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3Smu literatūras veidots uz vispārīgā latviešu

literatūras kursa pamata, tāpēc nav plašāk skatīti litera-

tūras procesa un rakstnieku personības attīstības jautājumi.

Kursa uzdevums iepazīstināt ar latviešu bērnu litera-

tūras attīstību, ka ari noskaidrot,ko no Šis literatūras un

kā šo literatūru izlietot mūsu jaunās paaudzes komunistis -

kajā audzināšanā*

Pētījumam izmantoti latviešu literatūras daiļdarbi,kas

nostiprinājušies bērnu vide, kā ari nozīmīgākie kritiskie

vērtējumi par tiem. Katras nodaļas beigās pievienotajā li-

teratūras sarakstā svarīgākie darbi pasvītroti. *

Izdevums iecerēts kā mAoibu līdzeklis Filoloģijas fa-

kultātes studentiem; tas var bat Doderlgs visiem, kas inte-

resējas par latvießu bērnu literatūras jautājamiem.



I. Bērnuliteratūraskāvisasdaiļliteratūras

sastāvdaļas specifika

Par bērnu literatūru sauc daiļliteratūras darbus,kas

domāti bērniem un jaunieBiem no 3 līdz 16 gadu vecumam.

Tie iedalās;

1) bērniem rakstītas grāmatās;

2) bamiem pārstrādātās grāmabās ( literatūrā ir divi

D.Furmanova "čapajevs" varianti, divi AI. Tolstoja

"Pētera 1" varianti);

3) bernu vide nostiprinājušas grāmatas ( Doku Ata

bemlbaa atmiņu tēlojums "Mans dzīves rīts" nav

rakstīts bērniem, bet atbilda viņu interesēm, tā-

dēļ izplatījās bērnu vidū v.c).

Literatūras kritiķis B.Samovs par bērnu grāmatu zī-

mīgi teicis; "Bernu grāmata ir tā, kas, dažādu iemeslu

dēl bērnībā neizlasīta, var izrādīties cilvēkam pazaudēta

uz visiem laikiem."

Bērnu literatūrapēc būtības nav atdalāma no pieau -

gušo literatūras. Tāpat kā pieaugušo literatūra, bērnu

literatūra audzina estētiski un sabiedriski - palīdz sis-

tematizēt un paplašināt dzīves pieredzi. Taēu bērnu dzīves

pieredze atšķiras no pieaugušu cilvēku dzīves pieredzes.
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Cilvēks nepiedzima pieaudzis, ir vajadzigj daudzi gadi

jauna cilvēka fiziskai un garīgai augšanai, tāpēc "bems

kā lasītājs uzlūkojams par īpašu, lasītāju, kam ir īpaša

uztvere"Tas ari nosaka bērnu literatūras specifiku.

Par bērnu literatūras specifiku ir bijis daudz strī-

du gan krievu literatūras kritikā, gan pie mums.

1967. un 1968.gadā par latviešu bērnu literatūras un

kritikas jautājumiem izraisījās plaša diskusija. To sāka

M.Poišs ar rakstiem "Bet Sarkangalvīte nezina, ka tas ir

Vilks" un "Par literatūru, kura neteiks, ka Dauka ir

dulls".^/

Diskusija turpinājās galvenokārt čamāla "Karogs"sle-

jās 1968.gada 3,,4.,5.,6.numura. Tajā pied-tlljās liels

skaits literatūras kritiķu un rakstnieku.

Rakstā "Bet Sarkangalvīte nezina, ka tas ir Vilks"

M.Poišs vēršas pret pedagoģijas vārda lietošanu bērnu li-

teratūrā. Pedagoģija, didaktika pēc M.Poiša domām nav sais-

tāma ar mākslu, tā sagandē bērnu literatūru.

Čāds spriedums aplams, jo tiklab literatūru kā pedago-

ģiju sagandē nemākulība, talanta trūkums. Januša KorPaka

grāmata "Kad es atkal būšu maza" ir pedagoģiska, pat didak-

tiska, jo viss iztēles materiāls atlasīts ar noteiktu mēr-

ķi - paradīt bērna poētisko uztveres pasauli pretstatā pie-

augušo dažkārt prozaiskajai dzīves izjūtai. Un tomßr tas ir

lielisks darbs. "... Januša Korčana grāmata ir ka avots,

no kura lielāks vai mazāks lasītājs iesmels katrs ar savu

trauku, katrs savu slāpju pamudināts."^
Jārunā par to, cik organiski pedagoģiskie nolūki

1/ J.Osmanis,"Par bērnu literatūras jēdzienu un speci-
fiku, krajumA "Sudrabotais vārds", Lie5ma,R.,1966.,12.1pp.

2/ "Literatūra un Māksla", 1967.- 4.febr.

3/ "Literatūra un Māksla", 1967., 23.sept.

4/ V.Meļinovskis, Janušs Korčaks un vina grāmati "Kad

es atkal būšu mazs,(pēcvārds), Liesma, R., 1967.. 221.1pp.
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iekļaujas estētiskajos; vai māksla nav tikai pedagoģijas,

dldakci'as Iraiponekā viduslaikos filozofija bija reliģijas

kalpone. BftiJtinkals un pedagoģiskais kritērijs daiļdarbu

vērtējumā nedalāma.

M.PoiKa raksts "Par literatūru, kura neteiks, ka Dau-

ka ir dalīs" vērsts pret praksē iesakņojušos b?mu litera-

tūras lasītāja sadalījumu,vecuma grupās.

M.PoiPs aizniirat,ka nevis pedagogi, bet pati dzīve

liek cilvēka:- iet pakāpenisku attīstības ceļu. Nevar būt

radīti bernu literatūras kritēriji, neņemot vērā bērnu

īpatnības, be; ievērot tasi nenczlm? degradēt bērnu litera-

tūru. , , '
/

Jāpiekrīt L.Lūsēnas uzskatiem, ka

"1) bērnu literatūras specifika ir reāls, ne izdomāts

patvarīgi uzstiepts jēdziens literatūras kritikā;

2) specifika lielā mēra saistīta ar adresāta vecuma

īpatnībām.

Bērnu liter- iras specifika ne tikai nav pretrunā ar

mākslinieciskumu, bet organiski saistīta ar to; specifika

taisni prasa, lai bērnu grāmatas būtu mākslinieciski uzrak-

stītas."^
Bērnu literatūras specifiku nosaka tās 0 jekts -bērns

ar savām vecuma īpatnībām. Jo mazākam bērnam domāts darbs,

jo spilgtāk izpaužas bērnu literatūras specifika. Ackarā

no uztveres un īpatnībām visumā pieņemts bēr-

nu grāmatas iedalīt vairākās grupāst

1) grāmatas pirmskolas vecuma bērniem;

2) jaunākā skolas vecuma bēmiim;

3) vidējā skolas vecuma bērniem;

4) vecākā skolas vecuma bērniem un jauniešiem.

Starp visam šim grupām līniju novilkt nevar. Robežas

ir relatīvas, mainīgos. Tomēr, ieteicot grāmatu, jārēķinās

1/ Liesma Lūsēna,P&r bērnu literatūras specifikas jauta-
jumiem, "Karogs", 1968., 6.nr.

2/ Turpat, 137.1pp.



1/
ar bērna vecurru.

Pirmskolas vecuma bērniem pavisam maza

dzīves pieredze, "pasaule viņiem ir vēl kaut kas pavisam

neizprc .ne, ko tlo Izzināt" (N.Zrupskaja).Tāpēc

bērni, jāiepazīstina ar vistuvāko apkārtējo pasauli.

Šinī vecumā bērni dcnā konkrētos priekšstatos. Vis-

pārināti jēdzieni, abstrakta doma tiem nesaprotama.

Bērna valoda attīstās līdz ar viņa domāšanu, viņa

fizioloģisko un psihisko būtību. Lielāku skaidrību Šai

sakarā ienes akadēmiķa l.Pavlova mācība par pirmo un otro

signālu s*if;tsmu. Si mācība palīdz izprast kādā veidā bērns

uztver 1- -ratūru kā īstenības atspoguļotāju.

Pirmā signālu sistēma atbilst cilvēkam un augstākiem

dzīvniekiem. "Tie ir iespaidi, sajūtas, priekšstati no

apkārtējās dabas."

Vārdi sastāda otro signālu sistēmu, kas savukārt ir

pirmās sistēmas signāli. Pieaugušam cilvēkam tiešie iespai-

di un vārdi kā noteiktie kairinātāji atrodas ciešā sadar-

bībā. Tieši otro signālu sistēmu I.Pavlovs skaitīja par

galvas smadzeņu augstāko darbību - cilvēka abstraktās do-

māšanas pamatu. "Vārdi ir signālu signāli," saka I.Pavlovs,

"tie ir atrauti no Istenloas un pieļauj vispārinājumu,kas

ir speciāli cilvēka domāšanas veids."

1/ Maskavas universitātes profesors D.Elkoņins ar psiho-

logu grupu 91.Maskavas skolā veic interesantus pētījumus

par bērnu attīstīt- 5 posmiem (psihologi tos sauc par laik-

metiem), D.Elkoņina bērnu atListlbas laikmetu dalījums ne-

sakrīt ar vispārpieņemtajiem. Tas ir šāds:

* 1) * dzimšanas līdz trīs gadiem;

2) no trīs līdz desmit gadiem;

-3) no desmit līdz seš"aG.,;Ritgač -a.

D.Elkcņina pētījumi par te, kā atkārtojas bērnības laik-

meti kar.ru reizi jaunā pakāpē nav gatava teorija,tā ir

darba .1. _: *ze,kas palīdz elsstlgāk izprast bērna psihi.

f.iar - * ~j.,Tpi'jnoxn "3HaHne-cmia", 196,9, 4.

7
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Kamēr bērni vēl neprot runāt, viņus ietekmē tikai

pirmā signālu sistēma, t.i., konkrētā ārējās pasaules

iedarbība, vēlāk vārdi papildina bērna reaģēšanu. Pēc tam

pamazām vārdi sāk aiz;tāt konkrētos priekšmetus, un beidzot

pat izspiež tos. Literatūra bērnu izved no tiešās uztveres

un paplašina viņa dzīves pieredzi.

Llč:3ar berna gadu pieaugumu, visu laiku mainās at-

tiecības starp pirmo un otro signālu sistēmu - pieaug ot-

rās signālu sistēmas nozīme; valodas, līdz ar to arī lite-

ratūras nozīme bērna personības veidošanā.

Balstoties uz I.Pavlova māoību, var saprast literatū-

ras lomu un īpatnības bērna uztvere dažādos vecumos. Jo

"tazāksbērns, jo konkrētākam jābūt literatūras materiālam,

jo abstraktu spriedumu bērna smadzenes nav spējīgas uzņemt

Pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērna darbības

īpatnība ir rotaļa. Tā nav iz rieca, bet nepieciešamība kā

1/ '-
iepazīties ar pieaugušo darbu.-

1/ 1963.gada notikušajā simpozijā par rotaļas psiholo-

ģiju un pedagoģiju prof. D.Elkoņins nolasīja referātu par

rotaļas būtību.

Pamatojoties uz arheologu, vēsturnieku, etnogrāfu un

antropologa darbos atrodamajām ziņām, D.Elkoņins secina,ka

pirmatnējās ciltis bērni Vēl nerotaļājās. Pamazām darba

rlkit-jiunsabiedrības dzīvei kļūstot sarežģītākai, bērniem

arvien mazāk ir pa spēkam pieaugušo darbi, jo ti? prasa

zināšanas un iemaņas. Jo vairāk "pieaug" cilvēce, jo bēr-

nišķīgāki un nevarīgāki kļūst bērni. Tāpēc bērnība neizbē-

gami un pastāvīgi pagarinās.

Bērnus izspieda ne r-ieauguSo pasaules, un tic sāka *

*rc**aļāties.Viņiem rodas sava dzīve, kurā '-ieuzcītīgi ko-

pē pieaugušos. Tā rotaļa kiūst par nepieciešamību, par īpa-

šu bērnu dzīves formu sabiedrībā.

r.BaEKiipOßa, TpK 3ioxiißeicTßa, "3Hamie - cmia",l969t
. !34.
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Literatūra ir sava veida fantāzijas, prāta rotaļa.

Pirmskolas un jaunākajā skolas vecurrā bērnus īpaši aizrauj

pasaka ar fantastiku, jokainumu, neparastumu. Tāpūc bērns

alkst pēc pasakām. Un tām liela vieta bērna intelektuāla-

jā, estētiskajā un sabiedriskajā attīstībā.

