošai dzīvei dod savu noskaņu. Šī atsveši-

nāšanās nav izskaidrojama tikai ar 1905. g. revolūcijas

notikumiem, kas baznīcas garā audzinātam noteiktam

Apsīšu Jēkaba garīgam cilvēkam bija organiski nepie-
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ņemama. Bez revolūcijas ārējiem notikumiem bija vēl

kas dziļāks, kas spēcīgāks, kas radīja nepārtiltojamu

plaismu starp rakstnieku un sabiedrību. 1905. g. ir ro-

bežas stabs, aiz kura vienā pusē stāv mūsu patriarchālā

zemniecība ar viņas sirds vientiesību, mutvārdu līgumiem,

kāķa arkliem, rijas spriguļiem, bet otrā pusē — jau tech-

nizētā saimniecība
— ar tvaika kuļmašīnām, motor-

arkliem, elektrizāciju, koppienotavām, gadījuma strād-

niekiem. Šī technizētā saimniecība veidoja citādu saim-

niecību, citādu sabiedrību, kas bija sveša starp gāršām

un saiešanas nama lūgšanas dziesmās klausoties uzau-

gušam Apsīšu Jēkabam. Pārtrūka šī organiskā saite

starp Apsīšu Jēkabu un sabiedrību, tamdēļ šī atsvešinā-

šanās un Apsīšu Jēkaba pilnīga pāriešana baznīcas laukā.

„Evanģeliuma Gaismā" pazuda 19. g. s. zemniecības

lielais rakstnieks. Nevienu brīdi Apsīšu Jēkabs nelauzīja

sevi, nemeklēja glābt zudušo populāritāti, tāpat kā nekad

nebij dzinies ar to trokšņot. Tā Apsīšu Jēkabs paglāba

savu personības viengabalīgo „es", to lielāko, kas tam

palika līdz vecumam.

īstenībā Apsīšu Jēkabs mākslinieks nepārgāja pāri

divdesmitā gadusimteņa slieksnim. Derīgu grāmatu no-

daļa reiz bij sākusi izdot Apsīšu Jēkaba rakstus. Sākot

ar grāmatiņu „Pie pagasta tiesas", tie iznāca divi daļās,

divpadsmit burtnīcās. Pirmās 10 burtnīcās bija daiļ-

darbi un tēlojumi, pēdējās divi burtnīcās: „Vēstules iz

tēvijas". Bet rakstu kopojumam trūka noslēguma. Liekas,

izdevēji nezināja, ko iesākt ar Apsīšu Jēkaba tālākiem

darbiem. Tad grāmatu tirgotājs Missiņš Lejasciemā,

tagad mūsu ievērojamais bibliofils, pabeidza Apsīšu Jē-
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kaba rakstu iespiešanu, izlaizdams 1897. g. 12. burtnīcu

~Vecā baznīciņa". Mūsu mīļais mākslinieks bija iegājis

Dievu lūgt savu bērnības dienu baznīciņā. Vai parei-

Apsīu Jēkaba rakstu titullapa
(I. izdevums).

zāki: kā mākslinieks sa-

vai tautai Apsīšu Jēkabs

bija devis, kas tam bija

dodams. Tagad, kā senie

pravieši, tas varēja aiziet

„kalnos".
Savu atsvešināšanos

no jaunā laika dzīves un

cilvēkiem, izjuta ari Ap-

sīšu Jēkabs. Tie, kurus

jaunā dzīve nes savā plū-

dumā, viņa acīs ir līdz-

skrējēji sarkanam karo-

gam. Bet tie ir tās pašas

tautas bērni, pie kuras pie-

der Apsīšu Jēkabs. Par

tiem var skumt, tos var

rāt, bet nevar būt vienal-

dzīgs.

Vairāk kā desmit gadu

(1906.—1916.) Apsīšu Jē-

kabs, līdzteku savam skolas darbam, atrod jaunu darba

lauku —tā ir publicistika, avīžniecība. Šī Apsīšu Jēkaba

darbības nozare maz apgaismota mūsu sabiedrībai. Bet

te visā augumā parādās Apsīšu Jēkaba garīgais cilvēks.

Sadzīves, sevišķi audzināšanas jautājumi Apsīšu Jē-

kabam jau no laika gala stāvēja pie sirds. Tikko J. Velmē
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nodibina, uz Kr. Valdemāra ierosinājumu, savu «Au-

strumu", Apsīšu Jēkabs, jeb kā viņš toreiz parakstās,

Jēkabs", sūta savas „Vēstules iz tēvijas" — t. i. itka

no Latvijas rakstītas uz Krieviju. Kā savā laikā Neiķena

personība bija pārāk diža, lai pazustu savā Dikļu draudzē,

Velēnas „vecā baznīciņa".

bet tam vajadzēja „Ceļa biedra", ar kuru staigāt pa visu

Latviju, tā Apsīšu Jēkabam klases četras sienas ar

dažiem desmitiem bērnu bij pārāk šauras, lai tajās ap-

raktos sīkā mācības darbā. Ari dienas avīzes ar saviem

strīdiem un ātri paskrejošu dienas notikumu apgaismo-
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šanu nebij Apsīšu Jēkabam pa prātam. Ir Kokmuiža,

ir Gulbene šinī ziņā stāvēja pārāk tālu no pilsētas dzīves

un viņas interesēm. Te lauku dzīves klusumā Apsīšu

Jēkabs lēnām varēja apcerēt svarīgus mūsu sadzīves jau-

tājumus, tādus, kam ilgāka, nekā tikai dienas nozīme, un

tad par tiem izteikt savas domas. Vairāk kā piecpadsmit

gadus, pa vienai vai divi gadā, Apsīšu Jēkabs bija rak-

stījis savas „Vēstules iz tēvijas" „Austrumā". Šis jaukais

žurnāls, izslīdējis no viņa ilggadīgā vadītāja Velmēs

rokām, sāka staigāt un beidzot nonāca Andrieva Niedras

rokās. Ar savu balmutību šis apdāvinātais dzejnieks, bet

īsredzīgais politiķis, pāris gados pelītēm atļāva sagrauzt

„Austrumu". Tā Apsīšu Jēkabs bija palicis bez sava or-

gāna. Bet Apsīšu Jēkabs pavisam nebij Andra tēvs, par

kādu viņu daži grib pataisīt. Vēl deviņdesmitos gados

(1892.) viņš savā „vēstulē" citē Karleila vārdus par rakst-

nieka uzdevumu: «Rakstnieki ir tik mocekļi, patiesības

liecinieki, vai ari citādi —
it nekas." To taisnību, kuru

Apsīšu Jēkabs atzina par īsto, viņš nevien atzina sev,

bet gribēja ari aizstāvēt citu priekšā. Te ir idejiskais
pamats Apsīšu Jēkaba publicista darbībai, kāda tā iz-

paužas reliģiskā laikrakstā „Evanģeliuma Gaisma", un

stingri konservativā dienas laikrakstā: „Rīgas Avīze",

beidzot Latvijas valsts laikā «Svētdienas Rīts".

Te redzam ari, kas Apsīšu Jēkabam kā publicistam

dārgs un aizstāvams. Vispirms tautas tikumi un vese-

lība. 1907. g. un vēlāk Apsīšu Jēkabs laiž klajā rindu

rakstu pret plītēšanu. Viņš pats nekad nav lietojis al-

koholu, tas Apsīšu Jēkabam dod visas morāliskās tie-

sības apkarot plītēšanu. Cesvaines baznīcā, (1908.) kādam
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baznīcēnam no baznīcas iznākot, uzkrīt cementa gaba-
liņš no baznīcas staba zimzes. Baznīcēnu ievainotu aiz-

ved uz slimnīcu. Tas dod iemeslu baznīcas pretiniekiem

laikrakstos sacelt brēku, ka baznīca apmeklētājiem ne-

droša. Apsīšu Jēkabs pārkož riekstu un šo ziņu lasot

ironizē: bet mūsu krogi, cik tie droši? Ja jau nu reizi

gādā par ļaužu drošību, tad jāgādā nevien baznīcās, bet

krogos ar. „Bet kā redzams," — saka Apsīšu Jēkabs, —

«krogiem vajaga stāvēt ļoti stipri, jo katrs tur iet droši

iekšā, nebēdādams par savu dzīvību un neprasīdams, cik

tādam Gaiļa. Kazas, Āža vai Auna krogum drošs lievenis,
jumts vai skurstenis."

Savos ticības uzskatos Apsīšu Jēkabs ir stingrs dog-

matiķis un nesaudzīgi apkaro katru, kas citādi domā.

Sakarā ar 1905. g. revolūciju, ar nenormālām parādībām

skolu un baznīcas dzīvē, sabiedrībā spriež par ticības un

morāles jautājumiem. Galējie ieskati tie, ka vajadzētu

ticības mācību pavisam izmest no skolas. Citi domā, ka

ticības mācības vietā vajadzētu mācīt tikumības mācību

jeb morāli. Mērenāko uzskatu aizstāvji norāda to, ka

kristīgas ticības mācībā ir jau visaugstākā tikumības mā-

cība iekšā un ka labākas tikumības mācības neviens mo-

rāles sludinātājs nevarētu atrast, kāda atrodama Jaunā

Derībā. Pēc šādu personu uzskatiem morālei un Kristus

mācībai ir viens un tas pats pamats un mūsu tagadējā

reliģija un morāle nav divi pretēji, bet gan kopīgi jē-

dzieni. Ja skolās līdz šim mācīta ticības mācība, reizē

ar to ari morāle. Ja ticības mācība mācīta slikti, tad tā

turpmāk mācāma labāk, bet ne izmetama.

Varētu domāt, ka Apsīšu Jēkabam atliek šim uz-
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skatam tikai pieslieties. Bet augšējā uzskata aizstāvim

pasprūk tāds teiciens: „Nedot savām ļaunajām jūtām un

iedomām vaļu, noturēties tikumības un humanitātes ro-

bežās pat pret saviem ienaidniekiem, vai tas nav cilvēka

morāliskās attīstības visaugstākais pakāpiens, kuru no

mums lielais ģēnijs, Kristus, prasa." — Ko? jautā Ap-

sīšu Jēkabs, — Kristus tikai ģēnijs? Varētu aizrādīt uz

to, ka Kristus pats nenoliedz savu cilvēka dabu. Viņš uz-

sver, ka viņš «cilvēka dēls", kuru tas Tēvs sūtījis, tā tad

norāda reizē uz savu cilvēcīgo un dievišķīgo dabu. Ja

nu tā, kamdēļ tāds karš pret to, ka Kristus apzīmēts par

lielo ģēniju?" Vai šis «lielais ģēnijs" nevarētu apvienot

Kristus abas dabas? Apsīšu Jēkabs domā, ka te satricināti

evanģeliuma un kristīgās ticības pamati. Ne velti rakst-

nieks radījis fanātisko Grīvgaļu tēvu «Svešos ļaudīs". Tas

paša rakstnieka brāļu draudzes iespaids.

Kā pub'icistam un pašam kā rakstniekam Apsīšu Jē-

kabam tuva mūsu rakstniecība. Tajā atspīd tautas dvē-

sele. Dzīve un rakstniecība viena otru savstarpēji

iespaido. Mūsu rakstniecības sākums — bībele, tās ide-

jām, domām un mācībām, tad nu pēc Apsīšu Jēkaba uz-

skata, jāiespaido rakstniecība. Ari nacionālisms, ja tas

nesmelsies spēku un stiprumu no bībeles ūdeņiem, nepa-

stāvēs. Starp citu Apsīšu Jēkabs jau toreiz asi izsakās

pret materiālismu rakstniecībā, kas rakstnieku noliektu

pie zemes, padarītu par tārpu, kas ložņā pīšļos.

Augšējo ielāgojot, sapratīsim, kāpēc Apsīšu Jēkabam

sevišķi mīļi tie rakstnieki, kuru raksti apdvesti zināmu

kristicismu. Tāds ir austriešu rakstnieks Pēters Ro-

zegers, didaktiķis Hiltijs, mūsu Poruks. Apsīšu Jēkabam
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patīk Rozegera cerība un drošais skats nākotnē, ka viņš

sirsnīgs, dievbijīgs, mīlē tautu un dzimteni. Apsīšu Jē-

kabs latviešiem atgādina Rozegera vārdus: «Dieva pa-

saule ir visur, un ceļinieki esam mēs visi. Bet īstam cil-

vēkam —
to es tagad zinu

— vajaga dzimtenes, lai viņš

un viņa dzimums būtu stiprs." Par Poruku, rakstot tā

nekrologu, Apsīšu Jēkabs priecājas, ka Poruka koklei ir

bijis uzdevums, liecināt no nemitīgās cilvēka sirds ilgo-
šanās pēc mūžīgā, laikā un dzīvē nepārietamā, caur sirds

nemieru un šaubām tiekties pēc paliekama sirds miera

un laimes. Kā mākslinieks Apsīšu Jēkabam daudz tālāk

stāv Blaumanis. Blaumaņa dramatiķa, kaislību versmēs

mētātie cilvēki, objektivitāte bez kristicisma, nebij Ap-
sīšu Jēkabam pa gaumei. Pēc Blaumaņa nāves Apsīšu

Jēkabs atzīmē, ka «Blaumaņa sēja bijusi bagāta," un

„tauta lai neaizmirst visa tā labā, tīrā un jaukā, ko Blau-

manis sējis."

Pasaules kara laikā (1916.) mirst mūsu valodnieks

Kārlis Mīlcnbachs. Apsīšu Jēkabs sauc tam pakal siltus

piemiņas vārdus un dod tam vērtējumu, kādu nosvēr-

tības un objektivitātes ziņā lielais filologs no saviem ko-

lēģiem līdz šīj dienai vēl nav saņēmis. Viņš cildina Mī-

lenbacha lielo vārdnīcu, kurai nelaiķis līdz mūža va-

karam nepiekusis vāca manuskriptus, daudzina viņa gra-

matiku, vērtē viņa lielo valodas skaidrotāja darbu. „Cik

bagāts pētījumu avots viņa vārdnīca nebūs valodniekiem,

rakstniekiem, dzejniekiem un pēdīgi ikkatram tautas lo-

ceklim, kam patīk dziļāk iepazīties ar savu valodu! Tad

tikai dabūs redzēt, cik bagāta ir latviešu valoda."

Valodas jautājumi Apsīšu Jēkabam viņa mūža pē-
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dējos gados stāvēja īpaši tuvu. 1916. g. Apsīšu Jēkabu

aicināja par ticības mācības skolotāju savās skolās Vilis

Olavs. Te viņš darbojās līdz 1922. g. Bet jau 1920. g.

viņš bija uzņēmies latviešu valodas skolotāja pienākumus

Beķēres ģimnāzijā un 1922. g. tādus pat pienākumus

Millercs ģimnāzijā. Valodas zinība un mācība tā rakst-

niekam palika par īstu darba lauku. Tagad bija iespēja

vairāk iedziļināties valodas jautājumos un par tiem izteikt

savas domas. Tā radās Apsīšu Jēkaba raksti par valod-

niecību, no sākuma „Rīgas Avīzē" (1911.—1915.) un vēlāk

„Latvī". Pēdīgi tie iznākuši sevišķā grāmatiņā: „Kā

rakstīt" (1927.). Dedzīgi Apsīšu Jēkabs uzstājās pret la-

tiņu burtiem. Tos viņš līdz mūža galam nevarēja ieredzēt.

Šinī lietā Apsīšu Jēkabs (1915.) veda sīvu polemiku ar

(). Sanderu un J. Velmi. Un dažā labā ziņā nevar liegt

Apsīšu Jēkabam asprātību un pierādījumu lietišķību. Tā

jau pasaules kara sākumā latiņu burtu aizstāvji savus

pretiniekus ierindoja tepat pie tēvijas nodevējiem, katrā

ziņā par ģermāņu draugiem un aizstāvjiem, kaut gan gotu

burtu attēls īstenībā ir nācis no grieķiem, ne no vācie-

šiem. Bet kas nu tādās polemikas meklēs vesela prāta,

vēl vairāk zinātnisku pierādījumu!

Pamazām, sevišķi pēc 1920. g., tomēr jūtam kā at-

slābumu Apsīšu Jēkaba publicista darbībā. Tam bija da-

žādi iemesli. Vispirms obligatoriskie skolas darbi ar

stundu gatavošanu, burtnīcu labošanu, literāriskiem ap-

cerējumiem. Otrkārt, pievienojās daži jauni darbi klāt,

treškārt —
dzīve un laiks gāja savu virzienu, un ne tādu,

kā to būtu vēlējies garīgi viengabalīgais, zemnieciski-

sirdsskaidrais, katru kompromisu neieredzētājs Apsīšu
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Jēkabs. Īsta saķeršanas publicista laukā Apsīšu Jēkabam

vēl iznāk 1923. g., kad ar konkordāta līgumu luteriskā

Jēkaba baznīca Rīgā bija jāatdod katoļiem. Pret to Ap-
sīšu Jēkabs uzstājās ar visu savu vīrišķīgo pārliecību.

Sašutis viņš raksta «Svētdienas Rītā": „Nav vārdu, ar

ko izteikt to netaisnību, kas varas vārdā izdarīta nevien

tai vienai Jēkaba draudzei Rīgā, bet visai mūsu cv.

baznīcai Latvijā, visai evanģeliuma draudzei visā plašā

pasaulē. Tā nav tikai Jēkaba draudzes lieta vien, tā nav

mācītāju lieta vien, — ak, kaut to gribētu saprast! — tā

ir mūsu visu lieta, kas saucamies evanģeliuma ticīgie."

Te parādās atkal, raksturīgs vilciens Apsīšu Jēkaba per-

sonībā, kas viņu lielā mērā atšķir no daudzinātā Andra

tēva — Apsīšu Jēkaba cīnītāja daba. Kā patiess cilvēks

Apsīšu Jēkabs nevien pēc savas pārliecības atzīst labu,

taisnu, bet ari to aizstāv. Šī aktivitāte Apsīšu Jēkaba

raksturā pienācīgi vērtējama, lai nesajauktu autoru ar

viņa radītiem sirdsskaidriem cilvēkiem. Te, no Apsīšu

Jēkaba paša piemēra redzam, ka viņš nevien cienī sirds-

pazemību, lēnību, padevību, bet, kad pārliecība, kad viņa

taisnība to prasa, ari aktivitāti, drosmi, uzņēmību.

Ja nebij lietas, kas Apsīšu Jēkabam tik tuvu stāvēja

pie sirds, iad mūža pēdējos gados viņš vairs pie tādiem

atklātiem cīņas ieročiem neķērās. Viņš gribēja savai

sirdij mieru, kura dzīves cīņās un gadu darbā bija jau

Vārga palikusi. Tagad Apsīšu Jēkabs piegriezās vairāk

zinātniskam darbam: valodniecībai — un garīgu rakstu

studijām. Šis pēdējais viņu tā interesēja, ka pašmācības

ceļā, pēc prof. Bleses liecības («Latvī", Nr. 2292 — 1929.).
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bija iemācījies tiktāl grieķu valodu, ka Jaunajā Derībā

atsevišķus gabalus varējis tīri labi saprast oriģinālā.

Kad 1920. g. rudenī nodibinājās Latviešu filologu bie-

drība, Apsīšu Jēkabs ir viens no tās pirmajiem locekļiem.

Citādi Apsīšu Jēkabs čakli pabalsta Zinību komisijas va-

lodniecības nodaļas sēdes, kur prof. Endzelīns veic Mī-

lenbacha iesākto latviešu vārdnīcas darbu. Šinīs sēdēs

Apsīšu Jēkabs var parādīt savu bagāto vārdu krājumu

un dažādu formu smalku pazīšanu. Jau 1914. g. Apsīšu

Jēkabs Zinību komisijas rakstu krājumos bija iesācis

savus pētījumus par dzimts novada lizumiešu izloksni.

Šo pētījumu tālākus panākumus Apsīšu Jēkabs iespieda

Filologu biedrības rakstu krājumā (1921.). Pieminama

ari Apsīšu Jēkaba grāmatiņa no Lizuma senatnes.

Savu tuvāko dzimteni Apsīšu Jēkabs neaizmirsa līdz

mūža vakaram. Vēl 1920. g. augustā tas apmeklē Ka-

laņģus (turpat pie Lizuma stacijas). Tur daudzas vietas

uzglabājušās vēl no Apsīšu Jēkaba bērnības dienām. Uz

akmens, māju robežās atsēdies, sirmais rakstnieks no-

skatās uz Kalaņģiem. „Tur nu viņi ir, tie Kalaņģi, citiem

nenozīmīga vieta, man neaizmirstama. Pagātne stipriem

soliem iet tev garām... Un tā viņi tur klusi stāv vakara

blāzmā, kas pamazām dziest. Bet tev domas nāk un iet.

Jauns es izgāju, vecs te atnācu. Ir kā senāk, gluži kā

senāk. Gani sen jau sadzinuši. Tēvs ar māti sen jau

gul. Visi, visi pie miera. Es tikai vēli nāku mājā, kā

dažreiz jaunībā. Kur nu man māja? Ko es te vēl sēdu,

ko gaidu?"

Vēl rakstniekam bija pēdējais darbs padarāms. Iz-

devējs A. Gulbis uzņēmās Apsīšu Jēkaba kopotu rakstu
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izdošanu. Pa garo darba cēlienu bija daudz strādāts.

Nācās visu sameklēt, sakārtot, nogludināt, reģistrēt. Pir-

mais sējums, ar Apsīšu Jēkaba īsu autobiogrāfiju iznāca

1924. g. beigās. Tas satur Apsīšu Jēkaba jaunības stāstus,

sākot no 1883.—1889. g. Te rakstnieka ievērojamie «Ba-

gāti radi", „Pie pagasta tiesas", «Svešos ļaudīs". Otrs

sējums (1925.) satur beigu skatus „lz tautas bilžu gale-

rijas", pēdējos stāstus, bērnības atmiņu tēlojumus «Veci

pazīstami" (1890.—1907.). Trešais sējums (1925.) satur

mazākus tēlojumus, bet galvenā kārtā paidagoģiskus un

valodniecības rakstus (1903.—1920.). Pēdējais, ceturtais

sējums (1925.) ievērojamās «Vēstules iz tēvijas", garīgus

apcerējumus, dažāda satura publicistiskus rakstus un

dzejas. Viss, kas pa gadu desmitiem bija izkaisīts, te sa-

vākts vienkop, kā liela garīga vērtība, kā jaukākie mūsu

zemniecības stāsti, kā krietni audzināšanas raksti, liet-

derīgi valodniecības apcerējumi, kā mūsu kultūrālai sa-

biedrībai dārgas vēstures piemiņas. Laika siets, kas sen

jau sijājis Apsīšu Jēkaba darbus, atradis tajos daudz ve-

selu, brangu graudu.

