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BURŽUAZIJA UN MĀKSLINIEKS.

Jūs domājiet, ka manam darbam

jābūt vismaz „labam darbam"? Kas

ir labs un kas ļauns? Ne vienam ne

otram nav nozīmes priekš manis. Die-

višķigais ir Dieva darbs, cilvēcīgais —

cilvēka darbs. Mans darbs nava ne

dievišķigs, ne cilvecigs, viņš nava ne

patiess, ne labs, ne brīvs, bet tikai

mans. Viņš nava kopējs darbs, bet

īpatnējs, tāpat kā Es.

Max Stirner

(Der Einzige und sein Eigentum.)

Buržuāzija un mākslinieks, — kāds neizmērojams
bezdibens starp šiem abiem, kāda nesaskaņa! Kāds

antagonisms un neizkarojama kauja no sen laikiem!

Zināms, starp īstu mākslinieku un īstu buržuāziju.
Ormuzda karš ar Arimanu, dzirkstele slāpējošos
pelnos. Neskatoties uz zināmas šķiras paziņojumiem,
ka mākslinieks, dzejnieks, esot buržuāzijas kalps un

viņas ideju nesējs, viņas sāpju, morāles un mērķu

izteicējs — viņš tomēr mūžigi izdzīts, salkstošs, viens

un nesaprasts, nerimstošs protests pūļa t. i. buržu-

āzijas dzīvei. Atminēsimies tikai karsti mīlētajā

Heines, traģiski-idealā Dantes, ziedu skaistā Uailda

(Wilde), visu satriecošā, postošā Ibsena, sāpēs un

vientulibā sadegošā Nietcšes, mūsu pašu skaidrā

Poruka un simtu un tūkstošu citu likteņus. Kurš no

viņiem nava vajāts no buržuāzijas, no šīs bagātās,
«pabalstošās" un pūstošās buržuāzijas? Kamēr rakst-

nieks, mākslinieks apmierinājās ar viņam pasniegto
kumosu, viss iet labi, bet tiklīdz viņš pieliek roku,
atsedz čaukstošo zīdu, lai rāditu pasaulei izvirtušās

miesas un nogremdējas dzijak šo „labott

psicholoģijā,
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lai viņu kropļu dvēseles izvestu kailas tiesas

priekšā — tad nost ar to! Tad šī buržuāzija ne-

taupa nekādus līdzekļus, lai satriektu „atkriteju
a

.

Tā tas ir bijis visos laikos, ir tagad un būs vēl ilgi,
kamēr cilvēkā cilvēks nebūs dzimis.

Bet ne tas vien. Mākslinieks nedrīkst aizskārt

buržuāzijas tukšo dzīvi, lai netiktu no viņas iznīci-

nāts. Bet viņš nedrīkst ari pasivs būt. Ja viņš

grib dzīvot, viņam vajaga kalpot. Viņam vajaga
savu talantu izlietot, apdziedot un izteicot to, kas

viņam svešs — sabiedribas un stiprākās šķiras ide-

ālus, un ja viņš to nedara — ari tad viņš ir nederigs
un iznīcināms. Un labākā mākslinieka pazīme —

sabiedribas ienaids pret viņu, pūļa un buržuāzijas
dusmu kliedziens pret viņu.

Vēl cilvēce ir vergu stāvoklī. Vēl individa augstā-
kais bauslis pēc katras1) buržuāzijas ieskatiem ir

kalpošana. Tev būs kalpot: Dievam, valstij, zinātnei,

tautai, sabiedribai, idejai, nākotnei, brīvibai, morālei

v. t. t., bez gala un bez gala. Un posts tam, kurš

negrib kalpot! Posts tam, kurš par galveno tura

izteikt sevi, ar savām kļūdām, sapņiem, domam, ar

savu pasaules ieskatu. Izteikdams sevi, neskati-

damies ne pa labi, ne pa kreisi, mākslinieks aiz-

mirsis, ka sev kalpošana nava „kalpošana" un viņš
tiek saukts buržuāzijas tiesas priekšā.

„Tu neesi man kalpojis", saka buržuāzija, „tavi

ceļi nava mani ceļi, tavas domas nava manas domas.

Atbildi par saviem darbiem!" Un mākslinieks ir uz

apsūdzēto sola. Bet tā ka buržuāzija ir kā simt-

galvains pūķis un parādās gan morālē, gan politikā,
gan zocialismā, tad sākas mākslinieka likteņa tra-

ģēdija — viņa neatņemama pazīme.
Pirms runāt par buržuāzijas tiesu un viņas attic-

x ) T. i. politiskas, zocialistiskas buržuāzijas. Par pēdējo būs

runa tālāk.
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cibam pret mākslinieku, mums jāizdara mazs pētijums.
Ronas jautājums: ko tad īsti sauksim par buržuāziju,
lai zem viņa netiktu saprasti cilvēki, tur nepiederoši
un netiktu ari atsvabināti viņas īstie piekritēji.
Buržuāzija — jēdziens plašs un daudzējādi saprotams.
Pieklauvēsim pie šī elka, lai izzinātu viņa sastāvu,
viņa saturu.

Griežamies pie vārda etimoloģiskās puses. Vidus

laikos par birģeļiem, buržujiem (bourgois, Biirger)
sauca ļaudis, kas dzīvoja pilsētās, slēgtās sabiedribās,
zem stingrām sabiedriskām dogmām. Pilsētas bija
ar mūriem nocietinātas, noslēgtas. Tāpat ārigi aiz

mūriem, kā iekšķigi aiz savām dogmām dzīvoja
„buržuji". Pilsētu vaļņi sabruka, bet viņu iemīt-

nieku vārds palika. Ar sētu apžogots, iemūrejies —

lūk, galvenā buržuju pazīme. Tā ir palikusi līdz

mūsu dienam. Atkritējus, «ķecerus", zinātniekus,
kas nepiekrita birģeļu domam un neatzina viņu

dogmas — tos stiepa uz sārta, kā savus ļaunākos
ienaidniekus. Lūk, otra pazīme: iznīcināt visu, kas

nesaskan ar viņas (buržuāzijas) ieskatiem, vienalga —

reliģijā, politikā — nost ar to! Un kur mēs ari ne-

pieklauvētu šim elkam, visur dzirdēsim šīs divas

galvenās skaņas.
Daudzi teiks: tas bija, bet tagad nava vairs!

Maldāties! Kā viss pasaulē, tāpat ari buržuāzija
savā ziņā padota attīstibai. Viņas dogmu saturs var

mainities, viņa var palikt pat izglītota, „humana",
viņa var iznīcināt savus pretiniekus par gluži ko

citu, nekā agrāk, bet viņa ir un paliek buržuāzija:
ar mūriem ieslēgta un gatava satriekt katru, kas

nepadodas viņas noteikumiem.

Paskatāties kādu attīstibas gaitu ir nogājusi bur-

žuāzija. Par ko dedzināja Savonarollu, Husu un

tūkstošus? Par Dieva zaimošanu? Bet tagad katrs

birģels Dievu zaimo, tagad viņi pat ateisti palikuši
un lielās ar to. Par uzmusinašanu uz dumpi pret
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valdibu? Bet vaj tad mēs nezinām, ka mūsu dienās

viņi paši, buržuji, taisa pat revolūcijas? Visu viņi
ir salauzuši. Jā? Vaj visu? Paskatāties tuvāk šai

pūli aiz mūriem. Aiz morāles, tikumibas, mākslas,
aiz zocialisma mūriem. Ja, no ka visa šie birģeļi
necej sev tagad mūrus ap savu sabiedribu. Ir pat
mūri no Marksa mācibam, pat vārds ir pieņemts
cits —zocialisms! Neuzbudināties, aiz šiem mūriem

sēd viņu elks: kalpošana idejai, sabiedribai, prole-
tariātam — kas ir pret to — tam jātop iznīcinātam!

Kas piesiesies pie mūsu idejas, valsts, tikumibas —

labi, kas nekalpos viņai — tas ir «ķeceris", — uz

sārta ar to! Kā redzams, tikai materiāls ir cits un

cilvēki citi un dogmas ari citas, bet buržuāzija ir tā

pati. Visbīstamākais vārds priekš buržuāzijas ir

brīviba, vienalga, vaj brīviba politikā, morālē, mākslā,

vaj personiga vaj sabiedriska. Pie buržuāzijas, no

mākslinieka, kā ari no cita stāvokļa skatoties, nava

pieskaitāmi tikai kapitālisti, birokrāti, muižnieciba.

Buržuāzija, īstā, netīrā, «garigā" buržuāzija sastāv

no visām ļaužu šķiram, ieskaitot ari zocialdemokratus,

kuri pēdējā laikā tik svēti lād «buržuāziju", iedomā-

damies zem šī vārda savus pretiniekus.
Priekš mums turpreti ir vienalga, vaj mūsu brī-

vibu ierobežo aiz tērauda bruņām slēpies dižkungs ar

zobenu rokā, vaj aiz dogmatiskā «marksisma" mūriem

proletariāts, kurš piedraudē mums nāvi tāpēc, ka

mēs viņam un viņa idejai «nekalpojam". Visus

viņus saraudzējis viens un tas pats raugs: dogma.
Tāpēc runājot par buržuāziju mēs sapratisim vien-

mēr tikai to cilvēku sabiedribu, kura atļauj māksli-

niekam tēlot tikai līdz zināmām robežām, bet kas

pāri par to, «tas ir no ļauna".
Tie laiki ir pagājuši, kad savus buržujiskos dvē-

seles elementus varēja slēpt zem vārda zocialdemo-

krats, radikāls, nacionālists vaj citiem. īstais bur-

žuāzijas gars, kā smaga līķu smaka, spiežas cauri
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un izrāda sava īpašnieka iekšieni — nodod viņu.
Par vergiem mēs tagad saucam katru, kas pēc
«baušļiem" dzīvo, vienalga, vaj tie būtu Mozus, vaj
Marksa baušļi. Ne viens, ne otrs no abiem pravie-
šiem nava vainigi, ka ļaudis no viņu mācibam sev

izkaluši pašinkvizicijas rīkus.

Tāds buržuāzijas garigais saturs un būtne. Grie-

zīsimies tagad pie mākslinieka un apskatisim viņu.
Kā katrai «buržuāzijai" bīstamākais vārds ir brī-

viba un mīļākais dogma, tā katra patiesa māksli-

nieka iekšējā pazīme ir gluži pretēja. Mākslinieks

bez brīvibas nevar radit, un kas rada zem dogmas —

nav mākslinieks. īsts mākslinieks savos darbos stāv

vienmēr ārpus katras buržuāzijas, viņa ideāls —

skaistuma un cilvēka pilnibas ideāls — viņu iznes

kā ērglis uz kalngaliem. Viņa gars, kas ieliets viņa
sacerējumā kā formā — tas dod viņam mākslinieka

vārdu. īsts mākslinieks nekad neradīs ar nodomu

kalpot kādai «šķirai", viņš radīs ar nodomu iemiesot

savu ideālu formā un ko teiks viens otris par to,
tā vairs nav viņa daļa. Ikkatris, kas lasijis Knuta

Hamsuna «Mistērijas" vaj «Panu", teiks, ka Ham-

suns ir liels mākslinieks, nemaz iepriekš neprasidams,

vaj Hamsuns pieder pie «proletariāta", «buržuāzijas"
vaj kādām citām partijām.

Hamsuns, Nietcše, Uailds — ir izteikuši tikai sevi,
savas dvēseles mokas, gaviles un ilgas. Viņi ir ņē-
muši iz sevis, viņi nava sniegušies «buržuāzijas"
teoriju apcirkņos, lai tur ņemtu sev materiālu — lūk

galvenā mākslinieka, raditaja pazīme. Un visi viņi
nolādēti no «buržuazijam": no zocialistiskās, no mo-

rāliskās, no zinātnes buržuāzijas, tāpēc ka viņu elku

priekšā nava locijuši savas galvas. Un viņu un visu

mākslinieku traģēdija ir tā, ka viņi iedrošinājušies
būt individueli. Individs — svešs vārds tagadējai

sabiedribai, viņa brīviba — vēl svešāks. Un kamēr

attīstibā nebūs sasniegts tas attīstibas posms, ka
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cilvēks no sabiedriska dzīvnieka kjūs par brīvu

individu, ikkatra mākslinieka dzīve būs traģēdija —

nebeidzama cīņa pret visām «buržuazijam".

Man acu priekšā mūsu latviešu rakstnieks-māksli-

nieks un mūsu buržuāzijas un cīņa starp viņiem.
Man gribētos kaut drusku palūkoties tuvāk šai cīņā.

Ka visur Vakareiropā, tāpat pie mums katra jauna
strāva vaj parādiba daiļliteratūrā sastapa skaļu bur-

žuāzijas protestu. Atminaties tik piem. naturālisma

parādišanos pie mums ar Zudermaņa un Zola sa-

cerējumiem. Un kāpēc? Tāpēc, ka rakstnieki bija

gājuši tālāk par buržuāzijas norādito strīpu un pār-
kāpuši viņas morāles tēzes. Kurš varēs saskaitit

„Balt. Vēstneša" toreizējos rakstus pret naturālismu

un naturālistiem. Sauca, ka naturālisti gribot dzī-

vot kaili alās — tie jau esot tie, «brīvie cilvēki",
mežoņi. Atminaties kādu nervu satricinājumu iz-

sauca Zeltmata pirmie gabaliņi par vīrieša un sie-

vietes sakariem. Buržuāzijas mammas un meitas tu-

rēja autoru par tīro briesmoni. Atminēsimies tālāk

Fallija «Nelliju", vienigo ši autora gabalu reālistiskā

stilā. Pūlis, tie, kuri aiz žogiem un mūriem sēd un

savas «tikumibas" saldos augļus ēd, uzkūra sārtu.

Trīsceturtdaļas latviešu preses bija malkas nesēji
un dažs labs jutas glaimots, ja varēja teikt vārdu

pret «nedzirdētām neģēlibam". Un naturālistisku daiļ-
literatūras darbu autori tika cepināti bez žēlastibas.

Bet kas notika? Naturālisma plūdi pārpildija ari

krievu literatūru, jaunas domas, jaunas idejas sa-

grāba pūli un beidzot šis pats pūlis, buržuāzija, sāka

lepoties ar reālismu.

Atminēsimies notikumus, kas saistiti ap Fallija

«Ziedoņa sapni". Latviešu dzīve tai laikā bija kā

saglumējis dīķis. Daile, literatūra, teātris, masu un

sevišķi «inteliģences" ideāls bija sastinguma stāvoklī.
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Vajadzēja tikai pielikt pirkstus, pie viņu apglumē-
jušās dzīves, lai visi kā melns pūlis saceltos pret

atkritēju. Fallijs sapņo savu «Ziedoņa sapni" par
dailes pamošanos; par tautas apburto dvēseli, par

tautas augšāmcelšanos. Vēl līdz šai dienai nava

mūsu daiļliteratūrā skaistākas dzejas par mūsu slēp-
tākām ceribam un nākošām saules dienam. Un ko

dzejnieks mantoja? No latviešu buržuāzijas un viņas

inteliģences viņš tika nolādēts atklāti un tautas

«labākā daļa" zinibu komisijas vasaras sapulcēs ap-

plaudeja šiem lāstiem.

«Es nezinu neviena darba latviešu literatūrā, kurš

tautai būtu darijis tādu kaunu, ka «Ziedoņa sapnis"—
tā sprediķoja kāds dzejnieks un mācitajs toreiz no

zinibu komisijas katedra. Redz, ko nozīmē dzejnie-
kam izteikt savus ideālus, kuri tik pretēji buržuā-

zijas ideāliem, likt roku pie šo tumsoņu perēkļa.
Un ko darija mākslas kritika? Ari tā atkārtoja

pūļa saucienu un paši labākie no viņiem klusēja
nogaididami, kas būs tālāk.

Un vēlāk? Nebija pagājuši x vēl pieci gadi, kad

sāka izpildities pa daļai tas, ko dzejnieks bija «Zie-

doņa sapnī" sapņojis. Latviešu biedriba! Ko gan

nozīmēja vairs šis vārds un ko nozīmē tagad? Daiļ-

literatūrai, mākslai, patiesai jaunai mākslai nava

vairs sakara ar to.

Tādi bija vienas «buržuāzijas" varas laiki mūsu

daiļliteratūrā. Buržuāzijas rokās bija ne tikai laik-

raksti, kuri čakli un skaudigi uzglūnēja ar savu

mācitaju dogmatiskām acim katram jaunam tēlam

mākslas laukā, bet ari cenzūra, garigā un laicigā
kalpoja viņiem. Šī mašina destilēja caur simts fil-

triem un sēja mākslinieku simts valgiem un kas

nāca cauri, to mēdija mūsu prese.

Bet mākslinieki to nesa un panesa un strādāja
tālāk.

Radās jaunas strāvas, atvērās jauni horiconti lat-
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viešu daiļliteratūrā. Savā nerimstošā, meklēšanā

rakstnieki nonāca pie jaunromantisma, zimbolisma,
misticisma. It dabigi, ka mūsu jaunajai mākslai

bija jāpārdzīvo tas pats, ko tā pārdzīvojusi jau

Vakareiropā, lai nāktu tālāk, iedzīvotos dziļāk cil-

vēces attīstibas gājienā un dvēseles apslēptākās jau-
dās un sajūtās.

Ko darija buržuāzija? Viņa varbūt priecājās, ka

rakstnieks atradis jaunu ceļu un darbu: neaizskārt

vairs viņu dogmas, nejaukties viņu sabiedriskā dzīvē?

Nebūt ne! Tāpat ka naturālisma parādišanās, ari

zimbolisms, jaunromantisms un dekadanss sacēla

lāstus un zaimus mūsu buržuāzijā. Bet ta ka šoreiz

vajadzēja iedziļināties jaunās mākslas būtnē, lai

varētu aptvert viņas dārgumus, bet mūsu «inteli-

ģences" smadzenes nebija uz to spējigas, rakstnie-

kus nenosauca vis par tikumibas ārditajiem, ate-

istiem un t. t., bet par garā vājiem, par trakiem. Un

mūsu patentētie daiļliteratūras kritiķi? Viņi atzina

par vislabāko klusēt vaj laipot, no vienas puses, lai

iztaptu pūlim, buržuāzijai, no otras lai neizrāditu sevi

par neprašām un nespējigiem spriest par jaunajām

parādibam un — patiesibā tādi viņi ari bija un ir

vēl tagad, jo ir lasijusi un lasa tikai dogmatisko
rakstnieku un kritiķu darbus no ārzemju un krievu

autoriem.

Daudzi tikuši nosoditi bez ka viņu sacerējumi būtu

tikuši lasiti, tikai tā pa ausu galam. Bet rakstnie-

kiem vajadzēja ciest un panest. Prese priekš viņu
izskaidrošanās bija slēgta — atvērta turpreti priekš

viņu pretniekiem katrā laikā. Ja kāds mēģināja iz-

teikt savas domas atsevišķos izdevumos, tad bez

zaimiem un izsmiekla vairāk nekā nepiedzīvoja. Kā

spilgts piemērs mums te noder V. Egliša kritika

„Poruks".
Tad laiki spēji mainijās. Nāca revolūcija un sa-

šķēla kā zibens veco pasauli. Vērtibas, kurām va-
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kar pilnigi kalpoja, šodien tika mitas kājām un ko

vakar sauca par noziegumu — šodien bija svēts.

Ari māksla kļuva brīva no cenzūras važām un lat-

viešu rakstniekos pamodās sapņi par pilnigu mākslas

brīvibu. Ak, svētā nevainiba! Latviešu rakstniekiem

ne prātā nenāca, ka vienas iznīkstošas buržuāzijas
vietā ir dzimusi otra ar tām pašām tipiskam bur-

žuāzijas pazīmēm: kas nekalpo manām dogmām, tas

ir mans ienaidnieks, ķeceris, to es iznīcināšu. Šis

buržuāzijas vārds tiek turēts svēts, viņu sauc: zoci-

alisms.

Ar vārdiem šī buržuāzija solija un sola visas brī-

vibas, kādas vien iedomājamas, bet darbos notiesā

katru, kas nedzīvo pēc viņas baušļiem. Tā tas bija
ari ar mākslu. Zocialdemokratija stājās pie mākslas

noārdišanas. Parādijās viens darbs pēc otra un

beidzot viņu gala ekstrēmā «Vecie elki".

Jankavs, šis jaunās «buržuāzijas" apustulis, kādā

strādniekiem nolemtā kalendārā izsakās pastrīpo-
dams, ka zocialdemokratija prasot un atzīstot katras

individualitātes brīvibu. Bet tiklīdz runa par māk-

slinieku, rakstnieku, nāk šis pats brīvibas sludinā-

tājs un vicina cirvi pār to galvām, kuri nedzied

viņa dziesmas un nekalpo viņa jaunajai «buržuā-
zijai". Viņa «brīviba" ir viņa dogma — viņa Erfurtes

programa un viņš līdzigi senlaiku mācitajiem un

priesteriem triec drupās mākslas tēlus, skulptūras,
lai visur uzkārtu to vietā savas Marksa baušļu tā-

feles. Varētu pievest vēl vairāk piemērus — bet

kāpēc! Tie ir visur, katris pats atradīs. Es tikai

gribēju aizrādit uz galveno patiesibu. Priekš māk-

slinieka zocialdemokratija nav atsvabinātajā, bet tā-

pat «buržuāzija", kas to spaida, kalpina, lamā un

draudē izpostit, ja mākslinieks nekalpos viņas dog-
mai. Gluži tāpat ka tie buržuji, ko zocialdemokra-

tija nosauc par «buržujiem".
Un no otras puses? No otras buržuāzijas. Tagad
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būtu jādomā, ka ta aizstāvēdama savu «interešu

izteicējus" māksliniekus par kādiem pirmējie tos

dēvē, atzītu jaunu rakstnieku brīvibu. Maldāties!

Buržuāzija, ka jau teicu, ir tā, kura nevar dzīvot

bez ierobežojuma. Palasāties Andreja Upiša pēdējā
laika kritikas. Šis ir vecās buržuāzijas tipisks kri-

tiķis. Katrā rindiņā spīd cauri viņa žēlošanās un

pamācoša morāle, ka rakstnieks spēris pār strīpu
un grēkojis, vaj nu pret Dievu, morāli, politiku, sa-

biedribu vaj ari pats pret sevi. Šim kritiķim ir tikai

viens liests, uz ta viņš spīlē visus, ar vienu olekti

mēro visus. Viņa «kritika" ir īsta Prokrusta gulta:
kas par garu — nocērt, par īsu — pastiepj! Gadiem

viņš ir kultivējis «buržuāzijas" mākslas ieskatus no

vienas puses, tagad apsviedies uz otru, bet vienmēr

viņam, ka horiconts priekšā ir bijuši dogmu mūri,

robeža, pār kuru iet pāri māksliniekam grēks. Šī

robeža, šis punkts: līdz kurienei, — ir tas apvieno-
tajs, kurā ietilpst tiklab vecā ka jaunā mākslas bur-

žuāzija.
Buržuāzijas mākslas ideāls ir viņu aprobežoto

ieskatu un mazo, niecigo kaislibu ideāls. Un vai

tam māksliniekam, kuram nava spēka un gribas iz-

iet no buržuāzijas jēdziena par mākslu! Tas ari pats
nekad nesapratīs īstas mākslas ideāla. Vecburžua-

zija iecēla cenzūru, kas iznīcinātu mākslinieka spē-
jas. Jaunburžuazijas ideologu karstākā vēlēšanās ir,
kaut nāktu drīz tas laiks, kad māksliniekam būtu

jāierodas zocialdemokratiskajā birojā, lai saņemtu
tematu un formas mērauklu priekš sava nākošā ra-

žojuma.
Ar neizprotamu šauribu noteic buržuāzijas savu

ideālu vispāri un mākslas ideālu sevišķi. Viņi ir

kā malajieši, kas no koka savu dievu izdreijā un

nēsā to azotī vienmēr līdz un kad runa nāk par

«augstāko", izvelk un nostāda to sev un citiem

priekšā: lūk, mans dievs! Bet tie gari, kas ir mek-
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lējuši pēc augstākiem dārgumiem un daiļumiem, kas

lielo brīvibas ideju ir nesuši sirdīs, nevis uz lūpām,
un kas vienigie viņu pareizi ir atzinuši — tie ir

cietuši zem senlaiku tirānu rokas, tie cieš zem ta-

gadējās buržuāzijas, tie cietīs ari nākotnes zocialā

valstī, pirms nebūs atzīta un ieaugusi cilvēces ap-

ziņā individa brīviba, pirms cilvēks nebūs dzimis

zemei. Tas ir mākslinieka liktens, ja viņš brīvs

grib būt savos darbos.

Nava mans uzdevums kritizēt buržuāzijas rakst-

nieku «kritikas*. Es gribēju tikai aizrādit uz «bur-

žuāzijas" un «demokrātijas" saprašanos attiecibā uz

mākslinieku. Māksliniekam ir sava publika, sava

aristokrātija, ka teica Dārziņš. Šī aristokrātija ir

starp kapitālistiem varbūt daudz mazāk, ka starp

proletariātu un šai aristokrātijā ir visi brīvie cil-

vēki, kuri saprot, ka mākslinieks būdams cilvēks

var radit tikai cilvecigo savā mākslā, tikai sevi, ne-

vis otru, tikai vienigo brīvibas un patiesibas ideju,
nevis «zocialdemokratisko" vaj «buržujisko".

Un mākslinieka attiecibā pret pūli? Mākslinieka

kalpošana pūlim? Tas ir tas pats, kas kalpošana

buržuāzijai, jo «pūlis" — ir sakopojums no visām

«buržuazijam", viņas diktators, viņas kara pulks

cīņā pret individu. Nekur pasaules literatūrā nava

gaišāki un saprotamāki norādita pūļa attiecibā pret

individu, ka Ibsena «Brandā". Brands — spēcigais,
vienigais, ved šo übagu baru uz kalniem — visu

vaj neko! nākat! Pēc skaidribas, pēc ideāliem, pēc
atzīšanas! Ar sašķeltām, asiņainām kājām, saplē-
stām drēbēm, visu pazaudējis, viņš tic saviem ideā-

liem. Bet pietiek ziņas, ka fjordā atnākušas siļķes
un aizmirstās pūlim ideāli. Siļķes! Dodiet mums

siļķes un maizi! Tas viss pūļa ideāls. Nolādēti lai

ideāli un skaistums! Un Brands paliek viens. —

(To pašu redzam ari «Tautas naidniekā".)
Viens paliks katrs mākslinieks un vienam viņam
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jābūt un viens būs ari viņa mākslas darbs starp
tūkstošiem. Un velti tāpēc māksliniekam noskumt

un pagurt, ja viņu kādas buržuāzijas «ideologs" no-

stāda zemāk par dzīvnieku. Māksliniekam nava jā-
bīstas un jākaunas, ja viņš neiztop ar saviem dar-

biem vecās vaj jaunās buržuāzijas gribai. Cik tāl

viņš to darīs, viņš pats būs buržujs, savu dogmu un

noteikumu vergs, kurš mūžam kalpo. Es nekalpoju,
es dzīvoju, es sevi izmantoju — tas mākslinieka

dzīves princips.
Laiks ari latviešu māksliniekiem un dzejniekiem

to atzīt un laiks mācities sevi cienit. Līdz šim viņi
ir mācijuši un audzinājuši tautu, pūli, sabiedribu, bet

aizmirsuši sevi, pat kaunējušies sevi cienit. Laiks

būt drošiem, skaistiem un brašiem un nicināt buržuā-

ziju uz abām pusēm. Laiks piederēt pašiem sev.

(1905.) Rakstniecibas Almanachs.



J. Akuratera kopoti raksti, XI, 2

PAR MĀKSLU UN KRITIKU.

Heinrichs Heine saka: «Lielāka nekā visas pirami-

des, ka Himalajs, kā visi meži un jūras ir cilvēka

sirds — viņa ir krāšņāka, kā saule un mēness un

visas zvaigznes, spožāka, un ziedu pilnāka — viņa
ir bezgaliga savā mīlā, bezgaliga kā dieviba ; viņa
ir pati dieviba." Mēs varētu teikt — viņa ir skai-

stāka, kā dieviba! Vaj dieviba ir jutusi kādreiz

tās sāpes, ko cilvēku sirds, vaj viņai ir bijusi reiz

ta ārprātigo tieksme un lepnums būt lielākai pašai

par sevi? Vaj dieviba ir jutusi dzīvibas gaviles,
kas kā okeāns mūžam neklus cilvēka sirdi? Un ja
viena cilvēka sirds ir tik plaša un liela, cik varena

un neizmantojama nebūs tad visas cilvēces sirds!

Caur tūkstoš labirintiem ir gājusi cilvēce un vien-

mēr meklējusi un vienmēr satriekusi elkus un pret
sauli skatijusies. Viņa ir Buddas sāpes un svētlaimibu

jutusi, viņa ir Grieķijas dzīvibas avotā mazgājusies,
viņa ir dzērusi no Kristus patiesibas un sapņojusi
līdz ar Nietcši par visaugstāko cilvēku — pārcilvēku
un varbūt viņa reiz sapņos par cilvēku — dievu. Un

viņa savas sāpes un gaviles ir rakstijusi neizskai-

tāmās grāmatās — dievi viņas sāpes un gaviles

nemirstigas darijuši, lai no sirds uz sirdi runātu

viņas bijušais un nākamais. Palūkojoties uz pasaules
literatūru mums liekas, ka mēs stāvētu ziedošā kla-

jumā un mums ir kā bērniem, kas izgājuši puķainā
pļavā un nezin, ko plūkt, ko atstāt un mūsu dzīve

ir par īsu, lai mēs varētu pārskatit visus ziedoņa
brīnumus. Tad kā šķirot pasaules literatūru? Ko

atmest un ko paturēt? Kas iedrošināsies uzņemties
šo darbu? Un tomēr nava visiem iespējams nodziļi-
nāties literatūras mantu slēptuvēs, lai iznāktu no
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turienes skaists, kā karalis. Bet tauta, kura vēl

vakar gulēja zem tumsas lāsta un kuras mūžs ir

gājis pa vergu ceļiem, cej tagad skatu pret zvaigznēm

un prasa ari sev no pasaules skaistuma daļu. Ko

viņai rādit un ko slēpt? Viss nava iespējams, te

tad jaizpalīdzas ar mazumu un jālūko, lai šis mazums

nebūtu akmens maizes vietā. Acim redzot, te ir

jāuzstāda princips, pie kura turēties, vajaga būt

vienai pamatvērtībai, caur kuru kā caur zeltu var

tikt novērtēti mākslas un literatūras darbi. Mēs

nemaldisimies, ja teiksim, kā lielum liela dala taisni-

bas ir tiem kritiķiem, kuri uz sava uzdevuma ska-

tās no zubjektivu skatu punkta. «Kritika — nava nekas

vairāk, ka partija, personibā," viņi saka un stingri
uzspiež savu zubjektivitates zīmogu un aplūkojot
mākslas darbus — tos ieteicot, vaj neieteicot. Bet

skatoties no tā stāvokja, tad tomēr tādas kritikas

zubjektivitatei jābūt saskaņā ar vispārigiem estētikas

un ētikas jēdzieniem — tas ir, jārunā turoties atkal

pie zināmas mērauklas, pie principa. Kāds tad lai

būtu šis princips? Un te mums atkal nostājas, ka

sfinksa priekšā jautājums: kas ir patiesiba? Mums

jāsniedz tas, kas stāv vistuvāk patiesibai, — ja ne

to — mūsu pūles būs veltas un mūsu darbs nelaimigs.
Bet atminoties jautājumu: kas ir patiesiba, mēs

atminamies ari lielo individuālistu un dzīvibas pra-
vieti Kristu, kurš skumji nokāra galvu, kad dzīvibas

vergs Pilatus viņam prasija atbildi uz to pašu jau-
tājumu, mēs atminamies jaunekli pie aizsegtas bildes

Saisā un simtus un tūkstošus citu meklētāju — bet

ak, līdz šai dienai mēs nezinām, kas ir patiesiba!
Bet to mēs esam atraduši cilvēces garajā attīstibas

ceļā, ka šī patiesiba nav nekur citur, ka cilvēkos.

Un mēs vairs viņas nekad nemeklēsim aiz laika un

telpas, dievos vaj dēmonos, bet te virs zemes, kura

ir mūsu dzīvibas un nāves sargs. Nava neka aug-

stāka, dievišķigaka un dārgāka nevienai būtnei virs
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zemes ka dzīviba un to mēs sauksim par savu

patiesibu. Un izejot no ta principa, ka patiesiba un

viņas ideāls ir vis tas, kas pabalsta dzīvibu un

viņas likumus, bet vis kas ir pret dzīvibu un to

ierobežo — vis tas ir meli, — izejot no ta principa
mēs visdrošāk varēsim noteikt, kas ir patiesi «labs"

un patiesi «ļauns", kas ir «daiļš" un «nejauks", kas

paturams un kas atmetams. Tā tad dzīviba. Mūsu

ētiskā vērtiba būs dabiskas dzīvibas parādibas, —

estētiskā — dzīvibas neaprobežojamiba visās viņas
formās. Dzīvibas galvenā parādiba ir viņas spēks,
viņas tieksme uz augšu un uz priekšu. Tāpēc vis-

lielākais skaistums būs tur, kur būs vislielākais

spēks. Vaj ta būtu saule, kas līdz ar zvaigznēm
dzied Goethes Faustā, vaj ta būtu niecigakā zālite,
kas iz akmeņa laužas — visur ir spēks un tāpēc ari

skaistums. Tāpēc mākslas darbi vaj literatūras ražo-

jumi, kuros ietverts jo vairāk augoša, grauzoša,
postoša spēka atstās mūsu dvēselē dziļākas pēdas,
sakarsēs mūsu ilgas uz uzvaru, uz valdišanu, uz

dieviem līdzigu, attīstīs dzīvibas tieksmi, un tādus

mākslas darbus mēs sauksim par skaistiem. Bet

mūsu spēkam un tieksmei ir robežas, kur viņam

jāapstājas. Mums ir atzīšanas robežas un dzīvibas

robežas un pāri par tām netiek cilvēka gars, tur

viņam jāsatiekas ar stiprāku pretspēku un viņu
cīņā ceļas traģēdija. Traģēdija ir spēku pēdējais
pakāpiens, kur neatkarigi — lepni — spītigais lūst

un te ceļas skaistums. Traģēdija un spēks — tie ir

galvenie skaistuma avoti mākslā, tās ir dzīvibas

augstākās parādibas. Un nākotnes mākslā viņiem

jābūt ka galveniem elementiem, jo viņi sludina

uzvaru un atsvabināšanos, un cilvēces un individa

sapņi tak vienmēr būs uzvara un atsvabināšanās,
un vai tam, kuram šo ilgu nava — tas ir trūdošs

līķis. Un kā dzīviba nepazīst verdzibas, tā patiesai
mākslai vergošana ir sveša. Tā ka nevienai orga-
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niskai būtnei mēs nevaram noteikt formu, kādai tai jāat-

tīstās, tā mēs nevaram ari noteikt, kā jāparādās spēka
vaj traģisma izteiksmei mākslā, jo tadmēs grēkotu pret

patiesibas principu — aprobežodami dzīvibas parā-
dibu. Atņemot vispārcilvecigo no katra individa viņā

paliek tomēr viņa īpatniba: kā viņš izteiks to —

tāds mākslinieks viņš būs. Tadēj mākslā nevar būt

ne «dekadentu", ne «reālistu", ne «ideālistu", ne

«zimbolistu", bet tikai mākslinieki vaj «amatnieki".
Es jau minēju, ka dzīvibai vajaga brīvibas, lai

viņa varētu attīstities un parādities visā savā pil-
nibā. Un dzīviba izlietodama šo brīvibu izaug
milijardos individu, kuri izšķiras viens no otra tiklab

ārigi ka iekšķiģi. Mūžam neizsmeļamas ir tās formas,
kurās ietilpst cilvēka dvēseles bagatibas. No ši

skata izejot mums jāatzīst, kā mākslas strāvu varētu

būt tikpat daudz cik cilvēku, ja tie visi raditu

mākslas darbus. Tā tad vispār — estētiskais vaj
ētiskai ir tik pamats, virs kura paceļas dažādas gru-

pas mākslas darbu. Ap skaistuma jēdzienu, kā

korāļi ap klinti līp arvien no jauna skaistākas pērles,

neaptveramas savās krāsu niansēs. Katris daiļuma,
un mākslas darbs tiek radits bez estētikas likuma,
tikai kad viņš ir gatavs, mēs mācamies viņā pazīt
estētisko vērtibu. Ģēnijs radidams mākslas darbu

rada ari jaunus estētikas likumus un nabagi būtu

mēs mākslās, ja mēs varētu radit tikai to, ko nosaka

estētika par daiļu, tad drīz izsmelti būtu visi daiļumi
un viņu attīstibai būtu beigas. Tad vairs nebūtu

mākslinieku, ne ģēniju, bet kurpnieki un juvelieri,
kur pēc zināma šablona un likumiem pagatavotu
kādu lietu. Tad mākslas darbu varētu radit katris,
kas iepazinies ar estētikas likumiem. Bet par māk-

slinieku mēs sauksim to, kas rada ar savu darbu

jauna daiļuma sajūtu, tādu kādas vēl nava estētikas

reģistrī. Un mākslas darbs ir tikai tāds darbs, kas

liek pamatu estētikai. Tāpat ari ētikā. Mums nemaz
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nebūtu tikumibas, ja mēs daritu tikai to, ko likums

sauc par tikumibu, Bet mūsu darbiem jārada jau-

nas tikumiskas vērtibas, tikai tad mēs varam ar

viņiem lepoties, un cilvēka tikumiskai attīstibai

būtu beigas, ja visi tik izpilditu baušjus vaj likumus.

Sausmigi būtu dzīvot tādā zemē. Tā tad: tikai

jauni tikumiski darbi rada ētikas likumus un nevis

ētikas likumi tikumiskus darbus. Izejot no šī skatu

punkta mēs atzīsim, ka ir liela varmāciba no kri-

tiķu puses, ja tie mēro visus mākslas darbus ar

vienu un to pašu estētikas olektskoku un ja tie

atzīst par vērtigu tikai to, kas ar šo olektskoku

vienā garumā. Teiks, ka tas jau vispāri zināms.

Varbūt. Bet gan mūsu, latviešu literatūrā tāda

mērišana no kritiķu puses ir notikusi un notiek līdz

šai dienai. Un cik veca ir latviešu modernā māksla,
tik ilgi viņa ir bijusi zem kritiķu aizbildniecibas.

Kā bruņu rupuči savos kaula kažokos mūsu zvēri-

nātie un privatkritiķi ir gulējuši savā pedantismā

un no turienes uzglūnējuši visam, kas svaigs, jauns

un dzīvibas pilns. Un kas vis nava derējis mūsu

kritiķiem par mēra olekti! Matera un Ausekļa
laikos šī olekts saucās par reliģiju un godbijibu,
drusku vēlāk špīseriska „tautiba a

,
vēl vēlāk birģe-

lisms, vidus: vidējais mākslā — tā ne par augstu,
ne par zemu — tā pa vidiņam. Tikai kad kāda

nebūt jauna strāva mākslā iemantoja sev inteliģen-
ces lielāko daļu ka piekritējus, tad ari kritiķis meta

pāris cilpu uz priekšu un sāka atzīt to, kas uzva-

rējis — tīri tā, kā tagad politiskā dzīvē visi atpakaļ-

rāpuļi sāk runāt bezkaunigi liberālas runas un

frāzes... Kad apmēram astoņus gadus atpakaļ
Dr. Zālits pārnāca ar ārzemes svaigu gaisu Latvijā
un parādija, kā neredzētu brīnumu „Faustu" tad

kvekši divdesmittūkstoš mēlēs rēja viņam lamas

dziesmu un kāds tautiski patentēts kritiķis pastei-
dzās šo daudz rāto kungu vēl apstrādāt veselā
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brošūrā. „Nava pēc manas olekts", rēja kvekši un

kritiķi, „tā tad nost ar to!" Bet šie paši kritiķi

(par daudz viņi pazīstami, lai tos vēl reiz pie vārda

nosauktu!) nekad un nekur nava pielikuši savas

spējas, lai nokritizētu un tautai paziņotu cik pret
estētiski un pretmoraliski ir tā sauktā „lubu lite-

ratūra" jo viņu pašu maizes kungi — redaktori tādu

literatūru drukāja savās avizēs un drukā vēl šodien.

Dzīve ar mākslas virzieniem saskan labi: viss ir gar-

laicigs, glums, labs, dienas iet kārtigi, tēlojumi,
romāni, dzejas, viss ir saprotams jau sen gadiem un

smadzenēm pašlaik sāk apaugt kārtiņa tauku un

Muza pašlaik aklimatizejusies par rozā-treknu mājas

māti, kad kādā nebaltā dienā kritiķis ierauga ko

jaunu. Dzejnieks ir nācis šķīstit Olimpu no vilti-

giem dieviem un kritiķis nevarēdams saprast viņa
«dzeju" nejauki ieķērcās par netikumibu un izvir-

tibu. („Ziedoņa sapnis", «Nellija" no Fallija.) Bet

„lubeniekiem" pa tam kvieši zied, jo tais avizēs tak

pašlaik rakstot «netikumiskas lietas". Paiet atkal

gads, viens, otris. Kritiķis jau mazliet apmierinājies,
palicis liberālāks; publika ari pieradusi. Sāk kultivēt

atkal zināmu virzienu un viss iet labi. Te ka paša
Joda sūtits, skaists kā sātans nolaižas uz Rigas
ielām «dekadents". Izlasa kritiķis viņa pirmo gaba-
liņu: saprast neka! Domas savādas, stils savāds,
vārdu atkārtošanās, nepareiza interpunkcija, zub-

jekts teikumā stāv aiz predikota —tīrā pastara diena!

Un ņem atkal kritiķis, šis mūsu špīseru špīseris
spalvu rokā un atkal raksta kodoligus rakstus par
izvirtību un netikumibu un tā jaunā dzejnieka ār-

prātu. Iznīcināt vajaga šos «jaunos". Mums ir

svēti mūsu senču trūdi, mūsu vakardiena! Tāda

brīviba izteikties ir atvēlēta mūsu dzejniekiem un

māksliniekiem no mūsu kritiķiem!

Ja, tas man jāatkārto vēl reiz: lielumlielā daja
mūsu redaktoru — teologu baroja savus lasitajus
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mākslas vietā ar tādu pseudo -nacionālismu un

ultra-birģelismu, ka beidzot mēs nonācām pie tā,

ka katra jauna doma, katrs dzīvs vārds rakstniecibā

tiek apbalvots ar «dekadentisma" un „izvirtibas tt

tituli. TiktāJ mēs esam nonākuši! Ja tautai pašai
būtu bijis Jauts teikt savu spriedumu par mūsu jau-
nāko literatūru, tad šie tituji būtu atkrituši, bet viņa

bija izslēgta no tā, tāpat, kā brīvs vārds no inkvi-

zitora — cenzora. Kas spēja izspiesties cauri caur

cenzora dzirnu akmeņiem kā vesels, augligs grauds
to satrieca «vidēji — vidējie" tautas vaditaji: caur

divām ugunim bija jāiet mākslas karotajam! Bet te

man gribētos pāris vārdus runāt par «dekadentismu"
un pedantismu nevis tāpēc, ka es kādu ar šiem vār-

diem apzīmēto strāvu gribētu cildināt vaj veicināt,
bet tāpēc ka viņi te labi sader kopā kā divas pret-
strāvas. Mūsu kritiķi, liekas, gribētu teikt: „Tā
ka mums ta dārga laika nava daudz, tad jūs, rakst-

nieki, dodiet mums gatavus kumosus, lai nava daudz

jāgremo, tādus gabalus, kas mūsu smadzenes neno-

darbina, ja ne, — jūs esiet dekadenti!" Tādā attie-

cibā pret kaut kuru mākslas virzienu, «dekaden-
tiem" vai citiem, mēs redzam vislielāko pedantismu
un kaut kādas mākslas parādibas boikotētāji ir

pedanti vislabākā veidā — tie ir paši «cilvēki futrāli",
tikai viņu futrālim ir citāda forma. Galvenā pedantu
pazīšanas zīme ir tā, kā viņi sargās no katras

ekstremitātes. Ja rakstnieks redaktoram iesūta liri-

skus dzejoļus, redaktors zinādams, ka kritiķis rakst-

nieku skaita par «dekadentu" atteicas drukāt viņa

darbus, bet kad tas pats rakstnieks iesūta kaut ko

revolucionāru, tad redaktors to baidās drukāt tāpēc,
ka viņš reiz neesot nekāds «tendences" piekopējs.
Varētu stāstit garus stāstus par šiem pedantiem,

par tiem vidusceļa gājējiem. Kādam kritiķim ir pat
«dekadentiski" burti, „dekadentisks" papirs (!) un

citas «dekadentiskas" lietas, tā tad bīstamas!
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Kādam vecam estetiķim nepatīk pie dzejnieka tas,
ka pēdējais ir neveiklis, neprot kā nākas ne pie
durvim pieklauvēt, ne apsēsties. Šis estetiķis māca,
ka vajaga ūsas «uztaisit", kādu kaklautiņu apsiet,
cik bieži bārdu dzīt un ja kāds to neievēros — tas

nava dzejnieks! Kāds redaktors neganti nobīstas,
kad caur pārskatīšanos nodrukāts viņa žurnālā

dzejols no «dekadenta", un pāris naktis nevar gulēt.
Tādas lietas notiek mūsu «literātu" aprindās vēl

šodien. Tās formas, tās, lūk sēd mūsu kaulos un

ja kādā dienā maiznieks izceptu neparastas formas

maizes klaipu, tad tādi pedanti laikam nomirtu

badā. Caur gadusimteņiem ir augušas formas un

cilvēks viņās tā ieaudzis, kā nevar izkļūt ārā.

Gandrīz neiespējami māksliniekam radit ko jaunu.
Visādā ziņā viņš izpelnisies pārmetumus, ja viņš taisīs

formās revolūciju, tas ir, gribēs ar vienu triecienu

satriekt vecos elkus. Tāpēc uz katra ielas stūra,
uz katras apdrukātas strēmeles, katra īsta špīsera
lūpās karājas viņu zelta māciba: «tikai palēnām,
tikai pamazām". Un dzīve pēc viņu mācibas tiek

atjaukta, kā labs vīns ar ūdeni, lai cilvēks aiz brī-

vibas un plašuma nepaliktu ārprātigs. Tas ir jūsu

ceļš, liekēži un pedanti un mēs vēlam jums līdz

beigām viņu staigāt, jo priekš cita ceļa jūs neesiet

spējigi! Bet mēs stāvam par atsvabināšanu. Par

katru, un tā tad ari par mākslas atsvabināšanu!

Mēs nebaidāmies ne no kādas revolūcijas: ir jau

par daudz līķu, kurus vajaga aprakt. Mēs būsim

revolucionāri caur un cauri. Un kauns mums būtu

un katrs mūs varētu saukt par pedantiem, ja mēs,
kas cienām politisku revolūciju un politisku brīvibu

bruņotos pret mākslas brīvibu. Lai zied zeme kā

zaļš dārzs, lai plaukst katrs zieds un lai saules

vārti veras. Mēs mīlam katru, kam spītiba acīs

un nemiers sirdī, katru, kas apnicis iet pa līdzšinē-

jām ielām un grib plašā klajā laukā. Viena vērtiba
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tikai mums ir, pie kā mēs turēsimies: mākslinieks

lai ir patiess! Lai viņš nolād formas, pantus, rit-

mus, bet lai viņš neaprobežotā brīvibā raksta savas

dvēseles jūtas, un brīvibas jūtas var izlieties tikai

brīvās formās. Māksla ir tikai viena un kā jau

minēju nevar būt atsevišķa «dekadentu", reālistu,
zimbolistu māksla, bet vienigi radošais spēks cil-

vēka dvēseles ciņa un traģisms. Mēs neapskaudisim
kritiķus kaula kažokā, — mēs viņus nožēlosim. «Cil-
vēks! cik lepni skan šis vārds", saka Gorķijs. Bet

cilvēks vēl nava aizsniedzis sevis cienigu pakāpi.
Tikai mākslā un rakstniecibā mēs redzam viņa
dvēseles dziļumus un viņa lielās ilgas pēc dzīvibas

un skaistuma. Dzīviba un skaistums — nākotnes

mākslas pamatakmeņi. Mēs meklēsim pēc tiem,
un uz tiem reiz tad pacelsies nākotnes reliģiskais
kults, dzīvibas un skaistuma kults, cik iespējams
mēs raudzisim izdaiļot tautas dzīvi. Un nākotni

mēs meklēsim, kur brīviba dzīvo, kur cīņas un uz-

varas prieks ir augstākais prieks, kur cilvēka nelo-

kāmā griba un spītigais Prometeja lepnums un

spēks un nemiers ir ceļa rāditaji. Līdz pat pēdē-

jam laikam — jānosarkst aiz kauna, — lielum liela

daļa no tautas «vadoņiem" ir skaitijusi tautu par

bērnu, kam vajaga zināmas baribas. Bet caur asins-

sarkaniem plūdiem tauta ir iekarojusi sev brīvibu,
un kas iedrošināsies viņai to ņemt? Individa brī-

viba ir augstākais pasaulē. Tāpēc lai dzīvo katrs

mākslinieks, kas paliek sev uzticigs un patiess.
Lai dzīvo revolūcija mākslā un tikumibā! No ši

principa, pilnigas brīvibas principa, izejot mēs ievē-

rosim visas pretējās strāvas mākslā un atļausim

spriest tautai pašai — lai viņa piesavinās to, kas

viņai mīļāks.

„Pret Sauli" L, 1906. g.





ATMIŅAS PAR RUDOLFU BLAUMANI.

L

Ši skicejuma nolūks nav tēlot Blaumani kā māksli-

nieku, dzejnieku, spriest par viņa darbiem, iztirzāt,
pētit vaj šķirot. Priekš tam nepietiktu nekādu studiju
ne ari nodziļinašanās. Pazīt Blaumani kā māksli-

nieku no kritiķu spriedumiem, būtu vāja ēnas bilde.

Pazīt viņu kā mākslinieku var vienigi viņa darbos

un tur tad tieši jāgriežas katram par sevi.

Attēlodams savas atmiņas, es gribētu viņu atkal

reiz redzēt kā cilvēku un ari kā mākslinieku, kura
dzīvais tēls vēl smaida mums pretim; to viņa attēlu,
kas nav tikdaudz viņa rakstos, kā sirdīs, kuras saju-
tušas viņa sirds silto un plašo mīlestibu.

Kad Rūdolfs Blaumanis aizvēra savas acis, es biju
tālu no Latvijas. Kaut kur mazā Krievijas pilsētā
man pienāca laikraksta numurs, kur bija ziņa par

viņa nāvi. Un personigi priekš manis tā likās, ka

viss tur dzimtenē kļuvis tukšāks un ka atgriežoties
neviens nenāks pretim ar to mīļi smaidošo vaigu,
kāds bija mirušajam dzejniekam. Tad es zināju, ka

mums latviešu rakstniekiem un dzejniekiem nav vairs

otra tāda drauga, un diezin vaj kad vairs būs.

Pirmo reiz Rūdolfu Blaumani satiku, kad viņš

bija vēl ziedošs un spēka pilns. Tas bija apmēram
1899. gada rudenī. Es biju kā skolotājs vientuļā
nomalitē Jumurdā, tuvu pie Ērgļiem, pie Blaumaņa
dzimtenes. Blaumanis strādāja toreiz pie Plates'a

laikrakstiem. Dīvaini, ka pirmo reiz satiekoties viņš
tik silti un sirsnigi spieda man roku, kā senam

draugam. Biju tikai pāris niecigus dzejolišus iesūtijis

«Dienas Lapai", bet viņam tomēr bija daudz laipnu
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vārdu, gan ne glaimojošu, bet drīzāk pamācošu. Un

šķiroties lūgums, lai neaizmirstot viņam iesūtit dzejas,

vaj ko citu. Kādu iespaidu tas atstāja uz jaunu
rakstnieku, grūti izsakāms; to vajaga pašam izjust.

Par to, kā Blaumanis sniedza roku un veda jaunos

dzejniekus pie attīstibas, —

par to laikam varēs

daudz mīļa un laba teikt vismaz divas trešdaļas no

mūsu tagadējiem dzejniekiem.
Un kā viņš pazina, kurš ir dzejnieks!

Viņš pats man atzinās kādureiz, ka viss esot re-

dzams cilvēka acīs. Un tāpēc laikam viņš tik mīļi
un sirsnigi mēdza nolūkoties pār savām brillēm taisni

acīs kādam, ko viņš mīlēja. Ilgi vēl gadiem viņš

atminējās tādus un stāstija par viņiem. Tā par mūsu

dzejnieku V. E. viņš reiz man stāstija, tas ienācis

līdz ar kādu otru zeminaristu, savu biedri pie viņa
Brakos vasarā, laikam no zeminara uz mājam ce-

ļodami.

„Mēs runājām par literatūru, par dzeju un tad ari

par jaunajiem dzejniekiem, kādi toreiz bija Plūdons,

Poruks, Aspazija. E. sajūsminājās, acis mirdzēja

viņam".

„Bet nu jūs tak ari esat dzejnieks", Blaumanis

teicis uz viņu.
Jaunais cilvēks nosarcis un stingri liedzies; ne, ne,

viņš neesot dzejnieks, kā to gan varot domāt!

«Neliedzaties", teicis Blaumanis, «to jau jums no

acim var redzēt, ka esat dzejnieks".
«Ja, bet viņam bija skaistas, tīras un dzidras acis",

nobeidza Blaumanis savu stāstijumu.
Tad kāds cits gadijums. Par tām pašām skaidrajām

acim Blaumanis ari mīlēja stāstit, kad runāja par

savu jaunibas draugu, tagadējo komponistu M.

Bet viņš redzēja ari, kā cilvēks mainās, un tas

atstāja uz viņu sāpigu iespaidu. Viņš nesa tad to

viens klusi pie sevis, daudz, ja pāris vārdiem iemi-

nējās — un tad viņam vajadzēja atkal kāda ar
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skaidrām acim un skaidru dvēseli. Lūk, kāpēc viņš
vienmēr un vienmēr meklēja jaunus dzejniekus, itkā

priekš atspirdzināšanās no maldiem un dzīves pār-
gudribas, jo pats savā dvēselē viņš bija varbūt ari

kā bērns, vienmēr skaidrs un nepieietams zemām

sajūtam. Pats tak viņš atzīstas kādā traģiskā dzejolī,

kāpēc viņš neesot grimis līdz tik daudziem saviem

draugiem:
„...Jo mani sargāja
Nabadziba un kauns".

Ar kādu mīlestību Blaumanis rūpējās par jaunajiem

dzejniekiem, pievedišu nedaudzus piemērus no savas

dzīves. Varu teikt, ka vissmagākos brīžos, kad ne-

viena roka vairs pretim nesniedzās, Blaumanis bija

tas, kas nekad tālu nebija no manis, kaut gan ap-

krauts darbiem un dzīvodams pats dažreiz trūkumā,

pat slims būdams.

1904. g. vēlu rudenī Rūdolfs Blaumanis atrada

mani kautkur pie Grīziņkalna mazā istabiņā, kopā
ar četriem citiem biedriem. Stāvoklis bija tiešām

bēdigs, izejas gandrīz nekādas. Viņš bija iebraucis

no laukiem un tūliņ mudināja mani, lai brauc līdzi.

„Tu beigsies te, tas ir skaidri redzams! Man gan

tikai divas istabiņas, bet iztiksim, nāc tikai līdzi".

Un nelīdzēja nekādas izrunas, bija jābrauc. Bija
auksts un jau sniegs. Kokneses stacijā mūs gaidija

kalps ar zirgu. Blaumanis noskatījās uz mani: gan-

drīz 40 verstes ar manu plāno uzvalku — ne, tas

nevarot būt! Un ievilcis mani kaut kur istabiņā,
sāka ģērbt un tīstit. Savu silto virskreklu atdeva,
visas savas segas aptīstija, apsedza kā bērnu un tad

tikai devāmies ceļā.
Un savai mīļajai vecajai mātei viņš jau daudz

neka nestāstija, — ak, cik dažu labu tādu bālu tēlu

viņa bija redzējusi pie Rūdolfa ciemojamies! Un visu

labāko, kas vien viņiem bija lauku mājā, viņi deva.

Man bija klepus. Pats viņš mani apsedza gultā ar
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siltām segām, pienesa tēju, medu, ko vien sada-

budams. Un es gulēju tik maigi, kā sen nevaru

atminēties, un domāju: diezin kāpēc viss tas? Es

tak viņam nebiju neka laba darijis, itneka.

Un viņš tak pats nebij bagātnieks. Viņš pats at-

zinās, ka tikai vienigi ar savu drāmu honorāriem

viņam iespējams nomaksāt lielo rentes naudu par

Brāķiem. Pēc mēneša laika es varēju atkal kā at-

jaunots doties atpakaļ uz pilsētu, pavadits atkal no

viņa nopietnā rūpigā skata un gādibas.
Tad nāca revolūcijas laiki. Dzīve mūs izšķīra.

Blaumanis bij lielas dienas avizes redaktors, es —

politisks cietumnieks. Liekas, starpiba ļoti liela, ja
ievēro vēl to lojālo stāvokli, kādu ieņēma nemiera

laikos viņa avize. Bet viņa sirds nerēķinājās ar to,
kā tas izskatitos, ja viņš nodotos apcietinātiem no-

ziedzniekiem. Un viņš nāca.

Viņš nebaidījās neka, viņš nenoliedza sakara ar

tiem, kurus gribēja glābt.
Viņš ienāca slepenpolicijā, drošs, skaidrs, izdabūja

satikšanos un nodeva man un dzejniekam A. desmit

rubļus ar piezīmi, ka šodien viņam vairāk neesot

klāt, bet uz priekšu varbūt vairāk varēšot dot. Tad

viņš spieda man roku, sērigi pasmaidīja un aizgāja.
Tas bija viņa pēdējais rokas spiediens.
Pusgadu vēlāk viņš nonāca centrālcietumā mani

apmeklēt — pirmais apmeklētājs pēc sešu mēnešu

ilgas vientulibas bija viņš atkal ar savu rūpibu un

mīļo smaidu. Bet dubultas dzelžu restes, caur kurām

sarunājamies, neatļāva man saņemt viņa roku. Viņš

stāstija, ka mani izraidišot, ieteica izvēlēties Pleskavu

kā tuvāko vietu, izprasija par manu stāvokli un

sirsnigiem vārdiem atvadijās — uz redzēšanos. Un

tā viņš no manis aizgāja — vairāk netiku viņu

redzējis.
Bet aizmirsts es nebiju, lai gan viņu varbūt biju

vairāk piemirsis.
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Pirmais, kas mani apciemoja svešumā ar vēstuli,

bija atkal viņš. Tuvojās Jāņu diena. Viņš zināja,
ka esmu viens, bez līgo dziesmām, bez draugiem
un vaiņagiem. Un gribēdams darit man mazliet

prieka, viņš pats ar savu roku vienkārši ar spalvu
bij uzzīmējis ap karti ozollapas, tā kādu zariņu, kaut

ko vaiņagam līdzigu — vairāk tak viņš neka neva-

rēja darit. Jā, tāds vaiņags — tādas nedaudz lapas
ir tomēr skaistas un mīļas.

Un atkal pēc kāda laika viņš man piesūtīja avizi

un darbu — tulkošanai, lai man būtu iespēja dzīvot.

Vēlāk viņa vēstules aizsniedza mani Somijā un pat
ārzemēs. Pietika nedaudz vārdu par grūto stāvokli,
un viņš griezās pie Literatūras fonda, izdabūja man

mazu pabalstu, lūdza kādu manuskriptu, un vienmēr

viņam bij tāds drošinajums, tāds mierinājums.

Melancholiju pie malas! — tas bij viņa jaungada
vēlējums man uz 1908. gadu.

Te jau viņa vēstulēs reizām manāmas kā ierunas

par slimibu, kura, kā liekas, apmeklēja viņu arvien

biežāk un biežāk. Viņa vēstules nāca retāk un retāk.

Pēdējās, kuras sūtiju uz Ērgļiem, viņam jau uz sli-

mības gultas, palika bez atbildes, izņemot vienu karti,
kurā viņš izsaka ceribas, ka varbūt drīz varēšot

celties. Kādas bija šīs ceribas, to visi zinām,
Tā viņš man sekoja visgrūtākajos brīžos.

Tas ir tikai vispārigs attēlojums, atsevišķie gadijumi
nav visi atminami, un man būtu jāsaka K. Skalbes

vārdiem:

„Tu vaiņags pats uz manu dienu kapa".
Es zinu, ka viņam bij mīļāki cilvēki par mani.

Daudz vairāk par viņu varētu stāstit varbūt dzej-
nieki Skalbe, Austriņš un citi.

Un ja tad nāk vilšanās — ak, cik tas sāp tad sirdī.

Blaumanim tādu vilšanos laikam bij jāpiedzīvo daudz.

Kad kādā vēstulē no Somijas ieminējos viņam par

to, ka draugi pavisam mani aizmirsuši, viņš mierigi
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un skumji rakstija man: „Par draugiem nesūdzies

daudz. Kas gan dziļāk izjutis draugu nepastāvibu
kā es, un tomēr es vairs negribu sūdzēties".

Un cik gan rūgtu vilšanos un piedzīvojumu viņam
vajadzēja panest, lai varētu rakstit smagos vārdus:

Kas draud drūmāk kā kaps,
Kas spiež grūtāk par grūt'?
No ta, ko mīļojam
Aizmirstam kļūt.

11.

Mākslas darbs ir mākslinieka dvēseles atspogu-
ļojums dzejā, gleznā vaj mūzikā. Pēc šī atspoguļojuma
mēs apjaušam viņa raditaja būtni. Pie Blaumaņa

viņa attēls visdzīvāk un visredzamak iespiedies drā-

mās un stāstos, mazāk dzejā, kura vietām ir mo-

derna, — viņa estētiskās sajūtas auglis.
Blaumanis ir tautas rakstnieks, un, varētu teikt,

mums vienigais ari ar savu dvēseli. Visi tie tēli,
kas kustas viņa drāmās, reiz tieši dzīvi gājuši gar

viņa acim, un tikai noapaļoti no viņa rokas, pasti-
prināti vaj pavājināti.

Kad 1904. g. rudenī uzturējos kādu laiciņu Brakos,
Blaumanis rakstija savu drāmu «Ugunī".

Tas ir mans «Purva bridējs", viņš teica, — šis

Edgars, no ta es netieku vaļā.

«Purva bridējs", kā zināms, ir viņa godalgotais
stāsts «Mēnešrakstā", un sižetu no tā viņš ņēma ari

«Ugunij".
_

Viņš stāstija tad savas tālas jaunibas stāstu, kad

viņš kādu laiku bijis Kokneses muižā par rakstvedi.

Tur bijis kāds trakuligs zirgu puisis — viņa Edgars
ugunigs un bezbēdigs, bet traģisks. Tur visi citi

redzētie un attēlotie cilvēki, tur ari Alders — viņš pats.
Viņš rakstija šo drāmu ar apbrīnojamu piespie-

šanos, iedomājoties savos varoņos, strīpoja un pār-
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rakstija. Saviem varoņiem viņš juta līdzi kā dzīviem

cilvēkiem, līdz asarām. «Es nevaru vienaldzigi iztu-

rēties, kad nāk izšķirošais brīdis", viņš teica. Likās,
viņš izjuta pats katru jūtu un Edgara lielo traģiku
pilnigi sevī. Tāpēc ari viņš tik stipri mīlēja savus

tēlus. «Ugunī" viņš turēja par savu labāko un pil-

nigako darbu. Viņš stipri gaidija, ko nesīs izrāde.

Vaj sapratīs, ko viņš gribējis teikt? Vaj aktieriem

būs pa spēkam? Tur vajagot aktiera ar milzigu

spēku, citādi viņš neka daudz necerot.

Pēc izrādes viņš man rakstija garu vēstuli. Viņa

lugai nebijis to panākumu, ko viņš gaidijis. Ar

aktieriem viņš maz apmierināts, izņemot Daci Ak-

mentiņ Kristines lomā, kura tēlojusi tā, ka viņš kaut

ko pilnigaku nemaz nevarot iedomāties. Bet viņš

nedomā, ka tāpēc, ka luga uzņemta pavēsi, viņai
būtu maza vērtiba. Galvenais esot dienas notikumi,
kas aizņēmuši visus prātus (tas bija 1905. g. sā-

kumā) — politika. Visi prasot pēc Gorkija lugām

un sabiedriskām dramam. Bet lugai viņš tomēr pa-

redz nākotni. Kā redzam, viss piepildijies — Gorkijs
nobīdits no skatuves — «Ugunī", kā dvēseles tēlo-

jums, dzīvos uz skatuves vienmēr.

Kā viņš līdz jutis saviem tēliem, to viņš pats at-

stāstīja par «Pazudušo dēlu" un „Indraniem*. Rakstot

«Pazudušo dēlu", viņš par Krustiņu vairāk reizes

raudājis. Vaj tad nevarētu palikt viņš dzīvs, vaj
tiešām tam jāiet bojā? Viņš domājis visādi — ne,

viņam jāiet bojā, tāds cilvēks nav vairs glābjams.
Tāpat apmēram viņam bijis ar Indrānu tēvu. Bet

tās cīņas, ko viņš pārcietis, rakstidams «Ugunī",
tomēr, liekas, traģiskākas. Dziļi iespiedies dzejnieka

atmiņā tas laiks, ko viņš pavadījis Kokneses apkārtnē,

un neaizmirstami ari daži cilvēki. Vēl 1906. gadā
Blaumanim uzrakstīts kāds lirisks prozas gabaliņš

«Tur, kur neviens nav bijis" (druk. «Staros"), vēl tur

viņš atmin krastu ar jauno ozolaju un Johanitiešu

J. Akuratera kopoti raksti, XI. 3
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kapu krustiem, kas jau zemē iegrimuši. „Un tur

nāca ari mans «Purva bridējs", — viņš saka kādā

vietā.

Tad tāds Noliņš, Edžiņš, Līze vaj Klenga, visi tie

viņam kaut kur reiz stāvējuši acu priekšā kā modeļi,

par visiem viņš zināja pastāstit, kā un kur ar tiem

saticies. Noliņš, tāds reiz bijis Brakos kā puisis;
Indrānu levu redzējis kaut kur reiz saimniekojam,

Klengu un citus lišķus mācijies pazīt muižā dzīvodams.

Un tā ka tēli viņa drāmās ir īstenibas tēli, tad

viņš rūpējās ļoti par to, lai viņus attēlotu tieši un

pilnigi. Un tāpēc viņš uz pirmizrādēm gāja ļoti uz-

budināts. Vaj viņš būs attēlojis pietiekoši pilnigi,
lai publika saprastu, ko īsti nozīmē tāds un tāds

tēls? Šo uzbudinājumu viņš nekad nevarēja apspiest
un runāja par to katru reiz, kad gāja uz pirmiz-
rādēm. Un tad, kaut gan neapmierināts, viņš ak-

tieriem bij tomēr reizēm pateicigs par kādas lomas

pareizu uztveršanu.

Par to neviens nešaubās, ka Blaumanis nomira

par daudz agri; varbūt daudz gadus vēlāk viņš būtu

tikai aizsniedzis savu mākslinieka pilnibu.
Atminēsimies tikai piem. Henriku Ibsenu, kura sa-

tricinošās drāmas vaj visas raditas pēc viņa piec-
desmitā gada, katrā ziņā ne priekš četrdesmitā.

Man atmiņā te tikai viens piemērs, no kura vien

varētu spriest, ka savus labākos darbus Blaumanis

aiznesa līdzi mūža miegā. Jau ilgāku laiku viņš
mēdza runāt, ka pēc «Ugunī" viņam nāktu, ja ne-

maldos, «Genoveva" un tad liela traģēdija «Sausā
vasara". Par šo «Sauso vasaru" viņš tika man stā-

stijis vairākas reizes. «Es nezinu, kā es to uzrak-

stišu" viņš teica, „ta ir man tik satricinoša un šausmu

pilna! Tur vajadzēs daudz strādāt un slīpēt; viņai

jābūt pilnigakai par «Pazudušo dēlu" vaj «Indrāniem".
Pēc satura spriežot, «Sausā vasara" būtu no lauci-
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nieku latviešu dzīves. Tā ir posta vasara, likteņa
nenovēršams lēmums. Dieva dusmiba un postošs
spēks. Tur zemnieks, kam lauks izdedzis no sau-

suma viss kā sarkana svelmes ķerta zāle. Visi mājās
nāk un iet kā nāves apdvesti. Pat dvaša liekas

mirusi. Velti paceļ rokas visi lūgšanās — debess

ir zili-melna un spiedoša. Tur ir ari kāda baroniete

ar savu dēlu, kuriem gan neka netrūktu pat sausajā
vasarā. Beigu cēlienā notiek likteņa trieciens. Sa-

velkas lietus, dzirdams pērkonis. Visu acis iemir-

dzas — posts būs garām! Te — briesmīgs krusas

brāziens nāk lietus vietā, rūtis logiem izbirst —

pēdigais tiek nomaitāts, kas uz laukiem atradās. Un

tad pērkoņa spēriens, — vienigais baronietes dēls,

kurš kopa ar māti meklējis patversmi zemnieka mājā,
tiek nosperts. Tāds apmēram traģēdijas sižets, kuru
tik ilgi Blaumanis gatavoja savam darbam.

Atminos redzējis uz viņa rakstāmgalda kādu per-

sonu sarakstu, kur katram tēlam bij piezīmētas blakus

viņa īpašibas: cītiba, sirdsskaidriba, augstprātiba,
naids vaj kas cits. Tā viņš, man liekas, izveda visus

savus dramatiskos darbus. — Būdams pēc dabas

tieši tautas rakstnieks, Rūdolfs Blaumanis tomēr

stipri cienija moderno sajūsmu drāmu — varbūt tikai

piemērotu saviem tēliem no tautas dzīves. Kā mazs,

bet sirsnigs darbs būtu minams «Sestdienas vakars".

Kādu reiz viņš stāstija par kādu savu viencēliena

drāmu — kur visam vajadzētu notikt tikai gandrīz
no sajūtam un nojaudam vien un nedaudzos vārdos.

Būtu itkā vakara krēsla un kādā mājā māte un dēli

gaiditu tēvu, saimnieku pārnākam no tiesas vaj no

muižas, kur viņš aizgājis lūgties par savu māju, no

kuras tam jāiziet grūtu apstākļu dēļ. Viss satīts

miglā, dārzs, koki; iešalcas vējš, kā ko nelabu vē-

stidams; ilgi visi skatās tālumā, nāk un iet istabā,
kamēr ēnās kaut kur karājas pie zariem viņu nelai-

migais tēvs, kurš nevarējis panest likteņa triecienu.
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Tāds viņa temats norāda, ka pat mistisks elements

stāvēja viņam ļoti tuvu. Tas parādijies viņa tēlojumā
«Tur, kur neviens nav bijis" un drāmā «Sestdienas

vakars". No modernajiem rakstniekiem viņš pēdējā
laikā cienija ari Meterlinku un Hugo fon Hofmanstalu.

111.

Rūdolfam Blaumanim bij kāds rakstniecibas veids,

no kura viņš nevarēja ne par ko atteikties. Tas bij
humors un zatira. Kur viņš ari būtu strādājis, visur

viņam gāja līdzi pie laikraksta sevišķa nodaļa —

humoristiskā. Viņš mēdza teikt, ka latvieša daba ir

tikai tad pilniga, ja viņai netrūkst jautrības un

asprātibas. Man liekas, ka Blaumanis bija pirmais
īstais latviešu humorists, kurš neizteica neko griezigu,

ļaunu vaj pārak skarbu, bet viņa humors bija labi

mērķēts, no tautas mutes ņemts un arvienu īstajā
vietā, kaut gan reizēm rupjš, — bet tāda jau nu

reiz ir mūsu tautas daba.

Te mums jāatminas viņa daudzās joku lugas, pat
burleskas. Zīmigi, ka pati pirmā luga «Zagļi" viņam

joku luga.
Viņa luga «Skroderdienas Silmačos" bez šaubām

labākā latviešu joku tipisko latviešu rak-

sturu un tēlu bagatibā. So lugu viņš teicās rakstijis
ļoti veikli un dzīvi — divu, triju nedēļu laikā. Pirm-

izrāde, liekas, bija 1902. g. Rigas Latviešu teātrī.

Toreiz kā mākslas kritiķis pie «Mājas Viesa Mē-

nešraksta" un «Dienas Lapas" strādāja Jānis Asars,
kurš ari uzrakstīja par minēto lugu bargu, varētu

teikt, pat iznīcinošu kritiku, kurā Blaumani nostādija
vaj par visu balagānu paraugu un, ja nemaldos, teica,
ka tādas lugas tautai varot atnest tikai samaitāšanu.

Blaumanis panesa visu mierigā garā, bet zinu labi,
ka viņš bij tā ka noskumis. So kritiku viņš atmi-

nējās vēl ilgi pēc tam, bet pārliecināts bija tomēr

par to, ka minētā luga ir bijusi vajadziga.
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Reiz, tas varēja būt 1904. gada beigās, Blaumanis

gadijās Rigā, kad atkal tika izrāditas „Skroderdienas
Silmačos".

„Nu, vaj tad tu ar' esi redzējis tā labi „Skroder-
dienas", viņš prasija man izrādes dienā.

„Ne," es atteicu.

„Nu labi, es tad tevi vedišu noskatities, bet tad

būs jāsaka, ko tu īsti par to domā."

Viņš apgādāja biļetes, un nosēdamies pašā pirmajā
rindā.

Blaumanis pats bija priecigs un līgsms; iztēloja
man savus tipus un aprakstus, kas kurais ir. Pa

izrādes laiku viņš sirsnigi smējās pats līdzi un sevišķi

pie izdevigakas tēlošanas no aktieru puses. Protams,
bija jāsmejas, jo kurš gan nav smējies par „Skroder-
dienam".

„Nu redzi nu," teica Blaumanis pēc beigtas izrādes.

„Saki, vaj tad rakstniekam nav tiesibas rakstit ko-

mēdijas? Nu, kas tad tur ļauns? Bet Asars, pie-

mēram, ņemas un sirdās tīri ne par ko. Vaj tad tur

kādas idejas sludinātas, vaj kas? To jau es nemaz

neesmu gribējis darit — vienkārši, lai cilvēks pa-

smietos; jautriba tak atjauno garu. Tie cilvēki, liekas,
nemaz nezin, kas īsti ir joki un jautriba... Ne, ne,
es nenožēloju, ka esmu uzrakstijis šo gabalu."

Es, protams, varēju tikai piekrist. Un kā tagad
redzams, „Skroderdienas Silmačos" ir vienigā dzīvā

jautrības luga, kas iepazīstina mūs ne tikai ar tautas

dzīvi, bet ari ar dzejnieku. Kam patīk, lai runā par

tautas samaitāšanu ar jautribas lugām.

Pēdējā laikā gan Blaumanis nodevās vairāk no-

pietnām lugām, bet no ta nevar spriest, ka viņa
humors būtu izsīcis. Cik atminos, viņš loloja domas

par kādu jaunu komēdiju iz Rigas dzīves. Bet tā,
viņš teica, būšot daudziem par krustu. Man palikuši
atmiņā tikai savādie tēli minētā komēdijā, kā piem.
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advokāts — Rīkelgrēze, namu īpašnieks — Svilinātus,

lopu ārsts — Patslop v. t. t.

Un pasargi Dievs viņam satikt kādu vecmeitu ar

mopsi. Tad viņa acis sāka šķielēt tā šķelmigi un

smaidoši pāri briļļu stikliem, un tad nāca lietas,
kuras gan neviena madāmiņa nebūtu izturējusi, lai

tai vaj desmit mopšu būtu.

Tūliņ pēc tādām madāmām nāca uz zoba zināmas

sugas cienīgtēvi, tad precibas kāri skuķi, un tikai

tad viņam nesimpātiskie dzejnieki. Bet dzejnieka

personu viņš atšķīra no viņa dzejas, un nebūt nebija

partejisks. Tā par kādu no jaunākajiem dzejnie-
kiem1), kura personu viņš ne acu galā nevarēja
redzēt bez zobgalibam, viņš teica, ka par viņa dzeju
latviešiem vēl daudz būšot ko runāt.

Zīmigas bija viņa atjautigās, parupjās atbildes, ko

viņš deva rakstniekiem, būdams par literariskās no-

daļas vaditaju.
Reiz es 1900. g. iesūtiju «Dienas Lapai" trīs ne-

lielas fantāzijas. Divas viņš nodrukāja, bet trešo ne,

un ziņoja man «vēstulniekā": «Pie fantāzijām nekad

nevajaga piekārt galā, kā desu striķitī, morāli, jo tad

zūd ilūzija."
Ar to es biju izārstēts uz visiem laikiem. Pēc

Blaumaņa dzejām un dramam spriežot, būtu jādomā,
ka viņš pavisam neinteresējas par politiskiem noti-

kumiem. Bet tā nebūt nebija. Viņa zatira reizām

izraudzijās vielu no politiskiem dienas notikumiem.

Tādas zatiras par dienas notikumiem viņam bija
sevišķi atjautigās. Bet tās viņš lasija tā paklusām,
noslēpumaini, likdams pievērt durvis un klausities

uzmanigi. Kad klausitajs vaj plīsa no smiekliem,
tad autors tikai pasmīnēja un tā laimigi raudzījās

pāri savām brillēm. Šis politiskais šaržs,2) kas pie

1) K. Jakobsons.
2) Sevišķi interesantas bija viņa „poemas" par troņamantinieka

Aļekseja piedzimšanu un par Bobrikova nobumbošanu Somijā.
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mūsu toreizējiem apstākļiem pavisam nevarēja pa-
rādities vispāribā, kā zatiriskas dzejas forma palika
neizteikta un tautai nepieietama.

Blaumaņa humors, kā jau minēju, reizām bija pa-

rupjš, sevišķi sarunās. Bet dzīvē bieži nāk priekšā,
ka tie cilvēki, kuri ārigi ir vissmalkākie, ar manie-

rēm un valodu, un sarkst vaj no katra nieka vārda,

sevī ir tomēr neķītri. Un otrādi — tie, kas droši

valodā, bieži vien sevī tīrāki un tīkamāki. Kas

Blaumani pazīst, tam jāsaka, ka viņš savā būtibā

bija skaidrs, un tāpēc vārdos drošs.