Vidējā un vecākā skolas vecumā noris ļcti strauja

fiziskā attīstība. Šajā laikā notiek intensīva kaulu sis-

tēmas un muskuļu augšana, hormonālās sekrēcijas izmaiņas.

Visa šī organisma pārkārtošanās atspoguļojas **ervu sistē-

mas darbībā. Organisma pārveidošanos pavada paaugstināta

uzbudināmība, ''beziemesla asaras", bet reizēm asa atteik-

šanās izpildīt vecāku vai pedagogu pilnīgi pamatotas pra-

sības.

Pusaudžu vecumā ir kaut kāda plaisa starp emocionālo

un intelektuālo personības attīstībā. Emccijas atpaliek

no intelekta attīstības. Tāpēc mākslai, literatūrai ir

īpaša loma harmoniska cilvēka izveide. V.Beļinskis zīmīgi

teicis: ".. kas neiemīl dzeju jaunībā, kas drāmā redz ti-

kai teatrializēta lugu, bet romānā pasaku, lai glābtos
1 /

no garlaicības - tas nav cilvēks..."

Līdz ar strauju intelektuālu attīstību pusaudžu vecu-

mā rodas ļoti liela interese par iiotiku.rr.iem, dokumentāla

rakstura grāmatām, piedzīvojuma un zinātniskās fantastikas

žanra darbiem. Tādos darbos ir daudz efektu, ārēja spilgtu-

ma, straujas rīcības un nervu satricinošu pārdzīvojumu. Tā

ir pusaudžu romantika, kas nepieciešama, lai līdzsvarotu

ikdienu ar saviem lielajiem sapņiem. Piedzīvojumu literatū-

rā ļaunais vienmēr cieš sakāvi. Labais - uzvar. Un cilvēks,

kas stājas dzīvē, nolemj cīnīties par labo, cildeno. Bet

tiklīdz cilvēks paaug lielāks mums vajag parādīt, ka ļauno

uzvarēt nav ti& viegli un labais bieži vien šai cīņā ari

zaudē.

* Bēmj -r.tcratarai pieejama visa milzīgā i kslinieciskā

1/ B.r.be.IHHCKHM., IļojiH.co6p.coi4.,T.n,H3a. AH CCCP, M.,

1953, cTp.4^.
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izteiksmes bagātība, kuru izmanto literatūra pieaugušiem.

Bet bērni mīl gaišus toņus, spilgtas krāsas, smieklus, tā-

dēļ grāmatās viņiem jābūt vēl plašākam humora, hiperbolu,

tropu, spēcīgu kontrastu un fantāzijas izlietojumam. Ser-

gejs Mihalkovs pieaugušo rakstnieku nosauca par ārstu,kas

ārstē nopietnas kaites, bet bērnu rakstnieku - par profi-

laktiķi, kas "ar dzīvotprieka, humora un citiem vitamīniem

apgāda savus mazos pacientus"
'

Jo mazāks ir lasītājs,jo

mazāka ir viņa dzīves pieredze, jo vairāk izdomas un talan-

ta vajag ielikt viņam domātajā grāmatā. Jāpanāk, lai siže-

ta neparastiba, ritmika, jocīgas atskaņas, pārsteidzoši

salīdzinājumi un metaforas iespējami tuvinātu mazo lasītā-

ju rotaļu pasaulei.

Labu bernu rakstnieku darbos pašas vienkāršākās lie-

tas kļūst poētiskas, liriskas, vīrišķīgi nopietnas, roman-

tiskas un viegla humora cauraustas. Humors piešķir sacerē-

jumam gaišu, optimistisku nokrāsu. M.Gorkijs teicis; "Es

apgalvoju - ar bērnu jārunā "uzjautrinoši"."

Viegls humors, spraiga sižeta darbīoa saista bērna in-

teresi, oērna kas ir stipri vājāka nekā pieaugu-

šajiem.

Bērnu literatūrā nav jābūt tikai "bērnu personāžam"

un maza lasītāja uztverei tuvāka tāda literatūra,ku-

ra at'rčlotiviņa vienaudži. Andrejs Uplts zīmīgi teicis,ka

jaunatr.s"... sapratīs un uzņems tixai to no ikkatra rakst-

nieka darbiem, kas saskan ar viņas fiziskās un garīgās at-

tīstības pakāpi."3^
Bērniem ir izteikta tieksme censties kaut kam līdzinā-

ties, tomēr viņu pozitīvajam varonim nav jābūt tikai taisna

ceļa gājējam, kas nekad un nekur neklūp. Pozitīvais varonis

1/ Citet3 no J.Csmaņa raksta. Plaša, interesanta domu

apmaina, "Literatūra un Māksla", 1964.,, LVIII.

2/ M.Corkijs, Par literatūru, LVI, R., 1958., 392.1pp.

3/ Anč- -*s Uplts, Poruka raksti jaunatnei,Lajviešu lite-

ratūras &ri?ika, IV sēj., I grāmata, LVI, R.,1960.,323,1pp.
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var kļūdīties, maldīties, pārsteigties, būt draisks un

nebēdīgs, taču izšķirošos, atbildīgos brlžoa tam jābūt

drošam, attapīgam, uzticīgam, neatlaidīgam. Tikai tad ma-

zais lasītājs to iemīlēs, cildinās, jūsmos, gribēs tam

sekot*

Tas pats sakāms arī par pieaugušo cilvēku tēliem bēr-

niem rakstītajās grāmatās.

Viena no visraksturīgākajām bērnu literatūras īpat-

nībām izpaužas tādā veidā, ka lietas un parādības rakst-

nieks rāda caur bērnu vērojumu un pārdzīvojumu prizmu,

runājot vienkārši un jaunajam 1 stājam saprotami. Bērnu

spriedumi par sarežģītām parādībām ir konkrēti un intere-

santi. Bet te jāatceras M.Gorkija norādījums, ka "vienkār-

šība un skaidrība nav panākama ar literārās kvalitātes pa-

zemināšanu, bet ar īstu meistarību"* Tā nav nolaišanās

līdz bērna izpratnei, drīzāk pacelšanās līdz viņa izjūtu

pasaulei, dzīves skatījumam bērna acīm.

Tāpat kā visai daiļliteratūrai, ari bērnu literatūrai

raksturīga žanru daudzveidība. Tā apkopo gan pasakas, tei-

kas, miklas, anekdotes, gan populārzinātniskus un zināt -

niski fantastiskus stāstus un romānus, gan notikumu, ceļo-

jumu un ievērojamu cilvēku dzīves aprakstus, gan stāstus

par bērniem un bērnības atmiņas, gan dzejoļus, poēmas, fa-

bulas un lugas.

Grāmatas bērniem nav nepieciešami ne īpaši žanri, ne

īpaši tēmati, ne īpaši mākslinieciskas izteiksmes līdzekļi.

Līdz ar to skaidrs, ka bērnu literatūrair visas daiļlite-

ratūras sastāvdaļa, kuras specifiku nosaka dažādu vecumu

bernu uztvere.

1/ M.Gorkijs, Par literatūru, LVI, R., 1958.,628.1pp.
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1968., 4.nr.
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O.Vācietis, Bērns arī cilvēks, "Karogs", 1968., 5-nr.

X .

B.EejiHHCKHH, nonHoe cočpaHMe M3R.AH CCCP,

M., 1953.

C.MapmaK, BocriMTaHMe cnoBOM, M.,1964.

C.MnxaJiKOB, Bcē c aeTCTBa, M.,1968.

3.CMHpHOBa, 0 aeTnx H aJin ReTeM, M., 1967.

3.Hiopyna, yMeeiHß nu TH M., 1967.

MvKOBCKHK, OT ao nHTH, M., 1961.
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fTdz.)

Ai dzīvīte, ai dzīvīte

Pie dzīvītes vajadzēja -

Vieglu roku, vieglu kāju,

Laba, gudra padomiņa.

II.Folklorabērniem

Literatūra rodas zināmp attīstības pakāpē, kad apgū-

tas rakstu zīmes. Līdz tam tauta pazīst folkloru. Bet,at-

tīstoties rakstītajai literatūrai, ne tik drīz rodas bērnu

literatūra. Tā krievu rakstītās literatūras veidošanās sā-

kās 11.gc., bet bērnu literatūras - 18.gs. Latviešu lite -

ratūrā pirmie avoti 16.g5., bet bērnu literatūra- 19.gs.

beigās. Līdz 19.gs. vidum folklora latviešiembija viens

no galvenajiem bērnu ētiskās, estētiskās un sabiedriskās

audzināšanas līdzekļiem.

Attīstoties literatūrai, tautas daiļrade arī ieņem

ievērojamu vietu bērnu audzināšanā.

KriSjānis Barons (1835.- 1923j.). veltīdams 45 sava

mūža gadus folklorai, savāca ap 218 000 tautasdziesmu,kas

izdotas 6 sējumos. No šī tautas dziesmu pnca liela daļa

sacerēta bērniem, Tās iekļaujas ģimenes tautas dziesmu

ciklā. Te mēs atrodam tautas dziesmas par bērna kopšanu

un lološanu, sabiedrisko audzināšanu, vecākiem, bāra bēr-

niem, dabu un dzīvniekiem. Tautas dziesmu pāries včl ari

šodien ir skolas grāmatās.

Liekas gan, ka pasaulē nav cilvēka, kas savu iepazī-

šanos ar māksliniecisko vārdu nebūtu sācis ar folkloru -

ar mātes dziedāto dziesmiņu, skaitāmo pantiņu, ar īsu bēr-

nupasaku..

Pirmās dziesmas, ko dzied zīdainim, ir nepārtrauktu,.

monotonu skaņu atkārtošana

B - č - č;

Ai - ji - ņo.
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Kad bērns pieaug, skaņām vai saucieniem dziedātāji pievie-

no vārdus, kas izteic noteiktu jēdzienu.

Aijā žūžū, lāč" bērni

Aijā žū - žū ,

Pekaināmi kājiņāmi

Žū - žū - žū.

Citās ritmiskās šūpošanās kt tlbās ir izteikta noapa-

ļota doma.

Velc, pelīte, saldu miegu

Mazajam bērniņam;

Savilkusi, sanesusi

Guli pati pagalvī.

Vecāku pirmskolnieku dziesmas izpušķotas ar pasaku

fantastiku, komiķu.

Eita bērni skatīties!

Kādi joki aizkrāsnē:

Blusa kūla circenīti

Aiz matiem turēdama.

Šais dziesmās ir daudz hiperbolu, piemēram, dziesma stāsta

par gaili, kas no trim z-rņiem uzkrauj tik lielu vezumu,ka

Rīgas kungi brīnās. Ir virkne tautas dzies v, kas, nosodot

netikumus, audzina labus tikumus - izteic orālās normas:

Skopa skopa vāverīte

Otras māsas nemīlēja;

Pūnītē sapelēja

Kodoliņu plācenitis.

Galvena bērnu audzināšanas un mācīšanas metode - darbs.

Darbam bērnu audzina ar rotaļām un rotaļveida nodarbēm,kas

pašas radušās darba procesā un palīdz bērnu tam sagatavot.

"Rotaļa - darba bērns", teicis G.Pļehanovs. levērojamais

pedagogs K.Ušinskis apzīmē laika posmu no 3 līdz 7 gadiem

par rotaļu vecumu, kad rotaļāšanās ir bērna darbošanās pa-

matveids. Ar cieņu bērna tekāšana un rotaļāšanās tautas

dziesmās saukta par darbu:
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Es māžs, meitiņa

Man daudza darba:

Tekāt, skraidīt,

Skaidiņas lasīt.

Simtiem ir tautas dziesmu, kur it kā bērna vārdā izteikts

lūgums, lai mātes audzināšanas pamatprincips būtu mācīša-

na darbam:

Māci mani, māmuliņa,

Visādiem darbiņiem:

Māci vērpt, māci aust,

Māci dziju šķetināt.

Interesantas ir ganu dziesmas. Dziesmas par ciema ganiem

liecina, ka ganīšanai kopīgajās ganībās bija liela loma

tēma sabiedriskajā audzināšanā. Tā audzināja atbildības

sajūtu, biedriskumu, kolektīvisma jūtas. Ganīšana ciema

ganībās bija bērniem un pusaudžiem kopīga darba skola.

Dzeniet šurp ciema gani

Te ir laba ganlbiņa

Te plūc govis āboliņu

Skaidravota ūdentiņu.