Otrs kapitaldarbs šinī laikā ir dāņu rakstnieka An-

dersena pasaku tulkošana. Andersens ir meistars pasaku

rakstniecībā, kādu pie mums vienīgi atrodam Kārli Skalbi.

Andersena pasakas Apsīšu Jēkabs bij sācis tulkot jau

1881. g. «Pagalmam", vēlāk (1885., 1887., 1907.) izdevis

šad tad pa krājumam, bet 1915. un 1916. g., kad rodas

pārtraukums skolas darbam, veic tulkojuma lielo daļu.

(Jāpiezīmē, ka 1916. g. pavasarī Apsīšu Jēkabs kādu laiku

uzturējās Pēterpilī pie savas meitas). Izdevējs A. Gulbis,
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ai* «Kultūras fonda" palīdzību izdeva Andersena pasakas

6 sējumos (1925.—i926.), tā kā tagad mums ir pilnīgs An-

dersena pasaku krājums — monumentāls darbs pasaules
literatūrā.

1925. g. Apsīšu Jēkabs izgāja pensijā, skolas darbu

tomēr neatmezdams līdz mūža galam. 1928. g. decembrī

prese un sabiedrība atzīmēja rakstnieka 70. dzimšanas

dienu. No ārējiem godinājumiem Apsīšu Jēkabs stingri

izvairījās. Atteicās ari no viņam piešķirtā triju zvaigžņu

ordeņa. Tikai pieņēma goda biedra nosaukumu Filologu

biedrībā (1928.). Vienīgi Filologu biedrība atzīmēja rakst-

nieka nopelnus svinīgā sēdē. Bet šī gada maijā Olava

komercskola un Latvijas kultūras veicināšanas biedrība

sarīkoja viņa darbības atceres vakaru. Vārīgā veselība

tomēr traucēja rakstnieku pašu šo vakaru apmeklēt. Latv.

kultūras veic. biedrības skolas jaunatne no savas puses

kā jaunības pateicību sirmajam rakstniekam pasniedza
adresi.

Tā Apsīšu Jēkaba dienas gājums, pēc svētīga darba

cēliena bija aptecējis. Apsīšu Jēkabs mira ziedonī, La-

tvijas ziedonī, ko viņš tik brīnišķīgi apdziedājis savā

episkajā dzejā. Dievs Apsīšu Jēkabam bija piešķīris to

mūža jaukumu, ko Apsīšu Jēkabs tik augsti vērtē pie

sava pazīstamā prof. Hiltija ar tā vārdiem:

„Līdz pēdējam dvašas vilcienam būt garīgi spirgtam

un darbīgam un beidzot mirt darbā, tā ir īstenā kārtīga

dzīves vecuma gaita un vislabākās mūža beigas."

Tās bija novēlētas ari mūsu rakstniekam!



39

2. Apsīšu Jēkabs stāstnieks.

Apsīšu Jēkaba nesatricināmais nopelns —■ zemniecī-

bas stāstu rakstnieks, savdabīgs mākslinieks, varens tē-

los, dziļš raksturos, jūsmīgs dabas gleznās, kristīgi-etisks

savā domu pasaulē un idejiskā jūsmā, caurcaurim latvisks

Latvijas dabas uztverē un dabas skatīšanā. Dzīvi Apsīšu
Jēkaba radītie tēli, kā strauta ūdens dzidra viņu domu

pasaule, neizbalušām krāsām skatāmi Apsīšu Jēkaba da-

bas peizaži.

Apsīšu Jēkaba personāžs (visas personas kopā saņe-

mot) — zemnieki, laucinieki. Tā ir tā pasaule, kurā dzī-

vojis pats rakstnieks. Sevišķi pusgraudnieku un kalpu

pasaule Apsīšu Jēkabam tuva. Jaunākā laikā tos parasti

saucam par bezzemniekiem, t. i. tādiem, kam nav pašiem

sava zemes īpašuma. Tāda ir pusgraudnieka atraitne

Made Zīle, tāds ir rokpelnis Jēkabs Galviņš, Zīles māsas

vīrs, Mades dēls. Pēterītis gan mācījies par amatnieku,

bet vairāk pienākas strādāt lauku darbu („Pie pagasta

tiesas"), Andra tēvs gan ir pārtikuša saimnieka dēls, bet

precību dēļ ar piederīgiem saķildojies, ari viņš ietiek kalpu

kārtā („Bagāti radi"), no kalpiem un pusgraudniekiem sa-

stāv Apsīšu Jēkaba pazīstamais triumvirāts Zemīšu saim-

nieka kalps Žibulis, Rāvuļu Lauciņu māju daļu rentnieks

Vipulis, Rāvuļu Mežiņu mājas otrais pusgraudnieks Vi-

rulis („Krogā"), kalpa sieva Zuze (Žibuliene „Tiesas

mājā"), kalpa sieva Aža Briedene ar dēlēnu Sprici („No

mazām dienām"). Šo sociālā ziņā mazturīgo pasaule

pilna rūpēm par ikdienišķo uzturu, savus tikumiskos uz-

skatus šis personāžs uzticīgi glabā kā iepriekšējo pa-
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audžu mantojumu, pie reizes nabadzība nomakusi ari ga-

rīgo cilvēku („uli", Aža).

Otrā grupa ir saimnieki, pagasta amata vīri, krodzi-

nieki: tie ir pašapzinīgi, varmācīgi, rupji, auguši vai nu

brāļu draudzes uzskatos (Grīvgaļu saimnieks), vai pade-
vušies plītēšanai, garīgi sekli (Klucē), par naudu pērkami
(tiesas priekšsēdētājs Blāķis), mantkārīgi (Gaiļu krodzi-

nieks), vieglprātīgi (Mežnoru Gusts un saimnieks Vār-

pioš). Zemnieku lauku druva, sēta, krogs, tiesas māja,

saiešanas nams un baznīca ir tā ārpasaule, kurā mīt Ap-
sīšu Jēkaba varoņi, kur rakstnieks pats pazīst katru vie-

tiņu, glezno to rūpīgi un saskatāmi. Vietas zīmējumi pil-

sētā jau nedabīgi, vai mazāk dabīgi („Uz pilsētu"), pār-

mērīgi sabiezinātām krāsām.

Apsīšu Jēkaba mākslinieka roka parādās zemnieku

raksturu tēlošanā. Te viņš rada tēlus, kas cienīgi stādāmi

līdzās Neiķena tēliem. Gan Neiķens vairāk uzskatāms,

Neiķena varoņu ārpuse gaišāki saskatāma, bet Apsīšu Jē-

kabs atkal vairāk atklāj savu personu gara un garīgo pa-

sauli (Andra tēvs, Grīvgaļu saimnieks v. c), ieved dziļāk

viņu garīgos pārdzīvojumos. Savu mākslu Apsīšu Jēkabs

īpaši prot parādīt, tēlojot tikumiski mazvērtīgus cilvēkus.

Vārnēnu pagasta tiesas priekšsēdētāja Blāķa vārdā

rakstnieks ielicis jau sava varoņa figūru: blā-ķis —
kas

smags, liels, neveikls, netīkams. Pazems no auguma, tuklu

uzpampušu seju, lāsainu bārdu, resnu vēderu — kurā kā-

jas kā īsi stabiņi ieskrūvētas —
tāda ir Blāķa ārpuse.

Viņš iet lēni, patusnēdams, „veļas kā muca". Šī vīra acis,

dvēseles atspulgu, autors mums nerāda. Kad Blāķis sme-

jas, viņa smiekli skan — klunk! klunk! klunk! — kā no
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pudeles ar tievu kaklu, kad lej glāzē. Ari valodā Blāķis

paskops. Kad sūdzētājies Blāķitn piedāvā degvīnu, Blā-

ķis to neatraida,kad Klucē filozofē, ka vārneniešu taisnība

nemājo alus glāzē, Blāķis pārlabo: „Dievs pasarg, vē-

derā — tas ir — sirdī." Skatā ar Jēkabu Galviņu, Apsīšu

Jēkabs tēlo Blāķi kā stingru tiesas vīru, kas necieš pret-

runas, kas stingri ievēro tiesas disciplinu. Nebūtu Blāķim

uz sirdsapziņas grēks par nepareizu rīcību ar Pēterīša

naudu, pret Blāķa rīcību pie tiesas galda nevienam ties-

nesim nebūtu nekas ko iebilst. Varmācība, pavēles kāre.

rupjība, ieturēta savas varas robežās, kaislība uz reibi-

nātājiem dzērieniem, netaisna izturēšanās pret prāvinie-

kiem — šīs rakstura īpašības Blāķī mums parāda autors,

itkā atbilstošas jau iepriekš zīmētai Blāķa ārīgai figūrai.

Vēl asākām līnijām zīmēts pagasta tiesas skrīveris

Klucē. Jau vārda kropļošana norāda Kluča kārklvācie-

tību („Klucē"). Klucē ārpuse: pajauns gados, pirktiem

svārkiem, viksētiem zābakiem, spieķi un dzelteniem glazē

cimdiem rokās, melnu mazu Ūsiņu un spalvas kušķīti pie

apakšlūpas. Lai lasītājam Klucē sejas bildi vairāk re-

dzami iespiestu atmiņā, Apsīšu Jēkabs to tādu rāda: „Šī

Ūsiņa īsti tā izskatījās, kā kad kāds ar tintē apmērcētiem

trim pirkstiem tam būtu saņēmis aiz lūpām, pie tam īksti

spiezdams pret apakšējo un tos divus pirkstus pret aug-

šējo lūpu." Citādi Klucē seja rūpīgi noskūta un nogludi-

nāta.

Autors zīmē vēl tālāk Klucē portreju. Uz labās rokas

otrā pirksta skrīverim zēģelgredzens, cepure ņule kā

pirkta, uzvalks glīts un tīrs, matiņi glumi nosukāti, ar tai-

snu celiņu pa vidu. īpaši šo taisno matu celiņu Apsīšu
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Jēkabs cenšas lasītājiem gaišāki parādīt, reizē ar to rak-

sturodams pašu skrīveri. „Ja līdzības dēl Klucē kunga

deguna galu pieņem par kupicas mieta galu, un no šī ku-

picas mieta gala sākam matemātiski taisnu līniju pāri par

Made un Jēkabs ceļā uz pagasta tiesu. (E. Bren c ē n a zīmējums

Derīgu gram. nod. izd. .Pie pagasta tiesas", Rīga, 1909.)

degunu, tālāk starp abām uzacīm pa pieres vertikālo grum-

biņu (Klucē kunga grūtā amata raižu un rūpju augli), tad

šī pati līnija iet kā šķīrējs meridiāns pāri Klucē kunga gu-

drības miteklim
— viņa smadzeņu kausam, — liecas tā-

lāk pāri pār pakausi un nobeidzas tur. kur sākas skrndeļa
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taisītā svārku šuva." Izceldams no Klucē figūras šādu

sīkumu, rakstnieks ar to mums grib rādīt skrīvera

sīkumaino, niecīgo, formālisma piesātināto dabu, kas īpaši

parādās Mades Zīles prāvas protokola stilā. No Klucē ci-

tām rakstura īpašībām vēl redzam to, ka viņš bailīgs (bī-

stās sadusmot sūdzētājus ar pārāk ilgu plītēšanu krogū.

kad plosās pērkoņa negaiss, savelkas maziņš kā ezis un

ielien kaktā), iztapīgs pagasta vecākam, atturīgs, nepār-

kāpj savas tiesības, piem., strīdū ar Jēkabu Galviņu, kur

ļauj runāt vienīgi Blāķim.

Rādot tikumiski mazvērtīgo Gailu krodzinieku, Ap-
sīšu Jēkabs saka, ka seja un ārienes apraksts nedodot

iespēju iepazīties, ja varoni neredzot vaigā. Pie Blāķa

un Klucē tomēr redzējām, ka varoņa ārpuses tēlojums

mums dod atslēgu varoņa iekšķīgā cilvēka izpratnei, rak-

stura nodibināšanai. Gaiļu krodzinieka personas aprakstu

Apsīšu Jēkabs sāk ar degunu, jo „dažādiem krodziniekiem

tie mēdz būt dažādi izskatā un krāsā". Par Gaiļu krodzi-

nieka degunu nu jāsakot, ka tam nav ne pārāk bāla, ne

pārāk sarkana, vai pat zila, bet tikai veselīga krāsa. Res-

numa ziņā viņš ari nav resns, bet tikai paresns, kādi, ja

vien mūsu statistika neviļ, būs krodzinieku lielākā daļa

(„Krogā"). Tā tad, tēlojot Gaiļu krodzinieku, Apsīšu Jē-

kabs izlieto to pašu paņēmienu, ko jau iepriekš — ironiju,

klusu zobgalību, vieglu izsmieklu. Šis rakstnieka stāvoklis

rāda, ka viņš nicina tikumiskā ziņākrodzinieka amatu,kurš

pārtiek, apdzirdot krogus apmeklētājus. Ironiju Apsīšu

Jēkabs parāda ari krodzinieka tālākā aprakstā. Krogus

durvīs stāvēdams, krodzinieks apskata tiesas māju, zvir-

buļus, kas plēšas magazīnas priekšā, magazīnas nolāpīto
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jumtu, vēja dzirnavas. Visiem šiem priekšmetiem ir kāds

sakars ar krogu un krogus apmeklētājiem. Lai raksturotu

tālāk Gaiļa krodzinieku, Apsīšu Jēkabs patēlo, kā viņš

atņem krogus apmeklētāju sveicinājumus. Vispirms viņš

sveicinājumu atņem ņurdēdams, itkā vīlies gaidāmā per-

sonā, ar to teikdams, ka tādi viesi tam bijuši, nebijuši.
Otrā pakāpe, ja krodzinieks atņem sveicinājumu bez ņur-

dēšanas — tas nozīmē — plāns vīriņš gan tu ar' esi, bet

ko lai dara, jāiztiek vien ir ar tevi. «Labdien, labdien,"
bez smaida — trešā pakāpe —

vari ienākt, redzēsim, cik

jel no tevis iznāks. Nākošā pakāpe — ar smaidu: nāc

vien iekšā, gluži zemē metams vis jau neesi. Augstāko
draudzības grādu Gaiļu krodzinieks parāda pagasta va-

doņiem: klusi un nozīmīgi smaidīdams, tas ilgi krata

sveicinātāja roku, to spiezdams un negribēdams vairs

gandrīz ne vaļā laist.

Kamdēļ tik ilga apstāšanās pie varoņa vienas vien

parašas: apsveicināšanās? Tas ir līdzeklis, lai rādītu

lasītājam, ka Gaiļa krodzinieka rakstura pamatīpašība —

rupja mantkārība un pašlabums. Kādas cilvēcīgas tiku-

miskas vērtības pie saviem apmeklētājiem krodzinieks

nemeklē: cik katrs krogū patērē, tik vērtīgs viņš krodzi-

nieka acīs. Vai autors to mums nevarēja tieši pateikt,

bez tāda gara apraksta? Tad būtu kails, nepārliecinošs

apgalvojums, turpretim ar to paņēmienu, kādu lieto Ap-

sīšu Jēkabs, redzam Gaiļu krodzinieku kustībās, spriedu-

mos, savā stāvoklī, atklājas krodzinieka garīgā seja, un

to lasītājam parādīt rakstnieks ieskata vissvarīgāko.

Piegriežoties tuvāk rakstura tēlojumiem, izveidojot tos

sīkās ārējās kontūrās un iekšķīgā pilnīgumā, Apsīšu Jē-
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kaba labākie stāsti pāriet īstās rakstura studijās: tādi ir

„Bagāti radi" un „Svešos ļaudīs", „No mazām dienām".

Rakstnieks pavisam negrib savus raksturus vērtēt, bet ti-

kai rādīt — tādi viņi ir, dzīvi cilvēki, savā apkārtnē dzīvā

dzīvē. Kā īsts tēlnieks Apsīšu Jēkabs parādās Andra tēva

zīmējumā, par visām lietām parādot lasītājam Andra tēva

garīgo, iekšķīgo cilvēku.

Apsīšu Jēkabs pavisam mums nerāda Andra tēva lai-

cīgo, miesīgo seju, itkā pie sava mīļākā varoņa gribēdams
vēl vairāk noteikt, ka ne ārējais, bet iekšķīgais cilvēks

tas svarīgākais. Uzzinām tikai to, ka stāsta sākumā

Andra tēvam gadu piecdesmit, tas bez bārdas, pīpo, ka

tam krams, šķiltava un pulvera rags. No Andra tēva ci-

tām personas īpašībām rakstnieks liek dzirdēt Andra tēvu

mežā dziedam, kur tad „skaņa aiz skaņas dzenas un vī-

damās vijas un jaucas". Ēdot, Andra tēvs ievēro stingru

kārtību un godbijīgu klusēšanu. Dzīvē taupīgs —
lieto

kramu un šķiltavas sērkociņu vietā. Rādot Andra tēvu

dzīves grūtībās, rakstnieks liek tās panest tam klusu cie-

šot, bez kurnēšanas. Vai Andra tēvs garīgi tik stiprs?

Rakstnieks apgalvo, ka Andra tēvam „bērnišķi priecīga,

bērnišķi atklāta daba". Varbūt ar šo Andra tēva rakstura

savādību izskaidrojas, ka viņš „ne kurnēja, ne žēlojās par

savu likteni", „nekad neieņēma sirdī skaudības, ka radi

turīgāki, labāk pārtikuši". Stāsta beigās rakstnieks rāda

Andra tēvu un māti gluži vecus, gadus septiņdesmit, ceļā

uz nabagu māju, trīcošām, vecām galvām, ķeģīšiem ro-

kā. Ar to rakstnieks apmierinās. Bet kā par šo laiku

pārvērties Andra tēvs dvēselē? To rakstnieks rāda la-

sītājam Andra tēva spriedumos par radiem. Tie jopro-
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jāni „labi". Nevar no tiem prasīt, lai tie vecīšus („vecus

krāmus") ņemtu savā pajumtē. Vai nav labi, ka to pašu

nabagu māju no pagasta izgādāja?

Izplūstoša, mēru nepazinēja pateicība pret bagātiem

radiem, neaptumšojama labsirdība, tās ir Andfa tēva

rakstura spēcīgākās iezīmes, savienotas ar pašlepnuma

trūkumu. Daļa audzinātāju uzskata Andra tēvu kā tiku-

miski priekšzīmīgu raksturu, kā paraugu jaunatnei. Re-

dzam, ka visumā tāds Andra tēvs nav. Taisnība — viņš
citiem nedara ļauna, sargās to darīt. Bet ari cilvēka

pienākumi ne pret sevi, ne citiem nav pabeigti. Mums

jāprasa, lai cilvēks par labu un krietnu, ko viņš atzīst, ari

cīnās dzīvē, aizstāv to, apkaro netaisnību. Var šinī ziņā

cilvēks aloties, klupt, bet tikumiski tomēr tāds laba cīnī-

tājs augstāk stādāms, nekā tāds, kas baltus svārkus uz-

vilcies, sēž stikla skapī.

Tikumiski vērtīgākais Andra tēva rakstura ir viņa

dvēseles miers, viņa kristāla sirdsskaidrība. Mūsu dienu

cilvēks savu dzīves laimi, savu iekšējo labklājību stāda

tiešā atkarībā no materiāliem panākumiem, no naudas,

no mantas, stāvokļa. Andra tēvā mums redzams cilvēks,

kas uzvarējis šo materiālo pasauli, kuram šī visspēcīgā

drudžainā dziņa pēc mantas un goda nemaz nepieskaras.

Tas ir liels tikumisks spēks, ko nedrīkstam par zemu vēr-

tēt. Šo nesatricināmo dvēseles mieru un sirdsskaidrību

lai cenšamies dzīvē iegūt un uzturēt, tad tūliņ neiesim

bojā, tiklīdz kādu iedomātu mērķi nespējam sasniegt, vai

dzīvē mums jāsaņem kāds trieciens, zaudējot stāvokli,

mantu, cerībās viļoties un citādi.

Ar lielu rūpību Apsīšu Jēkabs mums rādījis brāļu



47

draudzē iesakņojušos raksturu Grīvgaļu saimnieku stāstā

„Svešos ļaudīs". Ziņas par Grīvgaļu saimnieku skopas.

Zinām, ka pār viņa istabas durvīm karājas tāpelītē uz-

raksts: „Kristus vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpa."

Rakstnieks liecina par Grīvgaļu saimnieku, ka viņš neuz-

lūkojis savā pasaules dzīvē sevi par saimnieku, bet tikai

par piemājotāju, viesi, ceļagājēju. Viņa acis vienmēr pa-

vērstas „uz tālo pilsētu kalngalā", — jāsaprot — debesīm.

Grīvgaļu saimniekam būtu paticis katru cilvēku ņemt sev

par ceļa biedru. „Bet ja kāds Grīvgaļu saimnieka ceļu

apsmēja, vai nicināja, to viņš izslēdza no savas satikša-

nās vai draudzības." Visas zīmes mums rāda, ka Grīv-

gaļu saimnieks ir ticības fanātiķis. lekšā, savā mājā Grīv-

gaļu saimnieks „uz pēdām to izdzen no mājām", kas iedro

šinātos viņa skatu novērst no tālās pilsētas kalngalā. Se-

višķi šī izdzīšana zīmējas uz kalpiem, jo Grīvgaļu saim-

nieks tik turīgs, ka ar nepaklausīgiem kalpiem viņam nav

jārēķinās.

Tēva dzelzs raksturs sanāk sadursmē ar vecāko dēlu

Ansi, tāpēc ka dēls grib precēt jaunavu, „kuras tēvs lie-

lākais Dieva vārdu nicinātājs un smējējs, kur ne svētdie-

nas, ne it nekā netur svēta." Grīvgaļu saimnieka ticība

nekavē dusmas no vecākiem pārnest uz bērniem un pie

meitas atriebt to, ko nevar tēvam atriebt. Grīvgaļu saim-

nieka piederība brāļu draudzei attīstījusi viņā ne mazāku

reliģisku iedomību un uzpūtību kā „Mērnieku laiku" Oļl-
ņietē. Ne mazāk pašapzinīgi Grīvgaļu saimnieks liecina

par sevi: „Cilvēku priekšā esmu staigājis neapvainots

un neaptraipīts," „mans mūžs no bērna kājām ir tīrs, bez

kāda melnuma," „man neviens nevar nekā pārmest, kur
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es būtu tīšām ko Uieva likumiem pāri darījis." Tik paš-

apzinīgu valodu atceramies lasījuši tikai pie Jaunās derī-

bas varizējiem. Bet dēlam pēc tēva vārdiem, „ir sēnalas

par zeltu."