Blaumanim, kā minēju, bij ari savs ironisks skats

uz rakstniekiem un pat dažas epigramas. Par katru

no saviem pazīstamiem dzejniekiem-draugiem viņam

bij savs spriedums un zatiriska kritika. Atminēsimies

tikai viņa monografijas-miniaturas dzejas veidā, kuras

iespiestas „Staros tt

.

Katrs dzejnieks ietvērts oriģi-
nālā pantā un tūliņ redzama Blaumaņa simpātija vaj

antipātija. Sevišķi viņš necieta, ja kāds bija pārak
iedomigs uz sevi. Un jau pavisam ne, ja kādam

priekš skaista satura nebija skaistas formas. Blau-

manis domāja rakstit par katru dzejnieku mazu tēlo-

jumu stāstiņa veidā, kur izteiktu savas domas par to.

Par K. Skalbi viņam tāds mazs zīmējums nodrukāts

«Vērotajā".
Par kādu lirisku dzejnieku, kuram daudz smalkas

latviskas sajūtas un mūzikas, bet nekādas formas —

viss haosā, Blaumanim būtu bijis apmēram šāds

stāstiņš: Saules pilna, bet piekvēpuši latviešu zem-

nieka istaba. Tur pie galda sēž kāds skaists zēns,

viņam rokā zelta kamolits, no kura tas ritina spožus
pavedienus. Bet galds netīrs un ar ēdiena paliekam
un putras biezumiem nolaistits. Un zēns (dzejnieks)
valsta savu zelta kamoliti pa netīro galda virsu un

pats to savazā un novārtā, un ari pats paliek netīrs.

Man liekas, zīmigaku un atjautigaku kritiku grūti
būs rakstit — tik mazos apmēros.
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Bet Blaumaņa zatira tādās reizēs nebija ļauna,

izņemot tos gadijumus, kad viņš kādu rakstnieku

nevarēja ieredzēt kā cilvēku, kā personu. Viņa
humors un labsirdiba pret kādu cilvēku bij gandrīz
nešķirami kopigi. Ar zatiru viņš gribēja audzināt

sevišķi tos, kurus mīlēja, un daudzi viņu ari te

pārprata.

IV.

Tā Rūdolfs Blaumanis bij cieši vienots ar saviem

mākslas tēliem un ari dzejniekiem. Bet ja viss tas

atkrīt nost, ja Blaumanis nebūtu bijis ne dzejnieks

ne mākslinieks, tad visā pilnibā viņš pats man stāv

priekšā kā cilvēks. Katram cilvēkam ir sava īpat-
niba, kas valda par visu viņa raksturu, un Blaumaņa

īpatniba bij viņa sirds. Cilvēki, kuriem sirds ņem

pārsvaru pār aprēķinātāju, auksto prātu, tagadējā
sabiedribā ir dziļi nelaimigi, asiņojoši cilvēki.

Un te, man liekas, es atkal redzu viņu vēl dzīvu

un smaidošu. Viņš atbraucis no laukiem Rigā un

apmeties kaut kur viesnicā vaj pie pazīstamiem, un

tad visi jaunākie rakstnieki iet viņu apmeklēt. Viņš

laipni aicina iekšā un noliek savu darbu pie malas.

Apsveicinās, liekas, tā pavēsi un tad vispirms ņemas

rāt: ko nu esot atkal palaidis vaļā, uzrakstijis kaut-

ko — tādu nepilnigu, vaj citādi pārsteidzies. Rājiens
ir pārliecinošs un pat ass vietām: sāku jau nožēlot,
ka esmu nācis. Tad nemanot viņa balss paliek mai-

gāka, viņš pats sāk atvainot visus grēkus un beidzot

ir jau pavisam labs un mīļš. Apprasās par visu un

vērigi aplūko un drīz nomana kādu savadibu pie

ciemiņa.

„Tu, liekas, esi palicis daudz vājāks, noliesējis,

asiņu tev nav sejā, vaj neesi slims?"

«Bet kas tad noticies? tu jau izskaties tik pesi-

mistigs, ko tad tev kāds padarijis?" Nevajagot daudz
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bēdāties, pasaulē neviens nav varējis laust biezos

mūrus ar krūtim... Un tā klausoties jūties atkal

apmierināts un drošāks.

Tad viņš dālija savu pusdienu vaj vakariņas ar

ciemiņiem, kuri visvairāk bija jaunie rakstnieki —

un to apstākļus Blaumanis labi pazina. ledams uz

teātri vaj koncertu, viņš aicināja tos līdzi un pirka
tiem biļetes, un ne vienu vien nakti uzņēma savā

istabiņā tādus, kuriem nebija kur palikt.

Pārdzīvojis pats vientulibas un daudzreiz trūkuma

pilnu jaunibu, viņš zināja, kā ir ap sirdi tādiem, kam

vēl dzīve sveša un visi maldi priekšā.
Un gribēdams tādiem apmierināt kaut cik jaunu

meklētāju vilšanās rūgtumu, Blaumanis piedāvāja
tiem savu draudzibu, kura tādās reizēs nezināja pat
robežu.

Un Blaumaņa traģēdija bij taisni tā, kā viņš ne-

prasīja atmaksu par draudzibu.

Jau agri viņš bij piedzīvojis vilšanos. Kādā dzejolī

„M. V. Mēnešrakstā" viņš saka ardievas saviem drau-

giem, kuriem tik vieglprātigi sniedzis pretim savas

rokas un uz visām pusēm meklējis pēc draudzibas.

Bet «draugiem" viņa uguns bijusi vajadziga priekš

kāpostu podu uzsildišanas (t. i. praktiskiem nolūkiem),
un to viņš nav varējis atļaut.

Atminos, ka iestājoties revolūcijas laikam viņš

runāja ar jaunajiem rakstniekiem un mēģināja tos

atrunāt no pārsteigšanās. Viņš redzēja, ka nodoties

sajūsmas pilnai idejai un iet priekšā ir tikpat, kā

sašķelt galvu pret akmeni. Bet brīdinājums taīs lai-

kos bij kas smiekligs, reakcionārs, un, saprotams,
jaunie rakstnieki no ta neka negribēja dzirdēt. Un

tā cēlās pārmetumi, it kā viņš gribētu uzmesties par

noteicēju un aprobežotaju, un viņam bij jāpanes dažs

skarbs vārds. Patiesibā viņš pats dega līdzi tautas

ilgam, ko vislabāk zin tie, kas viņam vistuvāk stā-

vējuši.
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Viņš tikai nesa sirdī žēlumu par tiem, kuri kritīs

bez kādiem panākumiem. Un kaut daudzreiz pār-

prasts un nicināts, viņš tomēr visur sniedza savu

roku, kur vien varēdams.

Politiskie notikumi pēdējā laikā veda viņu sadur-

smē ar dažu labu no jaunajiem rakstniekiem. Reiz

izteicu viņam pārmetumu par «Latvijas" virzienu,
kad viņš tur vēl bij par vaditaju.

Viņš savā vēstulē starp citu atbildēja: «Neerrojies

par politiku — apmierinies, viņu vismaz taisa pār-
liecināti cilvēki ar skaidru nolūku."

Toreiz viņa vārdus nesapratu, bet tagad tos sāku

saprast.
Revolūcijas notikumi stipri aizņēma viņa dvēseles

dzīvi un, jādomā, būtu ari ietverti viņa nākošajos
darbos. Viņš bieži mēdza runāt par šausmu pilnām

dramam, kuras varētu rakstit; viņš nedarot to vienigi
tādēļ, ka pavisam nebūtu tās iespējams ne drukāt,

ne uz skatuves izrādit.

Runājot par politiku, nevar neminēt ari par tautibu.

Būdams savas tautas bārenites dēls, Blaumanis bija

pilns ar viņas ceribu un viņas nievu pret tautas

pretiniekiem. Ir tiesa, dzīvē bieži Blaumanis satikās

piem. ar vācu aristokrātiju. Viņš prata cienit smalk-

jūtību un humanitāti, un te starp tautibam viņam

nebij izšķiribas. Bet kur parādijās cietsirdiba un ne-

žēlība, tur viņš bija tālu nost no vācu lielmaņiem.
Viņš runāja par Baltijas baroniem ar ironiju. Viņi jau
esot izbālējuši, garigi nespēcīgi, sastinguši. Latviešu

tauta tos pāraugšot kā jauns zaļums sakaltušu zāli.

Un kam gan nebūs atmiņā viņa stingrā uzstāšanās

domnieku vēlēšanas jautājumā Rigā ap 1900. gadu,
kad viņš pat savas pārliecibas dēļ zaudēja vietu pie
Plates'a laikrakstiem? Tad «Pēterburgas Avižu" at-

jaunošanās kā jauns vilnis sita aizmigušās tautas

krastus — tur bija tik daudz no Rūdolfa Blaumaņa

spēka. Ja, vajaga pazīt tos apstākļus, kādos dzīvoja



43

Blaumanis uz laukiem, lai saprastu viņa sirds puk-
stēšanu ari priekš visas tautas. Blaumanim ir kāda

spītiga un, varētu teikt, klasiska novele Andrik-

sons. Par šo Andriksonu_viņš reiz stāstija, kad

abi kādā dienā gājām pār Ergju laukiem. Liekas,
tas bija rudenī. Kāda apkārtne! Visur redzamas

pelēkas mājiņas, purvaini, kalnaini un neaugligi lauki.

Blaumanis rādija man kādu māju, kurā neesot ne-

viena iemītnieka — augstas rentes dēļ. Tad viņš

runāja par dažiem savu darbu tēliem un ari par

Andriksonu, kuru bezizejas stāvoklis spiež uz ārprā-
tigu, traģisku soli. Ceru, ka man piedos, ka iemi-

nējos par šo Blaumaņa vismazāk ievēroto īpašibu —

tautas un tēvijas mīlestibu, jo viņa tēls man dzīvs

tikai visu savu īpašibu pilnibā.
Blaumanis pēc savas dabas bij īsts estetiķis, un

tas parādijās ari viņa ārienē. Viņš nevarēja ciest

ne mazāko nekārtibu pie sava apģērba, vaj nepie-
klājibu satiksmē ar citiem. Viņa gaita, saruna, viņa

grāmatas, dzīvoklis — viss bija kā apdvests no viņa
estētiskās sajūtas. Mani pārsteidza ar savu vien-

kāršo iekārtojumu viņa istabas Brakos, kur viņš tik

bieži uzturējās. Priežu zariņš, vaj kāds savītis vai-

ņags, vaj nedaudzas mazas glezniņas bez kliedzošiem

rāmjiem — tas bija tā neparasti, bet tīkami.

Un bagatigu vielu viņa humoram deva tā sauktie

zilo kreklu un garo matu laiki, kad imitējot bosjakus
un Gorkiju, katrs jauns cilvēks gribēja būt brīvs no

«sabiedriskām formām", t. i. no zināma apģērba.
Ari te viņa asā zatira sagādāja viņam dažu labu

ienaidnieku. Vispārigi viņš nevarēja iedzīvoties to

cilvēku psicholoģijā, kuriem viss nebija smalki estē-

tisks tiklab ārēji, kā ari viņu darbos. Uz tā pamata
tad cēlās viņa sadursmes ar rakstniekiem, kuri bija

ļoti jūteligi un necieta nekādas pamācibas. Bet šīs

viņa pamācibas nebija ļauni domātas un ne viens

vien latvju dzejnieks mācijies cienit daiļu formu
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mākslā no Blaumaņa. Un viņš varēja sajust katru

nieciņu. Reiz 1907. gadā iesūtiju viņam dzejas priekš

viņa laikraksta. Viņš tās nodrukāja un nākošā vē-

stulē rakstija man: „Tavi trīs dzejoļi man patika ļoti
labi. Tu zini gan, ka Tava dzeja man ne ikreizes

pieejama, bet šoreiz es baudiju. Tikai tas „tik...
tik..." mani traucēja un maitāja jūtoņu (Stimmung)."
(Dzejā bija lietota nevietā dabas simbolika.)

Blaumanis varēja panest daudz nepateicibas no

mīļiem cilvēkiem, viņš varēja gadiem ilgi gaidit, kad

atkal kāds, kam viņš tik daudz laba darijis, atmi-

nēsies viņu. Un tad viņš tam sniedza atkal laipnigi
roku pretim, un viss bija aizmirsts. Par draugu ne-

pateicību vaj apvainojumiem viņš runāja ļoti reti un

tad tā, sevišķi ar žēlumu, vairāk nožēlodams, nekā

pārmesdams, un pēc tādām sarunām bij kluss un

skumju pilns. Daudz draugu viņam nevajadzēja, bet

totiesu mīļākus un tuvākus viņš vēlējās. Reiz rak-

stīju viņam par to, ka viss irst un drūp, kam esi

uzticējies. Mana vēstule laikam bij izlikusies par
melancholisku un viņš mierināja:

... „Un tad mans lūgums: met, brālit, to grūtsir-
dibu pār bordu! Ir tiesa, ar draugiem iet vāji...
Bet ir taču katram vēl viena otra silta sirds, pie
kuras pieglausties. Būsim pieticīgi!"

Bet grūtsirdiba mocija ari viņu. Viņa dzejās ir

tādas smagas, miglainas skumjas — tās viņam uznāca

vientulībā, jo runājis par tām viņš tika maz.

Liekas, ka viņš būtu paredzējis savu likteni svešā

malā, kad rakstija savu smago „Veļu laikā" vaj «Trīs

jautrus zēnus, kas laiviņā kāpj," vaj neizsmeļami

dziļo dzīves vientulibas sāpju dziesmu «Apnikumā".

Vaj dzīve ta kalsena atraitne ir,
Kas netīrā grāmatā raksta un šķir?

Ko čirkstošai spalvai tu ļauji tā skriet?

Liec punktu! Smiltis virsū un — grāmatu ciet.
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V.

Varētu beigt šo īso atmiņu zīmējumu par Rūdolfu

Blaumani. Atliek tikai vēl tas skumjākais — viņa
slimiba un viņa cīņa ar nāvi.

Latviešu rakstnieka, dzejnieka mūžs ir īss — to

visi zinām par daudz labi. Tikai ceļi, pa kuriem

mūsu dzejnieki nonāk pie kapa, ir divējādi.
Pa vienu iet tie, kas paši sevi satriec ar pašnā-

vibu, pie kuru nāves vainigs bezizejas stāvoklis un

sabiedribas vienaldziba. Tie krīt pēkšņi, un tikai

tad mēs saprotam, kāpēc viņi krita.

Pa otru ceļu iet tie, kas mūsu acu priekšā izbāl

un izdziest, mums viņiem nepiegriežot nekādu vēribu.

Pa šo ceļu gāja ari Rūdolfs Blaumanis.

Es pazinu Blaumani viņa pēdējos astoņos dzīves

gados un redzēju, kā viņš mainijās no ziedoša, spēka
pilna jaunekļa par bālu, nogurušu vīru.

Viņš pats tika stāstijis, ka īsti vesels nekad neesot.

Vajadzēja vislielākās uzmanibas, lai sevi saudzētu

un sargātu. Bet latviešu dzejnieka dzīve! — vaj tur

var būt runa par sevis saudzēšanu, kad dienu no

dienas jāpūlas tikai maizes dēļ un visnepieciešamāko
dzīves vajadzibu labā? Un Blaumanis tik bieži mai-

nīja dzīves vietu, jo viņa nodarbošanās to prasija.
Drīz viņš uz laukiem, drīz Rigā vaj Pēterburgā,
gandrīz ik mēnešus jau atkal ceļā.

Viņš slimoja jau šad un tad pirms 1905. gada, bet

vēlāk arvien biežāk un grūtāk.
Atminos 1906. gada vasaru. Biju tikko atsvabināts

no centrālcietuma un apmetos pagaidām „Suvorova tt

viesnicā. Kādā dienā pie manis atnāca ari Blau-

manis — apciemot. Viņu laikam kāds pavadija, ne-

atceros vairs — kas. Bet pats viņš izskatijās tik

savāds. Seja iekritusies, ģīmja kontūras lielas, acis

dziļi dobumos, mati likās tik lieli izauguši. Gribēju
ar viņu daudz runāt, strīdēties par dienas jautājumiem,
bet tās domas man pavisam izgaisa.
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Bija redzams, kā viņš pārcietis nogurdinoši stipru
slimibu. Viņam pat runāt bija grūti — gribējis tikai

mani redzēt, novēlēt laimes manā brīvibā. Viņš bija
ceļā uz laukiem, lai varētu atspirgt.

„Tu esi tik vājš", es teicu, «izrunāsimies, kad

atkal būsi vesels".

Bet viņš pasmaidija tā viegli un, palūkojies man

acīs, teica:

«Ari tu neesi daudz stiprāks, tev vajaga vairāk

spirgt nekā man". Tā viņš aizmirsa atkal sevi, do-

mādams par citiem.

No tās reizes, likās, slimiba viņu nekad pilnigi

neatstāja. Kad reiz redzēju viņu tā paša gada ru-

denī, viņš bija gan atspirdzis, bet sejā bija kaut kas

skumigs un dīvaini kluss. Un pusgadu vēlāk, kad

viņš mani apmeklēja cietumā, viņš izskatījās atkal

slimigs, seja bija tāda kā gaišāka.
1907. gada vasarā viņš atkal nopietni slimoja.

«Es zinu", viņš man raksta no Brāķiem 9. augustā
1907. g. uz Pleskavu, «ka tava sirds ir pilna rūgtuma
par to, ka tev uz tik daudz vēstulēm un kartēm

neesmu neko atbildējis. Es tev to rūgtumu tūliņ

atņemšu: kopš 15. jūlija esmu slims, un tagad ari

vēl tikai tāds, ka tikai ar piespiešanos rakstu to vis-

vajadzīgāko." Un kādu laiciņu vēlāk:

«...
Man gribas ar Tevi reiz izrunāties par to tā

saukto vientulību un draudzibu, bet tagad vēl esmu

par vāju". Tā tad vairāk kā mēnesi nopietni slims!

Tad 1908. g. sākumā atkal ziņo, ka viņš nejūtoties
vesels. Un tad galigā, veltigā cīņa ar nāvi tāļu

ziemeļos un — mūžigs miers
...

Grāmata ir cieti —

tā viņš pats to teicis bija. Bet tikai tad, kad viņš
vairs nevarēja celties, kad visi it kā sajuta, ka viņa

trūkst, tikai tad mēs iedomājamies, ka būtu kaut

kas jādara un jāglābj tautas dzejnieks. Ja, to pēdējo
mīlestibu parādit, itkā instinktivi nojauzdami, ka ta

tiešām ir pēdējā, — to protam un varam vienmēr!
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Ar augstsirdību un pašuzupurēšanos tad devām savus

ziedojumus un padomus un nācām katrs ar savu

„gudribu". (Es biju ārzemēs; saku to tikai, pama-
todamies uz laikrakstu ziņām.) Bet vienmēr un

visur tā bijis, ka šī pēdējā uzmaniba un upuri bijuši

nevajadzigi un nesti tikai tad, kad mirstošo laivas

jau atgrūstas no zemes krasta mūžibas jūrā.

Ja, Blaumaņa liktenis ir visu mūsu latviešu dzej-
nieku liktenis, retais var no ta izvairīties. Ja tik

populāram un lielam māksliniekam, kā Rūdolfs Blau-

manis, nebija iespējams vest pilnigi nodrošinātu ne-

atkarīgu dzīvi, nebija iespējams uzturēt sevi ar

rakstniecibu, ja viņam mēs ļāvām aiziet postā, —

kas gan lai tad notiek ar katru citu, un sevišķi ar

vēl mazākiem dzejniekism? Atbilde tikai viena:

traģisks gals.
Latviešu dzejnieks tikai pēc nāves tiek par dzej-

nieku. Un uzcelt mirušiem pieminekļus, kuri maksā

vairāk tūkstošus, — tas mums ir vieglāk, nekā dzīvē

kādam izpalīdzēt ar mazām zumam, lai glābtu to

no bada un slimibas. Jo tas ir cilvēka liktenis, saka

Heine, ka visam, kas liels, daiļš un labs, — ir tra-

ģiskas beigas.

„Baltijas Vēstnesis," 1911.





AVIŽNIECISKĀ KRITIKA.

(1905.—1910.)

I.

Mans pārskats bija nodomāts tieši mākslas kriti-

kai, bet tā kā man te nāksies rakstit par kritiku,
kura nebūt mākslas kritika nava, tad nekādi nava

iespējams pāriet taisni pie temata, nedefinējot tuvāk

kritikas jēdziena.
Pie mums ir parasts uzskatit par mākslas kritiku

vaj katru rakstu, kurš izteic kautko par dzejnieku
vaj dzeju, vaj mākslas teorijām un virzieniem. Tā

un tā tur esot rakstits un tā sakot kritika. Netiek

vērots vairs (un varbūt nekad nav ticis vērots) kā

«kritika" rakstita, bet kas viņā teikts. Pietiek, ja
«kritiķis" kādu mūsu rakstnieku uzliela vaj nolamā—

tad vairs nav jālasa, tad nav vairs vajadzigs viņas

spriedums — spriedumu jau devis tāds un tāds kri-

tiķis priekš visiem lasitajiem un uz visiem laikiem.

Lai jau no paša sākuma novērstu pārpratumus
par manu «kritikas pārskatu", man te jāsaka, ka

kritikai jāvelk stingras robežas, lai tad nojēgtu, kas

ir īsta mākslas kritika.

Kā visā pasaules literatūrā, tā ari pie mums jā-

izšķir divi kritikas veidi: mākslas kritika un

avižnieciskā jeb žurnalitiskā kritika. Var teikt,
ka nekas nav grūtāk, ka rakstit mākslas kritiku

par kādu mākslas darbu un nekas nav rakstit vieglāk
kā avižniecisku kritiku. Te skaidri redzams,
cik tāļu stāv vienas kritikas jēdziens no otras.

Mākslas kritika! Cik daudz zināšanu, cik daudz

estētiskas sajūtas, cik dziļi jūtigas mākslinieciskas

dvēseles viņa prasa! Cik objektivitātes, smalkjūtiga

4J. Akuratera kopoti raksti, XI
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takta un mākslinieka traģēdiju un cīņu pazīšanas
vajaga mākslas kritiķim —

par to pie mums, novē-

rojot pēdējo piecu gadu kritiku tas jāsaka, — gan

vēl ļoti maza sajēga. Dziļdomigakie mākslas kritiķi

un teorētiķi atzīstas (Kuno Fišers, Brandess, Merež-

kovskis), kā īstu mākslas kritiķu ir daudz mazāk

kā īstu dzejnieku. Un tiešām, ja mēs sapratisim to,
ka īstam mākslas kritiķim jābūt ari dziļam dzej-

niekam, kas pārdedzis šaubu un cīņu mokās un

meklēšanā, kas svēris visus dārgumus, visas cilvēka

tieksmes, visas strāvas, laikmetus un dzejas būtni,
tad mēs pilnigi piekritisim minētam spriedumam.
Un kad meklēsim tādus kritiķus pie mums, tad —

velti, jo viņu mums nava.

Bet kad piegriezisimies otrai kritiķu šķirai — aviž-

niekiem, kuriem «nevajaga* ne literarisku zināšanu,

ne objektivitātes, ne estētiskas sajūtas, bet kuru kri-

tiku noteic avizes sabiedriskie vaj politiskie uzskati —

tad būs skaidri redzams: tādu kritiķu mums

leģions un viņi strādā ar apbrīnojamu veiklibu

un apķēribu savā arodā, tā. kā pat daža tauta varētu

sūtit savus kritiķus-avižniekus pie latviešu kritiķiem
apmācibā.

Un te mākslas kritiku pārskata rakstitajam būtu

jānoliek spalva un jābeidz, jo mākslas kritikas mums

nava bijis šajos piecos gados. Bet ja nava mākslas

kritikas, tad jāapskata ta, kas izpilda viņas vietu un

jānāk pie slēdziena par viņas vērtibu, vaj tiešām

viņa tikai avižnieciska — tā tad tikai ar kritikas

masku, jeb vaj viņā kautkas īsts? Un ja es te taisu

slēdzienu, vaj uzstādu tezi, ka pie mums ir pastā-

vējusi tikai avižnieciskā «kritika", tad mana

darba uzdevums būs pierādit šo tezi par pareizu.

11.

Vispirms īsumā par mūsu kritikas virzienu un viņas
attiecibas pret dzejniekiem pēdējos piecos gados. Šī
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ekskursija pa kritikas pēdām ir jādara, lai dabūtu

skaidri redzēt viņas kontūras, lai notvertu viņas fi-

zionomiju, bez ka nava tuvāk iespējams ieskatities

viņas būtnē.

Pietiek jau ar paviršu acu uzmetienu, lai varētu

teikt: šī laikmeta daiļliteratūras kritika

ir par savu galveno uzdevumu ieskati-

jusi iznicināt tos dzejas darbus un dzej-

niekus, kuri nepieder pie viņas raksti-

taju partijas un iedvest tautai naidu un

nicināšanu pret jaunāko latviešu dzeju.

Dēļ šī sava uzdevuma izvešanas dzīvē kritiķi ir iz-

lietojuši visus atļautus vaj neatļautus līdzekļus un

sen senā jezuitu parole — mērķis attaisno lī-

dzekļus, ir ari viņu parole.
Griežos tagad pie kritikas pārskata un piemēriem,

lai pierāditu augšā izteiktās domas.

Brīvibas ideja revolūcijai nodziestot, kā jau mi-

nēju, tika izlietota no daudziem «vadoņiem" kā vei-

kala lieta, kā līdzeklis stutēt savu personu, ieraut

naudu un slavu, apmierināt savu personigo god-
kāribu. Tam, protams, nevarēja piekrist tie dzej-

nieki, kuriem šī ideja bija tīra, neapgānita, un viņi

iekšķigi atteicās pabalstīt tādu rīcibu ar saviem

literariskiem darbiem. Kā atbilde uz tādu pašcieni-
bas parādišanu nāca no «marksistu", zocialdemo-

kratu un tumšo «progresistu" puses uzbrukumi šiem

dzejniekiem; tie turpinājās visus piecus gadus un

turpināsies varbūt vēl dažu labu laika sprīdi.
Šos uzbrukumus pirmo reizi taustāmāki izteica

Līgotņu Jēkabs «Mūsu Laikos" 1906. g., nosaukdams

visus dzejniekus par dzejas kapračiem, jo viņu dzejā
viss tik drūms un pesimistisks. Tas bija vēl tā pa-

mācoši, audzinoši. Bet saniknots par dažām atbil-

dēm no dzejnieku puses, šis kungs palaida vēl

dažus reģistrus vaļā un nu rakstnieki, kuri nedzejoja

par Marksa teoriju, bija jau paraziti, «buržuāzijas



52

suņi". 1
) (Vispārēji te jāpiezīmē, ka musu kritiķi ne

par ko nevar saprast tāda cilvēka, kurš nepropa-

gandētu vaj nesimpatizētu kādai nebūt politiskai
partijai; visa viņu lielā loģika pastāv tai slēdzienā,
ka ja kāds nava zocialdemokrats, tad nepieciešami
tas ir buržujs un buržuāzijas ideālu izteicējs. Būt

ārpus partijas, individuelam, neitrālam politikā vaj
mākslā ir lielākais noziegums, kāds vien atrodams

mūsu «kritiķu" likumu kodeksā.)

Līgotnim drīz radās palīgi un domu biedri un tad

gāja vaļā lietas, kuras der paklausities. 1907. gadā
iznāca Jankava grāmata «Vecie elki", kurā autors

izlietoja jaunu līdzekli jauno rakstnieku iznīcināšanai.

Vispirms viņš nostādija tos par visbriesmigakiem
reakcionāriem, kādi vien redzēti jeb kad pasaules
vēsturē un noteikti apliecināja, ka viņi — buržuji;
bet tad nāca tas galvenais — V. Eglits, J. Poruks,
K. Skalbe, A. Austriņš, Haralds Eldgasts, J. Aku-

ra ters, K. Krūza un daudz citi esot galigi slimi,
panīkuši cilvēki, neirasteniķi 2), izvir-

tuši, nespēcigi, dzīvi miroņi.

Pat tik slimi, ka «vislabākais" padoms, ko šādiem

cietējiem var dot, ir: lai tie pēc iespējas ātrāk at-

svabinātu dzīvi no savas klātbūtnes3
). Visa viņu

māksla — puvumi, salasita pa mēslu bedrēm; viņu
sirdis — lupatas

4
).

Pēc tāda «speciālista mediķa" izmeklēšanas un

sprieduma, protams, bija sagaidāms, ka šie «galigi
slimie" drīz būs beigti. Bet kad minētie rakstnieki

nemaz nedomāja mirt un vienaldzigi pasmaidija par

gudro padomu, tad pēc apm. gada laika nāca jauns

') LTgotņu Jēkabs „Latvju literatūra" 339. lap. p.
2) Jankava domas pilnigi sakrīt ar Nied r a s domam, kurš

visus revolucionārus jau 1904. un 1905. g, savās „Vēstulēs"

nosauca par neirasteniķiem.
3) Jankavs „Vecie elki" 148. lap. p.
4) Turpat 175. lap. p.
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varonis zocialdemokratu «Partijas" vārdā — J. Jan-

sons ar savu grāmatu «Fauni vaj klauni" (1908. g.).
Jansons zināja, kā nosaukt jaunos rakstniekus par

slimiem un buržujiem, neatstāj nekādu iespaidu uz

tautu un tāpēc viņš nāca ar jauniem līdzekļiem.

Viņš paziņoja noteikti, ka jaunie rakstnieki: H. Eld-

gasts, K. Jekabsons, Fr. Bārda, Ludis Zilgme, Fallijs,

Poruks, Akuraters, Baltpurviņš, Vēsmiņu Kārlis,

Austriņš, Zeltmatis, A. Ķēniņš, P. Gruzna, K. Strāls,
K. Skalbe, Ed. Cālits, A. Bērziņš, Ed. Virza, V. Eglits
v. c. vēl esot dekadenti. Pie tam viņš zem šī

vārda saprot un apliecina dažādas lietas, tikai ne

to, ko īsti nozīmē vārds dekadents vaj deka-

dence. Tad Jansons ņemas no Marksa idejām

iejūsmināts apstrādāt šos rakstniekus, kā viņš pats
saka «no tuvāka atstatuma" neka Jankavs to darijis.
Jansons apgalvo, ka šie dekadenti jau pagu-

vuši uzcelt savu zaļo nu (3. 1. p. «Fauni vaj
klauni"), ka viņi visi «saķērās rokās un

dejoja apkārt kailai sievietei" (13. 1. p.).
Tad viņš tos nosauca par «vaislas ērzejiem"
(35. 1. p.) un beidzot apliecina, ka šie rakstnieki

pavedot mūsu jauno paaudzi, pusaugu

meitenes un zēnus un taisoties skolēnu

starpā dibināt «brīvās mīlestibas" šā-

vieni bu (117. 1. p.). Viņu dzīve paejot vienās or-

ģijās un visa viņu māksla tikai dzimuma instinktu

brīvibas sludināšana, turpretim viņu sabiedriskā ap-

lieciba uz mata līdziga «Rigas Avizes" vaj «Dūna
Ztg." malačiem (7. 1. p.). Riebigakas apmelošanas
un prastākas lamāšanās kā šaī Jansona grāmatā gan
laikam nevarēs dzirdēt pat no tirgus sievām un

kopš mūsu literatūra pastāv, nekas pat tamlīdzigs
nebija parādijies. Tomēr, cik riebigi ari šie meli

nebija — tiem avižniekiem, kuri «progresa" vārdā

strādāja, tie bija visai pa prātam. Te bija jauns

mēģinājums iznīcināt rakstniekus, vaj piespiest viņus
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parakstīt buržuāzijas politiskos ieskatus. Un aviž-

nieki pa lielākai daļai priecigi atsaucās par minētā

līdzekļa izlietošanu. Līgotņu Jēkabs apliecināja tautai

nenosarkdams, ka viss tas ko Jansons rakstijis, tie-

šām tiesa un sūta lasitajus iepazīties ar šo grāmatu
(«Fauni vaj klauni"), lai tur redzētu deka-

dentus un viņu īstās sejas. («Dz.V." N2 171,
1908. g.). Likās, ka nu tālāk tiešām nevar iet dzej-
nieku un dzejas nogānišanā un ka tauta spriedīs
ātru sodu šiem «jaunibas samaitātajiem". Bet kad

ari Jansona kultūras darbs nevilka, vajadzēja meklēt

vēl rafinētākus līdzekļus un to mūsu «marksisti* un

«progresisti" ari darija. Vajadzēja netikai tautai

teikt, ka tādi un tādi ir izvirtuši un jaunibas pave-

dēji, bet vajadzēja to tēlot un iztēlot, lai tikai

reiz pavedinātu pūli uz pēdējo līdzekli — uz varas

darbiem pret dzejniekiem. Te starp citiem jo ievē-

rojami nopelni A. Deglavam, kurš savā stāstā «Po-

ēzija un proza" («M. V." M 47.—50. 1909. g.) attēlo

«dekadentu", kas paved sievietes, un lai tacu sa-

prastu viņa nolūku, liek pavestās meitenes tēvam

runāt: «Kad es šo tēviņu dabūtu rokā... t0...

par ko avizes raksta, es viņam galvu
norautu! Es viņam iekšas izgāstu — tam

slepkavām . .
." («M. V." «Poēzija un proza"

N2 49.) Te nebūtu piebilst par to, kādu sodu uz-

liek noziedzniekam, ne ari par to, ka pie mums ir

«dekadenti" vaj sieviešu pavedēji v. 1.1.; ja Jan-

sons, Līgotnis v. c. nebūtu tautā ieaudzinājuši
uzskatu, ka dekadenti ir visi minētie jaunie rakst-

nieki un ka te no pūļa puses, sevišķi pilsētās var

notikt uzbrukumi visiem minētiem rakstniekiem.

Tas īsumā sabiedriskas kritikas gājiens pret jau-
niem rakstniekiem visus šos piecus gadus. Bez min.

kritiķiem apm. to pašu teikuši vēl Andrejs Upits,
Antons, Teodors, par kuriem vēl nāksies runāt

vēlāk. Tagad jāiztirzā jautājums, kāpēc uzbrukumi
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ir vērsti pret lielāko daļu no mūsu dzejniekiem?
Ka ne viņu dzeja, ne dzīve nav pat līdziga tai dzī-

vei un dzejai, kādu to iztēlo mūsu «kritiķi", to zin

visa sabiedriba, jaunā un vecā paaudze, visi, kas

pazīst min. rakstniekus, par to runāt būtu lieki.

Tur vajaga būt citiem motiviem un izpētot tos, mēs

izpētisim ari «kritiķu" nolūkus un viņu kritiku vēr-

tības.

111.

Te man jāraksturo laikmets un viņa psicholoģija,
kā ari minēto kritiķu stāvoklis laikmetā un viņu psi-
choloģija. Kaut gan tas neattiecas tieši uz kritikas

pārskatu, bet ir nepieciešams lai izšķirtu ideālo no

materiālā, brīvo no verdziskā.

Ko darija lielākā daļa šo nolādēto rakstnieku tai

brīdī, kad tauta sapņoja par savu brīvibu? Viņi

bija visur ar tautu, bija viņas ilgu un tieksmes

izteicēji; ar savām dzejām un stāstiem tie gāja pat

pa priekšu ceļu sagatavodami. Lielā brīvibas ideja

aizņēma viņus visā pilnibā. Un tā ir skaista lieciba

par minēto dzejnieku ideālismu, ar to viņi vēl šodien

var lepoties. Daži no viņiem krita cīņā, daudzi

tika gūstniecibā ņemti, izraiditi, notiesāti, gadiem
ilgi pavadija cietumos, daudziem bij jāatstāj dzimtene

un jāklīst pa svešumu. Viņu vārdus zin katrs, kas

atcerēsies neseno pagātni. Un lielākā daļa tagad
nolādēto un «izvirtušo" «dekadentu" bija starp tiem.

Un ko darija toreiz tie, kas uzmetas tagad par
brīvibas apustuļiem, «progresistiem", nākotnes nesē-

jiem? Piem. Līgotņu Jēkabs, Upits, Antons, Jan-

kavs, Jansons? Viņi bija tik gudri, ka negāja paši

cīņā, bet mierigi nogaidija. Tas tak bija tik ris-

kanti—iet līdz! Cik drīz viņiem varēja uzbrukt

visu karotāju liktenis — nāve vaj gūstniecibā. Ne,
ne! Viņu rīciba bija prātiga diezgan un izteicas

viegli tai dzejā, ko Rainis rakstija par tamlīdzigiem:
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No Dieva puses, ar varu tik ne,
Tas pats sev kaitē, kas paģērē.

Bet dzīve pārmērs un lepniba
Ir tie, kas karjeru izposta

Ta bija tiešām „prātiga rīciba", kuru piekopa šie

tagadnes «progresa" varoņi. Līgotņu Jēkabs, kurš

vienmēr runā par konzekvenci un patstāvibu uzska-

tos, sēdēja «Latv. Avižu" redakcijā drošs un mie-

rigs aiz klerikaļu muguras un «pamirkšķināja ar

acim", kā Skalbe saka. Andrejs Upits, kurš nu ir

lielākais progresists, zvērēja Andrievam

Niedram mūžigu uzticibu un līdz ar to kopā godi-
nāja brīvibas karotājus par neirasteniķiem un izvir-

tušiem. Jankavs dzīvoja mierigi pie malas, tālu no

cīņām un briesmām un klusēja un «nogaidīja" un

«lielais" Jansons aizlaidās viegli un lēni

prom, noskatities no malas, kādu galu
visa ta lieta ņems. Tā vajadzēja, tas bija prā-
tigi —to teiks vēl šodien katrs īsts birģelis. Bet ko

teic un teiks vēsture par «ģenerāļiem", kas savus

zaldātus pamet viskarstākā cīņas brīdī, krūts vietā

ienaidniekam griež muguru un aizlaižas, atstādami

kara spēku liktenim. Par varoņiem vēsture šādus

«ģenerāļus" nesauks, lai ari viņi ar varonibu kā

brametos.

Un nu ceļas jautājums, kā tas nāk, ka šie «prā-
tīgie" pilsoņi palikuši tik «progresīvi" un demo-

krātiski uz reizes? Tik dūšigi, ka tos, kuri tik

«neprātigi" bijuši un sev kaitējuši un lamā ar vis-

mierigako sirdsapziņu un nostāda par vislielakiem

reakcionāriem un buržujiem?

Veikals paliek veikals — lūk, visu noslēpumu at-

slēga. Toreiz klusēšana un laipošana bija veikals,

tagad runāšana, rakstišana, frāžu žvadzinašana ienes
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dažu labu zumiņu tiklab progresivām avizem, ka

viņu žurnāliem, ja ne naudā, tad citādi.

Katra liela spēciga ideja, tāpat ari atsvabināšanas

un katras brīvibas ideja valdzina un aizņem atse-

višķas personas visvairāk tad, kad viņa vēl jauna

un kristaltlra. Atminēsimies kristīgu ticibu un

pirmos viņas piekritējus. Tā tas bija ar zocialde-

mokratiskām idejām pie mums. Nebija vēl ne par-

tiju ne «baušļu", nebij idejas izmantošanas no vei-

kalniekiem viņu personas labā, bija tikai sapņi,
tieksmes un karsta griba darit visu tautas brīvibas

labā, tad bija ari mocekļi. Bet atminēsimies piem.
katoļu baznicas un baznickungu izvirtibu vidus-

laikos — kas vairs viņiem kopējs ar skaidro Kristus

mācibu, kuras dēļ katrs ieskatija par slavu mirt

uz sārta vaj citā mocekļa nāvē. Paliek tikai riebigi
meli, kundziba, dogmas gars bija miris un «ķeceri",
kuri neticēja šai kundzibai, tika dedzināti kā velna

kalpi. Un nu vaj nav tieši analoģisks, tieši para-

lēls šis mūsu laikmets ar pāvesta laikmetu? Mums

ir partijas ar saviem pāvestiem un dogmām un no-

teikumiem, meli, kundziba un veikals — rebes, bet

gars bēg no organizācijas; ideju viņas «kalpi"
ir padarijuši netīru, novazātu un izdzi-

nuši līdz ar to ari viņas dievinātājus.
Un psicholoģiski ir pilnigi saprotams, kāpēc jaunie

rakstnieki, kuri reiz bija pirmajās rindās, tagad
klusē par politiku. Visdaiļākais krita, tika

samīts, iznīcināts. Tie kas bija līdzi

ar lielo laikmTetu, mantoja tikai tra-

ģēdiju, par kuru nevar kliegt unplā-

tities, par kuru var tikai klusēt un

sapņot. Kad brīvibas ideja tiek no-

vesta veikalā, tad tie, kuru sirds

ilgas piederēja viņai, nevar iet līdz

viņas profanācijai. Viņiem būtu jā-

nosarkst, ja tagad, kur tikai mutes
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varoņi un kliedzēji valda un dižojas

ar mocekļu nopelniem, vēl ari tie

varētu darit to pašu. Cieniba un mī-

lestiba pret lielo traģēdiju neļauj
būt viņas aculieciniekiem un līdzcī-

nitajiem līdz ar tām «noplukušām
vārnām", kuras ķērc vēl tagad par

brīvibu —ne vairs par to, kuras mek-

lējām toreiz, bet par to, kuras vārdā

veikals var zelt.

Tā tas ir netikai pie rakstniekiem, tā tas ir pie
visiem tiem, kuri sajuta un cieta lielo laikmetu, kā

savas dvēseles lielāko mirkli. Viņi neplātas, viņi
skumst vieni, viņiem riebjums pret visu, kas tagad
tiek saprasts zem «progresa" vārda.

Bet tiem ar to prātigo rīcibu nu ir

īstais laiks. Viņi var bez riska iedzī-

voties pūļa apziņā par brīvibas slu-

dinātajiem, «progresa* cilvēkiem, jau-
nibas apsargātajiem un tikumibas

apustuļiem. Bet viena lieta tos dara nemieri-

gus, — tas, ka bijušie cīnitaji nav ar viņiem kopā,
ka tie nepiekrīt viņu frazem un lielibai, kā tie

nesankcionē tautas masu priekšā ar savu

vārdu parakstu šo lielo pseido-progresu. Un

tāpēc atliek viens līdzeklis: nomelnot, nolādēt visus,

kuri stāv ārpus progresa, kuru var saukt tiešām

par vistipiskāko buržuāzijas progresu starp
visiem buržuāzijas progresiem. Te izaug tas bries-

migais naids pret individu pret to kas

viens stāv un viens meklē ceļa, kas

vēl iedrošinās šinī laikā būt cilvēks

bez pūļa atļaujas, pret to, kurš kādu

nebūt ideju tura par tik mīļu un

svētu, lai ar viņu nepelnitu naudu,
ka birģeļu avižu žurnālists. Te ir

tas naids pret dvēseli, kurai vairs
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netik klausities leijerkastes mūzikā,

pēc tam, kad viņa piedzīvojusi lielu

simfoniju.
Lai iegūtu tautā sev vienigo «progresistu" slavu,

lai pārliecinātu neticigos, ka viņi vienigie dzejnieki
un rakstnieki un tautas nākamibas karotāji, minētie

„kritiķi
a

te uzņēma par savu cīņas metodi to, kura

atzīta birģeļu aprindās par tādu kas «velk" — viņi

nostādīja visus citus (kuri nepiederēja pie viņu avi-

zes vaj kliķes) par reakcionāriem politikā, par de-

kadentiem un izvirtušiem mākslā un par jaunibas

samaitātajiem sabiedriskā dzīvē. Loģika: ja citi būs

izvirtuši un reakcionāri, tad mēs — veseli un pro-

gresīvi, kaut ari mēs tādi nebūtu!

Tā iztēlodami jaunos rakstniekus avižnieki-kritiķi

nodrošināja sev visādas privilēģijas un šķitās pilnigi
drošibā. Šī drošiba gan bija tikai ārēja. Ka kritiķi

negalvoja par savu spriedumu panākumiem, norāda

jau viņu «kritikas". Viņi neteica tautai: lasiet tāda

un tāda dzejnieka dzejas un pārliecināties cik viņš

izvirtis, slims un reakcionārs. Ne, tad tādai kritikai

varbūt būtu bēdigi panākumi. Bet viņi teica: Dieva

dēļ, nelasiet, nepērciet, neabonējiet, citādi

jūs samaitāsiet sevi un savus bērnus. Lūk, kāpēc
ik rakstiņā, ik recenzijā, ik spriedumā ir

redzama viena vajadziba: nedot tautai

pārliecināties pašai par dzejnieku dar-

biem, bet gan aizliegt vaj pavēlēt. Pavēlēt

lasit savus un aizliegt lasit citu darbus. Un

aizliedzot un nogānot min. dzejnieku darbus, tad

tika stāstitas visdīvainākās un briesmīgākās lietas,
un es esmu pilnigi pārliecināts, ka «kritiķi" paši
tam netic, ko viņi rakstijuši par tā sauktiem «deka-
dentiem". Es jau pievedu piemērus no Jansona

«Fauni vaj klauni", Līgotņa un Jankava rakstiem.

Te varu pievest vēl citus «kritiķu" apgalvojumus.
Tā piem. Teodors («Jaunā Ražā" X. 6. lap. p.)
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saka: «Tā tas redzams pie mūsu dekadentiem. Tur

nav nekādu normu, nekādu tradiciju, ne-

kādu valodas vaj citu likumu." Un turpat
7. lap. p., ka viņi «atvelk nost priekškaru no

katras guļamas un noejamas vietas."

Līgotnis nostāda A. Austriņa un P. Gruznas

darbus līdzās Pinkertoniem vaj Šerlokam Holmsam.

(«Dz. V." No 114., 1908. g.)
Ed. Vulfs, laikam aiz pateicibas, ka «Dzimt. Vēstn."

pieņēmis viņu par līdzstrādnieku, apstiprina to pašu

par Skalbi, Akurateri, Jakobsonu, Falliju, Strālu v. c,

t. i. ari tie tas pats kas Šerloks Holms. («Dz. V."

No 146., 1908. g.) Vispārēji ņemot, lubu literatūra

pēdējos gados ir tikusi no šiem kritiķiem lieliski

saudzēta, jo viņiem bija cits uzdevums: apkarot
neesošus dekadentus un posta nesējus jaunos
rakstniekus un ja «kritiķiem" tauta prasitu, ko labāk

lasit, jaunos rakstniekus vaj Pinkertonu, tad bez

šaubām tiktu ieteikts pēdējais. Un tas viss tika

darits «kultūras vārdā". Te ļoti zīmigi ir Līgotņa
vārdi: «Marksa, Engeļa v. c vārdus tie piekar pie
savu reklāmu pulksteņiem un tad bazūnē tā, ka vaj
pulksteņiem mēles izkrīt no eņģēm". («Dz. V." 161.,
1908. g.) Tas būtu galvenais kāpēc tika rakstitas

tamlīdzigas kritikas. Bez šī vēl kads cits iemesls,
bez šaubām tikpat zīmigs kā jau aprāditais. Un tas

pilnigi sakrīt ar minēto.

Kad uznāca reakcija pēc lielajiem sajūsmu plūdiem,
tauta cieta dziļi un sāpigi. Ik vietā bija jūtama
dzīves proza, viss ideālais likās iznīcis. Tautas

dusmas pret bezizejas stāvokli aizsniedza augstāko
pakāpi. Ko tad darija tie «tautas vaditaji", «pro-

gresisti", zocialdemokrati, žurnālisti un kritiķi ? Viņi
tiešām nebija un nava tik aprobežoti, ka nesaprastu
kur visa posta cēlons, kas radijis i lielos spaidus, i

«brīvo mīlestibu" v. c. tamlīdzigas lietas. Bet līdz

ar to viņi redzēja, ka tam nedrīkst pieskārties, ka
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tad šo tautas draugu karjerai var būt bēdigs gals.
Bet darit kautko tomēr vajadzēja, lai pierāditu tautai,
kā viņi tomēr cīnās un karo, uzmeklē viņas ienaid-

niekus un tos soda. Un te tika atrasta it viegla iz-

eja. Ta nemaksāja ne dzīvibas, ne «kritiķu" un

„progresistu" brīvibas, bet ienesa vēl ir naudā i

graudā. Vainigie pie visa posta bija drīz rokā:

mūsu jaunie rakstnieki un dzejnieki.
Tie bija visas reakcijas cēlēji, buržuāzijas pabalsti-

taji un drīz ari «brīvās mīlestibas" sludinātāji un

«ligu" dibinātāji. Žurnālisti apgalvoja, sapratās, spieda
viens otram roku un devās pie darba: noņemt šos

briesmoņus no tautas pleciem, «izgriest ar asu nazi",
Jansona valodā runājot. Un tas bija tik viegli un

pateicigi. Varēja iegūt cīnitaja slavu un «progre-
sivā" laurus. Un tiešām jāpabrīnās ar kādu naivi-

tati un pārliecibu to raudzija iestāstit tautai viņas
mījās avizes un iecienitie žurnālisti — tiešām jā-

domā, ka ja «dekadentiem" būtu «iekšas izgāstas",
tad tauta peldētu tikumibas un brīvibas plūdos.

Tik zems bija un vēl tagad ir otrs iemesls «de-
kadentu" apkarošanai. Ar to sabiedriskie darbinieki,
it sevišķi «kritiķi" ir uzvilkuši goda svārkus savai

bezdarbibai pret īsto reakcijas tumsibas cēloni. Un

šie svārki ir ērti un pateicigi.
Bet man liekas, ari tas vēl nav viss. Te jāgriež

vēriba uz visniknāko uzbrukumu jaunajiem rakst-

niekiem — uz brošūru «Fauni vaj klauni". Cik pilna
ari viņa nebūtu tikumibas un «progresa" frazem, to-

mēr katram, kas dzijak ieskatijies laikmetā un autora

psichologijā, būs skaidri nomanāms, ar kādu nolūku

rakstita šī «satriecošā kritika", kā to apsveica citi

kritiķi. No zocialdemokratijas valdibas laikiem bija
tautā izplatījušās domas par to pašu «brīvo mīle-

stibu" 1
). Šo mīlestibu nu vajadzēja noņemt no sa-

l) programās un pulciņos ši brīvās mīlestibas

teorija arvien ir sludināta.
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viem pleciem un uzlikt kautkam, kas gadijās pie
rokas. Jansonam katrā ziņā vajadzēja atminēties

kas runāja par «brīvo mīlestību" jau desmit gadus
pirms revolūcijas un kas viņu pirmie izveda praksē,
bet nu viņš to pavisam ir aizmirsis un savus grē-
kus ar tīru sirdsapziņu uzlika — jaunajiem rakst-

niekiem. Ta bija divi zaķi ar vienu šāvienu. No

jauna Jansons bija varonis — ar kādiem līdzekļiem
šo varoņu činu viņš ieguvis — kas to lai meklē pa-

kaļ? Viss ir tik skaidri un glīti un tik mīļi, kad

runā par jaunās paaudzes tikum i b v. Kas gan
lai neticētu Jansonam? Bet neticigo tik maz

un tomēr viņi ir. — Lūk, noslēpums ar «Fauniem".

«Bezkauniba", saka kādā vietā Veiningers
1
), «ir bez

šaubām tikai līdzeklis, māksligi pazeminot citu cil-

vēku, pacelt savu pašapziņu jeb vienkārši nonākt

pie sava «es" nojēguma". Šo līdzekli ir izlietojis
Jansons savā grāmatā «Fauni vaj klauni".

Un tad pēdēji prasa atbildes jautājums: kāpēc
visus minētos rakstniekus «kritiķi" nosauca par

«dekadentiem"? Kam tikai maz vien sajēga

par literar i s k i c m virzieniem un strā-

vām, tas varēs spriest, ka tieši deka-

dentu starp mūsu rakstniekiem vaj nu

nemaz nava, jeb tikai pie pāris no

viņiem tikko manāmas dekadentisma

iezīmes.

Mums ir tikdaudz īpatnibu un dažadibas stilā un

saturā rakstnieku darbos, ka rakstit par katra indi-

vidualitāti atsevišķi aizņemtu daudz laika un vietas

un prasitu no «kritiķiem" nopietnas nodziļinašanās,
dzejas un dzejnieka studiju un pašas māksla uzskata

un par visām lietam zināšanu un saprašanas. Tā kā

mūsu kritiķiem tādas lietas ir gluži nevajadzigas un

ari neiespējamas, tad ir atkal tik pateicigs atradums —

l) Otto Weininger „Geschlecht und Charakter 11. (VIII.)
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nosaukt visus m summa summarum par deka-

dentiem. Tad ir viegli rakstit kritikas, kuras

pastāv pāris vārdos: dekadents, izvirtis, banāls —

ergo — nelasāms 1 Lūk, kāpēc mūsu «kritiķi* tik

stipri turas pie termiņa (jēdziena) dekadents, lieto

definējumu netaktiski un izjauc visu «stilu*.
Tie ir galvenie iemesli, kāpēc «kritiķi* ir raksti-

juši tādas kritikas par mūsu rakstnieku lielāko daļu.

Pārdomājot dziļāk, mēs sapratisim vēl citus tiem lī-

dzigus iemeslus, kurus pievest ie atrodu par neva-

jadzīgu.
Tagad man japiegriežas tuvākai šīs kritikas iztir-

zāšanai, lai pārliecinātos par viņas objektivitāti, vaj

partejibu, par viņas patiesibu vaj meliem.

IV.

Būtu ļoti pārsteidzoši, ja kritika, kura rakstita aiz

augšā minētiem iemesliem un ar zināmiem nolūkiem,
būtu tiešām patiesa mākslas kritika. Pietiks ne-

daudz spilgtu piemēru no šis kritikas ziediem, lai

redzētu, ka viņa pirmkārt ir partejiska. «Dzim-
tenes Vēstneša" triumvirats Andrejs Upits, Antons,

Llgotnis ir atraduši šai avizē savu mākslas un sa-

biedrisko uzskatu vispilnigako izteicēju un iekarojuši
vārda brīvibu šaī tipiskā buržuāzijas lapā. Un katrs

rakstnieks, kurš nu nepiekrīt viņu uzskatam tiklab

mākslā kā politikā, ir nolemts iznīcināšanai no šīs

varenās «tautas* lapas. Turpretim tie, kuri ir ar

viņiem, dabū visdrīzākā laikā labāko dzejnieku činas

un tituļus. Vispirms, protams, paši sevi reprezentē.
Antons slavē Līgotni, par ko Līgotnis dod Antonam

reālā simbolista vārdu un par Upiti saka, ka viņš
rakstot darbus, pie kuriem «mūsu kritiķiem un rakst-

niekiem nevienu reizi vien nāksies atgriesties1).

Upits savkārt par visiem pazīstamo Līgotņa litera-

l) „Dz. V." 110., 1909. g.
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turas vēsturi: „Ar labāko apziņu varu Līgotņa grā-
matu ieteikt, kam vajadziba pēc nopietnas lite-

ratūras vēstures" 1). Un Upits atkal: «Līgotņa dzeja
ir kā balti ievu krūmi mūsu dzejas pusplaukušā
biezienā" 2). Ņemšu kā zīmigu piemēru Upiša «kri-
tiku" par «Jauno Ražu"3) «Antona mazā skicite viens

no autora labākiem darbiem*. «Eldgasts — trivals un

garlaicigs." «Pie Kārla Strāla daudz brutāla un

rupja." «Līgotņa dzejoli skaisti. Ja kāds ir bez

dzejas, tad tīri brīnums." Turpretim «tādus darbus,
kā Jaunsudrabiņš, uzrakstīs kurš katrs" un Zemga-
liešu Biruta «pārbagāta frazem" un P. Liepiņš guj
modes virzienu plūdu saskalojumos (godalgots no

«Literatūras fonda" 1909. g.) v. t. t. bez kautrēšanās.

Un jo interesants ir kāda B. raksts, kā partejiskas
kritikas pierādījums: «Stils un stila meistari latviešu

literatūrā."4
) Stila fanātiķi un kropjotaji ir: Jakob-

sons, Akuraters, Bārda, Eglits, Eldgasts, Zeltmatis,
Fallijs un Skalbe ar savu «Kā es braucu ziemeļ-
meitas lūkoties", brauc dekadenci meklēties.

(Priekš četriem gadiem Skalbe šaī darbā tika no

«kritikas" atzīts kā lielākais reālists, ideālists un

simbolists 5
). Bet ir vēl cita grupa rakstnieku, kuri

pūlas izveidot stilu, kam paliekama vērtiba — tie ir

Līgotnis, Aspazija, Plūdons. Sevišķi protams,

Līgotnis, kurš «ņem no jaunā līdzekļu arsenāla tikai

to, kas tiešām der..."

Tādi ir «progresivās" kritikas spriedumi par mūsu

rakstniekiem. Bet te viens otrs varbūt domās, ka

spriežot pēc rakstnieku pašu darbiem tiešām Antons,

Upits un Līgotnis ir tie ģeniālie, un visi citi, kurus

x ) „Dz. V." te 219., 1908. g.
2) „Dz. V." J* 54, 1908. g.
3) „Dz. V." te 22, 1908. g.
4) „Dz. V." te 237, 242, 1908. g.
5) „Skalbe ir dekadentu prettips" Līgotnis „Vērotajā" te 5,

1905. g.
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ar «Dzimt. Vēstnesi" nevieno tik stipras saites, tie-

šām pēc viņu darbiem banāli un valodas kropļotaji.
Kā mazu ilustrāciju es atjaušu sev pievest kādu

piemēru, lai ad oculum rāditu lasitajiem, ko mūsu

kritika sauc par labāko, pat par virziena nodibinā-

tāju «reālo simbolismu". «Dz. V." nodrukāts kāds

Antona ražojums noveles veidā «Dzīves degpunktā*,1)
kurš atver visus jaunā stila, satura un reālā simbo-

lisma noslēpumus. Viss gabals stāsta par kādu

jaunu cilvēku, kurš bučojas ar cita sievu, kamēr

viņa «savas bagatibas ir notērējusi", brauc uz spēles

elli, dzer; tad pie sievietēm, tad sapņo nejaukus

sapņus un kad viss ir izdzīvots, tad aiziedams pa-

saka draugam: «Ja tu pēc manas nāves tiktu par

miljonāru, tad modini mani augšā un sitisim nost to

miljonu." Saturs viscauri moderni pikants. Te ir

tēlots to orģiju izvedējs praktikā, par kuram teorē-

tiski lamāja šos gadus vaj visus jaunos rakstniekus.

Un tad stils — izteiksme, valoda! Pievedisim pie-
mērus :

...
Visu zināt!

Visu aptvert!
Visu redzēt!

Visu baudit!

Kā to lai iespēju?
Kā to lai izdaru? (5. nodaļā.)

...
Dobums ir ārsts. Precējies. Vēl jauns. Sa-

biedrisks cilvēks. Un tādēļ strīdas stundām, dienam,

nedēļām. Saskaistas. Izšķiras. Satiekas atkal. Zobo

viens otru. ledegas naids. Nodziest. Dzirkst joki.
Uzveļas pesimisms (13. nodaļā):

Bleķis! viss ir bleķis!
Tu esi bleķis! Mīlestība?

Bleķis.

l) „Dz. V." 41—49, 1909. g.

J. Akuratera kopoti raksti, XI.
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Ārsta sieva ir Era un buča — tiltiņš, pa kuru pāriet
uz «tu" (13. nod.). Un kad vakars un krēsla ir un

«kā par nelaimi ārā spīdēja mēnesnica, tad abi mēs

ar Eru stāvējām istabas vidū un skūpstījām viens

otru." Tad viņa piepeši atraisijās no manis un teica

bažigi: «Ej tagad, ej. Drīz pārnāks mans vīrs."

Tad simfoniska koncerta recepte 20. nodaļā:

Dārzs rudens krāsā.

Gaišs zaļums.
Tumšs zaļums,
Zelts.

Purpurs.

Tad «Nosēstamies tur, kur var redzēt smukus

skuķus un kur var iemest smalkus konjakus . ..

Pastellējam karafiti. Metam. Triecam. Smejamies."
Tad «Ejam pakaļ divām damam. Mirdzums milzigi
sajūsmināts par viņu kostimu, soļiem, augumu..."

Tad šādas rindas:
1862

1868

1886

1895

1905

«Ah, moku kurvis! nodomāju pie sevis."

Un lasitajs varbūt domās, ka te ir žūpošanas,
sieviešu apstrādāšanas un izdzīves apraksts. Neka.

Galā autors svinigi pasaka: «Un mēs izgājām skal-

dit milzigo pelēko akmeni, ko gadu tūkstošiem cil-

vēce nes uz saviem kamiešiem un krata un nevar

nokratit." Tas viss ta tad ir tas «progress" un ta

akmeņa skaldišana! Atminēsimies tagad visu, kas

pārmests jaunajiem rakstniekiem ganno valodniekiem,

gan kritiķiem, gan no morālistiem un tad visi grēki
te būs kopā vienā zumā. levērosim tikai teikumu

konstrukciju. Pa vienam vārdam teikumā! Cik par
to nava brēkts no sendienām jau, vispirms par
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Viktoru Egliti, kurš pirmais mēģinājās šai teikumu

uzbūvē. Tur tad tas bija absurds, muļķibas, idio-

tisms un viss cits. Bet tagad pie Antona — «reālais
simbolisms", kas nozīmē kritiku valodā to pašu ko

«augstākā modernā māksla".
- Tad rindu garums un

sakomponejums! Nav neviena gabala jaunākā lite-

ratūrā, kas būtu «dekadentiskāks" par «Dzīves deg-
punktā" šaī ziņā. Romas un sengrieķu dzejnieki esot

bijuši tādi meistari, ka rakstijuši pantus, kuru ārē-

jais izskats vien jau devis gleznu: rozi, biķeri, vai-

rogu v. 1.1. Antons taisās viņiem līdz, bet lai tik

iedrošinās kāds šo rakstnieku nosaukt par «deka-
dentu". Un tad saturs: dzeršana, žūpošana, bučo-

šanās ar citu sievām, brauciens pie sievietēm v. 1.1.

līdz beigām un tad svinigais fināls par lielā akmeņa
skaldišanu! Būtu kādam no «dekadentiem" bijusi
nelaime uzrakstit šo «degpunktu", tad no sabiedrisko

kritiķu puses būtu bijusi kliegšana un lamāšanās uz

deviņiem gadiem. Bet Antonam tas tak ir atļauts.
Un Līgotnis raksta kritiku par šo daiļumu un paziņo
ar mīļā «Vēstneša" muti neticigajiem desmittūksto-

šiem: «Dzīves degpunktā" saistošā kārtā tēlota jaun-
laiku lielpilsētu dzīve". 1) Bet varbūt te derēs ievē-

rot ari «reālā simbolista" Antona vārdus: «Cik or-

ģineli ari mūsu dzejnieki nebūtu, viņi ir un paliek

kopijas no kautka lielāka un slavenāka. Forma un

saturs viss ir aizņemts."
2
) Šoreiz, teiksim, aizņēmums

ir izdarits no tiem pašiem izvirtušiem dekadentiem.

Pietiks ar šo piemēru, kurš diezgan gaiši rāda

«progresivo" mākslu un «kritiku".
Tas ir par atsevišķiem rakstniekiem un viņu dar-

biem. Varbūt nebūs bez intereses palūkoties uz mo-

dernās kritikas spriedumiem par žurnāliem. Ļaušu
runāt Līgotņu Jēkabam par «Dzelmi".3 ) «Sakiet, roku

») „Dz. V." te 300, 1908. g.
2) „Mūsu Laiki" te 183, 1906. g.
3) „Dz. V." te 125, 1908. g.
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uz krūtim liekot, kurš jauns rakstnieks, kam pietie-
koši pašcienibas, būtu varējis iet un stāties šai kom-

pānijā?" Un par «Zalkti". «Lai nāk jauns rakst-

nieks un mēģina ielaust robu šai godigā bezpartejibā.
Un tad, protams, ja viņam nava nekas pretim, ka

viņa darbi tiek drukāti līdzās Fallija ražojumiem".
Kādā citā vietā1) viņš nosauc rakstniekus kas pul-

cējas ap «Dzelmi" par «ākstu lēģeri", kas noveduši

Zemgaliešu Birutu pie malas. (Te jāpiezīmē, ka šaī

«ākstu lēģerī" un «kompānijā" «roku uz krūtim lie-

kot" varēja stāties iekšā ari tādi «dekadenti" kā

Rud. Blaumanis, Ed. Treumans, Plūdons.) Un šajos
žurnālos ievietotie darbiņi pēc Upiša sprieduma «iz-

rādijās par vieglām sēnalām bez kodola.. ."2
)

Bet palasisim tikai kaut ko par «Izglītību" — tur

skan slavas dziesmas no debesim līdz zemei8), kaut

gan no «ākstu lēģera" tur strādā līdz Treumans,

Plūdonis, Vainovskis v. c. Vispārēji «Dz. Vēst-

nesim", «Izglītibai", «Jaunai Dienas Lapai" ir tas

«spēks un rekte" rakstniekus vienā dienā pataisit
par «dekadentiem" un «izvirtušiem", par «jauniem
un svaigiem spēkiem". Ta piem. «Dz. V." redakcija

uzņemdama Treumaņa dzejas, paziņo, ka nu Treu-

mans centies atsvabināties no frāzem, kuras

agrāk viņa dzejā bieži valdijušas.
4
)

Tādas un tamlīdzigas partejiskas kritikas pilda
visus šos progresivos laikrakstus un viņi ir lepni
ar tām. Bet nepaliek sveikā ari dzejnieka personigā
dzīve. Šīs kritikas un aizrādijumi neskatās tikai uz

dzejnieka ražojumiem, uz viņa literariskiem darbiem,
bet rauga nomelnot ari personu. Te ir ļoti
jauks piemērs no Līgotņu Jēkaba. Gruzna bieži

topot žonglers, jo viņš kādā vietā sakot: Un deka-

1) „Mūsu Laiki" te 115, 1907. g.
2 ) „Dz. V." X» 228, 1908. g.
8 ) „Dz. V." J6 60, 1909. g.
*) „Dz. V." te 46, 1908. g.
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denti smok cietumos. Viņš aizmirst, ka svarā krīt

ka s un par ko? No lielā līdz smiekligam tikai viens

solis. 1) Lūk, izskaidrojums tautai, kāpēc tik «reak-

cionāri", «izvirtuši dekadenti" tiek ieslodziti kā poli-
tiski cietumnieki! Cita lieta, kad tādi dievišķi ideju

nesēji kā Līgotnis, tiek iekšā uz pāris nedēļām, tad

tak ari zin: kas un par ko?

Progresivā kritika iedala visus rakstniekus divās

daļās: tādos, kuriem viss ir atļauts un tādos, kuriem
viss ir aizliegts. Un te visa šī kritika uzliek vai-

ņagu savai personibai un partejibai. Jansons lec

vaj gaisā, kad kādi no dekadentiem raksta lietu

vārdus ar lielu burtu, bet Antonam un ari vēl citiem

tas protams — atļauts. Un Upits taisa jaukas humo-

reskas par to, ka daži rakstnieki saviem varoņiem
dodot svešus vārdus vaj sev neparastus pseidonī-
mus. Bet Antona Eras un Niras, piemēram, ir svēta

un tautiska lieta.

Un pasargi Dievs, ja kāds, kurš «dekadentiem*
pieskaitits rakstitu kādu dzeju par brīvibas cīņu.
Tad Jansoni, Jankavi un Antoni kliedz nelabā balsī,
ka caur to tiekot apgānita visa tā brīvibas būšana.

(Sk. «Fauni vaj klauni", «Vecie elki", «Mūsu Laiki"

No 213, 1906. g.). Un Andrejs Upits rakstidams

«Dzimtenes Vēstnesī" par krievu dekadentiem jau

uzbudinājās par to, kā gan tie tēviņi drīkstot pē-

dēja laikā ņemt vārdu «tauta" un tautiba" mutē.

Tā tad nolādētie savos sacerējumos nedrīkst vairs

par tautu nemaz minēt — laikam caur to tie atņems
«progresistiem" «tautas rakstnieku" laurus.

Un galu galā Antons laiž vaļā asprātibas par to,
ka «dekadenti" katram darbelim liekot klāt savas

fotogrāfijas2). Bet ar viņu, protams, ir cita lieta, un

tiešām, tiklīdz no viņa iznāk kāds «darbelis", tad

tur jau fotogrāfija klāt.

1 ) „Mūsu Laiki" te 2, 1907. g.
2) „Mūsu Laiki" te 183, 1906. g.
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Tamlīdzigu piemēru ir bez skaita, bet ja kāds

domātu, ka «kritiķi" visu to ieskata par zemiem un

neeienigiem paņēmieniem, tad tas būtu rūgti maldi-

jies. Viss tas ir «sabiedrisko kritiķu" daiļums. Tas

ir viņu galvenais stiprums un caur tamlīdzigiem

paņēmieniem viņi sevi ir pataisijuši par varoņiem un

progresistiem tās mīļās «tautas" priekšā. Un kāpēc
tad ari ne? Viss iznāk tik lēti, ērti, un bez grūti-
bam—ta ir modernā kritika!

Iztirzājot tālāk šo moderno kritiku, būs redzams,
ka viņa, otrkārt, ir politiska, ne literariska.

Priekš «Dzimt. Vēstneša" svaigi, jauni un lieli

mākslinieki ir visi tie rakstnieki, kuri piekrīt viņa

politiskiem uzskatiem. Priekš mūsu zocialdemokra-

tiem absolūti nākotnes dzejnieki visi tie, kuri pieder

pie «Partijas". Ārpus partijas nava nevienam rakst-

niekam ideālu, ārpus «Partijas" esošie rakstnieki

esot tikai buržuāzijas rakstnieki un to māksla,

protams, slima. Kā technisku piemēru te varu pie-
vest Antona kritiku 1) par Kārļa Krūzas un Jāņa
Gulbja dzejām. K. Krūzam trūkstot mērķu un

ideālu (protams, zocialdemokratisku) un tāpēc

viņa dzeja — lejerkaste. Cita gara bērns ir Jānis

Gulbis un tādēļ bez kāda cita motivējuma viņam
netrūkst «ne spēka, ne talanta, ne jūsmu, ne lirisma".

Un te ir mūsu kritikas sistēma. Vajaga tik dzej-
niekam ņemt par motto: visu zemju proletārieši...
un viņš ir gatavs ģēnijs: forma, izteiksme, saturs —

viss ir nepārspējams.

Pārejot uz šīs kritikas aplūkošanu no citas puses,

ir jākonstatē fakts, no viņa ir tieši melu kritika.

Ir jāiznīcina katrs dzejnieks, kas sevi uzskata kā

individu un grib just un domāt neatkarīgi no sabie-

driskā vēja rāditaja. Dzīdamies pēc šī mērķa sasnieg-
šanas, mūsu kritiķi labprāt un ar nodomu melo

l) „IzglTtibatt Jfc 9, 1909. g.
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nenosarkdami, melo «progresa labā". Jansons, kā

lielas idejas nesējs, iesāk pirmais un, protams, ne-

kaunedamies, jo viņa ideja — meli pilnigi atļauti,

pat padara cilvēku vēl par varoni. «Dekadenti"

ar varu gribot pavest pusaugu meitenes un zēnus

un dibināt brīvas mīlestibas savienibas («Fauni vaj
klauni" 117. 1. p.) Viņiem esot «zalons" un tur viņi

dejojot apkārt kailai sievietei v. t. t. Un Līgotnis
ar Antonu piebalso: Nākat un skatāties, Jansons

parādijis mūsu dekadentu īstās sejas. «Smalks
estēts un atjautibas nepārspēts latviešu

mākslas kritiķis.
1
) Tiešām tāda «atjautiba" nepār-

spējama un iespējama vienigi latviešu „m āks-

las kritiķi m".

Un cik smalki prot mūsu kritiķi izrakstit teiku-

mus no Eldgasta «Vižņiem", piem.2) Tik smalki

izrakstit un par jaunu savienot kopā ta, kā iznāktu

konfiscējama grāmata. Progresa labā — viss ir

atļauts!
No dzejnieka, kurš izdevis jau septiņus dzeju krāju-

mus, protams, prasīs daudz vairāk, nekā no tā, kas

izdevis tikai dažus. Un Antons rakstidams par

manām dzejām «Astras" 3) paziņo, ka tā esot mana

s c p t i tā dzejas grāmata, kautgan tā ir tikai ceturtā,

īsi un labi!

Tādu tiešu melu kritikas piemēru ir nepārredzams
daudzums. Bet kāpēc vēl pievest piemērus. Vaj
visa šī laikmeta kritika nava lielākā melu kritika,
kāda jebkad rakstita pasaules literatūrā? Kam gan

nava zināms, cik nabadzigos apstākļos dzīvo lat-

viešu dzejnieki (izņemot tos, kuri savus spēkus
atdod buržuāzijas avižu akcionāriem un dabunkrietnu

algu) un cik viņi lepni ar savu nabadzibu! Pat

kritiķi smejas, ka tie esot nabadzigi un mitinoties

1) Jzglītiba" te 2. 1909. g.
2) „Dz. V." te 290, 1908. g.
3) ,Izglītibatt

te 5, 1909. g.
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jumta istabiņās. Un viņu kritika? Ta apgalvo, ka

šiem dzejniekiem, kuriem bieži nava pat dienišķas
maizes gabaliņa, esot «zalons," kur tie dzīvo bez-

gala orģijās un dejo ap kailām sievietēm, apgalvo,
ka tie esot orģijām slimi alkoholiķi, miesigi un

garigi izvirtuši. Un latviešu jaunākā dzeja? Vaj
tiešām lasot mūsu, kaut ari «dekadentu* dzeju krā-

jumiņus, būs kāds atradis to izvirtibu, par ko

ir piekliegts vaj uz simts gadiem kritikās. Vaj šīs

mazās, klusās, skaidrās siržu dziesmas, kaut ari

modernā ietērpumā, nedod liecibu par viņu raksti-

taju dvēseļu dzīvi ? Vaj tur nava vienmēr tiekšanās

ārā prom no dubļainās dzīves—uz cīņu vaj vientu-

libu? Es esmu pilnigi pārliecināts, ka skaidrā-

kas un tīrākas lirikas, kā latviešiem, nava nevie-

nai lielākai kultūras tautai. Bet «kritiķiem" ir vien-

alga. Viņu «progress" prasa melus nn viņi nekau-

trējas. Seksualisms, izvirtiba, reakcija, miesas kults,

jaunibas samaitāšana—ta esot latviešu lirika!

Un palūkosimies tālāk šaī kritikā. Vaj viņa nava

pie visa ta barbariska kritika, mežoniga tiktāl,
ka katrai kultūras tautai būtu par to jānosarkst,
bet mūsu kritiķi to atzīst par augstu kultūras darbu.

1909. gadā Rigas Latv. Biedribas Zinibu Komisijas
vasaras sapulcēs redaktors Kalniņš no «Dzimt. Vēst-

neša" izteica tos ievērojamos vārdus, kuri pēc piec-
padsmitā gadu simteņa Eiropā nava vairs dzirdēti.

Toreiz vēl dedzināja grāmatas un viņu sarakstitajus

uz sārta un tamlīdzigu tiesu nu grib ievest 20. g.
simtenī kāds «inteliģents" latvietis priekš grāmatām,
kurās izteiktās domas nesimpatizē ar šī modernā

kardinaļa domam. «Vajadzētu atpirkt visas

Virzas grāmatas un tās iznīcināt,
tikai tad tieši būtu darits kas prak-
tisks". Cik neticami un bēdigi tas ari neizklau-

sitos no mūsu «tautas vadoņa" ir nākuši šie vārdi.

Un tomēr mēs runājam ar pilnu pārliecibu, ka lat-
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vieši esot uz augsta kultūras stāvokļa. Nožēlojama
tauta, kurai tāds kultūras stāvoklis! Vaj tad tiešām

pēc visa ta būtu jābrīnās, ja kādā jaukā dienā uz

Esplanādes kuretos sārts un kulturelie redaktori ar

lūgšanām un lāstiem dedzinātu tur kāda dzejnieka
dzejas? Ja mūsu «kritika" progresēs uz priekšu
ta Jkā līdz šim, tad droši mēs to sagaidisim.

Šis Kalniņa aizrādījums iedrošināja kādu otru

kultūras cilvēku, kurš kā demokrāts pazīstams ar

saviem priekšlasijumiem. Ja dzejas būs iznīcinātas,
tad tomēr vēl paliks dzejnieks. Un tāpēc viņš dod

labu padomu, kā ar dzejnieku tikt galā, ar to tē-

viņu «par ko avizes raksta". «Es viņam iekšas

izgāstu, tam slepkavām," saka kāds vīrs (stāstā

«Poēzija un proza"). Stāsts ir rakstits par «deka-

dentu", pēc tam, kad «kritiķi" bija pietiekoši noskai-

drojuši jēdzienu: kas ir dekadenti?

Tāda ir mūsu laikmeta «mākslas kritika" ša laik-

meta beigās. Kādas būs viņas sekas — rādīs nāko-

šais laikmets.