Ar dzīviem, gleznainiem tēliem gan personificējot dzīvnie-

kus, putnos, kukaiņus, gan parādot alegoriju veidā dažādas

darba norises, arvien uzsvērts darba motīvs:

Audzē mani, māmuliņa,

Neaudzē netikušu!

Tu jau pati gan zināji

Kāds mūžins netiklim:

Netiklim diena gara

Ne vēl mūžu dzīvojot.

Audzināšana darbam un ar darbu ir viena no būtiskākajām

izpausmēm latviešu folklorā bērniem.

īpaši jāuzsver darba parādību poētisks skatijums.Mācot

tēlainu dabas izjūtu, ta :ta m&clja ari cieņu mīlestību

pret zemi:



17

Skaista skaista tēvu zeme

Par visām zemītēm:

Zaļi lauki, zaļi m^ži.

Zil(i)s jūras ūdentiņš.

Mākslinieciskā veidojuma ziņā bērniem domātās tautas

dziesmas raksturīgas ar lielāku tēlu dinamiku, ar vairāk

izlietotiem deminutīviem.

Negatīvo parādību kritikai, trūkumu un kļūdu atsegša-

nai bērnu dziesmās izlietots humors, kas, apkarojot kaitī-

gas parādības, dod vietu satīrai. Tautas dziesmas ar kla-

sisku satura un formas vienkāršību vienmēr tuvas mazajiem

lasītājiem, tās viņi klausās, lasa un labprāt mācās no

galvas.

Ļoti iecienītas ir pasakas un teikas, sevišķi agrā

bērnībā, kad pasaule šķiet brīnumaina un iztēle darbojas

sevišķi spilgti. Tad pasaka un teika kā savdabīga fantāzi-

jas rotaļa paver lieliskas iespējas izdomai.

Pasakas iedala trīs pamatgrupās: dzīvnieku, sadzīves

un brlnumpasakās. Bērniem tuvas visas trīs grupas, bet īpa-

ši dzīvnieku pasakas. Dažādu dzīvnieku pasaku varoņu; vil-

cēnu, kazlēnu, ežu, lapsu, kaķu, vilku v.c. atveidojumam

izmantotas bērniem raksturīgas īpašības, tāpēc tie mazajiem

labi saprotami.

Sadzīves pasaku plašajā un bagātīgajā daļā bērniem se-

višķi tuvas joku, atjautības un visdažādāku sacensību pasa-

kas. Spilgts tēls ir ņiprais ganu zēns, kas uzmin visas ķē-

niņmeitas mīklas un iegūst tās roku, piemuļķo lētticīgo

kungu un pat pašu nelabo.

Brlnumpasakās saista ar sevišķi plašu fantāzijas lido-

jumu. Stiprinieks kalējdēls Dzelžu puika, Iliņš, Sprīdītis,

Lāčplēsis un pat treš is tēva dēls parāda savu spēku gan

darbos, gar gudrībā, gan izpalīdzībā un uzvar velnu ar vi-

siem tā sabiedrotajiem.

Pasakas kā savdabīga fantāzijas rotaļa ne tikai iz -
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klaidē un iepriecina bērnu, bet ari modina garīgu aktivi-

tāti, palīdz atšķli';dzīvē labo no ļaunā.

Pasakām radniecīgas teikas kā īpatnēja fantāzijas,

radošas iztēles forma. Teikām galvenokārt piemīt izzinās

raksturs, tāpēc tās saistītas ar konkrētu vietu, laiku

vai notikumu. Teikas stāsta par dažādu upju, ezeru, kalnu

v.c. raSanos. šodienas lasītājam teikas vairs nav izziņas

avoti, bet kā interesanta tautas nostāsti.

Latviešu tautai ir plašs pasaku un teiku devums. Vis-

plašāko latviešu pasaku un teiku kopojumu deva Pēteris

čmits laikā no 1925. līdz 1937.gadam, "Latviešu tautas pa-

sakas un teikas" 15 sējumos. Vēlākos gados daži pasaku un

jeiku kopojumi izdoti mazajiem lasītājiem rakstnieku lite-

rārā apdarē, kā Annas Baugas "Zelta tīnlte". Jūlija Vanaga

"Simts brinumstāstu". Literārā apdarē pasakas un teikas

ieguvušas spilgtāku, spēcīgāku izteiksmi, tāpēc vairāk

saista bērnu uzma ibu.

Tr-itaspasaka vienmēr ir ļoti ietilpīga, tai piemīt

īpašības: filozofiski dziļa, saturīga, gudra

un skaidri izLeikta ideja ar plašu vispārinājumu, optimis-

mu, vitalitāti; reālistiska konkrētība; spilgts sižetiskums

hiperbola un fantastika.

Tautas pasaka audzina emocionālu attieksmi pret pasau-

li, bet ne abstraktu vēsu aprēķinu. Valodas ziņā tautas pa-

saka dzidra, skopa, skaidra. Pasakā centrālo vie ,v ieņem

cilvēks ar savām bēdām, priekiem un neveiksmēm. Daba un

fantastiskie elementi pasakā ir tikai attieksmē pret cilvē-

ku. Visiem Šiem elementiem jābūt arī literārajā pasakā.

Bērnu intelektuālajā, sabiedriskajā un estētiskajā au-

dzināšanā tauta plaši izmantojusi miklas. Izminēt mīklu

nozīmē ar prātu un salīdzināšanu kaut ko atklāt, atšķirt

citu pulkā -nšc dotajiem pieturas punktiem. Tātad asināt

doAU, vērot, vērtēt, salīdzināt. Mīklu minēšana parasti iz-

raisa daudz jautrības, jo asprātīgā, lakoniskā, tēlainā
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izteiksmē sastopami negaidīti fantastikas elementi.

Latviešu mīklu krājumos un citos publicējumos iespies-

ti vairāki tūkstoši mīklu. Pēdējos gados sptciāli bērniem

izdotas "100 mīklas" (1966.) un "četri viena tēva bērni"

(1967.).

Lietuviešu rakstnieks Eduards Mieželaitis zīmīgi tei-

cis, ka cilvēkam no mazām dienām līdz sirmam vecumam vajag

dzīvot poētiskā pasaku atmosfērā. Tikai pamazām jāpāriet

no vienkāršas brīnumainās pasakas uz sarežģītāku dzīves

pasaku, uz lielu reālisma pasaku.^

Literatūra

Aauļes_gadi, "Ļje sma", R., 1965.

Saules gadu s t&st^,_"Ļiesma", R., 1966.
100 miklas, "Liesma", R., 1966.

O.Ambainis, Vēstītāja folklora, Latviešu literatūras

vēsture,I, Latv.PSR ZA izdev.,R., 1959.

A.Ancelāne, Brahilogismi, Latviešu literatsras vēsture,I,
Latv.PSR ZA izdev., R., 1959.

V.Greble, Tautasdziesmas, Latviešu literatūras vēsture,I,
Latv.PSR ZA izdev.

,

MovHHe 6a60^KH,M.,1969.^c^
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III.Latviešu bērnu literatūras sākumi

Latviešu nacionāla literatūra sāka attīstīties 19.gs.

vidū. Līdz tam laikam pastāv vācu muižnieku un mācītāju

latviešu va3.odā sarakstītās ābeces, lasāmas grāmatas, pa-

sakas, -stāsti un dziesmas. Tās mācīja pieticību un bijāša-

nu pret dievu un tā vietniekiem zemes virsū, pie tam iz -

kropļotā latviešu valodā, diletantiski. Latviešu literatū-

rā tie ir pirmie kultūrvēsturiskie pieminekļi.

Gadsimta vidū jaunajai paaudzei vēl ir ļoti maz lasām-

vielas. Tāpēc tā aizraujas ar tādiem fantāzijas rosināta -

jiem kā Anša Leitāna pārtulkotajiem austriešu rakstnieka

K.Šmida sentimentāli didaktiskajiem stāstiem " Grāfa liel-

māte Genoveva" ''iiaralielskungs Listakius"(lB46.),

"Priežukalna Roze" (1847.) un "Puķu kurvīts" (1851.).

Pagājušā gadsimta 50. un 60. gados jaunlatvieši, modi-

not latviešu nacionālo pašapziņu, uzsāk ciņu par latviešu

tautas izglītošanu. Tā izpaužas daudzās jomās: populāri

zinātnisku rakstu izplatīšanā, tautai nepieciešamu grāmatu

izdošana, folkloras vākšanā un daiļdarbu sacerēšana. Vis-

pirms te minams 1853 gada izdotais krājums "300 stāsti,

smieklu stā3tiņi etc un miklas, ar ko jaunekļiem un pieau-

gušajiem lusti uz grāmatām vairot gribtjis C.Woldemar".Lai

gan reliģija un mācītāji te pieminēti ar cieņu, tomēr jau

priekšvārdā Krišjānis Valdemārs 1891.) nosoda baz-

nīcas ieviesto pakļaušanos aklai ticībai un prāta atstāšanu

novārtā. Par izglītības nepieciešamību runā visa grāmata,

bet viena četrrinde kļuvusi īpaši populāra:

Tam vien prieki gavilč

Visā plašā pasaulē,
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Kas ar pratu dedzīgu
1/

Dzenas iekrāt gudrību.

Jaunlatviešu prasību pēc izglītības izsaka daudzi Krišjā-

ņa Valdemāra domu biedri, bet īpaši bērniem nepieciešamu

grāmatu sacerēšanai pievērsies Ernests Dincbergs (1816. -

1902.). Viņš ir pirmais celmlauzis, kas sāk līst līdumu

latviešu bērnu literatūrā. Visa E.Dinsberga dzīve ir ap -

brīnās pilns censoņa stāsts pagājušā gadsimta vidū. Ar mil-

zīgu neatlaidību, izturfbu un mērķtiecību E.Dinsbergs paš-

mācības kārta ieguvis savam laikam plašu izglītību un 40

gadus nostrādājis par labu skolotāju. Viņš sarakstījis ap

pusotra simta grāmatu un vairākos simtos skaitāmi viņa

avīžu raksti.

Strādādams par skolotāju, E.Dinsbergs labi izprata

grāmatas nepieciešamību bērniem, tāpēc bērnu lasāmvielas

sastādīšanas un izdošanas H'Uka parāda apbrīnojamu aktivi-

tāti. Viņš rakstījis dzejoļus, prozu, dramatiskus darbus,

tulkojis, izdevis grāmatas par vēsturi, ģeogrāfiju, etno-

grāfiju un audzināšanu. PēJjjo atzīst par ļoti nepieciešamu:
"

Mūsu rakstniecība šinīs laikos iet itin labi uz

priekšu - - - Ja ir grāmatas uz dažādām vajadzībām -

Tomēr vēl par vienu no tām visvajadzīgākām lietām par

bērnu audzināšanu, gandrīz vēl nekas nav rakstīts.-

Jo uz ko tautai gan vairāk būtu jālūko, nekā uz krietnu

bērnu audzināšanu. Jo no bērniem izaug lieli cilvēki,un

no cilvēka pu ronas tauta; un no tautām ir visa pa-

saule apdzīvota. Tā tad cilvēki vien tikai ir,kam vajag

!.9nzinātnības un māclbas. (Pasvītrojums autora-

A.Pt.).

B.Oinsbergs ka viens no pirmajiem latviešu publicis -

tihĀ.prasa, lai izglītība bstu pieejpma arī sievietēm, jo

J./K.Vpidf'mara, 300 stāsti.. „iep&ja, 1953, 33.1pp.

2./E.iJi Bērnu audzināčara jeb ka Krietas saim-

nieks 'ris savu dēlu Krista; - audzinājis, 8., 1874,
111 lpp
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matē ir ta, kas liek pamatus rr.amācīšanai un audzinā-

šanai.^

1861.galā iznāk pirmais izdevums bērniem dzejā -

E.Dinsberga "Llāte,mazi persiņi ar 12 bildēm". Grāmatiņas

motto: Bērni mudri mīlīgi,

Tēvam, mātei Kļausigi,

Patīk visiem cilvēkiem,

Prieku dara vecākiem.

16 lappuses biezās, krāsainās, samērā labi ilustrētas grā-

matiņas "Māte" uzdevums audzināt cieņu un iejūtību pret

māti: Ja tu slima iegultos,

Klāt pie tevim nosēEtos,

Un kā vien tik zinātu
,

Tavas sāpes vieglotu.