Kad Ansis paliek negrozāms pie tā, ko apņēmies,

rodas neizlīdzināms naids starp tēvu un dēlu. Tēvs dēlu

padzen no mājām. „Es savas mājas nedarīšu par samai-

tāšanas vietu," un „Dari, ko vēlies, bet ārpus manas

mājas,pie kuras tev vairs nav daļas, jo tu ar' neesi vairs

mans dēls," — ar šiem vārdiem ticīgais Grīvgaļu saim-

nieks šķiras no sava dēla.

Un rakstnieks tēlo līdz galam šo ticības fanātiķi, kam

ir viss, tikai trūkst „Kristus mīlestības". Vairāk kā sep-

tiņi gadi paiet, kopš tēvs ar dēlu nesatiekas. Dēlam no-

mirst meitiņa, vientulībā un smagos apstākļos dēls ar

vedeklu daudz cieš. Tad iejaucas mācītājs un solās tēvu

samierināt ar dēlu un vedeklu. Vai tas mācītājam viegli

izdodas, nav zināms. Spriežot pēc visām zīmēm, nē, jo

autors, aprakstīdams vēlāk kādu rudens dienu septembrī,

liecina: „Vecā Grīvja dēls un vedekla šodien pēc ilgiem

gadiem atnākuši atkal mājā." Tagad mums rakstnieks

rāda Grīvgaļu saimnieku saiešanas mājā, aiz sacītāja

galdiņa, bet „galva viņam balta kā sniegs." — Gludie

retie mati kā sudraba šķiedras nolaižas uz apkakles. Bet

trīc jau gan viņam galva aiz vecuma. Tāds Grīvgaļu

saimnieka ārējais izskats. Kas par šo laiku grozījies Grīv-

gaļu saimnieka dvēselē? Raudādams viņš atzīstas: „Ja

es ar cilvēku un eņģeļu mēlēm runātu, un man nebūtu

mīlestības, tad es būtu skanīgs varš, kā zvanīgs zvār-

gulis." Zināma pārveidošanās Grīvgaļu saimniekā noti-
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kusi: viņš kļuvis varbūt ne mazāk pašapzinīgs savā

ticībā, bet iecietīgāks pret cilvēcīgām kļūdām un nepil-
nībām. Varētum teikt: vecais Grīvis savā ticības attī-

stībā ir pacēlies uz augstāku pakāpi, palicis garīgi cilvēcī-

gāks, tikumiski vērtīgāks. Kamēr citādi Apsīšu Jēkabs

tēlo mums statiskus (galīgi nobriedušus) varoņus, te

redzam zināmu attīstības procesu.

Neliela grupa Apsīšu Jēkabam ir vieglprātīgu rak-

sturu. Pie tiem pieder Vārpiņš (stāstā „Uz pilsētu") un

Mežnoru Gusts (stāstā „Pazudušais dēls"). Tos tēlojot,

vispirms rakstnieks maina savu centru. Kamēr attēlojot

Grīvgaļa ģimenes konfliktu, 2ibulienes pagasta mājas gai-

tas, Andra tēva likteņus, autors pret savu vielu un per-

sonām jūt zināmu godbijību, viņa tēlojums vai ik uz soļa

izplūst dabas lirismā, stāstījums visur sirsnīgs, tagad

Apsīšu Jēkaba tēlojums paliek ironisks, skumji zobgalīgs,
kad dusmas un īgnumu aizsedz ar smiekliem.

Pa savai parašai Apsīšu Jēkabs nerāda mums Vār-

piņa fizisko seju. Dabūjam Vārpiņu redzēt smagā darbā:
sviedri aumaļām līst no pieres un vaigiem, krekls slapjš

kā samērcēts, siena kaudzi metot. Otrreiz rakstnieks

rāda mums Vārpiņu linu mārkā laižoties, lai pēdējos linus

varētu izvilkt un izklāt. Šos nepatīkamos darbus rakst-

nieks Vārpiņām liek strādāt, lai saprastu, kā Vārpiņām

izaug tieksmes pēc pilsētas, kur pilsētnieki: „sēž siltumā

un sausumā, bet tu izsalies, vai izmircies, panesi kaulu

sāpes, vai jikti." Rez pamodusies Vārpiņā, šī pilsētas

doma nedod tam miera. Rakstnieks tēlo, kā Vārpiņā pa-

mazām nobriest apņemšanās atstāt lauku dzīvi un doties

uz pilsētu. Tā tad nekā nodibinājies, bet kā veidošanā
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esošs raksturs rādīts mums Vārpiņš. Kā peldētājs upē,

Vārpiņš nezina, vai griezties pie malas, vai padoties
straumei. Vārpiņa griba un negriba ilgi cīnās savā starpā.

Darbs, maize, lauku dzīves tradicijas Vārpiņu tur uz lau-

kiem, nezināmas izredzes pilsētā biedē. Ar humoru un

ironiju rakstnieks attēlo gadījumus, kas vājina Vārpiņa

pretošanās spēku, arvien vairāk iegrūž to straumē, kas to

stiprāk velk pilsētas virzienā. Prāva ar svaini un sievas-

tēva izturēšanās izbeidz Vārpiņa svārstīšanos, viņš aiziet

uz pilsētu. Par to nu rakstnieks soda Vārpiņu. Lai pa

taisītu Vārpiņu smieklīgu (tas ir sods par vieglprātību),

autors liek drēbniekam samainīt uzvalku un Vārpiņām

uzģērbt seglinieka Plānberģa uzvalku, kurā Vārpiņš

izskatās kā ērms un visi par to smejas. Beidzot Vārpiņu

pienāk kontrbandas preču tirgošanā, ar to mērs pilns,

Vārpiņu apcietina, pēc kāda pusgada, tā cietumā pārmā-

cīts, Vārpiņš atgriežas atpakaļ uz laukiem, kur sievas-

tēvs to laipni uzņem. Šinī rakstura tēlojumā daudz ko-

misku situāciju, bet visumā tas rakstniekam mazāk pade-
vies. Rakstnieka nolūks katrā ziņā sodīt Vārpiņu viņa

vieglprātības dēļ, lasītājam pārāk uzbāzīgs un šī nolūka

dēļ upurēta psicholoģiskā patiesība. Rakstnieks nav iedo-

mājies, ka pilsētas tieksmēm pavisam cits iemesls, kā

tikai vieglprātība. Uzplaukstošā rūpniecība (stāsts sarak-

stīts 1893. g.) Rīgā varēja labāk darba spēku samaksāt,

nekā panīkušā lauksaimniecība — tas bija dziļākais pa-

mats šij „uz pilsētu" kustībai. Te radās visādas saimnie -

ciskas izredzes un iespējas iedzīvoties, un Vārpiņš, Blau-

maņa vārdiem runājot, nav gluži nekas vairāk, kā dadžu

lapa ūdensdzirnavu ratu kambarī.
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No Vārpiņa rakstura redzam, ka tas mākslas, zinā

cieš, tamdēļ ka pats autors pret to nenostājas bezparte-

jiski, lietišķi. Tas pats sakāms par autora izturēšanos

pret Mežnoru Gustu (stāstā «Pazudušais dēls").

Gustu autors rāda sešgadu vecu. Zēns tuvs rada-

gabals Neiķena „Bārim" un pieaudzis Blaumaņa Roplaiņu

Krustiņam. (Uz to tēmē ari līdzīgais virsraksts). Vainīga

ir māte, kas to izlutina. Četrpadsmit gadus vecu Mež-

noru Gustafu Mežgaili ieraksta apriņķa skolas apakšējā

klasē par skolēnu. Maizes vietā zēns iepazīstas ar slik-

tiem biedriem, ar „veco Frici", norūdītu palaidnieku, un

Gusta netikumi pa jaunam rieš krūmu. Vēlāk Gustu gan

nodod maizē citā ģimenē, bet netikumu sēkla zēna rak-

sturā jau laidusi manāmas saknes. Pabeidzis apriņķa

skolu, Gusts 20 gadus vecs, paliek par telegrāfistu. Lauku

darbs tēva mājās nepatīk. Alga maza un vecāki dod

ciēlam vēl uzturu no mājām, citiem vārdiem sakot —

viņa dienesta algai piemaksā klāt. Dienests stingrs, alga

maza — visu izlutinātu dēliņu nelaime
— Gustam vieta

jāatstāj. Pasta dienestā
— tas pats. Trešā vieta —

tiesas kanclejā. Šī biežā, neapdomīgā vietu maiņa pietie-

koši raksturo Gusta vieglprātīgo raksturu jaunībā. Kaut

kas līdzīgs Roplaiņu Krustiņa dēkai ar Ažas Reini, no-

tiekas ari Gustam, braucot ar muižkungu Klibaunu.

Gusts ar pātagu kādam vecītim, kas aizputinātā ceļā tūliņ

nepagriež ragavas, plīkš! plīkš! pa muguru un seju. Šo

nekrietno darbu Gusts stāsta lielīdamies. Gan sadauzī-

tais vecītis tiesā nekā nepanāk, bet Gusts tomēr zaudē

savu vietu tiesneša kanclejā. Tā redzam Gustu jaunības

gados, ka viņa raksturā iemīt vieglprātība, nežēlība, ākstī-
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šanās un plītēšanas kāre. Gusts pārnāk par saimnieku

tēva mājās. Te viņš liels jauninātājs (novators). Tēvs

Gustam noraksta Mežnoras, kad dēls 24 gadus vecs.

Mazs ievads Blaumaņa „Indraniem." Tikai te Mežnorās

ošu vietu spēlē dārza vecā ābele. Mežnorām labs ābeļu
dārzs, kam gar malām un vidiem daudz vecu, kuplu lapu
koku. Gustam dārzs jāpārveido, krustam-šķērsam jāvelk

celiņi, kur koks priekšā, tas jānocērt. Vecā ābele aizklāj

Gusta istabas logu un pūdē jumtu. Vecāki neļauj to cirst.

Kad tēvs iziet uz lauka, Gusts liek puišiem nocirst ābeli

un to sazāģēt. Gan vecāki sāpinājas, bet spiesti samieri-

nāties ar visu.

Gusta ākstīšanas parādās viņa lielībā un bravūrā,

(iau pats lopu kūti lāga neredzējis un no lopkopības nekā

neprazdams, Gusts iestājas turienes zemkopības biedrībā,

jo tu par biedriem ir muižnieki. Te Gusts tur referātu

par rapšu raušiem lopbarībai. Ar Gusta mēģinājumiem

iznāk tikai ačgārnības. Nevar Gusts satikt ari ar

strādniekiem.

Gusta vieglprātīgais raksturs izpaužas Gusta izprie-

cas kārē. Tiklīdz kur kāds viesīgs vakars, teātris, vai

koncerts, Gustam jābūt starp apmeklētājiem. Liekas,

mūsu Gusta raksturs jau tikdaudz smagu grēku pilns, ka

no viņa nekas labs vairs nevar iznākt. Bet autors pie

Gusta grēkiem piekar nu pašu smagāko — kāršu spēli,

~protams, uz naudu". Muižkungi, tirgotāji, krodzinieki

Gusta sabiedrotie kāršu spēlē, kurā Gusts ir tikai pa-

metējs, vai kā autors pareizi jautā: „Kurš naudas spēlē-

tājs, lai ar' mācētājs, palicis bagāts?" Saimniecība die-

nam paliek bez saimnieka, katra reize savienota ar zau-
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dējumiem. Gusts iet to pašu ceļu, ko Roplaiņu Krustiņš:

aizņemas naudu no tirgotāja un krodzinieka Glūniņa.

(Stāsta kompozicijā tā tad daudz līdzības ar Blaumaņa

„Pazudušo dēlu", kura pirmveids novele „Pērkoņa ne-

gaiss" pirmoreiz iespiesta „Balsī" 1887. g. rudenī.) Glū-

niņš nav saudzīgāks par Iņķi. Gusts ieķīlā Glūniņam

Mežnoru obligācijas — gala rezultāts — Mežnoras nāk

vairāksolīšanā. Bet nu ari pats autors nesaudzē Gustu.

Ne viņš pats, bet iebraucamās vietas sētas puisis izgāž

par vieglprātīgo žūpu un kāršu spēlmani visu savu iro-

nijas žulti. Sētas puisis liek lasīt Gusta zirgam sludinā-

jumu, kamēr kungs dzīvo pa pilsētas dzertuvēm plītē-
dams. „L—ie-lie, I—a-la,1—a-la, liela ga—la izrāde," — saproti,

tā ir tā izrāde, kur izrāda galu. Tā ari ir — Mežnoras

pārdod, vecie Mežgaiļi maksā savu vieglprātības ziedu,

ka dēlam mājas norakstījuši, mūža vakarā ar spieķi rokās

meklē patvērumu pie krusttēva Pētera Miltiņos, kur

krusttēvs galdnieks. Gusts pazūd svešumā, lai pēc četriem

gadiem kā vārgulis un nespējnieks atgrieztos pie vecā-

kiem. Allegorijai ar pazudušo dēlu jābūt pilnīgai līdz

galam. Gusts mirst ar diloni. Viņa kapu apkopj sirmā

māte. „Mīlestība nekad nebeidzas: tā panes visu, tā pie-

dod visu."

Gusts iet bojā sava sliktā rakstura dēļ. Varbūt Gusta

rakstura trūkumi būtu izlaboti, ja tam bērnībā būtu bijusi

saprātīga audzināšana. Bet ne māte, ne tēvs to prata.

Vienreizīgs krustēva pēriens ari te nevarēja nekā labot.

Gusta rakstura konstruktīvais (taisītais), ne garīgi izaugu-

šais saturs te vēl vairāk redzams kā Vārpiņām. Gusts

darbojas tikumiskā šēmā, lai izpildītu rakstnieka nodomu.
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(lūstam jau uz pieres rakstīts, ka viņš „pazudušais dēls".

Tas atņem Gusta raksturam viņa māksliniecisko vērtību.

Ari Blaumanis rāda Roplaiņu Krustiņu kā „pazudušo

dēlu". Bet kāda starpība! Blaumaņa Krustiņš ik uz sola

cīnās pats ar sevi, krīt un ceļas, grēko un labojas, tamdēļ

cilvēcīgi mums daudz tuvāks par Gustu, kuram kā slīpenā
līdzenumā palaistai bumbai jāveļas lejā. Vai Gustam,
ari jaunībā, nebija brīžu, kad viņš gribēja laboties? Vai

Gusts tik neglābjami slikts, ka tam neatturami jāiet bojā?

Garīgs brālis Gustam ir Ažas Spricēns (stāstā „No

mazām dienām"), bet kā dvīnis Neiķena „Bārim". Šī

līdzība tā metas priekšā, ka daži raksturīgi teikumi tepat

vai saskan abos stāstos. Tā Neiķens par Jēci: „Kur

rāceņi līdumā, vai zirņi tīrumā, kur kāļi un burkāni dārzā,
to Jēcim sen vairs nevajadzēja stāstīt; pat ābeles, ko

Kaķītis gauži sargāja, nebij vis drošas." Apsīšu Jēkabs:

„Vai tur kāļu, vai burkānu dobīte, vai ogulājs, vai ābele —

visi pazina Spricēna nagus." Es te nedomāju, ka Apsīšu

Jēkabs būtu Neiķena iespaidots. Drīzāk vienāda tipa

veidojums neapzinoties novedis abus autorus vienādā

motivācijā. Tiklab Pēterīti, kā Spricēnu samaitā māte,

neprātīgi audzinādama, abu zēnu piedauzības akmens —

pārkāpumi pret septīto bausli. Šī netikuma dēļ Spricēna

dzīves ceļš ved nenovēršami staignājā. Uzlabošanās no-

tiktu pa skolas laiku, kad krietnais skolotājs tepat iegūst

audzināmā sirdi, bet tad nāk mājaun izravē skolotāja sēto

labo sēklu, kas vēl nav iesakņojusies.

Tā pati plītēšana, kas Pēterīti noved uz platā ceļa.

aizrauj tur ari Spricēnu: vienam kā Mefistofels klāt Jēcis.

šim Juris. Spricēns paceļ izkritušu naudas maku, bet
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Jura skubināts, neatdod to īpašniekam, bet Jurim. Vēlāk

Aža, gribēdama sariebt Jurim, ceļ nedarbu gaismā, bet

pārmācību saņem Spricis. kamēr Jura vaina paliek nepie-

rādīta. Tikpat maz, cik Pēterītis gādā par savu māti,

Spricis par savu tēvu. Nonāk līdz tiesai. Dziļi traģiska
ir aina, kad abi dēli, vīri kā vērši, velk ragaviņās sirmo

tēvu uz nabagmāju. Tas ir tēlojums, kur Apsīšu Jēkaba

talants parādās visā savā spēkā un varenumā. Atkal, kā

parasts, rakstnieks liek dzīvai dabai dzīvot līdzi viņa

varoņa liktenim. Kad dēli velk tēvu uz nabagmāju, „vējš

pūš no dienvidiem smagi, grūti..." Un tālāk: «Tumš-

pelēki, gandrīz melni mākoņi lēni virzās uz priekšu, —

viņi tīri kā piemirkuši, kā vcltveļami. Vējš viņus gan-

drīz ne dzīdams nevar padzīt uz priekšu ..."

Un uzreiz stāstījums pāriet otrā personā. „Vai esi

labi noklausījies tādā rudens vēja šalkoņā? Cik dziļi viņa

aizgrābj sirdi. Lai ari esi pašā jaunībā, raugi, šai

brīdī tu esi tik vientulis, atstāts un vecs, ka šķietics no-

nācis mūža galā. —
—

Tu gribētu raudāt, raudāt bez

mitēšanās, liet asaras ar straumi, bet sāpes tik lielas sirdī,

ka acis paliek sausas." Netiešā kārtā, trakojošo dabas

spēku parādībās rakstnieks te izsaka savu tikumisko sa-

šutumu. Tēvs tā nogādāts nabagmājā, Spricis nu paliek
mātes apgādnieks. Bet vai nokautā sirdsapziņa modī-

sies? Savu sliktu audzināšanu Spricis atmaksā Ažai ar

to, ka mērdē māti badā. Kad Aža rupji lamājas, dēls

paceļ mātei dūri tuvu zem paša deguna: „Muti ciet, vecā

pastala, lūk, ko tev došu."

Tāpat ka Madei ar Pēterīti, („Pie pagasta tiesas"),
ari Ažai ar Sprici nākas staigāt pie tiesas. Bet tiesai
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tur grūti ko labot, kur bērna dvēsele mazatnē samaitāta.

Dzīve beidzot ari Sprici aizved tik tālu, kur vien var noiet

pa viņa ceļu ejot — aiz restēm.

Interesantāks, kā pats galvenais, ir blakus raksturs

stāstā — Spriča māte Aža. Ķildīga, melīga, viltīga, ne-

žēlīga, slinka lauku sieva. Kaut kāds dīvains pretstats

Andra tēvam. Ažas zīmētais raksturs liecina, ar cik lielu

lietišķību Apsīšu Jēkabs tuvojies saviem varoņiem: viņš
tautā redz nevien sirdsskaidrus Andra tēvus, bet caur-

caurim nelietīgās Ažas. Ar saviem tēliem Apsīšu Jēkabs

mūs no laika gala mācījis ari uz tautu kopībā skatīties, kā

uz dzīviem cilvēkiem, bet nevis redzēt tajā vienpusīgus

ļaundarus, vai paradīzes eņģeļu paraugus.

Vēl Apsīšu Jēkabam ir rinda raksturu, kurus varētum

apzīmēt par sociāliem: viņu uzbūvē jeb struktūrā gal-

veno vietu ieņem sociālā nevarība, zemes melnums,

fiziska darba smagums. Tādi ir trīs meistara roku zī-

mētie „uli": Žibulis, Vipulis un Virulis, tāds ir Vālodze

un Leiširbe (stāstā „Viens gads Upmaļos"), tāds ir Spriča

tēvs — Miķelis Briedis. Tā ir latviešu bezzemnieku tra-

ģēdija bez vārdiem. Viens ir kalps, otrs — daļu rent-

nieks, trešais pusgraudnieks; Vālodze un Leiširbe —

graudnieki. Šī pusgraudošana un daļu rentēšana ir viens

no sīvākiem darba cilvēka izsūkšanas veidiem. Šos vei-

dus var izlietot tikai sakarā ar latviešu bezzemnieka

kaislību uz zemi. Tagad, kad lielā agrārreforma Latvijas

sāpīgāko jautājumu nokārtojusi tautai labvēlīgi, grūti

saprast tādus bezzemniekus mocekļus.' Apsīšu Jēkabam,

savus darbus radot, viss agrarjautājums stāvēja vēl neat-

raisīts savā bardzībā un gadusimteņa nežēlībā. Zeme!
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lai tas maksātu ko maksādams! Savu stūrīti — kaut

to vajadzētu paša asinīm slacināt! Zemes dēl kaut vai

ellē iekšā! Ne ar kādiem drakoniskiem kontraktiem ne-

sabaidīsi šos zemes gribētājus. Latviešu bezzemnieks

apreibst jau zemes vārda. „Un lai man nezin kādas sakas

liek kaklā, —es dzīvošu!" — patētiski sauc Virulis. „Cik

pusmuižām, cik gruntniekiem neesmu bijis par graud-

nieku —un vai tie neprot izdot kontrakta? Bet dzīvs

tomēr! Un kur neviens neiet, tur es iešu un dzīvošu!"

Tā ir izmisuma cīņa ar zemi un zemes dēl, kas astoņ-

desmitos un deviņdesmitos gados sasniedza savu aug-

stāko pakāpi un šīs cīņas līdzenumā Apsīšu Jēkabs rādījis

mums savus nemirstīgos „uļus".

īsti savā pusgraudnieka dabā un darbā ir Vālodze un

Leiširbe Upmaļos. Likteņa mētāti un apdauzīti, ar zem-

nieka nesatricināmu mieru un optimismu tie staigā šo

zemes dzīvi. Tā vien liekas, ka dzīvības siltums un

sviedru smaka dvestu vēl šodien no šiem varoņiem.

Zīmēdams šos tipus, Apsīšu Jēkabs lielākā mērā attaisnojis

viņam piešķirto goda nosaukumu „tautas rakstnieks".