Un ja nu beigās jautajam, cik loģiska ir visa šī

progresivā kritika, tad jāsaka, ka loģika ir gluži
nevajadziga šādai kritikai. Vajaga tikai palūkoties
«Dzimt. Vēstnesī", šaī lielākajā rakstnieku un glez-

notāju nomelnošanas lapā un mēs atradisim dīvai-

nākos faktus. Taī pašā laikā, kad tur «dekadenti"
tika lamāti pēc visiem tirgus likumiem un rāditi

tautai kā jaunibas samaitātāji, tas pats «Dz. Vēstn."

sniedza tautai viņu darbus. K. Jekabsons, A. Au-

striņš, K. Skalbe, H. Eldgasts, Fr. Bārda v. c. ir

tikuši ar mīļu prātu tur uzņemti. Tas pats Teodors,
kurš piebalso vienmēr un visur acu-

mirkļa stiprākai pusei un «Jaunā Ražā"

nosodija dekadentus, kārtu kārtām pildija un pilda
to pašu «Jauno Ražu" ar Eldgasta, Zemgaliešu

Birutas, K. Krūzas, P. Liepiņa, V. Damberga, K. Je-

kabsona, A. Austriņa, J. Jaunsudrabiņa, A. Baltpur-
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viņa v. c. darbiem. Tāpat «Jaunā Dienas Lapa" ir

drukājusi un drukā «dekadentu" darbus blakus vis-

niknakām kritikām par «dekadentiem". Ari «Izglī-
tība" labprāt būtu atļāvusi telpas daudzu «deka-
dentu darbiem", ja vien «dekadenti" to būtu gribē-

juši. Jāprasa, ko gan viss tas nozīmē? Vaj tiešām

šo laiku redaktori un literarisko nodaļu vaditaji,
būdami pārliecināti ka min. rakstnieki tiešām ir

izvirtuši jaunibas samaitātāji ir līdz ar to ari pār-
liecināti, ka tautai jādod viņu darbi un līdz ar to

jāuzstāda par savu mērķi izvirtibas kultivēšana un

jaunibas samaitāšana? Kā gan lai citādi saprot šo

divpusibu vienkāršs lasitajs? Jeb vaj redaktori

domā, ka min. rakstnieki nava tie neģēļi, par kuriem
Jansons tik svēti lamājas? Ja, kuri tad tie īstie

dekadenti? Jeb tādu pavisam nava, un visas šīs

kritikas ir muļķibas jeb ari noteikts veikals? Var-

būt kāds no minētiem kritiķiem vaj redaktoriem

paskaidros šo jauno loģikas parādibu — lasitajs te

nespēcigs ko saprast — jo citādi visa šī kritikas

zistema sabrūk līdz pamatiem. Jeb vaj kritiķi un

redaktori savus lasitajus tiešām tura par tādu ganām-

pulku, kuram nava ne mazākās spriešanas spējas
un kuru var šodien muļķot ar kādu «dekadentu"
un rīt jau pasniegt ta paša dekadenta dzejas un

stāstus? Lasitajam, kas visus tos kumēdiņus no

malas noskatās, atliek tik pamudināt tos «progre-
sivos" tautas vadoņus un zocialos kritiķos: «Strā-
dājiet, kamēr vēl ir tumsa!"

Cik tāļu ies tāda kritika un «kritiķi", to rādīs

rītdiena. Bet kur viņi ir nonākuši jau tagad, to

rāda šāds, varbūt niecigs, bet zīmigs atgadijums.
Kā zināms, «progresīvie" kritiķi stāsta, ka «deka-
denti" neieredzot viņus tāpēc, ka tiekot rāditi viņu

«īstie nolūki". Bet no ka cēlusies to rakstnieku

necieniba, pat nicināšana pret min. kritiķiem, kuri

vienmēr ir lieliti un celti, kā tautas rakstnieki un
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īsti dzejnieki? Kā zināms, Sauliets vienmēr ir

atzīts no Līgotņa un Upiša un stāvējis nost no

jaunākās rakstniecibas virzieniem — viens pats. Un

tomēr, kad viņu uzaicināja par līdzstrādnieku pie
«Izglītibas", kur kā vaditajs bija ari A. Upits un

citi «kritiķi", tad Sauliets rakstija «Izglītibas" redak-

cijai, kā pie žurnāla, kuram par redaktoru vaj ari

tikai par līdzredaktoru ir Andrejs Upits, viņš nekad

nevarot līdzstrādat, ne ari savus darbus drukāt. Ta

izturas bezpartejiski rakstnieki jau tagad pret pro-

gresīvajiem «mākslas kritiķiem".
Bet pietiks. Nevilkšu dienas gaismā vēl drūmākas

ainas iz mūsu kritiķu apstākļiem. Varbūt tās tā kā

tā jau pārak pazīstamas.
Tagad man jāpāriet pie īsām piezīmēm un pa-

skaidrojumiem, kas tad īsti ir tie briesmoņi deka-

denti un kas jāsaprot zem rakstniecibas virziena

dekadence. Tad progresivās kritikas kultūras

darbi būs redzami varbūt vēl no citas puses.

V.

No ši pārskata iepriekšējām nodaļām būs redzams,
ko saprot mūsu «kritiķi" zem vārda dekadenti.

Tāpēc ir nepieciešami nākt pie vēsturiskas skaidri-

bas un īsumā aizrādit, kas Tsti ir dekadents. Les

dēcadents, Maudites, «pagrimušie", «nolādētie" ir

franču dzejnieku grupa deviņpadsmitā gadu sim-

teņa beigās un tagadējā gadusimteņa sākumā. So

dzejnieku galvenie pamatprincipi bija 1) abzolutā

brīviba dzejas formā, ritmā; 2) cīņa

pret naturalisko virzienu un 3) muzi-

kālā elementa ievešana dzejā. Kā vir-

ziena sagatavotājs ir lielais liriķis Šarls Bodlērs

(Baudelaire) 1821.—1867. gados ar savām dzejām
«Fleurs dv mal" (Ļaunuma puķes), kurās parādās

viņa spēcigā izteiksme, lepnums un degošās ilgas.
Viņam sekoja dekadenti Vēriens un Mallarme.
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parnasisti Lekonts dc Lils, Teofils Gotjē un Emils

Verharns (dzim. 1855. g.) un simbolisti, no

kuriem ievērojamākais ir Moriss Meterlinks, dzim.

1862. g. Vairāk vaj mazāk šiem virzieniem pieslē-
dzās vēl Rižpens, Rollina, Katuls Mendess, Rembo,

Huismans, Henri Reņjē un jaunākā laikā Gregs.
Nepasakāmi daudz, visi šie dzejnieki darijuši priekš

lirikas attlstibas. Visa modernā franču un ari visas

Eiropas tautu lirika un daiļliteratūra, savu formas

un daiļuma izteiksmi dibina uz šo „no1ā-

deto" ieguvumiem. Sauciens, kuru izteica Vēriens

savā dzejā „Art poētique" (Muziķu, par visām lietam

muziķu!) ir atradis atbalšu un apustuļus visā jau-

nākajā lirikā, simbolisms kā naturālisma uzva-

rētājs ir cēlis gaismā daiļus lielus darbus; caur viņu
māksla ir atdabūjusi jaunu iekšķigu spēku un brī-

vais ritms, brīvā dzejas forma ļāvusi izteikties

daudzām dzejnieku dvēselēm, kuras citādi būtu no-

smakušas agrākos pantos.
Par pirmo un lielāko brīvā ritma pārvalditaju un

iekarotāju Emilu Verharnu sajūsminājās pat tāds

dekadentu «tiesātājs" kā Jansons.1) Un tomēr viss

tas ir dekadentu iekarojums. Simbolisms, kas vaj

pilnigi pārvalda ari Raiņa dzeju, ir dekadentu

nopelns (vaj tad ari Raini nevarētu saukt par deka-

dentu?), individuālisms, bez kura vairs nava domā-

jams jaunlaiku mākslas darbs un kuru kā rakstnie-

cibas atjaunotāju virzienu atzīst pat Upits
2
) un Lī-

gotnis — vaj ari tas nava audzis un uzziedējis līdz

ar šiem «nolādētiem" ? Un tikai tāpēc, ka daži no

min. dzejniekiem dzīvoja brīvu dzīvi, nelūkodamies

uz buržuāzijas morāles noteikumiem, viņi tika no

buržuāzijas nosaukti par «izvirtušiem", «les deca-

dents". Un tad viņi paši spītigi uzņēmās šo vārdu,
kā goda vārdu priekš sevis, it kā rādidami caur to,

1) Sk. „Vārpas" te 64, 1910. g.
2) „Dz. VSstn." te 3, 1907. g.
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ka buržuāzijas kritiķu izdomātais negoda vārds

dara viņus lepnus; ar tādu nicināšanu viņi noska-

tijās uz brīvibas ierobežojumiem.
Palūkosimies tagad uz min. latviešu «dekaden-

tiem* (šis vārds man vienmēr jāraksta pēdiņās, jo
tiešas nozīmes viņam pie mums nevar piešķirt). Kas

viņiem līdzigs ar minētiem franču «dekadences* no-

dibinātajiem ? Vaj simbolisms un brīvais

ritms un cīņas pret kailo reālismu,

jaunu izteiksmes ceļu meklēšana

mākslā? Varbūt gan, bet tad tak nekādi nava

te šķirami Eglits no Raiņa, Antons no Virzas vaj
ari citi. Simbolisms vaj brīva izteiksme,
brīvs ritms ir atrodams pie visiem 1a t-

viešu rakstniekiem, kā tas ir atro-

dams ari vispārēji jaunlaiku lirikā.

Tās ir jaunlaiku lirikas ārējās pazī-
mes. Tad jau ari jāsauc par dekadentiem visi, par
kuru simbolisma izteiksme ta sajūsminās Līgotnis,

Upits, Jankavs vaj Jansons. Citādi loģikai

jāiet neglābjami bojā. —Ja nu ne tas, tad

varbūt mūsu «dekadentu* personigā dzīve? Viņu

orģijas, nedabiskas seksuālās attiecibas? Vaj tiešām

būs kaut viens vienigs cilvēks, kurš pazīdams jau-
nāko rakstnieku personigo dzīvi, varēs nenosarkdams

teikt, ka viņi ir «izvirtuši*, līdzigi piem. Vērienam,
kurš savu mūžu nobeidza zemu kaislibu valgos ?

Protams, progresivie «kritiķi* to apgalvo gan, sākot

ar Jankavu, Jansonu un beidzot ar Upiti un Līgotni,
tie uzsver taisni tādu «izvirtibu*. Bet tad nu reiz

jāprasa šiem ideju nesējiem «kritiķiem*, lai viņi
nosauktu atklāti pie vārda tos mūsu jaunākos rakst-

niekus, kuriem viņi var p i c r ā d i t visas izvirtibas

pazīmes. Līdz šim viņi to nava darijuši, un, cerams,

savas karjeras labā nedarīs ari uz priekšu. Un viņi
to nevar darit, jo tad viņiem viņu meli būtu

jāizsaka tādā formā, kura tos nodod pašus. Mūsu
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kritiķi ir tikai runājuši, klieguši viens par otru,

lamājuši jaunākos rakstniekus un baidijušies tos

atšķirt vienu no otra, lai redzētu viņu stilu un indi-

vidualitātes savadibas.

Ja prasisim atklāti visiem tiem rakstniekiem (par
dekadentiem mūsu kritiķi jau pataisijuši 25 jaunākos
rakstniekus), kurus krusta par dekadentiem, vaj viņi
ari sevi par tādiem atzīst, tad varbūt tikai no diviem,

trijiem mēs dzirdēsim atbildi, ka viņi piekrītot gan

«dekadentu" uzskatam par mākslu, bet tomēr ar lie-

liem ierobežojumiem vaj izlaidumiem. Atlikušie —

tikai individuālisti, — dzejnieki, kuri paši
meklē un iet savus ceļus. Cik daudz muļķigas pār-
drošibas bija vajadzigs, lai piem. Eldgastu, Jaun-

sudrabiņu, V. Egliti, K. Strālu, Fr. Bārdu un K. Skalbi

nolikt zem viena virsraksta un pasludinātu tautai kā

dekadentus! Sancta simplicitas — mīļā, svētā vien-

siba! Dievišķā, progresīvā mākslas kritika!

Tomēr man te jātaisa piezīme, bez kuras mūsu

kritiķi droši vien teiktu, itkā es gribētu atsvabināties

no dekadentu lāsta un bēgt prom no jaunākiem
rakstniekiem, kad kritiķi jau paguvuši iztaurēt ka

dekadentu «Olimps" jau sabrucis, viņu «strauti iz-

gājuši sēklī" un «zaloni" drupās guļot. Tiešām, man

šķiet, katram īstam rakstniekam gribētos piederēt

pie tās rakstnieku grupas, kuri nosaukti par izvir-

tušiem un pagrimušiem vienigi savas neatkā-

ri b a s dēļ. Un katram, tāpat ari man, gribētos būt

tālu nost no ta progresa un viņa sludinā-

tajiem, kurš nespēj vairs cīnities ar

taisniem līdzekļiem, bet kuram priekš
savas nodibināšanās vajadzigs melu,
melu un bezgaligu melu. Skatoties no ta

stāvokļa, kas izsaka vārdus: slims, izvirtis, suns,

zaglis (Jankava «Viņu māksla" 32 lap. p.) un ar

kādu nolūku viņi tiek teikti, gribētos gan tos uz-

skatit par goda vārdiem.
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Es tikai te gribēju rādit, ka latvie-

šiem nav rakstnieku, uz kuriem va-

rētu attiecināt vārdu «dekadenti" viņa
tiešā nozīmē (kuri vestu tādu dzīvi, kas lī-

dzinās dažiem minētiem franču rakst-

niekiem) un to dariju ne attaisnošanās nolūkā

(jauniem rakstniekiem nav vajadzigs attaisnoties), bet

tieši taisnibas labā, vēlēdamies, lai vairs sabiedri-

skie kritiķi nevar aiztīt lasitajiem acis ar vārdu

«dekadents". Ja beidzot palūkojamies tuvāk, no ku-

rienes gan cēlušies visi tie briesmoņi dekadenti, tad

iz kritiķu rakstiem redzams, ka viņi paši (t. i. «kri-
tiķi") tos ir radijuši sev par patīkamu laika kavēkli,
lai nebūtu jāpavada laiks ar nopietniem kultūras

jautājumiem. Kā zināms, tā saukto «dekadentu za-

lonu", kuros notiek jaunāko rakstnieku orģijas, uz-

cēla nekas cits, kā Jankavs un Jansons. Un prie-
cājas paši kā bērni par savu atjautibu. Bet kad

tauta sāka pārliecināties par viņu meliem, tad lai

nepaliktu smiekligi, šie kritiķi paši ari nojauca savus

«zalonus" un «Olimpus". (Jankavs «Viņu māksla".)
un pateica, ka nu «dekadenti" t. i. visi jaunākie
rakstnieki esot beigti un beigti! Atļausim kritiķu
kungiem šo nevainigo prieku, jo citādi tak viņi vairs

nevarētu grāmatas rakstit. Tikai priekš lamāšanās

tiem būs jāmeklē jauni vārdi, jo «suņi", «zagļi",
«dekadenti" nav vairs visai progresivi un stipri.

VI.

Tāda ir šī laikmeta «mākslas kritika". Ši raksta

apmēri neatļauj dziļāk izpētit viņas teorētiskās vājī-
bas un varbūt minētā kritika ari nava vērta, lai

viņu atmaskotu vēl vairāk. Savelkot tagad konzek-

vences un slēdzienus, mums jāatzīmē vēl tas dziļi
bēdigais fakts, ka minētā progresistu un marksistu

kritika nezina ko viņa dara. Kritiķi, kuri ar saviem

lamu vārdiem dižojas kā lielākie gaismas un kultu-
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ras mākslas bruņinieki, nava varējuši pat atzīt to

bēdigo patiesibu, ka viņi stāv buržuāzijas kal-

pi b ā un kā nopirkti algādži rok kapu savas

tautas dailei un līdz ar to ari paši
sev, kā dzejniekiem. Atstāsim te pie malas

tīros marksistus: viņu ideja jau to prasot, lai tie

iznīcinātu visu, kas audzis no tiem māksliniekiem,
kas stāv ārpus partijas. Bet ko dara piem. Līgotņu
Jēkabi, Upiši, Antoni, Teodori, kuri tak vēl atzīst

kultūru ārpus marksisma? Vaj ta nav vislielākā

traģēdija, ka kāds no šiem dzejniekiem sēdēdams

birģeļu lapu redakcijā, dienu pēc dienas, gadu pēc
gada raida tautā bezkaunigus lamāšanās rakstus

pret citiem rakstniekiem, vienigi tāpēc, ka tiem nav

vienāds kultūras vaj mākslas ieskats? Vaj šiem kri-

tiķiem ir sajēga par to, ko viņi dara? Vaj līdz ar

to, ka ta sauktā «dekadentu" dzeja tiek nogānita un

un nostādita kā tautas samaitātajā, necieš ari „pro-

gresivā" dzeja un vispāri dzeja? Tauta neizšķir tik-

tāl dažādas mākslas partijas un dažādus mākslas

uzskatus, lai lasitu vienu dzejnieku un nelasitu otru.

Tauta novēršas no daiļliteratūras vispārēji. Ja

nolādēto rakstnieku darbi tiek maz pirkti un maz

lasiti, tad, cik vairāk tiek pirkti progresivo rakst-

nieku un dzejnieku darbi? Vaj nava puslīdz vienāds

liktens visiem? Visspilgtākais piemērs te ir ar «Sta-
riem". Veselu gadu rieti no sabiedriskiem kritiķiem,
kā «dekadentu" žurnāls, tie beidzot bija nonākuši

«progresistu" rokās. Kāpēc nu tauta nenāca ar

30.000 abonentiem, kā to gaidija «Staru" «dakteri"?
Kritika bija gan iepriekš aprakusi katru cienibu pret
literariskiem žurnāliem un viss apstājās. Ta aizgāja
ari «Zalktis", ta aizgāja visi... Bet buržuāzijas (ku-
rai nekad nevajaga un nevajadzēs īstas mākslas)
laikrakstu izdevēji omuligi pasmīn par algoto dzej-
nieku uzcītibu. Par 100 rbļ. mēnesī tie gatavi ap-

rakt visu dzeju apzinigi vaj neapzinigi. Tad tauta,
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protams, lasīs tikai avizes ar viņu sīkajām partiju

cīņām, smirdošajām rebem un kā par mākslas bau-

dijumu pateiksies par Spielhagena vaj Heimburgas
romānu. Un rakstnieki tiešām nesaprot, vaj negrib
saprast šo savu kalpināšanu un, mēģinādami iznīci-

nāt savus pretiniekus mākslas uzskatos, iznīcina ari

sevi kā dzejniekus, iznīcina ari daiļuma sajūtu un

cienibu pret dzeju tautā. Jau viņu kultūras darbu

panākumi skaidri redzami. Visai tautai nava vairs

vaj neviena vieniga mākslas žurnāla un šaī tuksnesī

mēs dzirdam vienigi «Dzimtenes Vēstneša" kritiķu
balsis: Nost ar tiem «dekadentiem"! Nost ar daili,
lai dzīvo buržuāzija, jo viņu izdevēji maksā mums

skaidrā naudā!

Sevišķi jābrīnās par tiem «Dzimt. Vēstn." kritiķiem

Līgotni
1
) Upiti, Antonu, kuri tak ari nes dzejnieku

vārdu. Cik viegli tak viņus varējis nopirkt «Dzim-
tenes Vēstnesis" par savu ideju izteicējiem!

Latviešu buržuāzija, cik kulturelu viņa sevi ari

nenostāditu, ir vistrulākā buržuāzija, kas attiecas uz

mākslas jautājumiem, vienalga, teātri, glezniecibu,
muziķu vaj dzeju. Lai mūsu birģeļi dēvē sevi par

džentelmeņiem, lai viņiem manta un mājas, kuģi un

fabrikas — viena kā viņiem nava — īstas kultūras!

Garigo un nacionālo tautas spēku, kurš parādās

l ) Te jāatzīmē šī kritiķa „konzekvence", kuras trūkumu un

grozišanos pēc visiem vējiem viņš cltigi pārmet jaunajiem
rakstniekiem. „Tie varot rakstit šodien tā, rītu citādi", bet

viņš lūk, jaunibai paraugs! Ir gan viena konzekvence viņam

negrozāma: viņa uzskati vienmēr ir saskanējuši ar tās avizes

izileveju uzskatiem, pie kuras viņš acumirklī strādā. 1904. g.
viņa pasaules uzskats sakrita ar klerikālo „Latv. Avižu" uzskatu,
1906. g. „Mūsu Laikos" viņš jau stipri sarkans. 1907. g. pār-
iedams pie „Dzimt. Vēstn." kā pie izturigaka un drošāka, viņš
paziņo tūliņ savu ienaidu pret revolucionāriem: Zocialists, re-

volucionārs, vaj tamlīdzigs vārdiņš velk kā magnets nepiedzī-
vojušu lasitaju un šī frazu dimdoņa dun kā vara bungas."
(„Dz. V." te 1,1907.) 1906. g. rakstidams „Mūsu Laikos" par Latv.

Biedr.Zin.Kom. vasaras sapulcēm viņš saka, ka Latv. biedribā

J. Akuratera kopoti raksti, XI. 6
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katras tautas mākslas darbos — to viņi neatzīst kā

kultūras spēku — tas viņiem ir ienīdēts un svešs.

Par to varētu pievest dučiem piemērus, bet te nava

no svara šī jautājuma apgaismošana. Man tikai ir

nepieciešami vajadzigs te konstatēt, ka uzskatus iz-

teic «Dz. Vēstneša" kritiķi. Palūkosimies tikai ne-

senā pagātnē, lai skaidri nomanitu, kādi reakcionāri

mākslā ir vadijuši šo avizi un ko izdevēji ir likuši

rakstit savā «visvairāk izplatitā" lapā. Kas neatmi-

nēsies, kādu brēku sacēla «Baltijas Vēstnesis" par

Ģetes «Fausta" tulkojumu un pret «M. V. Mēneš-

rakstu". Mežoniba, tautas un familijas samaitāšana! —

ta sauca šis birģeļu orgāns. Un kad Blaumans iedro-

šinājās tulkot dzejas no Arno Holca, «Balt. Vēstn."

sāka runāt par «Aleksandra augstumiem" priekš tādu

dzeju dzejniekiem. Tā tas gāja gadiem. Tagad šie

«familiju" apsargātāji ir atzinuši mest soli uz priekšu:
«Faustu" vairs nelamā, bet ja latviešu tauta tikpat
sajēgtu tagad no literatūras kā priekš 10—15 gadiem,
tad lamatu kā arvien. Ikkatra jauna doma mākslā

ir apsmieta un noķengāta uz beidzamo. Un pie šīs

lapas nu atraduši īstu vietu mūsu dzejnieki, kur iz-

teikt savus mākslas uzskatus! Lūk, cik tāļu esam

tikuši. Bet buržuāzija smaida: lai nīkst daiļliteratūra,

„pelejumu smaka sitas nāsīs..Tur dzird kraukļu un šakāļu
balsis

...
Tauta to apzīmē par „miroņu namu" („Mūsu Laikos"

te 106,1906.g.) Bet 1908. g. Roze-Līgotnis pats jau šaī miroņu
namā, kopā ar «kraukļiem un šakāļiem". Tad,proti, viņš iecelts

par ekspertu pie «Literatūras fonda" un, protams, dzied slavas

dziesmu visām šīm iestādēm. 1910. g. „Vērotajā" te 10 raksti-

dams par Lochvickaju, viņš saka, ka liter. prēmija jaunam
rakstniekam vislabākā gadijumā ir dzirnu akmens pie kājām.
1908. g. aizstāvēdams savu Fondu, viņš nezin kā slavēt godalgas
jauniem rakstniekiem. Un ta tājak bez gala. Vaj vēl var labāk

kas raksturot viņa „konzekvenci", kā viņa paša vārdi: „Mūsu
darbi un izturēšanās nav izplūduši no tam, cik lieli, skaidri un

cēli mūsu ideāli, bet no tam, cik lielā mērā cenšanās pēc šiem

ideāliemnetraucē mūsu omuligo ikdienas ērtibu." («Vērotajā"
te 5, 1905. g.)
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tad ies avize! — smaida un maksā «progresīvajiem*
kritiķiem. Un darbs tiek darits. Kritiķi ir rakstijuši

un ziņojusi, ka mūsu dailes žurnāli apstājušies aiz

redaktoru trūkuma, aiz tautas simpātiju trūkuma pret
viņiem. Bet cik pie šo žurnālu iznīcināšanas ir da-

rijuši šie «kritiķi* ar saviem rakstiem — to viņi ne-

min. Tas tak «kultūras darbs"!

Man atkal te jāatzīmē, ka es nebūt negribu
ar še izteiktām domam, itkā lūgt mi-

nētos «kritiķus", lai tie slavētu vaj
ieteiktu «dekadentus" tautai. Un es do-

māju, neviens no jaunajiem rakstniekiem to negribēs.
Ir kritiķi un kritikas, ir žurnāli un avizes, no kuru

puses uzslavas vārds grūti panesams, bet gan vieglāk
un pateicigak uzņemama nogānišana. Gan tauta

atradīs savus dzejniekus un dzejnieki
tautu ari bez vidutājiem — ja tie būs

patiesi un Tsti. Es tikai vēlējos izteikt vienas

domas: ir grūti noskatities no malas, kad pašj dzej-
nieki principā uzstājas pret dzeju un rauga ma-

zināt viņas nozTmi tautā.

Lai nīkst un nogrimst aizmirstibā

manis dēļ visi «dekadenti", ja viņu
māksla tiešām ir tik «izvirtusi", bet

lai dzīva tiek uzturēta mūsu jaunajā
tautā mīlestiba pret dzeju un vispā-
rēji pret daili. Un te latviešu dzejniekiem,
kuri uzņēmušies ari «kritiķu" lomu, vajadzētu gan

reiz mācēt un saprast izšķirt birģelismu no mākslas

un mūsu birģeļus no māksliniekiem — vajadzētu sa-

prast, ka abām šīm grupām ir pretēji ieskati, kuri

nekad nesaskanēs, un vajadzētu saprast cik liela

traģēdija ir priekš dzejnieka — pārdot sevi buržuā-

zijas kalpibā un palīdzēt apkarot pašam sevi.

Ta tad: kads ir bijis šai laikmeta kritikas stāvoklis

un kāds tas tagad ir? No aprāditā man jānāk pie
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slēdziena, ka mākslas kritikas mums tiklab ka ne-

maz nava, bet ir tikai avižnieciskā, tieši buržujiskā. 1)
Un šī buržuāziskā avižn i c k v 4c rit i ka

ir šaī laikmetā nākusi pie pilniga
bankrota. Kritika, ka tieša mākslas

kritika ir objektiva, iztirzājoša bez

aizspriedumiem un bez virzienu iz-

šķirības. Viņa pati par sevi ir māk-

slas darbs. Bet kritika, kas, kā aiz aprāditā re-

dzams, ir partejiska, personiga, melu

kritika, neloģiska un ar nolūku rakstita,
pilna visnejaukāko lamas vārdu pret dzejniekiem, po-
litiska un buržuāziska — ta nava vairs kritika!

Šis laikmets ir dziļi diskreditējis un

apracis mākslas kritiku. Un viņa to-

mēr tik nepieciešami vajadziga, sevišķi

jaunas tautas dzejai un dzejniekiem.
Kritikas uzdevums ir atrast savieno-

jumu rakstniekam ar tautu — viņa ir

tas elements, kas savieno divas strā-

vas, kas liek plūst dzejnieka jūtu strau-

mei tautā. Un dzejnieka skolotajā viņa

ir, tāpat ka dzejnieks viņas skolotājs.
Kritika un daile— nešķirams savieno-

jums pēc mākslas teorijas — pie mums

bezgaligi pretpoli.

Vaj kāds no mūsu dzejniekiem ir ko varējis
mācities no kritikas? Zinu no saviem perso-

nigiem piedzīvojumiem: kopš mana literariskā dar-

bina pastāv, es esmu no avižnieciskās kritikas ticis

vaj nu glaimots, vaj apvainots un tieši

nesaprasts. Bet mācities es vēl nekad un

nekā neesmu varējis: es neesmu par sevi nekad

lasijis nevienas «kritikas", t. i. tādas, ko es saprotu

l) Buržuāziska kritika ir vienmēr un visos laikos bijusi pret
mākslu, jo māksla — buržuāzijas pretpols, lielākais ienaidnieks.
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zem šā vārda tiešās nozīmes. Un tā tas laikam būs

bijis ar katru mūsu dzejnieku. Un man atkal jāpa-

skaidro, ka es to zīmēju uz katru kritiku. Ir tikdaudz

brēkuši marksisti un «progresisti", ka dekadenti sa-

vās kritikās lielot viens otru par ģēnijiem un die-

viem. Ja tas ir bijis aiz aprēķiniem, personibas vaj
propagandas — tas ir tiešām dziļi bēdigs fakts —

tikpat bēdigs, ka Upiša nepatiesibas un personibas
un lamāšanās par «dekadentu" darbiem. Ja, mūsu

mākslas kritika ir nonākusi līdz ban-

krotam, tas ir šī laikmeta lāsts!

Un man šķiet, latviešu māksla tik drīz vēl nesa-

gaidīs kritikas. Kamēr pie mums pastāv tādas me-

žonibas, kā šaī laikmetā, «kritiķi" vēl ir tālu no ta,
lai saprastu vārdu kritika.

Bet vēl atliek dzejnieki. Kurp iet viņu ceļš nā-

kotnē un kādu atziņu viņi lai ņem līdz no šī laik-

meta kritikas? Ir viens vienigs ceļš — ērkšķu un

lāstu ceļš, bet tomēr vienigais, kas īsta mākslinieka

cienigs: palikt sev uzticigam! Karot un

krist par savu mākslas pārliecibu. Tas ir kritiķis,
kurš atšķir māksliniekus no birģelisma svaidišanās

un partijas šaursirdibas un dogmām, un atšķir ari

dzejnieku no verga. Plašums un ne-

aprobežota brīviba mākslā, formā, iz-

teiksmē, saturā, idejās — tas ir mūžigi
vecais un mūžigi jaunais dzejnieka
lozungs. Paturēdams to savā apziņā, ari latviešu

dzejnieks ir panesis daudz lāstu, nicināšanas un pa-

zemošanas šaī laikmetā, ka izliekas gandrīz neti-

cami, ka viņam vēl ir ceriba uz nākotni. Un to-

mērar gaišu skatu uz priekšu, ar ne-

salaužamu uzticibu sev viņš smaidi-

dams sagaida rītdienu — nekas vairs nava

nepanesams!
Kas par to, ka progresivie «kritiķi" ir uzcēluši un

nojaukuši zalonus un «Olimpus", kas par to, ka ir
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kautkur izvirtuši dzejnieki un kāda daļa gan latviešu

dzejniekam gar to, ka «dekadentu" strauti sēklī iz-

gājuši, ka rakstnieks nostādits par tautas ienaidnieku.

Neatkarigs un brīvs iet dzejnieks uz

priekšu ar nožēlošanas smaidu ga-

rām visiem «istiem", kuri savās cellēs

iemūrejušies lasa savu Marksa vaj

buržuāzijas svētos baušļus. Vēl dzej-
nieks var saprast, ka māksla var stāvēt ārpus
dogmām un partijām un viņš ari zina, ka šīs atzi-

ņas dēļ viņš tiks nicināts, vajāts un izsmiets gan

no buržuāzijas, gan no zocialdemokratijas, jo mūsu

marksistiem ne pret ko nava tāds ienaids, ka pret

to, kas stāv ārpus partijām, un buržuāzijai pret dzej-

nieku, kas traucē viņas debešķigo morālisko mieru.

Un ja dzejnieks nebūs vajadzigs tautai un viņam
būs jānobeidzas vientulibā — tad lai viņš ari mirst, bet

lai paliek sev uzticigs. Un rūgti maldas tie kritiķi,

kuri dzejnieku grib pievilkt pie savas kliķes glaimo-

jošām vaj melu kritikām. Tiešām, ļoti bēdigā stā-

voklī vajaga būt tādai idejai, kurai vairs nava spēka
cīnities literariski, kuras kalpiem jālieto apmelojumi
un visrupjākie lamu vārdi. Un bēdigā stāvoklī no-

ved katru ideju viņas cīnitaji, ņemdami savā rīcibā

mežonigus paņēmienus. Un nožēlojams būtu dzej-
nieks, kurš uz šādu kritiķu spriedumiem klausidamies

iedomātos sevi par dzejnieku (ņemsim tikai par piem.
Līcišu Paulu, A. Kukuru, Mildu, Mētru — šos lielos

rakstniekus pēc Upiša spriedumiem!) un vēl nožē-

lojamāks tas, kurš dabūjis nosaukumus: izvirtis,

zaglis, suns... bēgtu tuksnesī, vaj zvērētu uzticibu

dogmām.
Ari dzejnieks ir cilvēks un cilvēks vairāk kā visi

citi, tāpēc viņš var maldities. Lai viņš klūp, lai

krīt, lai nāk pie atzīšanas, lai maldas un cieš —

tas viss ir cilvecigi. Bet maldidamies un meklēdams

viņš nicinās vienmēr „nemaldigos", «svētos", tīros
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un tos, kuri nevar maldities jau tāpēc vien, ka

tiem par krūšu bruņām ir Markss un Engels.
īsta dzejnieka ceļš ir ērkšķu ceļš. Neviens daudz

maz ievērojamāks gars nav bijis bez vajāšanas un

lāstiem no sabiedribas, sevišķi buržuāzijas un viņas

kritiķiem. Bet gan mūžigi ir dzīvojuši mierā un

pieticibā, pūļa gavilēm vaiņagoti vidus ceļa gājēji,
tie kuri pratuši piemēroties. Dzejnieks to zin un

un neliedz viņiem ta goda, bet viņš zina ari to, ka

visstiprākais ir tas, kas var stāvēt

viens.

Tas ir vienigais, ko zin īsts dzejnieks. Un ari

mūsu tautas jaunajiem dzejniekiem, ari tiem, kuri

vēl ir rītdienas bērni, agri vaj vēlu būs jānāk pie
tās atziņas. let ar pūli, ar buržuāziju, atgremot
partiju noteikumus, aizslēpties aiz kādas nebūt pro-

gramas — vaj ari būt nolādētam un lepnam —

tas ir izšķirošais vārds: būt dzejniekam vaj

vergam.
Ne tikai dzejnieks ir iznesis zināmas stipras pār-

liecibas no šī laikmeta par kritiku un kritiķiem pie

mums, bet, man šķiet, ari lasit a j i, tauta. Ir

zīmes, kas liecina, ka neskatoties uz kritiķu visrup-
jakiem nolamājumiem, tautas interese ir augusi un,

liekas, tīrai mākslai par labu, ne tendenciozai. Kas

atliek lasitajiem, vispārēji tautai, lai viņa bezparte-

jiski iepazītos ar savu jaunāko dzeju un dzejniekiem?
Mūsu dienās vairs nava nekas jauns, ka vienā un

tai pašā dienā ir lasāma visrupjākā lamāšanās vaj
meli par kādu rakstnieku zināmā lapā, otrā laikrakstā

turpretim vislabākās atsauksmes. Ir pat gadijumi,
kur viens un tas pats laikraksts maina savus sprie-
dumus par kādu rakstnieku, nosaukdams to šodien

par banālu, un samaitājošu, rīt jau par dziļu un no-

pietnu mākslinieku. Vienigais ceļš, te tautai nepie-

griest vēribas kritikai, bet lasit dzejnieku darbus un

audzināt paškritiku. Šis laikmets ir rādijis
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lasitajiem visgaišak, cik ļoti zemu viņus stādijuši,
kritiķi, sludinādami savus personigos rēķinus par

nemaldigiem spriedumiem. Lasot dzejnieka darbus,

lasitajs varēs mācities saprast, cik liela vērtiba ir

kritiķu spriedumiem un kritiķi savkārt būs spiesti
izteikties objektivaki. Tikai tad, kad mūsu mākslas

kritika būs atmodināta un sapratis savus uzdevumus,

varēs viņai piegriest vēribu. Bet tagad lai izšķir

lasitajs pats priekš sevis! Un mums ir pierādijumi,
ka tauta zina sava sprieduma vērtibu un ari kritikas

vērtibu un zina, kam jāuzticas vairāk.

Ja kritika nevar būt vienotajā starp tautu un viņas

dzejniekiem, tad viņu atsvešinātajā ta

nedrīkst būt. To aizliegs viņai rakst-

nieki un tauta.

Tikai stipra ticiba uz drīzu gaišu
ziedoni mūsu rakstniecibā un kritikā,
un ticiba, ka uzvarēs ne meli, bet

patiesiba un kultūra — ir vienigais spēks,
kas liek mums ar gavilēm gaidit rīt-

dienu.

«Mājas Viesis*, 1910.



PIEZĪMES PIE A. DEGLAVA

(Sk. «Mājas Viesi" 1910. g. 776. un 793. lap. p.)

Par manu rakstu «Avižnieciskā kritika" A. Deglavs
ievietoja «Mājas Viesi" pretrakstu «Kritika?" (sk.
«M. V." Nr. 33 un 34, 1910. g.), pie kura man, lasi-

taju un A. Deglava kga labā, jātaisa dažas piezīmes.
Mans raksts ir tieši tikai par daiļliteratūru un

viņas kritiku pēdējos piecos gados. A. Deglavs
uzskatijis manu rakstu kā Marksa teoriju aizskarošu,

tāpēc ari savā kritikā ņēmies aizstāvēt šo teoriju.
Pret min. teorijas aizstāvēšanu man nekas nava

sakāms un noliegt viņas kulturelo misiju man nenāk

ne prātā. Es tikai aizrādiju, cik daudz ir cietusi un

cieš vēl vispārcilvēciskā ideja no viņas dog-
matiskiem kalpiem, kuri savu nespēku un kailumu

grib segt ar «idejas" segu.

Personigā lietā A. Deglavs uzbudinās par manu

piezīmi pie viņa stāsta «Poēzija un Proza". Neesot

bijis viņa nolūks caur to kaitēt zināmiem rakstnie-

kiem, viņš tikai rakstijis vispārcilvecigi v. 1.1. Gan-

drīz būtu jātic Deglava kga apgalvojumiem, tikai

vēl ceļas jautājumi: vaj tikai tie, no sabiedriskiem

«kritiķiem" par dekadentiem nosauktie rakst-

nieki, v i c n i g i c ir spējigi izdarit tamlīdzigus nozie-

gumus un kāpēc Deglavs savam nelietim izmeklējis
taisni vārdu «dekadents", labi zinādams, ko saprot
zem šī vārda pūlis. Interesanti būtu zināt, ko teiktu

Deglavs un «biedri", ja kāds rakstnieks «izlietodams
savu mākslinieka brīvibu" būtu uzrakstījis tādu pat
gabalu, kurā varonis tiktu nosaukts par «zocialistu",
jo ka ari starp pēdējiem ir tādi ļaudis — nebūs no-

liedzams? Te tikai jautājums — vaj viena dēļ var

apvainot visus? Man nav nekas pretim, ja rakst-
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nieki attēlo izvirtību, lai brīdinātu citus un radītu

riebj urnu pret netikumiem! Bet Deglava stāstā ir

kas vairāk, kas ari izsauca manu piezīmi.
Bet pats zīmigakais Deglava «Kritikā?" ir tas, ka

viņš, tāpat kā Jansons v. c. «kritiķi", nāk cīņā tūlit

lietodams vārdus: liekēdis, kaitigs liekēdis, plundurs,
melnsimtnieks v. t. t. Sie vārdi ir stiprākā Deglava

«Kritika?" daļa. Otrs paņēmiens, kas tik ļoti rak-

sturo šo varoņu kritikas, ir apmelojumi vaj tieši

meli. Te apstiprinājās mans aizrādijums, ka jezuitu

parole: mērķis attaisno līdzekļus ir «progresivo"
kritiķu parole. Kāpēc Deglavs manu rakstu nosauc

par melnsimtniecisku? Es, lūk, apgalvojot,
ka Jansons v. c. zocialdemokratu vadoņi ārzemēs ar

strādnieku naudu vedot izšķērdigu dzīvi.

Polemizējot ar godigu pretinieku es prasitu, lai

viņš citē to vietu manā rakstā, kur šis «apgalvojums"
ir izteikts, bet prasit to no mūsu «ideju kalpiem"
tas ir veltigi. Viņiem nav nebūt vajadzigs, lai tas

tur būtu apgalvots, pietiek jau, ka viņi to atrod

par vajadzigu teikt. Es zinu, ka ari Deglavs te iz-

līgs ar savu sirdsapziņu, jo: mērķis attaisno līdzekļus!
Mans raksts ir notaisits par melnsimtniecisku — ar

kādiem līdzekļiem — tas ir vienalga!
Man te vēl jāpiezīmē, ka es savā rakstā nekur ne-

esmu lielijies par «revolucionāru", kā Deglavs to

apgalvo. Konstatēju tikai vēsturisku faktu, un ne-

esmu vainigs, ka Deglavam tas nepatīk, ka tagad
nolādētie rakstnieki «bija visur ar tautu, bija viņas

ilgu un tieksmju izteicēji; ar savām dzejām un stā-

stiem tie gāja pat pa priekšu".
Tāpat man jānoraida Deglava apgalvojums, ka es

tagad apspļaujot to, ko agrāk turējis svētu. Ne-

vienu lielu ideju, lai tā būtu kāda bū-

dama, nekad neesmu «apspļāvis", bet es

spļauju uz vārdu un frāžu žvadzinā-

tajiem un idejiskiem veikalniekiem un
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nekad neesmu prasijis un neprasu viņu
cildināšanas vaj propagandēšanas, bet

vienmēr es aizrādišu uz viņu birģelismu
un maskām, lai viņi mani nosauktu vaj
desmit reizes dienā par buržuju, liek-

ēdi vaj murgotāju.
Kas attiecas uz Deglava apgalvojumu, ka es un

«dekadenti" prasot pūļa simpātiju, tad man vēl reiz

jāsaka, ka pūļa simpātijas es atzīstu par

visbēdigakām simpātijām, kādas vien

rakstniekiem var tikt parāditas. Es esmu

laimigs, ka stāvu tik tāļu no pūļa simpātijām! Pūļa

simpātijas pieder «Dzimuma kopdzīves", «Serloku

Holmsu", «Pinkertonu" un briesmu romānu autoriem

un konkurēt ar šiem kungiem man nav ne ma-

zākās patikšanas. Vēl mazāk patikšanas man būtu,

ja manas dzejas un stāsti atrastos līdzās šiem pūļa

«ideāliem" uz viņa lasāma galda. Neskatoties uz

Jansonu, Upišu un Ko. aizrādijumiem, ka «dekadentu"
rakstos esot vaj tīrais elles zaņķis, pūlis atstāj tos

pilnigi neievērotus — tas ir pierādijums, ka pūļa
garšai tie nava. Es pat nevēlos, ka manas dzejas
lasa tas pūlis, kurš tik kāri gulst uz Verbickajas,
Auerbacha vaj citu «ģēniju" gabaliem. Un man

liekas, ka katrs dzejnieks, kuram daudz maz pašcie-
nibas, domās tāpat. Vēsture un statistika rāda, cik

«pūlis" ir cienijis un ciena dzejniekus — par to nava

ko noskumt. Latviešu dzejnieki ir laimigi, ja viņu

dzejas tiek izpirktas 200 eksemplāros, viņi zina, ka

tās lasa nevis pūlis, bet tie, kas dzeju var

lasit. Bet par to, kur dzejnieks ņems maizi — ne-

rūpējaties, Deglava kungs: no dzejām neviens vēl

nav pie latviešiem pārticis. «Pūļa" simpātiju dēļ ar

jums cīņā neiesim.

Bet debatēt par mākslas jautājumiem mums vel-

tigi — tur mēs nekad nesapratisimies. Pat par mākslas

principiem ne!
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Saku vēl reiz: mans raksts nav kritika, kā Deglavs
to domājis. Tas ir tikai «kritiku" pārskats. Sabie-

driskie jautājumi tur aiztikti tikai paskaidrojumu dēļ

un ari tādēļ, ka «mūsu kritiķi" visus šos piecus

gadus nava apsprieduši mākslas darbus pēc tā, kā

tie rakstiti, bet pēc ta, kas viņos izteikts; nava tos

aplūkojuši no mākslas, bet politikas un partiju
redzes punkta. Un atkārtoju, ka nekas nav tā ideju

pazeminājis, kā taisni tie kliedzēji un tukšie zvār-

guļi, kuri ar ideju dzen veikalu.

Ka mans raksts sacels uzbrukumus un jaunus ap-

vainojumus, to paredzēju. Esmu tikai konstatējis
faktus un neesmu atbildigs, ja kādam par to jāuz-
budinās.

Ja es būtu tik smalki «izglītots estēts un nepār-

spēts kritiķis", kā piem. Jansons, Jankavs vaj vietām

ari Deglavs, tad būtu pielicis pie sava raksta vēl

krietnu rindu jaunāko lamas vārdu par minētiem

«kritiķiem". Bet ta ka man šī «progresivā" kultūra

ir sveša, tad jaapmierinajas vienigi ar faktiem. Ceru

tomēr, ka minētie kritiķi dos dubultigi to, ko es

nespēju.



PIEZĪMES PAR LATVIEŠU MĀKSLU UN

KULTURU.

I.

Izpostišana un karš nu jau vairāk gadus kā pār-
traukuši latviešu kultūras un mākslas dzīvi. Ir at-

sevišķi uzdzirkstijumi, bet pilnigi viengabala plū-

duma, netraucēta darba vairs nav. Un nevar ari

būt. Mūzas klusē, kad runā ieroči — mēdz teikt par
mākslu un kultūru kara laikā. Tagadējais laiks ir

jaunu atziņu mantojamais laiks — darbi šo atziņu
raditi parādīsies daudz vēlāk.

Pēdējos gados ir bijis tik maz iespējamibas un laika

pat teorētiski runāt par mūsu dzejas, mākslas, kul-

tūras darbiem. Bet politiski mierigakai dzīvei iestā-

joties atskan jau balsis par mūsu mākslas, kultūras

un inteliģences uzdevumiem. Un zīmigi tas, kā šīs

balsis nodod par mūsu mākslu un kultūru negativu
spriedumu. Te, es domāju, galvenā kārtā A. Krodera

rakstu: „Domas par latviešu kultūru" („Līdumā" JSTs 128,

130, 131...) un dzejnieka J. Sudrabkalna rakstus

«Līdumā" par latviešu dzeju un dzejniekiem.
Sakarā ar šiem rakstiem un tur ierosinātām do-

mam, es apskatišu mūsu jaunākās mākslas un kul-

tūras jautājumus. Par kultūru runājot, es domāju
tikai nacionālo kultūru, jo par citu kultūru runāt

būtu lieki. Tas viss nekas vairāk nav, kā apzīmē-

jams ar vārdu civilizācija, kautkas elementārs, pri-

mitivs, vispārigi saprotams.
A. Kroders ar latviešu inteliģenci tiek drīz galā.

Viņš konstatē, ka mūsu inteliģence nav atradusies

un neatrodas savu uzdevumu augstumos. Viņas
manta ir nevērtiga, uz viņu nevar paļauties, tauta
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nevar skatities uz inteliģenci ar uzticibu, cienibu un

lietpratibu. Mūsu dzejnieki nav varējuši valdzināt

un aizraut, viņu gars ir bijis mazs, ir palicis ielejā.
Mums esot dzejnieki, kuri protot tikai vaj vienigi
latviešu valodu(!) un pasaules literatūra savā krāš-

ņumā tiem ir grāmata ar septiņiem zieģejiem. Dan-

tes vietu tiem izpilda Juris Neikens, Ģetes vietā stā-

jas Esenberģu Jānis un Igo vietu izpilda Kaudzites

Matiss. Priekš viņiem dzejas objekts ir rudzu puķes,
upite, tauriņi, zālite, saulite (!) un apmierināti tie pū-
šot noras malā savu lupstāju stabuli (!) („Līdums a

No 130). Vienigie izņēmumi — Rainis, Poruks, Eglits.
Tas ir pazudinošs un pārsteidzošs spriedums. Ne

Līgotnis, ne Andrejs Upits, ne Jansons, kuri reiz

gribēja vaj visus jaunākos rakstniekus pazudināt,
nav aizsnieguši tādu grādu rakstnieku un inteliģen-
ces pazemināšanā. Viņi nosauca rakstniekus un

dzejniekus par izvirtušiem, par dekadentiem (vir-
ziena apzīmējums). Bet pēc A. Krodera sprieduma
latviešu dzejnieku vairums ir primitivā stāvoklī. Viss

tas būtu varbūt ciešams kādā pārspīlētā feļetonā, bet

raksts pretendē uz visu nopietnibu.
Bet kautkāds atklāts spriedums un sevišķi kultū-

ras un mākslas jautājumos iegūst atzinibu un vēr-

tibu, skatoties no šā, kas šo spriedumu devis. Per-

sonai, kura tiek ātri galā ar J. Asaru, Dr. Valteri un

citiem, nosaukdama tos tikai par popularizētajiem un

kompilatoriem, šai personai gan vajadzētu būt augsti
izglītotai mūsu kultūras un mākslas jautājumos, auto-

ritātei, nekompilatoram un radošam zinātniekam. Bet

te par nožēlošanu pie A. Krodera raksta ceļas pats

par sevi jautājums: savā orģinalā krāšņumā vaj pa-
saules literatūra viņam pašam pieietama? Ar cik

zieģelem grāmata ir priekš viņa šī pasaules literatūra

orģinalā? Dante, Igo, Ovids, grieķi, Sekspirs?
Tādus jautājumus autoram varētu likt priekšā pa-

šam ik uz soļa, bet tas tikai būtu nepieciešams, kā
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pārbaudījums par viņa spriešanas spējam. Cita lieta

ir, ar kādu nolūku tagad tik grūtā laikā priekš mūsu

nacionālās kultūras ir tāds raksts? Katrs nopietns
vārds pretendē uz panākumiem, grib dot tautai ko

jaunu, «varenāku skaistumu", kā Kroders saka. Šis
nolūks būs redzams no jautājuma tālākas iztirzāšanas.

Latviešu inteliģence, sevišķi nacionālā inteliģence
ir pēdējos gados strādājusi ar pašuzupurēšanos un

nesavtibu. Viņa ir cietusi no visām pusēm savas

darbibas dēļ un par saviem ideāliem. Un daudz šaī

darbā ir cietuši dzejnieki, jo viņi ir izcīnijuši vis-

grūtāko cīņu. (? Red.) Visa minētā inteliģence —

par to fakti ir katram par daudz labi zināmi — ir

vadijusi tautu smagos pārbaudijumu gados uz vis-

pareizāko un vienigi īsto mērķi — uz nacionālās kul-

tūras apziņu un atziņu. Augstāka mērķa un ideāla

šaīs liktenigos gados nav mūsu tautai bijis. Un ja
kāds apgalvo tagad, ka tauta nevar skatities uz savu

inteliģenci ar uzticibu un paļāvību, tad tas ir vismaz

neapdomāts spriedums. (Te es nerunāju par liel-

niecisko inteliģenci un, domāju, ari A. Kroders par

to nerunā.)
Kas ir gribējis un darijis visu, lai tautu atgriestu

uz pareizā savas kultūras ceļa? Vaj ne mūsu inte-

liģence? Un cik savāds ir pārmetums dažiem dzej-

niekiem, ka tie ārpus dzejas esot nodarbojušies ari

ar politiskiem jautājumiem un tā esot kultūras ne-

saprašana un garigs seklums.

Ir brīži tautas dzīvē, kad jāpieliek visi spēki, lai

uzturētu viņā viņas apziņu. Tādos brīžos klusēt ti-

kai tādēļ, ka kāds ir dzejnieks un baidities, lai ne-

komprimitetu savu karjeru un sevi kā dzejnieku, ir

labi neapdomāts prasijums. Ja tie, kuriem jāvada

tauta, politiski nav strādājuši savu uzdevumu aug-

stumos, vaj pat vadijuši to uz neceļiem (? Red.), tad

ir bijis jārunā ari dzejniekam. Un par cik spējigiem

spriest politiski ir bijuši dzejnieki, to pierāda tas, ka
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viņu doma ir realizējusies jau daudzos virzienos un

tautas lielais vairums redz viņā vienigo savas nā-

kotnes izeju. Tā tad Kroders, nicinādams dzejnieku
uzstāšanos politiskos jautājumos, runā pats pret
sevi — jo ari viņš ir piederējis pie šīs dzejnieku do-

mas nesējiem («Laika Vēstis"). Kā izskaidrojams tad

augšējais apvainojums, ka tauta nevar ar dziju pa-

Jāvibu un uzticibu, cienibu un atzinibu skatīties uz

mūsu inteliģenci («Līdums" M 130)?
Es te gribētu atgādināt, ka A. Krodera par paraugu

nostāditais Igo — liels dzejnieks un mākslinieks —

bija savā laikā Francijas politikā autoritāte un visa

Parize lasija viņa politiskos uzsaukumus kā savu dzī-

vibas vaj nāves spriedumus. Tā tad Igo ar to būtu

sakomprimitejies kā dzejnieks ? Loģiski tas tā iznāk.

Neviens no minētiem latviešu dzejniekiem nav pa-

licis par politiķi un atmetis dzejai ar roku. Viņi at-

griežas atkal pie tās, kad nenormālie laiki pagājuši,
kad briesmas, kas tautai draud, ir garām. Vēstures

piemēri bagāti rāda mums, kāds ir dzejnieku no-

pelns izšķirošos brīžos tautas dzīvē. Varbūt nosaukt

te varu Baironu, Ibsenu, Lamartinu, Raini, Gabrielu

d'Annuncio, Igo, Ausekli.

11.

Mūsu inteliģences loma dažādos laikmetos tiek pa-

visam pārprasta un tā tas ir ari šoreiz. Bet tagad
ar sevišķu asumu.

Neviena tauta pēkšņi nepacejas no sava pirmat-
nējā stāvokja uz augstākas kultūras un nacionālās

apziņas kalngaliem. Ir attīstibas fāzes, laikmeti, kuri

nepieciešami jāiet cauri, lai nonāktu pie mērķa. Šo

pašu attīstibas gaitu ir gājusi mūsu tauta. Bez ro-

mantiskā un jaunlatviskā laikmeta nevarēja nākt tā-

lākais. Realiskais — zocialais laikmets ar visiem
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viņas darbiniekiem un inteliģenci nevarēja būt Au-

sekļa laikā — to izslēdz jau vispārigā cilvēces un

sevišķi Eiropas kultūras gaita. Un futurismis mākslā

nevarēja parādities ap 90 gadiem jau. Tas izaug
tikai loģiski un konzekventi tad, kad viņam bij ga-

tava zeme un gatavi visi apstākļi. Tā tad tiklab

mākslā, kā tautas dzīvē, dažādi laikmeti un virzieni

nāk stingri noteiktā kārtibā kā bijušā laikmeta vaj
mākslas virziena neizbēgams dabiskais turpinājums.
Tā tas ir dabā, tā cilvēkos, tā filozofijā un mākslās.

Visi šie atsevišķie daudzkrāsainie mozaikas stikli

lielajā rozetē ir priekš augstāka iespaida. Visa attī-

stiba ari tautas dzīvē un viņas kultūrā ir kā pakāpes,

pa kurām arvien augstāk paceļoties nonākam vis-

lielākos augstumos — tempļa svētumos.

Ja vienu no šiem kāpšļiem izraujam, sabrūk visas

trepes un tālākie nekā vairs neder.

No augšējā redzams, ka nevar noliegt nevienai

mūsu tautas kultūras pakāpei viņas vērtibu un ne-

viena laikmeta inteliģencei viņas nozīmi. Teikt, ka

tā ir tukša bijusi, nevajadziga, nav atstājusi manto-

jumu, var tikai tas, kas ar vārdiem spēlējas. Reiz

bijis laikmets ir radijis sēklu, no kuras aug tālāki

ziedi. Dziļš nenoliedzams sakars ir visam. Palūko-

joties mūsu kultūras attīstibā redzam, ka viss ir ne-

pieciešami un dabigi. Tādēļ ir nevajadzigi un ne-

pareizi būvēt kultūras apskatu uz tēzes, ka bijušie

un esošie kultūras nesēji — inteliģence nav devusi

nekā tāda, kas būtu nākotnes vērts. Viņi ir devuši

visu.

Zināms attīstibas posms ir viņu nests un viņu

nobeigts. Nākošajam, protams, jāiet tālāk par bijušo

un nākošai inteliģencei jāatrod tālākas vērtibas,

augstāka pakāpe, jauni ceļi, pa kuru tautu vest tu-

vāk pilnibai. Bet nevienas paaudzes, ne laikmeta

inteliģence nevar būt bagāta un liela priekš gadu
simteņiem.

7J. Akuratera kopoti raksti, XI.
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Ir, protams, bijuši tādi laikmeti un tāda inteliģence,
tiklab mākslā, kā prātniecibā un zinātnē. Bet kad

viņu zeltu tērējušas veselas paaudzes, neko neradī-

damas no jauna — kas tad šīs nākošās mākslinieku

paaudzes ir? Epilogi? Un prasot ari pie mums jau
kautko gatavu, ko varētu tikai tālāk izkopt, ir —

radit epilogus. Tāds iznākums ir gluži pārsteidzoš
ari priekš Krodera prasibam un mūsu tagadējās vaj

pagājušas laika inteliģences.
Un runājot par atsevišķiem inteliģentiem, nosaucot

viņu vārdus, ir bīstami priekš viņiem pašiem un viņu

dievinātajā, apgalvot un spriest, it kā tie būs tie

asni, kuri dos vēl nebijušus dārgumus, ka tie stā-

vēs uz „neatsniedzamiem augstumiem, no kuriem uz

tautu lejā plūst kultūras dimanti" (!) (A. Kr. vārdi un

prasibas.) Ja šī teorija būs lietojama tautā, tad viena

paaudze tā salasitos šos dimantus priekš visas mū-

žības un tad — tad viņas kultūrai ir nākotnē galigi
jāapstājas, ja tikai nākošie inteliģenti neplūdina vēl

dimantigakus dimantus.

Mūsu nākošā inteliģence, dzejnieki, mākslinieki, —

mēs viņus gaidām ar prieku — varēs dot tikai tik

daudz, cik viņu atziņa un talants un apziņa varēs

iegūt no vispārigā, acumirkligā kultūras līmeņa Eiropā
un mūsu tautā. Bet ne vairāk. Attīstibu, kultūru,
jaunās atziņas viņi nevar atrast, kamēr tās nav jau
kautkur veco atziņu dziļumos dzimušas, un rītdiena

nevar nekad būt agrāk kā šodiena. Un tā tad —

konzekventi ņemot nāks laiks, kad pēc gadiem 20—30

kultūras apspriedēji varēs teikt to pašu par Krodera

apzīmētiem nākotnes inteliģentiem, ko viņš saka par

tagadējiem — ja tikai šie apspriedēji nebūs ar pla-
šāku skatu un dziļāku cienibu pret kultūru nekā ta-

gadējie kritiķi.
Ir bīstami profanet tautas priekšā inteliģenci —

tauta vēl ir diezgan tumša, to mēs piedzīvojām vēl

nesen. Tauta varbūt neizšķirs vienas paaudzes m
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teliģentu no otras un tad inteliģences noliedzējam
var nākties pašam iztukšot to rūgto kausu, ko viņš
gatavojis citiem. Jo modināt neuzticibu tautā pret
inteliģenci ir abpusigi griezigs zobens, kas var ķert
visu inteliģenci, ne tikai daļu no tās. Un simtreiz

nepateicigi ir darit to ar latviešu inteliģenci, kuras

ideālisms un uzupurēšanās ir gājuši visaugstākos
ceļus. Tas ir netaktiski un netaisni. Un var tikt

izlietots no mūsu pretiniekiem kā arguments pret
mūsu inteliģenci. To jau izlieto „Rigas Latviešu

Avize", to pārdrukās ari tur, kur uzmanigi seko mūsu

spriedumiem par mums pašiem.
Tas nenozīmē, ka mums nevajaga pašteikšanas.

Tā ir nepieciešama, bet tur tikai, kur tā ir pareiza.

Spriedums, kāds ir augšā minētā rakstā, te nepelniti
netaisnis.

Bet ir vēl citi pārpratumi par mūsu inteliģenci.
Mūsu inteliģence ir augusi pa lielākai daļai pie krievu

kultūras. Un vaj tad nav veltigs apvainojums, ka

mēs, kam nav savas valsts, nav savas zinātnes aka-

dēmijas, ka mēs jau tad būtu bijuši specializējušies
mūsu kultūras jautājumos? Tas ir darit vienigi lat-

viešu inteliģentus atbildigus par to, ko novērst ne-

stāvēja ne inteliģences, ne tautas varā.

Nesaprotama tad nu ir A. Krodera tālākā prasiba

personibai, lai viņa ziedotu kaut ko no saviem līdzek-

ļiem, pabalstot mūsu inteliģences sapņus — „ar šiem

literātiem un māksliniekiem kopā pastrādātu kādu

lielu darbu, par kuru līdzpilsoņi varētu runāt ar cie-

nibu pret tādu kultūras draugu." (
w

Līdums" N2 141.)

Kāpēc gan lai pilsoniba, «mecenāti", dotu līdzekļus,
kad iepriekšējā raksta daļā A. Kroders mūsu inteli-

ģenci apzīmējis par nespējigu un bez lieliem ideā-

liem? Kāpēc lai apgādātu rakstnieku darbus, ja tur

nav nekā, kas tautu varētu pacelt un izdaiļot, ja tur

nav mantojuma? Pabalstit inteliģences sapņus, kad

tauta nevar skatities uz savu inteliģenci ar uzticibu
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un paļāvibu? Tas jau nozīmē prasit no pilsonības,
lai tā savus kapitālus atdotu paviršibas un tukšuma

kultivēšanai.

111.

Mūsu inteliģence pēdējos gados ir bijusi vairāk kā

nekad savu uzdevumu augstumos. (? Red.) Es te do-

māju to inteliģenci, kurai nacionali-kulturels viedoklis.

Bet mūsu inteliģence kultūras un mākslas jautāju-
mos nava bijusi bez saviem trūkumiem, tas ir jā-
atzīst atklāti. Šie trūkumi būs jānovērš tagadējai
inteliģencei, vaj vismaz nākošai — tai, par kuru tik

augstās domās ir viens, otrs. Un šie trūkumi ir

diezgan komplicētas dabas.

Mūsu inteliģencei, kuras iespaids tik stipri manāms

mūsu tautas dzīves virzienos, ir galvenais trūkums,

viņas pārāka atdošanās svešiem iespaidiem. Tā tas

bij pāgājušos 15—20 gados tiklab saimnieciskos, kā

tīri garigos kultūras jautājumos — mākslā, literatūrā.

Saimniecisko, zocialo jautājumu inteliģences vadoņi
ar visu galvu metās iekšā zocialdemokratiskās idejās,
bez pārbaudijuma, bez mazākās kontroles un ideju,
un noteikumus, kuri radušies Vakareiropā pie gluži

pretēja tautas rakstura un pretējiem saimnieciskiem

faktoriem, nu mēģināja kā lielisko atjaunošanas posmu

iepotēt mūsu tautā. Iznākums — tagad redzamais, visu

kultūru satriecošais lielniecisms!

Mākslas un filozofijas jautājumos gandrīz tas pats.
Te bij tikai divas strāvas: zocialdemokratiskā un de-

kadentiskā. Mākslinieki, smeldamies daudz no franču

skaistajiem bauditajiem, vaj krievu jaunākiem rakst-

niekiem franču stilā, metās bez apdomāšanās ar visu

būtibu tur iekšā un kļuva moderni — formās un sa-

turā ka kaut kuras Eiropas tautas dzejnieki.
Bet viens bij aizmirsts. Nacionālais saturs. Un

tas bij galvenais noziegums pret mūsu nacionālo

īpatnējo mākslā, kas palika ēnā, svešs. Tā ir mūsu

inteliģences kļūda — ja pa kļūdām jārunā.
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Šai ziņā mūsu kultūra nav gājusi uz priekšu. Bet

inteliģence — tā gāja tikai ceļu, uz kuru to spieda
apstākļi. No māmulnieciskā, salkanā tautiskuma, no

pārsaldas sentimentalitātes prom rafinētā internacio-

nālismā vaj reālismā. Lūk, nepareizais inteliģences
un mākslinieku ceļš.

Runājot par īpatnējo kādas nācijas mākslu, sevišķi
dzeju un muziķu, ir jāmeklē tas viņā, kas dara to

īpatnēji orģinelu. Tāpat ari jāmēro latviešu māksla.

Kas tad ir tauta? Niectše aforismā saka, ka tauta

ir likums, ko met daba, lai dabūtu trīs, četrus lielus

vīrus. Kādas tautas māksla ir tāds pats dabas likums,
lai atrastu īpatnējo noskaņu un izjūtu, kāda nav vēl

bijusi citu tautu mākslā. Cilvēces ideāli ir visiem

kopēji, bet laužoties cauri caur dažādu tautibu spektru,
šo ideālu stari pieņem kādu īpatnēju nokrāsu un ar

to vērš uz sevi visu ievēribu. Tad tiek runāts par
ko jaunu, kas pievelk visus. Pēdējā laikā šādi gal-
venie īpatnējie uzliesmojumi ir: Ibsens drāmā, Griegs
mūzikā, Galens somu glezniecibā, Curļonis leišu glez-
niecibā, Tagore indiešu dzejā, Rainis — mūsu dzejā.

Priekš visām mākslām ir nodibinājusies kāda vis-

pārēja forma, kādi paņēmieni, ar kuru palīdzību tiek

izteikts mākslas saturs. Šī forma, ritmi, dzejas veidi,
taktis, skaņas ir tikai līdzekļi, ar kuriem piekļūt ap-

slēptajam, īpatnējam daiļumam.

Nu, lai neatkārtotu mākslā to, kas jau izteikts

daudz pasaules literatūras darbos, lai dotu īpatnējo,

saistošo, reibinošo, katras tautas māksliniekam ir jā-
ielej šais formās, antiskās, klasiskās, vaj modernās,
tas saturs no tautas gara atziņām, kuru dēļ mēs to-

pam mākslinieki. Ar citiem vārdiem — māksliniekam

jātop par raditaju, ne tikai par veidotāju vien.

Un mūsu tautas mākslas vērtibas ir dziļi valdzi-

nošas un maigas. Tas redzams mūsu tautas mantās

burtniecibā.
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leliet vecās formās jaunu saturu, ar jaunu skaņu,

jaunu nokrāsu un maigāku etiķu — lūk mākslinieka

darbs. (Un ģēniji pat formas un saturu rada reizā.)
Bet" latviešu mākslinieki, pa lielākai daļai ir gājuši
citu ceļu. Viņi atziņām pakaļ laužoties, vaj ietiepigi

pieķeroties aiz atrastām dogmām, ir vaj nu palikuši
pavisam primitivi nacionāli, vaj pavisam moderni —

pēdējā gadijumā atkārtojot Vakareiropas vaj Krievijas
lielākos garus latviešu valodā.

Nākošās mākslinieku paaudzes uzdevums, viņu
credo lai būtu: uzklausities savā tautas dvēselē to

skaistumu, kas, ietverts no viņu radošās rokas māks-

las formā, varētu apmirdzēt pasauli kā jauns zieds

jau raibajā puķu pļavā. Tikai tā tiks aizsniegts pil-
nigakais mākslas prasijums — rafinēti nacionālās

mākslas prasijums, jo tikai ta māksla ir īsta un īpat-

nēja, kas ir nacionāla. Slāvu mūzikā, dejā, literatūrā

ir cits gars ka rumāņu, franču vaj ģermāņu — to

mēs tik labi nojaušam. Pie šīm straumēm ir jāpie-
vieno latviski īpatnējais un mūsu mākslas inteliģence
būs aizsniegusi augstāko.

Vaj tas pie mums ir bijis? Ja. Bet tikai iesākums.

Rainis, Skalbe dzejā, Kalniņš, Melngailis mūzikā —

tie ir nenoliedzami īpatnēji un nacionāli mākslinieki.

Viņi varbūt vēl neapzinigi taustidamies ir tikuši, to-

mēr jau uz vienigā ceļa: uz mākslas pilnibu.
Nav cita ceļa. Un lai cik moderni, iedvesmoti un

spējigi nebūtu nākošie dzejnieki un muziķi — ne-

ievērojot visu minēto, viņi būs tikai atkārtotāji vaj

līdzskrējeji jau bijušam.
Tas pats sakāms ari par inteliģenci mūsu kultū-

ras jautājumos.

IV.

Interesanti ir ievirzita viena nozare mūsu mākslā —

modernā latviešu lirika.

Ir pacēlušās balsis par jaunajiem un vecajiem (ka
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jau arvien pēc pakāpes), par atpakaļ iešanu dzejā

pie vecākiem dzejniekiem un par nopietnu uz priekšu
iešanu pie jaunākiem. J. Sudrabkalns savā rakstā:

„Iz piezīmēm pie mūsu dzejas" («Līdums" M 90, 91, 92)
un dažos feļetonos izsaka dažas interesantas domas,

daļu no kurām ir tikai tālāk un miglainak attīstijis
A. Kroders savā augšminētā rakstā. Bet viņš ari,
ka Kroders esošai inteliģencei, jau pasteidzas esošiem

dzejniekiem noslēgt «mūža bilanci" runādams par

«nopietnu atpakaļiešanu" pie Skalbes un 1.1.

J. Sudrabkalna spriedums par mūsu dzeju ir tik-

pat negativs kā Krodera par inteliģenci un tikpat
iznīcinoš. Pabeidzis to (spriedumu) viņš nonāk pie

atziņas, ka tikai Pavils Rozits, Jūlijs Roze, Ed. Virza

un Antons Bārda vēl esot spējigi ko radit, un tad

definē jauno radišanas veidu: pacelšanās līdz Vakar-

eiropas kultūras līmenim, ikdienišķā pacelšanās līdz

varoniskam, jauns iekšējs ritms, jauns muzikaliskums,

jauna poētika, (!) jauns stils, kurš sava laika cienigs.
Un galā: «Ja mūsu mākslā iestāsies kāds jauns

spirgtuma posms, tad viņa par to varēs pateikties
mūsu jaunajiem dzejniekiem"

Nenoliegšu nevienam no augšminētiem dzejnieka

gara, ne iejūtas, varbūt, pat liela dzejnieka iejūtas.
Bet kad jauns, kaut gan nopietnis kā J. Sudrab-

kalns, sāk runāt par visjaunakiem, ka tie uzliesmo-

juši kā zibeņi, ka viņu nedaudzās dzejas ir kā di-

manta drumslas, tad tomēr jāskatās uz visu to ar

sevišķu pārbaudījumu. Līdz šim bija parasts, ka

papriekšu nāca dzejnieku darbi un runāja paši par

sevi, bet tagad, kā redzams, papriekšu iet kritikas,

tiek, tā sakot, izmaksāts milzigs slavas avanss, ne-

domājot par to, kā būs ar šī avansa atmaksu. Bet

parasti viens, kas netiek no kritiķiem ievērots. Ar

to jau daudzi ir iekrituši, piemēram, Andrejs Upits,

Līgotnis, Jankavs, Jansons. Tas ir, kritika nerada

dzejniekus, bet gan dzejnieku darbi tikai. Dzejnieki,
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kuri bij pasludināti par galigi bankrotējušiem, reiz

ir kļuvuši par pirmajiem (Eglits, Virza) un otrādi —

tie, kuriem slavas dūmi no kritikām vaj debesi ap-

tumšoja, ir kļuvuši nesamanāmi, kā patiesi valdoši

dzejnieki (J. Gulbis, A. Upits). levērojot to, kritika

paglābtu pati sevi un ari savus jaunatrodamos dzej-
niekus no lieka patosa un varbūt saudzētu mazliet

ari jauno dzejnieku smalkjūtibu.
Bet jaunatne mīl kūset un tas viss ir viņas tie-

sibās. Tā tad tas nebūtu no svara. Bet no svara ir

gan kas cits, uz ko es gribētu griest vēribu un kas

nebūt nav blakus lieta.

Vispirms te ir dzejnieka būtibas nesaprašana.
Sudrabkalns pārprot, nesaprot, vaj tīši negrib saprast

dzejnieka nozīmi, tāpat kā Kroders inteliģences no-

zīmi. Dzejnieks ir ņemams, atzīstams vaj atmetams

tikai sakarā ar savu laikmetu. Viņš varējis ir dzejot
tikai piemērojoties tam dzīves, filozofijas un sajūtas

koloritam, kāds bij viņa laikā. Vēriens nevarēja
rasties Ludviķa XIV. laikā. Būtu savadi un smiekligi,
ja kāds dzejnieks tagad sāktu dzejot Ausekļa garā
un saturā. Bet reiz bij Auseklis nepieciešams un

kā īsts dzejnieks viņš nemirstigs paliks arvien. Ar

dziļu baudu varam lasit viņa nedaudzās, iedvesmetās

dzejas un viņa laika romantika un tautas atmoda

tiek kā ar gloriju apspīdēta no Ausekļa dzejas. Tā

tas ir ar Raini, Skalbi, Poruku un citiem. Un kas

iedrošinās teikt, ka Rainis uz laiku laikiem ir izsmēlis

un pāraudzis mūsu dzeju? Man liekas, jau pēc
desmit gadiem mēs dzersim jaunāku, saldāku dzejas
vīnu, nekā Raiņa smagos un nobriedušos ritmos tas

atrodams. Tā tad runāt, pie kam kāda patiesa dzej-
nieka par nopietnu atpakaļiešanu, nostādit viņus
zemāk par nākošiem, ir vienkārši dzejas būtibas un

dzejnieka nesaprašana, ja ne kas Jaunāks.

Dzejas virzienos visos laikos un dzejas nozīmes

atziņās ir sajūtams sevišķis ritms, vijņošana. Uznāk
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uzplūdums un atkal atplūdi. Pēc klasiskā laikmeta

ir nākuši citi, tad nu presionisms, dekadence, tālāk —

futūrisms. Katrā atsevišķā tautā ir nomanāma šī

viļņošana ar atplūdiem. Tāpat tas ir ari pie mums.

Dzejnieku pasaule, kura sacēlās ap 1905. g., vēl

tagad nes augsti savu atziņu karogu. Bet bija laiks,
kad manāmi bij atplūdi. Tagad redzams atkal jauns
vilnis, kaut gan Eglits, Virza, Strāls, Jakobsons vēl

ir no pirmatnējās paaudzes.
Pie dzejnieku un dzejas aplūkošanas, pie jaunu

skolu un laikmetu sākšanās ir jāpatur acīs pareizais

kritērijs: dzejnieka mākslenieciskā gataviba, iedve-

smes spēks un oriģinalitāte. Tad mēs sapratisim,
ka savā stilā un saturā īstas dzejas cienitajam vie-

nādi mīļi būs grieķi, Ovids, Horacs, Petrarka, Lamar-

tins vaj Vēriens. Katram savs īpatnējs skaistums,
kuru otrs nevar sniegt. Un bez tam: dzejas daža-

dibā, dzejnieku īpatnibā jau pastāv dzejas burviba;
paliekot visus zem vienas cepures, mēs izbeidzam

nianses, padarām mākslas pasauli vienkrāsainu un

kailu. Vaj no tāda kritiķa runā mīlestiba pret dzeju?
Bet visnopietnākais ir — jauno dzejnieku attiecibas

pret saturu un formu. Es pievedu tīši J. Sudrabkalna

vārdus par to, ka jaunajiem, viņa atzītiem dzejnie-

kiem, viss ir jauns. Un no viņa pievesto dzejnieku

jaunākiem darbiem skatoties, redzam, ka tiem sevišķi

jauna ir — forma. Vaj viņa īpatnēji viņu dzejas
dvēselei piederiga vaj māksliski sameklēta forma,
tas te cits jautājums. Un taisni tas ir no svara.

Dzejnieks aizsniedz savu lielāko pilnibu tad un ir

Dieva apgaismots dzejnieks, kad viņa forma un sa-

turs kopā ir aizsnieguši lielāko pilnibu. Dzejnieks
ar trūcigu formu un dziļu saturu nepacelsies līdz

pilnibai. Un otrādi: forma vien neglābs dzejnieku,

ja šai formā nedzīvos dvēsele. Un tāpēc ir jāgriež
vēriba uz tām formām, kuras it kā jaunāko dzej-
nieku atrastas būtu, un ar kurām viņi labprāt mīl
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spēlēties. Un jāpārbauda dzejniekam sevi: vaj saturs,
dvēsele, gars dzīvo šais formās, jeb vaj viņas vie-

nīgās ir dzejā.
Mums zināms, ar kāda straujumu plūda agrā un

vēlāk īstā renesanse Itālijā 14. un 15. gadu simteņos.

Linijas būvēs, figūrās un gleznās bija pēc iespējas

vienkāršas, bet šais linijās kāds gars dzīvoja! Vēl

tagad viņš apreibina katru, kas mākslu saprot. No

Itālijas renesanses laika darbiem izdvašo pati dieviba.

Varenie spēka un aizrautibas pilnie Mikel-Andželo,

Rafaels, Ticians, Džiordžione
...

vēl desmiti citi dega
kā ugunīs savos mākslas tēlos.

Bet pagāja laiks. Varenā iedvesma apdzisa. Nā-

košās mākslinieku paaudzes mēģināja un nevarēja
vairs līdzdzīvot bijušiem. Tad viņi, lai pārtiktu
no renesanses meistaru zelta, sāka veidot formas.

Viņi gara vietā lika izdaiļotas linijas, veidus. Tā

cēlās baroks — ar citiem vārdiem — lielā mākslas

laikmeta pagrimšanas forma.

Tas pats gājiens ir atkal toties vairākas reizas

Eiropas mākslā, filozofijā, dzejā tikai ar citādu iz-

skaņu. Ilgi vēl mēģinājās pakaļdarinataji klasiķiem,
bet izturot formu nevarēja dot skaisto saturu. Un

te ir no svara, vaj formu meklēšana un šis viss,
kas jauns, nenorāda uz satura trūkumu. Būtu bē-

digi, ja tas būtu mūsu dzejā. Nākotne rādīs — kas

ir bijis patiesi jauns, kas iedomāti jauns.

Palūkojoties uz jaunāko krievu liriku, kura tak

bija tik ārkārtigi bagāta, ir jānāk pie slēdziena, pie
ka nākuši vaj vienbalsigi krievu labākie kritiķi un

dzejnieki: forma ir satura vietā nākusi.

Domāju, nebūs te neinteresanti pievest dzejnieka
Valerija Brjusova spriedumu, kuru viņš izteica Ma-

skavā 1916. gadā kādā sarunā par moderno dzeju.

Brjusovs, kā zināms, piedalijās pie latviešu dzeju
tulkošanas krievu krājumam.
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„Jūs esat laimiga tauta, jums ir vēl dzeja," viņš
teica. «Jums ir dziļš, maigs saturs, ir dvēsele un

orģinalitate dzejā. Mums vairs ir ta nava pēdējā
laikā."