Tlpat ari interesanti iemācīt bērnus lasīt un reizes rēķinu:

Kas grib rēķināt,

Tam būs mēģināt

Vienreizvienu mācīties.
1/

Citādi tam palši ies.*

Ar līdzīgu uzdevumu veidota ari E.Dinsberga "Jauka rīme par

skolu" 1863.gadā, tikai tematiska aploce jau te plaSaka.TS

dzejoli "Ej skolā" autors mudina mācīties:

Puisīt mīļais, slkullt,

Būsi gadu divpadsmit,

Tēvs tev zirgu sola,

Ej jel lūdzams

Kad bērni ābeci iemācījušies, E.Dinsbergs vairākas

grāmatās iepazīstina ar apkārtējo pasauli, sniedzot gan

ģeogrāfiskus, gan etnogrāfiskus, gan vēsturiskus aprakstus.

1863.g. iznāk "Estere Ādams jeb verdzība Āfrika. Mājam

un skolām par nojēgšanu, kā pasaulē iet no E.Dunsborg".

1/ Par sieviešu skološanu un kālab tās vajag skolot,
"Baltijas Vēstnssls", 1971, 15.nr.

2/ E.Dinsbergs, Māte, Jelgavā, 1861, lpp.nav numurētas.

3/ Turpat.
4/ E.Dinsbergs, Jauka zīme par skolu, Jelgavā,lB63,3s.lpp
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Vergu un apspiesto nāgeru dzīves tēlojums sasaucas ar lat-

viešu zemnieku likteņiem, liek domāt un salīdzināt. Nozī -

mīgi, ka tai pašā gadā (1963-) E.Dinsbergs tulkojumā lat-

vieši pirmo reizi iepazīstas ar H.Bičeres-Stovas romānu

par Amerikas i' dzīvi "Krusttēva Toma būda" ("U kel

Toma bada"), šai E.Dinsbergu nodarbina sabied-

riskie jautājumi, tāpēc viņš atbalsta Dundagas zemnieku

nemieru un par to uz laiku pat izsūtīts trimdā (1663.).

E.Dinsberga darbībai plašs vēriens. Ar viņa vārdu

saistāma pirmā plašākā originālstastu grāmatiņa bērniem

"Apakš ziemas svētku eglītes", kas iznāk trīs daļās (1.d.-

--1866., 2.d. - 1872., 3.d. - 1690.). Grāmatiņā atrodami

mākslinieciski respektējam! sadr es ainu tēlojumi, lat-

viešu tautas un citu tautu ticējumu un parašu apraksti.

Kvalitatīvi nozīmīgs ir dsejoļu krājums "Puķu pušķi3,

ko kļauslgiem bērniem, kad ti9 savu ābeceju pabeiguši, pa-

sniedz E.Duhsberg" 1873.gad'l. Tas ir pirmais nozīmīgākais

dzejoļu krājums latviešu valodā bērniem. To ievada motto

ar vērtīgu atziņu par bērnu litjrat&ru:

Ar bērniem bernu valoda,

Bet saprātīgi jārunā.

E.Dinsbergs te sniedz jau daudzas izteiksmīgas dabas

ainas: Zeme visa apsegusēs

Nu ar sniega apsegu;

Ir pie miera nolikusies,

Dusēt ziemas miedziņu

Visi koki sastinguši,

Visa zāle apsegta.

f-ieg3 un sals tos

Bavā krampji;valstība.

Tā ir viena no iabākß, E.Dinsberga grāmatiņām bēr-

niem, sarakstīta samērā vi- valodā un visumā tuva maza

1' E.Dinsbergs, Puķup* s, R., 1873-, 85., 86.1pp.
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lasītāja uztverei.

1878.gadā iznāk pirmā latviešu bērnu originālludziņa

"Sarkanais putniņš un Zilais putniņš, jaukums pava-

sarī. Jauka jokuspēle, ko bērniem par prieku un mācību sa-

cerējis E.DUnsberg". Te darbojas bērnit brālītis un māsiņa,

putni, dnīvnieki un ziedi. Sižetu veido putnu dzīve pava -

sari. Centrā Sarkanā putniņa un viņa jaunās sieviņas Zilā

putniņa prieki un likstas. Interesantu ludziņu padara da-

bas ainu tēlojumi, putnu dziesmu, dzīvnieku un kukaiņu

skaņu atdarinājumi.

E.Dinsbergu nevar vērtēt ārpus sava laika un vides.

Augdams un strādādams mācītāja uzraudzībā, -"iņšpiesavinā-

jies kristīgās morāles dogmas. Pasaules uzskata, izglītības

un literārās darbības pamatos viņš paliek kungu un baznīcas

kultūras gūstā. Tāpeo ar bībeles citātiem caurausti gandrīz

visi viņa darbi. Kaut arī E.Dinsbergs paliek kaut k*r vidū

Jtarp mācītājiem un jaunlatviešiem, tomēr viņa centieni dot

latviešiem izglītību sasaucas ar jaunlatviešu prasībām.

50. un 60. gados visai nozīmīgi centieni bērnu litera-

tūrai ir ari skolotājam Jēkabam Zvaigznītēm (1833.- 1867).

Piemērotu iasāmVielu bērniem viņš atradis citt utu folklorā

1859.g. izn&k viņa pirmais tulkoto un lokalizēto pasaku krā

jums "Pasaciņas priekš bērniem". Te ievietotas brāļu Grimmu

un K.Andersena pasakas. 1860.g. iznāca "Pasaciņas prieks

bērniem" 2. un 3. sējums. J.Zvaigznītes tulkotās pasakas

ieguvušas lielu popularitāti, daudzas no tām folklorizēju-

šās, piemēram, "Par Sarkanmicīti" (Sarkangalvīti), "Par

Sniegamāti", "Par Vienacīti, Divacīti un Trīsacīti".

J.Zvaigznītes tulkoto un lokalizēto pasaku krājumi ir

liels ieguldījums latviešu bērnu literatūrā 19.gs. vidū.Par

to no7'*miJuris Caunīte, kas asi vērsās pret vācu mācītāju

literatūru, rakstīja:

"Šādas pasakas ir gauži cienījamas līdzības, no kā

bērni dziļas gudrības mācības var ņemties. (....) Tādas

grāmat-h"s mums sen vajadzēja Stendera pasakaß priekš
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bērniem nebija. Bet ar te vēl nepietiks. Jālūdz, lai

uz priekSu vēl vairāk pārtulko."

J.Zvaigznītes "Pasaciņas priekš bērniem" pārtulkotas

atzīstamā mākslinieciskā līmeni, labā valodā un viegli

lasāmas.

Atsevišķus darbus bērniem uzrakstīja ari citi latvie-

šu dzejnieki, kā A.Llventāls un J.Rugēns.

1863.gadā iznāca divos krājumos "Vecas modes dziesmi-

ņu un ziņģu līksmības, ko 3avā laikā sarakstījis Biržu un

Salas baznīcu dziedātājs A.Llventāls".

Krājumā ievietots Anša Llventāla 1838.gada uzrakstī-

tais populārais dzejolis "Matīsiņš":

Cūkas ganot, Matīsiņam

Dziedāt vis negribējās,

Krūmos vilcies pamaziņām

Kankarltis nopūšas.

Kas mt*nmācīs nabadziņu?

Kas dos maizi apģērbu? -

- Dievs! - Vai gan caur tavu ziņu
?/

Tā spiež trūkums bāriņu?!
'

Dzīves patiesības skaudrums un emocionalitāte dzejoli pa-

dara interesantu.

Daži bērniem piemēroti dzejoļi sastopami arī J.Rugēna

"Dažādu dziesmiņu krājumā" (I.d. - 1862., 2.d. - 1863.).

Labākais ir dze.)lis "Cīrulis":

Kad ziemai ir gala,

Tad cīruļa balss

Jau atskan. Es

pakaļ tam saucu:

Ak ņem man pie sev,

Lai dziedu ar tev

1/ J.Caunltis, Pasaciņas priekš bērniem, sagādātas no

J.Zvaiganltes, "Mājas Viesis", 1860., 23.nr.

2/ A.Liventais,Vecas modes dziesmiņu un ziņģu līksmības,
1863., 52., 53.1pp.
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Un skriet līdz pat sauli

lai traucu.

Ar Krišjāņa Barona stāstu precības", kas

publicēts "Pēterburgas Avīzēs" 1863.gada, likti pamati

latviešu originālstāstam. Tai pašā gadā paindās arī Jura

Neikena (1826.- 1868) stāsti "Vai pamātei nav grūti?",

"Vai devītais bauslis vēl --pēkā?".Tie nav rakstīti bēr-

niem, bet tiem ir ciešs sakars ar bērnu prozas sākotni,

īpaši taß sagāns par J.Neikena stāstu "Bāris" (1866.).

Vispāri Jura Neikena stāsti uzrakstīti labā tautas valodā,

spraigi ar daudziem dialogiem. Stāstā "Bāris' kalēja at-

raitnes dēla Pēcīša dzīve attēlota spilgti. Pēcltis,mātes

aklās mīlestības lutināts, izaug nevarīgs, nokļūst nelie-

šu rokās un aiziet bojā. Tautas apziņā Pēcīša vārds dzī-

vais gadiem ilgi kā rjugasvārds gļēva, pārāk lolota bēr-

na apzīmēšanai.

60.gados iznāk arī pirmais periodiskais izdevums bēr-

niem - mācītāja Kuģo BraunSveiga izdocā laikraksta "Draugs

un Biedrs" ikmēneša pielikums ar bildēm - "Bērnu Past -

nieks no 1366. - 186^.gadam. Te ievietotā proza un dzeja

diezgan stipri izteiktā reliģiskā garā. Laikrakstā publi-

cējas galvenokārt Ernests Linsberga un Rārlis Bertrams.

Blakus tādiem moralizējošiem E.Dinsberga dzejoļiem, kā.

"Kristīga bērna domas par sevi", "Kristīga bērna domas par

daou" t Debess-Tēvs no mīlestības

Radījis Tu pasauli, -

Uzturi no labprātības

To aizvienu .

Izdalās "Bērnu prieks ziemā".

S. kā snieg! ē, kā snieg! tā kā

Čvigst tik vien!

Visas malas apsedz baltas,

Mietiem mices staltas.

1/ J.Runčus, dziesmu krājum5,R.,1872.,3.,4.1pp.
2/ 1866.un g."Draugs un Biudrs"ir ilustrēts mēneš-

raksts,pēc tan. <ļūst cer avīzi.
3/ "Bernu 186?., 4.nr.
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5, kā snieg! ē, kā snieg! tā kā

švigst tik vie !^'

Samērā labs valoda un d-tnamiskssniega krišanas tēlojums.

Kārlis Bertrams rakstījis aprakstus par putniem,

čūskām, augiem, kā arī nelielus stāstiņus, galvenokārt

cittautu rakstnieku darbu lokaiinējumus.

"Bērnu PastrLiekā" ļoti mag darbu ar literāru vērtību.

Tas ievērojams tikai kā pirmai.-imēģinājums latviešu valo-

dā izdot žurnālu bērniem.

70.gados līdz ar latviešu literatūras plašāku un

diferencētu izveidi, bērnu literatūras, īpaši dzejas jau-

tājumi ieskanas arī kritikā - Kaudzītes Matīsa un Ausekļa

polemikā 1874.gadā par to, kādai vajadzētu būt dzejai.

Nekādu plašāku teorētisku vērtējumu Auseklis nedod, bot
.

skaidri norāda, ka bērnu dzejai jābūt konkrētai un 'sapro-

tamai. Radai norādei tai.laikā, kad bērniem ļoti maz

piemērotas lasāmvielas, liela nozīme.

Ausekļa literārās darbības lauks ievirzās citā gultnē,

tomēr bērniem viņš sacer dzejoli "Uz sKolu" (1875), kas

dziesmas veida kļuvis populārs un nonācis līdz mūsu dienām.

70.gados parādās jau reālistiskajā metodē uzrakstītais

brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" (1879). Reālisma

tradīcijām astoņdesmitajos gados seko Apsīšu Jēkabs savos

stāstos: "Pie pagasta tiesas", "Bagāti radi", "Krusttēvs

Adams", "Kaimiņi''u.c. Ar 1881.gadu presē sāk parādīties

Apsīšu Jēkaba tulkojumā K.Andursena pasakas. Liela dāņu

reālista pasaku tulkojumiem Apsīšu Jēkabs visus turpmākos

dzīves gadus nodevies ar lielu aizrautību un izdevis tos

6 sējumos.

Līdz ar reālisma nostiprināšanos un paplašināšanos

ari bērnu literatūrā rodas mākslinieciski augstvērtīgi

sasniegumi 90.gados.

1/ "Bērnu PastnLeks", 1867., 4.nr.