Būs grūti atrast personas, kas dziļāki būtu ieaugušas Lat-

vijas zemē, vairāk piesātinātas Latvijas zemes smaržu,

stiprākām saitēm turētos savā vēsturiskā apkārtnē, nekā

Vālodze un Leiširbe. Sīksta un stipra šī tauta stāv uz

savas zemes, nāk vēstures vēji, to lauza un liec uz vienu

un otru pusi, bet no vietas nevar projām dabūt! Tas ir

neapzinātais nacionālais spēks mūsu tautā, kas katru

arāju dara par patriotu.

Pie sociāliem varoņiem, bez kāda tikumiska pieska-

ņojuma, bez kāda brāļu draudzes spožuma pieder Miķelis
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Briedis, bezzemnieks, kuru lielie dēli nezina citur likt, kā

aizvest nabagmājā. Veco tēvu dēli māna, stāstīdami, ka

ved uz pirti, bet patiesībā šķūtēdami uz pagasta nabag-

māju. Es nezinu latviešu rakstniecībā lappuses, kas vare-

nāki un nežēlīgāki attēlotu šo latviešu bezzemnieka tra-

ģēdiju, nekā to dara Apsīšu Jēkabs.

«Nabagmāja... nabagmāja?»
— vecais Miķelis brīnās. Liekas,

ka vīna vecā galva nevar ne apķert ne izprast, ko tas nozīmē, un kā

viņš, uz Baltkājiem iedams, varējis iemaldīties nabagmājā.»

Kad pagasta priekšnieks sāk veco tincināt, kā viņš še atticis,

vecais atbild:

«Kā attiku? Es jau gribēju uz Baltkājiem, — tad laikam būšu

apmaldījies. — Pavadāt nu mani uz Baltkājiem, viņi jau nav tālu, es

vēl gribu tikt uz Dirti.»

«Bet kas tad tevi tur ari ņems pretim?» priekšnieks saka ve-

cajam.

«Ak, vai tur ar' neviens manis neņems? Nu, kur tad man iet?»

Kā bezjūtīgs vecais nokar galvu un sēž uz sola, sienā atspiedies,

kā jau ieradis sēdēt, gluži kā nedzīvs tēls, kā kaktā nolikta lieta.»

Vai tā nav sociāla traģēdija bez vaimanām un rokas

lauzīšanām? Vai kāds no daudzinātiem sociāliem rakst-

niekiem spētu kāda cilvēka eksistences cīņu uzzīmēt vai-

rāk plastiski un spēcīgi, kā reliģiozais, dabas lirismā iz-

plūstošais Apsīšu Jēkabs? Vai šī aina nerunā skaļāk

par nabadzības postu, nekā visas proklamācijas?

Kādu savu tēlojumu daļu Apsīšu Jēkabs nosaucis par

tautas bilžu galeriju. Tautas dzīves bildes ir Apsīšu

Jēkaba labākie stāsti. Rakstnieks ņēmis visas dabas

krāsas, saskaņojis gaismas un ēnas plankumus, vietām

sabiezinājis pavisam tumšas, vietām pielējis dzimtenes

saules pilnas, un tad licis šinīs ainavās darboties vien-

kāršai zemnieku tautai: tur Andra tēvs, tur Made, tur
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Pēterītis, tur Aža un Spricēns, tur vecais Grīvis, tur Vār-

piņš un Mežnoru (justs, tur nelaimīgais Miķelis Briedis,

tur mātes laimē slīkstošā Zuze Zibuliene —
visi dzīvi cil-

vēki, kas raibā rindā nāk, iet un dzīvo mūsu acu priekšā,
kā toreiz, kad mākslinieks tos mums radīja.

3. Idejas un sižeti Apsīšu Jēkaba stāstos.

Apsīšu Jēkaba stāstu idejas saistās ap audzināšanas,

tikumības un reliģijas jautājumiem. Apsīšu Jēkaba pa-

saules uzskata centrā stāv patriarchālā ģimene ar krietnu

tēvu kā ģimenes galvu un maizes gādnieku. Tam līdzās

padevīga sieva un māte, bērnu audzinātāja, vīra palīgs

un vietnieks. Ģimenei, vai vēl plašāki, saimei jāturas

tikumos un kristīgā ticībā, kur no tiem atkāpjas, drūp

ģimenes pamati un viņas locekli dzīvē iet bojā.

Audzināšanas ideju sastopam Apsīšu Jēkaba stāstos:

„Pie pagasta tiesas" un „No mazām dienām" („Iz tautas

bilžu galerijas" II). Pēterītis un Spricēns —
divi dēli,

tiem pretim divas mātes
—

Made un Aža. Abām slikti

dēli. Pirmai jāiet ar dēlu pie pagasta tiesas, otrai
—

jānes dēlam uzturs cietumā. Abas vienādi nelaimīgas

mātes. Kāpēc? Nav varējušas, pratušas, vai gribējušas

bērnus audzināt. Nav bijis skaidrs jēdziens: „Uz ko

audzināt."

Ja Apsīšu Jēkaba audzināšanas idejas negativo pusi,

proti to, kā nevajaga audzināt, varam izlobīt, tad rakst-

nieks neslēpj ari savas audzināšanas pozitivās idejas.

Savā rakstā: „Uz ko audzināt," Apsīšu Jēkabs sāk pētīt,

kas bijuši mūsu krietno vīru audzinātāji. Tie bijuši, kā
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viņš saka, — „gluži prasti zemnieciņi." Kā viņiem tādi

bērni varēja izatigt? Šie audzinātāji bieži paši bijuši bez

skolas izglītības, viņi nav spējuši ierādīt bērniem, kā jā-

kniksē, kā ēdot jātur nazis un dakšiņas, kā jārunā, jāku-

stas. Viss vērtīgais, ko viņi pratuši, sargāt savu bērnu

dvēseles no grēka un kauna, viņi iemācījuši savus bērnus

Dievu bīties par visām lietām, neatkāpties no patiesības,
zināt to, kas kauns un negods. Uz šīm ģimenēm balstās

viss mūsu stiprums, mūsu tautas nākamība un laime. Vai

Made Zīle, dēlu Pēterīti audzinot, turas pie šiem prin-

cipiem. Stāstā redzam, ka Pēterītim nomirst tēvs un

drīz pēc tam vecākais brālis, un divpadsmit gadu vecais

zēns paliek uz mātes rokām. Mātes mīlestība nepazīst

robežu. „Lai nu gan Madei grūti nācās divpad-

smit gadus veco Pēterīti ģērbt, barot un pa ziemu skolā

vadīt, tomēr uzcītiga sieviņa būdama, viņa to iespēja un

izvilka puisēnu pati saviem spēkiem tik tālu, ka to ap

gadu piecpadsmit vecu varēja nodot amatā." Pēterītis

mācās par galdnieku, meistars stingrs, izlutinātam puisim

iet diezgan grūti. Pāris lāgus māte jau gribētu to atņemt

no meistara, tikai saprātīgais aizbildnis to neatļauj. De-

viņpadsmit gadus vecs Pēterītis pabeidz meistara gaitas,

bet slinko puisi neviens amatnieks lāga negrib ņemt, un

tā Pēterītis paliek pie mātes, „barodamies tīri no viņas

pirkstu pūlēm". Savu nejaušu peļņu Pēterītis patērē uz

alus un papirosiem. Deviņpadsmit gadus vecu lemesi

uztur māte — vai tur zvirbuļiem nav jāsmejas. Izlutinā-

šanas sekas redzamas pie „pagasta tiesas". Tā tad dar-

bam un čaklumam jābūt audzināšanas pamatā.

Ta pati audzināšanas ideja stāsta «Pazudušais dels".
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Ari te pati māte samaitā savu bērnu. Mežnoru Gusts vēl

nežēlīgs. Māte šo netikumu nevis tam nomāc, bet vēl

attīsta. Kad ziemsvētkos pie eglītes rotaļās Gustinš

savam zirgam Lielajam Pēterim dod, ko māk, „zirgs"
zviedz pēc katra cirtiena un skriedams tirpina kāju, kurā
iesists ar pātagu, māte vēl izlaisto zēnu skubina: „Dod,

dod krietni lielajam bērim! Tam bieza āda!" Un

Gustiņš dod ar', ko māk. Un lielais „bēris" zviedz un

tirpina kājas pēc katra sitiena. Visiem lieli smiekli."

Mežnoru saimniece ir viena no latviešu mātēm.

Viņu skaits ir leģions. Tā šīs mātes indē savus bērnus.

«Viņu vecāki ar' jau lāga cilvēki, labsirdīgi, godīgi," —

apgalvo autors, gājēji pie viņiem gadiem dzīvo, tikai

„mazajam Gustapiņam vien viņi nekā nevar aizliegt."

Tā ir latviešu vecāku nelaime, ka tiem nav ne mazākās

jēgas par bērnu audzināšanu. Vai Mežnoras nav godīgi,
nebīstās Dievu? Acīmredzot, bez dievbijības vajadzēs
ari vēl audzināšanas saprāta — tā ideja paustin paužas

no „pazudušā dēla" stāsta.

Vēl sliktāka trešā māte Aža stāstā „No mazām die-

nam". Tā jau savu dēlēnu pati izmāca par zaglēnu un

meli. Tas aug pie mātes tieši kā kandidāts cietumam.

Ar sava stāsta ideju rakstnieks grib kliegt: tā neva-

jaga bērnus audzināt? Kas vinu sadzirdēs? Un vai

taisni tie sadzirdēs, kas savās rokās tur bērnu dvēseles.

Kur slikta ģimene, kur bērnus neaudzina darbā un tikumā,

tur ģimenei, tautai, valstij jāiet bojā. Tā audzināšanas

ideja Apsīšu Jēkaba zīmīgākos stāstos.

Tikai tikumā audzināts cilvēks iegūst vērtību. Tam-

dēļ tikumiskām idejām sašķetināti Apsīšu Jēkaba stāsti,
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caurausts viņa stāstu personāžs. Šo tikumu avots ir

bibele. No šī avota pats rakstnieks, jau kā zēns ģimenē

augdams, smēlies spēkus, šis dzidrais avots spirdzina to

vīra gados, pie tā viņš nosēžas sava mūža otrā pusē, kad

didaktikis, pamācītājs galīgi nomāc mākslinieku. Šie

tikumi ir mīlestība, godīgums, darbs, tiklība, sirdsskai-

drība un lēnprātība, piedošana, dvēseles miers. Šie

tikumi ir pērles Apsīšu Jēkaba raksnieka vizuļu vaiņagā.

Tiklīdz mēs Apsīšu Jēkaba stāstiem atrautu šo ideju pa-

sauli, mēs atņemam viņu monumentālitātiun kluso, svēto

nopietnību. Ar šiem tikumiem Apsīšu Jēkabs kā rakst-

nieks krīt un ceļas.

Divos stāstos sevišķi spēcīgi runā uz mums šī lielā

cilvēku mīlestības ideja: „Bagātos rados" un „Svešos
ļaudīs". Šī ideja iet visam pāri. Nav gaišāka evanģēli-

juma cietējai cilvēcei kā cilvēku mīlestība. Teorijas, cil-

vēces aplaimošanas idejas, fantastiskas un drausmas,

sarežģītas un vienkāršas, jaucas cilvēku prātos, pārpilda

dzīvi un literatūru, vai ir kāda radusies, kas šo spētu

aizvietot? Visi cilvēces laimes meklēšanas ideāli sabru-

kuši, kas pie šī ideāla nav atgriezušies. Tā ir bijis un tā

būs. Un taisni šinīs darbos, kur Apsišu Jēkabs upurē

šij idejai, viņš ir reizē priesteris un mākslinieks. „Bagā-

tos radus" nedrīkstēja iznīcināt pat nesaudzīgā kritiķa

Jansona roka.

Runādams par Andra tēva vecuma dienām, Apsīšu

Jēkabs iesāk ar pagasta nabagu namu un jautā: „Vai tas

nav tuvāku mīlestības zīme? Jautā, bet neatbild. Lielā

sociālā problēma nav atrisināma ar nabagu namiem — to

izjūt mākslinieks. Cilvēku mīlestībai jāiet roku rokas
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ar sociālo taisnību, tamdēļ Apsīšu Jēkabs „Bagātu radu"

beigās vispirms runā par mūžības balsi, par savstarpēju

vainu pašu cilvēku starpā un tad par tiesu, uz kuru aicina
šī mūžības balss. „Un tad viss cilvēku dzimums pulcējas,
tur tas pulks nabagu un kailo, kas cietis badu, slāpes,

saltumu, mokas, tur bagātie, kam bij to ģērbt, ēdināt,

dzirdināt un kopt — tur ari Andra tēvs ar saviem radiem."

(Apsīšu Jēkaba Kop. r. 1., 296. 1. p.)

Tā tad Apsīšu Jēkaba stāstu idejas pauž ne tikai cil-

vēku mīlestību, bet ari sociālo pienākuma apziņu. «Ba-
gātie, kam bij to ģērbt, ēdināt, dzirdināt, kopt..

" Tas

ir tālu no tās platoniskās mīlestības, kurā ģērbies kā

Oliņiete var staigāt cilvēku priekšā. Šī sociālā pienā-
kuma priekšā Apsīšu Jēkabs saviem mūžības zvaniem

liek skandināt augsto dziesmu: „Mīlējiet, milējiet! Esiet

brāļi!" Un individuālā pienākuma priekšā tas pats mīle-

stības zvans. Ko mēs darītum ar slinko, palaidnīgo Pēte-

rīti pie mātes kapa? Rātum, apsūdzētum? Apsīšu Jē-

kabs liek izskanēt pie aizbērtā kapa dziesmai „Jel mīlē,

kamēr mīlēt spēj, jel mīlē, kamēr laiks ir vēl."

Tas pats tuvāku mīlestības evanģēlijums. „Svešos

ļaudīs": ari te mīlestībai jādzēš un jāapklāj naids vecāku

un bērnu starpā. „Un ja es visu savu mantu nabagiem

dotu, un ja es savu miesu nodotu, ka es taptu sadedzināts,

un nebūtu mīlestības, tad man tas nepalīdzētu nenieka."

Kur mēs atrodam vēl tik kategorisku cilvēku mīlestības

sludināšanu mūsu daiļliteratūrā? Varbūt vēl Raiņa

drāmās.

Pie šī cilvēku mīlestības avota nāk apsūdzētie un

sūdzētājies. Kalpa sieva Žibuliene — ar vairāk bērniem
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uz rokām, dzērājs vīrs. Ar lielām lūgšanām tā dabūn no

pagasta vecākā savam vīram uzturamo zīmi un nu lai-

mīga ziedoņa vakarā iet mājup. Ko viņa nav panesusi

un ko izcietusies? Kur ir viņas spēka avots? Cik ilgi
tā jau velti cerējusi uz gaišākām, labākām dienām? Pats

rakstnieks šaubās: „Vai sirdī, kur viņa pa dažiem grū-

tiem gadiem sargājusi mīlestības liesmiņu, beidzot uguns

neapdzisīs, tādēļ ka traukā eļļa pagalam izdegusi un spēka

vairs nav, to pildīt no jauna?" Tās ir smagas šaubas, vēl

vairāk smagas, ka cilvēka prātam liekas dibinātas. Bet

kāds brīnišķīgs dvēseles spēks tomēr iemīt šinī prastā

kalpa sievā! Kur viņa to ņemas? Lūgšanā, ticībā! Ja

nu tēvs paliek nelabojams plītnieks, kas būs ar bērniem?

Ja nu ari māte krīt pusceļā? Kas bērniem mācīs pasaulē
dzīvot ar labāku godu, nekā tēvs dzīvo, kas tos sargās no

posta ceļiem? Un te Žibulienei dzīves mērķis stāv tās

acu priekšā: ~Dieviņ, uzturi, velc uz priekšu man dzīvi-

biņu kaulos, lai tiem jel netrūkst ari mātes, kam tēva

nav!" Un rakstnieks nobeidz ar to pašu: „Nepagursti

ar', sirds, nepagursti! Glabā šo sildītāju liesmu kā upura

uguni, kas tev apgaismo pasaules dzīvi apskaidrotā

spožumā!"
#

Līdzās mīlestibai stāv darbs. Kas nestrādā, tas aiz-

iet bojā. Tā ir otra lielā ideja Apsīšu Jēkaba stāstos.

Tā aiziet bojā Pēterītis. Spricēns, tā vieglu dienu meklē-

tājs Mežnoru Gusts. Un kas vieglprātīgi atstāj savu dzī-

ves pamatu, sūru darbu, kā Vārpiņš (stāstā „Uz pilsētu"),

tas smagi tiek sodīts. Savu stāvokli pret darbu Apsīšu

Jēkabs noskaidro „12. vēstulē no tēvijas." Darbs ir mūsu

nākotne, mūsu gods, mūsu cienība citu tautu starpā. Lai
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darbs ari uz priekšu paliktu mūsu tautās goda kronis."

Šis tautas darbīgums iet roku rokā ar godīgumu. Tāds

darba evaņģēlists ir Lielais Jānis (stāstā „Laimes spoks").

Kad lielskungs Lielajam Jānim piedāvā dzērāja Taušķīša

ciematu, Lielais Jānis atrunājas: viņam sieva un mazi

bērniņi, kur viņš ar tiem ies, kad to izmetīs no ciema

sētmali? Lielais Jānis prasās Eglukalnā. Lielais Jānis

iet taisni uz veco, lielo egli un pakar kulīti tās pašas egles

galā, kas vēl šodien tur stāv. „Nem cirvi rokā un sāk

līst
— un, palūk, kas nu par ciemu, kas par tīrumiem āp

veco egli! No Eglukalnā meža tādi labības lauki!"

Tas ir mūsu tēvu darbs. Un šis darbs latvieti dara

lepnu: šie darba tradiciju stiprie pamati vairāk vērts, kā

ģimenes mantoti tituli un muižnieku kārta. „Jūs, augsti

dzimušās, lepnās kārtas," prasa rakstnieks, — „kas rak-

stīts jūsu vapeņos? Vai tur nav zobiņu un šķēpu, ap-

traipītu vājāko asinīm un sviedriem? Un turpretī šī vecā"

Kalneglu egle! Vai jums jel viena tāda zīme, kāda šī

egle vapenis? Paša spēks par labu tuvākam un sev,

paša pūliņi, paša darba augļi, paša tikums, paša uzcī-

tība! — vai jūsu zīmes liecina to pašu?!"

Tā tad
—

darbs un godīgums — šo ideju pauž «Lai-
mes spoks". Bet darbs, kas nāk nevien par labu pašam,

ari tuvākam. Tādam darbam rakstnieka acīs ir vērtība

un tikai tāds darbs nes svētību sevī. Tāds darba rūķis ir

Andra tēvs ar Andra māti, Made, Jēkabs Galvinš, Gnv-

gaļu dzimta. Cietais darbs šos veclatviešu cilvēkus daž-

reiz darījis mazrunīgus, skarbus, bet iekšķīgi stiprus un

noteiktus.

Šie darbigie ļaudis ir savā iekšējā butibā „sirds-
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skaidri," «sirdsšķīsti". Apsīšu Jēkabs savām mākslinieka

acīm gaiši skatījis šos sirdsskaidros cilvēkus, tamdēļ ari

lasītājam tie saskatāmi visās raksturīgās līnijās. Savā

sirdsskaidrībā tie dzīvi un gaiši staro mūsu gara acu

priekšā un nekādi laika putekļi tos nav spēiuši aptum-

šot. Andra tēvs, Andra māte, Made, Jēkabs, Lielais

Jānis, Grīvgaļi, Mežnoras — tā visa Apsīšu Jēkaba «sirds-

šķīsto" ļaužu galerija. Pats autors bērnībā skatīja tos

vaigu vaigā savām miesīgām acīm. Par tiem Apsīšu

Jēkabs tuvāk runā savā atmiņu un iespaidu tēlojumā:

«Vecā baznīcina". Tāds ir vietējais draudzes ārsts, sīks

un vārīgs augums, bet garā stiprs un cēls. «Viņš nepa-

zina augsta, vai zema, bagāta, vai nabaga,bet pazina tikai

cietēju cilvēku, kas no viņa rokas gaida palīdzības un tā-

dēļ ari ne acumirkli neaizmirsa steigties ar palīdzību pie

tā, kas viņu gaidīja, vai tā nakts, vai diena, vai piekusis,
vai kā citādi aizbildināms. Un tā dienu no dienas, gadu

no gada bez apnikšanas, bez apstāšanās, kamēr nu nāve

pēdīgi pārvarējusi ari viņu. Otrs ir vietējais draudzes

mācītājs, trešais — paša rakstnieka tēvs. Te Apsīšu

Jēkabs stiprinājies tajos pamatos, kurus pirmos lika tēva

māja, vēlāk Cimzes seminārs. Un garīgi saaudzis ar sa-

viem varoņiem, pats iekšķīgi kļuvis caurcaurim līdzīgs

saviem varoņiem, Apsīšu Jēkabs raksturo sirdsskaidros

cilvēkus: «Tev liekas, tu skaties it kā pavisam citā

pasaulē, kur visa dzīve rit pavisam citādu gaitu: te ne-

mani viltības, augstprātības, izlikšanās, te mani nelieku-

ļotu atklātību, patiesību un saderību, te ieraugi veselu

audzi cilvēku, kas domās un vārdos, kā ari darbos bij

vienkārši, tādi, kam sirdij kā ūdens lāsei varēja cauri ska-
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tīties, kas sirdsšķīstību un patiesību turēja par sirds aug-

stāko rotu." („Vecā baznīcina", Aps. J. Kop. r. 11., 254.

lapaspusē.)

Sirdsskaidrība prasa pārvarēt pasauli. Kam sirds

zemes lietām nespēs pasauli pārvarēt. Pārvarēt

pasauli nenozīmē atsacīties no pasaules, bet stāvēt tai

pāri. Tamdēļ Apsīšu Jēkaba «sirdsšķīstie tipi" izdveš

zināmu puritānismu, zināmu atsvešināšanos no pasaules

kņadas, zināmu drūmumu un cietumu. Dvēseles mieru

cilvēks pērk ar ticību. Bet šī ticība nav gaiša, saules un

dzīves prieka pilna, tā ir ciešanu un atsacīšanās pa-

saule. Tomēr no šis ticības izaug visi cilvēka labākie

tikumi. Kur nav ticības, tur, pēc Apsīšu Jēkaba uzskata,

nevar būt nekādas tikumības. Apsīšu Jēkabs citē Žana

Paula vārdus par vecākiem, kas vēlētos saviem bērniem

dot līdz «sirdi ar dievnamu un lūgšanā saliktas rokas, un

klusu pazemību pret to, kas neredzams, jo paši vēl ticam

reliģijai un to zinām atšķirt no tikumības."