Un viņš runāja par jaunākiem krievu liriķiem, kuri

izdevuši daudz dzejoļu krājumu, un aizsnieguši formā

taisni virtuozitāti. Viņiem esot dzejnieki, kuru forma

novesta līdz pilnibai, kuri uzrādot Puškina dzejā vaj
simts formas kļūdas, kuriem zināmi visādi dzejas

veidi, kuri ar pēdām, cezuram, ritmiem rīkojoties kā

veikli akrobāti. Bet dzejnieks saka —no viena

Puškina panta viņiem pietiek dzejiska satura priekš
simts rindām. Un ta esot dzejas nāve. Ārkārtigā
domas atšķaidišana, kristālskaidrs — ūdens! Dzejas
technika ir jāzina, kas to noliedz, bet ta nav jāpa-
dara par elku.

Mūsu dzeja vēl jauna un pilna zemes spēka, pilna
ari moderna gara. Cerēsim, ka pie mums tas neat-

kārtosies. Ne katrs neizlietots dzejas veids, ja to

sāk lietot, jau garantē, ka viņa lietotājs ir līdz ar

to atradis jaunus apvārkšņus dzejā. Mums ir vēl

daudz tādu neatrastu Ameriku, ka kanconas, trioletas,
zonetinas v. t. t., bet vaj priekš dzejnieka tik vien

ir vajadzigs, ka viņas atrast un lietot?

Vaj pie dzejnieka jau ir sankcionējoša parādiba
daudzie svešvārdi un Vakareiropas mākslinieku

vārdu nosaukšana? Pie visām formām un ritmiem

muza dziļi skums, kad tie būs tikai tukši gliemežu
vāki bez pērlēm. Tikai kur Apollona gars pilns sil-

tas dvašas plūst, tur dvēseles vienmēr tieksies kā

pie svēta avota — tas ir viss manifests un visas

dzejas deklarācija, vienalga, kādiem: vecākai pa-

audzei, jaunākai un visjaunakai.
Ta ir aksioma, ka rītdienas dzejnieki izteiks ko

citu un citādā apgarojumā. Bet īsts dzejnieks ne-

mirst nekad, un pazeminoši izteikties par kautkura

laika dzejnieka darbiem, salīdzinot tos ar tagadējiem,
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tas ir dzejnieka necienigi. Un katra īsta dzejnieka darbs

runā vairāk kā simts kritikas par viņu. Mēs prie-

cājamies par katru progresu dzejā, jo dabiski, tas

citādi nevar būt — tad mēs dzeju nemīlētu. Bet

varbūt pašai mūsu dzejai un dzejniekiem būtu labāk,

ja viņa nenāktu vis ar izsmieklu esošam, bet gan

ar vieglu, graciozu uzvaras un pāraugšanas prieku.
Kaut gan, kā jau teicu, sprakstēšanas tiesibas jau-
natnei nevar liegt. Ja tikai viņās ir pietiekoša cie-

niba. Bet gribēts vēl nav padarits. Darbs ietver

sevī daudz un iekšķigu cīņu. Apskaidrots iznāk un

uzvarētājs tas, kas var tās panest.

līdums", 1918. Valkā.
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Šodien mēs esam sapulcējušies kopā, lai skatitos

mūsu tautu daiņu tēlus, lai būtu klāt pie mūsu pa-

gaidu Nacionālā teātra atklāšanas. Šai jaunā pasā-
kumā pirmā izrāde notiek tai brīdī, kad priekš mums

visiem sākas jauns laikmets. Mūsu tauta ieiet jaunā
vēstures posmā, par mūsu zemi atkal vēsture rakstīs

jaunus laikus. Viss, kas mums bija priekš nedaudz

gadiem, ir sagrauts kara ugunīs. Tikai atliekas un

drupas no bijušā mums ir — varbūt ari ceribu un

sapņu drupas. Miljoniem mantas zaudējumu mūsu

tauta ir nesusi lielajā pasaules karā un tūkstošiem

jaunu dzīvibu guļ apraktas Daugavas un Lielupes
krastos. Daudzi no mūsu mazās tautas ir izsēti plašajā
Krievijā, un diezin vaj atgriezisies vairs savā zemē.

Bet netikai materielā ziņā mēs esam cietuši; dru-

pas ir atlikušas ari no garigiem dārgumiem, no mūsu

mākslas, literatūras un teātra. Viss, kas bija pa-

sākts, ir palicis kā druva neapkopts un nezālēm ap-
audzis. Ari latviešu teātra māksla ir daudz cietusi

un acumirklī mums ir tikai mazas grupas, mazas

drumslas, kas izkaisitas pa Krieviju un Latviju kā

bojā gājuša kuģa atliekas. Sevišķi nacionālās un

dziļi latviskās ilgas, kas priekš dažiem gadiem vēl

uzziedēja lielajos mūsu Rigas teātros, vairāk gan

Jaunajā Rigas teātrī, liekas galigi pamirušas.

Bet tagad sākas jauna dzīve un līdz ar to ari

jauns laikmets ari mūsu garigām vērtibam. Uz iz-

postitām mājam atgriežas bēgļi un grib no jauna
veidot dzīvi. Tagad mūsu tautai un sevišķi mūsu
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inteliģencei ir laiks padomāt un nosvērt, ar kādiem

ideāliem un ar kādām ilgam mēs uzsāksim savu

jauno dzīvi. Laikmets, kurā mēs ieejam, uzliek mums

lielus jautājumus. Vispirms, vaj mēs kā tauta gribam
pastāvēt, augt un nonākt līdz savai kulturelai pil-
nibai jeb vaj mēs gribam iet bojā? Kam nav gribas
un ilgu pēc savas nākotnes — tas ir miris, tam ir

vienalga, kas ar viņu notiek. Bet ja mums ir griba
radit savu nākotni, aizsniegt savu pilnibu, tad mums

jādzīvo un jāatrod ceļi un līdzekļi, kā piepildit un

rādit cilvēcei to, ko baltais gaišais tautas daiņu gars

licis mūsu tautas dvēselē kā ētisku un estētisku

dārgumu.
Ja mēs nenesam cilvēcē neka jauna garigā ziņā,

tad mēs varam saplūst kopā ar citām tautām un

iznīkt. Bet garigo spēku mēs sevī jūtam — tādēļ

gribam uzsākt jauno laikmetu nesalausti un droši.

Bet ar ko mēs uzsāksim? Vaj ar to pašu vecās

pasaules, vecās Latvijas pamatmācību, ka tautas cie-

tākā klints ir tikai materiela labklājiba? Ak, tad

mums glābšanas nava, ja tik vien mēs vēlētos. Mēs

redzam, ka pāris gados ir sagrauts viss, ko gadu-
simteņiem mūsu tauta materieli sakrājusi. Mums

tādēļ jāgriežas pie ta, kas pastāv, jālūko uz to, kas

paliek negrozāms.
Un negrozāmas ir vienigi mūsu garigās bagatibas,

mūsu morāliskais saturs. Garigo vērtibu un mākslas

atbalsts ir tas, kas mūsu tautu izvadijis cauri gadu-

simteņu verdzibai un paturējis veselu un vienotu.

Tautas daiņu un pasaku spēks vienigais, kas mūs

apvienojis un izvedis kulturelu laiku skaidribā — tas

mūsu ugunskurs visdziļākā tumsibā bijis. Ir bijis

vajadzigs panest mums vislielākos pārbaudījumus,
lai nonāktu pie šis apziņas, bet mēs varam būt līg-
smi, ka šī apziņa mums tagad ir. Varbūt viņai vēl

jāaug, jātop par visu apņemošu un vadošu spēku,
bet būsim laimigi ari ar viņa sākumu.
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Šīs apziņas mazs realizejums ir latviešu Pagaidu
Nacionālais teātris, kura atklāšanas diena mūs šodien

pulcējusi kopā.
Šis pasākums ir mazs un trūcigs. Bet dzīva un

jauna spēka pilna ir griba viņu darit pilnigu. Nacio-

nālā teātrī mums ir jārāda mūsu tautas tēli un jātop
stipriem caur viņu garigo spēku. Ka Antejs no ze-

mes savu spēku smeļas — tā mums tas jāsmejas no

mūsu tautas varoņu tēliem un sirds skaidribas tēliem.

Ka Narciss savu skaistumu pazina ūdens spogulī, tā

mēs pazīsim savas tautas dvēseles skaistumu garigo
mākslas tēlu atspoguļojumā.

Mūsu Nacionālais teātris mums ir nepieciešams
kā mūsu nākotnes un tālākās eksistences dārgums.
Viņam jārāda mums tautas dziesmu, pasaku un mo-

dernās rakstniecibas un mākslas ideālisti par paraugu
mūsu jaunatnei un par spēka atjaunojumu tautai.

Nacionālam teātrim jāapvieno mūsu dzejnieki, muziķi,

gleznotāji un aktieri vienā mākslas pasākumā, kas

stiprinās mūsu tautu grūtos brīžos, kas rādīs cilvēcei

to tikumisko spēku un daiļuma spēku bagatibu, kas

ir mūsu tautas būtnē. Jo teātris, sevišķi nacionālais,
ir augstākā mākslas iestāde tautā, ir mūsu gara spo-
žuma staru sakopojums vienā fokusā.

Bet vēl viens mums nava jāaizmirst, kad mēs šo-

dien esam sapulcējušies apsveicināt mūsu vēl jauno
un mazo mākslas pasākumu. Ne tikai garigo baudu

un spēku mums dod Nacionālais teātris, bet uzliek

ari pienākumus. Un šie pienākumi ir būt no-

modā par to, lai mūsu teātra māksla varētu netrau-

cēta uzziedēt un augt un rādit mums jaunus gariga
spēka un daiļuma tēlus. Šie pienākumi nav ārigas
pavēlošas varas uzlikti, bet ir iekšķigas nacionālas

apziņas pienākumi. Ja mēs ticam savai tautas nā-

kotnei caur mākslu, tad mums vajaga pabalstit m a-
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terieli mūsu mākslas iestādes. Tikai caur to mēs

rādisim tautām, ka esam augsti kulturela tauta, kas

savu mākslu mīlē un ciena. Un ja mūsu tauta iz-

pilda noteikti un apzinigi katru pienākumu, kas no

ārējas varas uzlikts, cik mīļāk un patīkamāk tad

mums jāizpilda tas, ko uzliek nacionālā pašapziņa.
Bez tautas naudas ziedojumiem un morāliska pa-
balsta Nacionālais teātris nevar pastāvēt. Mākslai

ir jānīkst un tad līdz ar viņu nīkst ari mūsu nesa-

laužamais spēks, kāds mums ir — garigo vērtibu

spēks. Sabiedribai un visai tautai ir jārada un jā-
audzina liels šis mazais pasākums un visi citi garigi
pasākumi, lai mēs nezūdam, bet aizsniedzam savu

pilnibu. Kurš gribēs mūsu tautas panīkšanu ? Kuram

būs tik maz pašcienibas tagad šai baigajā brīdī?

Kad Lāčplēsis no Laimdotas Burtnieku pils tiek

izvests atkal pasaulē, lai ietu atpestit savu tautu no

ienaidniekiem un ļauniem gariem, Laimdota šķiroties
dod tam līdz mazu dāvanu, savu mazo spoguliti. Ja

spēki viņam pagurtu cīņā, ja nekāda glābiņa vairs

nebūtu tad — Laimdota to pamāca — rādi visiem

nešķīstiem gariem šo spoguli, un tie sabruks acu-

mirklī, jo tie tur redzēs Pērkoņa, varenā gaismas

dieva, seju. Un visgrūtākā brīdī Lāčplēsis, jau zemē

iedzīts, ar šo spoguli uzvar vellu.

Tāds Laimdotas spogulis ir mūsu māksla, un taisni

tagad tas mums vajadzigs vairāk kā jebkad. Kas

grib viņu mest prom — tas grib, lai mēs ejam bojā,

jo mūsu tautai nav citas varas, ka vien garigo vēr-

tibu vara.

Tādēļ ne tikai apmeklēt Nacionālo teātri ir mūsu

pienākums, bet ari uzturēt un pabalstit to.

Laiks ir lielu notikumu un baigu sajūtu pilns. Bet

neskumsim par to, ka ar zobenu mēs neesam uz-

varētāji. Mums ir ar ko uzvarēt vēl...

Mums tikai jāpamet tie šaurie materielas pieticibas
krasti, starp kuriem aizmigušā ūdenī mūsu tautas
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liktenis dusēja ilgus gadus. Mums jādomā par pla-
šākiem mērķiem, mums jādomā izkļūt jūrā — jūras
baltā augstumā no mūžam skumju melnas Daugavas.

Saīs jūras baltajos mākslas augstumos, kur jau

šūpojas daudzas mazas tautas, norvēģi, dāņi, somi,

beļģi — ka garigu pasauļu iekarotāji vikingi, ir jā-
nāk ari mums. Ar mūsu mākslu un mūsu ētiskām

vērtibam mēs varam nest jaunu akordu cilvēcē, ja
tikai to vēlamies.

Bet nebūsim sīki mūsu ideālos un mūsu sapņos

un nebūsim sīki ari ar materielām vērtibam, ja gri-
bam, lai šis mazais pasākums izaug par tautas mir-

dzošu templi. Būsim bajāri ideālos un lielās ilgās
pēc skaidribas un būsim bajariski ari sekmējot viņu
realizēšanu.

Valkā, 1918. Pag. Nacionālā teātra atklāšanā.

8
J. Akuratera kopoti raksti, XI,





RUDOLFS BLAUMANIS LATVIEŠU TEATRĪ.

(R. Blaumaņa 10 gadu nāves dienas piemiņai.)

Mūsu teātris vēl savā tapšanas stadijā. Viņš nava

dabūjis vēl noteiktu fizionomiju, viņa dvēsele vēl par
daudz dziji slēpta aiz dažādiem nolūkiem un dažā-

dām krāsām. Vēl viņa nerunā.

Bet viņa ir jau dzīva. Daži uzliesmojumi, daži lai-

mīgi brīži mūsu teātrī mums dod neapstrīdamu liecibu

par viņa dzīvibu un to īpatnējo, kas mums ir.

Un mums ir — drāma. īpatnēja, latviska, neno-

liedzami oriģinela. Ja mums nava ari viņas parā-
dišanās uz skatuves visā pilnibā — tad tur vainiga
vienīgi mūsu tautas kūtrība cienīt mūsu drāmu.

Mūsu drāmas atmodinataji — Rūdolfs Blaumanis

un J. Rainis. Pēdējais ir atmodinājis pasakaino die-

vigo, gara drāmu. Pirmais — Blaumanis — reālo

drāmu, kurā dzīvo un valda, cieš un nes savu lik-

teni mūsu tautas tagadnes cilvēki — protams, tradī-

ciju, lauku dzīves mierīgie cilvēki. īstus latviešus

ne tikai tēlā, bet ari savā elpā pirmais ir vedis uz

mūsu skatuves Blaumanis.

Ar kādu iekšķigu pārliecību un patiesību! Mūsu

tautas dzīves psicholoģija ir bijusi viņa galvenais

studiju priekšmets —kā rakstniekam. Pie savu lugu

varoņu uzvešanas un notēlošanas viņš iedzīvojās
tik dziji viņos, ka brīžiem likās — redz tos un saru-

nājas ar viņiem. Ļaujot tiem būt brīviem un dabi-

skiem, viņš tomēr bija konzekvents līdz galam kādu

jūtu plūdumā.
Viņš pats stāstija, ka «Pazudušo dēlu" rakstot,

pēdējā cēlienā, kad Krustiņam jāiet bojā, viņš ilgi
cīnījies ar viņa likteni — vaj tiešām nevarētu būt
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citāds iznākums? Vaj nava, kas dzīvē to griež
atpakaļ? Un ar dziļām sāpēm atzinis ka — ne.

Krustiņa liktenis satriec pašu raditaju ar savu tra-

ģismu, bet tādiem raksturiem nava varējis būt cita,
dabiska atrisinājuma. Vēlāk, pēc pabeigtas traģē-

dijas, viņam bijis tā, ka uz bērēm būtu jātaisās, kad

tiešām miris tuvs un nelaimigs cilvēks.

Tas norāda, cik dziļi Blaumanis savus tēlus mīlēja.
Tas pats gandrīz pie «Indrāniem". Bieži satie-

koties ar Blaumani pie šī darba, man bija izdeviba

redzēt dzejnieka dziļo pārlikšanu, iedvesmeto kon-

centrāciju. Piektā cēlienā viņš jau ir izmisumā. Vaj
tiešām nava citas izejas? Vaj Indrānu tēvam nav

atgriešanās viņa mīļajā gaišajā dzīvē? Blaumaņam
ir lielas mokas izšķirties par tādu iznākumu. Bet

mūsu dzīve rāda nepielūdzamo. Ja visi cilvēki, kas

darbojas drāmā, ir īsti, un psicholoģiski un loģiski
mūsu dzīves ritmu izpilda, tad nava citas izejas.

Kas atminas Ērgļu Brakus, šo dramatiskās dzejas
tēlu dzimteni, kas redzējis Blaumani darbā tur —

tas zinās, cik daudz dziļu dvēseles pārdzīvojumu
dzejnieks tur jutis kopā ar topošiem tēliem.

Bet kad jautribai un humoram vajadzēja pazibēt,
tad Blaumanis pārvērtās. Viņš tad tvēra ar plašu
vilcienu tautas pulkā un bez izšķiribas rāva iekšā

savā komēdijā visus, kas varēja smieties, jokoties

un dzīvot bezbēdigi. Joku luga tikai improvizejums,
kurā galvenais — dzīves jautrā patiesiba, neprasot
pēc kaut ka dziļāka vaj psicholoģiski nosvērta. Uz

šā uzskata pamata Blaumaņam ir bijušas sadursmes

ar kritiku un pat saviem draugiem.
«Skroderdienas Silmačos" — šī nemirstigā, dziļi

populārā un tautiskā komēdija, ar kādu varētu lepoties
tās tautas, kuras mēs apskaužam teātra ziņā (kā to

atzīst pat vācu autori) ir visvairāk cietusi.

Šī luga, kā zināms, radusies viegli, dejojoši un pēc

Blaumaņa gribas: jo raibak, jo labāk, jo ierobežot
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tautas humoru un tēlu zituacijas būtu tikai par postu
plūstošam priekam.

Bet pēc pirmizrādes Jānis Asars nežēligi bija to

graizijis. Bet Blaumanis teica, ka Asars gribot no

viņa komēdijas iztaisit vaj baznicu un prasot to, ko

viņš nemaz negribējis dot. Visnenormālākais ir,
ka rakstnieka darbu sāk uzņemt par kaut ko citu,
nekā tas patiesibā ir. Komēdija paliek komēdija —

joks — joks.
Vēl nesen atpakaļ, kad L. P. Nacionālais Teātris

Valkā uzveda Blaumaņa jokus „Trīnes grēki", vie-

tējais kritiķis, rakstidams par izrādi, pārmeta režijai
un aktieriem, ka tie Blaumani pārspīlējot un nodarot

viņam netaisnibu. Blaumanis smējies ar sāpēm par
šiem lugā tēlotiem cilvēkiem un gribējis, lai tie

labojas —tā apmēram, cik atminos. Vaj tie «smiekli
caur asarām" nav aizņemti no Gogoļa — nezinu,
bet Blaumaņam viņu nebij. Blaumanis tikai smējās,

smējās no sirds un «līdz asarām" un labot smie-

kligos cilvēkus vaj zituacijas viņam nebij ne mazākā

nolūka, ne patikšanas. Viņš uzņēma joku bez filo-

zofijas un sevišķas ētikas, — joku joka dēj, kā to

varētu teikt. Tas jākonstatē, lai mūsu publika, un

sevišķi kritiķi, neiztaisitu no Blaumaņa tautas jau-
tribas lugām kādu pasaules sāpju teoriju. No jokiem
visas teorijas nost — tas bija ari Blaumaņa uzskats.

Viņam pašam patikās aizmirsties savās komēdijās.

Reiz, saticis mani uz ielas, neatlaidigi aizvilka līdz

uz «Skroderdienam" vecajā Latviešu Teātrī Latviešu

Biedribā un nosēdināja pirmajā rindā. Kad pēc

beigtas izrādes, līdz asarām nosmējušies, gājām uz

māju, Blaumanis teica:

«Nu saki, ko Jānis Asars ar savu kritiku ir gri-

bējis? Vaj nepietiek, ka vienā lugā var pasmieties?
Vaj ta krāsns sabrūk vaj ne, no ta tak nevienam

Jaunums neceļas".
Un tad viņš teica, ka ja mēs tulkojam tik daudz
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sliktas poses no cittautu literatūras un skatāmies

šais svešajos jokos, tad daudz labāk mēs varam

smieties savos, divreiz saprotamākos jokos. Esot

vajadzigs ar oriģinalposi izskaust sliktāku tulkoto

posi. Cita nolūka ari viņa komēdijās neesot.

Uz savu drāmu pirmizrādēm Blaumanis parasti bija
drudzī, kaut gan ne pārspīlēti nedrošs, tak domigs.
Kā attēlos tas un tas aktiers viņa domāto varoni.

Vaj tiks panākts tas, ko viņš gribējis. Un pie torei-

zējā aktieru sastāva, kurā, kā zinām, bij daži lieli

mākslinieki, Blaumanis bieži pateicās viņiem un prie-

cājās par izjusto tēlojumu.

«Indrānu" pirmizrādē viņš vispārigi bija apmieri-
nāts. Atminos tikai viņa sajūsmu par levas lomas

tēlotāju — neatceros, kura aktrise bija lomā. Otrā

cēlienā, kur leva rīkojas ar trauku bēršanu un svīst

saimnieces darbā, Blaumanis bija sagaidijis vairāk,
nekā cerējis.

„Man šalkas gāja pār miesu, kad šī mātite ņēmās,
kā zvērs. Tas bija kas ārkārtigs."

Bet bieži ari gadijās lomas tēlot pretēji, kaut gan
Blaumanis ar aizrādijumiem bija pats klāt. Reiz,

runājot par tādu pārprastu lomu, viņš izteicās, ka

viņš brīnijies, skatīdamies uz aktiera un brīnijies

par to, vaj tiešām viņš pats esot tādu lomu rakstijis.
Tad mēdza atminēties jauko anekdoti par cilvēka

pārvēršanos pēc nāves, kur Jaens un Jurš sarunājas.
Ari viņam tad gribētos teikt par savu varoni: „Jaen,

Jaen, kā tu asi paervārties!"
Kas attiecas uz drāmas technisko pusi, Blaumanis

bija, varbūt, gan līdz šim neaizsniegts meistars. Viņa

«Pazudušais dēls" pārsteidz ar savu koncentrāciju.

Vajaga to studēt uzbūvē, valodā, atsevišķos skatos,
lai atzītu, ka tas ir neatsverams paraugs. Tiem,

protams, kas vispārigi grib atzīt drāmā ari to tech-

niku, kura tur valda no grieķu un pat klasiskiem

laikiem. Drāmā un traģēdijā skati, kas neattiecas
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tieši un raksturīgi uz vispārējo gājienu, bija viņam
nepielaižami. Komēdijā, turpretim, viņš saprata to,
ka var ari grēkot pret techniku un tādēļ daudzie

intermecco dod patīkamu atpūtu vaj jaunnovirzijuma
ievadu.

Modernā drāma, protams, daudz ko dara un prasa

citādu. Bet var būt, ka taisni tas, šī tīšā nepietu-
rešanās pie drāmas noteikumiem, ir ari modernās

drāmas vājiba. Blaumanis, kurš galvenā kārtā

smēlās savu drāmas techniku no vācu autoriem

(„Technik des Drames von G. Frevtag" bija viņa

nešķirams pavadonis), centās pēc klasiskas skaidribas

ari latviešu drāmā. Var daudz ko neatzīt viņa pa-

ņēmienos, bet nevar neatzīt, ka caur to Indrans,

Roplains, Krustiņš, Ilze un citi tēli ir kļuvuši par

statujām, par apolonisku plastiku.
Teātris ietver sevī vairākus momentus un vairākas

fāzes, kas jāpiepilda, lai nokļūtu pie mākslas darba

pilnibas. Autors, režisors, aktiers — tie ir galvenie
elementi. Blaumanis pārvaldija pilnigi abas pirmās

nepieciešamības. Un savā laikā ar panākumiem kon-

kurēja režijās ar direktoru Pēteri Ozoliņu. Par dra-

maturgu pie teātra, vismaz par tādu posteni vēl ne-

domāja Rigas Latviešu teatis Blaumaņa laikā. Un

nedaudzās režijas, kurās Blaumanis piedalijās, gan

laikam būs bijis tas laiks, kad būtu varējis rasties

mūsu Nacionālais teātris. Bet vārdu «nacionālais"
toreiz nesaprata. Un, kas gribēja saprast — Duburs,
Blaumanis — nevarēja turēties taīs sfērās, kur val-

dija nāvigā «tautiba" un «tautieši" tikai.

Atminos Blaumaņa gaišo prieku toreiz, kad Dubu-

ram bija uzdots vadit latviešu teātri. Bet ar lielām

skumjam uzņēma viņš Dubura aiziešanu atkal.

Blaumanis aiznesa sev līdz daudz neraditu darbu.

Vaj būs viņam turpinātāji? Mēs esam pilni jaunu

domu, jaunu atziņu, jaunas technikas un jau lepni

runājam par Blaumaņa repertuāru kā par «pastalu
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repertuāru". Var viņu neatzīt no dažādiem stāvok-

ļiem. Bet nevar neatzīt, ka viņš ir devis elpu

mūsu dramatiskai dzejai, kurai Rainis vel-

tija garu. Tam, kurš gribēs atkal smelt no mūsu

tautas vielu drāmai, vajadzēs atgriesties vienmērpie
lielā un neaizmirstamā mūsu drāmas raditaja —

lai mācitos lielo vienkāršibu, koncentrāciju un pa-

tiesīgumu latviešu dvēseles attēlošanā. Ir labi celt

slaikus torņus un būvēt Nacionālo teātri, ja mums

ir pamats. Šo masivo pamatu un būves skaistās li-

nijas ir devis — Blaumanis.

Pievedu te vienu Rūdolfa Blaumaņa man rakstitu

vēstuli no 1905. gada, kurā pamirdz pa domai attie-

cibā uz mūsu rakstniecibu un ari teātri. Vēstule, —

ievērojot daudzos toreizējos apstākļus, rakstita vācu

valodā.

Erlaa, den 8. Mai 1905.

Lieber Jahnis!

Als ich zum Skalbe-Abend m Riga war, horte ich,
dass Dv im Gefāngnisse sitzest und wollte Dich be-

suchen. Man sagte mir aber, dass nur Eltern und

Geschvvister zugelassen werden. So blieb ich Dir

den ferne. Aus Deinem Briefe entnehme ich aber,
dass ich vielleicht doch zugelassen wūrde. Wie ver-

hālt sich also eigentlich die Sache?

Dv verlangst. Einiges ūber unsere neueste Litera-

tur zu horen. Ūber die ist nicht viel zu sagen. Osol

hat Aspasijas neuestes Drāma „Der silberne Schleier"

herausgegeben. Niedra beginnt im «Austrums" eine

neues Theaterstūck «Der Millionāre". Der Anfang
ist der «Seme" sehr āhnlich. Von Dir ist etwas

«Aus vergangenen Tagen" gedruckt. Sonst ist nichts

Besonderes passiert. Die litterārische Abende geho-
ren aber doch gewissermasen auch zur Litteratur

und darum kann ich Dir wohl auch ūber die ein

W6rtchen sagen.
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Der Skalbe-Abend verlief glānzend. Der Saal des

lettl. Vereins war iiberfūllt. Frau Wiegner, Frau

Rosental-Forssell, Saks, Daugul, Aspasia, Frl. Forssel

(Violine), ich —

waren die Mitwirkenden. Die Ein-

nahme muss eine sehr grosse gewesen sein, da kein

Kūnstler ein Honorar beanspruchte und der Saal auch

blos 40 Rubel gekostet hat. Skalbe hat denn auch

sofort an die Griindung der Familie gedacht. Er

lebt jetzt m Alt-Pebalg im Osolschen Gesinde und

soli mit der Kleinen m der Pebalgschen Kirche auf-

geboten worden sein. Ein Seminarist, der auf einer

Fusswanderung bei mir Milch trank, erzāhlte sogar

er habe gehort, Sk. sei schon verheiratet. Er selbst

schweigt. Nach dem Abend schrieb ich ihm nām-

lich einen ziemlich harten Brief, dass er ein Faul-

pelz geworden und das scheint ihn verstimmt zu

haben. Ich habe jetzt keine Nachricht von ihm.

Auch Andschadehls schweigt, obwohl er auch m

Pebalg sitzt und sich langsam von seiner Krankheit

erholt. Die Beobachtung dass verliebte Menschen

furchterliche, kurzsichtige, rūcksichtslose Egoisten
werden habe ich wiederholt gemacht...

Nach dem Sk.-Abend gab's einen Wehwer-Abend

im neuen Verein. Da kam Maeterlinck zu Wort —

aber so leise, dass er grūndlich durchfiel. Es wurde

nāmlich von ihm ein Stiick aufgefūhrt — ich weiss

nicht genau welches — das handelt im Zwielicht;
Biihne dunkel, Zuschauerraum dunkel — kein Wort

zu horen, was die Schauspieler sprachen — es soli

schrecklich gewesen sein. Viktor Eglit war einer,
der mitwirkte. Aus diesem misslungenem Versuche

sollten unsere Maeterlinkianer wenigstens das Eine

lernen: dass wer fur eine grossere Būhne schreibt,
keine Flūsterstūcke schreiben darf. Aber ich glaube,
auch diese Lehre werden sich die Herren daraus

nicht ziehen. Die Seele ist daran schuld. Die ist

noch nicht genug maeterlinkisch — blutleer.
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Am 9. Mai findet wieder ein „Abend
a

statt. Rate

wessen? Kari Jakobsons! Er tritt auch personlich
als Deklamator auf. Ich wūnschte gerne dabei zu

sein, um dies L6wengebriill mit anzuhoren. Ich habe

nāmlich gefunden, dass unfreiwillige Komik mehr

unterhālt als beabsichtigte. So war ich im Neuen

Theater, als ein Originaldrama von Kari Brihwneek

zum ersten Mal aufgefuhrt wurde. Im Ernst: ich

habe mich beinahe krankgelacht. Das Publikum

spielte zuletzt auch mit, sprach dazwischen, etc. Als

ein alter Mann starb und damit nicht zu Ende kom-

men konnte und endlich doch das Zeitliche gesegnet
hatte, rief eine Stimme: da capo! Es var ein schoner

Abend. Dafur hat man mein Betragen als hochst

anstossig verurteilt. Als ob ich gezwungen wāre

ūber ein dummes Trauerspiel zu weinen!

Was mein neues Stuck anbelangt, so geschah das,
was ich voraussah und voraussagte: es kam zur un-

gelegensten Zeit heraus. Die Aufnahme war kuhl.

Die Kritiken waren im Ganzen recht gunstig. Ge-

spielt wurde sehr gut. Behrsin undFrl. Akmentiņ —

grossartig. Was ich aber nicht erwartet hatte, war

das: der vierte Akt, den ich fūr «ein Strunt" halte,

gefiel am meisten, und der 5. Akt, von dem ich

Wunder ervvartete, flaute sehr ab. An der kūhlen

Aufnahme war am meisten der 5. Akt schuld. Es

ist ein Fehler m der Technik — ich weiss aber nicht

was fiir einer. So kann sich so ein alter Praktiķus

wie (ich?), dennoch stark verrechnen.

Jetzt arbeite ich — augenblicklich freilich tue ich

nichts, d. h. ich beschāftige mich im Garten — jetzt
nehme ich die Genoveven vor. Das erste Bild ist

schon fertig — im Jamben— und wird sehr gelobt.
Ich will aber nicht durchweg Originalarbeit liefern,
sondern mich stellenweise von Hebbel tragen lassen.

In diesem Jahr finden wieder die Sommersitzungen
der wissenschaftlichen Kommission statt.
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Dubur ist nicht mehr Theaterdirektor, sondern

wiederum der frūhere: Peter Osolin. Weinberg ist

auch m die Theaterkommission gewāhlt.
Was Dich anbetrifft, so rate ich dir dich moglichst

viel zu beschāftigen und moglichst — doch das wird

nicht ausfiihrbar sein. Ausserordentlich erspriesslich
fūr Dich wāre: 1) Dv lerntest eine fremdē Sprache
z. B. Italienisch und 2) Dv iibersetztest ein klassi-

sches Deutsches Werk ins Lettische. Je schwieriger
desto besser. Um so mehr musst Dv daran denken

und Dir bleibt wenig Zeit fur «unnutze Gedanken"

nach. Nimm ein Jambendrama vor. Ich mochte Dir

Maria Stuart von Schiller empfehlen, allein das ūber-

setzt bereits R. Was meinst Dv zu Hebbels Nibe-

lungen? Ich sende Dir das Būchlein mit der heutigen
Post zu. Nein, ich tu's lieber nicht. Vielleicht darf

man das nicht. Ich warte Deine Antwort ab.

Lebe wohl, lieber Junge!

Herzlich grūssend
Dein Rud. 81.

Jaunā Latvija" J\6 5. Valkā, 1918. g.





TAGADEJAIS UN NĀKOTNES TEATRIS.

I.

Laikmets auļo strauji uz priekšu un nedaudz ga-

dos, liekas, mēs esam pārdzīvojuši gadu desmitus.

Ik dzīves nozarē ir notikušas pārmaiņas, mēs nepa-
zīstam vairs vakardienas cilvēkus un tautas. Priekš

nedaudz gadiem vēl jaunas filozofijas un teorijas

zaudējušas savu vērtibu un liekas vecas. Asiņainais
raksts pārveido mūsu ieskatus, domas un ideālus.

Un ja viņš spējis pārveidot nāciju uzskatus, zinātni,

politisko dzīvi, visu saimniecisko iekārtu, kā tad lai

tas neatstātu iespaidu uz mākslu — intimako cilvēka

garigo tieksmi.

Mākslas dzīve Eiropā gandrīz pavisam apstājusies —

sevišķi Vakareiropā. Daudzi labākie dzejnieki, kom-

ponisti, aktieri krituši kaujas laukos, daudzi atrauti

savam radišanas procesam. Tikai viens mākslas

veids — teātris vēl palicis puslīdz neaizskārts un

tāpēc, ka teātris — nepieciešamā cilvēces elpa, viņas

ilgu atspoguļojums ari tagad lielākajā tautu cīņā tik

nepieciešams. Daudzi meklē teātrī aizmirstibu no

asiņainā murga un netikumu orģijām, kuras dej līdzi

karam. Daudzi meklē laikmeta attēlojumu uz ska-

tuves, un dažs labs mēģina saskatit modernā teātrī

cilvēces nākotnes sapņus un tieksmes.

Ir tādēļ augstākā mērā interesanti novērot šī māk-

slas veida šodienu un rītdienu. Tur dzīvo ari vēl

nesenā vakardiena, kad dzīve ritēja nepārtrauktā,
plašā, saulainā plūdumā.

Mazākie teātra centri ir izpostiti vaj apklusuši un

starp tiem ari mūsu latviešu teātra mūzas miteklis —

Riga. Un par mūsu teātri pagājušā sezonā gan maz
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būtu ko teikt. Galvenākais — viņa parādīšanās abās

galvas pilsētās Peterpilī un Maskavā. Jo tas, kas

notika Rigā, bija pa lielākai daļai vairs ne teatris-

svētnica, bet pūļa auklējums. (Lai atminamies tikai

to pašu Interimu ar «Turaidas Rozēm% «Staburaga
meitām" un kompāniju!)

Tā runājot par teātri, kāds šodien tas parādās, jā-
griežas uz mākslas centriem Krievijā. Tur redzams

teātra saturs viņa tieksmes un pilniba vaj trūkumi.

Visinteresantāk gan teātra dzīve būs ritējusi Krie-

vijas centrā Maskavā, kur uzliesmoja ari mūsu na-

cionālā teātra dzirkstis neaizmirstamā Dubura izrā-

dēs. Bez tam Krievija vienigā zeme Eiropā, kur karš

vismazāk traucējis teātra dzīvi. Par Franciju un Pa-

rizi — teātra mākslas metropoli, mums pietiekoši
skaidri zināms, ka tur lielais vairums teātru slēgti
un artisti atrodas pozicijās. Tāpat Vācijā un Anglijā.
Uzvesto lugu saturs tur grozās apkaru un nacionāliem

jautājumiem. Uzpeld lielie vēstures varoņi un tauta,

ierauta cīņā, dzīvo no viņu vārdiem un žestiem. Tā

tad tikai momenta teātris — teātris kā līdzeklis uz-

varai ar lozungu: visu uzvarai!

Mierigā muzu doma varējusi dzīvot Krievijas pla-
šumā un tur ari vēl daži teātri, kuri tiecas uz priekšu,
tuvāk pilnibai, itkā lūkodamies pāri jaunajam vēstu-

res radišanas chaosam. Bet uzmanigi noskatoties

pagājušās teātra sezonas parādibās, ir nojaušams, ka

ari mūžam mierigās mūzas sāk domāt par jaunu
svētuma baudu moderna cilvēka dvēselei. Ari viņas

jūt nākam jaunu cilti asām, vēl nebijušām domam

un sajūtam, ar lielāku brīvibu un lielākām slāpēm
pēc pilnibas. Tāpēc modernā šīs dienas teātrī jūta-
mas divas strāvas, kuras nes visu teātra mākslas

saturu. Viena — apmierināt tagadējo asiņu laikmetā

gurušo un uztraukto dvēseli skaistās teikās un tēlos

kaut kur ārpus dzīves, dot sapņus un mieru un pa-

saku; otra — meklētajā pēc tādas mākslas, kura
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būtu radnieciska šai jaunajai nākošai rītdienas dvē-

selei un apmierinātu to bez teikām un sapņiem. Bet

tagadnes tipiskais teātris pievelk skatitajus tikai ar

dzīves kailumu un instinktu attēlošanu uz skatuves.

DL

Maskava ir bagāta teātriem, skatuves mākslas ide-

jām un lieliem māksliniekiem, kuri spējuši sajūsmi-
nāt pat Vakareiropas mākslas cienitajus un dot toni

reizām ārzemju teātriem. Bet tagad pa lielākai daļai
Maskavas teātri dzīvo no savām tradicijam un sen-

senā repertuāra. Pie tiem teātriem, kuri grib dot

tikai apmierinājumu un uz brīdi aizmirstību, jāskaita
abi Ķeizariskie teātri — Lielais un Mazais, tad visas

operas, Ņezlobina, Korša, Tautas nams, pa daļai ari

Dailes teātris, nemaz nerunājot par desmitiem mazā-

kiem privātiem teātriem.

Jaunu domu un skatuves tēlošanas mākslas un ari

jaunu ideju ierosinātāji grib būt, kā galvenais, Kamer-

teatris (KaMepribifi Teaip-b), Komisarševskas, pa daļai
Dailes teātris, gan tikai vienigajā, neizdevīgajā no-

vitātē — Merežkovska drāmā „syAerb paAOCTb".

Pirmie no minētiem — neiepriecinošas parādibas, iz-

ņemot izrādes, kad tur viesojas Šaļapins, Sobinovs

vaj cits liels mākslinieks. Ķeizariskais teātris uzved

reizām diezgan salkanus baletus, reizām tik kaili

sausus, ka Maskavas zatiriķis Baļijevs savā «Sik-

spārnī" ņēmās to izzobot par lielu prieku un ganda-
darijumu publikai. Ķeizarisko teātru nopelns — ope-

ras un klasiskas lugas, kur reizām redzama liela pil-
niba izpildijumā. Bet tiklab šie, kā ari citi teātri,
tik milzigi apsēsti no publikas, ka grūti dabūjamas

biļetes. Kamēr šie teātri pastāv, nekad nav bijusi
tāda spaidišanās un spekulēšana ar biļetēm, kā pa-

gājušā sezonā. Un publikas vairums iet tikai, lai

izrāditu savas rotas lietas un flirtētu. Milzigas ļaužu
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rindas pie kases pārsteidz katru. Kāds ievainots,
no frontes atbraucis oficiers ar ironiju iejautajās,
iedams garrindām, vaj tur nepierakstoties savvaļnieki
uz pozicijam?

Tas pats pie Zimina operas un citiem teātriem.

Redzams, ka milzigajam publikas vairākumam nava

vēl vajadzigs pēc ka jauna un aizraujoša teātrī. Gal-

venais — pavadit laiku un saukties par «inteliģentu".
Palūkojoties Dailes teātra darbibā, jāsaka, ka tagad

šis, reiz tik modernais un lieliskais pasākums, pieder
jau pagātnei. No viņa skatuves runā jau sausa, kaut

gan pilniga rutina, reiz izstrādāta skola, kura mo-

dernu skatitaju vairs nevar saistit. Reizām šī ru-

tina mēdz būt pat nogurdinoši kaila un cieta. Dai-

les teātra gulbju dziesma ir nodziedāta Cechova

«Ķiršu dārzā" un Meterlinka «Zilajā putnā" —

pāri par tiem tas nevar iet. Un ari «Ķiršu dārzs",

atstāj jau gluži pretēju iespaidu nekā autors to

gribējis un ari aktieri. Man likās, ka ta ir labi

izdevusies komēdija vaj zatira — tik tālu laikmets

mūs aiznesis no uz vietas paliekošās skatuves. Bez

tam pēdējā laikā tur nācis uz dienas kārtibas reper-

tuārs, kādu mēs varam sastapt uz vidējo provinces
teātra skatuvēm. Tas nedara godu Dailes teātrim,
bet parāda, ka ari viņš ir padevies pilsonibas vai-

rākuma prasibam un savu karogu nolaidis pusmastā.
Ko vēl Dailes teātrī var skatities ir vēsturiskās lu-

gas. Tak, pateicoties viņa vaditaja plašajam skatam,
teātris turas un grib būt ari moderns. Kā labs pie-

rādījums tam ir Bloka luga „Po3a m Kpecrb" uzņem-

šana repertuārā. Bet nogurdinoši garlaicigs un ne-

pavisam neapmierinošs bija Merežkovska „5yAeT-b

paAOCTb", kur lugas formā ietverta filozofiski mistiska,
blakus pieminot, vēl no Dostojevska aizņemta doma

un ir drīzāk lekcija, neka skatuves gabals.
Ņezlobina citkārt modernais teātris pievelk publiku

ar Arcibaševa brutālajām scenam un citu autoru pus-
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līdz pikantām lugām. Skumji tiek izejot no turienes.

Bēdigakais priekš teātra ir: vest dzīves neķītribu
uz skatuves, tikai pie tam nogludinātā un sasaldinātā

veidā.

Korša teātris ir devis dažas tipiskas krievu dzīves

drāmas no modernākajiem autoriem, bet ari tas ne-

apmierina nopietnu skatitaju ilgāk, kā tās pāra stun-

das, kad priekškars pacelts.
Bet vairums citu Maskavas teātru dejoja visu se-

zonu līdzi kupčiem īstu izdzīves brutalitātes un pār-
spīlētu pikanteriju karnevālu un viņu telpas vienmēr

lūza no skatitajiem. Saī ziņā asiņainais laikmets

ir bijis tikai par postu teātriem un ari skatitajiem.
Zemisko instinktu ģifts ir saģiftejusi mūzas trauku

un tūkstoši alkst pēc ta. Bet visdziļākos dūņu pur-
vos aug ari lilijas. Krievijas teātra mākslas metro-

polē ir, kā jau minēju, dažas skatuves, kur dzīvo

mūžam skaistais un nenovīstošais ideāls un sauciens

pēc daiļuma.

Un ir tik patīkami apzināties, ka trulo aktieru

troksnī un pūļa orģijā ir vieta, kur neienāk ielas un

laikmeta tumšo spēku iespaids.

Vispirmā kārtā te jau minētais Kamerteatris,

ap kuru pulcējas visi modernākie un ievērojamākie
krievu rakstnieki un ari dzīvākie skatuves spēki,
kuri, varbūt, nava vēl galigi samaitāti no vecās rū-

tiņas un paņēmieniem. Ar Kamerteatri ir saistitas

tādas personas kā Fjodors Sologubs, Valerijs Brju-

sovs, K. Baļmonts, Vjačeslavs Ivanovs, grafs Aļeksejs

Tolstojs un daudzi no jauniem dzejniekiem, kā ari in-

teliģentākie cittautieši, ar kuriem Maskava tik bagāta.

Kamerteatris uzstādijis sev divējādus mērķus: iz-

rādes ar izvēlētu repertuāru un īpatnēji noskaņotu
ansambli un teātra mākslas teorētisko noskaidrošanu.

Tiklab viens kā otrs ir tiešām interesanti un ievērī-

bas cienigi.

gJ. Akuratera kopoti raksti, XI,
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Savā repertuārā Kamerteatris uzņēmis tikai tādas

lugas, kuru saturs stāv tālu šīs dienas dzīvei. Tas

viņa princips un nolūks. Slēgtajā sezonā kā gal-
venās lugas bija indiešu drāma «Sakuntala" un

franču dzejnieka Rostana „Sirano dc Beržeraks".

Abi gabali rāda dziļākus iekšķigus pārdzīvojumus,
rāda dvēseli savā tīrākā ekstazā. Dekorativais ietēr-

pums un aktieru spēle oriģineli papildina dzejnieka
domas un izrāde sniedz neaizmirstamu, līgsmu baudu.

Skatitajs jūtas pacilāts, tāļu no ielas, sajūt mākslas

dievigo spēku vienigi kā liela prieka parādišanos.
Efektu nava. Nava ari teātra vadibā gribas izpatikt
kādam publikas vairākumam un pievilkt skatitajus.
Un tomēr Kamerteatris vienmēr bija pārpildits. Tā

nava pilsoniskā publika, kupči, uzdzīvotāji. Nava

ari trokšņaino studentu ar „progresīvām prasībām*.
Ta ir ta publika, kura kautrējas iet vairāk kā vienu

reizi baletā vaj liela stila teātros. Šī publika jūt
kaut ko, kas to pievelk. Un lai audzinātu skatitaju
mākslai ne tikai ar attēlojumu, bet ari teorētiski,
Kamerteatris sarīko laiku pa laikam kārtigo izrāžu

vietā lekcijas un pārrunas par teātra stāvokli un

nākotni. Tur izsaka savas domas jau minētie dzej-
nieki un ari aktieri.

Un klausitaju ir atkal milzigs daudzums.

Fjodors Sologubs nesaudzigi un asi kritizē

tagadējo teātri. Pēc viņa domam tagadējais teātris

ir galigi nobeidzis teātra mākslu un kļuvis tikai par

rotaļlietu publikas rokās un par padevigu kalpu vi-

dējai sabiedribas masai, kura visnekulturelakā un

visvairāk aprobežota mākslas ziņā. Aktieris tagadnes
teātrī ir lelle, kas izrāda visbanālākās dzīves scēnas.

Viss mūslaiku teātrī tiek izpatikšanai un «stipriem
iespaidiem" radits. Publika, pūlis nosaka repertuāru,
gāž vaj ceļ lugas, nosaka, kā jāspēlē aktieriem, lai

apmierinātu publikas garšu.
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Tāds tipisks mūslaiku teātris samaitā un pavedina
ari drāmu rakstniekus un tie dara visu, lai tvertu

momentu un uzrakstitu par apmierinājumu ko pūlam.
Tāļak teātris samaitā ari kritiku, kurai jābūt nomodā

par teātra mākslu. Kritiķis tiek savā ziņā pūla no-

vērotājs un runā ar viņa muti. Un pūlis tic savam

kritiķim. Ar rūgtu zatiru Sologubs attēlo kritiķa
darbu un publikas izturēšanos pa izrādes laiku.

Tagadējā teātra lielākais ļaunums, saka Sologubs,
ir tas, ka viņš mums sen vairs nerāda ideālu, bet

attēlo dzīvi. Un jo labāk un «patiesak* dzīve

attēlota, jo gabals vairāk pievelk publiku. Bet kam-

dēļ man jāiet tādā teātrī? Katru dienu uz ielas,

ģimenēs, mājās es redzu to pašu dzīvi vislabāk un

spilgtāk. Cilvēki krāpj, noblēda, pazemo viens otru,
vīri pieviļ sievas un otrādi, netikums kūp kā milzigs

ugunsgrēks un to redzot es nogurstu un ar riebumu

novēršos. Un vakarā pēc beigta darba man jāiet

teātrī, lai redzētu atkal to pašu. Vaj tikai tādēļ, ka

autors to ir tērpis pieklājigakā formā un strīpojis
dažas brutalitātes? Vaj tādēļ, ka aktiers to izrāda

aizdomigak un pikantāk nekā dzīvē un tā tad ari

nepareizāk? Nē, — tāds teātris ved mūs tikai at-

pakaļ pie visiem mūsu instinktiem, kuri apēno garu—

un tāds teātris ir tagadējais teātris.

Teātris, attēlodams tikai ikdienas dzīvi bez ideāla,
bez svētuma tēla, ir radijis sev bīstamu pēcnācēju —

«mēmo teātri" — kinematogrāfu. Un publika uzņem

labāk dēlu, nekā tēvu. Tas izrāda visu vēl ātrāk

un vēl biezākās krāsās. Runājošais jau sāk palikt
daudziem lieks, novecojies. Tā dēls triec tēvam ar

mietu pa galvu un uzvaras gājienā aizsteidzas ve-

cajam priekšā. Bet ta nava vairs māksla. Ta ir kaila

ielas un instinktu dzīve. Te ir tagadnes teātra gals.
Sologubs apskata visus ievērojamākos Krievijas

teātrus un nāk pie slēdziena, ka tikai vēl ļoti reti

zina, kas ir teātra mākslas uzdevums. No visiem
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tikai viens teātris Peterpilī un divi Maskavā vēl ir

teātra vārda cienigi.
Ari Dailes teātris ir jau nogājis pie lielā pulka.

Un dzejnieks uzstāda teātra ideālu un ari drāmas

ideālu. Ikdienas dzīvei jāiet nost no skatuves un

tur jānāk tēliem, kuri ir rītdienas un pilnibas tēli.

Dzejniekam jāsajūt jaunā cilvēces attīstibas posmā

jūtas un ideāli un jāraksta drāma, kura mazgā nost

ikdienibu no skatitaja. Un skatitajam jāaiziet no

teātra uz mājam pilnam līgsmes par to, cik skaists

un pilnigs var kļūt cilvēks.

Tāļak Sologubs domā, ka nākotnes drāmā jāiz-
beidzas varoņam individam, bet jāparādās kā uzva-

rētajam un cietējam varoņam — visai tautai. Sāpes,
ko jūt visa tauta, prieks, kas paceļ pūli un piepilda

katru, uzvara, ko ieguvusi visa tauta — tas ir nā-

kotnes drāmas saturs. Un kamēr teātris nava vēl

to sasniedzis, mums jādod tagad skatitajiem ne ik-

dienišķs ideāls tēls, nevis dzīve ar viņas neķītribam
un rupjibam.

levērojamais poļu dzejnieks (pirmais pēc Slovacka)
Tadeušs Mišcinskis domā, ka teātra māksla

ir verdzibā pie tagadējā laikmeta. Kad zeme būs

mazgāta asinīs, atspīdēt varēs atjaunotās cilvēces

vaigs un mēs novērsisimies un šīs dienas teātra, kas

tik nepilnigs. Teātra nākotne būs spoža un viņa
atdzimšana pārspēs katru iedomu spēju. Tad attī-

stisies ari nacionālais teātris un tikai tad varēs

izteikties tautu īpatnējais daiļums un ideāli. Tagad
tos apēno un ir apēnojis asiņainais Vilhelms.

Interesantas domas izsaka Vjačeslavs Ivanovs.

Teātra māksla tagad nevar aizsniegt pilnibu tādēļ,
ka dzejniekam, aktieram un skatitajam nava apvie-

nojošas kopibas. Dzejnieks bieži izsaka domas un

jūtas, kuras skatitajiem tālas. Aktiers šīs sajūtas
attēlo mākslīgiem līdzekļiem. Tā trīs vienības paliek
šķirtas un māksla neapvieno. Pēc Ivanova domam
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nākotnes teātrim jāapvieno šīs trīs vienības. Drāmā

jābūt skatitaju ideālam, aktierim jābūt pašam pilnam
ar šiem ideāliem, tādam no publikas, kas visinten-

sivak to izjūt un skatitajiem savkārt jājūtas par ak-

tieri. Tā teātris kļūs par svētumu atkal un izrādes

būs augstākās sajūsmas, prieku un ciešanu brīži —

teātris būs civeciga reliģija.

Baļmonts, vairāk liriķis nekā citi, izsaka savas

domas ar piemēriem no leģendām, cik lielus brī-

numus var darit daiļums un mīlestiba. Cik riebigs
ar nebūtu cilvēces sejs, sevišķi tagadējā laikmetā,
cik samaitāta ari nebūtu pūļa prasiba pēc mākslas

un viņu mākslas uzskati, ja māksla ir tīra un inten-

siva, ta var šķīstit katru. Teātra māksla ir vienigā
pūļam pieietama māksla. Un tādēļ viņai jāizlieto
visi līdzekļi, lai ta popularizētos masās. Ja cilvēce

ir spitaliga — māksla to var dziedināt, kā vecā teikā

priesteriene spitaligo ar skūpstu. Teātris nedrīkst

būt nepieietams tautai un novērsties no tās.

No aktieru puses tiek izteiktas domas, ka teātra

mākslas pilniba atkarājas lielā mērā no aktiera. No

tā, cik aktiers ir dziļš un jūtigs cilvēks. Tagadējā
teātrī maz parādās aktiers kā cilvēks. Tur runā

tikai skola un šablons. Aktierim jābūt visdziļāk

dzejniekam, visu jūtu pazinējam un sapratējam —

tikai tad autors netiks pārprasts un skatitajs pazīs sevi.

Gandrīz visi citi ievērojamākie dzejnieki izsaka

domas, ka tagadējais teātris ir pagrimšanas laikmetā

un nepieciešama teātra mākslas renesansa. To no-

rāda milzigais pulks operētu, balagānu, kinoteātru,
miniatūru. Ta ir paralizešanās, stila zaudēšana.

Kamerteatris nu grib būt jauna laikmeta zīlētājs

un jaunu ceļu meklētājs. Un pats par sevi ieprie-
cinošs ir fakts, ka tiklab dzejnieki kā publika un

aktieri jūt stindzinošo un kailo tukšumu, kas para-

lizē mākslu.

Bet ta jūt daudzie. Dailes teātra vaditajs Staņi-
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slavskis izteicies pagājušā sezonā Duburam, ka ari

viņiem vajadzigs kaut ko meklēt, jo vislabākais krievu

literatūrā izsmelts un jauns nekas nenākot klāt.

Kurp griesties? Staņislavskis redzot divus ceļus —

pie dažādu tautu nacionālās drāmas un pie klasiķiem

atpakaļ. Bet tāda meklēšana rāda, ka minētie ceļi
nebūs īstie. Viņi apmierinās meklētājus tikai uz

brīdi. Bet nākotnes problems tuvojas vēl neatri-

sināts. Tikai modrie jūt tuvumā veldzējošos priekš-
renesansa negaisa mākoņus.

IV.

Kurp griezisies skatuves māksla un kur viņai

jāgriežas, lai viņas apmiglotais dieves sejs atmirdzētu

jaunā gaismā? Pazīstot savu laikmetu un cilvēces

tagadnes ilgas, uz to nebūs grūti atbildēt.

Kas ir galvenā šīsdienas sabiedribas tieksme?

Materiālisms, iegūšana. Ne gariga, bet ta iegūšana,
kura priekš gara neauglīga kā klints. Kas ir šīs-

dienas varonis? Veikls izmantotājs, spekulants, ap-

ķērigs diplomāts, viltigs baņķieris. Un cilvēks vien-

mēr mīl attēlot mākslas laikmeta dienas varoni. Tur,

lūk, viņi stāv uz mūsu skatuvēm labi šūtās frakās,
visi šie „žujiki tt

ar «mežoņa tiesībām", uzdzīvotāji
un spēka vīri dūrēs. Pūlis iet un apbrīno tos, slavē

autoru un aktierus.

Bet cilvēku rāsas pagrimšanai ir jāiesākas
tad, kad māksla ir tikai materiālas cenšanās un pa-
nākumu attēls. Redzēdams uz skatuves tikai sev

līdzigu rupju un izveicigu kulturcilveku, katrs indi-

vids uzņem to kā ideālu un tas ir tik ilgi, kamēr

māksla un dzīve ir viens, kamēr mākslas nemaz

vairs nava.

Apnicis un noguris no mūžigām materiālām tiek-

smēm un redzēdams savu riebigo seju atspoguļo-
jamies ari mākslā, cilvēks sāk sajust beidzot apātiju
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pret to. Dziņa pēc ideālas pilnibas sāk pamosties
un prasa pēc savām tiesibam. Dvēsele prasa savu

attēlojumu un grib to arvien daiļāku ur labāku.

Viņa prasa pēc ideāla. Miesa grimst ar savām

prasibam, grimst pūlis — dzīvo individs, kas grib
skaidribu.

Tādi lieli ideālu laikmeti ir bijuši kristigas ticibas

erā, grieķu pilniba mākslā, renesansas laiks Itālijā,
klasicisms Eiropā.

Un tagad, liekas, jauns renesansas laikmets tuvojas
cilvēcei. Ka materiālisma laikmets pārdzīvojis ziedu

laikus, to rāda asiņainais karš. Kaut kur rītā sākas

jauns kāpslis uz pilnibu.
Un mākslā tad vispirms parādās jaunā atspogu-

ļojums. Pulkiem dodas turp nomazgāties nogurušie

un ikdienu apnikušie.
Kā tagad rupjibu, miesas kulta, ikdienas attēls tiek

likts uz skatuves, tā rīt parādisies tur gara tēls ar

savām tieksmēm. Un kā raudzidamies tagadējā tēlā,
cilvēks grimst arvien zemāk, tā raudzidamies nāko-

šajā viņš celsies.

Varbūt piepildisies pat dzejnieka sapnis, ka teātris

var kļūt par jaunlaiku mistēriju templi, kur cietējs
un varonis nebūs vairs persona, bet tauta.

Mašinu un leļļu teātris stāv šodien savā augstumā

tāpat kā laikmets, kas tos radijis. Un līdz ar laik-

metu tam jāsabrūk.

„Līdums", 1916. Valkā.





MĀKSLAS LIKTENIS REVOLUCIJĀ.

Vaj nesaka viss atkal to pašu, ko par preses brī-

vibu: kas tagad runā par mākslu, tas iet atpakaļ.

Nosodošs, iznicinošs vārds. Un tomēr reizēm mums

gribētos iet atpakaļ un taisit pārmetumus pat revo-

lūcijai, lai tikai tiktu mākslai tuvāk. Tuvāk tai gara

un neatminamo spēku pasaulei, kura parādās mākslā

un mākslas darbos. Atpakaļ pie tiem tēliem, kuros

cilvēka dievišķigā gara elpa dzīvo.

Bet kas tad ir māksla un mākslas darbi? Pēc re-

volūcijas nesēju vārdiem — buržujiskas morāles iz-

verdums, satrunējušas pasaules atliekas, kuras pēc

iespējas drīzāk jānoslauka no zemes virsus līdz ar

buržujiem.
Un viss tiek iznīcināts, kas saucams par mākslu.

Tas ir mākslas liktenis revolūcijas laikos un sevišķi

tagadējā revolūcijā.
Skaiti savu pēdējo lūgšanu, izvirtusē, modernā

Roma — tavs gals ir klāt! Barbaru pulki nepazīst
ne Apolona, ne Afrodites, ne Rubensa, ne Rafaela,

ne rafinēto eiropešu. Mākslas darbu drupām jābūt

par «revolūcijas* uzvaras liecibam.

Lasot aprakstus par Peterpils Ziemas pils izlaupī-
šanu un sagraušanu, liekas, ka mēs dzirdētu ziņas

par huņņu uzbrukumu kultūrai. Statujas, gleznas,
trauki, audumi — viss kas tagad piederēja tautai,

uz kuras rēķina tas radits — viss ir sagrauts. Tauta

nav gribējusi šo pili pat kā muzeju uzglabāt. Nost

ar buržuju kultūru!

Bet kas gan ir Ziemas pils — salīdzinot ar pašu

pilsētu un apkārtni. Dārzos un alejās tēliem ir ap-
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laustas rokas un galvas, daudzi pieminekļi sagrauti,
daži nozagti vaj samainiti. No privatmuzejam no-

zagti vērtigakie priekšmeti. Kāds aculiecinieks at-

stāsta avizē „Reč tt

,
ka no Ermitaža veselām orem

tikuši vesti mazāki priekšmeti prom uz — akciona

zāli pārdošanai.
Un no Kerenska pagaidu valdibas uz Maskavu

aizvestie muzeju dārgumi tiek sašauti līdz ar Kremli,
šo skaistāko slavas pasaules dzīvo pasaku. Kas gan

ir Kremlis ar visu mākslas vēsturi, kad Ļeniņam un

sarkanai gvardijai vara jāsagrābj? Kremlis — tikai

buržuāzijas un „kontrrevolucionaru" apcietināta po-

zicija. — Vairāk nekas.

Kas gan bija Roma, dievišķā tempļu un kolonnu

Roma, priekš barbariem? Tikai laupijuma priekš-
mets.

Ja revolūcijā kas cieš nevainigs, — tad tā ir vis-

pirms māksla. Un katra republika ir atriebusies ne

tikai karaļiem bet vēl vairāk mākslai,

kūpu radijis viņu laikmets. Tā tas bij Romā, tā Fran-

cijā. Versaļa — skaistākais pasaules muzejs ir re-

publikas laikā pārvērsts par drupu un izpostišanas
vietu, kuru neviens mākslas cienitajs bez skumjam
nevar aplūkot. Pūlis žēlastibu nepazīst. Kas par to,
kad iet bojā visskaistākie sapņi, ko cilvēce kādreiz

sapņojusi. Pat sapņi par mākslas pilnibu un dievišķo
radišanu cilvēkā ir „buržujiski" sapņi un tādēļ iznī-

cināmi.

Un ja mūsu sarkanajiem gvardiem vaj matrožiem

jāizvēlas starp mākslas priekšmetiem un dienas algu,
tad viņš izvēlas katrā ziņā pēdējo. Dzejnieks ir teicis

izsmejoši un skaidri:

fIeMHOM ropuiOK Te6e Aopome,

Tu nrnuv b rieM ce6e Bapnujb.

Kas atliek darit mums, tiem samaitātiem buržu-

jiem", kuri gribētu paglābt kaut ko no mākslas dar-
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biem? Ko mēs spējam darit? Ja jau zocialās revo-

lūcijas nesējiem nav žēlastibas pret nācijas sajūtam,
nav dzimtenes un tautibas sajēgas, kādēļ lai viņu

taupitu „buržuju
tt mākslu nn māksliniekus. Mums

atliek tikai noskatities.

Bet ir vērtibas augstākas kā Ļeniņa deklarācija
par pasaules atsvabināšanu. Ir ari brīvā gara vēr-

tibas, ne tikai brīvās miesas prasijumi. Un mēs pa-
liekam viņu draugi. Bez mākslas visa dzīve ir ēnu

pilna un nevajadziga. Un cik reakcionārus mūs ari

nesauktu, mēs vēl vienmēr gribēsim dzīves saldumu

un cilvēces ticibu baudit vieglu statuju linijās un

gleznu krāsās, dievnamu torņos un mozaikās. Mēs

paliksim„„buržujui v šai ziņā un kontrrevolucionari

kādi bijuši. Tādēļ ka no mākslas kailā pasaulē brā-

libas valsts būs tukša un kaila kā pati ikdieniba.

Ir vērts palikt par „kontrrevolucionaru" tikai tādēļ
vien, lai glābtu sudrabotās vieglo amoretu grupas,
šīs skaistās madonnas, un lai aizmirstos tai «grē-

cīgā", bet dievišķi skaistā pasaulē, ko jaunie bar-

bari izputina ar saviem lielgabalu lādiņiem, kā sa-

trunējušas pasaules „izvirtibu tt

.

Bet vienu patiesibu nenoliegs sarkanie gvardi un

matroži. Kad zocialā revolūcija būs izvesta dzīvē

pēc gadiem varbūt, pati tauta izbīsies no tā kailuma

un tukšuma, kas valdīs materiālā pieticibā. Un ka-

mēr dievigā dzirkst dzīvos cilvēkos, viņi sāks me-

klēt to, ko sagrāvuši. Un tad viņi sapratīs, cik grūti
radit mākslas darbu — vienigo patieso baudu un

prieku cilvēcei.

Vaj tādēļ mēs nevarētu ticēt, ka starp visiem šiem

buržuju pasaules sagrāvējiem, sarkaniem gvardiem,

starp šiem rovolucionariem nevarētu būt kāds, kurš

izlaistu dekrētu mākslas labā? Ne, materiālismam

vajaga pārplūst kā nevaidamām upēm un applūdināt
pasauli līdz katastrofai. Tikai tad cilvēki sāks kliegt
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pēc glābiņa no barbarisma, no tās mācibas, kuras

ideāls ir dienas alga un zeme.

Dievu norietēšana nenāk pirmo reizi priekšā pa-

saules vēsturē. Bet tā kā viņi ir nemirstigi, tad gai-
disim viņu augšām celšanos — nešaubigu un neno-

vēršamu. Jo ticēt mākslas nāvei, būtu ticēt, ka cil-

vēki ir zaudējuši ilgas pēc ideāliem.

„Laika Vēstis", 1917.



J. A. DUBURA DARBĪBA MASKAVĀ.

L

Nedaudz mēneši ir pagājuši pēc Dubura nāves.

Bet arvien vēl liekas, ka tas noticis tikko vakar —

aizvakar. Arvien vēl liekas, ka Duburs starp teātra

māksliniekiem vēl dzīvs un nekad nevar mirt. Tādas

sajūtas ir tikai pēc neparasti liela iespaida, ko atstājis
kāds mākslinieks ar savu dzīvi un darbiem.

Un atmiņas par Duburu jo dzīvas tādēļ, ka pēdējā

viņa sezonā Maskavā Duburs strādāja neparasti daudz.

Viņš no jauna uzziedēja, lai dzistu. Pēdējais viņa
dzīves mirklis bij ari citāds tādēļ, ka no jauna pa-

rādijās Dubura tēlošanas spējas. Līdz šim laikam,

Rigā, Duburs vairāk nodarbojās kā mākslinieku audzi-

nātājs teorijā. Te, Maskavā, viņš bija artists —

tēlotājs pirmā vietā un tad tikai kā režisors.

Liekas, Duburs ar dzīvu piemēru uz skatuves gri-

bēja parādit, kādam īsti jābūt māksliniekam, kurš

grib tēlot ļaunu un labu kā dzīvs cilvēks, nevis kā

šablonisks aktiers. Un viņa piemērs ir sasniedzis

savu nolūku. Kas redzēja Dubura pēdējos tēlojumus,

var būt laimigs, ka ir skatijies mākslas visskaidrā-

kos augstumos.
Kad Rigā mūsu kultūras dzīve likās sagrauta,

dzejnieki, aktieri, mākslinieki izklīda pa visām Krie-

vijas maļam. Bet vairums saplūda, protams, lielākos

centros — Maskavā, Peterpilī. Pulciņš aktieru, starp
tiem vairums Dubura dramatisko kursu audzēkņu,

bija apmetušies Maskavā, nezinādami vēl, ko iesākt,
kur palikt. Te ieradies bija ari dekorators-gleznotajs
J. Muncis, un tas pamazām sāka ierosināt domas par

latviešu teātra nodibināšanu Maskavā. Par to pašu
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domāja ari Jānis Simsons. Un tad kādā dienā tum-

šajās Latviešu Biedribas telpās, kur tikai bēgļu no-

pūtas bija dzirdamas, parādi jās ari Duburs — no

dzimtenes braukdams.

Duburs nedomāja palikt Maskavā. Viņš gatavojās
doties kautkur uz Sibiriju — tālu uz austrumiem vaj
Kaukāzu, kur pie pazīstamiem varētu apmesties un

nogaidit atgriešanos uz dzimteni.

Bet te Duburu apstāja viņa pazīstamie audzeķņi,

un sākās sarunas par teātri. Duburs juta viņu tra-

ģisko bezizejas stāvokli, kad tiem, atmetot mākslu,
būs jānododas gluži svešam darbam. Un Duburs

tad vairs netika prom. Viņš gan redzēja nepārvara-
mos šķēršļus un grūtumus, kad jātic neiespējamam,
bet tomēr ticēja. Viņš zināja, ka teātris vien nedos

tikdaudz, lai aktieri varētu nodrošināt savu dzīvi —

bet aizbraukt un pamest visu, kas viņa mūža darbs

un mērķis —to Duburs nevarēja. No jauna atmodās

nepārvaramā mīlestiba uz skatuvi, uz Roplaini un

Indrānu tēvu un daudz citiem tēliem un ar nesarau-

jamām saitēm saistija Duburu pie Maskavas.

Vissmagāk Duburu nomāca jautājums par savu

audzēkņu un aktieru stāvokli ari tai gadijumā, ja
izrādes tiktu sarīkotas. Izrādes nenodrošinās māk-

sliniekus — tas skaidri redzams. Un tad?.. Tad

vadonim būs jācieš ari par viņiem. Atbildiba par

viņu dzīvi un trūkumu gulsies uz galvenā vaditaja.
To Duburs aizrādija saviem audzēkņiem.

Bet kas ideālistam ir trūkums! Un vaj varēja
domāt par rītdienu un materiālo pusi tāda meistara

klātbūtnē kā Duburs. Tad ir gatavs katrs uz visu,
tad pratu saista kautkas vairāk, ka dienišķa maize.

Jaunos māksliniekus reibināja ilgas strādāt, mācities,
tēlot, augt lielākiem mākslā. Jānis Simsons, Dubura

tuvākais darba biedris, atzīstas, ka aktiera lielākā

laime bijusi strādāt pie Dubura.

Un tad teātra lieta bija nolemta pati no sevis.
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Aktieru pulciņš pieauga, tie salasijās paši bez aici-

nājuma. Un vēl pēc pirmajām izrādēm, kad jau
skaidri bija redzama neispējamiba eksistēt no teātra

vien, trupa tomēr palika kopā. Duburs bija dziļi
noskumis par visu to un atkal gribēja izbeigt visu

un doties prom — bet atkal neaizbrauca un galigi
nodevās skatuvei ar visiem spēkiem.

Tagad jādomā, vaj varēja būt ari citādi? Gan

laikam ne. Jo patiess mākslinieks, kāds bija Duburs,
nav spējigs pamest skatuvi, savus audzēkņus un

meklēt vieglāku un labāku dzīvi. Tā iesākās Dubura

pēdējā sezona.

Bet tūlit ari nāca pārmetumi. Un vienmēr no tiem,
kas paši neka nestrādā, bet tikai kritizē. Duburs

esot savācis tikai savus audzēkņus un aizmirsis pa-
visam lielākus māksliniekus, kuriem ari neesot ne-

kāda darba. (Tā piemēram, «Jaunā Peterpils Avize"

un citi.) Bet pie kā gan būtu varējis aicināt māk-

sliniekus, kad no katras izrādes aktieri dabūja tikai

pāris rubļus atalgojuma. Duburs ļoti labprāt būtu

aicinājis (un bija pat nolemts uzaicināt Skaidriti,

Rūmniek, Baltābol, Smiļģi un citus), ja teātris no-

drošinātu tiem eksistenci. Tas nevarēja notikt, bet

Dubura audzēkņi sapratās un nevēlējās nekādu ga-

rantiju — tiem pietika Dubura klātbūtnes, un tā pa-
teicoties tikai ideālismam un patiesai mākslas mīle-

stibai varēja Maskavā nodibināties latviešu teātris.

Un tad Maskavas Latviešu Biedribas lielajās zālēs

starp bēgļiem bija manāms ari kas vairāk, neka

tikai pabalsta saņemšana. Vakaros Dubura balss

bija ilgi dzirdama aktieru vidū, un ugunim mirdzot

sāka dzīvot veclaiku krievu mājā latviešu tēli, gan

jautri, gan skumji, gan aizraujoši ar savu sirds skai-

dribu. Tos atdzīvināja Duburs ar savu klātbūtni. —

Savadu iespaidu atstāja tāda mākslas uzziedešana

starp drūmajām bēgļu sejām. Kļuva saprotams, cik

patiesi un dziļi latviešu māslinieks ir nodevies sa-
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vai mākslai, kad gandrīz uz ielas, svešā vietā, tas

jutās spiests pasniegt to, līdzās maizei, gara apmie-
rināšanai ciešanu pilnajiem bēgļiem.

Un tauta saprata šo spēku cienit. Ja ari uz priekšu
pastāvēs Maskavā latviešu teātris, tad tas būs Dubura

nopelns, kurš ziedoja pats sevi, lai aizrautu līdzi

lielo pulku.

11.

Cik daudzpusigs mākslinieks Duburs ari nebūtu,
viņš varēja un gribēja atteikties no daudz un dažādu

tīpu tēlošanas — mūsu orģinaltēlu labā. Mūsu

teātros Rigā un vēl tagad Peterpilī un Maskavā vai-

rums tiek uzvestas tulkotas lugas. Jaunais teātris

ņēmās ar krievu literatūras popularizēšanu, Interims

ar vācu lugām. Aizbildinās, ka latviešiem neesot

dramatiskas literatūras v. t. t.

Duburs parādija ar visu savu mākslinieka dzīvi,
ka mums vistuvākais un dārgākais ir latviešu tēli,

oriģinallugas. Un parādija, ka liels mākslinieks var

radit no latviešu drāmas personām lielu mākslas

darbu, kas dziļāk aizķer latviešu dvēseli, neka vis-

pasaules lielākie — Hamlets vaj Fausts.

Visspožākā lieciba par Dubura latviešu mākslas

mīlestibu ir viņa pēdējā teātra sezona Maskavā. Tas

ir gaišs oreols, kura spožumā gan mūsu režisori un

direktori varētu kļūt redzigi un ieraudzit galveno
katras tautas mākslā — nacionālo. Man liekas,
nekad Rigā, pat vislabākos teātra ziedu laikos («Uguns
un Nakts", «Pūt, vējiņi", «Gundega") neesam tik

tuvu stāvējuši mūsu nacionālai teātra mākslai, kā te,

Maskavā, Dubura akordiem izskanot Viņa pirmā
vēlēšanās bija — sastādit repertuāru tikai no ori-

ģinallugam. Un kā gan tas citādi varēja likties

latviešu māksliniekam tautas posta brīdī? Vaja-

dzēja rādit nevis «Taigas" un «Ogļu raktuves", nevis

«Kroņa dzīvokļus" un «Mūsu mūža dienas", kurus
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visus bēgļi bija redzējuši uz ielas, patversmēs, sve-

šumā līdz apnikumam. Vajadzēja rādit Latviju, kā

burvja spogulī viņas ābeļdārzus, lauku mieru, istabu

dziļo klusumu, viņas Indrānu tēvu un māti, viņas

slēpto dvēseli un ari viņas jautribas, lai mierinātu

tos, kas zaudējuši visu, lai mācitu tiem ceļu atpakaļ.
Kāda tautas pazīšana! Kāda latviska dvēsele!

Ja, Duburs vistuvāk piegāja pie tautas daiļuma savās

pēdējās dienās. Indrānu tēvs nomāca vareno Mefi-

stofeli, svešo pozu un filozofiju.
Pievedišu te repertuāra sarakstu. No ta būs re-

dzams, ko Duburs mīlēja un kam ticēja. Šī vien igā
teātra sezona tikai ar oriģinallugam, kamēr

latviešu teātris pastāv, ir līdz ar to nevīstošs lauru

vaiņags uz Dubura pieminekļa — nacionālas mākslas

vaiņags.
Teātra atklāšana 24. oktobrī 1915. g. «Indrāni",

(Indrānu tēvs — Duburs).
25. oktobrī «Indrāni", (Indrānu tēvs — Duburs).
31. oktobrī «Kurzemē", (Jankauskis — Duburs).
2. novembrī «Indrāni", (Indrānu tēvs — Duburs).
7. novembrī «Kurzemē", (Jankauskis — Duburs).
14. novembrī «Zagļi", «Zelta kupris", dekla-

mācijas.
15.novembrī «Kurzemē", (Jankauskis — Duburs).
21. novembrī «Zagļi", «Zelta kupris", «Dzīvās

un nedzīvās puķes".
29. novembrī — Mazas lugas.

5., 6., 12. un 26. decembrī «Pūt, vējiņi!"
2. janvārī 1916. g. — «Sestdienas vakars" un

deklamācijas.
16. janvārī «Raudupiete".
30. janvārī «Raudupiete", (Joske — Duburs).
6. februārī «Ragana" (Andreja Upiša), (Duburs

deklamēja).
20. februārī «Pazudušais dēls", (Roplains —

Duburs).

J. Akuratera kopoti raksti, XI. 10
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6. martā „D i ž ū dr v M ā 1 c", (Zvaigzne — Duburs).

11.aprill «D ižū dr v Mālē", (Zvaigzne — Duburs).
Dubura 30 gadu skatuves jubileja un 50 gadu mūža

jubileja — «Zaudētās tiesibas", (Langarts —

Duburs) — Dubura pēdējais tēlojums.
Kā redzams — te ir vesela pasaule mūsu tautas

tēlu. Ka neviens no svešiem nava parādijies, ta

droši vien Dubura griba. Sevišķi viņš priecājās par

tādu oriģinallugu sezonu.

Dubura trupas sastāvs nebija diezin cik bagāts
skaita un raksturu ziņā. Un tādēļ dažs labs nodoms

bija jāatmet. Tā, piemēram, Blaumaņa spēcigā drāma

«Ugunī" nevarēja tikt uzvesta tēlotāju trūkuma

dēļ. Ja aktieros būtu bijusi tāda izvēle, kā Rigas
latviešu teātrī, tad Duburs būtu izvedis vienā sezonā

veselu latviešu teātra renesansi.

Pārdomājot to tagad, tikai liekas tik nenoliedzami,
cik nevietā ir bijušas tās direkcijas un teātra komi-

sijas, kuras Rigā mēģināja atturēt Duburu no lielo

teātru vadības. Kā jau arvien, tā ari te ir noticis

tas, kas liekas no latviešu mākslas nenovēršams:

viņu vada vidējie vaj pavisam nepazinēji, kamēr īstie

aiziet bojā bez savu spēju izlietošanas. Varbūt reiz,

atjaunojot mākslas dzīvi Latvijā, būsim nākuši pie

atziņas — kam jāvada nacionālā māksla.

Dubura režijā tika uzvestas:

«Indrāni", «Pūt, vējiņi", «Ragana", «Pazudušais

dēls", «Dižūdru Māle", «Zaudētās tiesibas".