2/ Krogzema Mikus, Mūsu laikraksta dzejas nodaļa un

viņas kritika, "Baltijas Vēstnesis",lB74., 23.,24.nr.
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IV.Latviešu bērnu literatūra 19.gs. 90.gados

90.gadi ir Jaunās strāvas laiks, kad plaši attīstās

daudzu demokrātisko rakstnieku daiļrade, kam liela nozīme

latviešu tautas kultūras dzīvē.

Cieši ar Jauno strāvu ir saistīts revolucionārais

dzejnieks Ed.Vridenbaums, kura daiļradē spilgti iezīmējas

jau kritizētājs reālisms.

Vienlaikus ar Ed.Veidenoaumu sākās lielā latviešu

tautas revolucionārā dzejnieka Raiņa literārā darbība.

Demokrātiskie rakstnieki, kā Blaumanis, Aspazija,

A.Deglavs, Ed.Treimanis-Zvārgulis, Pērsletis, Doku Atii,

Augusts Saulietis, Sudraba Edžus, E.Birznieks-Upītis v.c.

savos darbos attēlo būtiskas sava laika lauku un pilsētas

dzīves parādības.

90.gados turpinās jaunlatviešu ierosinātais un aiz -

sāktais folkloras vākšanas darbs. Savu ieguldījumu te de-

vuši Ansis Lerhis-Puškaitis, Fr.Brīvzemnieks, E.Birznieks-

Upītis un galvenokārt Krišjānis Barons. Par Krišjāņa Baro-

na mūža darbu kļuva monumentālais latviešu tautas dziesmu

kopojums 6 sējumos (1894.- 1915-).

Visa Anša Lerha-Puškaiša (1859.- 1903.) dzīve ir cie-

ši saistīta ar tautas daiļradi, īpaši ar tautas pasaku

vākšanu un sistematizēšanu.

Folkloras ierosināts, A.Lerhis-Puškaitis sāk sacerat

literārās pasakas, kas presē parAdās jau 80.gadu pirmajā
1/

pusč, bet 90.gadu sākumā iznāk sakopotas divās burtnīcās.

Zīmīgs ir otrās burtnīcas mottot "Pasaka,ir riekstam līdzīga:

1/ Ansis Lerhis-Puškaitis, Pasakas I burtnīca, R.,1890.,
II burtnīca 1891.g.
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pčrķod: dabūsi kodolu!"

A.Lerhis-PuSk&itis attīsta un izkopj tās tradīcijas,

kas sāka veidoties AuseKļa un Pumpura daiļradē. Viņiem

raksturīgā pievēršanās tautas pagātnei, tās folklorai jū-

tama ari A.Lerha-Puškaiša originālpasaKĀs. Šinī ziņā

raksturīga pasaka "Tautas dziesma". Simboliskais tautas

dziesmas tēls radniecīgs Ausekļa "Gaismas pilij". Tikai

Ausekļa radītais simbols daudz varenāks un izteiksmīgāks.

A.Lerha-Puškaiša talants un līdz ar to viņa māksla mazāka.

A.Lerha-Puškaiša pasaku tematika saistās ar morāles

jautājumiem. Par to, kas ir tikums, atklāj pasaka " Ko

vecais ozols pastāstīja", godīgumu un krietnumu ntācapa-

saka "Lapsa kūmiņš un vilks".

A.Lerha-Puškaiša pasakās tiek personificēts vise;pat

tādas gluži nereālas parādības, kā Sals, Ļaunprātība, Lab-

prātība v.c. Tādējādi panākts dzīvāks tēlojums.Tā pasakā

"Lietus, Migla - Sniegs, Krusa" tēlaini stāstīts:

"Un nu Migla ņēmās strādāt: grieza sietu veikli,aši,

slaucīja sviedrus, rīkojās knaši: ūdens lāsītes pacēlās

kā sudraba pērlītes augšup, Jūras dārgumi atbira Jūras

dzelmltē atpakaļ. - - - Un Pasaule prieka pilna aizte-

cēja knašām kājām pie Miglas, pie Lietutiņa. Viņa pamo-

dināja vienu, pacēla otru; uzteica sievu, slavēja viru,

lūgdama abus skaļā balsi: "Paliekat, paliekat, neeitat

projām: slaciniet puķītes, veldziniet laukus."" '

Latviešu literārās pasakas žanra izveide A.Lerhis -

Puškaitis ienes jau i niansi, galvenokārt ar savu sirsnīgo,

vienkāršo un dziļi izprasto tautas sarunu valodu. Līdzība

ar tautas pasaku motīviem, radniecība leksikā un izteiksme

ar tautas pasakām, bet reize ari Individuālapieeja - ir

nozīmīgākais, ko A.Lerhis-Puškaitis devis literārās pasa-

kas attlstloa.

Tai paša laika dažas literārās pasakas sarakstījis

Doku Atis (1861.- 1903.).

1/ Ansis Lerhis-Puškaitis, Pasakas, I burtnīca,R.,
6.,7.1pp.
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90.gadu sakuma presē parādās Doku Ata reālistiskie

prozas darbi, arī pasaciņa "Par Adatu un īlenu" (189C).

Tas ir tautas pasaku garā izveidots asprātīgs vecā "kara

krusttēva, kas caurām dienām sēdēja pie sava kurpnieka

galdiņa un šuva zābakus, stāsts par adatu un īlenu. I.j

tautas pasakām aizgūtais sižets par diviem stridniekj.e*i:,

kas beidzot raņem pelnīto sodu, meistarīgi apvīts ar

rakstnieka i.uitāziju. Kurpnieks saskait&s par adatas un

īlēna izdarībām un tos soda: ".. dabūja Adatu rokā, kas

bija dzijas kamolā paslēpusies un tai izdūra vienu aci,tā

ka viena vien vairs palika. - - - /lienam/ ielika astē

lielu koka sprūdu, lai vairs nevar tik viegli lēkāt. To

sprūdu nosauca par spalu. īlenu gan vēl kurpnieks paturēja

pie sevis, bet adatu viņš pārdeva 3kroderam par vergu."

Interesants ir Doku Ata tēlojums "Stāsts par putniem,

cilvēka bērniem un par vienu kaķi".' Ar lielu sirsnību

autors parāda putnu dzīvi pavasarī, trāpīgi atklādams to

raksturus. Tā ir dzīva, veikli antromorfizēta dabas aina,

reizē jauka pasaciņa, ko a ' prieku var lasīt visi, īpaši

mazie lasītāji. Asprātīgi tēlots putnu koncerts pavasari:

"Melnie .trazdi ar'bija sabraukuši no siltās zemes. -

-- - un sameklējuši, kur tās svilpītes. Citam nu Šī svil-

pe bij, kā pērn likta, aiz būdiņas spāres, citam bij

ganībās, dīķa malā, aizmirsusies, citam arāja vagā

izkritusi. - - - Cīruļi ar vijolēm, dzērves un gulbji

ar bazūnēm un ragiem - - - paipalai bij'tādas mazas

sitamas vālītes, bet ar', nekas, tīri glīti gāja, kad

sāka sist. - Lūk, i mazajam čakstiņam bij! sava

lieta, kur arvien iepūst."**'

Pasakā trāpīgi raksturoti putni un arī slinkais un

nežēlīgais runcis. Viņš (runcis - A.St.) jau bija daudzi-

nāms lielais zaglis un rīkles rāvējs un galu galā-beidza-

1/ Doku Atis, Izlase, R.,LVI, 1963., 101.lpp.
2/ Pirmiespiedums Līgotņu Jēkaba rakstu krājumā "Rīta

skaņas", 1903.
3/ Doku Atis, Izlase, R., LVI, 1963., 102., 103.1pp.
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mals sliņķis. Neviens godīgs kaķis ar viņu labprāt nesa-

gājās, labdien gan vsl padeva, ja kur sastapās, oet vai-

rāk ar i neka."^'

Doku Ata pasakas nozīmīgas kā latviešu literārās pa-

sakas žanra sākuma posma pieminekli.

Vērtīgs ieguvums bērnu literatūrā ir K.Blaumaņa pasa-
?/

ka "Velniņi" (1895.). Pasaka ir veidota uz sadzīves ainu

fona. Velniņiem maz kopēja ar pasaku velniem, tie drīzāk

ir palaidņa bērni, kas izbēguši no mājām un blēņojas kā nu

pro'-;izrat*i tauriņiem spārnu, ieved vērsi istabā, ielej

darvu sviesta spaiņos, sagāž grāvī sviestu u.tml. Visi viņu

nedarbi cilvēkam atnes tikai labu: sviestā iestieg laupī-

tāji un atstāj saimniekam zelta naudu, vērsis izglābj saim-

niekam dzīvību un apburtais zirgs nosper ne saimnieku,bet

zagli.

Pasaciņā daudz humcm un komisku situāciju. Nobeigu-

mā autors liek mazajiem blēņdariem izaugt par krietniem

vīriem. Par pasakas "Velniņi" beigām vēlāk autors pastāsta:

"Beigām vajadzēja būt citādām: velniņi palika par cilvēkiem,

lielkungiem, bet daļa no velnišķīgās dabas palika, un tie

bija varmākas, ļaužu pērāji un visu nejauko, nežēlīgo,sko-

po lielkungu pēcteči. Bet tāda kungu zaimošana iau toreiz

nebija'domājama un tādēļ beigas iznāca labas."^

Kaut pasakas "Velniņi" nobeigums nav veiksmīgs,tom6r

tai ir vieta bērnu literatūrā.

Jaunās strāvas periodā blakus literārajai pasakai sāk

veidoties arī reālistiskais stāsts, kas balstās galvenokārt

uz autobiogrāfiskiem bērnības atmiņu tēlojumiem. Pirmais

vērtīgākais darbs šai laukā ir

Doku Ata "Hans dzīves rīts".

(Uzrakstīts 1832.gadā, publicēts mēnešrakstā "Austrums"

1894.gada). Šo darbu autors pats nosaucis par "bērnu dienu

1/ Doku Atis, Izlase, R., LVI, 1963., 109.1pp.
2/ Pirmiespiedums 1895.g."Mājas Viesa" literārajā pie-

likumā 34.-37.1pp.
3/ R.Blaumanis, Kopoti raksti,ll, R.,LV1,1958.,336.1pp.
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1/
uzzīmējumiem" un veltījis to pieaugušajiem, visu laiku

uzrunājot "mīļos kungus un kundzes". Tomēr ši3 darbs pie-

skaitāms bēnlu literatūrai, jo atbilst bšmu literatūras

specifikai: centrā bērna tēls (pirmo reizi latviešu lite-

ratūrā izveidots mākslinieciski spilgts bērna tēls); pa-

saules skatījums caur zēna uztveres prizmu; tēlojums vei-

dots kā maza bērna stāstījums ar biežu objektu mainu*

Tas viss kopumā dod iespēju nelielā darbā ietvert

daudz materiāla, nezaudējot sižeta vienību. Sižeta pamatā

5-6 gadus veca, darbīga un moža lauku zēna vērojumi, viņa

prieki un bēdas. Ne visai garajā atmiņu tēlojumā Doku Atis

'skata daudz notikumu un atgadījumu, kas raksturīgi 19.gs.

otrās puses Latvijas lauku sētai. Taču ari vēlākajām pa-

audzēm bērnība daudz neatšķīrās no tās, kādu redzam atmiņu

zīmējumos "Mans dzīves rīts".

Doku Atim ir spilgtas humorista spējas. To īpaši jūtam

bērnības atmiņu tēlojumos. Humor3 nav Doku Atim tīšs, bet

izaudzis no dzīves zinātāja un pratēja mākas tikt nedienām

pāri ar smaidu.

Ar spožu humoru autors atklāj bērna iekšējo pasauli,

rādot, cik tā bērnišķīgi naiva un nopietna reizē, cik

šķietami nenozīmīgām lietām mazo cilvēciņu dzīvē liela no-

zīme: "Jānim bija bikšu labajā pusē-ķeša ietaisīta, man

nebij, un tur nu viņš bij pārāks par mani; bet man at-

kal bij svārku kreisajā pusē ķeša, viņam nebij, un tur

atkal es biju pārāks par viņu."

Humoru rada bērna konkrētā domāšana. Interesanti šai

ziņā ir mazā zēna spriedumi par Rīgu:

"Rīga ir ļoti liela māja - - - Kad mans tēvs ieiet,

tad visi Rīgas cilvēki nāk viņam pretim un dod labdie-

nu - viņi visi manu tēvu pazīst, Rīgas mātes dod viņam

kliņģerus, lai aizvedot bēmf -m, Rīgas tēvi atkal dod

1/ Doku Atis, Mans dzīvos rīts, LVI, R., 195H., 63.1p0.