Liekas, dažreiz pats Apsīšu Jēkabs jūt savas'reliģijas

drūmumu un cietumu. Tad viņš gribētu savā ticībā ielikt

vairāk saules gaišuma un siltuma. «Cik ļoti gan mums

jāsargās." saka Apsīšu Jēkabs apcerējumā un atmiņu
zīmējumā: «Uz saiešanu", — «ka mēs Kristus mīlestības

vietā nesludinām Kristus jūgu." Šī ideja spēcīgi skan

cauri Apsīšu Jēkaba stāstam «Svešos ļaudīs". Autors te

tēlo viņam labi pazīstamās brāļu draudzes iespaidu tautā

Vidzemē. Stāstā centrā Dumbrāju saimnieks Grīvis ar

dēliem un saimi. Te ir palicis ticības jūgs, bet trūkst

Kristus laipnības. Visu svaru te liek uz pātaru skaitīšanu,

saiešanas apmeklēšanu, godīgu dzīvi pasaules priekšā.
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Šie cilvēki domā, ka ar saskābušām sejām un nopietniem
vaibstiem tie jau izpilda kādu dievkalpošanu. Prieks,

gaiša tērzēšana, smaidi, sirdsskaidra bezbēdība Grīvja

tēva acīs ir bezdievība. Kalpu, kas cilā harmoniku, vai

vijoli, Grīvis atlaiž. Dēlu, kas grib precēt viņa uzskatu

pretinieka meitu, Grīvis padzen no mājām. Un tas viss

notiek kristīgas ticības vārdā!

Tas ir ticības fanātisms, kas lielo, cilvēkam svētību

nesošo dvēseles spēku uztver viņa ačgārnībā. Dum-

brājos pamatīgi piemīt Kristus vārds — bet „vai ari Kri-

stus mīlestība", pasteidzas jautāt autors.

Reliģijas idejai Apsīšu Jēkabs savos stāstos stāda

līdzās piedošanas un savstarpējas izlīdzināšanās ideju. Ši

cilvēcīgā piedošana, pārkāpumu un kļūdu aizmiršana

mīkstina citādi skarbo ticības fanātismu un puritānismu.

Cilvēks ir maldīgs, apzinātas un neapzinātas pārestības

jāaizmirst, ja cilvēks grib celt jaunu dzīvi. Tas pats cie-

tais Grīvja tēvs, kas vedeklas dēl atstūma dēlu un lāva

tam aiziet svešumā, pēc gadiem (stāstā „Svešos ļaudīs")

saiešanas kambarī sēž aiz sacītāja galdiņa, galva viņam

balta kā sniegs, gludie mati kā sudraba šķiedras nolaižas

uz apkakles. lesāņus viņam „brāļu" solā sēd no svešuma

atnākušais dēls Ancis, viņam līdzās viņa sieva Katrīna

un aiz tās jaunākais dēls Krišs, līdzšinējais Grīvgaļu vadī-

tais. lepretim, priekšējos klausītāju solos sēd mājas

saime, kas no darba metusi mieru un aicināta šurp, un ari

kādi kaimiņu cilvēki. Un agrāk cietajam Grīvgaļu tēvam,

kas dzīves smēdes ēzē pa jaunam karsēts, tagad savu

klausītāju priekšā nākas apliecināt: ~Un ja man būtu

praviešu mācība, un ja es zinātu visus noslēpumus un
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visu atzīšanu, un ja man būtu ticība, ka es kalnus varētu

pārcelt, un man nebūtu mīlestības, tad es nebūtu ne-

nieka." Kad Grīvgaļa tēvs savu miera un izlīdzināšanas

runu izteicis vārdos, to. kas šinī brīdī vēl neizteikts, iz-

saka asaras. Bet rakstnieks par šīm asarām saka, reizē

vērtēdams piedošanu kā tikumisku parādību:

„Ir dažādas asaras, gan prieka, gan bēdu, raudātas

dažādos brīžos un laikos, bet tādas asaras, ko raud, pie-

došanu saņemot un piedošanu dodot, tādas ir tik vienas

vien pasaulē... Svētumā tām nav līdzīgas nekādas

citas."

Kad dzejnieks skata Andra tēva vaigu zārkā, viņam

izliekas, ka Andra tēva vaigs rādīja dižajam radu pul-

kam, kas taču dzīvē viņam gluži nekā laba nebij darījuši,

cik loti Andra tēvs ar saviem radiem mierā, cik daudz

pateicības viņš par visu viņiem palicis parādā. „Šis

vaigs pasaules vairs neapsūdzēja, bet lūpām nespējot

kustēties, mēmiem smaidiem izteica savu pateicību, savu

prieku par to, ka ari viņam mūžā ļauts ieelpot to pašu

gaisu, ko citi visi elpojuši" (stāstā „Bagāti radi").

Mades sliktais dēls Pēterītis vēl pie mātes kapa
(stāstā „Pie pagasta tiesas") var izpirkt savu vainu. Pēc

maldiem un sāpīgiem piedzīvojumiem pilsētas laimes

meklētājs Vārpiņš, atgriezies atkal lauku sētā (stāstā „Uz
pilsētu") atzīst, cik daudz pateicības palicis parādā sievas

tēvam, kurā agrāk redzējis tikai cietsirdību un nenovē-

lību. Tāpat mīlestība un izlīdzināšanās noslēdz viegl-

prātīgā Mežnoru Gusta mūža gājumu (stāstā «Pazudu-
šais dēls"), jo dēls vismaz pārnācis no svešuma mājās no-

mirt un māte var pie viņa kapa teikt: „Labi, ka Gusts
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te guļ, ka nav svešuma. Te varu pieiet, te varu izrau-

dāties, te zinu, kur viņa galviņa nolikta."

Prātiņš un Irbe (stāsta ..Kaimiņi") īsti latviešu zem-

nieki, darbīgi, izturīgi, krietni arāji, bet abi raksturā stīvi

un ietiepīgi. Dzīvo savā starpā ķildodamies un spītēda-

mies pirts dēl, suņa vai vistas dēļ.
Cik tālu tā kaimiņu naids turpinātos, grūti paredzēt.

Lai abus izlīdzinātu, autors liek zibenim karstā vasaras

dienā iespert naida pirtī un no degošas pirts vienam kai-

miņam izglābt otra puisēnu. Nu nodibinājās miers un

saticība kaimiņu starpā. „No pirts pacēlās kūpošs dūmu

stabs, izgaisdams debess zilumā, līdz ar dūmiem izgaist

ari senatnes nemiera un naida atmiņas." Miera dēl var

ari vairāk ko upurēt, ne tikai pirti.

Sociālā ideja izpaužas stāstā: «legātnis". Tie ir

kārtu aizspriedumi, kas latviešiem pielipuši no agrākiem

kungiem — vāciešiem. Vai saimnieks var precēt kalpa
meitu un otrādi. Pēc tautas uzskatiem tas vai nāves

grēks. Bet Apsīšu Jēkabs rāda tēvu, kas ārpus šiem aiz-

spriedumiem. Silmežu saimnieks labprāt savu meitu

atdod krietnam kalpa puisim par sievu. Netaupa autors

savu ironiju par latviešu zemnieku šaursirdību. „Lai

skaitam tik kāpšļus no vaļinieka uz kalpu, pusgraudnieku,
dalu rentnieku, rentnieku, krodzinieku, gruntnieku, bez

tara lai vēl skatāmies uz kāpšļiem, kas ceļas ar maka pil-

numu, vai tukšumu, tad mums par lielo kārtu skaitu pie

latviešiem nebūs jābrīnās. Heraldikas kopšanā mūsu lat-

vieši pārspēj pašu lepnāko vecās bruņinieku cilts pēc-

nācēju."

Ja skatāmies musu zemniecības stāsta vēsture. Apsīšu
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Jēkabs nāk pēc Neiķena un brāļiem Kaudzīšiem. «Mēr-
nieku laiku" zemnieki visā vairumā bailīgi, gļēvi, līdēji,

roklaižas. Klaušu laiku smagums tā ari vēl dziļi gulst
šo Švaukstu, Kenču un Prātnieku psichē. Pie Apsīšu
Jēkaba zemniekiem tomēr nomanām jau zināmu labo-

šanos: tiem tālāk stāv klaušu laiki ar kunga pātagu un

varmācību. Neraugoties uz savu dievticību, Apsīšu

Jēkaba zemnieki prot jau runāt skaidru, vīrišķīgu valodu.

Apsīšu Jēkaba zemnieki parāda zināmu tikumisku

drosmi, kādu īpašību nedrīkstam zemu vērtēt latviešu

zemnieka pašapziņas un personības tapšanā. Gan ari

Apsīšu Jēkabam šādu zemnieku nav daudz, bieži pama-

nām tikai viņu siluetus, ne personību visā augumā, bet

svarīgākais, ka viņi sāk rasties. Tāds ir Jēkabs Galviņš,

Mades aizstāvis (stāstā „Pie pagasta tiesas"), kas pavi-

sam nesabīstas no varenajiem tiesas vīriem, bet nosauc

tos īstā vārdā: „Tie ir zagļi un razbainieki. Tad vilks

mežā spriež labāku tiesu. 1 spat no biežu bara atdalās

tiesas piesēdētājs Rozīte. Viņš griežas pie augstākas

instances, kamēr panāk taisnību. Lielais Jānis (stāstā

«Laimes spoks") nebaidās lielkungam runāt pretī, ja to

skubina tikumiski motivi. Tādus pat krietnus, drošus

vīrus redzam Baltmuižas valsts vecākā personā (tēlojumā

«Tiesas mājā", Apsīšu Jēkaba Kop. r. L, 401. 1. p.), kas

savas darīšanas dara ar tādu nopietnību un pacietību, ka

pie viņa ne mazākās steigšanās lietu ātrāk dabūt pie

malas. Saprātīgu saimnieku, kas uz-ņēmies grūto graud-

nieku nastu, redzam Upmalu saimnieka Priednieka per-

sonā. Godīgums, vīrišķība, garīga drosme, pienākuma ap-

ziņa pamazām sāk atkal iesakņoties verdzības un klaušu
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agrāk māktā latviešu zemniekā, šo ideju pauž Apsīšu

Jēkaba nedaudzie pozitīvie raksturi, kam vēl trūkst pla-

šuma un personības dzīvīguma. liet visi dīgli ir, kuru
tālākus asnus redzam jau Doku Ata „Pauguriešos".

Ja meklējam pēc sižetiem Apsīšu Jēkaba stāstos, tad

tie pavisam vienkārši un ikdienišķi. Pirmo vietu ieņem

vecāku attiecības ar bērniem: tās rāditas stāstos: „Pie

pagasta tiesas", „Svešos ļaudīs", „No mazām dienām",

«Pazudušais dēls". Tie ir slikti, vai palaidnīgi bērni, kas

dara sirdssāpes vecākiem. Sociāls sižets visā savā pla-

šumā rādītā stāstā «Bagāti radi", dziļi ieķerot ari tiku-

mības jautājumā. Tie paši sociālie sižeti aiztikti skicēs

„Iz tautas bilžu galerijas": 1) «Krogā," 2) «Pie maga-

ziņas" un 3) «Tiesas mājā", pa daļai ari stāstā: «Vienu

gadu Upmaļos". Psicholoģisks sižets sastopams stāstā:

«Kaimiņi". Nekā romantiska, nekā dēkaina, nekā varo-

nīga — vientiesīga dzīve, vientiesīgi cilvēki, parastas,

ikdienišķas attiecības.

Acīs duras erotisku problēmu trūkums Apsīšu Jē-

kaba stāstos, kas parasti episkā dzejā ieņem tik svarīgu
vietu. Apsīšu Jēkaba varoņi liekas sadzīves rūpju tik no-

mākti, ka tiem nav vaļas, ne gribas rakņāties sevī un

apbrīnot pašiem savas erotiskās jūtas un jūtiņas. Apsīšu

Jēkaba ģimenes serde, vīrs un sieva, ir cieti, viengabaligi

savā starpā, ka no tiem nekādas nesaskaņas neizlaužas

uz āru. Apsīšu Jēkaba stāsti nepazīst ne vīra, ne sievas

neuzticības. Sieva ir vīra palīgs, vīrs ģimenes galva un

valdnieks. Tā ir tā pati patriarchālā ģimene, kas tik pil-

nīgi atspoguļojas tautas teikās un pasakās.

Viena no saviem pirmajiem stāstiem: «legātnis"



73

Apsīšu Jēkabs cilā erotisko sižetu, mīlestību jaunavas un

jaunekļa starpā, kam vecāki neļauj savienoties. Taču ne

šī sižeta uzstādījumā un atrisinājumā meklējams stāsta

idejiskais smagums. Tas ir Silmežu saimnieka rakstura

tēlojumā. Te Apsīšu Jēkabs drūmo, strupo, no ārpuses

bieži skarbo latviešu zemnieku saskata no otras puses:

latvietis caurcaurim ir dziļš jūtu, dziļš sirds cilvēks. Tās

neizplūst uz āru patētiskās frāzēs, skaļos apgalvojumos,

šīs jūtas vada samanīgs prāts un tīri patriarchāls despo-

tisms. Silmežu saimniekam ir meita Trīne, tā ir precību

gados un tēvs un māte lauza galvu, kā to izprecināt.

Vienkārša lieta: jāņem mājās iegātnis. Bet kā nu pa-

saulei darīt zināmu, ka Silmežos vajadzīgs iegātnis?

~Pietika jau ar to, ka Silmežiene iečukstēja saviem ra-

diem, ka Trīnei būtu iegātnis vajadzīgs. īsā laikā ši

slava kā ugunsgrēks pārņēma visu pagastu." Bet izme-

klēt derīgu iegātni no visa precinieku bara nav viegli.

Tas par vecu, šis par jaunu, viņam augums nav pa prā-

tam. Beidzot, atliek kalpa puisis, Birznieku Gusts. Bet

turīga saimnieka meita un māju īpašniece nu precēs kalpa

puisi! Sižets stāstam gatavs! Vajaga tikai abiem būt

labiem stūrgalvjiem, tad sarežģījumu, asaru un pārstei-

gumu, ja ne vēl indes, stāstam netrūks. Silmežu Trīne

un Birznieku Gusts nav mazāk stūru prātu kā citi mīlē-

tāji. Trīne, pret vecāku gribu, aiziet pie vīra. Beidzot,

izrādās, ka saprātīgākais ir bijis vecais Silmežs, kas abus

jauniešus, tiem neapzinoties, savedis kopā, lai lauztu

mātes stūrgalvību un lepnumu. Kad Trīne raud par tēva

sirsnību, tad autors, lai apvaldītu jūtas, liek Silmežienei
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teikt: „Nu, saki nu. kas to butu no tevis domājis, tirs

kumēdiņš."

Kā nu šī ģimene dzīvos turpmāk. Autors parāda no-

tikumus pēc vairāk kā desmit gadiem. Silmežu jaunā

atvase, mazais Jānītis, laižams skolā, bet ne māte, se-

višķi vecmāmuļa, negrib to ne redzēt, ne dzirdēt. Tēvs

ar vectēvu abi par to, ka zēns sūtāms skolā. Ko tēvs

grib, tam jānotiek. Vīrs tā tad nevien ģimenes galva, bet

ari gudrākais, tālredzīgākais.

4. Daba Apsīšu Jēkaba stāstos.

Apsīšu Jēkabu saucam par reālistu, par dzīves īste-

nības tēlotāju. Kā romantiķis saviem dzejas darbiem

meklē vielu tālu pagātnē, vai iedomātā nākotnē, tā reālists

tveras pie tagadnes, pie patiesiem cilvēkiem, pie patie-

siem dzīves apstākļiem. Bet tiklab romantiķis, kā reā-

lists rada fantāzijas tēlus, tiklab vienam, kā otram radošā

izdoma ir mākslas darba veidotāja, kur tad beidzas ro-

mantisms, kur sākas reālisms?

Dzīves, personu un notikumu skatīšanas veidā. Viens

grib dzīvi un varoņus rādīt, kādus viņš tos iedomājas

fantāzijā, otrs — kādus viņš tos iedomājas redzot dzīves

īstenībā, dzīves patiesos apstākļos. Bet kamēr romantiķis
savas fantāzijas priekšstatus grib rādīt lasītājam, lai viņu

atraisītu no zemes, reālists pats ar savu lasītāju meklē, kur

tie varētu iziet no šīs īstenības, kur būtu vieta dvēseles

atpūtai no šīs rūpju pilnās dzīves, no šīm ikdienas likstām,
no šiem ikdienas parastiem cilvēkiem. Šī vieta, kur no

īstenības atraisīties, Apsīšu Jēkabam ir daba. Tā viņa
stāstos ieņem tik dominējošu valdītāja lomu, ka uzska-
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tāma par nešķiramu sastāvdaļu Apsīšu Jēkaba māksli-

nieciskā radīšanas procesā. Tāpat ka Janševskis iedzī-

vojies Kursas dabā, tā Apsīšu .lekalis Vidzemes, īpaši

Ziemeļ-Vidzemes dabā. To viņš uzņēmis sevī jau no

bērnu dienām.

Savā atmiņu tēlojumā: „Auklis" (Apsīšu Jēkaba

Kop. r. 11., 358. 1. p.) Apsīšu Jēkabs pats atzīstās savā

dabas mīlestībā un ar humoru pastāsta, it kā to būtu man-

tojis no sava aukļa čigānu Jāņa, kas bijis viņa tēva sko-

lēns. Tam ar mācībām vedies grūti un tas savus skolēna

pienākumus labprāt izmijis pret aukļa amatu pie mazā

skolotāja Jānīša. Rakstniekam liekas, ka sapņus par

mežu un klajumu, par upi un ezeru, par svabadibu un jau-

kumu dzīvē tam uzdāvinājis auklis. „Kā man mežs

patīk!" — izsaucas Apsīšu Jēkabs, i „Tiešam, čigānam

viņš nevar patikt vairāk! Mežs un gārša, cienīgā, vecā

gārša! Tas meža jaukums, ko sajūtu, ko iedomājoties

vien, sirds ietrīsas aiz prieka, tā mana aukla dāvana."

Bet Apsīšu Jēkabs nav tikai meža un gāršas dzejnieks.

Viņš lasa visā lielajā dabas grāmatā. Viņš izjūt un iz-

mana katru gadalaiku, katra gadalaika nianses, dienu un

nakti, rītu un vakaru viņu dažādās parādībās un noska-

ņojumos, katru ziedu pļavā, katru koku mežā, katru putnu

ar viņa dziesmu pie debesīm. Tā man liekas, ka rakst-

nieks it kā pats bēg dabā, lai tajā atņemtu elpu, lai dvē-

sele atsvabinātos dabas skaidrumā un skaistumā.

Mežs un gārša! tiešām Apsīšu Jēkabs tiem dzied tik

varenu himnu, kā neviens dzejnieks nav vēl dziedājis

tiem latviešu rakstniecībā. Kas bez sirds sakustinājuma

un iekšķīga prieka saviļņojuma būs lasījis Apsīšu Jēkaba
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kādus gaismas un ēnas toņus, kāda gaisa ņirbumu, kādas

šalkas un nopūtas mums Apsīšu Jēkabs liek redzēt un

dzirdēt gāršas ainavā! Ziemu gārša „pilna piesnigusi,"
pat „briedim grūti pa to pabrist". Kokiem „visi zari liek-

tin noliekušies", tomēr neskatoties uz visu „sniega bal-

tumu zaros", gāršai ziemu daudz tumšāks un drūmāks

izskats, nekā vasaru. Mājās, kas meža vidū, gāršas šalk-

šana vienīgā dzīvības zīme. Un tad rakstnieks tēlo šo

gāršas šalkšanu, „kas tev vienmēr skan ausīs, brīžiem

klusāka, brīžiem stiprāka, retumis palikdama mierā. Bet

tad viņa atskan no jauna, pieņemdamās spēkā, līdz bei-

dzot tā kā vētras krākšana trako pa citkārt mierigo

gāršu. Tādā brīdī cilvēks rādās pret dabu kā nieciņš,

bezspēcīgs, vājš radījums, kam šais dabas spēkos skato-

ties, jāstāv klusu nomaļā, bīstoties, ka nevaldāmie dabas

spēki neierautu viņu savā samaitātāja griezenī."

Bet kad nāk -pavasaris, mainās ari skaņas un vēji

gāršā. „Lāgu lāgiem iesities dienvidus vējš dzied gāršā

pavisam savādākā balsī, nekā sausais ziemelis, vai zie-

meļrītenis." Un kad pavasara naktī, pie slimā bērna gul-
tas sēdot nomocījusies, Dumbrājiene izskrien laukā, bet

nedzird nekā cita, kā tik pavasara nakts smago, dobjo

šņākšanu gāršā, kur vējš, visu visādās balsīs pūzdams,

skraida, gan svilpdams, gan gaudodams, gan elsodams,

gan atkal šņākdams un krākdams, kā milzis gulētājs."

Un citāda ir gārša vakarā. To rakstnieks attēlo

..Bagātos rados", Andra tēva un stāstītāja zēna pirmā
braucienā uz gāršas pļavām pļaut sienu. No gāršas

dižuma un svētsvinības sakustināts, zēns prasa Andra
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tēvam, rādīdams uz robotām egļu galotnēm, no kurām
daža sniedzas pāri par visu gāršu: „Vai tā, Andra tēv,

nav baznīca?" Kad Andra tēvs atbild, ka mežs vien,
zēns paliek pie sava. „Un cik savāda, cik brīnišķa šī

plašā baznīca! Te lūdzējiem nekad netrūktu vietas, te vi-

sur tik svēts klusums un plaša svabadība! Klusa tiešam šī

baznīca, dziedātāji jau visi gājuši pie dusas, nav ne

mazākā trokšņa, ne lēnākās vēsmiņas: tik slaikie, tumš-

zaļie torņi, vakarblāzmas applūdināti, sniedzas rāmi un

slaiki gaisā ..."

Citā vietā rakstnieks dod konkrētāku gāršas attēlu:

„Met acis uz augšu, kas tad te par cēlām galotnēm, no

kurām saules gaisma patlaban atvadās! Daža laba no

tām vairāk kā vienu, vai divus gadusimteņus pārlaidusi,
un ja viņa varētu runāt, tad gan laikam stāstītu, ka viņa,

ari mazā skostē būdama, cita nav redzējusi, kā tik tādu

pašu sirmu, nosūnojušu mežu, kādu tagad." Gāršas pa-

kāji dzejnieks tēlo: „Te nav vis sūna kā mīksta līdzena

sedzene izklājusies mums pa kājapakšu, kā to redzam

cilvēku pēdu aiztiktos mežos, nē, te gul siekstas uz siek-

stām vairāk kā cilvēka augumā cita uz citas, krustām

šķērsām sakritušas, tā iztaisīdamas milzīgus apcirkņus,

par kuriem, ja tie ne visai platie, tikai žiglais briedis, šo

mežu bērns, var pārstiepties un stiprināties izveicībā le-

cot un dejot."