J. Simsona režijā: «Kurzemē", «Zelta kupris", «Dzī-
vās un nedzīvās puķes", vakars", «Raud-

upiete". «Zagli" —K. Freimaņa režijā.
Lasišanas mēģinājumus Duburs noturēja visām

lugām.

111.

Kā pēc īsā pārskata redzams, Duburs uzstājies
Maskavā kā tēlotājs 10 izrādēs un vadijis izrādes
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6 lugās. Viņa galvenie tēli — Blaumaņa lugās. Tur

no jauna dzīvoja Indrānu tēvs un Roplainis — lat-

viešu lauku māju tēvi — visas mūsu tautas zīmi-

gakie gara vadoņi. Viņu attēlošana no Dubura

daudziem pazīstama. Jāmin tikai, ka Duburs pēdējā
laikā bija daudz ko pārdzīvojis ari sakarā ar mūsu

tautas traģēdiju. Un tādēļ viņa Roplainis un Indrānu

tēvs savādus rezignācijas apdvesti. Un tas piedeva
minētiem tēliem sevišķu burvibu, mieru un skumjas.
Kas redzēja Duburu Indrānos Maskavā — saprata
ari no Latvijas izdzītā zemkopja likteni, kad viņa

mājās valda nopostišana un izmantošana. Un tiek

sevišķi baigi sirdī iedomājoties, ka mēs nekad vairs

neredzēsim Roplaini un Indrānu tik dziļi attēlotus,
kādus spēja dot Duburs.

Var teikt, ka Indrānu laikmeta latviešu un Latvijas
dvēsele paliks svešumā tāpat ka Duburs un tikai

jaunās paaudzes atnesīs viņu piemiņu atpakaļ. Ir

gadijumi, kur nevis cilvēkus aiznes laiks uz mūžu,
bet gan otrādi — laikmetu aiznes sev līdzi cilvēki.

Ar viņiem nomirst vesels gadu pulks ar laikmeta

nokrāsu, atmiņām, saturu. Ar Blaumani un Duburu

ir laikmets ar skaidrajiem tēliem aizgājis. Un uz-

liesmoja viņš Dubura pēdējos tēlojumos.
Ka Duburs prata tēlot ari jaunāku laiku tipus

par to man gribētos kādus vārdus teikt, zīmējoties

uz manas lugas «Kurzemē* izrādi, kur Duburs bija

progresivais students — Jankauskis, zocialais mark-

sists, frāžu varonis.

Duburs katru tīpu tēloja tikpat pilnigi ārigā izskatā,
kā ari iekšķigā iejātā. Pēc Dubura tēlojuma man

likās, ka es Jankausku pirmo reizi būtu saticis un

redzējis uz nelielās skatuves Maskavā. Viņa grims,
kostims, kustibas, izruna bija nepārspējams nesen

pagājušā laikmeta kolorits. ledomāsimies tādu stu-

dentu, kuram krievu kreklis drusku garāks par uni-

formas žaketi, kuram pārgudrība sejā un nicināšana



uz lūpām un atminēsimies Dubura tēlošanas mākslu,
lai saprastu iespaidu, kādu tas atstāja.

Bet Dubura daudzpusibu un mākslinieka dziļumu,

pēc manām domam, vislabāk rādija viņa Langarts —

«Zaudētās tiesibās." To Duburs bija izvēlējies savā

jubilejas izrādē. Daudz tika runāts par to, kadēl
mākslinieks uzņēmies tēlot tik svešu tēlu viņam tik

lielā goda dienā. Publikā bija nemiers un dažādi

spriedumi. Sūdzējās par lugas šablonisko un fra-

zaino valodu, sprieda, kritizēja visu pirms izrādes.

Bet pašā izrādē notika tas, ko retais bija domājis.

Parādijās Duburs kā Langarts. Personiba, no lugas
spriežot, ļoti negativa. Aspazija tur gribējusi iespiest

vaj visas pasaules buržuju un kapitālistu «netikumus"
un negativās īpašibas. Bet Duburs darija kaut ko —

ko citādi nevar saukt kā par apmulsinošu burvibu

mākslā. Parādijās Langarts, smalks kungs no papē-

žiem līdz pirkstu galiem. Un visa publikas zimpatija

piederēja šim «necilvēkam." Duburs smējās par pa-
saules tikumiem un ideāliem — bet tas nebija Me-

fistofeļa smiekls, ta bija smalki uztverta skumju
pilna rezignācija. Un viņa rafinētā spēlē, dziļajā
uztvērumā visas zimpatijas mantoja Langarts. Bāla

un vecmodiga kļuva tikumigā jaunava ši Langarta

priekšā. Langartam visu gribējās piedot, un visi

viņa darbi tika attaisnoti raugoties Dubura tēlojumā.
Notika netikuma pārvēršanās par ti-

kumu gandrīz. Langarts bija smalks estēts, slīpēts
zalona cilvēks, visas filozofijas un morāli pārspējošs
gars, liels pat savos grēkos un negodā. Publika bija
saistita no viņa. Tā spēlēties ar labu un ļaunu,
darit tik tuvu saprotamu Langarta dvēseli, var tikai

mākslinieks, kurš sen pāri visam techniskajam un

visiem tēlošanas līdzekļiem! Ļauns un labs — viss

viens, ja tikai tas patiess.
Tikai kad šī burviba bija beigta, ari es sapratu,

kādēļ Duburs bija izvēlējies Langartu tēlot. Viņš

148
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pierādija, ka viņš var visu un varbūt tīši demonstrēja
to, cik viegli rotaļāties ar cilvēku raksturiem māk-

sliniekam, kas visu sapratis un visu var —

var ne-

iespējamo, ja saprot savu tēlu un ar mākslas ml-

lestibu uzņem to.

Langartā Duburs pēdējo reiz rādija, cik augsti viņš
stāv ari Indrānu tēvam un Roplainim pretējās pa-
saules attēlošanā, rafinētu bauditaju un sātanisko

ironizetaju vidū. Man pēc redzētā gribētos teikt, ka

viņš abos aizsniedz mūsu aktieriem vēl nepieietamu
pilnibu.

Par nožēlošanu man nebija izdevibas noskatities

Dubura — Joskes tēlojumā „Raudupietē,
a kur Joske,

ši dzīvā sirds apziņa atstāj satricinošu iespaidu, tik-

lab uz skatitajiem, kā ari uz pašu Raudupieti lugā.
Bet mēs neticējām, ka Duburu vairs neredzēsim un

sajūtām to jau par vēlu.

Par Dubura tēlošanas spēju bija ieinteresēti ne-

tikai latvieši. Pie viņa izrādēm bija redzami ari

krievi — maskavieši, kaut gan no lugas valodas tie

nekā nesaprata. Un lielāko avižu kritikās par lat-

viešu izrādēm vispirmā vietā tika atzīts Duburs kā

visas izrādes dvēsele.

Varbūt te nebūs lieki ari minēt, ka tik smalks

mākslinieks un teātra pazinējs kā Staņislavskis, ļoti

interesējās par Duburu un dziļi nožēlo viņa nāvi.

Ar Dubura nāvi ir pārrauta saite starp latviešu

teātri un krievu mākslinieku aprindām Maskavā, jo
nav personas un mākslinieka, kas varētu stāties

Dubura vietā.

,Līdums
a

,
1916.





NACIONALĀ MĀKSLA.

I.

Pirmo reiz mūsu tautas dzīvē māksla iegūst sa-

vas pastāvēšanas un savas «pilsoniskās* tiesibas.

Māksla — dzeja, teatrs, muziķa, gleznieciba — vairs

nav tikai greznuma priekšmeti, bet nepieciešama
mūsu tautas vajadziba. Tas ir sankcionēts ar Na-

cionālā Teātra, Nacionālās Operas un Konzervatorijas
nodibināšanu no valsts puses.

Šo stāvokli mēs nedrīkstam pārprast. Sevišķi tie,
kuri mākslas attīstibu un uzplaukšanu stādijuši par

savu dzīves mērķi. Viņu tiesibas un viņu iespēja
tiem jāaizstāv atklāti un neatlaidigi, tāpat kā eko-

nomisti aizstāv izposti tās zemes atjaunošanu vaj

rūpniecibas uzsākšanu.

Mūsu nacionālā māksla nekad vēl nav varējusi
uzziedēt. Tautas dvēseles dārgumi — sirmās pasakās,
daiņās, gara mantās guļ vēl kā meitene Fallija zie-

doņa sapnī. Un pēdējā laikā — kara gados — pat

tas, kas kā tālas zvana skaņas no dziļumiem pie
mums izlauzās, ir apklusis.

Vispirmā kārtā valstij, ņemot mākslu savā aizgād-

niecibā, jādomā par sagrautā atjaunošanu un

tad par tālāk uzbūvi. Nevar būt mūsu nacionālas

mākslas renesanses bez to kavēkļu novēršanas, kas

tagad ceļā stāv.

Atjaunošana ir iesākusies ar teātra, operas, kon-

zervatorijas dibināšanu; trūkst vēl glezniecibas in-

stitūtu un mākslas muzeju, kuru nepieciešamiba ar

katru dienu tiek jūtamāka un kuru nodibināšanai

garām paiet nevarēs.



152

Bet tas viss ir nepieciešami elementārais. Tas ir

tikai pamats, uz kura varētu atbalstīties mūsu tautas

kultūras un daiļuma piemineklis. Tiklīdz tas nodi-

bināts, ir jāsajūt degoša dziņa celt un veidot to, ko

mēs tik ilgi esam glabājuši apslēptu, bet kura dai-

ļums ir vērts, lai to redzētu ne tikai mūsu tauta,
bet visa cilvēce. Es gribētu teikt — ir jāsajūt ne

tikai radošiem un veidojošiem māksliniekiem — tie

vienmēr to ir jutuši, — bet ari valstij. Un būtu jā-
sajūt ari visdziļāk tautai, jo tikai uz tautas pamudi-

nājumu un gribu mūsu valdiba būs aicināta to darit.

Tautām un valstim ir divējādi karogi. Viens —

ārējas varas zīme, kurš plīvo kaujās, kuģu mastos,

piļu torņos, otrs — iekšķiga stipruma karogs, kurš
izkliedz svešniekiem savas tautas garu. Nacionālā

māksla ir šis otrs karogs. Un es gribētu teikt, ka

parādidamies pēc pirmā, viņš arvien ir galvenais
uzvarētājs. Kad politiskais valsts karogs sen jau

kritis, — ilgi vēl plīvo kultūras karogs. Senā Grie-

ķijas satversme un valsts ir mirusi, bet viņas māksla

un kultūra vēl liesmo kā milziga blāzma pāri sen

norietējušiem laikiem ar nekad nedziestošu mirdzumu.

Latvija gulējusi letarģijā. Viņa ir atmodināta. Mūsu

senais spēks, vaļiba un gaišums mūs ceļ augšā kā

tautu. Blakus valsts karogam jāpaceļas mūsu īpat-
nibas karogam kā pēdējam apliecinājumam, ka mums

ir tiesiba būt. Pie nākošās renesanses, kurai spriežot
pēc tautas garigā aizturētā spēka vajaga būt kūsošai

un stiprai, ir tomēr nepieciešama viena prasiba.
Ta ir jāievēro jau tagad. Un ta ir revolucionāra

prasiba attiecibā pret mākslu. Uz visiem laikiem ir

jāizdzēš no tautas apziņas tas jēdziens, ka mākslai

jābūt privileģēto piederumam. Un līdz ar to otrs,
ka mākslai jāatmet druskas starp citu dodot priekš-
rocības citām valsts vajadzibam. Sīkuliba valdija
mūsu dzīvē līdz šim attiecibā pret mākslu tādēļ, ka

mēs bijām tikai veģetēšanas jautājuma varā nodoti.
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Līdz ar valsts nodibināšanu ir jāizzūd ari sīkulibai

mākslas lietās. Bajariskiem jātop mums garā, vaļigu,

bagātu roku jāvelta nacionālai mākslai no tā, kas

mums materieli dots, lai dzīve mirdzētu, lai mēs

pierāditu, ka esam ne tikai darba, bet ari svētdienas,

plašas vaļības un smalku sajūtu tauta. Tādi mēs

esam patiesibā, — par to liecina sanošais bezgaligais
sudrabdaiņu un pasaku mežs, eposu un lirikas pa-

saule. Bet tam ir jātiek uz āru. Liela mākslas

renesanse apstiprinās to. Un padodamies šai rene-

sansei mēs tikai būsim īsti uz āru. Jo ja dievi

mums devuši bagātu tautas dvēseli ar skaistumu un

dziļu morāli, tad paliekot pie sīkulibam un prakti-
skiem mērķiem tikai, mēs nebūtu taisni pret savu

tautas būtibu.

11.

Tā tad — pie atjaunošanas vispirms. Ir jārada

apstākļi, kuros varētu norisināties nākošā mūsu

mākslas uzplaukšana. Ir jānovērš traucējošie ap-

stākļi, kas līdz šim nepieļāva mūsu nacionālai mākslai

attīstities. Ir jāsakopo, jārada elementi, no kuriem

izveidojas viss nākošais mākslā. Un te mūsu jaunā
valsts stāv lielu un neatliekamu uzdevumu priekšā,

ja vispārigi ta jau tagad grib gādāt par mākslas un

kultūras nākotni. Cita lieta — ja mēs to gribam
atlikt uz tālākiem „labvēligakiem

a laikiem, kā to

mēdz teikt mūsu praktiskās dzīves veidotāji, jo māksla

un smalkāka kultūra tiek uzskatita kā blakus epizode,
kā svētdienas un greznuma lieta. Tad nava vērts

runāt par to, jo no labiem plāniem un ideāliem vēl

nekas netiek realizēts. Bet es domāju, ka pirmie
pasākumi, kādus mūsu nacionālās valsts valdība ir

izdarijusi, liecina, ka doma par «greznuma lietu" ne-

būtu valdoša. Tādēļ jāapskata tas vajadzigais darbs,
kas paveikts nodibinātu tos apstākļus, pie kuriem

nacionālās mākslas renesanse varētu iesākties.
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Vispirms daiļliteratūrā. Daiļliteratūra ir tā,
kas ilgus gadus priekš kara jau nesa un turēja mūsu

garigos tautas ideālus. Un ari uz priekšu, kas mūs

ari nesagaiditu, darīs to pašu. Te vispirms jāatņem
materiālas rūpes tiem, kuri jau ar saviem darbiem

pierādijuši, ka tie ir uz liela kultūras ceļa. Jānodi-

bina valsts goda penzijas veciem rakstniekiem, kuri

mūsu garigās kultūras veicināšanā stāv redzamā

vietā ne tikai pie inteliģences, bet ari tautā. Tad

stipendijas priekš izglītibas un darba iespējas jau-
nākiem spēkiem un pabalsti slimības gadījumos.

Mūsu grāmatu apgādnieciba pa kara laiku sagrauta.
Daiļliteratūras izdevumi izpirkti. Valdibai būtu jā-

pabalsta ar aizdevumiem tie grāmatu apgādātāji,
kuri veicina nopietnas daiļliteratūras izdošanu, jo
caur to tiek tieši pabalstīti ari rakstnieki. Vēl neiz-

doto tautas dzejas, eposa, teiku un citu materiālu

izdošanai un apstrādāšanai līdzekļi būtu atvēlami

tāpat kā priekš daiļliteratūras izdošanas.

Par teātri, operu, mūzikas augstskolu
ir jau gādāts. Tie ir pirmie pamati, uz kuriem varēs

drīz parādīties šo mākslu nacionālie pieminekļi. Bet

ir vēl nepieciešams sakrāt, kā zelta fondu mūzikā,
mūsu tautas dziesmu meldijas un motivus, kuru tik

daudz vēl ir tautā. Tas ir visvairāk īpatnējais tautas

mākslā. Te jāpabalsta komponisti ar subsidijam, lai

tie varētu kādu laiku nodoties tikai minētam darbam.

Glezniecibas labā vēl nekas no valsts puses

nava paveikts. Bet jautājums te tikpat svarigs kā

mūzikā vaj teātra mākslā. Jānodibina Nacionāla

gleznu galerija, Nacionālais muzejs (etnogrāfiskais
un mākslas) glezniecibas mākslas augstskola un jā-
savāc tautas mākslas amatniecibas, dekorativas un

būvniecības mākslas elementi, kāds darbs uzticams

gleznotajiem, piešķirot tiem uz kādu laiku dažas valsts

stipendijas. Cik milzigs iespaids ir uz visu tautas

kultūras atmodu tautas mākslai, redzams no ziemeļ-
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Atjaunojot izpostītās lauku mājas mēs tad varētu

redzēt jau tās, kā īpatnējas tautas būvniecibas stilā.

Ja vēl varētu būt iebildumi pret tūli te j v mākslas

institūtu dibināšanu no valsts puses, tad tādi neva-

rētu gan rasties attiecibā uz pabalstiem un

stipendijām dzejniekiem, muziķiem, gleznotajiem.
īpatnēji kulturelos un garigos ideālos stipras valstis

vienmēr ir izturējušās ar cienibu pret savas kultūras

un mākslas nesējiem un bagatigi piešķīrušas tiem

savus pabalstus, jo tās ir sapratušas, kāds stiprums
priekš valsts un tautas ir viņas lielie talanti un

mākslas atziņu cīnitaji.
Un tas ir tas, ko Latvija var dot. Bet savelkot

kopā ari minēto mākslas iestāžu uzturēšanu jānāk

pie s'ēdziena, ka tas patiesi nebūtu daudz. Tas

maksātu Latvijai tikai 3 miljoni rubļus gadā.
So mazo budžetu vajadzētu salīdzināt ar saimnie-

ciskas dzīves dažādu praktisku vajadzibu izdevu-

miem, lai pārliecinātos katrs, ka tas ir piliens lit-lajā
naudas jūrā, ko dod valsts Latvijas atjaunošanai.
Tad ari nebūtu iemesla mākslas pretinieku aģitācijai
par nevajadzīgām „greznuma" lietam.

Kad bija runa par mūsu valsts atzīšanu no Angli-
jas un Francijas, šo lielvalstu priekšstāvji ieintere-

sējas par to, vaj mums ir ari sava kultūra, bez

kūpas nevar pastāvēt neviena valsts. Ta tad nacio-

nālā rakstnieciba, muziķa, gleznieciba, vispārigā kul-

tūra ir lietas, bez kurām nav iedomājama eiropejiska
valsts vieniba. Un tagad pie Ārlietu ministrijas jau
strādā steidzigi komisijas mūsu mākslas propagan-

dēšanai un demonstrēšanai ārzemēs.

Es nedomāju, ka vajadzētu vēl vairāk pierādīju-
mus. Bet te teiks droši vien no zināmās puses

„bet"
. ..

Ir laiks atmest šo „bet". Un ja ir jādara ierobe-

žojumi, tad proporcioneli visur vienādi, tikai ne uz
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mākslas un kultūras rēķina. Mākslas tiesibas

to prasa.

Bet galvenais ir viena doma un viena vajadziba:
būt bajariskiem un plašiem savos ideā-

los un materielo uzskatit tikai kā līdzekli, kā de-

dzināmu vielu, no kuras pelniem mirdzoši pacelsies
mūsu kultūra.

„Jaunākās Ziņas", 1920.



MŪSU SKATUVE UN VIŅAS KRITIĶI.

Mūsu teatrs, kamēr tas pastāv Latvijas valstī, ir

nopietns nacionālas kultūras institūts. Jo vairāk

tādēļ, ka tas ir gandrīz vienigā mākslas jautājumos
audzinoša iestāde tautai. Teātrī tauta mācas savu

etiķu, estētiku, dekoratīvo mākslu, plastiku un no

originallugam mācas ari pati sevi pazīt. Lūk, tādēļ
teatrs tik plaši izplatits Latvijā — plašāk kā dzeja,

muziķa, gleznieciba.
Un no skatuves mākslas viedokļa raugoties gri-

bētos teikt, ka mūsu teātrim ir ari savs īpatnējs
mākslas sejs, izteiksme un saturs. Te es domāju
latvisko īpatnibu, kura dziļi iemājo mūsu nacionālā,
kaut ari nepilnigā dramatiskā literatūrā un tāpat
skatuvē. Un latviska izteiksme var būt un

mūsu skatuvē ari ir netikai oriģinaldramās, bet ari

tulkotas drāmas uzvedumos. Dramatisko tēlu baga-
tiba un pilniba taisni parādās viņu attēlotajos ak-

tieros. Hamlets ir radits tikai viens —no Šekspira.
Bet no šī raditaja dotās vielas skatuves mākslinieki

rada simts Hamletus un katrs no tiem nesis jaunas
cilvecigas pazīmes skatoties pēc nācijas vaj personas

temperamenta, kas piemīt aktierim. Tādēļ latviešu

Hamleta tēls būs vēl nekad nebijis uz skatuves, tāpat
kā spāņu vaj japāņu artistu tēlotais Hamlets. Tāpat
tas būs ar Peru Ģintu, Faustu, Makbetu un citiem

drāmas tēliem. Izpildošais mākslinieks padara viņus
mūžigi jaunus atstarodams ar savu mākslinieka dvē-

seles apgaismojumu.

Kritiķis turpreti nes sevī tikai vienu kaut kāda

drāmas tēla iedomu, kas viņam vistuvāk, jo viņš ir

viens. Un vajaga būt ļoti plašas izpratnes pilnam,
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un dažādu nacionālu un psichioloģisku atziņu pilnam,

kritiķim, lai tas varētu ne tikai attaisnot, bet ari

atzīt Hamletu simts tēlotajos kā pilnibu. Bet kas

tad, ja kritiķis nav pat domājis par tādu savas misijas

platformu? Un vēl ļaunāk — kas tad, ja kritiķis
reiz kaut kur redzējis labu Hamleta izteicēju un pats
būdams bez garigas elastibas, visur un no visiem

tēlotajiem prasa tikai redzētam līdzigo? Tad mēs

nonākam pie ļoti neiepriecinoša un bēdiga slēdziena,

kas tik bieži attiecināms uz mūsu, latviešu, teātra

kritiķiem.
Mūsu teātra kritiķi no sākta gala — sevišķi atjau-

notā Latvijas teātri — ir apbruņojušies ar vienu

cīņas līdzekli: latviešu aktieris esot neinteliģents,
pašaudzinats, neko neredzējis. Režisoru tikpat kā

nemaz neesot. Ergo — izrādes tā tad ir iespējams

nopelt ā priori. Un to viņi ir kārtigi darijuši. Viņu
valodā runājot, tas pat pieder pie labo kritiķu stila,
katrā ziņā uzmeklēt trūkumus aktieru spēlē, ja ari

tie būtu jāsameklē ar sofistiskiem slēdzieniem. Izrādē

šie kritiķi (es domāju te vismaz trīs ceturtās daļas
no mūsu teātra recenzentiem) jūtas it labi. Viņiem
bieži patīk tiklab spēle, kā drāma. Bet tiklīdz izrāde

galā, viņi sāk tūliņ meklēt un krāt pierādijumus tam,
ka mūsu teatrs stāv uz zema attīstibas līmeņa un

šie „pierādijumi
tt

reizēm ir aizsnieguši ārkārtigi bru-

tālu izteiksmi. Kritiķi ir runājuši ne tikai savā vārdā,
bet ņēmušies drošibu runāt ari publikas vārdā, kuru

tie domājas izdaiļojot.
Man liekas, ka šāda veida kritiķi ir nožēlojamākie

cilvēki teātrī. Viņi nekad nedrīkst izrādit savu pa-
tieso prieku un sajūsmu, lai cik tīkami ari būtu ska-

tities artistos uz skatuves. Viņi savelk dziļi no-

pietnas sejas, jo līd/.dalilies publikas priekos un

bēdās nozīmētu palikt viņai līdzīgiem. Viņi latviešu

teātra publiku vienmēr novērtē zemu zem sevis sprie-
duma ziņā, kaut gan, ja viņi gribētu būt patiesi un
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atzīt faktu, tiem būtu jāsaka, ka latviešu teātra pu-

blika ir stipri inteliģenta un bieži asprātigi un pareizi
novērtē pašus kritiķus, par tiem izteikdamās.

Bet ir jāuzstāda jautājums kas kardināli izskaidro

mūsu artistu un kritiķu attiecibas. Vaj mūsu

skatuves kritiķi — viņi vispārigi Rigā pazī-
stami — savā kritiķu izglītibā stāv aug-

stāk, nekā aktieri savā skatuves izglī-
tibā? Un vaj viņu spriešanas spējas
ir lielākas nekā aktieru tēlošanas

spējas? Uz šiem jautājumiem ir tikai viena —

negativa atbilde.

Mūsu aktieru skola vissliktākā gadijumā ir dra-

matiskie kursi un skatuve. Bez tam pašizglītošanās.
Bet mūsu līdzšinējo kritiķu skola ir vienigi pašizglī-
tošanās. Un par to, cik liela katram viņa pašizglī-
tiba — dievi vien lai zin. Pa lielākai daļai šāda paš-

izglītošanās ir dažas grāmatas par teātra vēsturi un

pāris grāmatas par moderniem virzieniem teātra

mākslā. Ar šo grāmatu mērauklu tad tiek mērota

katra izrāde. Ta ir tīrā Prokrusta gulta skatuves

māksliniekam un sevišķi režisoram. Ja tāda un tāda

moderna dogma nav apmierināta ar uzvedumu —

uzvedums ir jānosoda, aktieri jaizsmej.
Otrs kritērijs mūsu kritiķiem ir tas teātris — Krie-

vijā un Vācijā — kurā viņi kādreiz sēdējuši un no-

skatijušies izrādi. Visām izrādēm un visām lugām
ir jābūt kopijai no ta teātra. Ja tā nav, tad uz-

vedums neder. Un tad viens grib visu tā, kā Dailes

Teātrī Maskavā, otrs tā, kā Dramatiskā vaj Reihardta

teātrī. Ar šīm kopijām nodrošinājušies, viņi jūtas
tik stipri, ka gatavi pazudināt mūsu jauno skatuvi

un nacionālo mākslu, ja te ta nesaskan ar kāda

bijuša teātra tradicijam. Tas tikai norāda, ka viņi

paši pieturas pie dogmām, kuras domājas apkarojot

pie režisoriem un aktieriem. Ir taisni jāpabrīnās

par daža pašaudzinata teātra kritiķa drosmi noliegt
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pozitivus panākumus, kaut gan pašam viņam ļoti

aprobežots spriedums jau tādēļ vien, ka tas pats
nav nekad redzējis lielus un cēlus

paraugus uz skatuves Vakareiropā.
Pievedišu pāris piemērus no mūsu teātra dzīves,

lai redzētu, cik viegli mūsu recenzenti svaidās ar

spriedumiem un frazem, kaut gan aiz viņiem ir

abzoluts tukšums.

Dailes Teatrs atklāja darbibu ar Peru Ģintu. Dzīvais,

daudzpusigais meklēšanas un cīņu pilnais, kaut ari

ne pilnīgais, aktiers Smilģis pirmo reiz latviešiem

rādija ar sevi «Pera Ģinta" dvēseli. Kritiķi gandrīz
vienbalsigi to pazudināja. Komiskākais bija tas, ka

tika teikts, „Pers Ģints" neesot izturēts,
esot daudzgabalains, nenoteikts, ari ka

aktierim jatiekot pašam „pārkausetam". Ja kritiķi
to domājuši nopietni, tad ta būtu pārak liela uzslava

tēlotajam. Jo Pers Ģints tiešām ir ļoti nenoteikts,

divgabalains un neizturēts raksturs. Gandrīz no

dieviga un. neizsmeļami dziļa savos sapņos un mātes

miršanas skatā, viņš nokrīt līdz ākstam un vistuk-

šakam ikdienas cilvēkam, kad spēlē pravieti v. t. t.

Bet ja tas nav nopietni teikts, tad ir jājautā kri-

tiķiem, kādēļ aktieriem vajaga tēlot «izturētu", noska-

ņotu un dziļu Peru Ģintu, ja pēdējais jau no autora

tēlots taisni kā vieglprātigs āksts, tad atkal kā dziļš
filozofs un atziņu pilns moceklis beigās? Es gribu
pilnigi atturēties te no Smilģa kritizēšanas, bet tikai

konstatēt, cik nepamatoti un viegli mūsu kritiķi spē-
lējas ar jēdzieniem.

Un tad būtu interesanti dzirdēt, cik no šiem recen-

zentiem ir studējuši literatūru par «Peru Ģintu" un

cik šo tēlu ir sapratuši un kur ir redzējuši „Pera

Ģinta" izrādes? Un ja ir redzējuši, tad kādi mākslas

principi tiem dod tiesibu prasit, lai latviešu Smilģa

«Pers Ģints" būtu tāds pats, kā krievu, vācu vaj
norvēģu? Lūk jautājumi, no kuriem mūsu recen-



161

zenti negrib neka dzirdēt. Pietiek, ka viņi izliekas

viszinoši un nosoda uzvedumu.

Bet vaj ta ir skatuves kritika? Vaj tas nav drīzāk

jautrs farss par mūsu skatuves kritiķu iedomibu?

Otrs piemērs ir mūsu latviskās drāmas Nacionālā

teātri. Bija tīri jāpabrīnās, ar kādu brutalitāti kritiķi
uzbruka režisoriem un artistiem par Raiņa un Blau-

maņa lugu inscenējumiem un spēli.
No šīm kritikām bija redzams, ka teātra publika

tiekot samaitāta un mūsu skatuves mākslai kaps
rakts ar to, ka Blaumaņa lugas tiek uzvestas reālā

un ne futuristiski-ekspresionistiskā stilā. Mūsu lielais

mākslinieks Mierlauks, kura daudzi tēlotajā vilcieni

uz skatuves ir ģeniāli ar savu vienkāršibu un tra-

ģismu, tika pazudināts no tādiem, kuriem viņa tēlotie

cilvēki pilnigi sveši ar savu dvēseles traģismu.
Šī uzkrītošā parādiba turpinās vēl arvien, pie kam

kritiķi nekautrējas pat taisit publikai piezīmi ar pa-

rasto ironisko: izrāde publikai patika! (bet

ne kritiķim, kurš ir «kompetentākais" cilvēks publikā).

Lūk, šie pārgudribas pilnie teoretizejošie ievadi

pie kritikām, šie dziļdomigi savilktie ģīmji un no

grāmatām izvilktie mūsu dzīvei un skatuvei svešie

spriedumi ir tas nedabiskākais mūsu skatuves novēr-

tēšanā. Ka mums ir lieli mākslinieki skatuvē un

ari moderni mākslinieki — Mierlauks, Rūmniek,
Šmidtchen, Ludmila Špielberg, Smilģis un vēl dažs

labs un ka šie mākslinieki ir skatuves greznums ne

tikai priekš mums, to mūsu skatuves mākslas nolie-

dzējiem velti atgādināt. Bet katrs teātra pazinējs

var būt pārliecināts, ka skatuve, kurai kalpo tādi

mākslinieki, nevar stāvēt tik zemu mākslas ziņā, kā

to vērtē mūsu kritiķi.
Ar ko izskaidrojama šī parādiba mūsu teātra dzīvē?

Mūsu teātra kritiķiem nav noteiktu un motivētu

kritēriju, ar kuriem tie pieietu izrādei. Viņu kritikās

ir samistroti visi stili un visi jēdzieni, viss, ko viņi

J. Aknratera kopoti raksti, XI. 11
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par teātri iedomājas un ari ko ir kādreiz redzējuši

vaj lasijuši. Ja viņi gribētu būt nopietni un strādāt

līdz pie latviešu teātra attīstības, tad viņu pienākums
būtu meklēt īpatnējo latvisko izteiksmi

un saturu skatuvē un tēlotajos — to, ka

nava nevienā citā skatuvē Eiropā. Viņiem va-

jadzētu to atrast, formulēt un uzstā-

dit par savu kritēriju. Tas būtu vienigais

pozitivais vilciens viņu darbā. Jo bez vispārigiem
stiliem un atziņām uz skatuves ir vēl īpatnēji naci-

onālais un sevišķi tēlotajā psicholoģijā. Bet tagad

no viņu spriedelējumiem un pārmetumiem latviešu

skatuve neka nav varējusi mācities vienkārši tādēļ,
ka tur nav bijis neka tāda, kas noderētu kā atziņa.

Vēl būtu jāatzīmē tāds savāds paņēmiens, kas no-

rāda ar kādu vienaldzibu un nevēribu mūsu kritika

skatās uz latviešu skatuvi.

Rigā nesen nodibinājās krievu teatrs. Katram, kas

teātri atzīst, ir jāliecina, ka tas ir trešās šķiras
mākslas iestāde. Bet mūsu kritiķi, kuri divu gadu
laikā ir varējuši atrast un ir meklējuši latviešu ska-

tuvē tikai negatīvo, šo krievu teātri ir pasteigušies
iztaurēt par lielisku mākslas iestādi, ieradušies uz

katru izrādi un nav skopojušies ar glaimojošām at-

sauksmēm, tā ka pat ārzemju krievu presei uzkritusi

šī labvēliba. Tas tikai pierāda, ka mākslā tie, kuriem

vajadzēja domāt par latviešu mākslas nākotni,

nodarbojas ar vidēju sveštautiešu spēju sumināšanu.

Jāizsaka pārliecina, ka mūsu skatuve attīstidamās

savā īpatnējā virzienā, aizvilks līdzi ari savus «ceļa
rāditajus" kritiķus.

Latv. Vēstnesis", 1921.



JĀNIS PORUKS.

(50 gadu dzimšanas dienas piemiņai.)

Šodien Latvijas mākslinieciskai kultūrai un viņas
darbiniekiem ir piemiņas diena. Un sevišķi dzejai

un dzejniekiem. Svinam Jāņa Poruka piecdesmito
dzimumdienu.

Un līdz ar to uzplūst atmiņas par to laiku un

cilvēkiem, kuros Jāņa Poruka dzejnieka mūžs no-

ritēja.
Poruks ir meteors jaunajā latvju dzejā un daiļ-

literatūrā. Ne ass, spožs un apžilbinošs, bet maigs,
apskaidrojošs, dievigs. Meteors ne tikai tādēļ, ka

viņa dzejnieka mūžs bija īss, ātri degošs, bet gan
vairāk tādēļ, ka laikmets, kurā Poruks dzīvoja un

dzejoja, bija nakts mūsu daiļliteratūrā, tikai ar ne-

daudzām jaunām zvaigznēm.
Šo nakti uz brīdi apgaismoja smalkais, klusais un

neparasti intimais Jāņa Poruka dzejas mirdzums.

Mūsu literatūrā valdija divas galvenās parādibas:
Jansona — Aspazijas sauciens: nost ar salkanibu lat-

viešu rakstniecibā, un tiešam salkani naivais tagad

jau aizmirsto rakstnieku virziens. Rainis vēl nebija
sevi izteicis, tāpat lielākā daļa no tagadējiem darbu

bagātiem dzejniekiem.
Un Poruka cilvēka un dzejnieka traģika bija tā,

ka viņam bija vienam jādzīvo nekustigā un nedzīvā

Rigas pilsoņu sabiedribā, jo piedalities visu noārdošā

internacionalistu un zocialistu lozungā viņš nevarēja —

savas dziļās atziņas un kultūras dēļ.
Un ja pieminam šodien Poruka dzīves traģiku, tad

ir jāsaka, ka viņu nomāca un nosmacēja nelaikā pil-
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soniskās morāles juklie purvi un sabiezinātais aiz-

spriedumu gaiss.
Jānis Poruks pēc atgriešanās no ārzemēm, pēc

dziļas iepazīšanās ar moderno muziķu un dzeju, ar

dedzigo pravieti Nietcši un ar skaidrajiem klasiķiem

Ģeti un Heini, atnāca Rigā tiešam kā tuksnesī un

tādēļ meklēja vienigo glābiņu pats savā dvēselē un

vientulibā. Parādoties sabiedribā, pat satiekoties ar

kolēģiem, Poruks sajuta tomēr nemitigi savu vien-

tulibu, jo dzīvoja augstākās sfērās, būdams ar savām

atziņām dažus gadu desmitus priekšā sabiedribas

morālei un ideāliem.

Poruka attiecibas ar pilsonibu un inteliģenci vis-

labāk vērojamas viņa zatiriskās vēstulēs un dažos

tēlojumos. Bet visas dzīves un nāves saturs izteikts

nelielā dzejā, par kuru vairāk izteikt nevar neviens

viņa pētnieks, ne biogrāfs:

Pie lielā Kunga un meistara

Es gāju sūdzēt bēdas.

Viņš sacija manim: pacieties
Un vēro manas pēdas.

Dzejnieks cieš un vēro Viņa pēdas, bet ciešanas

ir par daudz lielas, lai tās varētu panest. Un tad

viņš saka:

Es saucu: es nevaru, nevaru vairs!

Tad žēligā nāve nāca.

Un tikai pēc nāves daudzi sāka saprast Poruka

dzeju un garigos augstumus, kuros viņš turējās visā

savā dzīvē.

Ja Poruks ir stipri reliģiozs un augsti stāda Kristus

ideālu, nekas tomēr viņam nav pretigaks, kā liekuligie
mācitaji un morālisti. Tos redzam daudzos viņa stāstos.

Nepareizs ir ari ieskats, ka Poruks stāvējis tālu nost

no tautas atsvabināšanas kustibas 1905. g.

Man ir dzīvi atmiņā kāds vakars pēc strādnieku

un inteliģences apšaušanas Rigā, kur vairāki dzej-
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nieki bija sapulcējušies, lai apspriestu protesta iz-

teikšanu par notikušo no rakstnieku puses. Poruks

ar visu sirdi bija gatavs parakstities zem uzsaukuma

tautai, nosodot lielās varmācibas. Tikai apsverot
galigos iznākumus, nolēma atklātibā nelaist minēto

uzsaukumu.

Bet galvenais Poruka ceļš un misija bija ideāli un

dievigais skaidrums. Liels meistars kontrastu zīmē-

šanā, gaišredzigs tur, kur dzīve saduras ar dvēseles

tieksmēm, filozofs un dziļš tautas pazinējs — tāds

viņš ir savas dvēseles pieminekļos — savā dzejā.

Viņa lirikas intimitātei līdzīgi kļūt ir varējuši tikai

nedaudzie mūsu liriķi. Mīlestība elpo no viņa dzies-

mām kā saldas rozes, sapņi zied reibinoši un balti

un dievišķ:gas atziņas runā no viņa fantāzijām.
Poruks ir tās pasaules un to laiku sapņotājs, kad

miers un mīlestiba pasaulei pilnibu būs nesuši.

Poruka traģiskā nāve ir viņa dzīves un ideālu ne-

izbēgamas sekas. Taī sabiedrībā un taī laikā tik

daudziem bija jānonāk tur, kur nonāca Poruks. Šaī

ziņā viņa dzīvei ir tuva saskaņa ar nemirstīgā Vēr-

iena dzīvi, kuras piemiņai Poruks veltijis skaistu

dzejoli.
Poruku mēdz dēvēt par bērnu un jaunatnes mīļāko

dzejnieku. Man liekas, ka Poruks pat savās bērnu

dziesmās sniedzas augstā gara dzīvē, lai ari rakstitu

par ikdienišķigām lietam. Tādēļ Porukam varēs tuvo-

ties tikai ta jaunatne, kura sāk jau domāt un pēc
pirmās skarbās dzīves pieskāršanās ierauga dziļo
plaisu starp sapņiem un tiešamibu un sāk dziļāk

sajust un dziļāk domāt.

Latviešu dzejā Porukam nav pēcnācēju; viņš ir

par daudz īpatnējs, dziļš, lai to varētu kopēt. Viņš
ir sāpigi smaidošs, gudrs, garā smalks vientulis.

Vispārcilvecigie ideāli, mūžīgās mīlestibas uzvara,
ko sludinājis Poruks, ir mūsu tagadējai paaudzei tik



166

vajadzigās atziņas pēc nežēligām cīņām un cilvecibas

pagrimšanas.

TadēJ šodien, svinot Poruka piemiņu, mūsu jau-
natnei vajadzētu kaut uz brīdi atvērt Poruka dzeju

krājumus, lai Jautu garam mazgāties viņu skaidribā.

„Jaunākas Ziņas", 1921.



DANTE — LATIŅU ĢENIJS.

(1321.—1921.)

Latiņu kultūrai šis gads ir pilns svētu atmiņu par

vienu no viņas vislielakiem ģēnijiem Danti Alig-
hieri, jo šogad 14. zeptembrī paiet 600 gadi no

Dantes nāves dienas. Tak Dantes darbi runā pāri

latiņu tautu robežām uz visu cilvēci un tādēļ Dantes

piemiņu šodien svin visa kulturelā pasaule un ari

Latvija.
Dante ir florentinietis. Viņa dzimtenes pilsēta ir

renesansa laika lielāko meistaru šūpolis, zinātņu un

mākslu ugunskurs. Dante tādēļ bijis dziļi ievilkts

agrās renesansas dzīvē, ideālos un no viņa izdveš

ta laika cilvēku neapvaldāmais gars, kas visu grib

aptvert un izdibināt. Viņš ir bijis pazīstams ar dau-

dziem gleznotajiem un filozofiem, starp citu ar Džioto

un Oderisi. Viņš ir nodevies mākslu un zinātņu studi-

jām, bijis gleznotājs, dzejnieks, teologs, filozofs, no-

darbojies ar ārstniecibu, valodnieks un dedzigs ka-

reivis uz kara lauka un cīnitajs par savas dzimtenes

brīvibu un neatkaribu.

Kā pāvestu pretpartijas piederigs, viņš ar lielu

spēku uzstājies pret pāvestu kundzibu un dogma-
tismu un visu mūžu vedis ar tiem nesamierinajamu

cīņu. Kad viņa partiju uzvar, Danti notiesā un iz-

raida no dzimtenes. Drīzumā ievērojot viņa tāļako

dedzigo uzstāšanos viņš tiek notiesāts uz nāvi sade-

dzinot, kādu jau bija izcietuši vairāki simti no viņa
uzskatu piederigiem. No 1300. gada sākot Dante

maldas pa Itāliju un kaimiņu zemēm, kā mūžigi iz-

raidītais, kam nekur nav mājvietas. Viņš cieš lielu

trūkumu; vēsturnieki saka, ka viņš pat übagojis, lai
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varētu dzīvot. Šaī laikā Dante apmeklē ari Parizi,

kur nododas teoloģijas studijām. Beidzot viņš atrod

patversmi Ravennā, kuras hercogs to uzņem kā savu

draugu un tura lielā godā. Te Dante ari miris un

apglabāts ar lielu godu, pie kam pats Ravennas

valdnieks turējis kapa runu.

Bet ar to Dantes vajāšana nebeidzās. Tumšais

klerikaļu un dogmu gars, kas guvis uzvaru, grib at-

riebties vēl viņa trūdiem un kāds kardināls liek sa-

dedzināt Dantes kaulus, bet tas nav izdevies. Viņa

pēcnācējus un radiniekus uz mūžu izraida no Flo-

rences. Dantes vajāšana izbeidzas tikai lielajai re-

nesansei uzplaukstot. Florentinietis, pāvests Leo X.,

gribējis viņa trūdus pārvest 1519. gadā uz Florenci,
bet šķirsts atrasts jau tukšs, kas norāda, ka pa to

laiku ir norisinājušās cīņas ap šī ģēniju trūdiem.

Tas ir Dantes ārējais ceļš virs zemes. Bet viņa

gars ar savu spožumu ir dedzis pie tumšajām rene-

sansa debesim kā liesmojošs liels spīdeklis un viņa
atspīdums vēl šodien piepilda pasauli ar misteriozu

maigu gaismu, kura dveš no viņa darbiem.

Šodien ir lielā izdzītā latiņu ģēnija
atgriešanās. Viņš pārnāk kā neiznīkstošu vēr-

tibu nesējs, kā uzvarētājs. Laiks ir notīrijis no viņa
visus pāvesta lāstus, visus aizspriedumus, visu tum-

sibu un Dante, kā dievišķīgs mākslinieks un filozofs

paceļas svētijoši pāri par visiem latiņu tautas dzej-
niekiem un filozofiem. Cilveciga gara glorija ap-

gaismo viņa seno tēlu.

Dantes darbus laiks ir uzglabājis kā viņa garigās
sejas labāko spoguli un tur mēs varam redzēt ģēnija
patieso dziļumu, nosvērtibu un dievišķibu. Viņa ru-

nātos vārdos uzglabājušās daudzas leģendas, kas par
Danti tika stāstitas vidus laikos. Viņš ir atstājis
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grāmatas par valodas jautājumiem, par vēsturi, reli-

ģiju, dažus lirisku dzeju krājumus, kuros glabājas
viņa mīlestibas apgarotiba un skaidrums, traktātus

par teoloģiju un zinātni.

Bet viņa darbu kronis ir ar lielu spēku un iedvesmu

architektoniski uzbūvēta un dieviga gara pilnā „Di-
vina Commedia" — Dievišķīgā komēdija. Tas ir liels

agrās renesanses templis, vijiga architektura, kur

marmora un bronzas vietā pret debesi šaujas ne-

beidzamas šalcošas tercinas, ietverdamas sevi lielu

zeltotu domu ar noteiktu gala izvedumu. Dievišķigā

komēdija ir agra renesansa dzejas dievnams kas

pilnigi atsver Bruneleski, Bramantes, Mikel-Andželo

un Rafaeļa, vaj da Vinči darbus, jo viņā dzīvo ne

tikai ta laika vēsture, bet ari filozofija, dzeja, cīņas

un atziņas.
Dantes slavas vārds Virgilam ir pilnigi attiecināms

šodien uz viņu pašu; viņš ir tas «Altissimo poeta" ar

savu kolosālo fantāzijas spēju, gaišredzibu, iedvesmi,
neaizmirstamo dzejas tēlu varonibu un valodas daij-

skaņu.
Dante iznēsājis sevī lielās ciešanas mllestibā, cī-

ņās, vientulibā un šīm ciešanām atradis plūdumu
savā «Dievišķigā komēdijā".

Dantes rakstu studijām nodibināti daudzi specieli
katedri pie augstskolām latiņu zemēs un sarakstiti

ļoti daudzi komentāri. Tiklab Eiropā, kā Amerikā

pastāv daudzas Dantes pētišanas biedribas. Viņa
rakstu izdevumi itaju valodā vien aizsniedz vairāk

simtus. Liekas, ka arvien vairāk no gadusimteņu
miglas gaiši un reljefi iztīstās Dantes tēls kā mil-

zigs kalnājs, tīts romantisma zilganā laiku miglājā.
Ap viņu dus viņa mīlestibas dziesmas līdz ar Beatrisi

kā zeltoti mākoņi. Un viņa saturs izskan Dantes

dzejā: Tutti li mci pensier parlan d'amore — visas

manas domas runā par mīlestibu
...
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. Par Dantes gudribu un lielo iespaidu Itālijas rene-

sanses literatūrā ir daudz leģendu un stāstu. Viņu
piemin Bokkačio, Villani, Benvenuto dTmola un dau-

dzie novelisti. Džovanni Serkambi savā novelē „Dc
bonis moribus" pastāsta sekošo:

Neapoles karalis Roberto, dzirdēdams par Dantes

lielo gudribu, lika viņu lūgt pie sevis, lai redzētu

dzejnieka prātu un mācitos no viņa. Dante ieradās

pēc ilgāka laika no Lukkas. Viņš bija diezgan ne-

kārtigi ģērbies, kā jau dzejnieki.
Karalis lika ievest viņu zālē pie pusdienas un no-

sēdināt kaut kur tālu pie durvim. Dante paēda un

tūlit aizgāja no pils un devās atpakaļ uz Lukku.

Karalis to dabūja zināt un sūtija tam pakaļ sūtņus

ar vēstuli un lūdza atgriesties.
Dante atnāca un uzģērba greznas, spožas drēbes.

Kad nu karalis pie pusdienas nosēdināja to sev bla-

kus, Dante sāka liet vīnu uz sava apģērba un visus

ēdienus krāva sev uz drēbēm.

«Ko jūs dariet!" sauca karalis.

Dante atbildēja: «Es redzu, ka gods, kuru jūs rā-

dāt attiecas uz manu apģērbu, ne uz mani. Es biju
tas pats, kad sēdēju viesiem aiz muguras, bet es to-

reiz biju tikai slikti ģērbies. Es ari tagad esmu tas

pats, tikai labi ģērbies, un jūs mani sēdināt goda
vietā".

Karalis saprata šo izzobojumu un lūdza tam pie-
došanu.

Kāds franču vēsturnieks pastāsta mazu gadijumu
no Dantes laikiem Parizē, kas norāda uz ārkārtigo
gara disciplinu un lielo domu dziļumu.

Dzejnieks kādā dienā sēdēja uz akmeņa sola.

Garām gāja kāds svešnieks un teica: «Tu, kas

esi zinātņu vīrs, saki, kas ir vislabākais ēšanai?"

«Ola", atteica Dante bez apdomāšanās.
Pēc viena gada Dante sēdēja nejauši uz ta paša

sola. Nepazīstamais iet garām un saka viņam:
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«Ar ko?"

«Ar sāli", atbild Dante tikpat noteikti kā pirmo
reizi.

Tamlīdzigas leģendas tikai norāda uz lielo popula-

ritāti, kādu Dante baudija pie saviem laika biedriem.

Pieminēsim šodien lielo dzejnieku Danti Alighieri.
Vēlēsim sev laimes, ka cilvēce nav likusi saviem

gara un dzejas dimantiem palikt laiku putekjos un

aizmirstibā. Rāsu un tautu cīņās, kaislibu un zemu

instinktu laikmetā aizmirsisim uz vienu dienu šo

zemo kņadu un svinēsim līdzi latiņu civilizācijas lielā

latiņu ģēnija piemiņas dienu.

„Jaunākās Ziņas" 1921.





JĀNIS JAUNSUDRABIŅŠ.

Jānis Jaunsudrabiņš jau divdesmit piecus gadus ir

mūsu daiļliteratūras vidū kā oriģinela un stipri lat-

viska parādiba. Un ja tagad, pēc tik ilgiem gadiem,
kuros viņš daudz strādājis, būtu pēkšņi jānostrīpo

viņa darbi no mūsu rakstniecibas ieguvumiem, tikai

tad mēs redzētu, cik daudz būtu atņemts un kāda

tukša vieta paliktu mūsu nacionālo tēlu un sajūtu
valstī. Tādēļ ar lielu tiesibu un prieku varam svi-

nēt viņa piemiņas dienu, zinādami, ka tautā šis vārds

dzīvs un dārgs un sevišķi tur laukos, no kurienes

Jānis Jaunsudrabiņš nācis, atnezdams mums brī-

nišķigus Latvijas dabas un cilvēku attēlus dzejā.
Esmu bieži domājis, no kurienes Jaunsudrabiņam

nāk viņa tēlu dažadiba un neizsmeļamās tautas dzī-

ves apraksti. Bet atbildi ikreiz dod viņa sacerējumi:

neizsmeļamais avots ir tauta pati un tādēļ nemir-

stigs tiek katrs dzejnieks, kas uzticigi un ar mīle-

stību prot smelt no šiem avotiem.

Ne katrs var to nest, ko Jaunsudrabiņš. Palasāties

viņa meistariski uzrakstito „Mana dzīve" un jūs sa-

pratisiet, cik daudz vajaga ticibas un izturības un,

galvenais, cīņu, lai tiktu augšā, kur rakstnieks ta-

gad ticis. No visnabadzigako aprindu kalpa zēna

tālā Augškurzemes sturitī — Neretā, bez kādas pa-

līdzibas, bez vienas pretim izstieptas rokas, tikai ar

saviem spēkiem kļūt pie izglītibas un mākslas skai-

drībā, kāds ir Jaunsudrabiņš, — tas ir ceļš, kuru

var nostaigāt tikai lieliem garigiem spēkiem apdāvi-
nāti cilvēki.

Būtu velti te sniegt tuvākas ziņas par šīm cīņām,

priekiem un bēdām. To Jānis Jaunsudrabiņš ir tik
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dzīvi un koncentrēti uzrakstījis savā pašbiografijā,
ka ta kļuvusi par jaunu saistošu mākslas darbu.

Man liekas, ka tas ir laikmeta un ari personas ro-

māns un dod pilnigu skaidribu katram, kas intere-

sētos par jubilāra dzīves gaitu. Tādēļ tagad, kad

Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedriba, atzī-

mēdama rakstnieka nopelnus, sarīko viņa jubileju

(ta ir pirmā jubileja, ko rīko saviem biedriem mi-

nētā biedriba), ir vairāk vietā mest skatu uz Jaun-

sudrabiņa darbiem un atzīmēt to ieguvumu, kas

mūsu rakstniecībai nācis no jubilāra spalvas.
Jau pārskatot viņa dzejas darbu nosaukumus re-

dzams, ka to nav mazums. Jaunsudrabiņš strādājis
visās daiļliteratūras nozarēs: dzejā, drāmā, prozā.
Mazāk ir tīras lirikas. Ta ir pirmā rakstniecibas

laikā un sevišķi īpatnējā zatiriskā dzejā, kur jubilārs
kā „Neizilberlings" un dažādās citās maskās parādās

par īstu novērotāju un sapratēju. Tad nāk viņa dra-

matiskie darbi: sniegs", „
Viena

diena", „Dzīvas un nedzīvas puķes", „Ansis Auns",
„Sapnis saulitē", „Latvieši".

Tad, bez mazā lirikas krājuma
„

Dziesminieks"

daudzie tēlojumi, kuros netrūkst sevišķi viegla hu-

mora, „Jekabs Gudrais ar saviem līdzbiedriem",
„Mani draugi", vēlāk dziļas impresijas pilnie romāni

„Vēja ziedi", „Aija", „Atbalss", „Vasara", pēdējais

kapitālais darbs „Baltā grāmata" ar zīmēju-
miem un kā vienigais savā stilā un garā mūsu

rakstniecibā dabas mistērijas pilnais tēlojums „Ar

makšķeri" un dienvidnieciski ekspresīvais un dego-
šais „Kaukazs".

Tas nav vēl viss Jaunsudrabiņa darbu saraksts.

Bet te minētos ir katrā savā dvēsele, gan var būt

tāda, kas atkārtojas, bet rāda sevi no citas puses.

Pirmais, ar ko Jaunsudrabiņš grieza uz sevi vē-

ribu, bija „Traģedija". Kaut gan ta parādijās draus-

migā revoluc;jas pēclaikā un stāvēja tālu no toreiz
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prasitā skatāma un lasāma materiāla, «Traģēdijas"
izrāde tika no ideālās jaunatnes saņemta ar gaišu

sajūsmu un prieku. Te ir daudz to domu, ko jau-
nais dzejnieks sevī izcietis, dzīvodams apstākļos, kas

nežēligi salauž visskaistākos sapņus.

Neilgi pēc «Traģēdijas" parādijās «Vēja ziedi", ro-

māns, kuru jaunatne turēja par ta laika mīļāko grā-
matu. Jaunsudrabiņa mākslinieka spēks te parādās
aizraujoši skaistā tēlojumā un gandrīz misteriozi

svētā un sāpigā mīlestibas traģēdijas izteiksmē. Da-

bas tēlojumi, rīti un rieti un ziedu naktis un dvēse-

les augstā dzeja, kas te atrodama, saistīs jaunatni
vienmēr pie šī tēlojuma.

Bez tam īpatnēji latvisko tēlu un dzīves atmir-

dzums tikai pavairo «Vēja ziedu" lielo burvibu.

«Aija" un «Atbalss" savā ziņā kā «Vēju ziedu"

turpinājumi, attīsta tāļak Jaunsudrabiņa talantu un

tur jau redzama meistara roka pār savu darbu. Pē-

dējā romānā «Vasara* Jaunsudrabiņš rāda jaunu
darba veidu, sevišķi izteiksmē kā labs psichologs
un stila valdnieks.

Personigi man liekas, ka lielākais un labākais

Jaunsudrabiņa darbs ir «Baltā grāmata". Nekur

mūsu literatūrā tautas sejs nav tēlots ar tādu daudz-

pusibu, tipu bagatibu, dzīves dziļumu un pie tam ar

tik lielu vienkāršibu, kā «Baltajā grāmatā".
No daudzām mazām, bet asi un stipri zīmētām

gleznam sastādās mums pazīstamais lauku dzīves

peizašs. Uz šī peizaša top redzami neaizmirstami un

tuvi tēli. Ta ir bagātākā mūsu tautas tipu galerija.
Gan sena un tagad varbūt pārdzīvota, bet nemir-

stīga ar savu abzoluto patiesību, dziļām skumjam un

ari daiļumu. Man gribētos teikt, ka Jaunsudrabiņa
«Baltā grāmata" ir mūsu dzejas templī skaists mo-

zaikas logs, kur no daudzkrāsainām miniatūram iz-

virzās tautas kā svētas un mirdzošas cietējas sejs
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un smaida mums preti. «Baltā grāmata" ir ari tautas

eposs —

ne varoņeposs, bet miera un darba dzīves

eposs. Tur ir ari cīņas mitoloģija, laikmeta sejs un

gaiss un gaisma, kurā mūsu tauta dzīvo laukos un

mežos.

Bērnu pasaulē «Baltā grāmata" ir viena no vismī-

ļakām. Kā senāk bibele vaj dziesmu grāmata, tā

tagad Jaunsudrabiņa grāmata guļ bērnu rokās kā

balta dvēsele. Un no tā, cik viņa apvalkāta, var

saprast, cik viņa daudz tiek lasita. Stipro iespaidu
palielina paša autora zīmējumi no bērnu redzes stā-

vokļa.

īpatnēji un savadi ir tēlojumi «Ar makšķeri". Te

Jaunsudrabiņš, klejodams par upēm un ezeriem, dziļi

ieskatijies dabas dvēselē un ar tēlojumu pilnigi tura

lasitaju savā varā. Kā Turgeņevs krieviem ir vis-

intimakais meža burvibu un medibu rakstnieks, tā

Jaunsudrabiņš mums dod ūdeņu un ūdeņa dzīvnieku

dvēseli. Intimitāte un dabas lielais skaistums, kāds

te ietverts, šaī ziņā mūsu rakstnieku stāda izcilus

vietā starp daudziem viņam līdzigiem.
Nav spējams īsā apcerējumā atvērt visus Jaun-

sudrabiņa dzejas dārgumus. Bet kas iedziļinājies
viņa darbos, būs nācis pie pārliecibas, ka Jaunsudra-

biņš ir dziļi nacionāls rakstnieks, mūsu

tautas un zemes dzejnieks. Un tas ir ļoti
liels ieguvums. Tautas atziņa un tautas atminējums
ir augstākā atziņa ari par dzejnieku. Tādus savas

dvēseles izteicējus kā Jaunsudrabiņš tauta dziļi
ieraksta savā dzīvibas grāmatā, un viņiem ir nodro-

šināta vieta ari nākošo paaudžu atmiņā. Lielais

miers, kāds valda viņa darbos, ir ari latvju dvēseles

nesatricināmais miers un tādēļ rakstnieks un tauta

jūtas tuvi.

Lielie meklētāji, kuri par Jaunsudrabiņa mieru un

idili ir bijuši paviršās domās, jau tagad var pārliecinā-
ties, ka Jaunsudrabiņa rakstos ir daudz dziļas vietas



177

kā klusa ezera atvari, pār kuriem gu] lielas mākslas

gars.
Ar saviem rakstiem dzejnieks ir ieguvis lielu po-

pularitāti. Viņš stāsta ka izbraucis reiz ar mak-

šķeri uz gluži svešu upi svešā vietā tomēr ticis pa-

zīts. Kāds vīrs, stāvēdams uz otra upes krasta pa-
devis dievpalīgu un teicis:

„Jūs gan laikam esat rakstnieks Jaunsudrabiņš no

Rigas?"
Un bērni, dzirdēdami par citam jubilejām, ko šo-

gad svin, griežas ar jautājumu pie pieaugušiem —

„kad tad būšot „Zeltsudrabiņa" jubileja?"
Nu viņa ir klāt. Nu varam apsveikt Jaunsudra-

biņu kā īstu tautas rakstnieku. Viņš ir ne tikai

rakstnieks, bet ari gleznotājs un viņa krāsās ir re-

dzams liels papildinājums viņa rakstiem, kaut gan

man liekas, ka Jaunsudrabiņš daudz mīļāk lietos uz

priekšu spalvu krāsu vietā.

Jubilāram ir daudz spēka, kas līdzpaņemts no

viņa grūtās jaunibas dziļi tautā. Viņš ir vēl jauns
un pilns neraditu darbu. Tādēļ ir pilna tiesiba do-

māt un ticēt, ka dzejnieks tagad, kad ir ieguvis savu

stilu un dziļākas atziņas par tautas dvēseli, dos

jaunas un lielas vērtibas.

Sveicināsim viņu no visas sirds, jo viņš to patiesi

pelnijis. Katra populāra rakstnieka jubileja ir mūsu

jaunajā kultūras dzīvē ari laikmeta atmiņu jubi-

leja. Un tagadējā mūsu rakstniecibas uzplaukšanas
laikmetā Jānis Jaunsudrabiņš ir neizdzēšami ierak-

stījis ari savu vārdu.

„Jaunakās Ziņas", 1921.

12.). Akuratera kopoti raksti, XI.





RUDOLFA BLAUMAŅA DIENĀ.

Piecpadsmit gadi ir pagājuši, kopš Blaumanis iegājis

mūžibā, un tikai tagad viņa draugi un cienitaji var

viņam celt pieminekli. Un ir ari saprotams, kādēļ

Blaumaņa piemiņai vajadzēja tik ilgi gaidit uz re-

dzamo tēlu. Tautai agrāk nebija Jauts domāt par

savu garigo eksistenci un garigiem dārgumiem. Viņai
tika uzspiesti no valdošām varam elki, par kuriem

jādomā un kuri bija jāpielūdz. Tagad tautas rene-

sansā mēs pasteidzam svinēt Blaumaņa piemiņu, jo

pastāvot tautas vienibai un tieksmei uz vienibu,
mums ir jāsakrāj un jāuzmeklē visi dārgumi, kuri

kopā iztaisīs mūsu gara kapitālu, kas dod mūsu tautai

līdzsvaru cilvēces kultūras svaros.

No šī viedokļa —no tautas vien i b as un viņas
vērtibu apvienošanas viedokļa — varam ar prieku
un lepnumu šodien pieminēt Rūdolfu Blaumani, kā

mūsu ievērojamāko gara pērļu zvejnieku.

Vispirms lielā mīlestiba uz savu tautu.

Laikā, kad Blaumanis rakstija savas nemirstigās
drāmas un komēdijas, varēja viegli nodoties moder-

nām idejām, aizņemties drāmas tēlus no vispasaules

tipu galerijas, novērsties no tautas, pat gribēt viņas
sakušanu ar internacionali-prātniecisko toreiz dzim-

stošo tipu. Un daudzi rakstnieki ari izvēlējās šo

ceļu. Bija pat riskanti nodoties tikai savas tautas

dvēselei un tēliem, jo katrs tāds rakstnieks varēja
tikt uzskatits par galigu reakcionāru un sentimen-

tālu jūsmotaju. Bet tomēr Blaumanis piegriezās savai

tautai un tīri demonstrativi sauca uz mūsu jaunās
teātra skatuves tikai latviskos tēlus no tautas dzelmēm.
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Un to viņš varēja darit tikai tādēļ, ka mīlēja šos

vienkāršos, skaidros, labu darbu un gribas un lielu

ētisku jēdzienu pilnos ļaudis. Mīlēt var patiesi tikai

to, ko pazīst kā gaišu vērtibu un morāliskā daiļuma
bagātu dvēseli. Un te Blaumaņa tautas pazīšana un

novērošana ir vēl tagad apbrīnošanas cieniga.
Latvju tauta, toreiz, kad Blaumanim vajadzēja radit

mākslas tēlus, varēja saglābt sevi tikai ar garigām
vērtibam, jo materiālo tai bija maz. Vajadzēja skaid-

ras sirds, nenogurstošas izturibas darbā, ticibas uz

sevi un saviem darbiem, lai kļūtu vienibā stipri. Ta

bija tauta, kādas tagad vairs varbūt nav, bet kura
ar saviem krietnibas paraugiem vēl ilgi būs par pa-
matu mūsu nākotnei. Blaumanis to redzēja un sa-

prata un tādēļ mīlēja savu tautu un iekšķigi apzinājās,
ka var lepoties ar tādiem traģēdiju, drāmu un ko-

mēdiju varoņiem, kādi redzami viņa lugās. Lepoties
netikai savas tautas, bet ari cilvēces priekšā. Un

tiešam, kad tagad analizējam, kad izjūtam visu to

skaidro, lielo un apgaroto spēku, kas kā baltas mū-

žibas miers apstaro Blaumaņa drāmu un traģēdiju
varoņus, tad liekas, ka jau paši mūžibā iegājuši, par

dievigu mitu kļuvuši ir šie Roplaiņi, Indrānu tēvs

ar māti, Bungatiņš, Edgars, Kristine un daudzi citi.

Tauta mainas līdzi laikiem, bet katra tauta mīl

savu pagātni un savus varoņus. Un ja ari vēl ilgi,
ilgi gadi paies, un atjaunotā tauta savā valstī aiz-

sniegs neredzētus ziedu laikus, literatūras un māk-

slas arķeologi, garigo vērtibu meklētāji līdzās Lāč-

plēsim un Laimdotai ar lielu prieku un baudu uzmeklēs

ari Indrānus un visus citus tos, kurus Blaumanis no

tautas padarijis mūžigus ar savu dzejnieka dvēseli

un meistara nemaldigi tēlojošo roku.

Te Blaumanis ir vislielākā mērā raditajs. Simts

sejas viņam pavizejušas garām, simts vārdi skāruši

viņa ausis. No šiem sīkumiem viņš radijis monu-

mentālus latvju tautas cilvēkus, kuri ar savu īpatnējo
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gara saturu un vareno traģisko spēku, vaj ari vieglo

asprātibu un atjautibu var pasaules literatūras Pan-

teonā bezbailigi nostāties pie lepnajiem Karaļiem
Liriem vaj ari ebrejiskiem bibeles varoņiem. Nav

nevienas daudzmaz nozlmigas mūsu tautas dvēseles

Tpašibas, ko Blaumanis nebūtu pareizi novērojis

un ietvēris savos darbos, līdz pat vieglajam pasaules

gājējam Noliņam, kurš „kā skaida rata kambari"

pazūd ūdeņu dzelmēs, lai nekad vairs neatgriestos

atpakaļ. Ak, cik daudz reālas un rūgtas patiesibas
un zaudējumu ir šī īpatniba nesusi mūsu tautai, un

uz tādiem Noliņiem gan tagad vairs nav jārāda ar

pirkstu, bet tikai ar skumjam jānoskatās, ka tie ir

gājuši bojā un vēl vienmēr klīst atrauti no savas

zemes un tautas un nolemti galigai pazušanai.
Blaumanis savos darbos mūs sauc pie savas zemes,

pie savas tautas, pie nesagraujamiem skaidribas,
darba un krietnibas ideāliem. Un mēs mīlam Blau-

maņa drāmās skatities tādēļ, ka mīlam ideālus.

Blaumaņa nenovlstošā vērtiba ir tā, ka viņš mums no-

licis priekšā vislielākos cilvēces un tautas ideālus

nevis mācitaju un morālistu sprediķos, ne prātniecibā
vaj cīņu ugunīs, bet vienkāršos cilvēkos, kuri no

vienkāršām teātra lugu personām ir izauguši par

lieliem, svētiem un nesasniedzamiem tēliem un pie-
pilda mūsu tautas apziņu jau gandrīz ar misteriozu

spēku.

Raditajs ir miris. Viņš dus savas tautas zemē

mirstigs kā visi, bet viņa darbi ir auguši un piepilda
mūsu tautu un Latviju ar savu spožumu un godibu.
Savos darbos Blaumanis ir dzīvs un nes neaprēķi-
nāmas vērtibas tautā, runā no katras skatuves caur

saviem tēliem, un redzēt Indrānu tēvu — vaj nav tas

pats, kas redzēt tautas visdziļāko dvēseli. Tā dzej-
nieks ir savienojis tautu tikpat cieši un nešķirami,
kā politiķis vaj kareivis ar zobenu ir apvienojis mūsu

zemi vienā valstī. Cik ilgi tauta tiks atzīta kā kar-
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dinalais faktors cilvēces attīstibā ar īpatnēju morāles,

daiļuma un pilnibas sajutu, tik ilgi mēs varam teikt,
ka Rūdolfs Blaumanis liels tautas un līdz ar to cil-

vēces audzinātājs uz pilnibu. Ja skatāmies teātrī

uz viņa tēliem, tad ar lepnumu varam domāt: lūk,
tādiem mums vajaga būt, lai kļūtu kā apzaļojuši

akmeņi mūsu pakalnēs, tik nekustināmi un paliekoši
un kā ziedoši koki, tik daiļi un viegli.

Otrs liels Blaumaņa piemineklis ir viņa ticiba uz

savu tautu. Ja nebūtu ticējis viņas uzvarai, ja ne-

būtu pārliecināts, ka tādai tautai un tādiem indivi-

diem ir nākotne, tad nebūtu tos tēlojis ar tik lielu

mīlestibu un tiem pieķēries līdz nāvei. Cik niecinoša

un ar kādu pārākuma sajūtu pret„„kunguu v ļaudim
ir Blaumaņa satira? Gadsimtu kalpinatajs un kultu-

relais kungs tautas jēdzienā un izteiksmē paliek tik

niecigs un viegls kā no salmiem un tikai nosmiekls

ir vienigais cīņas līdzeklis pret tādiem tautas kalpi-
nātajiem. Blaumaņa satira stipri tuva vieglumā un

atjautibā tautas daiņu un pasaku satirai un, liekas,
līdz ar Blaumani ir nomirusi istā tautas satira un

atjautibā. Blaumanis, kā liels tēlnieks, ir savus tē-

lus cirtis mūžibas akmenī, un tie nekad nevar ne

pārveidoties, ne zust. Staigādami pa viņa dzejas
dārziem mēs redzam: tādam tev vajaga būt, latvieti!

Un tādam tev nevajadzētu būt, lai tu netiktu izmests

no savas tautas. Te Indrānu tēvs, Krustiņš, Noliņš,
Edvarts stāv nemirstigi, kādus meistars tos izveidojis,
un tikai latvietis var saprast Blaumaņa spēku un

ticibu.

Un beidzot Blaumaņa personiba, viņa tīri cilvecigā
vienkāršiba un labvēligais skats ne mazāk mūs saista

šais piemiņas dienās. Laimigs bija tas, kas Blaumaņa
draudzibas ēnā varēja dzīvot. Šim mīļajam draugam,
rakstnieku un rakstniecibas draugam, ceļam šodien

pieminekli visvairāk. Jo mākslinieka piemineklis
Blaumanim viņa paša celts un dzīvo līdz ar tautu
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lielisks un tuvs visiem, kas savu tautu pazīst. Es

pilnigi ticu, ka šodien pie Blaumaņa pieminekļa atklā-

šanas kapsētā ir klāt tiklab Roplaiņi kā ari Indrāni,

Krustiņi, Noliņi, Edvarti, Indrānu mātes, saimnieki

un saimnieces, puiši un meitas tādi, kā viņa drāmās.

Jo nav neviena, kas nebūtu jutis Blaumaņa darbos

lūkojoties: tāds es esmu! Pieminekli, kas tagad
tiek celts, ceļ latvju tauta pati. Pagātne
ar saviem gariem, ar savām sāpēm un cīņām, ar

stipriem un vārgiem, labiem un ļauniem paceļas no

tautas vēstures un sveicina savu dzejnieku viņa pie-

miņas dienās. Blaumanis palika uzticīgs savai

tautai līdz galam kā mākslinieks, un tauta mūžos

ieslēgs Blaumani sevī un paliks tam uzticiga. Cik

ilgi mīļa būs mums tautas pagātne, mīļš būs Blau-

manis, kas šo pagātni padarijis nemirstigu savos

darbos, savos cilvēkos.

Latviju un tautu ir sapņojuši un daiļojuši lielu

mūsu garigie cīnitaji, rakstnieki, mākslinieki gados,
kad vēl par mūsu politisko patstāvibu nevarēja cī-

nities. Viņu kapi pa lielākai daļai ir bez piemine-
kļiem un ari aizmirsti. Ceļot pieminekļus viņiem
tauta pierāda, ka ta apzinās to, kas ir viņas
stiprums. Tauta, kura atmet un aizmirst savus ga-

rigos cīnitajus, nav apziniga tauta. Ja pie mežoņu
tautām pastāv paradums pārceļoties uz citu dzīves

vietu nest līdzi savu senču kaulus, tad uz šo darbu

viņus spiež dziņa būt cieši saistitiem ar savu pa-

gāt n i un būt vienotiem. Kultūras tautām ir cits

svēts paradums: izcelt no aizmirstibas

savu labāko dēlu un cīnitaju garigos
dārgumus, arvien atgādināt un jaunus darit tautas

atmiņā viņu nemirstīgos darbus un nemirstigos vei-

dolus. Un tādu garu, tādu garigu vadoņu darbiem

un gaitām sekojot, tauta var droši iet savu ceļu uz

pilnibu. Kultūras tautām viņu kultūras centros ir

pieminekļu mežs, viņas mīl redzēt savus ģēnijus,
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dzejniekus, politiķus, karotājus par savām tiesibam,
redzēt ik dienas savās gaitās ejot. Viņas rāda to

savai jaunatnei un māca iet lielo ideālu ceļus. Mums

ir jāseko viņu paraugam, ja gribam savu kultūru

un mākslu mīlēt un ar to greznoties. Par laimi

mums ir vajadzigi daudzi pieminekļi garigiem cīnī-

tajiem, jo latvju tautai ir jābūt stiprai ar garigiem
spēkiem, tādēļ ka mēs neesam liela tauta. Blaumaņa

piemineklis, ko tagad noliekam tautas vidū viņa

dzimtenē, ir lieciba, ka tauta grib būt stipra un ba-

gāta ar Blaumaņa dzejas ideāliem un labprāt atmi-

nēties to, kas tik ļoti mīlēja tautu un tik daiļu at-

vēra pasaulei viņas zemnieku dvēseli. Un

vispatīkamākais ir tas, ka Rūdolfa Blaumaņa piemi-
neklis celts no tautas, ne no valsts līdzekļiem, kaut

gan ari valstij būtu savi pienākumi uzturēt dzīvu

ari savu garigo izdaiļotaju piemiņu tautā. Cilvēces

un tautu ceļos viss padots mužigām maiņām. Ar-

vien un arvien tuvojamies pilnibai zinātnē un mākslā

un ari cilvecibā. Nepametisim nekad vēstures

dzelmēs savus dārgumus, jo garigie dārgumi ir vie-

nigā manta, ko tauta var ņemt sev līdzi pilnibas ceļā.

Tagad ir Rūdolfa Blaumaņa dienas. Sveicināsim

viņa mīļo tēlu mūžibā. Viņš un tauta ir tik tuvu vie-

noti, ka ceļot dzejniekam kapa pieminekli, tauta ceļ

pieminekli ari pati sev.

Rūdolfa Blaumaņa darbi ir daiļš spogulis, kurā

tauta var redzēt savu seju. Nāksim jo biežāk lū-

koties šaī spogulī un uzglabāsim lielā meistara pie-

miņu dzīvu mūsu pagātnē un ari nākotnē.

„Latv. Vēstnesis", 1923.



MIĶELIS VALTERS (ANDREJS PAPĀRDE).
(50 gadu atskatam.)

Cik uguņu kalnos

Pāri tumšajām gravām
Te rokas dega darbā,
Ar smagu elpu
Šķēlās klints no klints.

Nu darits ir darbs,

Nu ugunis visur

Deg zilām liesmām,

Deg zeme, deg debesis.

Nu buram rotaiņām
Zelta jūra vizēs.

(An(ļrejs papārde XVL)

Šaī mazā dziesmā ir Miķeļa Valtera dzīve un darbs

miniatūrā. Viņa dzīve ir bezgala darbs, meklēšana,
cīņas. Bet viņa darbs un cīņas nav veltas. Viņš
ir sasniedzis, viņš vaiņagots no sava darba kā reti

kāds. Savā piecdesmit gadu dienā dzejnieks var

teikt: „Nu ugunis visur". Viņa mūžs patiesi var vi-

zēt kā zelta jūra. Viņa personiba izstrādāta no-

teikta, stipra un klasiski mieriga var noskatities ar

ieguvuma apziņu no dzīves kalngala uz tām ejam
un tekam, kuras uzlokās no tumšās lejas zilgos,
dzidros un mierigos augstumos. Miķelis Valters ta-

gad viena no īpatnējākām mūsu tautas personibam,
un viņa stāvoklis sabiedribā, tautā ir tāļu no māk-

slotibas. Viņš to iekarojis, iecīnijis. Viņa jūra vizmo

buram.

Miķeļa Valtera mūža sākums ir tāļu agrā atmodas

puskrēslā, no kuras nedaudz slaveni vārdi mums

māj. Kāds laiks tas bija! Tauta dusēja neapziņā.
Cīņas un uzvaras vēl bija gadu krēslā. Miķelis Val-

ters nāk no tautas strādnieku šķiras. Viņš dzimis

7. maijā 1874. gadā Liepājā kā strādnieka dēls. No

strādnieka dēla līdz personibai, kam ne tikai Latvijā,
bet visur Eiropā vārds un darbs, — kāds varens

gājiens! Un cik tur ceļu, cik domu, cik cīniņu! Vai-
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tera bērniba ir skarba, nežēliga. Viņš padots vie-

nigi sev un draugu labvēlibai.