2/ Turpat, 56.1pp.
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1/
cits tabaku, cits cukuru un šo un to."

Arī mušām ir sava Rīga, jo arī ir bērni, kas

gaida ciemakukuļus "... uz galda nolaupīts, izcepts kālis,

mušu ap to vai vesels simts. Varbūt tā pati ir mušām tā

Rīga, no kurienes viņas pa drusciņai aiznes saviem bēr -

niem."2/
Ainās, kur spilgti izpaužas humors, vislabāk atklā-

jas Doku Ata reālista talants un raksturotāja spējas.Tādi

ir "traģisku" gadījumu nocēlojumi: kaza istabā, govju "kū-

kas" kara kungu "študierēšanas" ceļā un sastapšanās ar

muižkungiem "pamīlijas" braucienā, no kuriem bailēs bēg.

"Vai nu tīri stāvu kungiem par laupījumu paliksi?

- - atstājām vāģus dieva sargāšanā un paši, visi čet-

ri, drazām pa rudzu lauku, ka stiebri vien šalca.

Doku Ata bērnības atmiņās lieliski parādīts bērna

stihiskais protests pret nesaprotamo, abstrakto. Tiklīdz

māte ņem rokā dziesmu grāmatu, zēnam nāk raudiens.

"Skaitīju, skaitīju, bet, kad redzēju, ka peršām ne

gala ne malas - ko vienu beidz, te tūlīt otru sāk, -

tad jau man sāk uznākt tādi lēni, paklusi "krikšķi",

un, kolīdz tie sāka nākt, tad jau zināju, nu būs rau-

das klāt. Ak tava nelaimīga cilvēka, kāds es

toreiz

šāda attieksme pret reliģiju latviešu bērnu grāmatās

ir pirmoreiz un tas iezīmē jaunu attīstības kvalitāti.

Pieaugušo cilvēku portretos autors iezīmējis tikai

tās līnijas, kuras bērna uztverē tos atšķir no pārējiem.

Vectēvs "izlikās liels liels. Es domāju, ka neviena

vairs otra tik liela nav kā mans vectēvs. Un vecs bez gala

ar' man viņš izlikās. Vectēvs minēts tikai trijos četros

1/ Doku Atis, Mans dzīves rīts, LVI, R., 1958., 27.1pp.
2/ Turpat, 28.1pp.

3/ Turpat, 62.1pp.

4/ Turpat, 42.1pp.

5/ Turpat, 3.lpp.
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gadījumos, un mēs to jau redzam tik dzīvu kā senu paziņu.

Vecāmāte ar mīkstiem,siltiem grumbuļainiem vaigiem,

tikai uz deguna nav nevienas grumbas. Viņa māca zēnau la-

sīt, iemāca brīnišķīgi jocīgu "stradu dzie.mu"un pati daž-

kārt ir savāda kā saskaitusies, kad ieskatījusies dziļāk

glāzītē.

Lielā kristumāte "... skaista bij tik svētdienās,kad

aplika tādu caurumainu, baltu krādziņu ap kaklu un apsēja

"tipta" lakatu".

"Mazai kristumātei bij kārpa pie vaiga, un uz tās kf*.r-

2/
pas bij uzaugusi liela, gara, dzeltena bārda."

Mazā zēna vērotā tēlu galerija plaša: tēvs, māte, Jānis,

-+Lienā, Kristiņa, čigāni un kungi četrjūgu ratos. Visi tie

veidoti dzīvi un pievilcīgi.

Doku Atis netver plašākas sabiedrības parādības, jo

viss skatīts no mazā zēna viedokļa. "Viņa vienīgais nolūks

pēc iespējas sīki aplūkot to, kas no bērnības skatījumiem

un piedzīvojumiem palicis atmiņā. Arī tā ir māksla...",saka

A.Uplts.3/
Doku Ata bērnības atmiņu tēlojums "Mans dzīves rīts"

atsevišķi iznācis tikai 1920.gadā, pēc tam piedzīvojis ap

10 izdevumu (neskaitot hrestomātijas) un iegājis mūsu bērnu

literatūras zelta fondā.

Doku Atis savos darbos labi parāda patriarhālās zemnie-

ku ģimenes dzīves ainas. Patriarhālajā dzīvē vecajiem visur

pirmā vieta. Ari Doku Ata-stāstā "Vectēvs" mēs re-

dzam to tik spilgtu kā vecu paziņu. Šinī darbā ir vairākas

vietas gluži kā bērniem rakstītas, piem., vectētiņa un Jā-

nīša gājiens uz pļavu un saruna par vilkuvālltēm, vilkiem

un zaķiem, kā arī aina, kad vectēvs, mierinot raudošo mazdē-

lu, stāsta par dzīvniekiem.

Doku Ata literārās pasakas, stāsts "Vectēvs" un īpaši

1/ Doku Atis, Mans dzīves rīts, LVI,R., 1958., 30.1pp.

2/ Turpat, 33.1pp.

3/ Andrejs Uplts, Doku Atis (1861-1903)-Literatūra un

Māksla*; 1961.g. 21.janvāri.
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"Mans dzīves rīts" liek to stingro pamatakmeni, uz kura

veidojas un sazarojas mūsu bērnu literatūra.

Bērnības atmiņu tēlojuma raksturs piemīt arī Valda

(1865.- 1934.) garajam stāstam

"Staburaga bērni" (1895.)

Līdz mūsu dienām stāsts piedzīvojis ap 13 izdevumu un labi

pazīstams padomju lasītājam. Tā ir "grāmata, kas nenoveco"

(L.Purs). Nav neviena bērna vai pieaugušā, kam mīļa grāma-

ta, un kur nebūtu lasījis šo saistošo stāstu par divu zē-

nu gaitām.

Atšķirībā no Doku Ata tēlojuma "Mans dzīves rīts",kas

ir gan sižetisks, bet bez stingras kompozīcijas, Valda ga-

rais stāsts "Staburaga bēmj" ir ar stingru kompozīciju.

Tās pamatā ir Vlgantes muižas kalpa bērnu; 7 gadus vecā

Janča un 6 gadus vecā Marša piedzīvojumi Daugavas krastā

pie Staburaga sakarā ar gada laika maiņām. 5 ciklit Pava-

saris, Vasara, Rudens, Ziema, Atkal pavasaris. Stāsta sa-

dale četriem gada laikiem atbilstošās daļās un apakšvirs-

raksts "Etīdes iz dzīves un dabas" vedināja domāt,ka autom

te gribējis notēlot dabu. Tā grāmatas belojama priekšmeta

noteikšanā un vērtējumā kļūdījušies arī Teodors Zeiferts

un PīpiņŠ- Vizulis - kritiķi, ar kuru vārdiem parakstīti

90.gados vairāki nozīmīgi kritiski raksti.

Vienīgi nelielaanotācija "Balsī", parakstīta ar vār-

du Dāvids, "Staburaga bērnus" vērtēja kā "tiešām klasisku

un mākslinieciski vērtīgu jaungbas grāmatu, uz kurn mēs

varam lepni būt."-" Vajadzēja paiet vairākiem gadu desmi-

tiem, lai visi saprastu, ka Valdis savu vārdu latviešu li-

teratūrā nemirstīgu padarījis galvenokārt tikai ar "Stabu-

raga bērniem".

1/ Teodors, Latviešu rakstniecības apskats, "Mājas Viesa

Mēnešraksts", 1895., I.nr.

2/ Vizulis, Grāmatu plaukts, "Austrums", 1895., 7.nr.

3/ Dāvids, Valda "Staburaga bērni", "Balss", 1895.,52.nr



37

Garā stāsta uzbūvē izlietots gredzena paņēmiens:

darbība sākas un beidzas Jurģos. Pirmajos pie Staburaga

ierodas Marčs, otrajos no tā atvadās Jancis. Raksturīgi,

ka Valdis ne tikai pašu stāstu, bet ari vairākas tā noda-

ļas sāk ar tiešo runu, ar darbīoas risinājumu.

Grāmatas pirmā lappuse parāda, kā iepazīstas pagļē -

vais, nedrošais Māris ar sprigano Janci. Stāsta ekspozīci-

ja dota vēlāk: ziņas, ka cienmāte savā muižā sadomājusi

attīstīt putnkopību un viņai ievajadzējies pusotra cilvēka

(māte un Maršs). Tā Vīgantē sastopas divi zēni. Katram no

viņiem ir savs raksturs, kuru Valdis atklāj gan viņu rīcl-

valoda, gan attieksmēs ar citiem bērniem un pieauguša-

jiem.

Dārznieka dēls Jancis ir dūšīgs, atjautīgs, aktīvu

attieksmi pret dzīvi, apkārtni, dziļu dabas izjūtu. Viņš

daudz jau ko zina un prot tā stāstīt, ka Maršam atveras mu-

te. Jancis iemācījies pagatavot makšķeri, stopu, bultas,

slidas, ūdensdzirnavas un daudz ko citu. Viņš ir gudrāks

par pārējiem muižas bērniem, apzinās savas rīcības pareizu-

mu, bet nekad nekļūst iedomīgs.

Autor3 pats neko nepasaka par Janča ārieni, bet parāda,

kādu viņu redz Mrrčs:

"Tikai tagad Marčs ieraudzīja, ka biedram oij skaisti,

sārti, apaļi, brīnumpatīkami vaigi, taisns, pastrups

deguntiņš un lielas, skaidru dzirksteļu pilnas arī tum-

ši zilas acis.""*/

Paaiazāmatklājas Janča raksturs. Viņam netrūkst pienākuma

un atbildības sajūtas, darot nepatīkamos, bet nopieciešamos

darbus (kartupeļu rakšana). Jancis ļoti nopietni pūlas jauno

draugu ievesc savā pasaulē; jo lielāka neziņa kādā jautājumā

ir Marčam, jo pašapzinīgāks kļūst Jancis:

"Tad tu par samiem arī nekā neesi dzirdējis? - - -Na,
2/

ar ccvi gan man būs tīrais posts!"

1/ Valdis, Staburaga bērni, R., 13.1pp.

2/ Turpat, 37.1pp.
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Patiesība Jancis ir priecīgs, ka var paradīt savas zinā-

šanai par samiem un fantāziju:

"Vari iedomāties, kadaa tad tās(ūsas - A.St.)lielam:

tādas kā mūsu makšķeres kāti! Tiklīdz cilvēks (....)

nāk tam tuvuma - švupa! - sams aptin garo ūsu ap kā-

ju un - dibinā! Tur v:ņg tad norij laupījumu; samam

mute ka vārti.

Marčs ir jaunāks par Janci, pabailīgs, pasīvs, pagau-

su domu gaitu, sākumā nejūt ne mazāko ziņkāri pret jauno

apkārtni. Marčs drauga ietekmē aug lasītāja,acu priekšā

un beidzot kļūst par īstu drosminieku, dodoties pa peldo-

šajiem ledus gabaliem pāri Daugavai pēc laivas, lai glābtu

Janci.

Abi zēni ir sirsnīgi un iejūtīgi. Viera no emocionāli

spēcīgākajām ainām stāsta ir Mārča ierašanās pie Janča

slimības gultas ar lielmātes iedoto apelsīnu. "-" kāpēc

tad tu viņu pats neēd? Tas tak savs!" un Jancis izstiepa

it kā Maršam apelsīnu naiagtu atpakaļ. - "Nu -

es domāju - ta ka tu esi slima un nekā neēdct, tad varbūt..

Lan jau tāpat māte dod baltu jo baltu putru, es esmu vesels

un varu visu ēst. - - - Bet vai zini, ko? mēs viņu ēdīsim

uz pusēm!"

Paša Bai brīdi noklaudzēja durvis, un kad Jancis galvu

pacēlis apskatījās istabā - Mārča vairs nebij."

Lielu uzmanību Valdis veltījis maza cilvēka domu gā-

jienam, lietu un parādību vērtējumiem. Spriedumos un situā-

cijas jaušama humoristiska intonācija.

Par daudzajām lietām maaajiem draugiem izveidojas savs

spriedums, piem., par dievu. Ar svētu bijību viņi sakuma

klausās jaukas Ziemsvētku dziesmas, Marčs tic, ka dievs uz-

klausīs lūgšanu: sadziedēt lielajaatgailim pārsisto spamu;

Jancis lūdz atrast mazu, mazu plintiti;

1/ Valdis, Staburaga bļrni, R., 1893*, 37.,36.1pp.