Un tad nakts gāršā! Kādas mākslinieka rokas vajaga,

lai šij gāršas naktij dotu viņas īpatnību reizē un skai-

stumu. Nakts te, tā sakot, ir vairāk nakts nekā citur kur.

viņa ir cienīgāka, drūmāka, jausmīgāka. svētāka, pilnāka

godbijības un augstības.
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„Cik kluss viss'gāršā! un tomēr šis klusums nav

kapa klusums: te skaidri jūti dzīvības rāmas, bet drošas

dvašas vilcienus." Tad nianses šinī nakts klusumā, kas

mums atgādina nakti taisni gāršā, bet nekur citur: šur,

tur dzirdi kādu zaru nobrikšķam — varbūt, vāvere to no-

lauza, varbūt tas ari, sakaltis būdams, pats nokrita. „Tu

dzirdi kāda putna spārnus šmīkstot, —
tad atkal visu ap-

klustot, tad atkal no jauna kāda putna balsi, līdzināmu

gulētāja muldēšanai miegā — un lūk, atkal tas pats cienī-

gais, varenais nakts klusums gāršā!"

Kas vēl tā var? Kur atrast tēlojumu, kas gāršas

nakts dziļāko būtību izteiktu gleznaināki un dabai tuvāk

kā to mūsu meisters spēj?

Autors labi atšķir gāršu no meža un vēl trešo un

ceturto pasugu: priežu silu un bērzu birzi. Par gāršu

un mežu dzejnieks nevar runāt bez aizgrābtības. „Lai
eju, kur iedams, visur man mežs iet līdz kā mīļš draugs,

kas mani pazīst unko es pazīstu no bērna kājām, ar ko es

saaudzis kopā un ar ko man vislabāk sakrīt prāts un

domas un jūtas. Viņš mans acuraugs!" (Apsīšu Jēkaba

Kop. r. 11., 355. 1. p.) Cik skaists mežs ziemas sākumā,

cik skaists viņš saulei lēcot un rietot. „Viss, viss deg tad

vienā ugunī, priežu smagie sarkanie stāvi līdz pašai vir-

saunei — tās spīd kā tīru zeltu aplietas" (atmiņu tēlojumā

„Mans auklis".)

Dzejnieks izjūt katru vēsmu, katru elpu mežā. Mežs

rudenī pa laikam klusāks, bet jo kluss viņš rudens vakarā.

Un tad dzejnieks ar pretstatiem liek izjust meža klusumu

rudens vakarā: ~kada balss iečukstas, kur dzird ratu kla-

bēšanu, ceļmalas putniņi atkal palaižas, kur aizķērcas
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sīlis. Bet kad vēlāk naktī saceļas vējš, tad „Mežs sāk

līgoties un šalkt kā gulētājs nelaikā no miega uztraucēts."

(Tēlojumā „Kur sāp.") Bet kāds mežs ir ziedoņa rītā!

„Tik skanēja vien no putnu dziesmām" («stāstā „Laimes

spoks"). ..Klausīdamies nevarēja atklausīties šai jaukā

svētrīta dievkalpojumā, kur balstiņa ar balstiņu vijas, cita

par citu skanēdama skaņāki, cita par citu kāpdama aug-

stāki, visas tik raisīdamās vien no zemes vaļā un kāp-

damas tik augšup, augšup ..."

Redzami Apsīšu Jēkaba stāstos ari pasaules spī-

dekli: saule, mēness, zvaigznes. Saulei Apsīšu Jēkabs

katrreiz atrod savu īsto vietu un rāda to visādos dienas

laikos, bet sevišķi pusdienā, pavakarē, vakarā. „Saule

jau vairs nebija tālu no rietēšanas", tāpēc Silmežs sa-

maksā savu tēriņu un dodas no krogus uz mājām (stāstā:

„legātnis"). Bet liekas ari sievietes pēc tās regulē savu

laiku, jo, (tajā pašā stāstā): „Saule jau pašlaik rietēja,

kad Trīne teica levai, ,ka nu jau abas diezgan būšot izru-

nājušās un iztriekušās." „Saule norietējusi un sarkana

vakara blāzma spiežas caur gāršas galotnēm," kad

Dumbrāji, savu Marītiņu aprakuši, skumīgi nāk no kapsē-
tas mājās.

Labprāt rakstnieks mīl rudens sauli viņas visādas

stadijās. Dumbrāju pāris atgriežas Grīvgaļos, kad

..septembris jau pusceļā. Laiks vēl vasaras mīlīgumā,
kaut gan saules zemākā gaita pie debesīm rāda citu gads-

kārtu." („Svešos ļaudīs"). Tā ir izlīdzinoša saule. Kā

smagus notikumus paredzēdama austrumos, pirms sau-

les lēktas „blāzma metās aizvien sarkanāka, aizvien kvē-

laināka, „kamēr pati saule izkāpa no savas zelta laiviņas,
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atstādama to līgojot." („Pie pagasta tiesas"). Tajā pašā

dienā redzam sauli vēl citos stāvokļos. Ap pusdienu „ārā

saule tveicēt tveicēja. Bija paredzams, ka tik spiedīgs

laiks nesīs ap launaglaiku pērkoni." Pa prāvas iztiesā-

šanas laiku plosās bargs negaiss, bet bēdīgās prāvas

galā „sauile jau bija nogājusi, tikai tumšsarkani, gandrīz

asiņaini stari šāvās caur tumšajiem mākoņiem rietumā."

Redzam, saule nav nejūtīgs spīdeklis pie debesīm. Viņa
itkā seko līdz cilvēku likteņiem, piemērodamās savā stā-

voklī, spožumā un gaišumā. Kad Made atceras Pēterīti

bērna dienās, tad viņai nāk atmiņā, ka sniegs patlaban

nokusis, saulīte spīdēja tik silti, tik gaiši, ka šis siltums

un gaišums spiedās līdz pašai sirdij." Bet kad ziemas

naktī Made mežā mirusi, tad „rīta saule uzlēca; spīdoša,
mirdzoša. Sniega mātes baltā seja laistījās visādos bril-

jantos. Šī aukstā, spīdošā bagātība likās mēdot stīvajai,

bālajai vecenītes sejai."

Cita nozīme ir saulei stāstā „Laimes spoks". Pēc

smagās pagātnes atmiņās pavadītas vasaras nakts «va-

rēja manīt rīta gaismu. Zvaigznītes taisījās izdzist, kā

ugunskura dzirkstelītes, kas par augstu uzskrējušas

gaisā." Bet „saule bija jau lielā gabalā, kad pamodāmies

un tūliņ sākām taisīties uz māju." Un tad nāk svētdienas

rīta tēlojums ar simbolistisku noslēdzienu. „Projām bija

nakts, projām -nakts ēnas un baigi. Tik saulīte, silta sau-

līte! Tā sildīja visu, modināja visu, kam tik vien dzī-

vība ..."

Ar aprīļa saules spožumu rakstnieks ievada stāstu

par Andra tēvu. Ari te saule ir simbols ilgām pēc jaunas

dzīves. Kad pavasarī jāplaucē daba: saulīte «nekavējas
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ari ilgi aiz mākoņiem un izgāž savus spožos starus kā

plūdus pār kalnu, un leju, mežu un birzi. Līdz ar viņas

spožumu izgāžas ari pavasara jausma pār dabu un sirdi."

Un tad kā operas tivertirā izskan nākošās drāmas do-

minantakords: „Cik gaiši, cik silti ir sirdij! Tai rodas

no jauna cerība un paļaušanās, ka veci māņi un aukstā

ziemas tumsība izzudīs ari no cilvēku sirdīm un biedros

tos par vieniem brāļiem, par viena tēva bērniem siltā,

spožā saulītē."

Saule ir norietējusi, kad stāstītājs («Bagātos rados")

ierauga gāršu un upi ar līčiem. Krusas debess tajā pašā
stāstā «aizklāja sauli un gāzās ar vēju zemē," kad pēc

gadiem stāsta notikumi noved pie Andra tēva nabagmājā.

Tikai kad stāstītājs ar Andra tēvu un māti iznāk no birzs

laukā, kur var saredzēt par gabaliņu nabagmāju, «saule,
visu laiku aizslēpusies aiz mākoņiem, tagad izklāja savus

starus kā spīdošu palagu pār laukiem, birzi un nabag-

māju, itkā gribēdama apgaismot tumšo teku, kas abiem

vecīšiem tagad staigājama." Bet kad vecīši pārkāpi

nabagmājas slieksni, «saule aizbrida atkal aiz mākoņiem,
aizsegdamās tumši, cieši, itkā līdz pašam vakaram negri-

bētu vairs rādīties."

Pavisam citāda saule tēlojumos «Iz tautas bilžu ga-

lerijas". «Pēcpusdienas saulītē («Krogā") logi Gaiļukro-

gam laistās kā tīru zeltu pārvilkti." Bet viss nav zelts,

kas spīd, arī Gaiļukroga logi nē. «Velti saulīte izpūlējās

savu zeltu liet ari uz galdiņu un lupatu rūtīm, bet šīs kā

nespīdēja, tā nespīdēja; viņai bija jāatzīst, ka ir lietas

«zem saules", kas ari pašai saulei neiespējamas." Tās

pašas dienas saulīte «jau bija pašu laiku pie rietēšanas,"
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kad mūsu uļi šoreiz agrāk sēdēšanu («Krogā") bei-

guši, izgāja ārā." Un visus tās dienas notikumus, kā

sākusi, atkal noslēdz saule. „Arā kluss pavasara vakars.

Saule jau labu brīdi nogājusi, bet rietumā vēl redz sārtu

blāzmu kā dziestoša ugunskura atspīdumu."

Ar pavasari sākas ari tēlojums: „Pie magazīnas." «Ga-

niņi stabulē un dzied, savus raibos pulciņus vadīdami pa

zāļainākām vietām. Saulīte spoži spīd zilajā debess kla-

jumā, kur viegli, balti mākonīši, kā ievu ziedā mazgātas

aitiņas, tekā un kustas pa bezgalīgo ganību." Un tāpat

ziedoņa saule ir lieciniece kalpusievas Zibulienes svēt-

laimības stundai, ko tā, nākdama no «Tiesas mājas", pār-

dzīvo pie Rāvuļu dzirnavām. «Saule laidās rietēt, kad

Zibuliene jau bija sasniegusi Rāvuļu dzirnavu upes tiltu

un atpūzdamās nosēdās pašā upmalā, lai no ceļa nebūtu

redzama."

Mīļš, bērnības atmiņāmsaistīts rakstniekam ir hernhu-

tiešu saiešanas nams. Bet tas pieder pagātnei. «Saule,

rietēšanai tuvodamās, sūta savus pēdējos starus kā ardie-

vas vecajam saiešanas namam. Zaļais nosūnojušais kalmu

jumts pārvērsts tagad sarkanā zeltā un logi kvēlojošās

uguns liesmās" («Svešos ļaudīs").
Un kādas vien nianses rakstnieks neatrod saules

rietā! «Gaiši sarkanais atspīdums, kāds saulei norietot

stājās viņas vietā, pildīja visu rietuma pamali. Mazi,

iesarkani mākonīši stāvēja nekustēdamies vakara blāzmā,

pielīdzināmikvēlojošām pagalēm, kas, kā izjauktā uguns-

kurā, šurp turp izmētātas" («Laimes spoks"). Un šķiro-

ties saule neņem līdzi savu jaukumu un bagātības. «Meža

pakalnā uzgājis, tu pamet acis uz zaļajiem viļņiem aiz te-
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vis un ieraugi, cik daudz zelta izšķiež saule šķirdamās pār

meža bērniem, eglēm, priedēm un šmaugajiem bērziem pa

vidu. Zinādama, ka šķirdamās nekā nevar ņemt līdzi,

saule visu savu bagātību atstāj bērniem, tādēļ priežu stāvi

deg sarkanā un egles dzeltenā zeltā, viņai neaizmirstas ne

krūmiņš, ne meža puķīte, ne smildziņa upmalā" („Meža

ērģeles").

Novēro mūsu dabas dzejnieks ari dažādus mēness

stāvokļus: tad mēness, drusku nodilušiem labiem sāniem,

pacēlies otrā debess malā, pārspīd meža vientulību, „itkā

gribēdams iespiesties saviem gaišiem stariem tumšā gār-

šas azotī" („Svešos ļaudīs"). Tad „pilnais spožais mē-

ness kā uzvarētājs parādījās nemierīgā, pirmāk tik dziļi

aizkaitinātā dabā" („Pie pagasta tiesas"). īsi pirms pus-

nakts uzlec mēness „Laimes spokā", „mežu un līčus pa-

vāji apgaismodams, jo viena mala tam bij stipri nodilusi."

Pavasara vakarā stāstā „Krogā" „zvaigznes ar jaunā mē-

ness sirpi skatās modri un smaidoši uz zemi, kā vēroda-

mas, cik daudz saule šodien spējusi izvilkt no zemes vai-

rāk zaļuma nekā vakar." Ziemā mēnesim citāda gaismas

daba. To dzejnieks mums rādā stāstā: „Uz pilsētu".

Vārpiņš sēž pilsētā. Ziemas naktī lauskis sper, ka klaudz

vien! „Debess tik skaidra, ka pie tās neviena mākonīša;

viņa visa ar zvaigznēm kā sētin nosēta, un mēness kā

kroņa lukturis apgaismo milzīgi lielo dabas ledus pili." At-

kal citāda ir mēness daba rudens augļu nobrieduma laikā.

Stāstītājs, izgājis viesi pavadīt, redzēžja, ka laiks bija no-

skaidrējies. „Mēness spoži spīdēja, rādīdams dārzā pilnās
ābeles, kam zari nolīkuši no gataviem,briedušiem augļiem"
(tēlojumā ~bildes tautas dziesmās").



Liela loma mēnesim piekrīt kā notikumu lieciniekam >

tēlojumā: «Kur sāp". (Aps. Jēk. kop. r. 11., 295 l. p.) Brauc

stāstītājs pa lietu. Tad „izlijušie lietus debeši ap mēnesi

sāka atplaiksnīties". Kad dauzoņas dzenas tiem pakal.

„mēness gaismā redzu kādus četrējus zirgus izstiepušos

laižamies mums pakal". Kad visas briesmas braucējiem

garām, „balta spodra mēnesgaisma bij pārsegusies pār

koku augstajām galotnēm, bet zemāk, kur pa koku star-

pām stāvēja krūmu puduri, tur šī gaisma spiedās cauri kā ļ
caur sietu, pēdīgi pārslīdēdama pāri brīnišķi garajām koku

ēnām, kas tumšas melnas nogulušas pār dīķa virsu un tu-

Vējo mauru viņā pusē."

Brīnišķīgi mēness sajūt latvju sētas jaukumu un pat

ziemu ietēnpj šo sētu savā burvībā. „Rāmā mēness gai-

smā viss tik kluss, ka acu priekšā liekas stāvot nedzīva

jauka bilde, bet ne pati īstenība. Acis neapnīkst skatīties
.

šinī brīnišķi jaukā bildē — tie skaistie meži un tās klusās 1

mājas — cik laimīgi tie cilvēki, kas zem šo kluso māju pa- ļ
jumta izgul savu mierīgo, cieto nakts miegu." („Uz pil- J

sētu"). Tā ir himna latvju sētai un viņas svētumam.

Tad — zvaigznes. Uz rīta pusi, «zvaigznītes taisījās ļ
izdzist, kā ugunskura dzirkstelītes, kas par augstu uzskrē-

jušas gaisā" («Laimes spoks"). Kā goda sardze zvaigznes

nostājas pie šķirsta, kurā noslēgta Dumbrāju pāra traģē-

dija. «Zvaigznes uzlec pie skaidrām debesīm, un jūra ļ
dzied klusā naktī savu augsto slavas dziesmu savam mū- *•

žīgajam radītājam" («Svešos ļaudīs").

Tas pats uzdevums zvaigznēm, kas «skatās modri uz

smaidošo zemi", noslēgt trīs uļu trokšņaini pavadīto svēt-

dienas pavakari krogā («Krogā").
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No kokiem Apsīšu Jēkabam iemīļotākā ir ieva. Kur

sirdij jūsmās jāplūst pāri, tur arvien smaršo ievas. Meln-

alkšņos un ievās paslēpušās Rāvuļu dzirnavas, kur upmalā
nosēžas Žibuliene. „Pag!" — viņa uzskata kuplu ievu,
kas baltiem ziediem pārkārusies pār viņas galvu, — „kā

par tiem bērni priecāsies." Un piecēlusies viņa žiglu roku

lauza ievas ziedus, kā jauna meita pušķiem" („Tiesas

mājā"). Un kā ievām Apsīšu Jēkabs izpušķo Vigriešņu

gravu (stāstā: „Uz pilsētu"). „levas tagad tik bagātas
ziediem, ka lapu zaļums pilnīgi pārspēts no ziedu baltuma,

viņas tagad līdzinās viešņām, kas uz šo dienu (Jura dienu),
kā kādu svētku dienu, apsegušās spirgti baltās villainēs."

lemīļotas Apsīšu Jēkabam ir egles un priedes. Meža

ērģelēm sekodams, dzejnieks meža vidū augstākā kalna

galā ierauga no tālienes Jielu, slaiku egli". Egles dzejnie-

kam tā patīk, ka viņš labprāt no egļu meža paņem līdzi

mazu, kuplu eglīti, „kas būs kā piemiņas zars, to ņemsim

līdzi uz māju, tā lai mums atgādina visu to brīnišķo mežu

un meža smaršu, no kā acis un prāts negrib šķirties!"

(„Vecā baznīciņa"). Veca caurumaina egle dod vietu na-

miķim (stāstā „Laimes spoks") un atspiesties un tēlot pa-

gātnes ainas. Priedes tēlojas kā grēcinieces („Vecā baz-

nīciņā"), kas „zarus noliekušas dziļi un zemi, sarāvušās un

sakupušas, resnos, žuburaini līkos zarus pīdamas kā autu

ap acīm, ar to pazemībā aizklādamas savu seju." Pie di-

žākiem Latvijas kokiem pieder ozols. Viens tāds aug

Draudzienas valsts kapsētā („Bildes tautas dziesmās", IV.).

„Vecais, resnais ozols pašā kapsētas kalna virsgalā re-

dzams vairāk verstu tālumā, nejauši ticis visvecākā un

greznākā pieminekļa godā, stāv nekustīgi, kā no vara liets,
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stīvām tapām, tā ka jādomā, ka šīs ari no metāla kaltas

un tikai vien acu vilšanas dēl zaļi uzkrāsotas." Liels, vecs, ;

žuburains ozols aug ari cietnāta olnīcā, kur norisinās no-

tikumi stāstā: «Krusttēvs Ādams". Lai rādītu laika sprīdi

starp stāsta sākumu un tālāko posmu, redzam „veco ozolu

kapu kalna galā vēl tikpat spēcīgu un zaļu" kā stāsta sā-

kumā, bet tagad „daudz jaunu koku zaļo ap viņu" („Bil-

des tautas dziesmās"). Apsīšu Jēkabs labi pazīst ari Vid-

zemes apsi. Draudzienas jaunajā kapsētas piekalnā, lai

rādītu palaunaga tveici, Jaunajām apsītēm nekustas ne la- i
piņa". Rādīdamas Vīgriešņu gravas krāšņumu (stāstā „Uz

pilsētu"), „liepas, lazdas, bērzi un apses vairs nestāv

kailiem zariem un zariņiem, bet kuplā, jaunā zaļumā cie-

nīgi stāv veco tumšzaļo drūmo egļu vidū". Tādas, jauk-

tām koku sugām, visā visumā ir Vidzemes birzes, kamēr

Zemgalesbirzes un birstalas ir viengabalainas bērzu, alk-

šņu,, vai ošu un ozolu. Vidzemes mežu apses nemeklē

labu zemi. „Kad lepnākie lapu koki, kļāvi un liepas"

negrib augt Aizdruvieša skolas nama priekšā, Aizdruvie- *

tis „aicināja sev par paēnas devējām tās pašas nievātas

meža apses". Un lūk, kas par prieku! „Apses šo godu

zināja cienīt un šāvās tik ātri augstumā,un resnumā, ka

jau par gadu piecpadsmit skola izskatījās kā apšu bir-

stiņā" (tēlojumā „Atmests"). Retāks jau Apsīšu Jēkaba

stāstos pīlādzis. lemmas autors par to „Meža ērģelēs",

(Aps. J. kop. r. 11., 484. 1. p.). Meža ābele aug ārpus Krau-

klīšu dārza („Bildes tautas dziesmās"), Vīgriešņu dārza

ābeles pilnas smaršīgiem, sarkanbaltiem ziediem, bet uz

vecā stārasta kapa „uzaudzis liels dzelkšņu krūms", kas

apklāj visu kapu un piepilda gandri/ visu treliņu iekšu.
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«Stārasts savā laikā briesmīgi cilvēkus sitis un kūlis, par to

viņam uz kapa uzaudzis dzelkšņu krūms" (tēlojumā „Vecā

baznīciņa").

Šinīs kokos, kas aug gravās, birzēs, mežos, upju lī-

čos, dzied un čirkst Latvijas dažādi putni. Kad par savu

vieglprātību sodītais Vārpiņš atgriežas uz laukiem, zie-

doņasvētrītā Vārpiņš ar sievu jau labi paagri aiziet uz Vī-

griešņu gravu «noskatīties viņas pavasara skaistumā un

noklausīties viņas pavasara skaņās, kur vālodze svelpj ne-

apnikusi, lakstīgalas viena otru grib aizdziedāt, un dzenis,

kā kapelmeistars, klidzinādams sit takti" (stāstā ,„Uz pil-

sētu"). Tāpat ejot no „Vecās baznīciņas" kapsētas gar sli-

tas malu uz upes pusi, „kur upe kuplajos kārklos kā tīt

ietīta, tur lakstīgalu bez gala, kas pavasarī dzied bez mi-

tēšanās". Kalpa sievai Žibulienei nākot no „Tiesas mājas"

Rāvuļu dzirnavu upes līcī ziedoņa vakarā «lakstīgala sa-

vai dziesmai liek atskanēt visjaukākā pilnībā un dziedā-

dama pienāk tuvāk klāt otrai lakstīgalai (Žibulienei), kas

upmalē nosēdusies, domās nogrimusi skatās klusos ūdens

burbuļos un sen, sen aizmirsusi dziedāt".