Apdāvināts ar lielu gribas spēku, ar dzīvu, ekspan-
sīvu dvēseli un tieksmēm pēc tāļuma, Valters jau

agrā jaunibā, drīz pēc desmitā dzīves gada, sarauj
saites ar ģimeni, kuras aizvējā viņam nav ceribu tikt

tāļak. Tēvs viņu nodod Liepājas drāšu fabrikā, kur

zēns strādā ilgāku laiku. No turienes viņš pats mā-

cidamies sagatavojas un iestājas reālskolā. Tur ir

literatūras draugu latvju pulciņš, kas tam palīdz, šķir

viņa ceļu. Tur ir daudz tagad pazīstamu vīru: Sku-

biķis, Sumbergs, revolūcijas upuris Rolavs, Dr. Alksnis,
Bachmanis un citi. Viņiem skolā latvisks literarisks

pulciņš. To vidū ari Valters. Kad pulciņu slēdz,
Valters nododas jaunām atziņām ar vēl lielāku cī-

tibu. Viņš tiek apcietināts 1897. gadā, izbaida visu

cietuma administrāciju ar savu vareno dziesmu:

„Klau, saucējs sauc pie Daugavas". Tiek izraidits

līdz spriedumam uz Daugavpili. Nodots no kāda

pazīstama zocialista, viņš, zinādams ka draud vis-

maz gadi pieci izsūtišanā, aizbēg uz ārzemēm un

uzsāk studijas Bernes universitātē. Tas ir grūts
laiks. Jāpelna pašam viss nepieciešamais, kaut gan

labvēligi draugi to nekad neatstāj. Nāk apmeloša-
nas, viņu ienīst partijas varas vīri par viņa neatka-

rigo pētošo garu, kas negrib ņemt dogmu par savu

īpašumu, bet vienmēr meklē skaidribu un cilvecibu.

Ap 1905. gadu Valters Ciriķes universitātē iegūst
doktora grādu, aizstāvēdams savu disertāciju: „Tolstoi
nach seinen sozial-okonomischen, staatstheoretischen

und politischen Anschauungen". Tas ir ļoti nopietnu

studiju darbs, par kuru sabiedriba un Vācijas un

Šveices prese izsakās visai atzinigi kā par darbu, kas

apgaismo Tolstoja mācibas patiesā gaismā. Taī pašā
laikā Valters strādā pie zociali nacionāliem jautāju-
miem un noskaidro vēlākās lielās organizācijas —

Zocialdemokratu savienibas — mērķus un ceļus. Viņš
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strādā pie ārzemēs iznākošiem «Latviešu strādnieks"

un «Uz priekšu". Tur viņa pirmās domas par latvju
tautas autonomiju un par valsts un agrārreformu.
Ar savu noteikto gribu Valters toreiz runāja par
muižnieku zemju sadališanu bezzemniekiem ar tādu

skaidribu un noteiktibu, kā kad redzētu 25 gadus uz

priekšu tagad notikušās pārgrozibas.
1905. gadā pēc amnestijas, revolūcijas laikā viņš

parādās Latvijā un nosprauž Savienibas kongresā
Rigā nacionālo zocialistu tāļako taktiku un ceļus.
Drīz pēc tam viņam jādodas atkal uz Šveici un nu

sākas bezgaligo ceļa un atziņu gājiens. Valters no-

dodas valodu, mākslas un literatūras studijām. Te

viņš ir Šveicē, Parizē, Briselē, Ķelnē, Frankfurtē,

Romā, Florencē. Te viņš uzmeklē Zviedriju, Vāciju,
Somiju, lai studētu šo tautu vēsturi un literatūru.

Tas ir īsta moderna eiropieša ceļojums, kurā Valters

kļūst nosvērts atziņu vīrs, intims dzejnieks un valsts

zinibu bagāts novērotājs. Viņš saraksta grāmatas
«Florencē" par renesansas glezniecibu un «Lat-
viešu kritika mākslas un zinibu jau-
tājumos", ar kuru grauj paviršibas un frazu ba-

gātos, bet mākslas atziņās norobežotos Jankavu, Jan-

sonu, Līgotni un citus. Pēc šīs grāmatas parādiša-
nās pēkšņi sabrūk netikai «Vecie elki mūsu jaunākā
literatūrā" un «Fauni vaj Klauni", bet ari viņu au-

tori zaudē katru autoritāti pie mūsu inteliģences kā

mākslas kritiķi.
No 1906.—1915. gadam Valters iegūst neatsvera-

mas bagatibas dažādos Eiropas mākslas centros un

bibliotēkās. Var droši teikt, ka nav gandrīz nevie-

nas lielākas bibliotēkas, kur Valters nebūtu savos

vientulibas gados sēdējis, nav muzeja, kurā nebūtu

pētijis mākslu un nav nevienas literariskas vaj
zocialas kustibas, kuru viņš nepazītu un neno-

vērtētu.

1915. gadā, īsi pēc pasaules kara sākuma Valters
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ierodas Latvijā, lai aprunātos ar vadošām personām

par mūsu valsts un tautas mākslas nākotni. Viņš

jau pilnigi skaidri nojauž, ka Krievijai jāsabrūk un

domā par to, kas būs ar Latviju un mūsu tautu.

Pēc vācu ienākšanas Rigā, viņš izcieš kā varonis

ar latviešu lepnumu un eiropieša cēlumu vācu var-

mācibas pret mūsu kultūru un inteliģenci un vis-

grūtākos brīžos nebaidās teikt vārdus un dot žestus,

kuri atstāj dziju iespaidu pie vācu militārām aprin-
dām. Šaī laikā Valters ir ari galvenais demokrā-
tiskā bloka" idejiskais vadonis un noved to pie Tau-

tas Padomes un valsts deklarēšanas. Viņš nemēdz

lielities ar savām domam un plāniem, bet novēro-

dams virza tos uz priekšu un panāk mērķi.
Pēc valsts nodibināšanas Valters ir iekšlietu mi-

nistrs, un pateicoties viņa taktam, eiropejiski dis-

ciplinētam prātam un nacionālam lepnumam, izkjūst
uzvaroši cauri neievainots un vienmēr respektēts

pat no Golca un baroniem, visām klizmām. Pēc in-

cidenta ar Tautas padomi 1919. gada rudenī viņš

atstāj ministra vietu un tiek iecelts par sūtni Romā.

Ar to tikai sākas viņa politiskā karjera un šodien droši

varam teikt, ka nav otra diplomāta Latvijai, uz kuru

Eiropa skatitos ar lielāku cienibu un atzinibu, kā uz

Dr. Valteri. Viņa darbi Tautu savienibā un Latvijas

propagandas laukos ir neatsverami un sekmju ba-

gāti. Viņa pēdējais darbs, grāmata „L c 111 an d,
seine Entwickelung zum Staat und

die Baltischen Fragen", apgaismo pirmo
reiz mūsu politiskos jautājumus īstā gaismā un tik

bagāts argumentiem, domu skaidribu un sprieduma
noteiktibu, ka līdzigu tam grūti būs atrast visā Bal-

tijas jautājuma literatūrā. Un taisni nupat, Valtera

piecdesmit gadu svētkos, viņš ir iecelts atbildigakā
un svarigakā diplomātiskā posteni — par sūtni Parizē.

Tāds ir Valtera piecdesmit gadu plūdums īsumā

no putna lidojiena skatot. Literatūras un valsts vē-
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sturniekam, protams, te ir daudz interesantu sīkumu

un posmu un pētijumu.
Miķelis Valters mākslas un zinibu jautājumos ir

tikpat nopietni ņemams, kā valsts dzīves jautājumos.

Viņš par visām lietam ienīst divus pretējos polus,
kuri katru personibu attālina tiklab no mākslas, zi-

nātnes un politikas mērķa, kā ari no laba stila. —

Viņš ir dogmas un fantāziju ienaid-

nieks. Visa viņa dzīve un darbi tiklab dzejā, kā

ari politikā ir cīņa pret dogmu un pārak izlaistu

bezrobežu fantāziju. Vēl gluži jauns, iepazīdamies
ar marksistisko pasaules uzskatu un zocialdemokra-

tiskām dogmām, viņš uzsāk vēsas vīrišķigas kritikas

gaitu. Visos savos rakstos, sākot ar «Austrumā*
ievietoto «Cīņā par badu un tumsibu",
Valters ar dedzigu, cilvecigi brīvu domu apkaro sa-

stingušo zocialo problēmu, meklēdams un norādidams

uz jauniem, dzīvei piemērotiem principiem.
Noteikti un atklāti viņš piesaka cīņu dogmatiski

norobežotiem kritiķiem ar savu grāmatu «Latviešu
kritika mākslas un zinibu jautājumos* (Rigā 1908.).

Viņš pierāda, kā lielie frāžu varoņi un jaunākās
rakstniecibas smējēji paši nesaprot jautājumu, par

kuru tie raksta, ka tie noraksta savus spriedumus
vienkārši no Marksa vaj citu zociologu grāmatām,
nevarēdami paši tikt galā ar to, ko teikuši. Saī grā-
matā jūtams jauns dzīvibas un mākslas pulss, aiz

kura stāv jaunlaiku cilvēks, domātājs, brīvs no dog-
mām un sastinguma. Labāk ir maldīties nekā sa-

stingt! Kas var pārmest meklētajiem, kas paceļ
soģa balsi? Un nāk pie slēdziena, ka tas ir «tas

garigais tukšums, kas ir zemāks, nekā visas neprā-
tibas un visas vājibas. No šī tukšuma atskan laiku

pa laikam tikai smiekli. (Jansona, Jankava un citu

raksti, kuros tie ciniski izsmēja mūsu rakstniecibu).
Mēs zinām, tie nav vadoši dzīvibas pilni smiekli, tie

ir daudzkārt kretinu smiekli,* saka Valters. «Tikai
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šai tukšumā varēja attīstities mūsu pus-paskvilanta
pus-denuncianta tips, tikai te varēja ieperināties glu-
pibas un demagoģijas hidra. Mūsu jaunā garigā
dzīve atrodas aiz šī tukšuma. Pie tās mēs tiksim

vienigi neatlaidīgā patstāvigā pašdarbibā. Tas ceļš
ved uz mūsu zinibu un mūsu mākslu". Tā Valters

nobeidz savu minēto grāmatu. Ko mēs redzam šo-

dien? Viņa ticiba uz pašdarbibu, viņa gaišredziba
nav to vīlusi. Ne dogma bij tā, kas deva tautai

lielo politisko un kulturelo renesansu, bet pašdarbība,
meklēšana un neatlaidība.

Un rakstidams mūsu valsts piecgadu pastāvēšanas
svētku piemiņai savus novērojumus un atziņas, Val-

ters taisni uzsver, ka politikā un tautas likteņos
neder sapņošana, lieliskas ilūzijas vaj fantāzija, bet

vēstures priekšā ar panākumiem vienmēr kronēts ir

tikai neatlaidīgs nosvērts darbs.

Lūk, Valtera panākumu un personibas saturs:

vēss, nosvērts, pārdomāts darbs. Tas

dod stilu visai viņa dzīvei, visiem viņa rakstiem un

personībai. Valters neapgalvo un neuzstāda neko,

pirms nava sakrājis argumentus un noskaidrojis sa-

vas domas, ceļu un tad nāk kā novērotājs ar gaišu
eiropieša dedzibu un prātu. Tas redzams ari jo
skaidri viņa grāmatās: „F loren c c" un „Lell -

land und seine Entwickelung zum

Staat". Kā ari bagātajā ierosmu un pārliecību
radītā «Mūsu tautibas jautājums", kurš

nāca klajā taisni vissvarīgākā un bīstamākā tautas

ciešanu brīdī, kad bruka un cēlās tautu likteņi.
Bez šiem kardināliem darbiem Miķelis Valters

daudz strādājis presē, ka degošo jautājumu novēro-

tājs un zināšanām bagāts žurnālists. Viņš strādājis

galvenā kārtā «Austrumā", «Latvijā", «Līdumā",
«Druvā", «Latvijas Sargā", «Laikā", «Brīvā Zemē".

Bez tam daudzos ārzemju laikrakstos. Valtera vis-

pusība redzama no tā, kā viņš tikpat smalki un pil-
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nigi pārzin agrās renesanses glezniecību, kā somu

kultūru, vaj „zemniecibu kā tautas spēku" vaj ari

Baltijas agrarjautajumu. Bez tam viņš uzaicināts

lasit lekcijas vairākās augstskolās par valsts zinibu

jautājumiem un ari par kultūras un mākslas noza-

rēm, piem., Helsingforsā, Rigā. Ari Tautu savienibā

kā politiķis viņš dažos jautājumos tiek uzskatits par

autoritāti. Miķeja Valtera gaišais prāts, dedzigā

doma, takts un stils — tas ir īpatnēji latviska mo-

derna gara iekarojums un Valtera personā mēs va-

ram apsveikt vienu no savas tautas gaišākiem un

cienigakiem dēliem. Varbūt nemanot, bet nešaubigi
un tagad redzami ap Dr. Valtera mūžu un darbiem

ir saistita mūsu inteliģences uzmanība un daudzos

jautājumos pat apbrīnošana. Savos piecdesmit gadu
svētkos viņš ir uzvarētājs, bet mierīgs, nepretendē-
jošs un gatavs uz tāļakām cīņām un uzvaram.

Bez politiķa, zinātņu vīra un mākslas kritiķa Dr.

Valtera, mums vēl šaī personibā ir kāds mījš un

īpatnējs tēls — tas ir dzejnieks Andrejs Pa-

pā rd c. Un dzejniekā mēs redzam Miķeļa Valtera

dvēseli tai gaismojumā, kuru nedod ne zinātne, ne

politika. Te ir viņa intīmākā dvēsele. Te atveras
Valters kā impresiju un noskaņu bagāta, sēri-dzija
prieka un estētisku domu un izjūtu personibā. Kā

Andrejs Papārde viņš ir laidis klajā dzeju krājumus:
T a n t r i s (Hels'ngforsā, 1908.), Ēnas uz akme-

ņiem (Rigā, 1910.) un Mūžiba (Helsingforsā,
1914.). Visi minētie dzeju krājumi nes lielu stila

vienibu. Tāpat pēc formas kā satura. Un citādi tas

nevar ari būt grāmatās, kur dzejnieks dzīvo savā

pasaulē, kuru negrib un nevar mākslot vaj slēpt.
Te ir Valtera dzīve, — tas, ko neviens nav varējis

saprast, pēc kā neviens nav prasijis šo gudro un

piedzīvojumu bagāto zinātnieku un valsts vīru. Bet

atskatoties uz Valtera īpatnējo cīņu un vientulibas

pilno jaunibu, uz viņa bēgļa un meklētajā gadiem,
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mēs varam gaiši saskatit Valtera dzejās viņa dvēse-

les lidojienus, viņa agrās jaunibas rūgtos malkus,

sapņus, mūžibas domu un nākotnes meklētos ideālus.

Un tas nebūt nav bez dziļas nozīmes, kad pirmajam

dzeju krājumam „Tantris
tt

ir no Tristana un Izoldes

likts motto
...

von einem Kahn der klein und arm

an Irlandes Kūste schwamm. Saskatām tur Andreja

Papārdes mazo laivu, kura bezgaligos pasaules ūde-

ņos traucas uz savu daiļumu:

Gar mirdzošām klintim

Miglas plīvuros tērpts
Mans kuģis vakarā

Viens klejoja.
Švltrām mākoņi dega,
Mirdzēja putas.

Tālu aizgāja mans kuģis
Garām baltām klintim,

Dziļā, plašā jūrā.
Putu rotaļās, viļņu ēnās.

Reti mūsu rakstniecībā var atrast tik daudz auto-

biogrāfiska, kā Papārdes „Tantris" mazajās baltās

dzejās. Kas grib saprast Valtera dzīvi, cīņas un sē-

ras, lai atšķir šo grāmatu. Tur nav ne pārspīlējumu,

ne mākslotibas, tur ir pati dvēsele. Vietām viņā ir

dziļi impresionistisks virtuozs momenta domu dzej-
nieks. Bet momenta domas un izjūtas ir taisni tās,
kas visasāk dzeļ dzejnieka dvēselē un visgaišak uz-

liesmo izteiksmē. „Tantris" ir grāmata, kur mazas

domas un dziesmas, mazi daiļi brīži ir savirknēti ka

tekoša dzirkstaiņa pērļu rota, kas apdvēsta no dī-

vainām vieglām sēram un apslēptas dzīvibas rožu

smaržas. Tas ir dvēseles stāsts, tās dvēseles, kura

dzīvo, meklē un bauda acumirkļos un vientulibā.

Vietām neparasti intimi un aši sāpigi:

Vasaras nakti —

Rožu kvēlē

Nakts putnu dziesmaskan...

Bālā sejā

Smaids iedrebas, —

Skaititas, izsvērtas

Šīs übagu dienas.

LXI.
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Un dedzigi ašo :

Nāc, skauj savu karsto roku

Ap kaklu man pēdējo reiz —

Vaj dzirdi tu sēro dziesmu?

Nav dzīvei vairs stundu daudz.

„Tantris
tt LXII.

Tāpat dzeju krājumos „Ēnas uz akmeņiem" un „Mū-
žiba" taī pašā stila un satura vienibā ir Valtera

dzīves un atziņu viegli-sērais parfims, no kura iz-

dvašo dzejnieka dvēsele. Bet „Mūžibā" ir daža prāt-
nieciska doma, dažs spriedums, kas atkal norāda uz

Valtera cīņām ar dogmu un sastingumu. Tur viņš
runā par trulajiem, par vergiem, par domātajiem, par

gribu un mūžibu. Viņš smejas par cilvēkiem, kuri

grib visu redzēt — kā redz, dzirdēt — kā dzird, visu

saprast kā saprata vakar, bet neko necelt un ne-

laust. «Spriests kas sen jau, Tas jūsu galvās —

Tik galvas tās cilvēce Līdzi vairs neskaita". Te re-

dzams brīvibas, ierosmes, jaunu domu un jaunu ceļu

meklētājs. Izsmiekls sastingušiem un dogmatiķiem.

Mūžigs karš ar vergiem.
Bet bez šiem prātnieciskiem dzejas uzzīmējumiem

Andreja Papārdes dziesmās ir sava smaila estētiska

uzbūve, kuras galvenais saturs atturiba, dziļš sub-

jektivisms un vieglums. Ar Andreja Papārdes dzeju
var daudz ko izskaidrot Valtera dzīvē un personibā,
bet iedziļinoties pat saprast, lai teiktu: Valters ir

īpatnēja personibā, kas arvien uzticas saviem prin-
cipiem un apzinās savus mērķus un ceļus.

Valters stāv sava mūža pilnibā. Vērojot viņa pa-

gājušo dienu ceļus, viņa lielo erudiciju mākslas un

zocialos jautājumos un darba nopietnibu, ir jāsagaida

no viņa jaunas grāmatas tiklab estētikas un garigās
kultūras kā ari politikas laukos. Latviešu literatūra

ir devusi pēdējā gadu desmitā ļoti daudz. Bet netik

daudz nosvērtu un skaidru darbu. Miķelis

J. Akuratera kopoti raksti, XI. 13
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Valters var lepoties ar to, ka viņam neskaidru un

nenoteiktu vaj sausi dogmatisku darbu nav.

Pārliecibā, ka viņš ari turpmāk darīs mūsu litera-

tūrai godu ar saviem darbiem, ir jānovēl jubilāram

spoži saulaini un augļiem bagāti nākošie mūža un

darba gadi. Tie, par kuriem viņš savā „Mūžibāa

saka:

Aug saule, aug saule!

Nāk dzīve un asaras rimst,
Pār kalnu nāk mūža laime

Un klusu teic balss:

Piepildās likteņa diena.

„Latvju grāmata", 1924.



RAIMONDS DUNKANS.

[.

Raimonda Dunkana vārds un estētiskā teorija mūsu

mākslas pasaulē diezgan maz pazīstami, Daudz,

sevišķi priekš kara tika runāts gan par plaši pazī-

stamo dejotāju Izadoru Dunkan. Bet palika neap-

gaismots tas fakts, ka Izadoras Dunkan stipri īpat-

nējais klasiski-grieķiskais un vienkāršais dejas veids

ir būvēts uz Raimonda Dunkana teorijas un ka liela

daļa no viņas pasaules slavas ir iegūts pateicoties
Raimonda kā viņas skolotajā pūlēm un atziņām har-

moniskā vingrošanā.

Latvijā ir stipri izplatitas pēdējā laikā dažādas

dejas un ritmiskas vingrošanas zistemas, galvenā
kārtā Zaķa Dalkroza atvasinājumos ar dažādiem pa-

pildinājumiem un jauniem meklējumiem (piem. Bea-

trisas Vigner skola). Tas tikai norāda, ka pakaļ-

darinajumi atrod arvien vairāk piekritēju, neka

patiesais dziļākais pirmsākums. Jo pēdējais prasa lielu

apziņu, smalku un dziļu māksliniecisku nojautu un

par visām lietam iedves mi, ko kā galveno mūzi-

kas, dejas un dzejas conditio sine qua non meklē

Raimonds Dunkans savā skolā.

Raimonds Dunkans (Ravmond Duncan) ir

amerikanietis no ļoti vecas dzimts. Viņa senči dzīvo

jau četras ģenerācijas Amerikā. Viņš dzimis San-

Francisko pilsētā 1874. g. Viņa tagadējais māksli-

nieka darbs iesākās priekš vairāk kā divdesmit ga-
diem. Darbojies Atēnās, Berlinē, Londonā, Parizē,
Amerikā, lasijis lekcijas Kembridžas un Oksfordas

universitātēs, tāpat helenu universitātē.
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Parizē viņš 1911. gadā nodibina savu akadēmiju
(Academia Ravmond Duncan) un teātri savas māk-

slas demonstrēšanai.

Estētiska teorija, kuru sludina Raimonds Dunkans,

tāpat viņa teorijās sasniegtā ritmika un sevišķi deja
pārsteidz ar savu vienkāršibu un vingrumu. Viņa

atziņas būvētas uz harmoniska ritma pamata, kurš

samanāms katrā būtnē, dabā, kosmosā. Kā Dunkans

nācis pie šis atziņas, to viņš pastāsta savās grāma-
tās, kurās ari atrodama, kaut gan fragmentos, viņa
teorija par daiļām kustibam darbā un cilvēka ķer-

meni, par ritmu, muziķu, deju, poēziju, tautas dzies-

mām un darbu. Lai notvertu Dunkana pamatdomu
un principu, pievedišu dažas vietas no viņa atziņām,
kas ievaditu mūs viņa teorijās.

Grāmatā „La danse et la gymnastique" Dunkans

saka: „Pēc mana ieskata vārds ģimnastika (vingro-
šana) nenozīmē tikai muskuļu vingrošanu, bet cil-

vecigu kustibu. Vingrošanu, kurā ņem dalibu vienā

un taī pašā brīdi miesa un dvēsele, muskuļi un

prāts."
Rupjākās, brutālākās ģimnastikas veids ir kara

ģimnastika, kur cilvēks paliekot pilnigi savu kustibu

vergs. Sals kustibās redzams tikai praktisks brutāls

nolūks. Starpiba starp antisko vingrošanu un rota-

ļām un tagadējām sporta kustibam ir milziga. Mēs

meklējam klasisko mūzikas attīstibu, bet aizmirstam

klasiskas kustibas b ū t i b v.

«Jaunlaiku diska sviedējs grib mest savu disku

pēc iespējas tālāk, senlaiku sviedējs — ar vislielāko

noteikt ibu. Jaunlaiku skrējējs grib nonākt pie

mērķa pēc iespējas ātrāk, senlaiku skrējējs —

skriet ar visdaiļakām kustibam. Jaun-

laiku atiets vēlas pēc iespējas izrādit daudz spēka,
kamēr senlaiku atiets ir vēlējies izrādit šai aktā

visdaiļākās izjūtas un kustibas."

Uz šīs galvenās diferences pamata ir jādibina pa-
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tiesa harmoniska vingrošana. Un tādus vingrošanas
elementus Dunkans atrod vispirms darbā. Katrā

darbā, ar kuru cilvēks gūst dzīves eksistenci sev.

Tāpat ari katrā rotaļā.
Kustiba ir cilvēka dzīviba, viņa būtiba. Kustiba

ir ari visas dabas, visa kosmosa būtiba.

«Mēs esam dzīvas mašinas, kuru uzdevums ir

strādāt, kustēties. Bet mūsu kustibas nav tikai

vienigi ārigas, ar roku vaj kāju pārvietošanu no

vienas vietas uz otru, bet viņas ari izsauc mūsu

asiņu kustibu. Tur ietveras ari augstākas kustibas,
kuras sauc par dvēseles, gara kustibam."

Tur ir daiļuma, mākslas sākums.

«Visas mūsu tautas dziesmu melodijas, visa lielā

tradicionelā muziķa, kuru dzied mūsu tauta, nav

nekas cits, ka vārdos izteikta dejas kustiba. Visas

mūsu tautu rakstura bagatibas un daiļumi ir viņu
kustibu rezultāti."

Tāpat ari prātniecibā, domās.

«Viscēlākās Sokrāta domas, ši lielā cilvēka lielie

ideāli, nav nekas cits, ka viņa kustibu, viņa dejas

studiju mazi izteiksmigi rezultāti. Un es esmu pār-
liecināts, ka bez ritmiskas iekšķigas kustibas iespējas
mūsos mēs nevaram sajust Sokrāta patiesibas un

daiļumus, pie kuriem viņš mūs virza. Tāpat ari

visu lielu dievigu cilvēku daiļumi tiek vairāk vaj
mazāk pārdzīvoti no mums, ja gribam rādit, ka mēs

to sajūtam, ka tie mūs vada ar savām kustibam."

Konsekvence ved tālāk.

«Pēc manām domam visas zinātnes ir atkarigas
no kustibas idejām... Vaj jūs domājiet, ka kādam

lielam astronomam būtu iespējams izpētit zvaigžņu
kustibas un tās izprast, ja kustiba nebūtu viņā pašā?"

Tas pats ir ar ģeogrāfiskām, ģeoloģiskām zinā-

šanām. Visur tātad mēs jūtam kustibu dvēseli: darbā,

mākslā, mūzikā, dziesmā, zinātnē. Ritmiskā daiļuma
kustiba mums ir jāizjūt sevī un jāatrod — ta mums



198

dod atslēgu visiem daiļuma noslēpumiem. Pieminot

Froebeļa bērnu dārzus, Raimonds Dunkans nonāk

pie vissāpigakā mūsu ritmisko skolu jautājuma.

„Vaj jūs domājiet, ka jūsu skolās, kur kustibas,

ģimnastika, fiziskie vingrojumi ir ievesti kā līdzeklis,
nevis kā nepieciešamiba, ka tādas zistemas

pielietošana ir spējiga iedvest lielas sajūtas, lielas

emocijas, un ka tie, kuri to praktizē, ir spējigi izjust
dzīves lielās patiesibas? Vaj jūs nedomājiet, ka, ja

tagadējā cilvēce ir kritusi ļoti zemu, ja mēs jūtamies

ļoti riebigi, ļoti slimi un ļoti dzīvnieciski, ka tas nav

tādēļ, ka mēs neesam dabūjuši labu audzināšanu

kustibās? Mēs paši atzīstam, ka kustibu audzināšana

ir ļoti nepieciešama. Kādu zistemu izvēlēties?"

Te ir uzstādits kardināls jautājums. Uz šo jautā-

jumu dod spīdošu atbildi Raimonda Dunkana visas

dzīves meklējumi, atziņas un atradumi, uz kuriem

viņš dibinājis savu skolu.

Nebūs tādēļ lieki iepazīties ar šo dzīvi un meklē-

jumiem, par kuriem pastāsta pats Dunkans savās

grāmatās, sevišķi „La danse et la gymnastique" un

„Les Muses".

Jau būdams gluži mazs bērns viņš sāk nojaust
kustibu lielo un pārvaldošo nozīmi cilvēkā. Skolā,
kur jāmācas starpiba starp a un b, kur jāatrisina
aritmētiskie uzdevumi, viņam nepatīk. „Es gribu
rotaļāties ar bumbu kopā ar maniem biedriem," viņš
saka. Bet ir kaut kas jāmācas, lai varētu dzīvot.

Viņš iesāk mācities telegrafešanu. Bet tur dabū

kustēties tikai viena roka. Viņš sāk strādāt

tipogrāfijā, kur jau nodarbinātas abas rokas un kā-

jām ari jākustas līdz. Tālāk, nodziļinādamies kustibu

atziņās, viņš sāk ceļot kājām caur Ameriku no San-

Francisko līdz Ņujurkai. Tur ir jākāpj uz kalniem

un jānolaižas zemē un ikreiz ir citāda kustiba. Tur

viņš atrod bāzi savām nākošām studijām un atziņām.

Viņam ronas doma par to, kādai jābūt vingrošanai,
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lai ta būtu dabiska, ritmiska un saskanētu ar uni-

versuma mūžigo ritmu. Viņš savā ceļā sāk izprast
dabas un dzīvnieku lielo vienkāršibu, kuru tomēr

vada kāda dziļa harmonija. Viņš novēro malkas

cirtēju dzīvi mežā, viņš brauc kopā ar vēršiem va-

gonā līdz Ņujorkai, no turienes kuģī uz Londonu.

No turienes uz Parizi. Nekur viņš neredz dabiska

daiļuma vienkāršības. Visur ir mākslotiba, blakus

nolūki.

Tad viņš nonāk Epirā, Grieķijā. Tur viņš studē

seno grieķu rotaļu kustibas un tautas dzīvi.

«Tur muzejos es atradu uz vāzēm zīmētas veselas

kustibu sērijas, no kurām dažas līdzinājās manām

kustibam. Noguruma, sāpju, prieka, majestatiga spēka
kustibas. Es strādāju gadiem un gadiem, mēģinā-
damies paraugos no šīm vāzēm, kamēr es atradu

vienu lielu nepārtrauktu kustibu."

Tur viņš atrod lielos dabas likumus kustibam.

„Visi antiskie zīmējumi, viņš saka, „nav bijuši tikai

dekoratīvi, cilvēku vaj dzīvnieku figūru imitēšana,
kā tas tagad ir, bet līdzekļi izteikt kustibas.

«Beidzis manas studijas pie vāzēm, es gāju pie

zemniekiem, pie strādniekiem. Es redzēju, kā kalēji
sit dzelzi, kā amatnieki apstrādā koku. Es redzēju,
ka labu strādnieku kustibas, to strādnieku, kuri iz-

dvašo veselibu vaj mirdz priekā, līdzinās abzoluti

kustibam, kuras es novēroju uz grieķu vāzēm. Tas

novērojums man deva ideju sākt dabiskas vingro-
šanas zistemas uzbūvi."

Tādā zistemā viņš redz klasisko antisko mākslu

tradīciju atjaunošanu.

„Sī harmoniskas dejas māksla, dejas, kuras ietver

sevī vienkāršas, patīkamas, ērtas kustibas bez pre-

tenzijām panākt efektu. Šī māksla pavisam dabiska,
vienigā mums var dot patiesi simestriskas māksli-

nieciskas ekspresijas koncepciju. Viņa var būt lī-

dzeklis izdalit harmoniskas universuma kustibas dejā
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un izsēt viņas skatitajos. Tā aizrauti no šīs dejas
ritma skatitaji zaudēs slikto garšu iet skatities pro-

fesionālos dejotajos un dejotajās. Viņi sajutīs vēlē-

šanos dejot. Un mācisies dejot paši."
Lūk, ar kādām atziņām ir izskaidrojama Raimonda

Dunkana nesaudziga, reizām pat sarkastiska kritika

par tā saukto lielo, publisko dejas mākslu, teātri,

muziķu, dzeju.
Viss tiek izskaidrots un kļūst svētits tikai caur

harmonisko kustibu, no kuras pilna katra būtne,
cilvēka ķermenis un gars, universums.

«ledomājaties, ka mums izdosies ievest Parizē pa-

tieso deju. Mēs teiksim mūsu mūzikas mākslinie-

kiem: spēlējiet, spēlējiet labi, bet dejojiet taī

pašā laikā! Mēs teiksim mūsu lielajiem dziedā-

tajiem: dziediet, dziediet labi, bet Dievam par pa-
tikšanu dejojiet līdz ar to. Mūsu profesoriem mēs

teiksim: pavadiet jūsu runas ar deju. Dejojot dziesmu

vaj runu cilvēks sāk viņos dzīvot, sāk saprast to,
ko dzied, vaj to, ko runā, sāk dzīvot muzikālās vaj
runas vārdu izjūtās." (La danse et la gymnastique.)
Protams, dejai te jābūt dvēseles saviļņojumam ritmos.

11.

Ka viss ir deja, tāpat ari muziķa nav vairāk nekas,
kā zināmu ritmisku kustibu producēta māksla. Par

mūzikas būtibu nozīmi un viņas sakariem ar deju
Raimonds Dunkans izsaka savas atziņas grāmatā

«La musique et rharmonie". (Pēc lekcijas

helēņu universitātē 6. maijā 1914. g.)
Parasti mēdz domāt, ka zem vārda muziķa ir jā-

saprot instrumentu skaņas, koncerts, dziesma, deju

pavadijumi. Bet par mūzikas būtibu reti kādam

daļa. Dunkans uzstāda jautājumu: Kā jūs domājiet,
vaj Bēthovens ir liels komponists tādēļ, ka viņam

bija spējas dzirdēt vienkāršo dabas muziķu un šo

muziķu darit pieietamu publikai? Vaj tādēļ varbūt,
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ka viņam bija dziļas izjūtas un ka viņš tās izteica

skaņās? Vaj varbūt tādēļ, ka viņš skaņās izteicis

pats sevi? — Ne. Bēthovens ir liels komponists
tādēļ, ka viņš mums ir bijis kādas ārpus viņa
esošas mūzikas iztulkotajs.

Tas pats ir ar lieliem, ģeniāliem diriģentiem. Ne

tādēļ viņi ir lieli diriģenti, ka var labi rīkoties ar

savām rokam, ne tādēļ, ka viņi dotu mums jēdzienu

par muziķu, kad orķestrs spēlē vienā pusē drusku

stiprāk un otrā drusku klusāk. Vaj tādēļ, ka viņi

diriģē tā, kā Vagneri un Bēthovenu vajaga diriģēt?
Vaj tādēļ, ka viņi izjūt mūzikas emocijas un iespaidus?
Ne. Tādēļ, ka diriģents diriģē muziķu, kura aizku-

stina kaut ko ārpus mūsu dzīves un tāpēc,
ka viņa kustibās ir ietvertas dabas harmonijas ritms

un dabas kustibas.

Dunkans ir pārliecināts, ka daudzi konzervatoriju
direktori nesaprot izskaidrot, kas ir muziķa. Viņš
atminas piedzīvojumus Oksfordas universitātē, «mū-
zikas departamentā" (departament of music). Tur

skolnieki nodarbojoties vienigi diploma dēļ un mūzikas

būtiba viņiem paliekot pilnigi sveša. Viss, kas nav

technika — tas nepieder pie lietas, — viņi saka. Bet

patiesibā visas zinibu studijas vajadzētu attiecināt

uz vienu galveno: muziķu.

«Parasti mūzikas studēšanu saprot un praktizē kā

pirkstu ģimnastiku, kā spēju spēlēt daždažādus ga-

balus vienu pēc otra, vaj izpatikt modei, vaj izpildit
dziesmu, kuru visiem patīk dzirdēt."

Mūzikas būtiba paliek apslēpta. Apmierinās ar

viņas vārdu. Bet mēs negribam definēt mūzikas

vārdu, bet viņas būtibu.

Mūzikas būtiba ir harmonija. Muziķa ir visur, kur

harmonija. Tā tad muziķa un harmonija ir viens

un tas pats. Mums, lai sajustu harmoniju, ir dažādi

līdzekļi: mēs to varam ar acim, ausim ar citiem

jūtekļiem un līdzekļiem.
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«Bet ja muziķa ir harmonija (saskaņa) un nekas

cits, vaj tad nav iespējams sajust muzikālas emo-

cijas, dzīvot abzoluti muzikālā harmonijā, bez sakara

ar skaņu vibracijam, kuras dod mums tikai to pašu
iespaidu?"

«Novērosim tikai iespaidu, kādu uz mums dara

krāsu harmonija. Kas mūsos notiek? Emocija. Bet

kas tad ir emocija? Mūsu būtnes vibrācija.
Šo vibrāciju mēs saucam par sajūtam. Krāsu, ku-

stibu, skaņu harmonija dod mums to pašu emociju,
tadēj ka visas šīs harmonijas ir vienāda rakstura.

Tādēļ mūzikas studijām vajadzētu mācit saprast mūsu

ķermeņu harmoniju, mūsu gara, mūsu kustibu un

sajūtu harmonijas."

«Tādēļ, man liekas, — saka Dunkans, — ka mūsu

konzervatorijā mūzikas studijām vajadzētu tikt uz-

sāktam ar kaut ko, kas tagad netiek nemaz tur

praktizēts: ar ķermeņa kultūru, ar skaidru un daiļu

dzīvi, lai mēs būtu spējigi sajust šo lielo dievigo
harmoniju."

Cilvēki, kuros šī harmonija ir jūtama, sajutīs citādi

muziķu nekā koncerta zālē. Vaj tas, kas iziet mežā

pastaigāties, lai apbrīnotu dabu, jau pazīst un sa-

prot to? Vaj tas, kas iet skatities audeklus gleznu
izstādē, saprot jau harmoniju?

Bet kā iegūt šo harmonijas stāvokli un atrast pa-

tieso mūzikas būtibu? Lai to sasniegtu, ir jāstrādā
daudz sevī, ir jāsaskaņo sava dzīve ar dabas lielo

harmoniju, kas ir ārpus mums.

Un atkal tāpat, kā pie ritmiskas kustibas, tāpat
ari mūzikā harmonijas visapņemošo būtibu Dunkans

meklē pie sengrieķiem.

Sengrieķi ir sapratuši labi visu lietu būtibu. Viņi
ir izpētijuši harmonijas likumus. Viņiem muziķa ir

bijusi plašāka, svarigaka zinātne, nekā modernām

tautām. Muziķa ir bijusi viņu bāze visai
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audzināšanas sistēmai, tai sistēmai, kura

nemaz nelīdzinās tagadējai mūsu sistēmai. Tur ne-

mācījās tikai dzīvot, eksistēt, bet radit pašu dzīvi.

Ta bija sistēma, kura sakropļotus padarija daiļus,

tos, kuri nemācēja runāt, padarija daiļrunigus.
Tāda mūzikas sistēma nav izgudrota no kāda liela

zinātņu vīra, bet ir pašas dabas darbs, kura mācijusi
cilvēkus runāt, bet priekš runāšanas, jau agrāk,
dziedat, lai izteiktu dabas harmoniju.

No grieķu senās mūzikas Dunkans pāriet uz atse-

višķu tautu dziesmām, dziedāšanuun muziķu. Tikai

tautu dziesmās un mūzikā ir vēl uz-

glabājusies ta lielā dziļā harmonija,
kura rada patieso muziķu. Viņš izsaka

izbrīnēšanos, ka tiek aizmirstas franču zemnieku

dziesmas un «importēta" muziķa no Vācijas vaj

Itālijas.

«Man ir dziļa mīlestiba uz dažādo rāsu (tautu)

īpašibam. Es ļoti mīlu redzēt cilvēces tautas tādas,
kādas viņas ir patiesibā, kad īpatnējā gammā tās

izteic sevi citādi kā citas. Pēc manām domam ir

briesmigi redzēt, ka visas «kulturelas" tautas līdzinās

viena otrai, ka visas viņas grib runāt vienādā va-

lodā, piesavināties vienādas muļķibas, vienādus pa-

ņēmienus viņu darbibā. Man liekas, ka vienigais
līdzeklis katrai rāsai un tautai, ar kuru izbēgt no

«amerikāniskas" dzīves, ir, ka katra rāsa cieši

sargā savu valodu, savu īpatnējo tautu ģēniju, savu

muziķu."

Kādēļ? Tādēļ ka nācijās tāpat kā atsevišķā cil-

vēkā ir īpatnējas harmonijas un ritmi, kas pasauli
dara bagātu. «Importētas" mūzikas vietā vajadzētu
aicināt zemnieku korus dziedat samaitātai Parizei

savas dabas dziesmas.

(Te es atminos tos nedaudzos mēģinājumus ievest

Rigas dzīvē tautas dziesminiekus un tautas muziķu,

kā koklētāju Koratu. Mūsu īpatnēji nacionāla dzie-
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sma, kuru mūsu komponisti cītigi meklē tautā, ir

mūsu nācijas īpatnējas harmonijas dvēsele.)
Tādēļ ari muzikāla, tāpat kā ritmiska audzināšana

ir jādibina uz dabiskas lielās harmonijas pamatiem
un radikāli jātop pārgrozitai visai estētiskas audzi-

nāšanas sistēmai.

Raimonds Dunkans ir strādājis pie šīs jaunās si-

stēmas gadu desmitiem. Un viņš ir panācis pilnigas
sekmes. Uz augšā minētiem ritmikas un mūzikas

pamatiem viņš ir nodibinājis savu skolu (Academia
Ravmond Duncan), kurā ar saviem nedaudziem mā-

cekļiem aizsniedzis tīru, estētiski vienkāršu, bet ne-

pārspējami daiļu ar senās Grieķijas ģēniju apdvestu
dejas un skatuves mākslas pilnibu.

Bet lai saprastu to, ko vēlas Dunkans, katram ir

vajadziga ne tikai vingrošana un mūzikas harmonijas
izpratne, kādu prasa augšā minētās atziņas, bet vēl

kaut kas.

Šis vēl kaut kas ir nepieciešams un galvenais.
Bez ta nevar būt patiesa daiļuma, patiesas mākslas.

Ir vajadziga iedvēsme (Inspiration). ledvēsmi

Raimonds Dunkans sauc par katras mākslas vienigo
dzīvibu. Par iedvēsmes daiļumu viņš sevišķi izsakās

savā grāmatā „Les Muses" (Mūzas).
Cik drausmigi ir, kad cilvēkiem vairs nav reliģijas,

kad cilvēkiem nav vairs dzejas, kad viņi nav vairs

melodiski, kad viņi vairs nav iedvēsmeti! Tie

ir izdzimumi.

Darbojaties savā politikā, tirdzniecibā, nokārtojiet
jūsu meitu un dēlu precibu lietas, nodrošiniet jūsu
dzīves laimi, ceļaties rītos, ejiet jūsu darbos, sa-

tiekaties ar draugiem, — jūsu dzīve būs auksta,

tumša, neaugliga, ja jums reižu reizām nav ari mazi

iedvēsmes pilieni, ja jums nav sapņu, dzejas
melodijas un sirdsdejas.

«Daudz miljoni ļaužu piesauc šodien bagatibu,
laimi, bet es domāju, ka ar jums, mani draugi un
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mani dārgie mācekļi, mēs varam mums atjaut pie-
saukt mūzas, — dzeju, muziķu, deju, iedvēsmi, jo
vislielākā pasaules bagatiba ir atrodama pie muzam

un ne pie Pluto. Viscildenākais pasaules gars pa-

rādās iedvēsmes brīžos un nevis baudās, laimē

vaj greznumā.
Piesauksim tādēļ, šīs svētās meitas, šīs šķīstās

mūzas, lai viņas nolaižas no Olimpa augstumiem
mūsu mazajās istabās, mūsu mazajā intimajā dzīvē,
lai palīdzētu mums diendienā no rīta līdz vakaram

sajust pat netīribā, pat pagrimšanā, pat netikumā un

noziegumos, kuros mēs dzīvojam, kaut drusku grā-

cijas, kaut drusku daiļuma, kaut drusku iedvēs-

m c s".

Kā lielāko mūsu dzīves, bet sevišķi mākslas trū-

kumu un noziegumu Dunkans apzīmē iedvēsmes

trūkumu.

No šīs atziņas izaug viņa nesaudzigā un nežēligā
«oficielas* mākslas kritika, kuras dēļ viņš ieguvis
tik daudz nelabvēļu, pat ienaidnieku. (Kāda Dun-

kana glezna „La Chaire" (Miesa) šī gada Neatkarigo
mākslinieku izstādē Parizē tika brutālā kārtā sa-

griesta ar nažiem.) Tagadējā modernajā un „ofi-
cielā" mākslā Dunkans redz pagrimšanu un sastin-

gumu, tāpat kā mākslas skolās. Viss tas ir ārigs,
bez iedvēsmes.

Lūk, ko viņš saka piemēram par franču oficielo

teātri. «Es tiku uzaicināts noskatities „danse ma-

cabre" — nāves deju — jūsu otrā nacionālā teātrī

Odeonā. Lūk, kur mūsu iedvēsme, lūk, deja patiesi
cieniga, lai to redzētu, lūk liels daiļums 1 Un es

steidzos lai to redzētu.

Teātris bija pilns publikas. Mani draugi dzejnieki,
mani draugi muziķi, mani draugi mākslinieki un

mana draudzene — lielais pūlis. Es redzēju uz ska-

tuves aktierus, bet visā šaī pūlī, visā šaī masā ne-

kādas iedvēsmes, nekāda liela daiļuma, nekādas
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muzu grācijas, — tikai netīribas, banalitāte un rie-

bums; tikai personas, kuras grib piekrāpt publiku
ar lietam, ko tās nespēj saprast.

Jūs varbūt smejaties visu to redzot, redzot klaunus

izģērbtus kā mirušus, kuri spēra ar kāju uz skatu-

ves damam par muguru, lai saņemtu applausus ...

Tā pagrimst jūsu mākslas, tā pagrimst jūsu māk-

slinieki, tā pagrimst viss, kas sāk meklēt savas sek-

mes un slavu ārpus muzu valstibas!

„Lūk, grezns gleznotaja-mākslinieka ateljē, māk-

slinieka, kas ir liels, bagāts, labā slavā, aplenkts no

draugiem, krūtis greznotas ar goda zīmēm... bet

mūzas tur nenāk iekšā.

Maza, tumša, nabadziga darbnica sestā stāvā, sli-

migs, nabadzigi ģērbies, izsalcis mākslinieks — tur

dažu labu reizi nolaižas mūzas.

Lūk, dzejnieks pazīstams, ar lielu slavu, viņa grā-
matas ir bagatigi izdotas un lasitas, viņš ir akadē-

mijas loceklis, viņa ģīmetne ir visos žurnālos, kuri

izplatiti visā pasaulē. Bet mūzas nav redzējušas

viņa ģīmetni, mūzas viņu nepazīst.

Bet lūk, pa jūsu zemes putekļainiem ceļiem iet

kādreiz kāds klaidonis, nabaga ceļotājs, kurš, kad

viņš staigā zem kokiem vaj pāri kalniem, kad viņš
redz jūru, kad viņš dzird putnus, — saņem iedvēsmi

no muzam.

Vaj jūs nedomājiet, ka iedvēsmai, kura rodas mūsu

dzīvē, nav priekš mums lielāka vērtiba, nekā visam

citam pasaulē?"

Lūk, kādēļ visās mākslu skolās nav nekādas vēr-

tibas, ja tur nav iedvēsmes.

Darbā, dabā — tur mūsu personibā var atrast to

ritmu, kas tik nepieciešams lielajai harmonijai.

«Lūkojiet senatnes cilvēku iedvēsmi. Bet šī iedvēsme

nav viņiem iemā c i t a skolās. Šī iedvēsme viņiem
ir nākusi dzīves grūtumos un ciešanās."
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Lai sasniegtu to iedvēsmi, Dunkans propagandē
visas tagadējās kultūras noliegšanu.

«Jums nevajaga jūsu mazos bērnus ieģērbt plašos
svārkos ar mazām rožainām lentitem un tad vēl likt

mīkstos spilvenos un tad vest pastaigāties, rūpigi
tos uzmanit, sūtit tad viņus skolā, kur tie tiks div-

kārtīgi uzmaniti un kopti, viņiem dot knupiti līdz

divdesmit piecu gadu vecumam, tad sūtit tos māk-

slas skolā, vaj Sorbonnā un šolastiskās universitātēs,
kur viņiem tiks pasniegta atkal izglītiba ar knupiti,
jo ar to jūs tikai pavairosiet neliešus virs zemes."

Tikai dabā, brīvibā, viņi kļūs par nākotnes cilvē-

kiem un dos mums savas iedvēsmes augļus. Un

novērodams sengrieķu tēlus uz vāzēm un akmeņiem,
Dunkans nāk pie pārliecibas, ka visdabiskākās rit-

miskas kustibas un ari visdaiļākās ir tās, kuras

cilvēks izrāda un spiests lietot savā

ikdienas darbā. Bet sevišķi zemnieka, med-

nieka, kalēja, galdnieka un citu vienkāršo strādnieku

kustibas. Tādēļ, kā vēlāk būs redzams Dunkana

teātrī, kur tiek demonstrēta viņa ritmiskā skola,
visbiežāk tiek uzvestas dejas, kas sa-

karā ar darbu. Darbs ir rotaļa — pilnigakā,
graciozākā un dabigakā.

Ņemiet mūsu jaunatni un raidiet to darbā. Aiz-

metiet prom viņu grāmatas, spalvas, zīmuļus un

visus tos, šos mazos izpriecas un amizešanās daiktus.

Metiet to visu pie malas un liekat viņu rokās āmaru,

zāģi, lāpstu, austuves.

«Varbūt pēc visa ta jūs redzēsiet, ka līdzeklis,
kuru es jums ieteicu, lai meklētu muzu iedvēsmi, ir

ari ļoti dzīves praktisks līdzeklis, jo pēc visa ta man

liekas, ka mūzas ir ļoti praktiskas un ka viņas šad

un tad dod dzejniekiem iedvēsmi, lai dzejnieki mā-

citu cilvēkus dzīvot. Es domāju, ka viņas dod me-

lodisku iedvēsmi tautai, lai tauta dziedādama labāk

varētu saprast darba ritmiskas kustibas. Es domāju,
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ka viņas dod cilvēkiem deju, lai cilvēki dejodami
mācitos kustibas, kuras ir vēl daiļākas un cildenākas

kā dejas: darbu."

No pievestā būs redzams, uz kādiem principiem
un ar kādiem līdzekļiem Raimonds Dunkans dibina

savu estētisko teoriju un skolu. Dunkanam nav

grāmatas, kurā būtu ietvertas visas viņa atziņas un

sistēma pilnigi. Bet tās atrodamas šur tur viņa sa-

cerējumos. Bez jau minētiem darbiem katra intere-

senta vēriba jāgriež vēl uz sekošām Dunkana grā-
matām.

„Le vrai but dv travail", «Echos dc mon atelier",

„Promethēus
tt

, n
Thēokritos", «Orphēus", „Les travaux

D'Heraclēs", „La Beaute ēternelle" un «La Parole

dans le desert".

Bez tam Dunkans izdod periodisku žurnālu „Ex-
angelos", kuram polemisks, sarkastisks saturs par
mākslas un dzīves dedzigakiem jautājumiem.

111.

Savu atziņu izplatīšanai Dunkans uztur Parizē

savu skolu (Academia Ravmond Duncan) un demon-

strēšanai un mākslas sarīkojumiem privātu teātri

(Theatre Ravmond Duncan, 34, Rue dv Colisee).
Man bija izdeviba noskatities daudzas izrādes, kuras

atstāja īpatnēju un ļoti dziļu iespaidu. Pēc Dunkana

audzēkņu ritmiskiem uzvedumiem es sāku pirmo reiz

pilnigi izprast dejas lielo nozīmi un estētisko dai-

ļumu, kā ari viņu audzinošo iespaidu.

Vispirmais, kas sevišķi paliek atmiņā, ir lielas

diferences starp mūsu modernām dejas skolām un

Dunkana audzēkņiem. Galvenais mūsu moderno dejo-

tāju un dejas skolu audzēkņu demonstrācijai ir liela

nervozitāte, kustibu mistrs, kustibu komplicētais, bet

nezistematizetais raibums. Pie Dunkana audzēkņiem

turpreti — glezns miers, vienkāršiba, ekspresija un

daiļums. Kamēr mūsu dejotajās vaj lien no sevis
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ārā, lai tikai kustētos, lai virpujotu, lai apžilbinātu

ar saviem ritmiem. Dunkana dejās, liekas, nav ne-

kādas steigas, bet par to plastika apbrīnojama.
Mūsu dejotajām daudz ja izdodas viens vaj divi

momenti dejā, kuri būtu plastiski daiļi un baudāmi.

Dunkana audzēkņu dejās ikkatrs moments

ir visdaiļākā plastika. Ikkatru momentu

tur var pārvērst monumentā, ik bridis

ir statuja, kas valdzina ar savu dziļo ekspresiju,
kas apgarota no iedvēsmes.

Mūsu dejotajās liek galveno svaru uz kustibam,
uz daudzām nemitigām kustibam, un šis kustibas ir

kā daudzas liekas rindas dzejā, lai tikai izdabūtu

kaut vaj vienu vārdu, kurš ir dzīvs un daiļš. Un

galvenais — šīs kustibas ir meklētas, ne apzinigas.
Dunkana audzēkņu kustibas ir nosvērtas un galigi
izdomātas un izjustas. Caur to ari tiek panākta

dziļa mākslas bauda, kad šie tūkstoš momenti dejā
dod tūkstoš visskaistākās statujas, kuras savukārt,
virzitas uz vienu mērķi, padara visu deju par gleznu,
daiļu triumfa gājienu.

Ikkatrs žests, cik liels tas ari nebūtu, pat ķermeņa
pilniga nekustina jau vienkārši ar viņa pozu vien

ir bauda. Cik daudz grācijas var būt cilvēka ķer-

menī, to pirmo reiz var saprast, noskatoties Dunkana

audzēkņu uzvedumos. Un te lielais princips: nav

no svara kustibu ātrums, virpuļi, kustibu daudzums,

grūtums, bet viņu nosvērtiba un cēlums. Pat tad,
kad zināmā brīdī dejotājs nemaz nekustas, viņa mi-

mika, ķermeņa ekspresija, pavedina uz sajūtam, ka

viņa gars dejo tālāk un dod skatitajam to iedvēsmi,
kurā pats atrodas.

Bez tam pavisam atkrīt spožie apģērbi un kostimi,
plīvuri un lentas, ar kuriem moderna dejotajā aiz-

pilda sava ķermeņa nevaribu un nenosvērtibu. Tas

ir, ar Anatola Fransa vārdiem runājot — «garnējums,
kas par daudz slikti slēpj kūkas nabadzibu". Dun-

J. Akuratera kopoti raksti, XI. 14
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kana audzēkņi uzstājas vienkāršā grieķu uzvalkā,
kurš nebūdams pavisam uzkrītošs, dod galveno do-

minējošo vietu cilvēka locekļiem un ķermenim.

Deju saturs ir vaj emocijas vaj ari vienkārši darba

ritmi. Noskatoties Morisa, Robera, Aijas, Beatrises

Dunkan dejās, liekas, ka deja viņiem patiešām ir tik

rotaļa — ar tādu vieglumu un vienkāršibu viss no-

risinās. Kaut gan sistēmas piesavināšanai ir vaja-

dzīgi daudzi darba gadi un dejas būtibas izpratne.

Aija Dunkan (latviete) deva ļoti gleznus brīžus

savās antiskās dejās «La naissance D'Aphrodite"
(Afrodites dzimšana) un ritmos: Rytme phisique, (la

vie), Rytme metaphysique (principe) un Rytme psy-

chique (le rēve), bet sevišķi bakchanalā (Bacchanale),
kurš dod pilnigi senas tautas ekstaza noreibumu un

dievišķas dzīvibas ainu. Aija (Dunkan) Bertrand

(Dunkans savus audzēkņus apzīmē vienmēr savā

ģimenes vārdā) pie Dunkana uzsākusi savas studijas
1911. gadā Parizē. Pirmo reiz uzstājusies 1912. gadā
kurlmēmiem ar „Saulit' tecej' tecēdama" motivu.

Vislabākais Dunkana skolas reprezentants gan lie-

kas Roberts Dunkans, savās kara un ganu dejās.

Viņa skaistais ķermenis un muskuļu vingrums brīžam

dod abzoluta daiļuma izteiksmi. Tādas dejas, kā

„Danse en l'honneur dc Pan" vaj „Danse au soleil"

ieved skatitaju nemanot senā skaistuma pasaulē, kur

dzīve tikai pilniba un daiļums visā cilvēka ķermenī.
Dunkana audzēkņu dejas tiek pavaditas no fleitas,

arfas vaj pa lielākai daļai ar dziesmu vaj dekla-

māciju. Ļoti saistoši un oriģineli redzēt dejotāju
vienkāršas grieķu tautas dziesmas pavadibā («Bac-
chanale"). Kamēr pie mums bieži tiek dejota «muziķa"
no kaut kāda komponista, Dunkana audzēkņu deju
tikai pavada dziesma vaj fleita.

Kustiba, ķermeņa runa, ir visur pirmā vietā.

Pagājušā sezonā tika uzvests Raimonda Dunkana

sacerējums «Les fils d'Oedipe et Antigone", kurā viss



211

ir deja un katra aktieru kustiba uz skatuves ir pēc
zināmiem ritmiem dejota. Ne valoda pirmā vietā,
kā mūsu teātros, bet kustiba, ritms, žests

pirmā vietā. Valoda tikai pavadi jums, fons, uz

kura norisinās dejas kustibas. Teksts pa lielākai

daļai tiek deklamēts no kāda mākslinieka aiz kuli-

sēm, uz skatuves ir tikai ritmi, kustibas — vienalga

vaj ta būtu divkauja, izmisums, vaj mīlas mirkļi.
Te runā ķermenis, locekļi; ne mute, bet iedvēsme,
intimaka dvēsele caur kustibam, ne caur vārdiem.

Skaists ir Robēra Dunkana „Le Chasseur" (med-

nieks), tāpat «Pans un Atbalss". Grācija savienota

ar spēku. Morisa Dunkana darba ritmi ir skaista

demonstrācija tai atziņai, ka visdaiļākās kustibas

cilvēks var gūt fiziskā darbā. Viņš tēlo, piem.

zemkopi, kurš sēj, pļauj, kuļ, vēta un sagrābj grau-

dus sētuvē. Vienkāršiba, liels miers un darba laime.

Vispārigi jāsaka, ka Dunkana audzēkņu dejas ir

tik īpatnēji un ritmiski izvestas, ka atstāj neparastu
un paliekošu iespaidu — kas ir pavisam citāds, nekā

iespaids, kuru dabūjam no mūsu baletdejotājiem un

dejotajām vaj ari «rakstura" dejām.

Un iekšķigi gribas ticēt Dunkana — dzejnieka
vārdiem:

«Cilvēki ir mūžiga daiļuma vārdi un notis. Cilvēki

vairs nav mazi veikalu un politikas manekeni.

Cilvēki visi ir jauni, visi pilni ar ceribu, visi pilni
ar lepnumu, vīrišķigi un stipri; viņi dzied un strādā

uz mūžiga daiļuma augstajiem kalngaliem." («La
Beaute eternelle" — «Mūžigais daiļums".)

Jānāk pie gala slēdziena, iedziļinoties Dunkana

estētiskā teorijā un deju izpildijumos, ka grūti būs

iedomāties un uziet otru sistēmu, kas vaditu ritmisko

vingrošanu, deju uz lielāku pilnibu un daiļumu.
Raimonda Dunkana vingrošana attīsta spēku, no-

teiktību, smalku grāciju. Viņa pārvērš
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nebeidzamā dejā visu dzīvi, darbu,

sportu, atpūtu un mākslu.

Kā personibā Raimonds Dunkans ievērojams ar

savu daudzpusibu. Viņš ir dzejnieks un skolotājs.
Savus darbus viņš pats saliek un spiež rokas dru-

kājamā mašinā. Viņš ir gleznotājs («Hellenic Vase

paintings"). Viņš dod paraugus, pēc kuriem viņa
darbnicā tiek gleznoti uz zīda audumiem grieķiski

ornamenti, kas atstājuši lielu iespaidu uz apģērbu
dekorāciju Parizē. Viņš ir prātnieks, kurš savās

lekcijās un dialogos izsaka dažas oriģinelas un daiļas
domas par daudziem dvēseles un sadzīves jautāju-
miem. Viņš ir visdedzīgākais cīnitajs pret sistēmām,
kuras savos pamatos ir pseidoestetiskas un cilvēku

uzskata kā brutālu dzīvnieku, kas dresējams cirkam

vaj laižams uz skatuves, lai amizētu ar saviem trikiem

publiku. No viņa sistēmas varam vislabāk nojaust

pašos pamatos starpibu starp garu un dresūru, cirku

un iedvēsmi. Viņš uzskata katra cilvēka ķermeni
kā dievigu kustibu nesēju un pirmavotu, kustibu,
kas ir neatņemams cilvēka ķermeņa mantojums un

kurās dus dievibas spēki.

Mēs, liekas, stāvam acumirklī zem fiziskas kultūras,

vingrošanas, sporta, ritmisku skolu zvaigznes. Mums

ir jāuzmanās, lai nekristu pārspīlējumā un nedaritu

sevi vienkārši par dresējamiem dzīvniekiem, bet par

iedvēsmes nesējiem ari savā ķermenī. Nesen mēs

piedzīvojām, ka divas mūsu ritmisku skolu vaditajas
noskaidroja ar pārmetumiem viena otrai savu skolu

vērtibas. Neviens nedomās, ka tas notiek maizes

naida dēļ, bet gan «tīro mākslas principu
d ē ļ". Kura tad nu ir īstā sistēma? Man šķiet,
ka tie audzēkņi un ari audzinātāji, kas patiesi grib

kalpot estētiskai vingrošanai un daiļuma atrisinā-

šanai cilvēka ķermenī, daritu labi, ja painteresētos
vairāk par Raimonda Dunkana sistēmu. Varbūt tur

viņi vislabāk mācitos izšķirt deju no dresūras, mākslu



213

no snobisma. Pielikt piem. kājas pēdu pie pakauša
un apzīmēt to par ļoti grūtu žestu varbūt var, bet

kāds tam sakars ar klasisko vienkāršibu, dabiskumu

un estētisko emociju?
Par dažādām «fantāziju bagātām" skolām man

gribētos piekrist Dunkana aizrādijumiem par tuk-

šajiem kapseļiem. („Exangelos tt Mai 1924.).
Vislabākie mediciniskie kapseļi — īsta marka — esot

tie, kuri pilditi ar tīru gaisu. „Liekat savam aptie-
kāram izgatavot pilnigi tukšus kapseļus, ko ari ārsts

jums neparakstitu. Vismaz viņi jūs nesaģiftēs. Bez

tam viņi nemaksās dārgi."

Tāpat tas ir ar ritmikas skolām, kurām nav skaidro

klasisko muzikālo un ritmisko principu. Tad labāk

ļaujiet, lai audzēkņi ņem «tukšus kapseļus", ar tīru

gaisu tikai pilditus, tas ir, lai viņi rotaļājas dabiski,

darbā, priekā, sacīkstēs. Jo darbā (fiziskā)

pēc Dunkana atziņas ir visas estētiskas ķermeņa
kustibas vislielākā pilnibā.

Sevišķi ritmisko skolu audzēknēm, kuras grib
aizsniegt patiesu pilnibu, būtu nepieciešami jāiepa-
zīstas ari ar Raimonda Dunkana atziņām.

„Rituras ft

,
1924.





NACIONALAIS TEĀTRIS NORVEĢIJĀ.

Norvēģija, šī savādā zeme, seko katram atmiņās
līdz. Katram, kas ieskatijies viņas iemītnieku dvē-

seļu pamatbūtnē. Un šī pamatbūtne ir — nacionā-

lisms. Tas ir tas nesalaužamais skelets, kas varējis
caur gadu simtiem uzturēt mazo tautu dzīvu un

lielu — tas ir ari tas gars, kas apņem ari katru

svešinieku kā plašs silts vilnis.

Lūk, Kristi a n i ja. Galvenā pilsēta un karaļa
rezidence. Salīdzinot ar kaut kuru Eiropas pilsētu,

viņa nabadziga, bezkrāsaina, bēdiga un apkvēpusi.
Bet starp vienmuļigām namu rindām acis saista sa-

vādas ēkas, kuras masivas uzbūves un stila ziņā
kas neparasts.

«Kas šī būve?" prasiet kaut kuram gājējam. —

Nacionalmuzejs, Mākslas muzejs, Nacionalteatris,
atkal Nacionalmuzejs v. t. t.

Nesaprotami, kur varēja rasties naudas zumas,

lai šinīs pelēkās namu rindās paceltos pilim līdzigas
būves vienigi priekš nacionālām mantām.

Un ar sajūsmu stāstīs katrs norvēģis par savas

tautas mantām, par vēsturi, māksliniekiem un skal-

diem.

Es gribēju rakstit šoreiz tikai par teātri, tāpēc ka

vislielākais kontrasts šaī ziņā ir mūsu — latviešu

teātris. Kad jāatgriežas Rigā un jāredz mūsu teātra

stāvoklis, liekas, ka no ciema būtu pārnācis, kur

viss bija gaišs, silts un priecigs, bet te — tumšs un

salts.

Pastāvigi tautas teātri Norvēģijā ir tikai divi: Ber-

ģenē un Kristianijā. Citi ir vaj nu privāti uzņēmumi,

vaj vienkārši balagāni priekš lielās, «birģeliskās"
publikas.
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Uz galvenās, Karl-Johana ielas, pie pils parka,
apstādījumu zaļumā ir stilizēta masiva būve — Na-

cionalteatris. Un no pirmās dienas es zinu, ka tas

ir Nacionalteatris: ēka saista katra uzmanibu caur

savu vienkāršo un daiļo kompoziciju. Priekšpusē,
uz pelēka akmeņa balstiem, plaša veranda priekš
teātra publikas un verandas priekšā divi pieminekļi,
pelēki, drūmi un lieli: Ibsensunßjernsons.
Ibsens ir domātājs, Bjernsons — zinātājs, to norāda

viņu stāviens.

Viņiem ari novēlēts teātris, to rāda viņu vārdu

uzraksti teātra fasādē. Katrs akmens, katrs trepju

kāpslis pierāda, ka te strādāts ar vienkāršibu, māk-

slas gaumi un sajūsmu. Nava neka kliedzoša, pār-
moderna, rokoko, kā tas parasti vispāri pie sabie-

driskām būvēm.

lerunājos par teātri ar manu pazīstamu, norvēģu

dramaturgu M. Viņš it kā atdzīvojas.
«Vaj jūs vēl neesiet bijuši mūsu teātrī? Ne? Tad

jums visādā ziņā jāiepazīstas. Priekš jums būs in-

teresanti
...

Es runāju ar direktoru jau par jums.

Noejiet lītā ap divpadsmitiem teātrī, varbūt jūs da-

būsiet brīvkarti. Mūsu direktors laipns, mīļš cilvēks."

Kad noeju pie direktora, mani uzņem ļoti laipni.
Vilhelms Krags ir vēl jauns, drusku pāri trīs-

desmitiem, zimpatisks, skaists, inteliģents. Es sa-

gaidīju kautko līdzigu mūsu eksemplāriem, bet tad

man vajadzēja nosarkt par tādām domam.

Krags pats ir dzejnieks, novelists un dramaturgs
un jau ļoti populārs tautā. Sevišķi kā liriķis un stā-

stitajs. Viņš runā angliski, vāciski, sevišķi labi

franciski.

Dabūjis zināt, ka es no Latvijas, viņš tūlit iepra-
sās par latviešu traģisko likteni pēdējā revolūcijā
un izsaka sirsnigako nožēlošanu.

Vaj latviešiem ari esot teātris ? Vaj tautas drama-

turgi? Uz pirmo jautājumu meloju kā varēdams un
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apmierinājos, ka varu uz otro atbildēt kaut vienu

patiesu vārdu: Blaumanis.

Krags jūtas glaimots, kad pastāstu, cik Ibs c n s

bijis uz mūsu skatuvēm. «Būtu interesanti," viņš
saka «redzēt uz mūsu skatuves kautko no latviešu

drāmas."

Tad viņš griežas ar dažiem personigiem jautāju-
miem pie manis un tad saka:

«Nākat kad vien gribat un cik gribat un apskatā-
ties, kā pie mums ir. Mans inspektors jums dos

brīvkarti."

Un viņš mani iepazīstina ar teātra inspektoru
Kronu.

Es dabūju brīvkarti orķestra vietās un nu varu

novērot visu kas interesē.

Ka vēlāk dabūju zināt, tad priekš ārzemju rakst-

niekiem ir atvēlētas brīvvietas Nacionalteatrī vienu-

mēr un norvēģu pašu rakstnieki var apmeklēt izrā-

des bez maksas.

Pirmā izrāde, kuru man gadās apmeklēt ir pasa-
kaina skatu luga iz tautas dzīves «Fossegrimen".
Jau pašā pirmā cēlienā jūtu, ka tas viss notiek Nor-

vēģijā: dekorācijas ar kalnu rindām un sniega vir-

sotnēm, tad priedes un klints un visi tēli tautas ko-

stimos, tiklab vīrieši kā ari sievietes.

Tur ir mākslinieks ar pijoli, kurš savu mākslu

mantojis dziļi kalnu mežā pie ūdens kritiena. Viņu
sauc par meistaru-muziķi, jo kad viņš stāv (otrā cē-

lienā) pie ūdens kritiena mežā un spēlē, nāk ūdens

meitas un meža gari dejot. Tur ir mazie punduri,
kas šķūņos un rijās dzīvo, tur ir ari cilvēki, kas tic

stipri burvibas spēkam (Troldom). Mitu pasaule ir

tik dzīva kā sen senos mūžos Pat putna kliegšanai
ir nozīme — ta sludina vaj nu laimi vaj nelaimi.

Tad aina mainas. Trešā cēlienā ir kāzas pie ba-

gāta zemnieka. Tautas būvstils ir dekorācijās attē-

lots visos sīkumos. Raibie tautas apģērbi mirdz un
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viz. Ir veči ar krāsainām vestēm un gliemežvāku
pogām, ir meitenes ar lentām, īsos svārciņos, mēneš-

dzeltainiem matiem. Ir smieklu stāsti, runas un tra-

kas dejas, izaicinošas un bezbēdigas. Norvēģu deja —

visas mūzikas pamatbūtne; iz dejas motiviem rādija

Grigs savas nācijas muziķu. Un neparasts vieglums
un pārgalviba ir tiklab dejā, kā mūzikā. Dejo pat
vecis līgavainis ar savu jauno sievu. Bet vecās vi-

kingu asinis nava mirušas: kāzu dejā veco vīru-

līgavaini nodur tas, kam viņš mīļo paņēmis. Viss

tas vienkārši, pat traģiski.
Tad redzams pavēlnieks, zemnieks savā mājā, kurš

meitu aizdzinis tāpēc, ka „mester-spelemans" ar sa-

vām skaņām to iemantojis. Nepacietigs, patriarcha-
lisks un nervozs ir vecais zemnieks. Viens viņš grib
valdit.

Un tad jauna aina (5. cēlienā). Liels, dziļš mežs

ar sniegu apklāts. Ziemsvētku vakars un tāli zvani.

Nāk nabags meža zaglis-mednieks, nāk nabadzigi
bērni un runā par meža karali...

Un meža biezumos ir būda, tur dzīvo muzikants-

meistars ar savu līgavu, tur notiek izlīdzināšanās

un parādās atkal burvja pijole un garu dejas. Viss

tēlojums ir plastisks un pasakaini skaists. Vienkār-

šākās lietas tiek tēlotas ar tādu mīlestibu un māk-

slas gaumi, kā paliek neizdzēšamas atmiņā. Teātris

ir izpārdots, tukša vieta ir retums. Un kaut gan

lugas ar tamlīdzigu saturu tiek izrāditas reižu 20

sezonā, skatitaju nekad netrūkst. Skatitaji no visām

ļaužu kārtam, inteliģences tomēr vairāk. Bieži re-

dzami ministri, valsts vīri; nereti ierodas karalis un

karaliene; ir ovācijas, jautriba...
Kāda cita luga „Fjeldeventyret" ari no tautas dzī-

ves, ir tik pilna jautribas un raibu skatu, ka visiz-

lutinatakai publikai neapnīkst cauru ziemu viņā no-

skatities. Nevar atstāstit dzīvibas pilnos tēlojumus,
tie jāredz, lai zinātu, ar kādu mīlestibu aktieri dara
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savu darbu. Tīpu un tēlu dažadiba neizsmeļama,

sevišķi komiskās lomās.

Stipru, nospiedošu iespaidu atstāj drāma iz vidus

laiku dzīves „Anne Pedersdater", iz tiem lai-

kiem, kad vēl raganas dedzināja. Tur ir mācitaji un

biskapi, māņticigs ļaužu pūlis un mistiskas bailes

no raganām un ļauniem gariem. Pie baznicu zvanu

skaņām sākas drāma: ragana tiek ķerta: veca, sa-

līkusi sieviņa, jau asiņaina sadauzita no vajātajiem.
Un lugas varone Anne tiek apvainota par raganu

un sadedzināta, tāpēc ka ta vēlējusies sava vīra,

veca mācitaja nāvi, lai izvēlētos savu jaunibas

draugu... Šī reti dramatiskā luga pārvaldija gan-

drīz visu sezonu šī gada pirmā pusē un vienmēr

pie izpārdota nama. Reti apbrīnojama varoņu un

traģisku lomu tēlotajā ir jaunā aktrise Joha n ne

Dybw a d. Viņas tēlojumiem mākslas ziņā līdzigus
man ir bijusi izdeviba redzēt tikai Maskavas «Māk-
slas teātrī". Naivas un komiskas lomas iz tautas

dzīves, brīnišķi attēlo kāda cita ievērojama māksli-

niece Ogota Didrichsen kundze.

Tāpat kā aktieru tēlojumi, tā ari viņi paši stipri
izšķiras no mūsu aktieriem. Pie mums aktieri pa-

zīst jau pa gabalu no viņa miesas apmēra vien. Un

arvien ir tā kā nepatīkami satikties ar tāda apmēra
vīru uz ielas. Un arvien es esmu domājis par to,

kāpēc norvēģu aktieris nemaz neizskatās pēc «ak-

tiera"? Viņš ir inteliģents, dzīvs. Vispatikamakais
man bija, satikties ar šiem māksliniekiem, novērot

viņu dzīvi un idejas.
Ko visu viņi nava piedzīvojuši, lai kļūtu pie sa-

vas mākslas! Ņemšu piemēram teātra inspektoru,
komiķi Michaelu Kronu. Viņš ir bijis spiests,
nodoties dažādiem darbiem, viņš bijis par aptiekāru,
nodevies mediciniskām studijām, ceļojis un bijis par

aktieri Spānijā, Francijā, Anglijā, novērojis visu, kas

viņam varētu derēt. Bet vajaga redzēt, kad viņš
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uzstājas kādā nebūt komiķa lomā — cik dabiski

naivs un tomēr mākslīgi rutinēts? Viņš smīdina

publiku līdz asarām, bet savā dzīvē ir vientulis,

prātniecisks. Viņam līdzigu ir daudz. Tādus kā pie
mums Latviešu Biedribā — ar maz izņēmumiem —

var redzēt tikai uz balagānu skatuvēm.

Un aktiers ir ari stipri saistits ar publiku ārpus
teātra. Viņš to ir pelnijis un saņem publikas cie-

nišanu lielā mērā.

Kad Vakareiropā trako karnevāls, Kristianijā ir

aktieru svētki. Aktieru «svētki" ir notikums

tautas dzīvē, par tiem raksta laikraksti jau laiku

iepriekš un silti, ar sajūtu. Interesanti tas, ka pat
zocialdemokratu avizes raksta aizrādijumus un teā-

tra recenzijas, vislabākās atsauksmes par šiem «bur-
žuāzijas kalpiem", kā mūsu ideologi teiktu. Norvē-

ģis, būdams ari zocialdemokrats, aizsniedzis jau to

pakāpi kulturelā attīstibā, kur māksla vairs netiek

lamata, kur viņā redz visas tautas gara kultūru.

Aktieru svētki ir klāt. Sniegputenis un auksts

laiks, ziema. Bet uz galvenās ielās nakts tumsā deg
plīvodami divi ziedokļa veidā taisiti stabi. Lāpas
rāda ieeju svētku telpās.

Un kas viss tur nava sakrāts! Vispirms bazārs,
kur tiek izlozētas dāvinātas lietas. Tur ir veselas

grāmatu krātuves, rakstnieku kopoti darbi, dārgi
pulksteņi, pianino par vairāk simts rubļiem un ne-

skaitāmas citas lietas. Viss tas ziedots no tirdznie-

cibas firmām un privātpersonām. Tad visādas ma-

zas bodites ar saldumiem, papirosiem, cigāriem, vīnu.

Kādā sevišķā telpā skatuve, kur tiek uzvesti trakā-

kie gabali no visu tautu literatūras, no seno grieķu
un romiešu dzīves. Vēl kaut kur citur Appolo un

Bakhus krogs, kur uz mucām publika ieņem vietas,
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lai ziedotu ari šaī vietā savu artavu. Un viss pilns
ļaužu, smejas, dzied, pērk un pārdod.

Pirmā svētku dienā ierodas karalis ar galma ļau-

dim, noskatās izrādē un ziedo kādu lielāku zumu

aktieriem par labu. Šis aizrādijums pievelk daudz

ziedotāju un aktieru kasē plūst nauda no malu ma-

ļam. Visiem ir silti un labi. Aktieri gādā par jau-
tribu ar stāstiem, dziesmām un dažādām scenam.

Un beidzot, kad pēc nedēļas svētki ir galā un

ziedokļi vairs nedeg vakaros uz ielas — aktieru

kasē ir sakrājies 15—20 tūkstošu kronu (ap 10 tūkst,

rub.) un mākslinieki var bez rūpēm atkal nodoties

savai mākslai.

«Vaj teātris atmaksājas no pārdotām biļetēm un

vaj aktieri ir pietiekoši algoti?" es prasu kādam

žurnālistam.

«Teātris", viņš saka, «pie mums ir tau-

tas lieta. Ja tauta neziedotu, nekādi nevarētu

eksistēt. Mēs dodam katram māksliniekam tik daudz,
ka viņš var dzīvot vienigi savai mākslai."

Es atminos mūsu aktieru bada maizi un jautāju
sev, kas vainigs pie šo mākslinieku stāvokļa: viņi

vaj tauta? Ja tauta, tad — kāpēc?

Teātra sezona iet uz beigām. Izrādes beidz vēlu,

ap 15. jūniju. Tiek uzvesta viena, otra opera.
Kādā dienā uz afišām lasāms, ka tiek uzvesta V.

Gluka lielā opera «Orpheus". Kā paveiks šis ne-

lielais tautas teātris skaisto darbu? Vaj te nebūs

viņa vājā puse?
Bet ir jau gādāts par izpilditajiem. Orfeja lomā

viesošoties Vines galma teātra primadonna, francū-

ziete Ch. Cahic r. Priekš orķestra gādāti papildu

spēki, priekš skatuves — dekorācijas ...

Tomēr mani

ļoti interesē forma, kādā parādisies opera pie zie-

meļniekiem.
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Kad noeju pēc kartes, izrādās, ka teātris galigi
izpārdots jau dienu iepriekš. Inspektors Krons, smalk-

jūtigs un laipnis kā arvien, tomēr grib man izpalīdzēt.