2/ iPurpat 49.1pp.
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"JA, lika drusku pagaidīt! Kas tad tas viņam nu

būtu - nieka plinti te, ja jau visš tik bagāts, kā

jūs runājiet? Bet redz - nedod!... kad jau viņš tā-

dus niekus nevar dot, jā ko tad vel svarīgākas lie-

tas?"*^

Te zēnos iezīmējas pirmās šaubas par dieva varenību.

Mazo zēnu dzīves uztvere vēl ir konkrēta. Teicienu

"novilkt ādu pār acīm" viņi saprot tieši. Cilvēkam kā

trusim varot novilkt ādu, kučieris to māk, jo draudējis

Jancim to izdarīt. Draugi nojauš, ka patīkami tas nav,

tādēļ nolemj, kad izaugs lieli, dusmīgo cienmāti tādā vei-

dā pārmācīt!

"Vai zini, Marč, ko mēs darīsim, kad būsim lieli?

Nu? - "Novilksim tad cienmātei ādu pār acīm!"

Ne pats Valdis, kas ir Janča prototips, ne ari viņa bērnī-

bas draugs Marčs (prototips ņemts no dzīves), lieli izau -

guši, revolucionārā cīņā nepiedalījās, bet daudzi viņu

laika biedri jau 1905.gads "vilka kungiem ādu pār acīm".

Valdis sociālās dzīves problēmām plašāk nepieskaras.

To rakstniek; a nevar pārmest, jo viņš visu tēlo bērna ska-

tījumā: cik daudz zēni var uztvert, tik daudz arī rakst -

nieks rādījis. Janča dzīvespriecīgais raksturs skolā gļūst

drūms un noslēdzies, tādu to pārveido dogmatiskā mācību un

audzināšanas sistēma.

Bērni vēro muižas dzīvi un līdz ar viņiem ari lasītāji

redz kalpotāju naidīgo attieksmi pret kungiem, redz Janča

mātes asaras vakaros pēc darba muižā. Janča tēvs, labs

dārznieks, spiests meklēt citur darba vietu, jo nav godājis

cienmāti. Tāpēc draugiem jāšķiras un viņi to uzsver kā vis-

lielāko pārinodarljumu, jo "viskrāšņākais un vislaimīgākais

laiks nupat kā beidzies - beidzies uz visu mūžu". Valda

1/ Valdis, Staburaga bčrni, R., 1895., 149.,150.1pp.

2/ Turpat, 171.1pp.

3/ Turpat, 277.1pp
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vecāki bijuši muižas kalpotāji, tādēļ visas stāstā zīmētās

ainavas dzīvas un patiesas.

Valdim piemīt spēja radīt spilgtas dabas ainas visos

gadalaikos. Uz skaistā dabas fona ari risinās zēnu sirsnī-

gā draudzība, kurai lasītājs var sekot ar lielu aizrautību

Valda "Staburaga bērni" pieder pie tiem darbiem, kas

nozīmi nezaudē šodien un nezaudēs nākotnē. Ar spilgtiem

zēnu teļiem, veikliem dialogiem, humoristiskām epizodēm

un daudz darbības grāmata iemantojusi paliekošu vietu Lat-

viju literatūrā.

Doku Ata "Mans dzīves rīts" un Valda "Staburaga bērni

ne tikai lika īstos pamatus latviešu bērnu literatūrai,bet

aizsāka ļoti zīmogu tradīciju - autobiogrāfisku bērnības

atminu tēlojumu, kas devuši paliekošas vērtības.

Literatūra
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V.Latviešu bērnu literatūraburžuāziski

demokrātisko revolūciju periodā (1900.- 1917.)

Buržuāziski demokrātisko revolūciju periodā latviešu

literatūra spēcīgi sakuplo. Plaša un nozīmīga kļūst revo-

lucionārā literatūra, kuras pirmajās rindās iet Rainis un

A.Uplts.

levērojamu progresu uzrāda arī demokrātiskā litera-

tūra, kuru pārstāvēja jau tādi nobrieduši vārda mākslinie-

ki, kā R.Blaumanis, E.Birznieks-Upītis, Plūdons, J.Poruks,

Aspazija, A.Brigādere, A.Saulietis v.c.

Sevi piesaka talantīga js.no rakstnieku paaudze -

X.Skalbe, Fr.Bārda, J.JaunsudrabiņS, A.Austriņš v.c. Tā-

pēc literatūras sasniegumi daudz un dažādi gan tēmas iz-

vēlē un to idejiskā risinājumā, gan literatūras veidu un

Žanru ziņā.

Šai posmā spēcīgi attīstās un daudzveidīgi sazaro ari

bērnu literatūra. To veicina samērā plašā bernu literatū-

ras popularizācija un sērijveida izdevumu iznākšana.

1. Bērnu literatūrassērijveidauzdevumi

Literatūrai attīstoties un paplašinoties,jau 90.gadu

beigās sāk iznākt vairāki sērijveida.izdevumi. Te vispirms

mina-f-a Raunas mācītāja A.Jendos sērija "Mājas bērniem. Pa-

saciņas, stāstiņi un pamācības", kas iznāk $ burtniciņās

no 1899- līdz 1905.gadam Cēsīs pazīstamā grāmatu izdevēja

J.Ozola izdevumā. J.Ozola izdevniecība dibināta '.895.gad*

un pastāvēja līdz 190G.ga( kad viņu par piedalīšanos

1905.gada revolūcijā nošāva.

A.Jendes sērija "Māj"n bērniem" raksturīga ar to, ka
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tanī liela vieta leradīta latviešu folklorai: tautas

dziesmām, pasakām, teikām, mīklām.

levietoti arī īsi izvilkumi no latviešu tautas vēs-

tures: kā vācieši ienāca Vidzemē, kā mūks Meinards nome-

tās Ikšķilē un sāka lībiešus kristīt. Tā kristījot, tika

pakļauta latviešu un igauņu zeme.

"Igauņi un latvieši bija kristīti, bet tie pazaudē-

ja zemi un brīvību un iegrima 600 gadu ilgā verdzī-

bā. Tāds liktens toreiz bija uzvarētām tautām.'

A.Jende pareizi izpratis, ka bērnam grāmata nepieciešama

jau ar pirmajiem dzīves gadiem:

"Līdz šim gandrīz visām bērnu rāmatiņām saturs

ņemts vienīgi no ārzemēm. Iz dzimtenes ne vēsts.

Tas saucams par ličlu trūkumu, 1 piens ir ve-

selīgāka barība nekā vislabākais svešs piens.Bērni

jāiepazīstina ar savu apkārtni un dzimteni, lai mā-

cās to mīlēt un cienīt vīrus, kas tur godam strādā-

(pasvītro jums autora - A.St.)

Šai pašā reizē A.Jende runā arī par to, ka bērniem

vajadzīgi spraigi, īsi stāstiņi.

Tātad A.Jende pareizi novērtējis literatūras lomu au-

dzināšanā. Tikai viņa reliģiskie uzskati noteica ari reli-

ģiskās morāles sludināšanu bērnu literatūrā.

Gadsimta sākumā par bērnu literatūras jautājumiem

daudz domājis progresīvais skolotājs un rakstnieks Jūlijs

Dievkociņš (1879.-1906.). Revolūcijai uzliesmojot, viņš

Lielzalves. skola visus mācību priekšmetus sāk mācīt lat-

viešu valodā un mudina ari kaimiņu skolas darīt tāpat.-

J.Dievkociņu kā aktīvu revolūcijas dalībnieku soda

ekspedīcijas nošauj. Tā daudzsološā dzejnieka, tulkotāja,

bērnu literatūras popularizētāja talants nepaguva izveido-

ties.

Vēl mūsdienu literatūras teorētiķus var interesēt

1/ A.Jende, MAjas bērniem, 4.grāmata, Cē5ī5,1901.,24.1pp

2/ A.Jende, Mājas bērniem, 11, Cēsīs, 1899., 3*lpp.
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J<Dievkociņa izteiktās domas par bērnu literatūras nozīmi,

īpatnībām v.c. jautājumiem, bz teorētisko uzskatu pamata

arī izveidojām J.Dievkociņa ka bērnu literat:iras organizē-

tāja darbība.

1900.gadā J.Dievkociņš Rīgas Latviešu biedrības Zinī-

bu komisijas vasaras sapulcēs no3asa /<ferātu "Par bērnu

1/
iiterattn-usveicināšanu". Referāta mērķis pievērst rakst-

nieku uzmanību bērnu literatūrai. Balstoties uz tai laikā

pazīstamā vācu bērnu grāmatu kritika Heinriha Voi,;asta uz-

skatiem, J.Dievkociņš skaidro, ko viņfl saprot ar oēmu

literatūru un kādai tai jābūt.

Bērnu literatūrai vispirms vajag audzināt estētiski:

"Bērna estētisko daiļuma jūtu attīstīšanos var veicināt,

zināms, tikai tādas grāmatas, kas pieder pie īstas mākslas

ražojumiem. - -
- Viena no beletristisku īstu māksi 3 ra -

žojumu galvenām pazīmēm ir tā, - kas saprotami bērnam,

var būt par estētisku baudījumu arī pieaugušam cil-

vēkam ar attīstītu mākslas gaumi,"'"'raksta J.Dievkociņš.

Tātad bērnu literatūrai nevar būt izvirzītai māksli-

nieciski zemākas prasības.

Vēl konsekventāk par bērnu literatūras jautājumiem

J.Dievkociņš uzstājas rakstā "Par literatūrai nozīmi"

Bai sacerējuma viņš izsaka pelnītus pārmetumus latviešu

rakstniekiem un par nepiedodamo vienaldzību

pret bērniem, pret viņu audzināšanu. "Cilvēka jūtas viala-

bāki un vissekmīgāki izdaiļojamas bērnība, cilvēka prāts

attīstāms jaunībā."^
J.Dievkociņš tieši uzsver, ka tautas daiļuma jūtas un

mākslas gaumi labi attīsta folklora. Tāpēc bērniem jādod

1/ "Dienas Lapa", 1900, 197-, 196.nr.

2/ Turpat, 197.nr.

3/ "Apokats", 1903-, 26.nr.

4/ J. iovkociņš, Par bērnu literatūras nozīmi, "Apskata",
26.nr.
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folkloras sacerējumi. Lai tie būtu plaši pieejami, jāno-

dibina savs periodiskais izdevums bērniem, kur "varētu

pulcināt mūsu labākos bērnu rakstniekus, labākos

literāriskoß spēkus un ievietot tajā tikai viņu la-

1/
"

bākos darbus." \

J.Dievkociņš ievieto presē vairākas atklātas vestu -

les, aicinot iesūtīt sacerējumus dažāda vecuma bērniem

par ģeogrāfiju, vēsturi, ceļojumiem, biogrāfiskus stāstus,

pasakas v.c. lerosinājums rod ļoti mazu atbalsi.

No 1899. līdz 1901.gadam J.Dievkociņa sakopojums iz-

nāk desmit 16 - 20 lpp. biezas grāmatiņas "Mazi stāstiņi

maniem mazajiem draugiem". Tur iespiesti galvenokārt tul-

kojumi: Turgeņeva, Puškina, Būņina, Herdera, Andersena v.

oļ darbi* No latviešu autoriem - J.Neikena stāsts
" Tik

puķes, puķes" un vairāki paša J.Dievkociņa dzejoļi.

1902.gadā J.Dievkociņš dibina bērnu literatūras sēri-

ju "Bamu pasaule", kurai iznāk tikai pirmais numurs.Tanī

levietota dzeja un proza. Labākie ir dzejoļi: Aspazijas

"Pasaciņa", Kārļa Skalbes "Vakars", Jūlija DievkOoiņa

"Rudens dziesmiņa" v.c.

Tai pašā gadā J.Dievkociņš izdod svētku grāmatiņu

"Zvaigznītes". Tas saturs veltīta Ziema3svstkiemtJ.Poruka,

Zvārguļu Edvardo, J.Akuratera, A.Balbpurviņa un ari paša

J.Dievkociņa stāsti un dzejoļi.

1903.gadā J.Dievkociņš sakopo dažādu autoru desmit

pasaciņas krājumā bērniem "Rīta miglas tēli". Bez Poruka

pasakas "Puteklītis", tur ir brāļu Grlmmu, Anderšena, Gus-

tafsona v.c. pasakas. levietotajās dominē minori toņi.mar.

pasakām raksturīgā optimisma, vitalitātes.