Bezdelīgas parādās uz lietu vai pērkona negaisu. „Odi

baru bariem sijājās gaisā. Bezdelīgas, nemierīgi čivināda-

mās, steidzīgi skrēja no perēkļiem, tad zemu laizdamās ātri

devās atkal atpakaļ; tad atkal no jauna no perēkļiem ārā.

skraidā jo nemierīgāki šurp un turp un atkal atpakaļ."Kad

VipuJis, velti izmēģinājiesno magazinas labību dabūt,brauc

mājās, „Vipuļa vāģi, juzdami līdzi īpašnieka ķibeli, soļiem

braucot, lēni gaudoja: „Dā-āv' Vipul! Vipul!" Bet

vāģi nespēj neko vairāk runāt. Tad bezdelīgas, abiem

braucējiem pār galvām uz savu paspārni skriedamas, do-
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mājās sapratušas to, ko vāģi nespēja izteikt vārdos un vai-

cāja: „Kā izdevās? Kā izdevās?"

Griezu rakstnieks atceras kādā mīlīgā rītā augusta sa-

kumā (stāstā „Pie pagasta tiesas"), ka kopš gan pagājis

laiks, kamēr tā briedējusi rudzu druvu. Bet pie pavasara

dziedātājiem pieder cīrulis (stāstā „No mazām dienām").

„Cīrulis dzied pa augšu, cielaviņas, pelēkās un dzeltenās,

lēkā cēli un viegli kā dancotājas zaļumballē pa grāvīšiem

un ežmaļiem, pēc cīruļu jautrās mūzikas, ka prieks skatī-

ties." Tas ir viens no Latvijas pirmajiemlauku dziedoņiem.

..Cīrulis pirmo reizi dziedādams lidinās pār kalniņu galiem,

no kuriem saule sniegu nokausējusi" (tēlojumā „Priekš Jura

dienas"). No mežu putniem Apsīšu Jēkaba stāstos sasto-

pam sīli, kas ķērkdams laižas sila priedei pāri (tēlojumā

„Atmests"), vai ari kur aizķērcās „drusku dziļāk mežā"

(tēlojumā „Kur sāp?"). Mežā klusumā ~dobji iepūšas ūpis",

..nemīlīgs putns, mežazaglis, bez apziņas un sirdsmiera".

Un cik smailki Apsīšu Jēkabs novērojis vanagu (stāstā:
„No mazām dienām"). „Pāri pār tuvējo birzi, kur bērzu

gaišais zaļums pajautrinājis egļu drūmo, tumšo krāsu, li-

dinās cēlos riņķos augstu, augstu liels vanags, — reti, reti

tik viņš pakustina spārnu galus, vai iezveļas drusku ieslīpi,

tad atkal peld kā peldētājs uz lielības, rāmi pa zilajiem

gaisa viļņiem. Viņš pats liekas kā bez dzīvības, rādās ti-

kai, itkā spirgta r:ta vēsmiņa, lēni pūzdama, būtu tā, kas

viņu griež tādos lielos, lepnos riņķos." Peļu vanags kli-

dzina kā blēdis (~Meža ērģeles"), un laupītājs, bet biezā

eglē zīlīte vēlu iet, kā ar mazu svilpīti iesvelpjamies: si,

si, si!

Kamēr melnais strazds iesvelpjas baznīcas dārza, lejā
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ap mārkiem mudīgi tekā ķikuts, pāri birzes galam, agrā pa-

vasara vakarā aizlaižas pārs sloku, par zvirbuļiem un vār-

nām maz laba sakāms. Tie ir nerīžas (tēlojuma „Krogā"),

bet novembrī, kad skarbs vējš pūš pa kailajiem rugājiem

un pa kailo birzi, saceldams virpuļos nobirušās lapas. „vār-

nas, pūlos .griezdamās, kliedz un brēc notupušāsbērzos, ka

bēdādamās par gaidāmiem bada laikiem (stāstā: „Pazudu-

šais dēls").

Tāds ir Apsīšu Jēkabs kā mūsu dzimtenes dabas māk-

slinieks. Vai tā vasara, vai ziema, vai ziedonis, vai ru-

dens, vai tur mežs vai birzs, negaiss, vai saules gaiss, putni,

krūmi, vai puķes, visiem dzejnieks atrod īsto vārdu un no-

zīmi, liek tiem darboties savā vietā un laikā, iekausē tos

pilnīgi savu darbu kompozicijā, piešķirdams saviem stā-

stiem tā īsto, patieso Latvijas dabas un zemes koloritu.

Apsīšu Jēkaba novērojumi un spriedumi par mūsu dabas

parādībām un dabas dzīvi ir tik pareizi un lietišķi, ka var

sacensties šinī ziņā ar mūsu labāko dabas pētnieku novē-

rojumiem.

5. Kompozicija un stils Apsīšu Jēkaba stāstos.

Apskatīsim svarīgākos kompozīcijas un stila elemen-

tus Apsīša Jēkaba stostos: 1) sabiedrisko sfēru un vietu;

2) varoņu veidojumu; 3) motivāciju: 4) laiku Uti 5) di-

alogu.

Apsīšu Jēkaba stāstu sabiedriskā sfēra —
lauku dzīve,

sevišķi saimnieku, pusgraudnieku, kalpu. Šo dzīvi Apsīšu

Jēkabs rāda krogu, pie pagasta tiesas, mājās un lauku

darbos, pagasta un biedrības mājās, skolā un nabagu

mājā, brāļu draudzes saiešanā, kapsētā, gāršā, pļavā.
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Krogu redzam priekšnotikumus stāstam: „Pie pagasta

tiesas", šī vieta autoram vajadzīga, lai lasītājam parādītu,
kādas dabas vīrs ir tiesas priekšsēdētājs Blāķis un skrī-

veris Klutcē, jo citādi vēlākie notikumi lasītājam paliktu

nemotivēti. Krogū rakstnieks parāda ari trīs uļus — Ži-

buli, Vipuli un Viruli, kur nevien redzama viņu plītēšana

un palaidnīgums, bet ari lielais, neapmierinātais zemes

kārums. Krogus ņudzoņā autors lasītāju ieved ari stāstā:

„No mazām dienām", jo te krogus vajadzīgs, lai rādītu

lasītājam Spricēnu jaunā attīstības stadijā, kad tam sāk

zust jēdziens par „mans" un „tavs". Stāstā: «legātnis"
Silmežs svētdienas pēcpusdienā aiziet uz krogu, lai sa-

tiktos ar kādiem pazīstamiem un apklausītos, ko ļaudis

runāja par viņa iegātņa ņemšanu. No pagasta tiesas rakst-

nieks rāda tiesas sēdi, kad Made tiesājas ar savu dēlu.

Citādu pagasta tiesu autors rāda stāstā „Kaimiņi", kur

Prātiņš divreiz sūdz Irbi pie tiesas un katrreiz iegūst tai-

snību. Itkā izlīdzinādams agrākā tēlojuma vienpusību,
kad dzejnieks rādīja Blāķi, tēlojumā «Tiesas mājā", Ap-
sīšu Jēkabs rāda priekšzīmīgus valsts vīrus. Mājas dzīvē

un lauku darbos Apsīšu Jēkabs savus varoņus rāda

stāstā: „Bagāti radi", „Svešos ļaudīs", «legātnis".

„Kaimii.ii" un citos. Tā ir mūsu lauku dzīve, puslīdz vie-

nāda visā Viduslatvijā. īpatnējā dabas stūrī Dumbrāju

mājas. Silmeži, Vīgriešni, Mežnoras — īsti auglīgas
lauku mājas, tāpat pārticis liekas Upmalis. Pagasta na-

bagu mājas dzīvē Apsīšu Jēkabs liek mums ieskatīties,

ievedot tur Andra tēvu. Tā ir vientulīga sala, kur glāb-

jas dzīves jūrā strandējušie. Šinī mājā pilnīgs valdnieks

Matvejs Grumba, ja vajadzīgs ari ar pletni, kas vadzī.
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Vairāku stāstu darbība noslēdzas kapsētā: tur Pēterītis

aprok māti, Mežnoru māte nāk pie apraktā Gusta, tur

«bagātie radi" aprok Andra tēvu, tur Dumbrāju pāris savu

meitenīti. Kā biedinātājs un sodītājs figurē cietums: Jē-

kabs Galviņš tur izcieš sodu par tiesas zaimošanu, Spricis

— par zādzību, Vārpiņš — par kontrbandas mantas slēp-
šanu. Svinīgais Grīvgaļa izlīgšanas akts ar dēlu norit

brāļu draudzes lūgšanas namā. Uz muižu pie barona reti

kad aizved Apsīšu Jēkaba stāstu teka, vēl mazāk pie mā-

cītāja («Svešos ļaudīs"), vai skolotāja.

Varoņu veidojumā Apsīšu Jēkabs cenšas būt objek-
tivs: apkārtne stipri iespaido cilvēka raksturu, tā ir Ap-
sišu Jēkaba pamatdoma. To viņš pastiprina stāstos:

«No mazām dienām", «Pazudušais dēls", «Uz pilsētu".

Spricēns izaug samaitāts zēns, tamdēļ ka viņa paša māte

to samaitā. Mežnoru Gusts tāpat lielā mērā audzināšanas

auglis. Vārpiņš iekļūst vieglprātīgā sabiedrībā un pats

kļūst vieglprātīgs. Tomēr dinamisku (attīstībā esošu)
raksturu skaits Apsīšu Jēkabam mazāks nekā jau no-

dibināto.

Stāstu motivācijā viscaur cēlonības sakars. Nekas

nenāk nejauši, katrai parādībai savi dabīgi cēloņi, kas sa-

kņojas apkārtnē un dabas likumos. Tā pērkona negaiss

arvien seko karstai, spiedīgai dienai. Tā tas ir tēlojumā:

«Bildes tautas dziesmās", tā stāstā: «Kaimiņi", «Pie pa-

gasta tiesas" un citos. Kad bārenes māti paglabā «saule
vēl tveicēt tveicē, gaiss smags un pietvīcis, nav pat ne

vēja vēsmiņas, kas jel uz brītiņu uzpūstu daudzmaz spirg-

tuma". Par to ari, naktij metoties, «pērkons bija savil-

cies — bargs un spēcīgs, kā jau pēc tādas dienas gai-
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dānis". Tas pats stāstā ļ,Kaimiņi". „Bija tiešām nepane-

sami karsts un spiedīgs gaiss. Nevajadzēja nemaz būt

strādājušam, kad sviedri paši no sevis lija vien, lija

vien ... Odi baru bariem sijājās gaisā." Tad nāk pēr-

kona negaiss. Soli pa solim autors attēlo tā tuvošanos.

Un beidzot negaisa plosīšanās: „Un zibšņi krustam,

zibšņi šķērsām, spēriens uz spēriena, ka zeme zem kājām

līgojas..." Andra tēva optimismu autors motivē ar viņa

dvēseles skaidrību, Žibulienes prieku ar to, ka vīram da-

būjusi uzturamo zīmi, jaunā Orīvja stingrību ar tēva ie-

dzimtām īpašībām. Made nomirst aiz vecuma nespēka,

Grīvgali saderas savā starpā, kad jau gadus 7 dzīvojuši

šķirti, „uli" plītē, kuldamies pa dzīves grūtībām. Bet ir

ari nobrieduši raksturi, kuru savādības izriet no iekšķī-

giem dvēselīgiem, cilvēka acij neredzamiem un prātam

neizprotamiem avotiem. Tādas rāda mākslinieciski lie-

liska raksturu studija: „Vienu gadu Upmalos". — Dzērve,

Vālodze, Leiširbe — Priednieku saimnieka pusgraudnieki
ir tā prasās audekla, lai parādītu tos visās krāsās un

augumā. Cik mierīgs stāstījuma plūdums, cik lietišķa, ne-

sakarsīga aprakstu valoda, tik kliedzoša visā savā nejē-

dzībā te izceļas pusgraudu saimniekošanas sistēma, viena

no nejēdzīgākām mūsu tēvijā. Šī zemnieciskā vien-

aldzība, dumjība ne dumjība, valšķība ne valšķība, nekur-

nīga padošanās liktenim tā ari atstaro no katra tēla, no

katrām attiecībām un stāvokļa. Šīs savādības slēpjas

katra cilvēka dziļākā iedabā, un pie tām ar vienādu ziņ-

kārību nostājas kā rakstnieks, tā zinātnieks psichologs.

Apsīšu Jēkaba stāstu darbība parasti norisinājās

19. g. simteņa astoņdesmitos un deviņdesmitos gados (uz-
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rakstīti laika posmā 1885.—1903. g.). Tikai pāris stāstos

(~Ārprātīgais" un „Laimesspoks") autors itkā atgriežas

senākos (klaušu) laikos. Šinīs astoņdesmitos un deviņde-
smitos gados, kad aiz graudkopībā un patriarchālā ģimenē

noslēgtās lauksaimniecības sienām jau ārā klauvēja jauns

mašinu laikmets, ar kuļmašinām, plaujmašinām, rindu

sējmašīnām, lopu pārraugu biedrībām un koppienotavām,

Apsīšu Jēkabs jūtas tuvi un īsteni un ar visām savas per-

sonības saknēm turas šinī vecajā pasaulē. Te viņa māk-

slinieka spēks un rakstnieka panākumi. Apsīšu Jēkaba

zemnieku pasaule vēl saaugusi kopā ar dabu: viņa lauku

tauta ir mierīga, nepazīst lielas kaislības, to nevilina nezi-

nāmas tāles, tās robežas nospraustas starp paša sētu,

krogu, tiesas māju, kapsētu. Tamdēļ Apsīšu Jēkaba

varoņi nekur nesteidzas, nenervozē, iekšķīga miera un

dzīves gaišuma pilni. Vienu reizi Apsīšu Jēkabs ar savu

varoni ienāk pilsētā („Uz pilsētu"), bet tūlīt jūt, autors

nespēj organiski sevī pārdzīvot attēlojamo vielu. Stāsts

iznāk nedabīgs, sataisīts.

Šiem dabas bērniem ari savs īpatnējs dialogs. Viņi
runā nesteigdamies, nesakarsēdamies, nemeklēdami

asprātības, bet figurālais dialogs zemniekiem loti iemī-

ļots. Tā skroderis Podziņš, gribēdams teikt, ka pie Sil-

me/a meitas brauc daudz precinieku, runā, ka Silmežu

māju cels ta izbraukts, itkā tur karaspēks būtu pāri gājis.

„Cik tur nemētājās slieču, cik mietņu, salūzušu ilkšu un

loku, — skaidri bailes māc." Made nopūšas, ka „tēva

grūtie sviedri dēlam būs jāatrauj" un Jāēd no Jēkaba

nabadzības." Salmiņš (tēlojumā: „Pie magazinas") sū-

rojas, ka „pie tās pašas pagasta klēts pakšiem jāglaužas,"
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bet skrīveris Klutce gudri piebilst: „Neviens lai nedomā,

ka taisnība vārneniešiem mājo glāzē."

Periodiskais stils saskan ar Apsīšu Jēkaba jūsmu: tā

izpaužas plūstošā valodā ar periodiskiem kāpinājumiem

un nolaidumiem. Un sevišķi kur rakstnieks var attēlot Lat-

vijas īpatnējās dabas gleznas, vai paradīt jūtu sastrēgu-

mus, kas periodos lauž sev vaļu, Apsīšu Jēkaba valoda

brīvi šalko periodiskā stila gultnē. Pietiek palasīties tikai

dažus posmiņus „Svešos ļaudīs", vai „Iz tautas bilžu gale-

rijas", vai: „Pie pagasta tiesas", vai „Vecā baznīciņa",

lai iekļūtu rakstnieka sirsnības un jūsmas pasaulē. Lai

tēlojums kļūtu vēl dzīvāks, rakstnieks pagājušo laiku no-

tikumus un iespaidus atstāsta tagadnē: „No visas zemes

no visām mautam, pēc kā cilvēks tekā, ķer un grābj, tev

nepieder nenieka, tomēr tu jūties tik bagāts, ka nevari

ne izsacīt, un tava mazā sirds tik pilna. .. („Vecā baznī-

ciņa", „Kop. raksti", 11., 211. 1. p.). Parasts stila paņē-

miens Apsīšu Jēkabam ari sinonimu biezinājums jeb ple-

roforija, piem. „Kaut nebūtu vairs rīta, bet tikai krēsla

un nakts, kā tagad! Cik tukša dzīve parādās jau pašā

jaunībā,bez gaismas, bez cerības — cik vientuļa." Vai at-

kal: «Bārenes sirds paliek vieglāka, viņa sāk raudāt,
raudāt gauži un nevaldāmi..." (Kop. raksti, 11., 41. 1. p.).

No Apsīšu Jēkaba valodas figūrām viņa stāstos aizrādī-

sim uz bieži sastopamo vaicājumu, piem. „Vai esi noklau-

sījies tāda rudens vēja šalkoņā?" („No mazām dienām").

„Ko egles un priedes silā tik klusu un domīgi klausās, kā

viņas gaida? Vai ne tevis?" • („Veca baznīciņa"). „Vai

man žēloties, ka nav man sava paša jumta un paspārnes,

ne ari maniem bērniem?" („Mans auklis"). Apsīšu Jēkaba
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salīdzinājumi un gleznas atgādina vasaru ievu, kārklu, ir-

benāju ziedošu gravu, kad nevari tai izsprausties, ka

krūmu zaļie zari un ziedi tev no visām pusēm sit sejā. Tā

saulīte Apsīšu Jēkabam „izgāž savus spožos starus kā

plūdus pār kalnu un leju mežu un birzi", vai pumpuri —

tā piebrieduši, ka dzelteni zaļās lapiņas pārplēsušas savas

cietuma durvis un izbāzušas pa tām savas mīlīgās pava-

sara actiņas," „cerība paliek nešaubīga kā nams uz ak-

mens klints," atmiņas ir tik gaišas, ka „šķietamies stāvoši

spoguļa priekšā, kurā atspīd atgadījumu gaišie tēli," „die-

nas tītas tai pašā pēlēkā miglas autā, kurā ari viņu priekš-

gājējas," „pamirdz atmiņas, itkā vasaras vakarā uzlec pie

debess šur tur pa kādai gaišākai zvaigznītei," „atmiņas

varu sakārtot, itkā aukliņā uzver krellīti pie krellītes"

(visi šie piemēri uz pāris lappusēm „Bagātos rados").

Visspēcīgāki Apsīšu Jēkaba stilu iespaidojusi bībele.

Ar Apsīšu Jēkabu un Niedru īstenībā beidzas tieši izma-

nāmais bībeles valodas iespaids uz mūsu rakstniecību Ja

Apsīšu Jēkabs runā par savu aukli, kas nezina, kur katru

reiz savu galvu nolikt, vai par lepnības velnu, kas apmā-

nījis citkārtējos goda vīrus, ievilkdams līdz pasaules bērnu

pulkā. vai atkal runā par ļaunu garu, kas nenāk viens

pats, vai runā par skolotāju un mācītāju, kas aicināti pie

cilvēku sirdīm strādāt, vai par dārzu, no kura cilvēks bez

savas vainas izdzīts, tad te nebūs tuvāk jāapliecina, ka

šie salīdzinājumi, gleznas un figūras visi mūsu rakstnieka

stilā pārnākuši no bībeles.

Netrūkst ari figurālu izteicienu no tautas valodas,

piem.: „Es kā deviņi laukā", „nopūlē skapi un šķirstu no

vezuma un iepūlē pajumtē", „skraidu cēlājiem pa kāj-
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apakšu", „mūžs tek kādu laiciņu kopā zem viena jumta,

vienam zem otra acīm", «noknābj tik drusciņ, kā putns",

„varavīksna no upes dzēra ūdeni", «nedz pa labu, nedz pa

kreisu", «mācība Peksim pa vienu ausi iekšā, pa otru

ārā", «tas mani izrāvis no šī pūka nagiem", «dagla tagad

nāca vaigi stiprā jūgā", «pirmais darbs uz savu roku

iesākušam", «vai tad nu labais gals" un tamlīdzīgi (pie-

mēri tikai no «Bagātiem radiem").

No formālās puses Apsīšu Jēkaba stils saucams par

bagātu: tajā sastop gleznas un dažādas valodas figūras,

salīdzinājums un antitezes, metaforas un sinekdochas,

tautas izteicienus un bībeles valodas domu un līdzību pa-

sauli. Apsīšu Jēkaba valoda latviska, atraisījusies no ģer-

mānismiem, īpaši salikta teikumu uzbūvē var noderēt kā

klasiskas valodas paraugs. Šo stilu veido stipra mākslas

izjūta, īpatnējs pasaules skatīšanas veids un patstāvīga

mākslinieciska personība. Apsīšu Jēkaba stilu atšķir sav-

dabība, kas katru lielu mākslinieku atšķir no atdarinā-

tajiem.

6. Apsīšu Jēkabs kā tulkotājs un valodnieks.

Uzsākdams savas rakstnieka gaitas, Apsīšu Jēkabs

vingrinājies tulkojumos. Viua izvēle stingra — tulkoju-

miem jābūt mākslas darbiem, kas garīgi audzina tautu.

Tiem jābūt bagātu fantāziju, vienkāršiem, saprotamiem.

Jau jaunībā Apsīšu Jēkabs mīļo pasakas. Viņam nāk rokā

dāņu rakstnieka Andersena pasakas. Apsīšu Jēkabs tulko

tās latviski un iesūta ~Pagalmam". Viņš nāk uz domām,

izdot veselus krājumiņus šo pasaku. Astoņdesmito gadu

vidū populārs pie mums ir poļu rakstnieks Kraševskis.
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..Rota" sniedz (1885.) viņa jauko romānu no seno leišu

dzīves «Jaunais varonis", kas ir notikums mūsu tulkojumu

literatūrā. Daži Kraševska darbi parādās vairāk tul-

kojumos. Viens no labākiem Kraševska stāstiem, pievil-

cīgs ari bez erotiskas idejas, ir: «Podnieks Jermola", kas

Apsīšu Jēkaba tulkojumā iznāk grāmatiņā 1886. gadā. Šis

stāsts iznācis kādos 3 tulkojumos vairāk izdevumos!