„Es varu dot jums ieejas karti parketā. Vietu va-

riet ieņemt, kur atrodat. Varbūt ka tomēr būs iespē-
jams netraucēti noskatīties."

Kad nonāku izrādē, ļaužu straumes plūst pa kori-

doriem un ejam. Teātra programa, kā arvien pastāv
no astoņām lapām lielā formātā. Tās ir ziņas par

galveno lomu izpilditajiem; tad diezgan plaši pastā-
stits par komponistu un viņa darbiem, beidzot par

pašu uzvedamo gabalu.

Apmeklētāji izturas klusi, gaidoši. Nekur neredz

lielisko šokoladu ēšanu, kā tas arvien parasts pie

mums; dekoltētu damu — nevienas. Ziemeļnieku

spirgtums un dzīviba; vesela, vienkārša tauta pat
aristokrātu aprindās.

Orķestrs nava liels, bet labi noskaņots. Atminos

mūsu pilsētas vācu teātri un man liekas, ka pie
mums vairāk trokšņa un efektu, bet mazāk iekšķi-

gas sirsnibas. Neaizmirstams man ir fleitas kon-

certs elizijuma priekšspēlē, kaut gan to vairāk reizes

biju dzirdējis citur. Dekorācijas un apgaismošana
atstāj vislabāko iespaidu. lespaids no visa ir skaists,

vieglis, pilns iedvēsmas. Un man liekas, es vienmēr

būtu ar mieru labāk klausities operu šaī tautas teā-

trī, neka mūsu galvas pilsētu operu namos.

Man atliek tikai pateikties viesmīligajiem vadoņiem

par viņu pūlēm un laipnibu un — sapņot par mūsu

teātra nākotni.

Sezona ir galā. Bet aktieriem nava bezgaligo brīv-

dienu, kā pie mums. Pēc diviem mēnešiem (ap 15.

aug.) sākas atkal izrādes. Tiek gatavotas jaunas

lugas un sākas iestudēšana. Rudeņa sezonai no-

lemta lielā Ibsena allegorija „Pers Gints" Griga kom-

pozicijā. Publika jau gaida ...
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Bet ari īsais brīvlaiks nava tukšs. Tūlit pēc teā-

tra slēgšanas sākas viesu izrādes pa visu zemi. Tad

tiek uzvestas tautas lugas mazākās pilsētās no la-

bākiem „Nacionalteatra" spēkiem. Tauta gaida viņu

ceļojumus kā svētkus. Simtiem sanāks lauku vien-

kāršie zemnieki, meitenes un zēni un nolūkosies sa-

vos mitos un mīļos tēlos un aktierus pavadīs sirsnigs
apsveicinājums: nākat drīz atkal! Teātra māksla

ir kults, daļa no tautas dzīves. Tautas dvēsele nor-

vēģu teātrī parādās uz āru, tiek dzīva un liela.

Saprotama tad ari tiek norvēģu vienaldziba pret

viņu lielo dramaturgu Ibse nu. Norvēģis nemīl

par visām lietam prātošanu, filozofiskas idejas drāmā.

Viņam vajaga vaj nu lielas pagātnes ar varoņiem un

vikingiem un ar mistiku, vaj patiesas un vienkāršas

tautas dzīves. Priekš lielām idejām viņi daudz ma-

zāk izauguši kā mēs. Ibsena ideālus dzīvē meklēs

vispē d i g i tikai tad norvēģi, kad jau pie mums

viss tas būs elementāri jēdzieni.

Tāpēc ari Ibsena piemiņas diena martā pagāja
klusi un neievērojami. Nacionālais teātris tikai uz-

veda viņa ideju drāmu „Noru" (Et Dukkehjem);
teātris bija patukšs.

Turpreti Ibsena „Helgolandes varoņi" (Herma-
endene paa Helgoland) tika bezgaligi at-

kārtota kādā citā Fālstrema teātrī un arvien pie pie-
tiekoša skatitaju pulka. Teikas un varoņdarbi un

senatne tur ir, — lūk, mūžigi saistošais norvēģu
gara dzīvē!

Lai pasargātu teātri no tukšām izrādēm, tad Ib-

sena lugas netiek uzvestas vienumēr: sezonu atverot

rudenī ir teātrim tā sauktā „Ibsena nedēļa", tad tiek

uzvestas vairākas šī nepopulārā mākslinieka

drāmas —

un ar to Ibsens ir aizmirsts. Par viņa
idejām un ideāliem var sajūsmināties Eiropa cik pa-
tīk: norvēģis ņem no viņa tikai nacionālo.
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Kāpēc teātris Norvēģijā ir kļuvis par tautas ne-

pieciešamo vajadzibu? Kāpēc šī nabadzigā tauta

ir varējusi dot miljonus savam teātrim un nava ska-

tijusies uz praktiskiem labumiem? Es redzu

tikai vienu atbildi. Varbūt norvēģi ir apzinigi vaj

neapzinigi atzinuši vienigo patiesibu: māksla ir sil-

tumnicas stāds! Vienumēr un vienumēr ziedot un

dot, audzināt un kopt — tad atvērsies viņas brī-

nišķigie ziedi. Tā tas ir ar dzeju, glezniecibu, teātri,

ar visām dailem. Dibināt teātri uz akcijām, peļņas
nolūkā, ir pārskatišanās. Mākslinieks nevar būt al-

gots spēks — teātrim jādzīvo no tautas

labvēlibas, tad viņš ari dos tautai, ko

t a vēlas.

Otrs, galvenais prasijums ir: teātrim jābūt
nacionālam. Viņam jāatver tautas miti un dvē-

seles dzīve. Tad pildisies tukšās teātra zāles, tad

katra izrāde būs — dievkalpošana. Tā tas ir bijis
senatnē, tā ari tagad.

Un mūsu teātris atdzīvosies tikai tad, ja tauta

un mākslinieki atzīs šīs neapgāžamās patiesības.

„Salktis", 1908.



PAR NORVEĢU GLEZNIECIBU.

Ceļotajā piezīmes.

Kas novērojis triju ziemeļtautu (somu, zviedru,
norvēģu) gara dzīvi gleznās viņu mākslas muzejās,
tas zinās, cik stipri izšķiras pamatvilcienos viņas
viena no otras.

Somijas gleznieciba — mitoloģija un teikas. Tāpat

Helsingforsas „Atheneumā", kā ari citās mākslas mu-

zejās skaistākās gleznas smaguma punkts — miti.

Ap to aužas visu gleznu saturs un viņu būtne.

Stokholmas muzejās pārvalda vēstures sižeti, kara

gājieni, karaļi, šovinisms; tikai jaunākā laikā ma-

nāma tuvošanās ziemeļu dabai — nakšu gaišumam.
Norvēģu gleznieciba — viss viena slavas dziesma

dabai, puķēm un ziediem, fjordiem un gaiši blāzmo-

tām pusnaktim. Ja ir kur dzīves traģēdija vaj miti,
tad tā vien liekas, ap visu to vizētu un klusi dusētu

dzidrās debesis vaj kalnu rindas, un ka ne galvenais
būtu tas zvejnieks, kas laivā rīkojas dēļ savām dzī-

ves vajadzibam, bet fjords un salas un akmeņainais

krasts, uz kura zvejniekam stāv būda. Un ar šo

lielo dabas gleznu saaudzis nacionālisms cieši un ne-

šķirami. Viss tas dara norvēģu glezniecību tādu,
kāda tikai viņa var būt, oriģinela un ar stipru

īpatnibu. Norvēģu gleznieciba — Knuta Hamsuna ne-

pārspējami intimie dabas tēlojumi krāsās uz audekla

pārnesti.

Norvēģija bagāta ar mākslas muzejiem. Ir valsts

dažādu sabiedribu, pat privāti muzeji. Galvenākais,
kur reprezentēti vispilnigak glezniecibas darbi, ir

Nacionālais mākslas muzejs Kristianijā.
Krāsu spilgtums, kas redzams Norvēģijas dabā

un tautas apģērbos, jo dzīvi parādās ari gleznās.
Vispirms acis saista pulks gleznu, kurās redzamas

J. Akuratera kopoti raksti, XI. 15
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gaišas naktis vasaras vidū, vakara blāzmas, pulks

puķu. levērojamākie dabas gleznotāji — Haralds

Solbergs, Amaldus Nielsens, Edvards

Munchs, Hafdans Egedius, savādais, spēci-

gais krēslas un krāsu liniju virtuozs, miris tikai

22 g. vecs.

Viņu gleznās nava neka kliedzoša, spēciga, ja var-

būt neskaita — krāsu spilgtuma, bet savada ziemeļ-
zemes mistika. Ziedu laiks te ir tik īss — vienu,
divus mēnešus. Bet totiesu pilnigaks. Liekas, ka

gleznotāji tvēruši visiem spēkiem īso vasaru, lai pa-
daritu to nemirstigu gleznās. Un skatoties — aiz-

mirsti, ka ta ir glezna un ka ari patiesibā var būt

kas tam līdzigs. Ne, ta ir pasaku zeme, kur mūžam

zied mežābeles un ir zaļas nakts debesis un būdās

dzīvo valkirijas ar savām pasakām ...

Piemēram Solberga puķu dārzs ziemeļos „En Blom-

streng Nordpaa". Cik reizes es ari neietu muzejā,
man vajaga palikt un lūkoties šaī gleznā. Nabadzī-

gās pakalnes, plašs lauks, kāda būda un baltu puķu
bagatiba. Tas nava dārzs ne pļava, tas ir lauks no

baltām puķēm un no viņu bagatibas liekas, ka šis

lauks būtu sēts, kā pie mums rudzu druva. Acis

apreibst raugoties šinīs tūkstoš ziedos, kurus glez-
notajā technika darijusi neatšķirami līdzigus dzīviem,
dabiskiem. Un pār puķu lauku pamalē stāv polar-
saule, vasarā nenoejoša; tad ir ta sauktā mūžigā
diena. Bezgaligs miers, savāds saldums, priecigs
dzīvibas pulss jūtams no visa. Skaties uri saproti
tad ari ļaudis un viņu teikas un viņu mīlestibu pret
šo ziemeļzemi.

Un „St. Hansnat", Jāņu nakts! Viss ir tik gaišs
un viss pilns zelta spožuma: kalni deg un ūdeņi
blāzmo, pat zaļa puķu pļava ir zeltota un pa to iet

sievas un meitas, skaistas zelta nakts spožumā...
Munc h a gleznas ir tīrais impresionisms ar zili-

violetām zaļām naktim un baltām neparastām linijam.
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Viņa „Hvide Nat" — baltā nakts, ir viena no tipiskā-
kām muzeja gleznam dabas attēlošanā.

Amaldus Nielsens pieder pie vecākas sko-

las, bet viņa tēlojumi ir plastiskāki un reālistiski

nepārspējami intimi. „Ensomt Sted" — vientuļa vieta,
ir skaļš kalnu un ziedošu viršņu sauciens, kuri, tālu

no cilvēkiem, nozied tikai saulei un vasarai un tā-

pēc ari ir tik skaisti. „Hardangerfjord" un „Aften
ved Hvalserne" ir fjordu un ūdeņu tēlojumi nepār-
spēti no jaunajiem gleznotajiem plastiskumā un ma-

sas vienībā. Tādus skatus var gleznot tikai tas, kas

pats pieder šiem fjordiem un klintim, kura dvēsele

viņos dzīvo.

Bet kāpēc nosaukt vārdus? Tiem ir mazāka no-

zīme nekā pašiem darbiem. Un darbos nevar uziet

neviena, kurā nebūtu tikai Norvēģija, — vienalga, vaj

ziemeļu sniegos, vaj ūdens ziedu pulkos, vaj aizmir-

stās mežu paēnās. Dabas attēlojumi — visbagātākā
nodaļa muzejā un ari visskaistākā. Sevišķi ievēro-

jams tas, ka šie saules un ziedu gleznotāji radušies

tikai dažus gadu desmitus atpakaļ, bet visjaunākā

glezniecibā ir vienigi viņi, kas iemanto sev pirmās
vietas izstādēs. Varbūt pēc dažiem gadiem ar jaunu
spožumu tiks pārspēts viss līdzšinējais.

Blakus dabas gleznam, sava patiesiguma un kom-

pozicijas dēļ stādami skati iz Norvēģijas tautas dzī-

ves. Lielākais, nepārspētais meistars, kura vārds

katram norveģim pazīstams — Ēriks Veren-

skjo 1 d s. Viņa intimā tēlošanas spēja un krāsu

spēks, turklāt modernais dzīvais stils dod viņam
vietu starp pirmajiem jaunlaiku Eiropas gleznotajiem.
Un vienādi spēcigs un dziļš viņš kā dzīves tēlotājs,

tāpat ari kā portretists. Kad viņš izstādija savas

ģīmetnes šaī pavasarā Vācijā, secesijas izstādē, kri-

tiķi vienbalsīgi atzina, ka viņa māksla — ir pilniba.
Starp citiem viņa darbiem Kristianijas muzejā se-

višķi pārsteidzoši skaists „Bondebegravelse", — zem-
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nieka apglabāšana. Vienkārša, ar ziedošiem viršņiem

pieaugusi kapsēta, pieci, seši bērinieki, dzeltena smilts

un kapa racēji — tas viss sižets. Liekas, reiz reizēm

redzēts, bet te tik jauns un kluss un saistošs kā

brīnuma parādiba. Un diezin no kurienes dveš šī

Norvēģijas daba un nācijas tīpiskums, tā ka bez tā-

ļakiem paskaidrojumiem zini — tas var būt tā tikai

Norvēģijā. Nelielajā gleznā tik daudz traģisma, mi-

stikas, neizsmeļamā, kā cilvēka dzīvē. Tāpēc tik

daudz skatītāju vienmēr Verenskjoldam un tikdaudz

cienitaju. „Fra Telemarken" ir skats iz kalnu zemes ar

divām jaunām meitenēm tautas ģērbā. Dzīviba un da-

bas svaigums liekas ziedētu iz gleznas un pietiek kaut

tikai acu uzmetiena, lai saprastu, ka to ir radijis
liels mākslinieks, kam viss sokas viegli un svabadi.

No Verenskjolda portrejam visstiprākās — Ibsens

un Bjernsons. Nāktu prātā Lenbachs, ja Lenbacham

būtu Verenskjolda maigums, attēlojot pat visasākos

rakstura vilcienus sejā.

Verenskjolds strādājis milzigi daudz un strādā vēl

tagad. Ap viņa vārdu saistās spēcigais lauzums uz

impresionismu un zimbolismu visā ziemeļnieku glez-
niecībā, par viņu saka, ka viņš atraisijis gleznu no

visu skolu un strāvu vērdzibas. Nesen viņam stor-

tings piesprieda valsts goda penziju apm. 600 kronas

gadā, nolemdams līdz ar to atpirkt dažas viņa glez-
nas par valsts īpašumu.

Kāda starpiba starp norvēģu un mūsu gleznotajiem
(ņemot tos vispārigi Krievijā)! Pie mums Verenskjolds
un daudz citi no „progresivo

tt

patentkritiķu puses

sen būtu nosaukti par „izvirtušiem un slimiem de-

kadentiem", jo zināmu tā saukto „ideju" viņu dar-

bos ne vēsts!

Spilgts, kaut ne tik oriģināls ka Verenskjolds ir

Kristijans Krāgs. Viņam pulks žanra gleznu,
pilnas dzīves patiesibas. Vairāk dekorativa ir viņa

milzigā glezna: „Vikingi atrod Ameriku", kur stiprās
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krāsās attēlots vikingu kuģis, viņu apģērbi un cietie,
norūditie stāvi.

Oriģinels un plastisks ir Gustavs Vencels.

Viņš stipri nacionāls, krāsas biezas un spilgtas, tē-

lojumos daudz dzīvibas. Ļoti saistoša ir viņa „D an s

i Sāterdalen". Ta nav deja, tas ir viesuls —

aizraujošs, pilns elektribas. Meitenes ir dzīvibas pil-
nas un kalni klusi — kā mūzikā klausoties. Tech-

niskā ziņā loti smalks ir viņa „Frokost" — brokasts.

Ne mazumu pievilcigi ir Kr. Skredsvigs ar

savu lielo teiku gleznu „Meneskens son" — cil-

vēka dēls; iz tās dveš reliģiska sajūta un misti-

cisms. — Starp jaunākajiem māksliniekiem stipri at-

šķiras oriģinelais Gustavs Vigelands, gleznotājs
un tēlnieks. Viņa bronsas gravura „Helwede" — elle

ir darbs ar lielu fantāziju, kompozicijas smalkumiem

un dziļu ideju. Ideja liekas galvenais Vigelanda
darbos. Ta ir aizraujoša, pat šausmiga. Miesas un

dvēseles mokas ir attēlotas ar retu mākslinieka sa-

jūtu un pilnibu. Liekas, šie bronsas tēli visi kustē-

tos un — vaimanātu. Tāpat pilna uguns liekas viņa

statuja „Mand og Kvinde" — vīriets un sieviete.

Spēcigas ir viņa bronsas bistes: „Amaldus Nilsens"

un „Arne Garborgs". Vigelanda darbos nevar no-

skatīties ar vienaldzibu, viņš vienmēr pārsteidz ar

savu ideju plašumu, stilu un vienmēr ienes cilvēkā —

nemieru. Kā gleznotājs viņš dekorējis dažus privat
dzīvokļus Kristianijā. Uz viņu vēl skatās kā uz māk-

slinieku nākotnē.

Mitoloģija norvēģu glezniecibā ir

mazāk izmantota. Tomēr savs izteicējs gleznā
ir ari viņai — Gerhards Munte — mākslinieks

ar ārkārtigi attīstitu fantāziju. Viņa studijas iz mi-

tiem un teiku pasaules ir oriģinelas, zatiriskas un

maz linijās izteic ļoti daudz. Savā mākslā viņš vie-

nigais un individuels. Viņa galvenais nopelns un

nozīme norvēģu nacionālā dzīvē ir tas, ka viņš at-



230

dzīvinājis veco tautas būvniecibas stilu.

Līdz pat pēdējam laikam par to neviens neinteresē-

jās. Visas dzīvojamas ēkas tikpat uz laukiem kā ari

pilsētās ir stila ziņā loti nabadzigas, lepnākās no

viņām ir puslīdz grieķu vaj renesansa, sabiedriskas

būves — moderna stilā. Tāpēc sevišķi pārsteidz da-

žas jaunākā laikā būvētas viesnicas kalnos, privāt-

mājas vaj zemnieku būves. Savāds ēku stāvs, ro-

botie pakši, milzigās ģēveles ar koka izgriezumiem,
sevišķi pūķiem un spilgtā smagā krāsa. Sis stils

tagad stipri attīstās, no ta redzams, ar kādu dziļu
nacionālu nojautu viņa raditajs Munte kom-

ponējis pirmo zīmējumu. Norvēģu nākamajā kultū-

ras dzīvē viņam var būt plaša nozīme.

Kas pazīst plašāki lielo tautu mākslas muzejus un

māksliniekus, tam ieejot norvēģu dailniecibas zālē,
pirmā acumirklī varbūt viss izliksies mazs, niecigs.
Bet kas pazīst ari tuvāk šīs tautas dzīvi, zemi un

dabas savadibas, tas sapratīs to lielo dārgumu, ko

sevī nes visa norvēģu gleznieciba. Tur nava tad

neka sveša un tāla, nesaprotama, tur pukst tautas

sirds, tur katrs var teikt: ta ir — mūsu māksla.

Un vaj ne tāpēc ari mākslas muzejs tiek apmeklēts
tik daudz no visādu šķiru ļaudim. Man gadijās ne-

jauši uziet avizē, pēc kādas svētku dienas, ziņojumu:
~Vakar Nacionālo gleznu muzeju apmeklēja 2000 per-
sonas". Un tas pilsētā, kurā par trešdaļu mazāk

iedzīvotāju nekā mūsu Rigā! Redzams, te māksli-

nieks nava lieks, tur viņš ir patiess tautas māk-

slinieks, viņas dvēseles izteicējs. Un tauta to

saprot, ciena un — mīl viņa darbu.

Kad pārnāc domās uz Latviju un mūsu gleznie-
cibu — pesimisms un skumjas, kā salts ziemeļa vējš

uzpūš pār visu: pie mums tauta nedabū redzēt savu

mākslinieku gleznas un gleznotāji viņai — nevajadzigi.
Mācisimies un strādāsim!

„Salktis a

,
1908.



VALSTS UN NACIONALĀ KULTURA.

Mēdz domāt un teikt, ka galvenais valsts faktors

un balsts ir valsts bruņotais spēks, militārā vara.

Un ja jaunā Latvijas valsts ir tik grūtā stāvoklī, tad

to izskaidro vienigi ar bruņotā spēka trūkumu. Bet

šis apgalvojums ir pareizs tikai zināmos brīžos, asu

juku, karu un revolūcijas laikos. Pie modernas un

nacionālas valsts, kāda grib būt un ir ari Latvijas

republika, ir vajadzigs daudz vairāk kas, kā tikai

ārēja vara un iedzīvotāju daudzums, vaj teritorijas

plašums. Eiropā ir daudzas valstis, kuras iedzīvotāju
daudzuma un zemes plašuma ziņā stāv zemāk par

Latviju, bet ar pilnu tiesibu un lepnumu ir pastā-
vējušas un pastāv kā kulturelas, politiskas un na-

cionālas valstis — piem. Beļģija, Dānija, Šveice.
Ir pat jāsaka, ka normālos laikos, kad valda ne

vara, bet tiesibas, galvenais valsts saturs ir viņas
garigie spēki, viņas iedzīvotāju apziņa, tautas

tikumiskais saturs. Jo kas gan ir Dānijas vaj Beļģijas
militārais spēks? To var iznīcināt nedaudz dienās,
kā tas notika ar Beļģiju, bet tautas vēsture, viņas

augstās kulturelās īpašibas un vērtibas, kuras ta

devusi cilvēcei, ir nesagraujamas un lai tās glābtu —

Anglija un Amerika pacēla zobenu pret kultūras

tautu sadragataju Vāciju.
Tā tad — bez militārās varas ir kaut kas cits,

kas dod kādai tautai tiesibu gūt savu valsti, savu

neatkaribu. Un šis nepieciešamais faktors ir —

nacionālā kultūra To apstiprina vēsture visos

laikos un, kā sevišķi spilgts piemērs jaunākā laikā

te mums stāv priekšā Somija, kurai nebija pavisam
sava karaspēka, nebija plašu ekonomisku faktoru
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un kuru, tomēr, Krievijas nāvējošais centralisms un

pārkrievošanas tendences pat cara laikos nedrīkstēja
nomākt tikai tādēļ, ka somu kultūra un māksla bij
runājusi Eiropā par labu somu tautai.

Piegriežoties tagad Latvijai, kura kā valsts pašlaik
top, ir jājautā, ar ko gan Latvija kā valsts, un

latvieši kā tauta, grib pastāvēt starp daudzām tik

nomocoši lielām valstim, kuras tai kaimiņos? Vaj
tikai mūsu ģeogrāfiskais stāvoklis un dažas zemes

bagatibas dod jau šo tiesibu? Vaj mums ir ari na-

cionāla kultūra, kas cilvēcei nes ētisko un estētisko

vispārcilvecigo saturu jaunā formā? Ja tas mums

ir — Eiropas tautu sabiedriba nejaus tam izgaist
zem citu varu iegribas, nejaus tam noslīkt slāvu vaj

ģermāņu jūrā.
Mūsu garigā kultūra mums jau aizsniegusi tādu

pilnibu, ka ta vairs nevar tikt noslēpta no svešām

varam. Un taisni tas fakts, ka pēdējos desmit gados
zem Krievijas nomācošās, mūsu kultūru smacējošās,
varas, latvieši ir ar ārkārtigu spēku varējuši izteikt

savas garigās vērtibas — tas norāda, ka, būdami

brīva tauta savā nacionālā demokrātiskā valstī, mēs

varēsim radit nesalīdzināmi vairāk.

Latviešu nacionālā kultūra, kuras saknes meklē-

jamas tautas daiņās, mūzikā, teikās, vēsturē, ir jau

rādijusi savu renesansu. Un pie ļoti grūtiem un ne-

izdevigiem apstākļiem. Priekš tiem, kas pazīst
Eiropas tautu pēdējo gadudesmitu kultūru, mākslu

un zinātni — vienalga, pie kādas tautas tie nepie-

derētu, — nebūs sveši• vairs zinātnē — Valdens,

Balodis, Mūlenbachs, Smidts, glezniecibā — Jānis

Rozentals, Purvits, mūzikā — A. Kalniņš, prof. Vītols,
Melngailis, dzejā — Rainis, Skalbe, Eglits, daudz

citi, kuru idejas un estētiskie uzskati jau paliek par

mantojumu vispārigā kultūrā. Garigo spēku, pēc
mūsu tautas atmodas laikiem, ir mums bijis vairāk,
nekā dažai labai lielai tautai, bet līdz šim viņi visi



233

ir bijuši apdraudēti un gājuši bojā tādēļ, ka Lat-

vijai trūka neatkaribas.

Te mēs stāvam lielas traģēdijas priekšā, kas no-

risinājās pēdējos gadu desmitos Latvijā. Viss, kas

garigā ziņā bija labāks, tika uzsūkts no svešām

tautām. Daudzi mūsu mākslinieki un zinātnieki no-

slīka Krievijas ūdeņos, daudzi bija spiesti atdot sevi

citu tautu kalpibā vaj izklīst svešumā, lai varētu

eksistēt. Par šo skumjo laikmetu ir jāraksta vēsture,
lai Eiropas tautas redzētu, kurp aizplūda latviešu

garigie spēki un lai viņas pilnigi saprastu to netai-

snibu, ko mums nodarijusi Krievija un Vācija.
Pārkrievošanas un pārvācošanas tieksmes jo gaiši

raksturo tie piemēri no mūsu kultūras dzīves, kad

krievi ar lielu gandarijumu, savos mākslas alma-

nachos un mūzikas kritikās mūsu māksliniekus un

zinātniekus nosauc par „naš Vitoļ" vaj „unser Mei-

ster Purvit".

Latviešiem nebija valsts, kura kopotu mūsu kul-

tūru un pabalstitu to. Mūsu kultūra bija privātu un

atsevišķu cilvēku īpašums un tādēļ tika iznēsāta pa

visiem vējiem un šīs īpatnējās kultūras nesēji —

zinātnieki un mākslinieki — izgāja svešā kalpibā,
aiznesdami tur ari daļu no latviešu tautas gara.

Bet nacionālā kultūra jaunlaiku valstīs nava nekur

tikai privatlieta. Ta ir, blakus ekonomiskai varai,

galvenā valsts eksistences vara un tā-

dēļ valsts pienākums ir rūpēties par

nacionālo kultūru ar visiem līdzekļiem, kādi ir

valsts rīcibā. Visās nacionālās valstīs ir nacionālas

gleznu galerijas, nacionālas bibliotēkas, nacionālie

teātri un muzeji un nacionālās augstskolas, kas saņem

līdzekļus no valsts un tiek vaditas no valsts. Un līdz

ar Latvijas valsts nodibināšanos, viņas pienākums
ir sakopot tautas zinātni, mākslu, filozofiju, kā visas

tautas kopīpašumu un kā valsts kulturelo pazīmi,
sevišķos institūtos un pabalstit ar valsts līdzekļiem
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katru nacionālas kultūras iestādi. Kā katru atse-

višķu personu kulturelā sabiedribā uzņem viņa garigo
īpašibu dēj, tāpat tautas tautu sabiedribā tiek uzska-

titas par kultūrtautām, vaj primitivā stāvoklī esošām.

Un tadēj Latvijas republikai nedrīkst būt vienaldzigi,
kas notiek ar mūsu nacionālām kultūras vērtibam.

Ir jāgādā, vispirms, par to, lai mums tiek nacio-

nālas skolas un aug apziņa par mūsu valodas, dzejas,
tikumisko principu garigo spēku. Ir jāgādā teātri,
kuros tauta redzētu Raiņa, Blaumaņa, Fallija darbus

un netiktu ilgāk samaitāta ar kraukļiem",

„
Taigām" un citiem tumšiem leģioniem no Krievijas.

Valsts ir izņēmuma stāvoklī, valstij nav laika

tagad par to domāt. Bet valsts nedrīkst ne uz

mirkli aizmirst, ka viņas stiprumu un eksistenci,
ka viņas tiesibas grauj un posta ne tikai lieliniecisms

frontē, bet ari garigais, kurš iezogas ar „augstāko"
lubu literatūru un „augstāko" lubu zinātni Latvijas

pilsoņu garā, sevišķi jaunatnē un apdraud ne tikai

pilsoņu cilvecigo etiķu, bet ari valsts pamatus.
Mūsu garigā nacionālā kultūra ir spogulis,

v

kurā

ari valsts var redzēt savu garigo stiprumu. Šī na-

cionālā kultūra, ar kuru lepojas katrs, kas savu

tautu ciena, ir ari tas garigais zelta fonds,

kurš vienmēr nodrošina valstij iekšķigo lepnumu,
apziņu un attaisno viņas gribu būt un viņas cīņas

savas tautas labā.

Sargs", 1919.



MĀKSLAS AUTONOMIJA.

Pirmais mākslas gads tuvojas beigām. Ar lielu

intensivitati zeptembrī tika pasākta mākslas dzīves

organizēšanās. Šis gads ir devis mums sen sap-

ņotas iestādes — Nacionālo Operu, Nacionālo Teātri,
Valsts Mākslas Muzeju, mazas literatūras stipendijas.
Viss tas ir vēl tapšanā, ir tikai pirmie dīgļi. Paies

gadi, kad tie izaugs par neiznīcināmu svētbirzi mūsu

kultūras laukos.

Mākslas uzplaukšana nes sev līdzi lielas iezīmes

par vispārigu laikmeta un zināmas tautas atmodu. Šī

atmoda ir sākusies, orķestrs jaunai zimfonijai ir

noskaņots, priekškars ir uzvilkts mākslas skatuvei.

Mēs gaidām uzvedumu. Bet paies vēl laiks, kamēr

drosme pārņems mūsu tautu un māksliniekus un

politiķus — drosme neliegt mākslai viņas attīstibas

gājienu. Nevien neliegt, bet pabalstit to tādā mērā,
kā to prasa kultūras nepieciešamiba.

Daudz ko no pirmā gada ir mācijušies visi, kas

sakarā ar mākslu stāv. Tā ka valsts ar likumu

par Nac. Operu, Nac. Teātri un Mākslas

Muzeju ir atzinusi mākslas iestādes par valsts

iestādēm, tad uz priekšu sekmējot mūsu nacionālo

mākslu bieži būs jādabū valsts sankcija. Un te

pirmais gads jau rāda ari tos trūkumus, kas novēr-

šami mākslas dzīvē no valsts puses.

Vispirms — mūsu nacionālai mākslai nav vēl au-

tonomijas valstī. Administrativi ta vēl ir padota
kādai citai centraliestādei kā tās sastāvdaļa. Māksla

ir saistita ar zinātni un vienota vienā ministrijā. Un

tādēļ katrs valsts rīkojums mākslas labā, katrs budžets

tiek salīdzināts ar skolu, saimnieciskiem un citiem

budžetiem.
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Šī zistema nav piemērojama mākslai. Māksla ir

tik īpatnējs kultūras veids, ka salīdzinot,

iespiežot to kopā ar citiem kultūras faktoriem vienā

ministrijā nevar sagaidīt diezin cik lielu interesi

priekš tās. Mākslai tādēļ vajadziga auto-

nomija, vajadziga atsevišķa ministrija vaj
cits pārvaldes centrs, kurš būtu ļoti plašs pats par

sevi, ja ievēro dažādas mākslas nozares: muziķu,

literatūru, teātri, operu, glezniecibu, muzejus v. t. t.

Tādā autonomijā tad vairāk kā līdz šim jānodod
māksla to rokās, kas mākslu rada. Un mākslu nerada

likumi vaj noteikumi, bet mākslinieki, kuri līdz šim

nedabūja pilnā mērā ievadit mākslas nākošo gaitu

Latvijā.
Otrs ir materiālais pabalsts no valsts puses. MākslB

ir jāpadara tautai par obligatorisku priekš visiem,

tāpat kā skolas un izglītību. Mākslas izglītiba ir

augstākā pilsoņu izglītiba. Un ja valsts piešķir
līdzekļus zinātnei, tad jāpiešķir ari mākslai. Un tas

ir noticis. Bet ļoti mazā mērā salīdzinot ar citām

valsts attīstības vajadzībām. Nav bijis autonomas

svabadibas mākslai pašai uzstādīt savus budžetus.

Tas būtu jānovērš uz priekšu.
Latvijā ir daudz pilsoņu un politiķu, kuri pārmet,

ka mākslai tiek izšķiests daudz naudas. Ja mēs

viņiem ticam, tad mēs neesam uz eiropiska viedokļa
nostājušies. Uz priekšu mūsu budžeti šaī ziņā būs

vairākkārtīgi jāpaaugstina. Ja mēs tagad ap-

stājamies uz vietas, tad mēs grimstam. Vēl un vēl

būs mūsu pilsoņiem jāmācas un jāatzīst,
ka vismazāk drīkst rēķināt un skopoties
mākslas budžetos.

Mums kā tautai, kura nāk uz Eiropas, ari uz vis-

pasaules skatuves ir jāizteicas savās garīgās vērtībās

un kultūrā. Un to var tikai ar valsts apziņu, ka

māksla ir kultūras virsotne. Laikmetu radit

mākslā var tikai ar lielu aizraušanos, ar nodošanos,
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ar apreibināšanos mākslā. Tā tas bija pie Jūlija un

pie Leo Romā, pie „saules karaļa" Ludviķa XIV.

Versaļā, tā tas būs visur, kur kāda nācija vaj laiks

var un iespēj izteikties mākslā. Tas ir lemts mūsu

tautai.

lespiežot mūsu nacionālo mākslu līdz ar materiāliem

jautājumiem šaurās administrativās nodaļās vaj de-

partamentā, samazinot jau tā mazo budžetu, mēs

neka cita nepanāksim, kā mūsu mākslas nīkuļošanu,

apstāšanos, novīšanu.

Ar naudu mēs mākslu neradisim, bet kavēkļus no

ceļa viņas nesējiem noņemsim. Ir laiks. Par daudz

tie jau ir cietuši.

Tādēļ — autonomiju mākslai un dedzigos
kultivetajus nekas neaizturēs.

Bet varbūt šīs domas ir pāragras un bez protestiem
neka cita nemantos. Tad atliktos tikai vēl viena

cīņa — cīņa par atziņu. Un kas atzīs mākslas

lielo misiju, tas bez augšējā citus ceļus neatradīs.

„Jaunakās Ziņas", 1920.





PAR KULTURAS FONDU.

Ar Mākslas departamenta likvidēšanu mūsu nacio-

nālā māksla izslēgta no valsts darbibas apjoma un

paliek ~privāta lieta". Valsts turpmāk atsakās no

saviem pienākumiem mākslas lietās, izņemot mākslas

skolas. Nacionālo operu un Nacionālo teātri, kurus

uz valsts rēķina dibināja un uzturēja, tagadējam vir-

zienam turpinoties, drīzumā ari „noņems no valsts

pleciem", kā lieku balastu.

Ir daudz runāts pēdējā laikā par privatiniciativi
dažādās dzīves nozarēs un valsts uzņēmumos. Pirmo

šai „privatiniciativei" nodod tagad mākslu. Bez šau-

bām, šis likvidēšanas process atstās iespaidu uz

nacionālās mākslas gaitu. Vadošie mākslinieki būs

spiesti nākt pie atziņas, ka ari jaunā Latvijā viņi

padoti visādām varbūtibam, cīņām un nejaušibam,
kamēr techniskos un utilitāros pasākumus valsts

pabalsta materiāli un aizsargā ari likumos.

Pēc dažām likvidacijam nu atliek vēl kautkas nelik-

vidēts. Tas ir — Kultūras fonds, kura kapitāli
nolemti vienigi nacionālās kultūras un mākslas vaja-
dzībām. Kultūras fonda zumas savāktas vienigi no

dzelzsceļu biļešu nodokļiem, un iztaisīs gadā varbūt

dažus desmitus miljonu. Izlietojot šīs zumas taisnigi
un saprātigi, tas būtu manāms pabalsts mūsu māk-

slai un māksliniekiem.

Nav zināms, kad galigi formulēs likumu par šo

zumu izdališanas kārtibu. 1) Bet tagadējais pagaidu

stāvoklis, bezzistemas rīciba var novest pie ta, ka

l) Ir baumas, ka Kultūras fondu vadišot politisko partiju
priekšstāvji. Tādā gadijumā, protams, visu izšķirs „partiju"
attiecibas, ne mākslas principi.
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ari šo pedejo kultūras pabalsta veidu izbeidz, pie-
dalot ari to, varbūt, kādai skolai.

Mums, kuri cīnāmies par nacionālo kultūru nacio-

nālā valstī un pazīstam kultūras un mākslas vaja-

dzības, atliek atkal tikai — protesta ceļš, jo mūsu

padomi un vēlēšanās vienmēr ir augšā uzskatitas kā

valstij nederīgas, pat kaitigas sapņotāju fantāzijas.

Kultūras fonds ir sakrājies no tautas piemaksām
un tādēļ ir savā ziņā — tautas ziedojums kultūrai.

Šo ziedojumu ir devuši dažādu uzskatu ļaudis un

tādēļ tas izlietojams visaugstākā mērā bezpartejiski;
Kultūras fonda zumu izdališanā nedrīkst būt nekas

personisks, nekādas grupas vaj virziena labpatika.

Bet kas notiek? Ir kāda padome, kura dod aiz-

rādijumus pilntiesīgai varai, kam jāpiešķir pabalsti.
Un viņus piešķir. Bet kam un kādiem mērķiem?

veicināšanas biedrība" piem. pat nodanco

daļu no fonda zumam tikai tādēļ, ka personigs

iespaids bijis labvēligs, un neraugoties uz to, ka

Riga jau tā pārpildita „baleta studijām" un danču

grīdām. No šīs biedribas darbibas pārskata redzams,
ka ta nes kultūru tautā ari ar „zirgu kustibu izrādī-

šanu bez attiecigas filmas", ar „Žīds sprostā" un

„Amerika pirtī" izrādēm dažādos Latvijas stūros.

Ja mēs nebūtu pie visa ta jau pieraduši — būtu jā-

smejas līdz asarām. Bet mēs vairs nevaram smieties,
jo Kultūras fonds atzinis šo nepieciešamo „kulturu"
tautai ar to, ka izsniedzis pabalstu minētai biedribai.

Bet taī pašā laikā nopietniem māksliniekiem un zināt-

niekiem vajaga „izlaust pašiem ceļu", jo tie nevar

saņemt Kultūras fonda pabalstu ārzemju ceļojumam.

Piemēru, kad Kultūras fonda līdzekļi daliti bez

zistemas un nopietnas pārbaudišanas, ir vairāk. Pa-

tiesi nacionāla kultūra un māksla no ta maz labuma

mana. Lai Kultūras fonds panāktu savus mērķus,

vajadziga cieša noteikta zistema viņa kapitālu izlie-
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tošanā. Nekādus personigus protažejumus, nekādus

zubjektivus iespaidus.

Vajadziga Kultūras fonda padome. Bet

šī padome nedrīkst būt iecelta, ja Latvijā grib sa-

prast vēl neatkaribu un bezpartejibu. Šī padome,

ja ta grib būt lietišķa un kompetenta, izvēlama

zinātnes un mākslas organizācijām. Viņā varētu būt

priekšstāvji no zinātnes, literatūras, mūzikas, glez-
niecības un teātra. Šīs padomes rokās tad nāktu

visi lūgumi dēļ pabalstiem no Kultūras fonda, tos

taisnigi pieņemtu vaj atraiditu ar vienkāršu nobalso-

šanu pēc tam, kad tie noskaidroti un pārrunāti ko-

pigās sēdēs.

Pastāvot tagadējai iecelšanas kārtibai ari Kultūras

fonda padome varētu pārvērsties par personigas drau-

dzibas vaj pazīšanās labdarigu iestādi, — bez vēla-

mās nozīmes priekš mūsu nacionālās mākslas un

kultūras. Kultūras fonds ir pēdējā materiālā saite,
kas saista nacionālo māksliniecisko inteliģenci ar

valsti. Vaj birokrātisma šķēres ari to pārgriezīs un

pametīs kultūru „personigai iniciativei" — to gaidām
ar lielu interesi.

«Jaunākas Ziņas", 1921.

J. Akuratera kopoti raksti, XI. 16





MŪSU GARIGĀS KULTURAS JAUTAJUMI.

Tautas Padomē nupat uz dienas kārtibas ir likum-

projekts par Nacionālo Operu un Nacionālo

Teātri. Šis abas iestādes jau darbojas, un tiklab

mākslas ziņā, ka ari kulturelas reprezentācijas gadī-

jumos un kultureli-nacionalas propagandas ziņā ar

savām kareivju un skolnieku izrādēm ir izpelnījušās
vispārigu atzinibu. Tagad TautasPadomei jāsankcionē
šis iestādes kā valsts iestādes, jāsaka, ka māksla

ir nepieciešams faktors mūsu valsts uzbūves un ra-

dišanas darbā, tikpat nepieciešams, cik saimnieciskā

atjaunošanās. Un līdz ar to jāsankcionē izdevumi

par Operu un Teātri — izdevumi tieši nacionālai

mākslai.

Nešaubos par to, ka ari tagad, tāpat kā līdz šim,
būs pilsoņi, kuri uzskatīs šos izdevumus par lieku

greznibu vaj pat nevajadzigus. Arvien tā ir bijis

un arvien tā būs, ka mākslas lieliskais iespaids un

spēks kļūst redzams tikai vēlāk, pat daudz gadus
vēlāk pēc tam, kad māksla savu vārdu teikusi. Vese-

las tautu kustibas, lieli spēka avoti, nesalaužami

ieroči un iedvēsmes var glabāties mākslas darbos —

mūzikas, dzejas, vaj glezniecibas darbos. Varētu

minēt te renesanses laiku ar ta sekām pie jaunākām
tautām. Ibsena dzejas darbu nozīmi Norvēģijas po-

litiskai nākotnei un sevišķi Raiņa mākslas darbu

nozīmi priekš mūsu tautas un valsts. Tādu

piemēru tautu kultūras vēsturē daudz. Tādēļ nebai-

doties no tiem, kuri nav nākuši pie atziņas par

mākslas nozīmi priekš tautas nākotnes, šodien gan

varam runāt par mākslas pabalstišanu no valsts pu-

ses atklāti un ar labāko pārliecibu. Un tādēļ ari

budžeti priekš šīm mākslas iestādēm būtu jāpieņem
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bez principieliem iebildumiem. Bet neaizmirsīsim,
ka mums bez neapzinigiem nacionālās mākslas preti-
niekiem ir ari apzinigi, es domāju tie, kuriem lat-

viešu kultūra un latviešu māksla ir nepatīkama

lieta, jo tas viss nostāda Eiropas priekšā mūsu tautu

cēlā un augstā vietā.

Ne bez intereses tādēļ būs sekot Tautas Padomes

debatēm šais jautājumos.
Bet Opera un Teātris tikai viens mūsu nacionālās

mākslas veids. Bez tiem nāks citi — mūzikas, gleznie-
cibas, daiļliteratūras, valstisku institūtu nodibināšana.

Tauta, kura ir iespējusi paveikt tik grūto valsts orga-

nizēšanas un radišanas darbu, tauta to sev var atļaut.
Ari no materiālās puses skatoties, šo visu mākslas

iestāžu nodibināšana ar valsts līdzekļiem var nest

tikai ieguvumu valstij. Piemēram, mākslinieku glez-
nas un citi darbi ir valstij tas pats, kas zelta fonds.

Atminēsimies, ka nupat Austrija dabūja ārējo aiz-

ņēmumu vienigi tikai pret mākslas darbu ieķī-
lāšanu. Gara spēks, kas mākslas darbos ietverts,

pārdzīvo gadu simteņus un viņa vērtiba tikai aug.

Tā ka pat no saimnieciskā viedokļa ari šis zelta

fonds būtu ieteicams.

Cik tālu mūsu valsts vadiba un cik pietiekoši sa-

prot visu to — rādīs budžeta apstiprināšana mūsu

etnogrāfiskajam muzejam, valsts mākslas muzejam,
mākslas akadēmijai, daiļliteratūras pabalstiem, kā

ari aizdevumi daiļliteratūras izdošanai.

Un tikai tad, kad pie mūsu atjaunotās kultūras

un atdzimušās mākslas būs izaugusi jauna paaudze, —

tad sapnis par mūsu tautas un mūsu kultūras rene-

sansu realizēsies patiesibā. Mūsu laika pilsoņu uz-

skati šais jautājumos var vaj nu paātrināt šo rem-

sansu, vaj attālināt, sekmējot mūsu garigo kultūru

vaj liekot šķēršļus ceļā viņas attīstibai.

Laiks, ka esam šo jautājumu cienigi atrisinataji.

„Jaunakās Ziņas", 1920.



SKATUVES UN SKATITAJU DIFERENCES.

(Piezīmes un novērojumi.)

Pēdejā laikā teātru dzīvē novērojama kāda parā-
diba, kas grib pieņemt arvien plašākus apmērus. Šī

parādiba ir tā sauktā „kontakta nodibināšana" starp
aktieri un skatitajiem teātra zālē un izpaužas ska-

tuves paplašināšanā ar aktieru iespiešanos
skatitajos.

Minētā parādiba pirms kara jau izmēģināta dažā-

dās zemēs un pēdējos gados manāma ari pie mums,
kā „stila teātru" atradums. Tā ir teātra vēstures

atkārtošana un ir tik veca, cik veca teātra vēsture,

par ko minēšu vēlāk. Tādēļ nekas nav naivāk, kā

domāt, ka šī parādiba ienes jaunus elementus teātra

dzīvē, kā to tik ļoti skaļi mīl skandināt dažs labs

mUsu zaļāks kritiķis vaj jaunāks režisors.

Es ņemtos to drošibu apgalvot, ka šī parādiba
drīzāk gan ir teātra mākslas dekadansapazīme. Kad

nav spējas iet tālāk, tad atkārto vēsturi. Bet

šādu vēstures atkārtošanu saukt par renesansu būtu

gan pārdroši.
t

Pēdējos gados Parizē diezgan pazīstamais
Zemie (Gēmier) guva panākumus ar dažām Šekspira
un Moljera lugām, kuras uzveda pie
skatuves „iespiežoties publikā".

Žemie manifestā, kuru tas laidis atklātibā, starp
citu izteikts sekošais:

„Es esmu laimigs", viņš saka, „ka esmu varējis
savienot skatitaju zāli ar skatuvi caur dažiem pakā-

peņiem, kuri noved zālē. Caur to ir iespējams ak-

tieriem iespiesties publikā un sacelt divkāršu inte-
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resi. Aktiers stāvēdams vaj sēdēdams uz šiem kāp-

šļiem atrodas publikā. Skatitajs jūt tās jūtas ko

izsaka aktiers, viņš atgriežas Sekspira un Moljera
laikos, kad tika spēlēts pūlī.

Mūsu nolūks ir bijis atgriesties pie tiem princi-

piem, kuri valdija teātros vidus laikos. Mūsu pa-

kāpeņi noved mūs pie teātra primitiva — grieķiem,
pie renesanses laika skatuvēm bez rampas.

Mūsu technika pastāv no darbibas ienešanas pu-

blikā, mēs pārvēršam skatitaju aktierī, viņu aizkusti-

nām ļaudami tam ieiet drāmā. Tas bija dabisks

likums primitivos teātros, kad izrāde notika uz lau-

kuma, templī vaj pūļa vidū. Tā tas ir vēl cirkū,
kur paši skatitaji itkā piedalās pie spēles (līdzi

klauniem).
Tas ir nākotnes teātris, lielās demokrātijas teātris."

Tas ir galvenais Žemie teātra manifesta saturs.

Kā redzams, smaguma punkts te ir atsaukšanās uz

pagātni, grieķu primitiviem, viduslaiku teātri. Man

liekas, ka jau pirms šī jautājuma iztirzāšanas ir

skaidrs viens: nākotnes teātris nav pagātnes teātris

un otrādi. Ja teātris no grieķu primitiva cauri re-

nesansa teātrim, viduslaiku spēlēm un Moljera laikiem

ir nonācis pie sava modernā, tagadējā veida, tam ir

savi vēsturiski un psicholoģiski iemesli. Bez šaubām,
tas ir ciešā sakarā ar cilvēces gara attīstibu un dis-

ciplinu.
Un kā Žemie ir ņēmis lielu pārdrošibu nosaukt

atgriešanos pie pagātnes par nākotnes teātri,
to pierāda ari tas, ka viņa pasākumi pēc diviem ga-

diem tuvojās krīzei, neskatoties uz plašiem naudas

līdzekļiem.
Bet pāriesim pie vēstures un analizēs.

Grieķu primitivs? Ja, grieķu teātris, aktieri un

koris nebija tik cieti nošķirti kā pie mums. Bet tas
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bija tikai pirmlaikos, kad līdzigs Thespisa te-

ātrim pūlis vēl iejoza aktierus. Vēlāk teātrim attī-

stoties, scēna tika paplašināta un nošķirta no

skatitajiem. Tāpat bija senajā Romā.

Tā kā grieķi un romieši bija garigi augsti attīstī-

tas un inteliģentas tautas, tad jādomā, ka tāda no-

šķiršana bija garigai evolūcijai nepieciešama un no-

rāda ne teātra pagrimšanu, bet attīstibu.

Tad viduslaiku teātris. Ari tas iesākas no The-

sepisa primitiva. Tās bija garīgas spēles par bibeles

motiviem. Notika uz laukuma. Bet ari te pamazām
notiek diferencēšanās. Vēlāk tiek spēlēts jau uz

baznicas lievenem, lai aktieri būtu segti, nošķirti
no publikas. Tad nāk Šekspira un Moljera laiki.

Skatuve jau cieši nošķirta no skatitaju telpas. Pie

Moljera diferenciācija ir pilniga. Bet ir viens laik-

mets teātra vēsturē par lielu pamācibu tagadējiem
novatoriem — vecās Amerikas atradējiem. Tas ir

laiks ap 1650.—1750. gadiem. Tad skatuvē daļas ak-

tieri ar publiku. „Labākā" publika, aristokrāti un

dendiji bija priviliģēti sēdēt uz skatuves abās pusēs
aktieriem. Šī publika taisija piezīmes aktieriem,
„spēleja līdzi", knieba tiem gurnos, plēsa aiz ausim.

Tā laikmeta teātra vēsturnieku piezīmes ir komisma

pilnas par šo parādibu.
Lvi XIV. laikā, kad nekārtibas sasniedza augstāko

pakāpi, tika likti pirmie šķēršļi šai publikas „sadar-
bibai" ar aktieriem. (~Sadarbība" — parasts mūsu

kritiķu termiņš — ko viņi zem ta iedomājas, to gan

neviens nezin.)
18. g. s. vidū pazūd galigi šis ieradums un par

to visvairāk ir apmierināti aktieri, jo skatuve tagad

pieder vienigi viņiem. Bet ari publika caur to iegūst

ļoti daudz un tiek stipri disciplinēta. Skatuve priekš

publikas ir svēta vieta, kur dzīvo māksla, nevis vairs

laika kavēklis un amizešanās vieta.

Un no 18. g. s. vidus līdz pat mūsu laikam, līdz
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pēdējiem gadiem nav novērota reakcija — atpakaļ
došanās uz tādām viduslaiku ierašām.

Tā tad ņemot loģiski vaj psicholoģiski vaj ari ta-

gadējo aktieru un skatuves iespiešanos publikā (tā
tad ar publikas iespiešanos skatuvē), notiek teātra

mākslas progress vaj regress? Pie mums Rigā pa-

rasti šo parādibu sauc par soli uz priekšu, par jaun-
ievedumu(!) teātra mākslā.

Ja jau var tiešām runāt par „sadarbību" vaj „līdz-
dzīvošanu" aktieriem, kā to Rigas nenoziedzigie un

modernie kritiķi mēdz uzsvērt, tad man jānorāda,
kāda „sadarbiba" notiek diezgan lielā mērā vēl uz

dažām lauku skatuvēm un uz ļoti zemu stāvošām

izrādēm. Tur publika „labakās" vietās spēlē līdz,
klakšķina ar mēli, skūpsta, sauc da kapo! — pamu-

dina aktierus ar vārdiem un 1.1. Ta ir ta pati 1700. g.
skatuve Parizē vaj Romā. Bet ak, — tikai ne mo-

dernisms !

(Cik smiekliga un bēdiga bija tāda „sadarbiba",

par to var spriest no kādas Le Saža piezīmes
1695. gadā, kad tika uzvesta bibeliska „Judite". Sie-

vietes no publikas pieplūdušas skatuvē un turējušas
par pienākumu skaļi raudat, lai izteiktu aizgrābtību
un līdzjūtibu. Bet publika no savas puses par tām

smējusies.)

Lūk, ar ko ir bagāta ta „reforma", kuru nupat
grib ievest teātros kā jaunatradumu.

Tiešām grieķu teātra primitivs bija daudz labāks

un pilnigaks par tādu teātri. Un kādēļ? Tādēļ ka

grieķu teātrī publikas sāpes vaj priekus vaj traģiskas

sajūtas izteica koris, kura vairs nav bijis Eiropas
teātros. Ja mēs ievestu kori, publikas jūtu izteicēju,
tad tikai mēs varētu aizbildināties ar „primitivu"
elementu meklēšanu šai parādibai.
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Tā tad vēsturiskais elements runā preti šim „jau-
ninajumam". Atliek vēl psicholoģiskais. Vaj psicho-

loģiski skatitajs un aktiers prasa pec skatuves un

skatitaju apvienošanas un vaj psicholoģiski ta ir pie-
laižama un attaisnojama?

Uz to dod interesantu atbildi franču teātra kritiķis
Žoržs Prevo, rakstidams par antisko un moderno

skatuvi.

„Senie VI. gadu simta grieķi, viņš saka, tāpat ari

XIII. gadu simta franči redzēja teātrī un atrada re-

liģiozu manifestāciju. Grieķu traģēdijas ir Dionisa

kulta auglis. Tāpat garigās viduslaiku aktieru spē-
les uz laukiem un pa baznicam. Mistērijas līdz pat
17. gadu simtam ir vēl bibeliskas morāles pilnas
tāpat kā teātris.

Neka tamlīdziga šodien vairs nav teātrī un nevar

būt. Teātrī mēs vairs neredzam neka svēta reliģiskā
nozīmē. Tur ir ļaudis, kas meklē stipras sajūtas un

intelektuālas baudas, bet nekad negrib aizmirst un

zaudēt savu es."

Viena no lielākām baudām teātrī, un

es domāju, pati galvenā ir ta, ka mēs

apzināmies savu pārākumu par ska-

tuves tēli Mēs priecājamies, ka neesam tik

smiekligi kā Žurdens vaj tik nelaimigi kā Orests.

Mēs sev glaimojam ka esam inteliģentāki par viņiem,
stāvam uz augstākas pakāpes, ciešam intimak.

So apziņu par mūsu pārākumu mēs pierādām ko-

mēdijā ar mūsu smiekliem un traģēdijā ar mūsu sa-

valdīšanos un aukstasinibu. Mēs jūtamies pārāki
par šīm sēram, morāliskām sāpēm, nāvi, kuras mēs

negribam ņemt nopietni, lai nekļūtu bērnišķīgi naivi,

smiekligi.
Tādēļ ko nozīmē iejaukties skatuvē, būt kopā ar

aktieriem? Tas ir neloģiski un nepatiesi. Mūsu

lielā bauda teātrī ir ta, ka mēs esam skatitaji,
bet tur uz skatuves ir aktieri. Skatitajs nedrīkst
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nevienu acumirkli zaudēt sajūtu, ka viņš ir tikai

skatitajs, ka tur uz skatuves ir dekorācija, fikcija,

spēle, ka ir nepārkāpjama distance starp tur un te.

Mēs nevaram būt taī pašā brīdī tie, kas darbo-

jas un tie, kas novēro.

Ticēt, ka tas ir patiesība, ka mēs esam tas, kas

tur notiek, to var tikai gluži naivie vaj plānprātiņi.
Šis Prevo spriedums un oriģineli uztvertais defi-

nējums izsaka patiesi ļoti daudz.

Tur ir moderna teātra un moderna skatitaja

principi.

Te varbūt teiks, ka „saderibu tt
un „sadarbibu a

pierāda tas, ka skatitaji tiek aizrauti no aktieru

spēles un dzīvo līdzi. Ja ari reizām mēs jūtam tie-

šām neizsakāmo, ja mēs ar mokām savaldāmies, lai

nekliegtu vaj netrūktos augšā, tad tas norāda tikai

to, ka mākslas darbs mūs aizgrābj. Bet to

pašu mēs varam sajust ari klausoties skaistu zim-

foniju, vaj noskatoties mākslinieka raditā iedvestā

marmora tēlā.

Ir bez šaubām cilvēki, kuri mīl raudat, smieties,

priecāties teātrī, kad raud, smejas, vaj priecājas ak-

tiers uz skatuves. Ir pat tādi, kuriem patīk ar ak-

tieriem sarunāties un dažs varbūt jūtas īsti laimigs
tad, kad kafē šantanā viņu uzrunā skaista dejotajā

no skatuves un pamet tam ar roku skūpstu. Vis-

tuvākais te ir cirkus primitivs. Bet vaj ar šo

mērauklu mēs mērosim inteliģentu teātri un teātra

publiku? Skatitaju ir vairākas šķiras, tāpat aktieru

vairākas šķiras un ari teātri ir dažādi. Ir pat kritiķi,
kuri taisa nopietnu seju savās kritikās, bet aizmirst

atšķirt elementu teātrī no atkār-

tošanas un profanācijas.

Ja modernais teātris ļaujas hipnotizeties no tādas

publikas, tādiem aktieriem un kritiķiem, tad viņš
nonāk patiesi pūļa kalpibā, nevis mākslas kalpibā.
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Ja nu starpiba starp aktieri un skatitaju psicholo-
ģiski ir tik liela un viņu mākslas radišanas un bau-

das funkcijas tik dažādas, tad kāda sajūta var būt

skatitajam, kuram aktieris sēd blakus un spēlē savu

lomu? Ja no skatuves nokāpj Don-Žuans vaj Zala-

meas tiesnesis un pastaigājas par orķestra krēslu

rindām, vaj pat nāk caur zāli pa āra durvim uz

skatuvi, kā to pielaiž režisors Smilģis, ja skatitajam
tāds varonis izrāda savu garderobi, smiņķi, frizūru,

deguna galā, tadkas atliek vairs no iespaida? Itnekas!

Ja aktieris grib sēsties skatitaja vietā — skatitajam
ir jāpaceļas un jāiet.

Mūslaiku publika vairs nav vulgārā skatu kārā

pūja publika uz vidus laiku pilsētu laukumiem, vaj

primitiva māņticibas un izbaiļu pilnā grieķu pirm-
teatru publika, bet atziņu, inteliģences, rafinēta gara

publika. (Es te runāju par labāko teātri vispārigi,

jo mums jāturas pie ideāla jaunlaiku gara.) Un viņu

tadēj nevar vairs apburt ar Amerikam, kuras tiek

uzietas, bet izrādās vecākas par Eiropu.

Tādā kārtā ne vēsturiskais, ne psicholoģiskais ele-

ments nerunā par labu skatuves sajaukšanai ar skati-

tajiem un „sadarbibai" tā, kā ar šo jēdzienu grib
operēt dažs labs teātra režisors — „novators" un

kritiķis. Un tādēļ mums jāatraida skatuves spiešanās

publikā un publikas spiešanās skatuvē teātra

mākslas progresa labā. Ja pa daudziem gadu
simtiem teātra attīstibā, kā to redzējām no vēstures,

ir atzīta par labu skatuves un skatitaju diferenciācija,
tad tagad atgriesties atpakaļ uz pagātni un saukt to

par modernismu ir vaj nu acu apmānišana publikai,
vaj tiešām režisora naivums un nezināšana— nekas

vairāk.

Es nenoliedzu „stila teātru" vajadzibu. Vienmēr

mēs varam pakavēties ari pie vēstures, mēs varam
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rādit un skatities, kā bija zināmos laikmetos. Tas

ir pielaižams un varbūt pat pamācošs un interesants

mēģinājums teātrī. Bet publikas un teātra kultūras

dēļ nemēģiniet to saukt un apliecināt par jauniem

ceļiem skatuves mākslā.

Reinhards bija vismaz atklāts un godigs — viņš

negribēja neka vairāk, ka rādit primitivā formā jaun-
laiku saturu. Aiz viņa dažādi teātru draugi ar gudru
seju mēģina ari ar līdzekļiem attaisnot mērķi.

Bet teātri un režisori, kuri patiesi meklē jaunus

ceļus teātra mākslā, nemēdz nodarboties ar sīkumiem

un no peles izkliegt ziloni.

Mēs stāvam teātra mākslā uz diezgan augsta, bet

monotona stāvokļa — kas to noliegs. Mūsu Nacionālā

teātra kardinalkļūda ir viņa naturālisms, un vadošo

personu kompetences ir stipras tikai šinī virzienā.

Bet tādēļ ne mazāk tukši un uzpūtigi ir tie
„
novatori-

kritiķi", kuri stāv uz tikpat monotona stāvokļa savās

zināšanās un katrs mīl nostādit par paraugu to

krievu vaj vācu teātri, kurā tas kādreiz noskatijās
izrādi.

Mums ir jāskatās tālāk. Un tādēļ ir pēdējais laiks

atmaskot šos pseidokritiķus un pseidorežisorus, lai

mēs nāktu pie skaidribas. Un tas ir jādara nevis

dažu personu labā, bet paša teātra attīstibas labā.

«Brīvā Zeme", 1921.



RENÈ MARAN.

Batouala veritable roraan nēgre. Paris. Albin Michel, editeur.

Piix Goncourt 1921.

Minētais nēģeru romāns vēl ir jauns, tāpat kā viņa

autors, bet sacēlis jau veselu viesuli ne literātu

aprindās vien Parizē, bet ari visā Francijā un Vakar-

eiropā.
Renē Marans, cēlies no nēģeriem, viņa garigā dzim-

tene Francijā, kur viņš studējis, dzīvojis,
v

kļuvis par

franču literatūras un dzejnieku draugu. Sis „krāsas"
cilvēks (l'homme dc couleur), kā franči mēdz viņu

saukt, ir uzpotējis savā personā franču kultūru uz

dabas, asiņu un īpatnējas dzīvibas pilnas nēģera
miesas. Tāds sakopojums tad ari devis tiklab stila

kā satura ziņā ievērojamu darbu „Batouala tt

un

ienesis daudz tropiska spēka un krāsu franču romānu

vidū. Romāns ir izpelnijies augstāko Gonkura (lite-
rariskās akadēmijas) godalgu par 1921. gadu.

Autors dod sava romāna ievadā īsu apskatu par

nēģeru tautas dzīvi un stāvokli franču Āfrikas ekva-

toriālās kolonijās. Tas ir dziļi ievainotas sirds sau-

ciens visai civilizācijai par iedzimto likteni un līdz

ar to apsūdzibas raksts par baltajiem kolonizatoriem.

Nedaudz gadu laikā nēģeri pēc eiropiešu iekoloni-

zešanas ir miruši kā mušas bezgaligos darbos, spaidos
un, galvenais, badā. Viņš min vietas, kur septiņos

gados iedzīvotāju skaits samazinājies no desmit

tūkstošiem uz vienu tūkstoti. Kas notiek tur pie
ekvatora par to nerunā Eiropa, bet par to kliedz

visa nēģeru zeme ...

«Civilizācija, civilizācija, eiropiešu lepnums! Tu

būvē savu karaļvalsti uz līķiem. Ko tu ari nevēlies
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un nedari — viss ir dibināts uz meliem. Sāpju un

izmisuma kliedzieni nāk tev līdzi. Tu neesi apgai-
smojoša lāpa, tu esi ugunsgrēks. Visu, pie ka tu

pieskaries, tu aprij un iznīcini.

Mani brāļi, franču rakstnieki, es jūs saucu palīgā,
jo jūs, kas cīnāties par cēlu un patiesigu ideju, mani

saprotiet. Es jūs saucu, jo es ticu jūsu gara cēlumam.

Ir vajadzigs, lai jūs liecinātu, ka jūs negribiet, ka

jūsu brāļi tur nomaitā nāciju, kuras aizbildņi jūs
esiet. Ir vajadzigs, lai jūs paceļiet savu balsi un

rādiet lietas, kādas tās ir un nevis tādas, kādas citi

grib, lai viņas būtu."

Renē Marans pieved Andrē Lefēvra bij. kara mi-

nistra vārdus, kurus tas teicis parlamentā sakarā

ar kādu interpelaciju, ka daži franču ierēdņi iedo-

mājušies, ka viņi var Elzasā rīkoties tāpat, kā kad

viņi atrastos Francijas Kongo kolonijā.
Kas notiek īsti nēģeru zemēs, par to Marans solās

rakstit turpmāk. Alkohols, sievu pārdošana, bads,

nepanesams darbs — tas ir viss, ko dod civilizā-

cija tur.

Bet būtu veltigi domāt, ka franči ir tie nežēligie,
kā to dara vācu kritiķi-šovinisti apskatidami Marana

romānu. Nēģeriem, kā no paša romāna redzams,
visi baltie ir vienādi samaitājoši un pretigi: vāci,
angļi vaj franči. Jautājums te nav par nācijām, bet

par to, ko sauc par Eiropas «civilizāciju" pie nēģeriem.
Sāpigo ievadu autors aprauj ar īsu aizrādijumu,

ka viņa grāmata nav polemika, bet tikai glezna par

nelaimīgas īpatnējas tautas dzīvi, zemi, ierašām.

Ta ir Übangi — Shari kolonijā, kurā norisinās romāns,

kas «tikai konstatē, reģistrē un ir objektivas novē-

rošanas auglis", kā saka autors.

Kas ir Batuala? Daudz sādžu un cilšu priekš-
nieks «mokundži", varens, bagāts virsaitis, kuram ir

daudz cienitaju un daudz ļaužu un deviņas sievas,
jaunākā un skaistākā no viņām Jasiguindža, pats
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Batuala un jaunais nēģeris Bisibingi ir galvenie ro-

māna varoņi.
Batuala mostas rītā no miega un prāto vienkārši

un īpatnēji par savu dzīvi, par darbu, kura jēdzienu
eiropieši samaitājuši; par ēdienu, par savām sievām

un līdzcensoni. Tad nāk grandiozs «ganzas" svētku

apraksts, kurā redzama nēģeru intimā dzīve. Tie ir

savā ziņā pilngadibas un apgraizīšanas svētki. Uz
tiem ziņo virsaitis ar sevišķiem zvaniem, kam at-

saucas simts citi. Ļaudis sanāk no malu maļam,
ēdieni un dzērieni sanesti milzigā daudzumā, nemi-

tiga muziķa, dejas, kliedzieni un dziesmas. Miesas

pilntiesiba uz mīlestibas dzīvi tiek dota jaunekļiem
un jaunām sievietēm atklāti, tāpat notiek ari apgrai-
zišanas akts. Tur ir scēnas, kuras pārspēj katru

iedomas spēju un jālasa oriģinālā, lai saprastu nē-

ģeru dzīves pilnibu. Pēc kairinošām dejām un «ap-

graizīšanas", kur cilvēku miesas nevajadzīgie gabali
ar visām asinim tiek mesti gaisā, kamēr suņi tos

aprij, sākas lielā orģija.
... «Smaga sieviešu un vīriešu kārtas urina, sviedru,

alkohola smaka pacēlās, kodigaka kā dūmi. Pāri

dejo. Seksuelais reibonis, dubultots ar alkoholu;
visi tie ir neizmērojama pārošanās prieka neierobe-

žotā varā. Asinis rotaļo. Kaisliba ir vienigais val-

dinieks. Jo tie ir tie cilvēka gadi, kad jauneklis
seko sievietei, kā tīģeris antilopei.

Viņi dejo. Viņi dejo mīlestibas deju, pirmo deju,
kurai līdzigas vairs nebūs"

...
Romānu varētu saukt

par robusti pikantu, ja viņā nebūtu lielas patiesibas
un vienkārša dabiskuma.

Batuala atrod savu jaunāko sievu ar Bisibingi,
kas skaistāks par visiem, kura acis deg kā uguns-

grēks mežā. Un te sākas viņa briesmigā greizsir-
dības un atriebības kāre.

Bet Jasiguindža mīl jauno nēģeri. Viņai jātiek
dzīvai apraktai, kad Batuala tēvs ir dzērumā miris,
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jo burvji saka, ka viņa vainīga pie ta nāves. Viņa

negrib mirt, viņa grib dzīvot.

Un dzīvot ir — saka viņa Bisibingam — c'est

coucher avec l'homme q'on le desire.

Pēc ilgākas pārdomāšanas Batuala nāk pie slē-

dziena, ka Bisibingi jānogalina. Sākas lielās medi-

bas, kad tiek aizdedzināti krūmi milzigā plašumā un

zvēri skrien tūkstošiem mednieku rokās. Tas ir

medibu apraksts, liesmojošs, kā pati uguns, pilns
kaislibu, spēka, nāves un dzīvibas domu.

Batuala grib izmantot medibas, lai nemanot noga-

linātu savu pretinieku. Viņš met it kā tiģeram savu

šķēpu, bet grib to raidit uz Bisibingi. Tiģers pie
tam ar ķetnu uzplēš viņam vēderu. Bisibingi ir

dzīvs, bet Batuala mirst lielās mokās, tai brīdī, kad

Bisibingi un Jasiguindža viņa teltī saķeras viens ar

otru mīlestibā
.
.

.

«Paliec mierā, lielais virsaiti! Tu mirsti. Tu neesi

nekas vairāk, kā ceļotājs, kurš ceļo uz tālo sādžu,

no kurienes neviens neatgriežas" — saka autors.

«lestājas pamazam nakts. Trokšņi nomirst. Miegs

pārņem dzīvniekus. Ir tikai klusums, kas tevi sargā,
Batuala, lielais virsaiti. Ir tikai vientuliba. Liela

nakts ir pār tevi. Guli! Guli..

Tas ir īsumā sižets. Marana jaunā, bet jau mei-

stara roka, to ir darijusi īpatnēji skaistu, sevišķi ar

savu vienkāršibu. Romānā ir vietas, tik asi svaigas,

īpatnējas un ar tādu intimitāti rakstitas, ka jaunais
autors cienigi var stāties blakus franču meistariem

stilā. Mazvārdiba, sakoncentrejums, spēja nedaudzās

rindās ietvert dabas, cilvēku un dzīvnieku dvēseli —

ir tas, kas dod lielu gandarijumu lasot romānu.

Dzīvniekus Marans apraksta ar tādu pat patiesibu,
kā cilvēkus un attēlo smalki viņu dvēseles dzīvi.

Viss tur ir salējies kopā: daba un māksla.

Dabas dvēseles tēlojumi pārspēj dažlabu stilistu,
kādus mēs pazīstam. Piemēram nakts tuvošanās.
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Saule nogrimst kā milziga liesmojoša puķe izsvai-

dīdama gaismas starus, kā kūļus uz visām pusēm.

Viņa nogrimst tuksneša kaimana — nakts bezdibe-

nigā rīklē. Nepasakāms klusums, kas ir bijis klāt

pie šīs saules agonijas, izplatās pa visu zemi. Dre-

boša melankolija izdala zvaigznes pie debesim. Silta

zeme izkāpj miglājā. Nakts valgās smaržas sāk

dzīvot. Un tad, kā gaiša laiva, lēni slīd caur māko-

ņiem viņš — Ipeu — mēnesis. Viņš ir jau sešas

naktis vecs
...

Zvaigznes dzirkstas. Kāds nakts putns saka:

Ubu —hu, vbu—hu. Rupuči kvarkšķina nemitigi.
Sienāži švīko. Daži skrejoši mirdzoši tārpiņi pāršķeļ
gaisu ar savu zaļo gaismu. Bet bez viņiem viss cits

guļ. Ta ir nakts. Vējš ir pavisam lēns. Vēsums.

Nakts... Ar dziļu intuiciju Renē Marans runā par
dzīvibas saldumu un laimi un par nāves burvibu,
kura ir nāvigi sastindzinoša pat no viņa vārdiem vien.

Galvenais ir stils, tikpat īpatnējs un saistošs, kā

romāna saturs. Gonkura akadēmija nav maldijusies
savā izvēlē, kaut gan visā franču literatūrā ir bijuši

diezgan rūgti pārmetumi par romāna godalgošanu.
Henri dc Rēgnier un Jacques Boulenger's bijuši

Renē Marana aizbildņi un pabalstitaji, ko autors ari

atzīmē ievadā ar dziļu pateicibu.
Grāmatai bez tieši estētiskas un psicholoģiskas

vērtibas ari vispārhumanā nozīmē, tagad, kad runā

par nēģeru republiku vaj autonomiju.
Mums viņa mīļa no tīri mākslinieciska viedokļa.

Ta ir viena no saldākām un patiesākām franču lite-

ratūras poemam. Katrs dzejnieks viņā atradīs dziļu
baudu.

«Ritums", 1922.

17J. Akuratera kopoti raksti, XI.





TEATRA KRITIKA UN KRITIĶIS.

(No autora viedokļa.)

«Uzņemoties teātra kritiķa pienākumus, kritiķim

vajadzētu nest savas apziņas priekšā svinigu zvē-

rastu, ka viņš būs savā darbā neatkarigs un bez

personigām pretenzijām."
Šos vārdus saka ievērojamais parizietis, franču

teātra kritiķis un komēdiju rakstnieks Tristans Ber-

nars savā «ticibas apliecībā". Un pie tam viņš pie-
bilst: «O, tas ir gan drusku pagrūti".

Bet kamdēļ ar viņiem iesākt? Ja jau mēs neva-

ram rakstit tik ideālas komēdijas kā franči, kadeļ
tad mēs lai prasitu no teātra kritikas augšā pievesto
kritiķa ideālu? Vismaz kritiķi tā domās. Bet no

autora stāvokļa tomēr varētu būt ari kāda pret-
prasība. Ja jau kritika prasa no mums dramatiskiem

rakstniekiem ideāli būvētas lugas, pārbagātas ar as-

prātibam, smalkiem tipiem, sastrēgumiem un ele-

gantiem atrisinājumiem, tad mēs tak drīkstētu ari

prasit no kritiķiem, lai viņi savu amatu ari piekopj

tikpat ideāli. Tas ir: «pilnigi neatkarigi un bez

personigām pretenzijām*.
Uzdrošinos apgalvot, ka mūsu teātra kritiķi no

latvju dramatiskiem rakstniekiem vēl nava sagai-
dījuši tādus mākslas darbus, kādus tie prasa teorijā.
(Vaj vispārigi tas ir iespējams Bet no otras puses

jāsaka, ka autori tikpat maz vaj ari nemaz nav sa-

gaidijuši pilnigi bezpartejiskas kritikas, t. i. kritikas

bez caurspīdigu dažādas krāsas briļļu lietošanas. Es

domāju te tiklab attiecibā uz lugas saturu kā ari uz

aktieru spēli un režiju.
Teātra kritika ir smalkjūtiga lieta, sevišķi ar to

personigo pretenziju, — pretenziju uz personigām
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spriešanas un novērtēšanas spējam. Jo nav tak do-

mājams, ka lugas tiek rakstitas un ka aktieri tās

iestudē un spēlē skatoties tikai no ta stāvokļa, ka

kad zālē būtu tikai vienigi kritiķi, bet publika tur

neņemtu nemaz dalibu. Atmetisim te parasto šablo-

nisko aizbildināšanos ar to, ka kritiķim vajaga au-

dzināt un daiļot publikas atziņu un izpratni. Veca

nenoliedzama prasiba, pilna patiesibas. Tā tam ari

jābūt.
Bet tūlit ari jautājumi, kas nostājas cieši blakus

šai kritiķa lielajai misijai. Vaj šai publikas mācī-

šanā nenāk talkā personigas attiecibas ar

autoru, teātra direktoru, kritizējamo
aktieri un aktrisi? Un pie mums vēl: vaj
teātra direktors, aktiers, lugas autors pieder pie tās

pašas politiskas partijas, vaj sabiedri-

skas grupas, pie kuras pieder kritiķis?
Ir redzams, ka pieskaroties vien latvju teātra kri-

tikai, mēs uzreiz sapinamies dziļos problemos, kuri

vairs nelaiž bez nopietnām pārdomām un atziņām
mūs vaļā.

Un man liekas, ka tikko uzstāditie jautājumi ari

norāda mūsu teātra kritikas vārigās un primitivi
uzkrītošās vietas.

(Par nožēlošanu tā tas ir ari literariskā kritikā.

Vairāk atkarājās no «draugiem" un politiskas par-

tijas viedokļa, nekā no paša sacerējuma vērtibas vaj

bezvērtibas).
Bet nu pie temata. Ir izteiktas domas, ka 1 atvju

prese nav pērkama! Skaists vārds! Bet

«pērkams" ir kaučuka jēdziens, to var izstiept līdz

milzigam apmēram. Jo nav pērkamas tad ari, protams,
kritikas. Bet vaj pirkt nozīmē tikai uzlikt naudu uz

galda un prasit, lai ievieto tādu un tādu kritiku vaj
atsauksmi? Nebūt ne. Vaj kritiķis var teikt ar

pilnu pārliecību, ka viņa laikraksta redaktora vaj

izdevēja domas nemaz nespēlē līdz viņa kritikā?
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Nemaz neteiksim, ka kritiķim par to tiktu sevišķi
maksāts. Bet vaj tad tas ari tik grūti laist paslīdēt

spalvai, lai ta izdotu dažus epitetus, kuri krietni

spoži un pārspīlēti, bet tomēr nav pirkti.
Es esmu dzirdējis kritiķus pirmizrādēs ar lielu

pārdrošību izsakām noteiktus un patiesi motivētus

spriedumus. Viņi mīl teātri un tas acumirklī

ir dziji patiesi. Bet no šī momenta līdz tam laikam

kad kritika jānodod drukā ir laiks — apdomāties,
apsvērt visus blakus apstākļus. Un tad, protams,

spriedums nereti ir jau citāds. Tas ir: no patiesibas
nav kritiķis atteicies, bet šī patiesiba — ir mainijusi
savu sejas izteiksmi.