Savā laikā jaunības literatūrā bija iecienīts Apsīšu Jēkaba

tulkotais angļu rakstnieces Bernetas stāsts: «Mazais

lords" (1893.). Paliekamākie tomēr ir Apsīšu Jēkaba

Andersena pasaku tulkojumi.
Andersens viens no lielākiem pasakas meistariem pa-

saules literatūrā. Formas ziņā mūsu Kārlis Skalbe neno-

liedzami pārāks, bet dāņu valodu neprotot, grūti mums

spriest, cik jaukskanīgas Andersena pasakas dāņu valodā.

Dāņi ari tai ziņā bijuši laimīgāki, kā jau agrāk, pilnīgu

nacionālu brīvību baudīdami, savai literatūrai pratuši pa-

šķirt cclv pasaulē. Tā kļuvis pazīstams ari Andersens.

Viņa ilgais mūžs un ceļojumi, kā ari rakstnieka tieksme,

nākt sakaros ar ķēniņu galmiem, šo popularitāti vēl pa-

vairojuši.

Andersena pasaku skaits īsti prāvs. Apsīšu Jēkabs

sniedzis pasaku pilnīgu tulkojumu un tas sadalās: L sē-

jumā — 17, 2. sējumā — 30, 3. sējumā — 36, 4. sējumā —

22, 5. sējumā — 26 um 6. sējumā — 20, bet pavisam kopā
151 pasaka. Tas ir ievērojams darbs mūsu tulkojumu
literatūrā.

Dāņu rakstnieks Ansis Kristiāns Andersens dzimis

1805. g. no nabadzīgiem vecākiem un piedzīvojis tikpat
raibu, cik laimīgu mūžu. Apdāvināts ar bagātu fantāziju,
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jūtīgs, tomēr centīgs un pēc garīgas pilnības tvīkdams,

Andersens daudz mācās, kamēr beidzot atrod savu īsto

darba lauku — episko dzeju, un sevišķi pasaka paliek

viga mākslas īstais žanrs. Savā dzīvē rakstnieks bija

liels savādnieks un bērnišķīgi godkārīgs. īpaši viņam

glaimoja goda parādījumi no ķēniņu puses. Loti labi viņš

satika ar Dānijas ķēniņu namu, kurš Kristjanu Andersenu

uzskatīja kā nacionālu lepnumu un to visādi pabalstīja.

Mira Andersens augustā 1875., bet 1881. g. Kopenhāgenas

ķēniņa dārzā, kur viņš kā nabags jauneklis, pirmoreiz

ienācis pilsētā bij nosēdies apēst savu sviestmaizi, viņam

tagad uzcelts piemineklis.

Andersens savās pasakās labprāt sargās no -kailas

pamācības. Viņš to neapjož kā mežavīrs jostu ap kažoku.

Andersena pasaku morāle nepelna īsti šī vārda, drīzāk

saucama par domu, par ideju un ieausta jau pašā pasakas

audumā. Varbūt lasītājs vai klausītājs to uztver, varbūt

ari ne, bet viņš var apmierināties ar pasakas fabulu vien,

viņas gleznaino izteiksmi un optimistisko garu. Jāuzsver,

ka Andersens savā iekšējā būtībā caurcaurim optimists:
viņš tic dzīvei, cilvēkiem, ari nelaimei, jo zina, ka tā uz

labu. Tā pasakā „Vēja dzirnavas" (V. sēj., 115. 1. p.)

Andersens stāsta par vējenīcām, kas lepnas savā garā un

izskatā, apzinās, ka tās ļoti gaiši apgaismotas, tā

iekšēji, kā ārēji, no iekšienes tās apgaismo saule un mē-

ness, bez tam viņām vēl stearīna un tauku sveces un ellas

lampiņas. Bet kādā dienā dzirnavas nodeg. No viņu

godības paliek pāri tikai pelnu kopiņa. Bet melderis ir

izglābies. Tas uzceļ jaunas skaistas dzirnavas, kas tik

loti līdzinās vecajām, ka cilvēki atkal teica: „Lūk, kur
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kalna gala lepnas dzirnavas." Autors ar to grib teikt, ka

ārējais, formā tvertais zūd, iznīkst, bet gars rada atkal

no jauna, arvien tuvodamies lielākai pilnībai.

Noslēdzot Andersena pasaku sesto sējumu, Apsīšu

Jēkabs paskaidro sava darba sākumu un gaitas. Viņa

pirmie Andersena pasaku tulkojumi iespiesti literatūras

un mākslas žurnālā: „Pagalms" (1881./1882.), atsevišķās

grāmatiņās Andersena pasaku virknes iznākušas Val-

mierā pie Zolmaņa 1885. un 1887. g. g. Divdesmit gadu

vēlāk (1907.) Andersena pasakas Apsīšu Jēkaba tulkojumā

sāka izdot Derīgu grāmatu nodaļa un līdz 1915. g. izdeva

pavisam 9 burtnīcas.

Pasaules kara laikā (1915./1916.) Apsīšu Jēkabs, turē-

dams vaļu, pabeidza lielo darbu, kuru tad 1925. g. iespieda

un izdeva A. Gulbja apgādniecība.

Apsīšu Jēkaba tulkojums latvisks, piesātināts ar lat-

vju valodas garu un tiem latviešu valodas figurāliem iz-

teicieniem, kādus pazīstam jau no viņa paša rakstiem.

Apsīšu Jēkaba tulkojums nevien pavairo mūsu klasisko

tulkojumu literatūru, bet noder kā vērtīgs audzināšanas

līdzeklis jaunatnes tikumu un skaistuma sajūtas izkop-

šanā. Tas pats, ko varam teikt par mūsu pasaku mei-

stara Skalbes pasakām, ka viņas var lasīt ar vienādu in-

teresi lieli un mazi, sakāms ari par Andersena pasakām.
Pats tulkotājs pie sava darba piesprauž šādu piezīmi:

„Prieks man bija jau jaunībā bērniem stāstīt pasakas,

kad tie man nosēdās uz ceļu galiem, vai ari sastājās ap-

kārt. Lai nu tas pats prieks notiek ari vecumā.
— Lai šīs

pasakas palīdzētu vairot jaukumu un prieku dzīvē, jo

prieks met laipu no iaunības uz vecumu, priekā sastopas
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jauni un veci." Tas būtu ari tas, ko sacerētājs gribējis dot

ar savām pasakām (Andersena pas. VI., 5. I. p.).
Par Apsīšu Jēkabu kā valodnieku spriež profesors

E. Blese („Latvī", 2292., 1929.), ka ar Apsīšu Jēkaba nāvi

zaudējam „ne tikai ievērojamu rakstnieku, bet ari ideālu

savas dzimtas valodas pratēju un pazinēju, cilvēku ar

lielām valodas spējām, kam bija ari plašas- teorētiskas

intereses par valodu un valodniecību."

Savus pētījumus un novērojumus par mūsu valodu

Apsīšu Jēkabs sakopojis grāmatiņā ..Ka man rakstīt"

1927.). Ja ari visos spriedumos, sevišķi tas sakāms par

participiem ar galotni „ošs" no tranzitiviem verbiem,

Apsīšu Jēkaba norādījumiem nevarēsim sekot, taču daudz

būs tādu gadījumu, kad viņa paskaidrojumi par valodas

tīrību un pareizību katram būs vietā. Mazāk praktiska,

bet vairāk skaidri teorētiska nozīme ir Apsīšu Jēkaba

pētījumiem par viņa šaurākās dzimtenes (Lizuma) izlok-

sni. Pirmais pētījums „par lizumiešu izloksni ievietots

Zinību komisijas 17. rakstu krājumā (1914.), turpinājums

ar papildinājumiem Filologu biedrības pirmā rakstu krā-

jumā (1921.). „Šeit Apsīšu Jēkabs parādās kā ideāls sa-

vas izloksnes pazinējs, un viņa darbi noderējuši par labu

paraugu ari jaunākiem izlokšņu pētītājiem un aprakstī-

tājiem" (turpat).

Rosīgi Apsīšu Jēkabs piedalījās ari valodnieku orga-

nizācijās. «Neskatoties uz savu sirmo vecumu," liecina

valodnieks E. Blese, — „Apsīšu Jēkabs gandrīz bez izlai-

duma ir apmeklējis visas komisijas sēdes, bagātīgi no sa-

viem vārdu krājumiem sniegdams sastādāmai vārdnīcai.

Piedalīšanās šinīs sēdēs viņam bija sirds lieta, un viņš ne
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tikai deva paskaidrojumus par nedrošiem vārdiem, bet

bieži vien pats gādāja jaunus materiālus. Tikpat cītīgi

viņš piedalījās ari Latviešu filologu biedrības sēdēs." Ap-

sīšu Jēkabs bija ari tās goda biedrs.

Apsīšu Jēkaba valodas skolotāja bija tauta. Tās vidū

dzīvodams, viņas valodā klausīdamies un viņas valodas

garu iesūkdams, Apsīšu Jēkabs izkopa savu valodu, pada-

rīdams arvien bagātāku savu izteiksmi. Bet tiklab savos

stāstos, kā citos rakstos Apsīšu Jēkabs nekad nepalika
formas vergs. Klausīdams savai iekšķīgai stiprai valo-

das izjūtai, Apsīšu Jēkabs neikreiz rēķinājās ar gramati-

kas sīkumiem, kas sevišķi sakāms par prepozicijas

„priekš" lietošanu. Apsīšu Jēkabam bija pareizā izmaņa,

ka valodas lielais dzīvības spēks slēpjas domā, saturā.

Liela doma, liels saturs pasaules literatūras pieminekļos
kā monumentālas statujas paceļas mūsu gara acu priekšā
vēl pēc gadu tūkstošiem, kamēr domu nabadzību nespēj

aizsegt grezni izpušķots stils. Katra liela doma nes pati

savu stilu —
tas klasiskās literatūras pieminekļu noslē-

pums, sākot kaut ar tādu vientiesīgu mūsu tautas dziesmu

kā: „Saulīt' tecēj' tecēdama" un beidzot ar stila ziņā

majestātisko bībeles ievada stāstu par pasaules radīšanu.

Domas valdošo nozīmi valodā, stilā sapratis ari

Apsīšu Jēkabs. Jau 1890. g. sarakstītā tēlojumā: «Bil-
des tautas dziesmās" viņš uzsver („Apsīšu Jēkaba Kop.
raksti 11., 6. 1. p.), ka „rakstu zīme nokauj, gars ir, kas

dara dzīvu." Kā gara atdzīvinātājus Apsīšu Jēkabs vis~

ūrms saprot tēlus, ko atrodam tiklab bībelē, kā tautas

dziesmās. „Viens tēls te nāk aiz otra, mēs aizmirstam

pavisam, ka tie cilvēka mutes vārdi, bet redzam tik gar



102

gara acīm ejam bildi pēc bildes, mākslīgā, un tomēr

dabiskā, dzejiskā sakarā" (turpat).

Gleznas, par kurām te runā Apsīšu Jēkabs, nav vēl

svarīgākās. Ari tās veido, atdzīvina un apstaro gars,

doma. Tas pats Apsīšu Jēkaba tēlojums, neraugoties uz

gleznu bagātību, nepieder pie rakstnieka labākiem. Dzī-

ves un dzīvības gara caurstarots paliek Andra tēvs,

Made, Dumbrāju dzimta, „uļi" un citi, tāpēc ka te pats

rakstnieks, karstās dvēseles ugunīs iededzies, radījis dzī-

vības pilnus tēlus un atvēris dzīves lielo grāmatu.

Runājot par Apsīšu Jēkabu kā valodnieku, jāatzīmē

viņa nostāšanās pret latiņu burtiem. Ari savus kopotus

rakstus, viņš iespiedis gotu burtiem (patiesībā, pēc seno

grieķu alfabēta veidotiem). Notecējušais laiks pietiekoši

pierādījis, cik labi Apsīšu Jēkabs uzminējis tautas gaumi

un vēlēšanos šinī ziņā. Latiņu burtus varam aizstāvēt un

tie mums jāaizstāv ar to, ka šie burti mūs zināmā mērā

tuvinātu kultūras ziņā lielajām Vakareiropas kultūras tau-

tām — angļiem un frančiem. Tas vien ir diezgan svarīgs

iemesls, lai mūsu jaunā paaudze, kā tas ari pašreiz notiek,

pārietu uz latiņu burtiem.

Apsīšu Jēkaba valoda liecina vēl vienu — ka valodas

iekšķīgo ritmu, valodas plūduma melodiskumu un harmo-

niju vispirms rada apkārtne, vide, dzīves nokārtošanās un

laiks. Apsīšu Jēkaba valoda nes sevi lauku dabas mai-

gumu un plašumu, lauku nakts debess zvaigžņu mirdzumu

un gāršas šalkoņu, tikko uzartas zemes smaku un siena

vālā nopļautās zāles smaršu. Apsīšu Jēkabs necenšas ne

pēc atsevišķu vārdu īsuma, ne teikuma īsuma. Raiņa re-

volucionārais vārdu īsums un neoloģismu pārmistrotais
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stils Apsīšu Jēkabam nav pieņemams. Katrs savas pa-

audzes un savas garīgās pasaules bērns. Katrs liels māk-

slinieks, tikai savā veidā, katrs savā sejā!

Bet lielākais, ko Apsīšu Jēkabs ari valodas laukā strā-

dājis, paliks viņa labāko rakstu krāšņais stils. Pie tā nāks

paaudžu paaudzes, protams, ne lafr to atdarinātu, bet vei-

dotu savā darbā jaunā krāšņumā.
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iv veior tautas pārstāvjus, kuri parlarnj
nākuši, rada valdību, kas tādā kārtā vienmēr atbilst

?ribai. Pie tādas valsts iekārtas tauta pate sevi pa

valddt tautas griba.

Šī teorija mūsu dienās valsts tiesību zinātnē pieč

vairs neatron. «Tautas griba» ir nereāla fikcija, iedomi,

Patiesībā nav, un ja arī tāda būtu, tad nav līdzekļu, k)

skaidrot, vai ļaut tai izteikties, jo visas vēlēšanu sistēii

iik sarežģītas tā >arī izdomāja un cik taisnīgi viņas te

1. zlikās, praksē nekad nevar novest pie kādas «visj

2
vai «tautas» gribas noskaidrošanas, ko mēs jau aprāj
nūsu Saeimas vēlēšanu iznākumiem («Burtnieka» 5. r

ko pilnā mērā var attiecināt arī uz visām citām vēlē

stēmām.

Reprezentātīvais parlamentārisms (kā «tautas gril
6*

plūdums ne teorētiski, nedz praktiski pārbaudījumu n<

rējis. Tas jāatzīst arī šīs sistēmas aizstāvjiem, un ti

savai sistēmai lūko atrast citus pamatus. Viņi atzīst,

amentāriskā iekārta nedibinājās uz kādu neesošu «tau

1. dv«, bet attaisno viņu ar to, ka tomēr viņa ir visērtāk

-> snākais un drošākais ceļš, kā tikt pie valsts labas pā

Atzīdami rcprezentātīvā parlamentārisma teorētiskos t
'

:iskos trūkumus, viņi atroiiv ka relātīvi tā tomēr Vi
"

/a'sts pārvaldes sistēma, pie kuras jāpieturas, kamēr

tav atrasta.

Ir skaidrs, ka ar to parlamentāriskā valsts iekārt

stādīta pavisam citā perspektīvā. Tā vairs nav kā

straktas taisnības idejas, «tautas gribas» iemiesojurr

pats par sevi pareizs, neatkarīgi no viņa politiskām sel<

gluži otrādi, ir atzīstams un pieņemams par tik, par

dod vēlamos praktiskos panākumus, radot noderīgu va

dību. Izejas punkts un mēraukla vairs nav abstraktā

un uzdevums vairs nav tās iespējami pareiza un kons

izvešana dzīvē, bet praktiskais iznākums
— valstij 1

piemērotā valdība.



valodā ķ skaņa jau bijusi pārvērsta par c. Bet no tagadējo

| vācu senčiem latviešus un leišus priekš 13. gadsimteņa šķīra

i prūšu uh slavu ciltis, un nav mums arī nekādu ziņu, ka priekš

I 12. gadsimteņa bijusi jūras satiksme starp Baltiju un tagadējo

i «vācu» zemi. Tāpēc var rasties domas, ka vecā Vāca (se-

! nāk: Vak ja) nav meklējama tagadēja Vaczeme, bet gan

Skandināvijā, un tieši Zviedrijā. Jau mirušais leišu valodnieks

K. Būga bija aizrādījis, ka gotu vēsturnieks Jordans min starp

Zviedrijas dienvidu ausit rumu ciftīm arī kādu «Vagoth», un

izteicis domas, ka šī forma radusies no vecāka salikteņa

Vākja-goth, ar ko apzīmēti it kā «Vācas goti»; no turienes

tad nu radies arī leišu vārds Vo ķ a un latviešu Vāca. Ar

šādu uzskatu labi saskan arī mūsu tautas dziesmas, piemēram:

Ar saulīti saderēju

reizē tikt Vāczemē;

jau saulīte Vāczemē,

es vēl jūras saliņā. BW. 30700,2.

Vai nu Jordana «Vagoth» ir tiešām «Vācas goti», par to

var arī šaubīties. Bet ka vecā «Vāca» tiešām mek.ējama Zvie-

drijā, par to skaidri liecina somu vārds Voion-maa (maa
ir «zeme»), ar ko somi, kā manaizrāda profesors E. Setālā, sauc

Olandi un Gotlandi; šim vārdam var būt pamatā, kā man

raksta nūle minētais somu zinātnieks, tā pati forma, *V āk j ā,

no kam leišu Voķa un latv. Vāca. Varam saprast, ka ar «vācu»

vārdu vēlāk, kad šurp brauca ne vairs zviedri, bet tagadējo

■ vācu senči, esam sākuši saukt citus iebraucējus no rietumiem.

J. Endzelīns.

Piemiņas lapiņa.

Apsīšu Jēkabs t

(īstais vārds Jānis Jaunzems).

Kas gan nepazīst Apsīšu Jēkaba pēc viņa darbiem, kas

kļuvuši klasiski un paliks par tādiem paaudžupaaudzēs? Daudz

r
mazāk viņu pazīst kā cilvēku, personu, īstenībā personību—tik
viengabalainu, skaidru, atklātu, nelokāmu savas dzīves pamat-

Principos, ka to citādi nevar atcerēties, kā vien ar liegāko god-

bijību un simpātiju.
Raksturodams savu tēvu, Apsīšu Jēkabs saka, ka viņš

bijis «viss viens cilvēks, viena gabala, kas dega par taisnī-

bu, vienotu ar kristīgu mīlestību — tā bija reti apdā-



vinata personība, kas viņa izteicas». Visu to pašu var teikt

arī par Apsīšu Jēkabu.

Pamattonis visā viņa dzīvē ir d z i 1 a, dzīva rel i ģ

zitāte, kuras apgarots ikviens solis viņa dzīvē, ik

darbs viņa mūžā. Tā, piem., runājot par bērnu audzinās

viņš saka, ka bērni nav pārlieku jāierobežo, tiem jāļauj1

augt un attīstīties, bet ar vienu nosacījumu — lai tic nepar

tās robežas, ko sprauž Dieva prāts un likums. Tad kā v

Ikiem, tā sko'otājiem jāuzstājas ar visu nopietnību mn pat

dzfību.

Šo Dieva prāta pildīšanu Apsīšu Jēkabs tur par augs

likumu visā savā dzīvē, neatkāpdamies no tā nekur un nek

apstākļos. Arī Komunistu varas laikos, viņš nemitējās;

dināt pat skolotāju sapulcēs: «Nepiemirstiet Dievu!»

Otrs raksturīgais vilciens viņa personībā — reti (

savas mājas, ģimenes, dzimtenes mīlestība. Visā s

mūžāApsī š v Jēkiab s na v bijis ārp v s dz i n i

nes robežām, un nav inekad ilgojies izkļūt no tām.

gan tam laba galva un prāts nesas uz mācīšanos, tomēr

kā pats stāsta, skolā juties kā svešumā, un tikko tikko

das viņu iedabūt Cēsu apriņķa skolā, jo viņš ne labprāt gr

turieni aiz tā iemesla, ka viņam žēl atstāt savas mājas v

men.i. No pašam jaunām dienām viņš mīl zemi, zemes d;

tīri organiski, sapņo par jaukumiem,kas saistīti ar riju ru

labprāt rīkojas pa linu mārku...

Vēiāk šī sava zemes stūrīša mīlestība paplašinās mīle

pret visu dzimteni, dzimtenes ļaudīm, ko Apsīšu Jēkab

skaisti tēlojis savos darbos.

Ja varbūt no visu to ļaužu galerijas, kas sastoņamLApsīš''■
Jēkaba darbos, visvairāk lasītāju saista Andra tēvs «Bagjrros-ļ
rados», tad tas arī nav brīnums: tas autoram visradnieciskāks ļ
un droši vien tāpēc visdzīvāks.

Kluss, dziļš un krisallskaidrs bija mūsu Apsīšu Jēkabs, ar:

īstu veca latvieša zemnieka dvēseli. J
Klusa bija arī viņa pēdējā gaita Meža kapos, kaut gan šo ļ

cēlo cilvēku pavadīja lieli ļaužu pulki: tā viņš pats bija vēlē-

jies ...

Tomēr šinī klusumā visvairāk varēja izjust mūžības va-

lodu. L. A.





Manā izdevuma iznāk:

viri dzīvē un darbā".

Sērijā ietilpstošie darbi apgaismo ievērojami! un nopelniem ba-

gātu cilvēku dzīves un darba sāju.nu

Iznākušas šādas grāmatas:

Līgotnu Jēkaba — Krišjānis Valdemārs. Maksā Ls 0,90.

Līgotnu Jēkaba -- Juris Mancelijs. Kristaps Flrekers.

Ernsts Gliks. Maksā Ls 0,80.

0 ao e v s k a s Kristaps Kolumbs un Amerikas atrašana.

Maksā Ls 0,90.

A. Ventmalnieka Kurpnieks Toms Edvards. Maksā

Ls 0,30.

Līgotnu Jēkaba — Kronvalda Atis. Maksā Ls 0,70.

P. B i r u k o v a Dioģens. Maksā Ls 0,70.

N. Karinceva — Tomass Edisons. Kādas dzīves stāsts.

Maksā Ls 0,70

Līgotnu Jēkaba — Vecais Stenders. Maksā Ls 0,80.

Līgotnu Jēkaba — Juris Alunāns. Maksā Ls 0,70.

Gobas Alfrēda — Juris Neikens. Maksā Ls 0,70.

Gobas Alfrēda — Jēkabs Zvaigznīte. Maksā Ls 0,90.

Līgotnu Jēkaba
— Auseklis. Maksā Ls 0,70.

A. Jessens.
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