Ļoti bieži pirmizrādē kritiķi un ari publika baidās

kaut ko izteikt. Viņi baidās viens no otra. Mājās
būs laiks pārdomāt. Un*pēc pārdomāšanas nāk prātā
draugs vaj pretinieks — aktiers, aktrise, teātra di-

rektors, autors v. t. t. Patiesiba netiek varbūt tik

daudz grozita, bet viņa tiek humanizēta — ja

atjauts, — piemērota kritiķa apkārtnei.
Kā tādai patiesibas „humanizešanai tt lai pievieto

vārdu «pērkams*? Tas būtu par stipru. Pietiek

jau, ka viņa ir iespaidota.
Būdami tālu, kā kultūras ziņā jauna tauta, no ta,

lai nesajauktu politiskos izverdumus ar mākslu, mēs

bieži nonākam līdz galējiem ekstrēmiem ari mākslas

kritikā. Teātra vēsture Latvijā ir bagatigi ilustrēta

ar piemēriem, kur autoru uzcej vaj nopej ne lugas

pašas dēļ, bet viņa politisko uzskatu vaj aprindu dēļ.
Jānis Asars — liels gara cilvēks — kā zināms at-

klāja šo gājienu ar Blaumaņa „Skroderdienas Sil-

mačos" galigu pazudināšanu. Ne jau izejot no tīras

mākslas kritikas, bet no lugas satura viedokļa.
Blaumanis nebija rakstijis tur neko par «jaunstrāv-
nieku" idejām un ideāliem. Ko redzam šodien?

Jaunstrāvnieki sen nogājuši no skatuves, bet minētā

Blaumaņa luga tikai sāk uzziedēt.
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Politiskie motivi pazudināt kādu lugu, teātri vaj

aktieri, protams, ir tie brutālākie. Viņi rāda vislie-

lāko mūsu kritiķu vājibu. Kā amizantu piemēru te

varu minēt mistēriju «Aptumšošanās" Dailes Teātrī.

Kāds kritiķis, atteikdamies pilnigi no analizēšanas

kritikas veidā, izlaida savā orgānā uzsaukumu boi-

kotēt teātri un lugu tādēļ, ka tur esot apsmieta
Krievijas politiskā iekārta, kaut gan šīs svētās zemes

tur ne tuvumā nav.

Ka uz tīpiski nekultureli un galigi pārprastu teā-

tra kritikas veidu vēl ir jāaizrāda uz «Sociāldemo-
krāta" kritiku franču komēdijas «Karalis" gadi-
jnmā. Nemaz jau nerunājot par nožēlojamu mūsu

jaunā dzejnieka teicienu, ka «Karalis 44 uzrakstits no

vecas despotijas dievinātajā un jaunu laikmetu pē-
lēja. Izteikt to par Roberu dc Fleru var tikai vaj
nu pilnigi viņa nepazīšanā vaj ari zocialdemokratijas

propogandas nolūkā. Vaj dzejniekam bija vērts ķer-
ties pie spalvas, lai uzbudinātos par smiekliga zo-

cialdemokratu vadoņa karikatūru un viņa figūras pa-
rādišanos uz skatuves, piedraudot teātrim ar politiski
lētām frazem un pat ar valsts un kultūras

fonda budžetu? Pie tam viņš nemaz negrib
redzēt, ka karalis un monarķisms tiek izsmieti vēl

daudz graujošak neka zocialdemokratiskais frāžu va-

ronis un bagātnieks. Agrāk drīkstējām lugās kari-

ķēt visu, izņemot valdnieku. Tās bija apkaunojošas
privilēģijas. Tagad šis zocialdemokrats domā, ka

visu var kariķēt izņemot viņus. Vaj tad privi-
lēģijas no valdnieka-cara nebūtu pārgājušas viņu
pusē? Un cik maz vajadzētu, lai saprastu lugas
patieso saturu!

Labi ir, ka franči nezina par ko pie mums nolād

skatuves! Cik labi! Viņi smietos par mums ka par

barbariem, jo patiesi — tāda kritika ir vismaz —

barbarisms. Par kultūras jēdzienu tur nevar

būt vairs ne runas.
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Pie mums ar teātra kritiku reizēm stāv tik primi-
tīvi vienkārši, ka katrs teātra apmeklētājs pēc lu-

gas satura vien, neredzējis viņas inscenējumus, ja v

priekš izrādes varēs pateikt, kuros laikrakstos

būs negativa, kuros pozitiva kritika. Visu nosaka

partija, pasaules uzskats, attieciba. Bet vaj var vēl

tālāk noslīdēt kritika? Grūti iedomāties. Jo gadī-
jumi, kur kāds zināms kritiķis ārkārtigā mērā «spo-
drina" zināmu primadonnu tikai tadēl, ka viņu starpā

draudzigi sakari, ir jau nevainigakas dabas, kaut

gan tie liecina par smalkjūtības un takta iztrūkumu

kritiķi. Nenoliegsim, ka mums ir ari sava varbūtēja
neitrāla teātra kritika. Bet ak, cik viņas
maz!

Teātra kritika ir teātra un drāmas virzitajs, pu-
blikas apgaismotājs un audzinātājs spēks. Tas ne-

noliedzami. Tadēl to vajadzētu respektēt. Sagraut
kritiku, profanet to — ir sagraut ari teātra mākslu.

Bet pie mums kas vairāk gan profanē
kritiku ka kritika pati? Ja publikai dien-

dienā jāredz, pēc katra jauniestudejuma, ka vienā

un tai pašā laikā kritika lugu vienā laikrakstā ga-

ligi iznīcinā un citā laikrakstā izsaka visglaimojoša-
kos spriedumus, tad ko lai publika domā

par kritiķiem? Piem. «Karaļa* lietā.

Ja vienā atsauksmē aktiers ir bijis lielisks un ne-

pārspējams un otrā galigi nespējigs, tad ko lai domā

minētais aktiers un ko lai domā galvenā kārtā pu-
blika? Lūk, kas ir mūsu teātra kritikas nelaime.

Un tomēr to varam konstatēt gandrīz ik uz soļa. Vaj

pēc ta vairs kritika ir cieniga nest kritikas vārdu

un kritiķis var teikt ka viņš nav «pērkams" — per-

sonigi iespaidojams? Ka viņš mākslu patiesibu ne-

grib «humanizēt" pēc savu draugu vaj ienaidnieku,
savas politiskas partijas, savu simpātiju, redaktora

un t. t. sejas? Tad galu galā ir jānonāk pie ta

stāvokļa — un ļoti pamatoti — ka režisors, autors,
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aktiers vairs nevar uzņemt kritiku kā novērtē-

jumu, bet kā kādu personigu lietu, vairāk amizē-

joši neka pamācošu vaj atziņām dzijaku.
Ir vajadziga augstāka gara brlviba, lai paceltos

pāri par šiem vecajiem aizspriedumiem, no draugu,
draudzeņu, politisku atziņu, redaktoru no savas avi-

zes aizspriedumiem.
Jo tikai no visa ta atsvabināts kritiķis varēs sa-

prast augšā minētos smalkā franču kritiķa vārdus

par neatkaribas zvērastu. Bet priekš ta vajadziga
augstāka kulturela apziņa, kura tāpat ka politiskā un

sabiedriskā, tā ari mākslas dzīvē mums vēl meklējama.

1925. g.



FRANČU TEATRIS.

(Piezīmes un vērojumi.)

Kad es pirmo reiz iznācu no Franču Komēdijas

pārsteigts un sajūsmināts par skaisto valodu, spožo
aktieru spēli, apņemts no izsmalcinātas elegantas
kultūras, es sapratu, cik tālu mēs, latvieši, stāvam

no franču teātra pilnibas ar saviem pasākumiem.

Tiesa, mēs ļoti interesējamies par teātri. Sevišķi

mūsu vienkāršā tauta. Bet teatram, kā katrai daiļai

mākslai, vajaga augt, lai ta kļūtu daiļa un pilniga.
Un lūk, glezna, kura man stādijās priekšā.

Kad latviešiem nebija vēl nevienas drukātas grā-
matas, veselus mūžus atpakaļ, ne ēnas no literatū-

ras, ne sapņu par nākotni, kad pat vācu dzeja un

klasiķi nebija dzimuši, kad Eiropā valdija tumši vi-

dus laiki un barbarisms, — Francijā jau dzirkstijās
visā spožumā viņas klasiķi, lielie traģēdiju rakstnieki

Rasins, Kornels un Moljers. Teātris jau uzziedēja,
kultūra un dzeja, kas vēl šodien tiek apbrīnota no

frančiem un citām tautām, bija jau pirmajā plaukumā.
Kāds brīnums tad nu, kad pēc gandrīz trijiem gadu

simtiem franču teātris stāv tādos augstumos! Senās,
sirmās kultūras spēks ir tas, kas apmulsina jaunu
tautu piederigos un iedveš viņiem vieglas skumjas

par to, cik tālu vēl līdz viņu pilnibai.
Parizē ir teātri, kuri var svinēt divsimts gadu pa-

stāvēšanas jubileju, kuros spēlējuši labākie māksli-

nieki un kuros izrāditas ievērojamas klasiķu drāmas.

Seno laiku un varoņu elpa vēl liekas dzīvo tur un

teātris ir ne tik vien laiku un ideju izteicējs, bet ari

skaists muzejs, piemiņas vieta — svētnica! leejot

piemēram Comēdie Francaise vestibilos un foajē vi-
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sur acis sastop lielo dramatiķu un dzejnieku mar-

mora tēlus, kas atgādina spožo slavas pagātni, no

kuras ari mēs, latvieši, tik daudz esam mācijušies.
Tur ir ložas, kurās sēdējuši Igo, Missē, Gotjē. Tur

skatuve, uz kuras parādijās famozā traģede Rašel.

Viss pilns atmiņu, bet ari straujās šīsdienas dzīves, —

tur tautas ģēnijs, apziņa un tieksmes uzzied vislie-

lākā krāšņumā.

Lielu, patstāvigu teātru Parizē ir ap 30, mazāko

ap 70. Starp tiem daži nacionāli teātri, kurus uz-

tur valsts, un daudzi, kuri dabū lielāku vaj mazāku

pabalstu no pilsētas komunalzumam. Pirmā vietā

kā drāmas teātris stāv Franču Komēdija — „Comēdie
Francaise 44

. Operai kalpo: lielā Opera — franču

Mūzikas Akadēmija, Opēra-Comique, Gaītē-Lyrique.

levērojamu vietu ieņem nacionālais Odeona teātris,

Renesansas, Porte-St.-Martin, Sarās Bernar, Antuana

teātri. Vieglām posem un komēdijām vieta Varietē

Vodeviļas, Pālais Royal, un pulks citu diezgan skaisti

ierīkotu teātru ar pirmklasigiem komiķiem un dzie-

dātajiem. Katram no minētiem teātriem savas tra-

dicijas, sava vēsture, ar kuru tie lepojas, un ari —

savi rakstnieki un publika. Interese pret teātri lielā

mērā iedzimta, varētu teikt, ne tikai aristokrātiskās

aprindās, bet ari vienkāršā tautā. Ar visiem minē-

tiem teātriem saistita franču vēsture sākot no revo-

lūcijas laika 1793. g. un vēl agrāk. Bez teātra francū-

zis nevar iztikt ne tikai mājās, Parizē, bet ari ceļo-

jumos, kara gājienos. Napoleons L vienmēr vadāja
līdz aktieru trupu un atpūtas brīdī sarīkoja izrādes —

pat Vitebskā, Maskavā v. 1.1. Comēdie Francaise

statūti izstrādāti un parakstīti no Napoleona L Ma-

skavā 1812. gadā. Tā tad visgrūtākā kara brīdī vi-

ņam atlika vaļas un gribas nodoties teātra mākslai.

Revolūcijas laikā pilsoņi dienā cīnijās uz barikādēm,

gāja uz konventu, sturmeja karaļa pili, — vakarā

teātri bija pārpilditi; no skatuves skanēja marseļjeza,
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tika rāditas sajūsmas pilnas lugas. Pat atgriezdamies
mājās no kārajā sodišanas franči nevarēja izlikt bez

teātra. — Tagad, ja ari teātris ir zaudējis savu agrāko
veidu, bet interese palikusi ta pati. Bet kā agrāk
tā ari tagad daudzie teātri ir bijuši par daiļliteratūras

skolu, priekšzlmigu recitaciju un dramatisko augst-
skolu vietu.

Lielākā daļa no minētiem teātriem ir celti priekš
vairāk kā simts gadiem un tāpēc ārēji un iekšķigi

pēc uzbūves neapmierina vairs ne stila, ne estētikas,

ne vienkārši ērtibas prasijumus. Lepnākie — Opera,
Franču Komēdija, saspiesti rangās un galerijās, kas

paceļas pusstāviem cita pār citu. Vecmodigi sēdekļi,

smagie baraljefi, rokoko vaj Ludviga XV. laika or-

namenti, visur spīdošie senie zeltijumi gandrīz vaj

pārsteidz ar savu smago, primitivo raksturu. Vietas

tik neērtas, ka pat dažās ložās jāsēd saliektiem ce-

ļiem un šauros krēslos un jāpiesargās, lai neapgrū-
tinātu savus blakus sēdētājus pie mazākās pakuste-
šanās. Tas ir liels franču teātru ārējs defekts. Daži

jaunākā laikā celtie ir diezgan ētri un piemēroti laik-

meta prasibam. Visskaistākais mākslas ziņā un ari

priekš publikas būs gan nesen celtais E1 izej a s

lauku teātris, vairāk domāts mūzikai un mo-

dernai drāmai, bet par nožēlošanu lielāko daļu se-

zonā slēgts, jo pat Parizē pietrūkst īstas un moder-

nas mākslas cienitaju. Skaists marmora kubs — jau
no ārienes pārsteidz ar savām linijam un lieliski

izvestiem bareljefiem un tēliem. lekšā visērtākās

foajē, sēdekļi, skatuve. Ta ir svētnica teātra mākslai

tiešā nozīmē. Ar savu vienkāršumu un daiļumu viss

te it kā tuvojas seno grieķu mistēriju skatuvēm.

Tādu teātru Eiropā būs maz.

Skatuve un dzīve*, 1914.





MODERNAIS FRANČU TEATRIS.

I.

Teātris ir franču kulturelako aprindu dzīves nepie-
ciešamība, tas pats apmēram, kas latvjiem ir bijušas
agrāk dziesmas un dziedāšana. Teātra vēsture Fran-

cijā ir dala no kultūrvēstures, pat daja no valsts

dzīves dažādos laikmetos. Kā ļoti zīmigs fakts ir tas,
ka pat vislielākos un ārkārtigakos cīņu brīžos tiek

domāts par teātri. Napoleons L, piem., ir parakstijis
Comedie francaise statūtus, būdams Maskavā.

Tādēļ rakstit par franču teātri vispārigi, tas aiz-

ņemtu veselus sējumus. Bet interesantais, varbūt,

pat dienas jautājums, kas varētu noderēt lasitajiem
un sevišķi teātra draugiem, ir jautājums par

moderno franču teātri, t. i., par to, kas

tagad acumirklī ir noteicošais Parizē. Un rakstidams

par moderno franču teātri, es tikai kontrasta dēj

gribētu nostādit uz brīdi viņu pret seno klasisko

franču teātri, no kura varenibas tikai vairs viegls
atspulgs manāms nedaudzos Parizes teātros.

Kas ir modernais teātris? Kas viņam kopigs ar

senāko laiku teātra tradicijam, stilu un saturu un

kas jauns, īpatnēji pazīmigs, piemērots šai dienai?

Šie jautājumi īsumā jānoskaidro, lai saprastu moderna

teātra patieso būtibu.

Vispirms te krīt svarā luga, viņas tēli, viņas no-

lūki. Klasiska teātra gabala galvenā pazīme ir ari

klasiska autora pazīme. Klasiskās drāmās, traģēdijās
vaj komēdijās ir tēlota kāda cilvēka dvēseles gal-

venā īpašiba, kura pastrīpota ar nolūku satriekt vaj
smīdināt skatitajus, atstāt pozitivu vaj negativu,

traģisku vaj komisku iespaidu. Jau pie Aristofana
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un Sofokla tas gaiši redzams. Vidus un jaunāko
laiku klasiķi Šekspirs, Moljērs, Kalderons — turpina
šo tradiciju ar lielu spēku un koncentrēšanos. Mak-

bets — slepkava, Lirs — izdzītais nelaimigais, Ottelo

ar savu greizsirdību, kura paliek beidzot par lavinu

un aizrauj līdz skatitaju satriecošā iznākumā, Hamlets

ar savu patiesibas asināto, pat slimigo sajūtu, Skopulis
ar savu jezuitismu vaj Žoržs Dandens ar savu bez-

galigo vientiesību — visur ir kāda varena postoša

cilveciga sajūta, kura kā pārdabisks spēks loka un

salauž un vada līdz galam lugas varoni. Tauta, kura

noskatijās tādā teātrī, bija satriekta priekškaram no-

laižoties, kā no pašas Dieva rokas, vaj komēdijas

gadijumā, neaizmirstami pacilāta par pārspīlēto ne-

gativo un muļķigo rakstura vājibu vaj nepilnibu.
Tas bija tautas teātris vārda tiešākā nozīmē.

Ar viņu tauta raudāja un smējās, ar viņu tauta auga

un kritizēja sevi, ar viņu tauta pārvērtēja savas

dvēseles vērtibas.

Viņš ir bijis tik neaizmirstams, ka tagad vēl pēc
trīssimts gadiem nav varējis Francijā izdzist Moljera
varenais spožums un reižu reizēm pamirdz tagadējās
teātra sīkulibās, kā gaisma no citas pasaules.

Modernais teātris ir novērsies no šīm vare-

nām pirmsajūtam. Cilvēka dvēsele viņam paliek
svešāka, cilvēka vietā viņš ņem sabiedribu,
visu satriecošas vienas jūtas vietā viņš pielaiž suro-

gātus, drumslas, tīpa vietā viņš ņem cilvēku, kuram

no visa pa druskai, pa niekam, pa sīkumam, kuri

zīmigi tagadējā sabiedribā. Modernais teātris ņem
cilvēku sakarā ar viņa laikmetu un rāda tās

īpatnibas, kuras laikmets viņā attīstijis, vaj tās būtu

negativas vaj pozitīvas. Cilvēka dvēsele modernā

teātrī ir apslēpta. Rādita tiek viņa ikdiena; ne vairs

tīps, bet izņēmums, ne vairs vispārigais, bet atse-

višķais, individv c 1 a i s. Un šis „individuelais a

ir ari modernā franču teātra saturs. Kaut gan iepriekš
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jāsaka, tas nav garigi individuelais, bet tas, kas mo-

dernā dzīvē caur kaut kādu sīkumu atšķiras no

saviem citiem līdzcilvēkiem. Modernais teātris tādā

jēdzienā ir dienas, momenta teātris, tāpat kā modes

apģērbs, kurš nākošos gados pazūd bez pēdām un

atgriešanās.
Un kā galvenā modernā franču teātra pazīme (un

ari visu citu tautu moderno teātru pazīme) ir stila

trūkums, ari satura trūkums. Pret teātra

dziļāko būtibu viņš ir kā viegls putu gabals pret
okeāna vareno bangu plūdumu. Viņš mums patīk?
Ja, varbūt. Varbūt mēs nemanot sākam pārvērtēt
ari skatuves un teātra vērtibas, tāpat kā mēs sākam

pārvērtēt reliģijas, mīlestibas, estētikas un ētikas

vērtibas. Bet ietvert jaunās atziņās, jaunos veidos,

to mēs neesam varējuši un tādēļ no visa mums vēl

tikai pa drumslai, pa krāsai un pa skaņai rokās,
bet bez tēla, bez zimfonijas, bez gleznas un bez

dievibas.

Pēc šiem īsajiem aizrādijumiem, kuri nepieciešami,
lai saprastu franču modernā teātra saturu un garu,

es gribētu pāriet tieši pie viņa analizēs un attēlošanas.

11.

Vispirms repertuārs. Un te atkal pirmā vietā luga
un autors. Modernā franču drāmā vairs autors nav

viens un viņa darbs nav viena darbs. Tas irkolektivs.

Protams, ir izņēmumi, par kuriem runāšu vēlāk, bet

tie negroza vispārigo likumu. Ka lugas raksta vai-

rāki rakstnieki kopā, tas vēl nav nekas jauns. Bet

te ir vesela rinda teātru tā sauktā īstā «franču
gaumē", kuri pie lugas vadišanas strādā kopā ar

rakstniekiem. Rakstnieks zina, ka uz skatuves vajaga
rādit šodienu cilvēkus bez kādām vētrām, bez cīņām

un tieksmēm, drusku tos kariķēt, likt viņiem mutē

parastas zalonu vaj ielas asprātibas, piedot kādu

zīmigu sīkumu un visu to nostādit viņam līdzigu
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personu vidū, lai iznāktu modernā komēdija, kāda

tagad valda vaj uz visām Parizes skatuvēm, atskaitot

valsts subsidētas, bet ari tās nav gluži brīvas no

tāda satura lugām.
Kad autoram kāds «projekts" nācis galvā, viņš

uzmeklē savu teātra direktoru un tam ceļ priekšā
savu ideju. Teātra direktors savukārt pieaicina reži-

sorus un notiek kopiga apspriede kā jāuzstāda per-

sonāžs, kādi tiem drīkst būt trūkumi, kādas replikas
kādi triki ievedami lugā, lai ta būtu gluži moderna

un tad tikai autors drīkst strādāt. Un kad viss tā

pārlikts un izdomāts ar ko saistīt publiku, tad luga
tiek sarakstīta. Ar vienu vārdu sakot, tāds moderns

teātra autors nav vairs radītājs, bet kompilators —

sastādītājs.
Kā labs piemērs tam ir pazīstamais Šarls Merē,

kura luga «la Danse dc Minuit" tiek uzvesta uz

Parizes teātru skatuves. Viņam ir kāda saruna ar

līdzstrādnieku nodrukāta teātra žurnāla «Comoedia"
un no tās redzams, kā ceļas lugas. Saturs parasti
tādām lugām — jaunie bagātnieki, vīru un sievu

vilšana, mīļākās, jocīgi atgadijumi un zituacijas. Es

esmu noskatijies kādos piecpadsmit teātros lugas
«īstā Parizes gaumē" un visur ir tas pats. Viņas
liekas tik līdzigas viena otrai, ka grūti vēlāk orien-

tēties, kura īsti kurā teātrī un ar ko atšķiras viena no

otras. Tādas lugas ir Pālais Rovale, Eduarde VII,

Gvmnase, Vaudevilles, Varietēs, Femina, Marignv,
Des Nouveautēs un daudzos citos. Tās ir kolektiv-

lugas, rakstitas specieli vienai sezonai, kurā tad ari

turas uz skatuves pa 100—200 reizes, pateicoties
dažādiem jaunatradumiem vaj nu inscenējumā, spēlē
vaj karikatūrā un tad pazūd no repertuāra uz visiem

laikiem, jo jauns kolektivs ar jauniem trikiem nākošā

sezonā jau rāda tās pārmaiņas dzīvē, kuras vēl nav

uz skatuves bijušas. Autori, kuriem pašiem, bez

sazināšanās ar teātri būtu drosme kaut ko uzrakstit.
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J. Akuratera kopoti raksti, XI. 18

sāk pazust no teātra gabalu rakstniecibas. Un ja
ari, kā piem. Moriss Rostans, kas sarakstījis «Sfinksas
noslēpumu" Sarās Bernar teātrim, tad tomēr tur

ir ari dienas jautājums — Ēģipte un sfinksa, kurā

ar savām ārkārtigām greznumrotam spēlē pazīstamā
Ida Rubinstein. Pati luga ir nedzīva, bez satura,
kaut gan ar skaistu dzejisku valodu. Bet pateicoties
lieliskam inscenējumam, turas savu laiku uz skatuves.

Tāds pats autors šinī sezonā vēl ir Pols Revnals

ar savu „Le Tombeau sou l'Arc dc Triomphe".
Ari te ir dienas jautājums laikmeta skaņa — dzija

kapa cilvēka sajūta. Luga kaut gan vāji būvēta,
turas uz skatuves tādā teātrī kā Comedie Francaise

(valsts teātris).
Bet tādu patstāvigu autoru nav daudz, viņi sāk

izmirt kā indiāņi un modernais teātris ir tas, kas

prasa no autora nevis viņa domas un atziņas, nevis

radi tu s jaunus tēlus, kuri ierosinātu vaj sadrebi-

nātu skatitajus, bet prasa kolektivu darbu, dienas

tipu galeriju, prasa sabiedrisku apskati —

ari teātra lietās.

Kad tāds darbs ir galā un uz skatuves iestudēts,
tad franču modernam autoram ir vēl kāds līdzeklis,
lai paceltu publikas interesi pret to. Mūsu drama-

tiķiem ta nav. Pirmizrāde — ģenerālmēģinājums
nav publikai pieietams. Autors uz izrādi ielūdz

savus draugus, paziņas un kritiķus no kuriem tik

daudz kas atkarājas Parizē. Un pirms publika lugu
ir dabūjusi redzēt, jau pēc ģenerālmēģinājuma avizes

ir pilnas ar vislabakām atsauksmēm. Man nav nācies

pieredzēt, ka pēc kādas lugas ģenerālmēģinājuma
būtu bijusi ari kritizējoša slikta atsauksme.

Publikai atliek tikai iet nākošās 100 izrādēs un

saņemt gatavu novērtētu un nokronetu gabalu.
Viņas spriedumu neviens neprasa. Lugai vajaga

patikt, ja to grib teātris, autors un kritika. Skati-

tajam jāsaka tikai amen.
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Pēdējā laikā pret tādu rīcibu ar ģenerālmēģinā-
jumiem ir pacēlušās daudzas protesta balsis presē.
Bet līdz šim vēl bez panākumiem.

Tāda ir modernā franču luga. Kamēr pazīstamākie
komēdiju rakstnieki, kā piem. Roberts dc Flers vaj
Tristans Bernars ir vēl baudāmi ar savu valodu,
lielākā daļa autoru dod darbus, kuri ir tikai insce-

nējami.
111.

Modernais inscenējums. Kad tāda ko-

lektīva luga nonākusi līdz skatuvei, sākas inscenē-

jums. Dekorācijas gatavo pazīstamas dekorāciju darb-

nicas (Bartin). Bet modernā franču komēdijā par

dekorācijām daudz nav jādomā. Pa lielākai daļai to

izdara dažādi greznuma lietu veikali savas reklāmas

dēļ. Tur viņi saprotas ar teātru direkcijām. Skatuve

tiek pārvērsta par īstu bagātnieku mitekli. Pa lie-

lākai daļai ir vaj nu dzīvojama grezna istaba, vaj
guļamistaba. Un teātra programā jūs variet lasit,

no kupa veikala ir tie greznie krēsli un divani, no

kura lieliskie tepiķi, puķes, gultas, aizkari. Teātri

sacenšas savā starpā, lai gūtu jo greznāku skatuves

iekārtu. Bet par noteiktu stilu tur nevar būt vairs

runa. Pa lielākai daļai viss ir vēl kāda Lvi 16. vaj
citu gaumē.

Tas pats ar apģērbiem, kostimiem. Aktrises, ku-

ras nāk uz skatuves, ir katrā gadijumā apģērbtas
pēc jaunākās modes un izskatās pēc princesēm no

pasaku valsts, pēc mirdzošām fejām. Stils katrā

gadijumā — moderns.

Un teātra programā atkal ir jo sīki paskaidrojumi —

reklāmas tiem veikaliem, kuri aktrises apgādā ar

luksus uzvalkiem. Šīs programas visas ir vienādas,

jo visās ir uzskaitits: galvenā varone ir apģērbta

no tādas firmas, viņas vakara uzvalks no A., viņas
kažoka uzvalks no 8., viņas zeķes no C, viņas kur-

pes no E., viņas cepures no F., viņas briljanti no G.
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un tā tālāk. Katras firmas adrese ir klāt. Un lie-

liem burtiem citā programas lapas pusē var lasit,
ka piemēram tāda un tāda mademoiselle tiklab uz

skatuves, kā ari uz ielas vienmēr ir apģērbta no

zināmas uzvalku vaj cepuru darbnicas.

Tā modernā skatuve ir pārvērsta par dažādu darb-

nicu izstādi, kur aktrises un aktieri ieģērbušies
reklāmu kostimos spēlē moderno kolektivo komēdiju.
Un skatitajs, sevišķi skatitajas gūst no teātra vēl ari

otru zaķi: viņi par to pašu maksu dabū redzēt ne

tikai lugu, bet ari jaunākos un greznākos uzvalkus.

Kas tur vairs ir atlicies no teātra dziJa kā s

būtibas, runāt simbolos, koncentrēt skatitaju uz

cilvēka dvēseli un uz cīņām par savu iekšķigo es,

par likteni, par atziņām. Modernā franču komēdija
no šī redzes punkta vairs nav teātris, bet zināma

parāde, zināma reklāmas filma.

Beidzot aktiers un režisors. Šie modernā

franču teātra faktori ir vienigie, kuri atspirdzinā,
reizām pat ierosina un stipri saista. Franču aktiers

ir vienmēr savas profesijas pazinējs un skatuves

cienigs. Viņam ir gadusimtu skola — tādi paraugi,
kā P/loljērs-Poklens un visa mirdzošā teātra vēsture,
pilna ar nepārspējamiem savas mākslas meistariem.

Kā jaunākā franču rakstniecibā nevar būt sliktu stilistu,

jo visi dzejnieki un rakstnieki mācas no lieliskiem pa-

raugiem, tāpat teātrī gandrīz neiespējams ir slikts

aktiers, jo viņš mācas tikai no pilnigiem paraugiem.

Vispirms franču aktiers prot runāt. Valoda viņam
rit kā skaidrs strauts. Viņš pazīst vārda varu

uz skatitaju un cenšas šo varu izlietot pēc iespējas

plaši. Neviena pusizteikta, noslāpēta, neskaidra

vārda! Un cik daudz noskaņās un pakāpinajumos
aktiers rīkojas ar valodu! Dzirdēt franču aktiera

valodu ir baudijums un man personigi bieži ir iz-

licies, ka zūd viss cits, paliek tikai valoda, no kuras
izskan ari aktiera spēle.
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Bez tam franču aktiers ir liels pozas un žesta vir-

tuozs. Kur lugā bieži nav nekāda satura, tur dzīvo

poza, plastika un tīkas redzēt cilvēka ķermeni viņa

neizsmeļamās kustibās un variācijās. Visu to pa-

pildina sevišķi smalki izstrādāta mimi ka, kuras

bagatibu un lielo iespaidu mācities uz franču ska-

tuves vajadzētu gan katram mūsu aktierim, kurš

sevi nolēmis ziedot teātra mākslai. Reizām ir mo-

menti, kad poza un mimika vien pārvērš visus ska-

titajus un nes tiem sajūsmas vētru. Aktiera valoda,

poza, žests, mimika — tas ir galvenais un spēles dēj
vien reizām ir jāaizmirst visas augšā minētās nega-
tīvās modernā teātra puses. Sava dzīvā nācijas tem-

peramenta dēļ, franču aktiers tādēļ tik labprāt mīl

spēlēt komēdijas un ne tik labprāt drāmas vaj tra-

ģēdijas, kuras kā raditas krievu aktieriem un šaī

ziņā krievu teātri pārspēj tālu frančus.

Un ja skatitajs kaut kam ir pateicigs, tad vienigi
aktieram un aktieru monologiem bieži vien pa spē-
les laiku seko publikas jūsminošie applausi, kas uz

mūsu skatuvēm ir tik rets gadijums.
Varbūt, tādēļ vislabāk ari varētu raksturot mo-

dernā franču teātra saturu ar apzīmējumu, ka šī

teātra saturs, vērtiba, burviba ir ak-

tiers. Autors, inscenējums, ierosme, idejas — viss

tas ir vārgs, nenoteikts, salīdzinot ar aktieri. Var-

būt ari priekš mūsu skatuves no visa teiktā būtu

saskatāma viena atziņa, kas varētu mūsu teātri pa-
celt : skatuvei nav vajadzigs tik daudz

autors vaj dekorators, vaj režisors kā

aktiers. Te stāvam atkal pie visvecākās teātra

mākslas atziņas un tad ir jāsaka, ka zaudējot savu

saturu lugu ziņā franču teātris nes augstu sevi

formā. Un no šī tik vienkāršā, kā ari tik dziļi maģiskā
vārda ir atkariga tak katra māksla, ne tikai teātris.

Bet te es atminos mūsu Dailes teātri un saprotu,
ka viņš aktieru audzināšanā ir uz īstā ceļa.
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IV.

Tā tad modernais franču teātris ir diezgan neva-

rigs repertuārā, inscenējumā, bet dzīvs un daudz-

krāsains aktieru spēlē. Ar to viņa definējums būtu

izsmelts. Atliek jautājums: kur ir tas saistošais, pie
mums nesasniegtais? Ta ir klasiska drāma

un komēdija, visu dramatiķu un dzejnieku iejūs-
mas pirmavots un ari aktieru mākslas paraugs. Šo

repertuāru piekopj pa lielākai daļai valsts pabalstītie
teātri: Comedie Francaise, Odeons, Opera Comique —

lirisks teātris un ari Tautas teātris «Trocadero* zālē.

Bez tam daži privātie. Kas grib pazīt franču teātra

garu, redzēt patiesi izsmalcinātu spēli, dzirdēt labu

valodu, tas to vislabāk varēs darit Franču komēdijas
matinejās, pa daļai Odeonā, kūpu tagad vada pazī-
stamais režisors un skatuves mākslas evaņģēlists
Firmins Zemjē. Tur atspulgo Rasina, Moljera, Kor-

neļa, Bomarchē neaizmirstamie tēli. Tur ir stila

vieniba, daiļums. Tas ir tas avots, no kura vienmēr

smeļas šo spirgtumu visi teātra pasākumi.
Ari par tautas teātri ir gādāts. Lielais tautas

teātris Trokadero pilī Zemjē vadibā dod labas izrā-

des ar labu repertuāru. Man bija izdeviba tur noska-

tīties lielisko nacionālo darbu „Cyrano dc Bergerac".
Parasti šaī tautas teātrī viesojas trupas no labākiem

Parizes teātriem. Ar kādu interesi un līdzdalibu

uzņem tauta izrādi! Vairāk tūkstošu skatitaju pār-
trauc tituļlomas tēlotāju ar applausiem spēles vidū

un sumina ilgām ovācijām. Tauta saaug ar tēlotāju,

jo luga ir kas dziļš un paliekošs. Tas ir teātris,

par kuru Romens Rolans saka:

«Ardievu komplicētā psicholoģija, uzpūstā poza,

tumšais zimbolisms, visa šī zalonu un alkovu māksla.

Tautas teātrim vajaga būt aizrautam un piepilditam
ar paša teātra būtibas elementiem un grieķu pirm-

tīpu. Plaša darbiba, tēli lielās linijās, vienkāršā, bet

varenā ritmā, elementāri dzijās sajūtās. Freskas,
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ne bildes; simfonijas, bet ne kamermūzika — tas ir

vajadzigs tautai."

Un tāpat tas ir ar repertuāru tautas teātros. «Nav
cita liela nacionāla mākslas darba, ka tikai vienigi
tas, kurā dzejnieka gars strādā kopā ar nācijas garu,

smeļ sev baribas spēkus no tautas ciešanām, sajū-
tām un priekiem."

Te varam vienkārši un skaidri redzēt augšā minētā

franču modernā teātra nepilnibu un īsta, dievišķigi
dziļa teātra misiju.

Kas šaīs klasiskos teātros apbur novērotāju, ir

liela tradīcija, savāds svētums, kalpošana mākslas

kultam. Kaut kas tamlīdzigs ir bijis mums, latvie-

šiem, mūsu labāko tautas lugu spēlē, un šis mistis-

kais «kaut kas" ir vēl uzglabājies starp priekškara
krokām mūsu Nacionālā teātrī Blaumaņa drāmās

Mierlauka vaj Rūmniek kundzes tēlojumos.
Tikai tam, kas iepazinies ar franču skatuvi, tiek

saprotama skatuves mistērija pati par sevi, jo te

viņa vēl nav zudusi, kaut gan, kā jau minēju, «mo-

dernais" teātris strādā visiem spēkiem, lai to aizvē-

dinatu prom.

V.

Pirms nobeidzu šo īso apskatu, man gribas aiz-

rādit vēl uz kādu teātru šķiru Parizē. Tie ir mazie

teātri, kabarē veidigas skatuves un iestādes, kuras
vairāk novietojušās nomalēs, sevišķi Monmartrā. Pa

lielākai daļai tie ir īsti franču gara, liniju un atjau-
tības audzinātāji un sargātāji. Viņos ir daudz smal-

kas garšas un stila, asprātibu un patiesi mākslinie-

cisku tradiciju. Ir taisni atpūta pēc lielo «moderno"
teātru vienmodigi piparotām un raibām komēdijām
noskatities tāda maza teātra repertuāru. Liekas, ka

visas šīs imitācijas, satira, dziesmiņas, ludziņas par

politiskiem vaj kultūras dzīves notikumiem tik viegli
un vaļigi tiek celtas priekšā. Bet tuvāk novērojot
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redzams, ka te pielikts tik daudz pūļu, strādāts ar

mīlestibu, ar smaidiem, ar iedvēsmi un ari ar asa-

rām. Te ir daudzi atspīdumi no lieliem teātriem,

greizas sejas, dzīves izkoriģejumi, kas tik atjautigi
un zīmigi parāda tukšo apzeltito riekstu.

Franči mīl karikatūras, un sevišķi mazie teātri.

Valdibas vīri, ministri, prezidenti, zinātnieki, akadē-

miķi, populāri rakstnieki — katrs dabū redzēt savu

seju, protams, no «neoficiālās" puses. Karikatūras

tiek piekoptas ari modernos teātros — franču gaumē.
Tā „Vieux-Colombiertt

teātrī lielu piekrišanu guva
kāda populāra rakstnieka Renē Benžamena komēdija
II faut que chacun soit ā sa place (Katram jābūt
savā vietā), kur jaunbagātnieka dzīrās ar visādu

šķiru ļaudim pārtrauc revolūcija (protams, dzejiskā

nozīmē) un revolūcijas tribunāls novieto visus lielos

vīrus katru viņam piederošā amatā. Bagātniekam
jāiet par pārdevēju uz tirgu, ministrim jādzer piens,
kā jau zīdainim, lai augtu liels v. t. t. Bet mazajos
teātros karikatūra ir asaka un nesaudzigaka un rei-

zām tik dzīva un patiesa, ka no visas sirds jāsumina
tāda māksla.

To parizieši saprot. To saprot ari paši izkariķe-

jamie un neņem ļaunā. Lielais tiek smiekligs, mazais

paceļas kā varonis. Sirds tiek atvieglota, viss pie-

dots, viss saprasts. Ar to tiek izpildits komiskas

būtibas galvenais attaisnojošais saturs: neskumstiet

par dzīvi, nekārojiet augstu stāvokli, jo viņā ir tik

daudz nieciga un smejama. Būsim viegli, priecigi —

muļķiba ir nemirstiga, un nekarot mums ar to, bet

tikai pasmieties.
Parizes teātru komikā un karikatūrā guļ liels iz-

līdzinošs elements. Tie ir lielās dzīves nepieciešama
daļa.

„Latv. Vēstnesis", 1924.





PARIZES TEATROS.

Kas reiz ieelpojis Parizes teātru gaisu, ieskatijies

skatuvju gara vieglumā un dzīves priekā, tas arvien

jutisies laimigs pabūt tur. Jo Parizes teātros mīt

īsta skatuves dvēsele. Tur ir tradīcijas, kurās sit

pati teātra un skatuves mākslas sirds, tur ir ari

jaunlaiku panākumi un bezgaliga formas maiņa. Lūk,
kādēļ Parizes 40 teātri un vairāk ka 30 muzikhalles

un mazie teātri ir vienmēr pilni publikas, jo katrā

no viņiem ir kas īpatnējs un saistošs. Veltigi daži

nosauc Parizes skatuves par izvirtibas perēkļiem un

rēvijas un muzikhalles par mākslas pagrimšanu.
Parizei kā varavīksnai ir visas septiņas krāsas un

viņa mirdz vienmēr savā skaistumā, nebēdājot neko

par to, ka dažam patīk tikai viena no visām krā-

sām un atlikušas sešas viņš gribētu pavisam izdzēst.

Parize dod dzīvi visā pilnibā, viņas mākslinieki un

skatuves atrod daiļumu pat tur, kur fanatiķis-idea-
lists redz ar savu aci tikai neglītumu. No Parizes

var katrs mākslinieks mācities dzīves un mākslas

vispusibu un neizsmeļamo pilnibu.
Viens no skaistākiem uzvedumiem bez šaubām ir

Bernharda Shava «Svētā Žanna", kuru redzējām ari

Rigā, mūsu Nacionālā teātrī. Parizes Mākslas teātris

(Thēatre des Arts) ar savu inscenējumu dod lielisku

izstrādātu un sceniski dziļi izprastu mākslas darbu.

Viņa uztvērums — kontrasti. Kontrasti krāsās, tēlos

un dvēseles dzīvē. Šo kontrastu spēle dod lieliskus

acumirkļus.
Skatuves iekārta vienkārša un gracioza savās lini-

jas un krāsās. Piem. Zannas pirmā parādišanās
vien ir īpatnēji viegla un spilgta glezna. Viņa pa-
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rādās sarkanā lauku meičas ģērbā uz spilgti balta

fona. Viņas naivums un dedziba apdvēsti no savā-

das mistērijas. Mēs jūtam seno vēsturisko parādibu.

Tāpat tas ir skatā ar dofinu. Sevišķi ir

pēdējais cēliens — tiesas skats, kur Žanna viegli
zilganā uzvalkā vienkārša un gracioza starp fanā-

tiskiem tiesnešiem, kuri ģērbti pompozās un smagās
vidus laiku mūku drēbēs, ir kā viegls balodis, kā

drebošs skaists zieds starp tumsas un varas pār-
spēka nesējiem. Melnie mūki, kuru sejas pavisam
neredzamas zem kapucēm, melnie ģērbi ar baltiem

atlokiem
v spilgti sarkanie bendes kā tēli no pašas

pekles, Žannas apskaidrotais sejs un trauslais ķer-
menis dod neaizmirstamu iespaidu. Starp skatitajiem

maigākas sievietes raud. Teātris vienmēr pārpildits,

publika atsaucas dzīvi, viņa ir kopā ar skatuvi un

māksliniekiem. Scenisko elementu izpratne un insce-

nējuma izdoma dod pacilājošu un lielu iespaidu. Zī-

migs tadēj kāda korespondenta ziņojums uz Rigu,
ka mūsu Nacionālā Teātra aktieru pulciņš, kas Parizi

apmeklēja studiju nolūkā nemaz neesot noskatijušies
izrādi līdz galam. Kāda pašpajāviba uz saviem spē-
kiem !

Svētās Žannas inscenētājs Mākslas teātrī Žoržs

Pitojefs, pēc dzimuma krievs, kurš daudz strādājis

Vakareiropas teātros un savieno krievu dvēseles pla-
šumu ar franču formu sniegdams daiju skatuves darbu.

Ne mazāku ievēribu pelna Elizejas lauku stu-

dijā (Studio des Champs Elvsēes) uzvestā Pola De-

masy traģēdija „La Cavaliēre Elza", kuras ideja

ņemta no Pjera Mak-Orlana romāna. Viņas inscenē-

tājs Gastons Bati, — režisors kura vārdu pazīst visa

Parize — tiklab skatitaji ka artisti. Kopā ar deko-

ratoru Adrienu Holy viņš vadijis skatuves darbu, kas

pievelk daudz skatitaju un runā par moderno insce-

nējumu augsto stāvokli Parizē. Šī Elza ir krievu

žīdiete, kura svētā komunisma vārdā nāk ar kara
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gājienu uz Vaķareiropu, lai to uzvarētu un liktu tur

valdit jaunlaiku barbarismam par veco kultūru. Viņa
ar saviem pulkiem ir jau sagrāvusi Vāciju un citas

zemes un nonāk pie Parizes, kuras kultūras, prāta
un skaistuma priekšā viņas gājiens saplok un krīt

ari viņa pati uzvarēta no franču gara un daiļuma
Žana Bogaerta personā.

Autors ievedis lugā senos vispasaules tēlus Ham-

letu, Falslafu (pretpolus) krievu ģenerālis, dažādus

žīdus un anarķistu tīpus, kuri ar savām filozofijām

un tieksmēm dod īpatnējus skatus un ierosina dziļas

pārdomas. Uzvedums viegli dekorēts, zimbolistisks

lidojošs tīpos reljefs un interesants līdz galam. Ta

ir abstrakta ekspresija un reizā ari pati dzīve, reāla,
tuva un taustāma. Kostimi — melns ar zeltu ar pa-

domju varas zīmēm, īsti sātaniskas saistošas unifor-

mas. Garais sātaniskais sausais Hamlets ir varens

aizraujošs, drūms, kā parādiba mūsu dzīvē. Sarka-

nais resnais Falstafs — saistošs savā vaļibā un ari

cinismā. Mizerabls ir žīdu dzejnieciņš Grinbergs, bet

iedvēsmota, pilna temperamenta pati kavaliere Elza,
kuru veic ar lielu aizrautibu Margarita Šamua.

Nekas nebūtu veseligak mūsu režisoriem, ka no-

skatities šo uzvedumu, pilnu disciplinas vienibas,

bagātu ar oriģineliem tēliem, maskām, uztvērumiem,
virzitu uz vienu mērķi — skatuves mākslas slavu.

Pāri visam — apreibušam no idejām un asins kāres

modernam Hamletam, pāri krievu-žīdu komunistisko

sapņu murgiem
v

paceļas uzvarošā Eiropa — franču

jūras virsnieks Žans Bogaerts. Māksla un īsteniba

kļūst nieks, tik labi ir izpratuši franču artisti savu

uzdevumu.

Elizejas lauku komēdijā (Comēdie des Champ Ely-
seēs) vienmēr skatitaju saista jautrā īpatnējā Žila

Romena komēdija Knoks jeb „Medicinas brīnumi",
kurā medicina dabū savu īpatnēju novērtējumu un

kariķejumu: viss ir iedvēsme. Jauns ārsts, apmez-
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damies tādā vietā, kur nemaz nav slimnieku, vada

šos slimniekus ar iedvēsmi, ka visi ir slimi, kļūst

bagāts, slavens, kamēr vecs godigs mediķis vaj badā

nomirst. Uztvērums tiklab no autora, kā no insce-

nētajā puses ir sagādājis vieglu skatuves darbu un

Parizes publikai patīkamus brīžus teātrī.

No liela stila, tīri franciskas īpatnibas uzvedumiem,
ir jāpāriet uz mazajām skatuvēm un rēvijām, ja
gribam saprast visu franču skatuves burvibu. Māk-

slinieciskie kabarē un mazās skatuves, kas mitinās

pa lielākai daļai Monmartrā, ir franču mākslas mini-

atūras, reizām apburoši smalkas un asprātigas. Tur

ir dziesmiņas, kurās tiek zīmigi un kariķējoši ap-
dziedāti augstākā politika un politiķi sākot no valsts

un ministru prezidenta līdz pēdējam policistam. Ta

ir tautas zatira, un tauta to mīl un saprot. Neat-

ņemams māksliniecisks revanšs no to puses, kuri

lielo dzīvi politikā, veikalos, zinātnē uzņem ar vieglu
vienkāršu joku. Mazo skatuvju mākslinieki ir mei-

stari savā arodā. Ja viņi ko sagatavo, tad ar tādu

asprātību un smalkumu, ka var dot līdz 100 un vai-

rāk atkārtojumu, un vienmēr tiek sumināti un ap-

plaudeti. Mazajos mākslas krodziņos es daudzreiz

esmu juties labāk, kā lielajos teātros. Tur ir sava

intima dvēsele un daiļums.
Bet franču vieglais dzīves priecigais gars un skai-

stuma izpratne ir ari muzikhallēs un dejas zālēs, kur

dažs labs redz tikai „izvirtibu a

.

Kad skaistas ne-

vainojamas, izlasitas dejotajās graciozos kostimos

uzved pulkā savas dejas, kadriļus, rēvijas, varam

tikai priecāties par režijas garšu un veiklibu. Mir-

dzums, vaļiba, grācija mājo blakus flirtam un mīle-

stibas tirgum.
Parizei visas vērtibas vienādas. Viņa nav protestan-

tiska vaj askētiska. Viņa mīl dzīvi, dzīves skaistumu

un daudzpusibu. Kas to nesaprot, tas nekad nesa-

pratīs ari dažāduvieglu skatuves mākslu nozīmiParizē.
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Vācijā, piemēram, izvirtiba ir apsegta ar luterā-

nisma mācitaja mēteli, viņa ir liekuliga. Parizē viņa
ir cilveciga un segta ar grācijas kostimu. Ta ir

visa starpiba. Parize ir jāmīl kā varavīksne —ar

visām krāsām!

»Jaunākās Ziņas", 1925.





MŪSU DRAMATISKĀ RAKSTNIECIBA

PĒDĒJOS GADOS.

(Referāts Rakstnieku dienai.)

Atzīstot veco patiesību, ka latvju tauta ir liriska,

miermīliga tauta, jāatzīst tomēr, ka pēdējo gadu
desmitu lielie cilvēces notikumi ir pārveidojuši ari

latvju tautu un darijuši to dramatiskāku, aktivaku.
Tas atspoguļo ari literatūrā. Mūsu rakstniecibā vis-

vājāk reprezentēta ir bijusi dramatiskā rakstniecibā.

Ja ari bijušas dažas drāmas un traģēdijas, kuras

deva skatuvei lielu spēli un panākumus, tad savā

būtibā tās vairāk ir bijušas episkas, kā «Uguns un

Nakts," vaj liriskas, kā piem. «Pūt, vējiņi", «Vaidelote."

Vienigais kas drāmu būvējis uz atzītiem un pār-
baudītiem pamatiem — Rūdolfs Blaumanis, kas pats
bija pilns dziļā tautas dramatisma — vēl arvien valda

nepārspēts mūsu dramatiskā rakstniecibā.

Bet ja ari mūsu jaunlaiku dramatiskos darbos nav

dziļa dramatisma, tad nevar apgalvot, ka viņiem
trūktu raibuma, dažadibas un, sevišķi, dzīva laik-

meta impulsu. Ja mūsu dramatiskā rakstniecibā

nav gājusi dziļumā, tad katrā ziņā plašumā. Dra-

matiskās literatūras nozare ir bagatigi saplaukuši pē-

dējos gados un ari tekošā. Konstatēsim te tikai

Raiņa vareno „Jāzeps un viņa brāļi" un Annas Bri-

gader «Maija un Paija," kas paceļas pāri visām pē-
dējo piecu gadu dramam. Bez šaubām, to ir veici-

nājuši mūsu teātri.

No tā laika kamēr atjaunojās latviešu skatuve,
1919. gadā, mūsu teātris nevar sūdzēties par oriģi-
naldramu trūkumu. Drāmu sižets ir gan sena vē-
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stūre, gan teikas, kara un revolūciju motivi, jaun-
laiku tipi. Mums ir politiskas propagandas teātra

gabali, speciāli inscenējumu gabali, satiras un dienas

notikumi. Bērnu teatrs, stipri attīstidamies, prasa

speciālu skatuvi un literatūru. Ir dramatizēti daudzi

ievērojamāko rakstnieku stāsti. Skatuve sauc pēc
latviskiem darbiem

...

Un dramatiskie rakstnieki ir atsaukušies. Varbūt

pat par daudz dzīvi... Kamēr Blaumanis un Rainis

agrāk rakstija vienu lugu pa trijiem vaj pieciem ga-

diem, nupat mūsu darbigie dramatiskie dzejnieki
raksta ikkatru gadu vienu lugu, gadijumos pat divas

gadā. Protams, ka drāma rakstnieku ved vistuvākā

sakarā ar publiku un tādēļ šo popularitāti kāro ne-

tikai tie dzejnieki, kuri jau vairāk vaj mazāk pār-
valda drāmas techniku, bet ari tie, kuri vēl tikai

meklē aptvert skatuves noslēpumus. Protams, ka

viens—otrs tāds darbs tad ir viss cits, tikai ne drāma

un gadijumā var uz skatuves pārvērsties no drāmas

par komēdiju un no traģēdijas par traģikomēdiju.
Publika, kas sekojusi izrādēm galvas pilsētas teātros,

to labi būs nomanijusi.
Bet lai kā: mūsu dramatiskās dzejas lauks ir devis

daudz jaunu asnu un par to tikai jāpriecājas. Priekš-

kara laikā gadā parādijās 5—6 jaunas lugas. Ja jau

tagad gada laikā varam saskaitit ap trīsdesmit

jaunu darbu, tad ir skaidrs, ka šis rakstniecibas

veids ir savā augšanas fazē katrā ziņā ceļā uz

renesansu.

Latvju drāmai vaj komēdijai ir savas īpatnibas,
kas to redzami atdala, piem., no franču skatuves

gabaliem. Mūsu drāmu un komēdiju smaguma punkts
vienmēr ir bijis sakoncentrēts no divām galvenām
parādibam saturā, un tās ir: zituacija un tīpi.
Paša dramatisma vaj komisma ir samērā maz. Kamēr

franču komēdijā viss būvēts uz dialoga eleganci, uz

replikām un uz lugas personu iekšķigo dzīvi — mūsu
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rakstniecibā viss vairāk ir ārējs. TadēJ ar visjau-
nākās komēdijās un drāmās ir dominējošie faktori

zituacija un tipi. Vienalga, vaj inteliģences
dzīves vaj tautas drāmās. Vienojoša saite starp visu

to, bieži tā kas dod tā rakstitām dramam vienibu,
ir režisors. Tādēļ mūsu dramatiskā rakstniecibā kā

stipri papildu elementi ir artisti un inscenētāji. Ir

pat lugas, piem., „Ligaturaa

,
kur nav pat ne situāciju,

ne tipu, bet, kuru izmantojot inscenētājs ir padarijis
par skaistu skatuves gabalu. Te luga rakstita tieši

zināmām inscenējuma prasibam.
Pirms pārejam uz lugu apskatu un analizi, ir jā-

konstatē vēl viena zlmiga parādiba, kas valda mūsu

dramatiskā rakstniecibā. Mūsu lugu saturs ir de-

viņas desmitdaļas smelts no inteliģences
dzīves. īstā tauta tā, no kuras Blaumanis ņēma
vielu savām komēdijām, ir gandrīz izzudusi no mūsu

lugu satura. Ari tā ir laika zīme. Tas rāda, ka

dzīves smaguma punkts ir pārvietojies no laukiem

uz turieni, kur verd jaunās valsts jauno pilsoņu lie-

lākā spēle: politikā, veikalos, jaunos tipos. Tādēļ
nomācošā daudzumā redzam mūsu jaunajā drama-

tiskā literatūrā sižetus, kas ir izcelti vaj vienigi no

lielpilsētas dzīves. Diplomāti, ministri, deputāti,
banku vīri, spekulanti, mākslinieki, dejotajās, mo-

dernais proletariāts — lūk, personāls, kuru skaita

par nepieciešamu savām lugām dramatiski šīs dienas

autori. Bet tā kā šī dzīve vēl jauna, jauni un ne-

noskaidrojušies ari te minētie tīpi, tad paliekoša
reļjefa tēla nav un nevar būt viņu vidū. Tikai kad'

dzīve mierigi sāk slīdēt savos ūdeņos, var izveido-

ties laikmeta cilvēks, laikmetu izsme-

ļošs tē 1 s ari skatuvē, kādi savā laikā bija Indrānu

tēvs un māte vaj Pietūka Krustiņš, Švauksts un

Ābrams.

Ir, protams, ari lugas (lielā mazākumā), kur tēli

ņemti no bibeliskiem motiviem, teikām un tagadējās
19J. Akuratera kopoti raksti, XI
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lauku dzīves. Bet ari tur autori ir spiesti it kā

sniegties atpakaļ pagātnē pie meistaru paraugiem,
vaj pārveidot blaumaniskos žīdus vaj lauciniekus

modernā tērpā. No te minētām pārādibarn var taisit

slēdzienu, ka mūsu dramatiskā rakstniecibā ļoti
dzīvi attēlojas laikmeta notikumi un

tīpi, rakstnieki ir bijuši ražigi, teātri

atsaucigi, bet tomēr pēdējos gados ir bijuši tikai

pāris skatuves gabalu oriģinālā literatūrā, kuriem

būtu pazīmes, ka tie var pārdzīvot šīsdienas stei-

dzigo dzīvi, kaut gan ari vairākas lugas ir kļuvušas

ļoti populāras un norāda tiklab uz autoru technisko

veiksmi, kā ari uz tautas pazīšanu un izpratni.
No lugām, kuras pagājušā teātra sezonā pirmo

reizi parādijušās uz skatuves vaj iznākušas grāmatās,
dažas ieguvušas popularitāti. Pirmā vietā Jaunsu-

drabiņa un Annas Brigader komēdijas. Jaunsudrabiņa
komēdija „Jo pliks, jo traks" iekarojusi tiklab

lauku kā pilsētu teātrus. Tā ir Jaunsudrabiņa kā

tautas rakstnieka jauns triumfs. Stiprs nacionāls

elements, maigs humors, vienkārša valoda. Jaunsu-

drabiņš valdzina bez lielas pozas, raibumiem, kā īsts

tautas rakstnieks. Annas Brigader «Lielais loms"

— loms ari dzejniecei, bagāts zituacijam; daži izde-

vigi jaunlaiku tīpi. Uz Nacionālā teātra skatuves

lugai bija krietni panākumi. Anna Brigader jūtas
drošāka un tautai tuvāka tautas lugās nekā savos

modernos darbos. Aspazijas „Boass un Rute"

būvēta uz bibeliskās teikas motiviem. Austrum-

nieciska noskaņa, maigs lirisms, vairāki silti un

vienkārši momenti. Drāma tomēr vairāk dzejas nekā

skatuves darbs.

Kā jauns rakstnieks pirmo reizi debitēja uz Dailes

teātra skatuves Ābele ar savu «Ligaturu."
Luga rakstita specieli Dailes teātra principiem pie-
mērojoties. Daudz raibu skatu noslīd gar skatitaju
acim. Dažādas filozofiskas atziņas, daži paradoksi.
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Kā inscenējums «Ligatura" piedzīvoja daudzas iz-

rādes. Kā dramatisks darbs tā neiztur tās kriterijas,

ar kurām parasti mēro skatuves darba vērtibu. «Li-

gatura" — meklējums skatuves mākslā, interesants,
bet pārejošs.

Ansis Gulbis devis pagājušā gadā traģikomēdiju
«Ērika Jonass." Tas tipisks šodienu darbs un

uztvērums. Banku un rūpnieku aprindas, cīņas ap

veikaliem un dvēseli, kas ievilkti viņu vidū. Mo-

dernie elementi, kas uztverti lugā, ierosina interesi.

Lugai ir panākumi, kaut gan fināls liekas mazliet

neizturēts un neizstrādāts. Gulbis ir drošs jaun-
laiku tvērējs.

Blakus Gulbim ari tipisku modernās dzīves komē-

diju devis satiriski noskaņotais Jūlijs Petersons

ar saviem «Diplomātiem." Redzami lielie īpaš-
nieki, apstākļu izmantotāji, latviešu augošie ba-

gātnieki. Viņi tukši, nesimpātiski, pat nožēlojami.
Petersons tvēris laikmetu ar zināmu veiksmi. Tech-

niski luga rit veikli.

A. Saulieša «Inteliģenti" neguva tos panā-
kumus, kādus autors vēlējies. Lugā daudz asa rūg-

tuma, parastās Saulieša satiras. Bet, dzīvodams

tāļu no tagadējās inteliģences dzīves, Sauliets viņu

pārprot, izliekas ari attālinās no laikmeta kolorita.

Varbūt tādēļ ari publika to uzņem pavēsi, kaut gan

autora nolūki sabiedrisko nesaskaņu un pretējo tīpu
attēlošanā veiksmigi.

Andrejs Upits sniedzis divas lugas vienā gadā.
Nacionālais un Ceļojošais teātris uzveda viņa komē-

diju «Atraitnes vīrs." Ta ir pilsētas nomaļu
dzīves un tīpu komēdija, kurā tipiskas Upiša-rakst-
nieka simpātijas un antipātijas savītas ar pilsoņiem
un brīvajiem vieglas dzīves meklētajiem «proletā-
riešiem." Dramatiskais pavediens sakombinēts, ne-

drošs. Daži tīpi asi raksturigi, skatuves cienigi.
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Dailes teātrī Upits debitē ar liela stila traģēdiju
«M ir a b o." Tas ir ievērojams darbs, tāļu no mūsu

laikmeta un tautas, bet ar savu saturu un tēliem

atgādina daudz ko no nesenās revolūcijas. Mirabo —

varenā liberāla un revolucionāra franču aristokrātu

tēls — Upitim izvests noteikti un raksturigi. Traģē-
dijas parasto svinigumu tomēr traucē autora pārak
redzamās simpātijas pret pūli, mazliet ma-

nāmā nicināšana pret lugas varoni, kas runā preti

traģēdijas pamatprincipiem. Darbs rakstits lielai

skatuvei un lauku teātriem nav veicams.

Ar jauniem darbiem tekošā gadā uz skatuves pa-

rādijās dzejnieki V. Eglits un V. Dambergs. Ar

savu drāmu „Ministera sievas" V. Eglits pie-

rādijis, ka, cik veikls viņš kā novelists, tikpat pretēji
nenoteikts un nevarigs kā dramatisks rakstnieks.

Lugā daudz kuriozumu, naivuma un zituaciju, kuras

skatitajiem pārvērš komisko par traģisko un traģisko
par joku. Lugai bija mazi panākumi.

V. Dambergs nāca ar jaunu komēdiju «Neti-
cigā Kolombine." Kaut gan īsta skatuves un

dramatisma elementu sakopojums vairāk teorētisks

nekā dzīves tverts, tomēr Dambergs nesalīdzināmi

tuvāks skatuvei kā V. Eglits un vietām viņa gra-
ciozā komiķa pat tīkama. Ja Damberga skatuves

tēli nebūtu tik pārsātināti ar teorijām un jau pār-
dzīvoto kubismu, ja viņos būtu drusku vairāk no

reālās dzīves, viņš varētu kļūt par vieglu un mī-

lamu skatuves rakstnieku.

Pirmo reiz kā dramatisks autors debeteja Ed vins

Mednis ar savu «Masku spēli". «Maskuspēle" —

dzejas darbs, pilns modernisma un atziņu meklējuma
mīlestibas uztvērumos. Vietām asas jaunas domas, bet

maz skatuves elementa. Ari Mednim, tāpat kā Dam-

bergam, skatuves darbos par daudz teorētiska.

Un taisni tas skatuvei svešs. Medņa lugai tomēr

bija savi panākumi.
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(Jāpiezīmē, ka modernas lugas, kā Damberga un

Medņa, spēles daudz zaudē tadeļ, ka trūkst moderna

inscenējuma. Un Nacionālais teātris priekš tādiem

darbiem nav izdeviga vieta.)
Pāvils Gruzna, kura skatuves rakstnieka

talantu esam redzējuši sevišķi dramatizējumos, devis

Dailes teātrim lieliski izvesto «Riga* pēc Augusta
Deglava romāna. Skati, kurus virknejis Gruzna,
vietām dod stipru iespaidu un ļoti pareizi tēlo seno

romantisko laikmetu, kad latviešu inteliģence sāka

atraisities no svešiem iespaidiem. Daži raksturi un

notikumi ir dzīvi saistoši un lielām skatuvēm Rigā
pateicigs teātra gabals. Daudz krāsu, dzīvibas, daudz

vēstures un atmiņu.

Tāpat ievērojams dramatizējums ir V. Grēviņa

«Princis un übaga zēns*, kas darināts pēc
angļu romāna un saista daudz jaunatnes teātra

draugu. Otrs Grēviņa dramatizējums pēc pazīstamā
Dimā romāna «Grafs Montē Kristo", ko uzveda

Dailes teātris, pelna mazāku ievēribu, jo te teātra

skatuve jau tuvināta kinomatografam un raibie va-

roņa piedzīvojumi izliekas naivi un izdomāti.

No jauna Dailes teātris ķēries pie Vulfa «Greiz-

sirdibas", kuru varētu saukt ari par greizo teātri.

Veikls mēģinājums tēlot pretēji nostāditus un mai-

nitās lomās iespiestus tīpus. Tikai viņi jau aiz senā

mierigā laikmeta un tādēļ maz saista skatitaju. Ar-

tistiem bagatigs mēģinājumu materiāls.

No vecākiem drāmu rakstniekiem, kuriem tautā

daudz maz iespaids, ir nākuši klajā Lindulis ar drāmu

«Vecais G a ig a 1 s", Tirzmaliete — «Pa mēneša

tekam" — atskaņa no 1905. gada. Aktiers un

jauns rakstnieks Jānis Lejiņš — «Nebrauc tik

dikti", jautra spēle piecos cēlienos. Jēpis Bal-

dzens — «Uguns rotaļa" — vienas vasaras nakts

spēle. Vizbuļa «Virķēni" un daži mazāki darbi.
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Pēdējos gados mazas komēdijas ar tipisku laik-

meta ieskaņu un satiriskiem tēliem ir devuši Vai-

novskis un Rutku Tēvs. Tautas teātru un

dabas uzvedumu stilā, tikai ar manāmu teorētisku

tendenci — Leons Paegle un L. Laicens.

Kas attiecas uz tulkotu dramatisko literatūru, tad

ta ir ārkārtigi bagāta un aptver ne tikai ievēroja-
mākos Eiropas modernistus, bet ari tādus vecmei-

starus, kā Šekspiru, Goldoni, Kalderonu un pat
Rasinu. Bet tuvāk tos apskatit nav šī referāta uz-

devums.

Ar sevišķu gandarijumu jāatzīmē, ka līdzi citām

rakstniecibas nozarēm, no kurām latviešu rakstnieku

darbi tulkoti daudzās Eiropas valodās, ari mūsu dra-

matiskā literatūra manāmi atrod ceļu pie lielajām
kultūras tautām tulkojumos. Parādijušās drukā vaj
tiek tulkotas vācu, franču, angļu, itaju, somu, čeķu
valodās Blaumaņa, Raiņa, Aspazijas, Annas Brigader,
Akuratera drāmas. Franču valodā tiek iespiests
Blaumaņa misteriozais «Sestdienas vakars".

Bet nav neviena druva bez nezālēm, nav nevienas

rakstniecibas nozares bez savas «lubu literatūras".

Ari mūsu dramatiskā literatūra ir pēdējos gados pie-
mēslota, un sevišķi ar tādiem tulkojumiem, kurus
izrauga un laiž klajā nevis vairs rakstnieki, bet

vienkārši uzņēmēji, kuriem ar rakstniecibu nav citu

sakaru, kā vienigi veikalnieciskie. Lauku skatuves,
kur techniski nav iespējams uzvest nopietnus skatu-

ves darbus, lauku publiku, kura tik ļoti mīl teātri

un drāmu, šie veikalnieki izmanto, bojādami
viņas garšu un morālisko mākslas apziņu. Visla-

bākais līdzeklis cīņai ar šiem lubiniekiem ir mūsu

rakstnieku rokās: dot nelielus vienkāršus darbus no

tautas dzīves. Jānis Jaunsudrabiņš mums te lielisks

paraugs.

Savelkot kopā šo īso pārskatu, gribētos taisit op-
timisku slēdzienu par mūsu dramatisko rakstniecibu.
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Mūsu rakstnieki ir sekojuši ne tikai laikmetam un

tvēruši ar drošu roku jaunlaiku dzīvē un tautā, bet

sekojuši ari teātra mākslas attīstibai un piemēroju-
šies jaunlaiku skatuvei. Pēc tās dažadibas, kādu

devuši savos dramatiskos darbos rakstnieki pēdējos

gados, ir redzams, ka viņi tur rokā šīs dienas dzīves

pavedienus, kuri ir komplicēti, bet kuri ved uz nā-

kotni. Pēdējos gados — Latvijas gados — drama-

tiskā rakstniecibā ir kļuvusi par visas mūsu rakst-

niecibas ceļvedeju — jo viņa cieši saistita ar skati-

taju — tautu. Progresējoši ta tuvojas pilnibai.

.Ritums", 1926.





SPORTS UN GARIGĀ KULTURA.

Mēs acumirklī stāvam zem sporta zvaigznes. Mūsu

tagadējā dzīvē runā visvairāk par sportu. Ja vēl ir

kaut kas, kas spēj pievilkt publikas uzmanibu tik-

pat stipri kā sports, tad tas ir kinomatografs, kurš

sev piesavinājis lielisko vārdu «teātris". Sports un

kino, sports un kino! tās — ir ikdienas raibākās

gleznas jaunajā latvju dzīvē — sevišķi galvas pilsētā.

Sports attīsta gan fiziskos spēkus, dara jaunekļus

stiprus un izveicigus — kaut gan tikai zināmā vir-

zienā. Jau no vecveciem laikiem ir zināms prātnie-
cisks izteiciens: veselā miesā ir vesels gars. Un

miesu darot veselu — sports, tā mēdz teikt. Vaj

tadēj mūsu jaunatne piekopj tik profesionāli sportu?
Ja tā tas būtu, tad nekas nebūtu iebilstams. Bet

sports, tā kā tas attīstās tagad pie mums, nav savā

normālā attīstibā. Viņš tiek pārspīlēts uz gari-

gās kultūras rēķina. Bez tam sporta galigais
mērķis pie mums nav vairs tieša miesas kultūra,
bet sapņi par sasniegtiem un sasniedzamiem rekor-

diem un ari par pasaules rekordiem. Bez tam jauno

paaudzi pamudina uz sportu slimigā doma par lielu

popularitāti.
Paskatīsimies tikai kaut kurā laikrakstā. Tur katru

dienu ir milziga sporta nodala. Tur ir bezgaligi
daudz personu vārdu, kuras piedalijušās vaj nu

skrējienā, vaj lēcienā, vaj boksā, vaj futbolā. Rūpigi
tiek drukāti pat dienas avizēs mazie skaitji ar des-

mitdaļām no sekundēm un metriem un centimetriem.

Sacīkstes ieguvumi, pirmais, otrais un tā tālāk līdz

desmitam vaj divdesmitam uzvarētajam. Bez tam

ģīmetnes visos laikrakstos un žurnālos. Ir sportisti —



298

jaunekļi, kuru ģīmetnes atkārtojas neskaitāmi daudz

reizes pat vienā un taī pašā laikrakstā vaj žurnālā,

tāpat visos citos. Neviens ministrs, diplomāts, ne

mākslinieks, vaj zinātnieks nevar ar viņiem šai

ziņā sacensties. Tas pamudina jaunekļus doties ar

visu galvu sportā, aizmirstot visu citu. Viņi mēro

tikai attāļumus, sapņo par lauriem, par rekordiem.

Es esmu redzējis skolniekus, kuri pārnākdami
mājās nomet kaktā savas grāmatas un aizmirst uz-

devumus. Tikko iespējuši iekost dažus kumosus

pusdienā, viņi šaujas kā bultas prom uz laukumiem

vaj pagalmos, lai spārditu bumbu ar kājām, lēktu

vaj boksētos līdz vēlam vakaram. Tas jau nav vairs

normāls virziens uz sportu, ta ir s 1 i m i b a un ļaunu
vēstoša slimiba.

Ar pasaules meistariem, kuriem ir laiks, nauda

un patikšana un gadu desmitiem ilga praktiķa, mēs

nekad nevarēsim konkurēt. Un ja ari varētu, tad

tikai viens. Jo sportā ir ta lielā vienpusiba, ka

tur nav divu triju uzvarētāju vienā nozarē, bet tikai

viens. Visu citu bezgalīgās pūles, trenēšanās, gadi
un laiki, kas pielikti pie sporta, ir bijuši veltigi.

Ar to es gribētu tikai teikt, ka sportu nevajaga

pārspīlēt un padarit to par savu elku. Nododamies

ar tādu dedzibu un aizrautibu sportam, kā to dara

tagad mūsu jaunekļi, viņi drīz nomanīs, ka zinātnēs

un garigā kultūrā viņi paliek atpakaļ citām

tautām, kurām ir vairāk līdzsvara starp fizisko un

garigo kultūru. Bet nākotnes uzvara ir un var būt

tikai ar garigu kultūru. Prom ir tas laiks, kad uz-

vara un ieguvumi piederēja šķēpam, zobenam, dū-

rei. Mūsu nākotne mums jādibina un to visa pa-

saule dibinās uz garigo sacensibu, jo nāk

pēc bezgaligiem kariem garigo cīņu un uzvaru laiks.

Bet kas notiek pie mums? Paskatīsimies atkal

presē, kura tak atspoguļo mūsu ikdienas dzīvi. Ne-
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deļā viens rakstiņš par iznākušām grāmatām vaj
zinātni. Bet katru dienu simtām rindu ar sporta

grupu un biedribu sacensibam. Ne, garigā kultūra

nav„„moda,ē a

,
viņa ir pavisam pie malas nomesta!

No tāda stāvokļa ir jābrīdina mūsu jaunatne. Es

esmu tālu no tā, lai noliegtu sporta nozīmi uz mie-

sas un gara attīstibu, lai noliegtu pašu sportu. Bet

ar visu pārliecibu man ir jāsaka: nepadariet
sportu par savu elku, vismaz par kaislibu.

Ir vajadzigs samērs starp garigo un fi-

zisko. Bet šo samēru mēs taisni tagad sākam

zaudēt. Grāmatas — kurās runā vislielākie cilvēces

gari, kurās tik daudz zinibu, dzejas, ideju daiļumu —

tās tiek aizmirstas, lai tvertu bumbu, šķēpu, disku,
boksa cimdus! Tas ir azards, kurš agri vaj vēlu pa-

metīs mūs zināmā tukšumā. Mēs nebūsim tie, kuri

pasaulei mācīs sporta uzvaras. Mums kā mazai tau-

tai un jaunai valstij ir citi uzdevumi un pienākumi,
kuru izpildišana var mūs novest pie pilnibas. Sa -

censibā starp tautām nākotnē — un šī

sacensiba būs garigā kultūrā — neuz-

varēs skrējēji un boksetaji, bet zināt-

nieki un techniķi. Tādēļ mīliet grā-
matas un zinātni, nododieties tām, un

jūs būsiet nākotnes cilvēki. Un sportu
lietojiet kā atpūtu, kā rotaļu, lai gūtu miesas

vingribu tālākam darbam. Bet nepadarisim

sportu par pašmērķi — tad viņš mūs atstās

tukšām rokam.

Bet te man varētu celt iebildumus, ka garigā kul-

tūra vien novājina ķermeni —

gara nesēju un tad

sabrūk ari pats gars. Tas ir pareizi. Tādēļ fiziska

kultūra mums ir nepieciešama. Bet vaj tikai sports
ir tas, kas uzkopj mūsu miesas spēkus? Ne. Un
bieži vien tas ir pat smiekligs. Kā, piemēram, bokss!

Sports attīsta tikai zināmus muskuļus un zināmā

virzienā. Lai pilnigi attīstitu ķermeni, ir vajadzigs
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piekopt desmit-divdesmit dažādus sporta veidus, kas

ir ne tikai neiespējami, bet ari nesaskaņojami.
Bet te es gribētu aizrādit uz kaut ko citu, kas

uzvaroši pārspēj sportu ķermeņa attīstibā un norū-

dišanā. Tas ir ko mēs sākam aizmirst. Tas ir

fizisks darbs. Un sevišķi lauku darbs.

Bet ne daudz mazāk ari amatniecibas darbi pie ku-

ģiem, ceļu taisišanas un daudzi citi. Nekas tik vis-

pusīgi neattīsta mūsu ķermeni un tik dabiski, kā

lauku darbi zemkopibā. Un kuram no mums

gan nav izdeviba tos strādāt? Te spirgst ne tikai

miesa, bet ari gars. Jo te fiziskam darbam ir no-

zīme un ieguvums: bagatigi augļi vaj atmaksa.

Te miesa darbojas tīrā gaisā un visdažādākās pozās,
kamēr pie sporta veidiem tas ne vienmēr ir iespē-

jams. Bez tam fizisks darbs uz lauka apmierina un

atjauno nervus, kamēr sportā tie tiek bieži sastrē-

dzinati līdz augstākam uzbudinājumam, kas tos posta.
Lielais franču estēts Raimonds Dunkans, kurš vada

daiļvingrošanas akadēmiju, ir nācis pie atziņas, ka

nekur cilvēka ķermenis neizdara daiļākas ku-

stibas, kā fiziskā darbā. Kalēju, galdnieku, zem-

kopju, būvētāju kustibas esot daiļuma pilnas un ķer-
meni izdaiļojošas.

Tā tad, ja gribam vingrināt miesu, lai nesaslimstam

ar sporta epidēmiju, bet lai nododamies fiziskam

darbam pa garigā darba brīvlaikiem. Ar to iegūsim
milzigu kapitālu un neizsmeļamus gariga spēka
avotus savā ķermenī. Var nodarboties ari ar sportu,
bet tikai kā ar rotaļu, ne kā ar pašmērķi. Šis ceļš

latvju jaunatnai būtu pareizais un ieteicamais. Viņš
noved pie ķermeņa spēku pilnibas.

Ja mūsu strēlnieki darīja pasaules karā pasakainus
darbus, ja mēs ieguvām neatkaribu ar mūsu naci-

onālās armijas kareivjiem, tad ne tādēļ, ka viņi bija
sportā izveicigi un stipri kļuvuši, bet gan tadēj,
ka mūsu tauta bija strādnieku un zem-



kopju tauta un varenas rokas un krūtis

bija rūditas fiziskā darbā uz lauka vaj
amatā.

Krādami zinibas un mākslas nākotnei, kulturelai

cīņai, lai neaizmirstam šo tautas ķermeņa spēkavotu
un ejam atjaunoties pie ta vienumēr. Tikai tā iz-

dziedināsim pārspīlēto sporta kaislibu, kuras gala
mērķis ir tikai godkāriba. Nepadarisim sportu par

savu elku; kas novirza mūsu jaunatni no viņas

lielajiem mērķiem.

„Latvijas Vēstnesis", 1924.
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