J.Dievkociņa darbloa izvēršas plašumā. Viņš piedalās

mācītāja J.Rozena žurnāla bērniem "Jaunības Draugs"(l9ol.-

--1904.) izdošana. Žurnāls ieturēts reliģiska garā. bet

iumals izraisa popularitāti jaunatnes vidū tieši ar nodaļu

1/ J.Dievkociņš,Par bērnu literatūras nozīmi,"Apskats",
1903., 26.nr.
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"Bērnu pasaule", ko vada J.Dievkociņš. Te J. Dievkociņš

sper soli tālāk bērnu literatūras izveidošanā.Viņš "Bērnu

pasaulē" ievieto reālistiskus sacerējumus un popularizē

citu tautu folkloru. Plašais literārais diapazons,prasmī-

ga autoru ievēlē un visdažādāko žanru izmantošana "Bērnu

pasauli" paceļ augstā līmeni. Tas ir pirmais nozīmīgākais

periodiskais izdevuma bērniem.

J.Dievkociņa aizsāktas tradīcijas bērnu grāmatu sēri-

ju un kopojumu veidošanā turpina Plūdons (1874.- 1940.)

un Andrejs Uplts (1877.).

Plūdons pasāk antalogiju "Jaunības dzeja", pats ari

Sastāda pirmo burtnīcu (1903.). Priekšvārdā Pladona moti-

vē dzejas kopojuma iznākšanas cēloņus!

"Šādu dzejas krājumu trūkumu sajūt visas skolās,

sakot no vidējām mācību iestādēm līdz pirmmācības -

skolu jaunākajām klasēm. ------------

Padarīt jauno paaudzi par mūsu dzejas līdzman-

tinieci, darot viņai vienkopus pieietamus piemēro-

tus dzejas darbus, - tas ir sastādīta dzejas krāju-

ma nolūks."'*'

Sastādītājs norada, ka pirmais krājums domāts pirm-

skolas vecuma bērniem (bērnu mājas mācībai), bet vēlākie

kā palīglīdzeklis skolniekiem literatūras apgūšanai.

Plūdons, veidojot antoloģiju, ievērojis pakāpenības

principu - no vieglāka uz grūtāko, tāpēc sak ar tautas

dziesmām, kas bērniem jau pazīstamas! par dzīvniekiem
,

vecākiem, dabu utt. Talak seko galvenokārt latviešu dzej-

nieku, ka R.Blaumaņa, J.Dievkociņa, T.Zoiferta, Ausekļa,

Persieša, Vensku Edvarda, Pavasaru Jāņa, Pētera Sarka,

J.Poruka v.c. mazajiem bērniem piemēroti dzejoļi. Ir arī

Krilova, Ģētes, Ķekrasova v.c. populāru autoru dzejoļu

tulkojumi.

Nekošas divas antoloģijas daļas sastādījis Andrejs

Uplts. "Jaunības dzejas" II burtnīcu (1904.) kopojot,

i/ Jaunības dzeja, I. R., 1903., I.lpp.
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Andrejs Uplts par mērķi izvirzījis paplašināt bčma redzes

loku ārpus mājas un ģimenes notikumiem, ievadīt pirmajos

skolas soļos un galvenais - iemācīt lasīt dzeju. Krājuma

ievadā Andrejs Uplts saka;

"... ar nodomu esmu sargājies uzņemamos dzejoļus

cieši sistemātiski grupēt, lai ar to netraucētu

dzejas daiļuma sajēgas attīstīšanu, kuru es uzska-

tu par šā krājumiņa vienīgo uzdevumu. Aiz tā paša

principa esmu taisni raudzījis izsargāties no dze-

joļiem ar vienpusīgu tendenciozu didaktisku saturu

un sausiem morāles prātojumiem."''
Ari otrā krājumā nedaudz tautas dziesmu, pārējie -

A.Pumpura, Ed.Treimaņa, J.Poruka, A.Saulieša, X.Skalbes,

Aspazijas, Sudraba Edžus, A.Uplša, Kr.Barona v.c. dzejoļi.

levietoti Krilova un Puškina dzejoļu atdzejojumi.

"Jaunības dzeja" 111 burtnīcu (1905.) Andrejs Uplts

sastāda, grupējot dzejoļus tematiski! dabas gleznas dzim-

tene un svešumā, bērnība, tikums, darbs, darba un dzīves

drāmas, nāve, dažādi dzejoļi, kas zemējas uz pr&tnieclbu,

vēsturi (A.Uplša iedalījums).

Sastādītāja nolūks iemācīt jauniešus iepazīt dzejas

izteiksmes līdzekļus. levadā Andrejs Uplts norāda!

"... kas grib dzeju lasīt, tam jāzin, ka mūsu laiku

dzejnieki cenšas savā dzejā ielikt savu personību,

savu īpatnejlbu, kura var parādīties tiklab dzejas

saturā, kā formā. Lasītājam ir jāizprot un jāpazīst

dzejnieka īpatnejība, tajā pilnīgi-jāiedzīvojas, jā-

domā ar viņa prātu, jāskatās ar viņa acīm, jājūt

viņa jūtām, tikai tad viņš varēs pilnīgi .uzņemt to
p/

estētisko baudu, ko sniedz īsta dzeja."

"Jaunības dzejas" trešā burtnīca pirmo reizi iepazīstina

bērnus ar Raiņa dzejoļiem '"Pats", "Kalnā kāpējs","Fabrikas

1/ Jaunības dzeja, 11,*R., 1904., 4.lpp.

2/ Jaunības dzeja, 111, R., 1905., I.lpp.
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meitenes dziesma", "Vienīgā zvaigzne"), šie Reina dzejoļi

on arī pārējo latvieša autoru,darbi (Plūdoņa "Rekviēnis",

"Meža klusums pusdienā", A.Saulieša "Rudens skaņas", Tirz-

maliete3 "Es dziedāšu par tēvu zemi", A.Uplša "Ziemeļu ze-

me", X.Skalbes "Rlts")u.o. it kā akcentē visa krājuma pa-

mattendenci - iemācīt jauniešus mīlēt un saprast labu dze-

ju, tās dziļākās domas. Materiāla atlase ir rūpīga un pār-

domāta.

A.Upīša nodomi bijuši lieli. Pēc šīs liriskām antolo-

ģijas bijis paredzēts izdot episkās un dramatiskās dzejas

kopojumus, kā arī dot tuvākus aizrādījumus par dzejas da-

**%āda;ļāmformām, pārskatu par dzejas attīstību, kritisku

apskatu. Bet revolūcijas brāzmainie notikumi tos uz laiku

apturēja,

1905.gadā iznāk kompozicionāli interesanti sastādītās

Plūdoņa bērnu dzejas antoloģijas "Skolas dzeja" 4 burtnī-

cās. S stādītājs mēģinājis bērnu dzeju klasificēt pēc

žanriem. Kaut ari viscaurl nav panākta dalījuma vienveidī-

ba, tomēr pasākuma pelna ievērību.

Plūdons, ievērojot principu no vienkāršākā uz sarežģī-

tāko, popularizē labāko, kas atrodams tā laika latviešu,

krievu un ārzemju dzejā. Pozitīvi vērtējams tas, ka sastā-

dītājs centies parādīt dzejas žanru daudzveidību.

Pēc 1905.gada revolucionārajiem notikumiem bērnu lite-

ratūras popularizēšanā piedalās ari skolotājs, rakstnieks

Jānis Kārstenis (1884.- 1921.). Viņš sastāda un izdod 4

bērnu literatūras almanahus: "3rīvstundas" (1907.),"Ziemas

vakari" (1908.), "Pirmās vagas" (1909.) un "Rudzu maize"

(1911.).

Krājumos ievietots tā laika rakstnieku labākais devums

dzejā, prozā un dramaturģijā (viencēlieni). Vairums dzejoļu

ir par gada laikiem. Tie parāda skaistumu un pārvērtību da-

bā ikvienā -cadalaikā. Sevišķi piemērots bērna uztverei ir

Plūdeņa dzejolis "Vasaras bēres". Humoristiski tēlota vasa-

ras apbēdīšana, kura piedalās daudzi putfU un dzīvnieki.
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No prozas darbiem ir diezgan dauda stāstu par skolas

un gail gaitām. levietotas ari K.Andersena, A.Kuprina,

Teodora v.c. autoru literāras pasakaat

J.Karsteņa almanahos sastopami zinātniski un zināt-

niski fantastiski stāsti, pa lielākai daļai tie ir stāsti

par dabas parādībām: zibeni, pSrkonu, sauli, ziemeļblāzmu,

ceļojumu uz mēnesi.

Lai gan J.Karstenis centies Sala krājumos iesaistīt

ta laika redzamākos rakstniekus, taču to atsaucība bijusi

pamaza. Tāpēc sastādītājs ir spiests ievietot ari gadījuma

darbus. To J.Karstenis ar rūgtumu atzīmē krājuma "Rudzu

maize" priekšvārdā.

-J.Karsteņa sastādītajos krājumos ir trūkumi materiāla

izvelē: dažkārt vērojama salkanība, tomēr krājuma tematika

ir plaša un daudzpusīga. Tāpēc J.Karsteņa almanahi pelna

ievērību.

Bērnu literatūras sērijveida izdevumi gadsimtu mija

un 20.gadsimta sakumā ievada to jauno laikmetu bērnu gra-

mahoiecība, kuru tālāk ļoti sekmīgi ilnveido Andrejs Je-

sena.

2.Andreja Jesena izdevumi līdz 1915.gadam

Liela nopelns latviešu bērnu literatūras izveidē ir

Andrejam Jesenam (1873.- 1958.). Savas skolotajā gaitas

A.Jesens sastapās ar latviešu oriģinālas un tulkotas bēr-

nu literatūras nabadzību. Lai to novērstu, viņ* 1908.gada

sak izdot grāmatiņu sēriju jaunajai paaudzei "Jaunības

bibliotēka", kur ietilpst krievu, ārzemju un latviešu

rakstnieku labākie darbi. Latviešu bētni tulkojuma iepa-

zīstas ar Dikensa, Kiplinga, Andersena, Gogoļa, Koroļenko,

Beraflrnoviša v.c. autoru sacerējumiem.

Ar 1910.gadu paralel- Jaunības bibliotēkai' A.Jesen*

izdevuma nak nlaja pirmā grāmatiņa no organizētas grāmatu

sērijas "Grāmatas skolai un mājai". Balmr* vairāk popular-

ainatnisal raksti, ir ari Hagi daiļli%<a#atora# darbu tul-
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kojumi. Līdz 1914.gadam iznāk pieci numuri. Populārzināt-

niskos rakstus A.Jesens izvēlējies tādus, kas bērniem

sniedz pareizu dabas un sabiedrības izpratni.

1912.gadā A.Jesens nodibina pats savu izdevniecību.

Ar čo gadu sāk iznākt Jesena sakopotā "Vispārīgā biblio-

tēka", kas pastāv līdz 1914.gadam. "Vispārīgajā bibliotē-

kā" mazāk latviešu autoru darbu, vairāk tulkojumu. Darbu

izvēle tāda, ka to saburs būtu saprotams ari bērniem.

Pašiem mazākajiem ir domāta grāmatu sērija "Llazajiem

lasītājiem". Tā aizsākta 1913.gadā un ar 12.

sērija tiek pārtraukta līdz 1924.gadam. Šajā sērijā A.Je-

sens publicē pasakast gan tautas, gan literārās. Par pasa-

ku ilustrētājiem A.Jesens pieaicina labus bērnu ilustrāci-

ju meistarus, kā A.Kronenbergu, A.Dreksleru. A.Jesens kopā

ar ilustrētājiem vēlreiz pierāda folkloras - pasaku un

teiku neizsmeĻamā avota mūžam dzīvo spēku.

*r sērijveida izdevumiem stāvoklis bērnu literatūrā

nedaudz uzlabojas, tomēr A.Jesens ka nepieciešams

izdot bērniem savu žurnālu.

Bernu literatūras tālākajā izveidē liela nozīme ir

A.Jesena nodibinātajam demokrātiska rakstura mēnešrakstam

jaunatnei "Jaunības Tekas" (1910.- 1915*). Žurnāls turpina

J.Dievkociņa, Andreja Uplša, V.Plūdoņa, J.Kār3teņa aizsākto

reālistiskās literatūras popularizācijas līniju un iet daudz

tālāk, vēl lielāku nozīmi pievērsdams krievu un aizrobežu

progresīvo autoru darbiem, dažādu tautu folklorai.

"Jaunības Teku" simpātijas ir darba tautas pusē, kaut

ari revolucionārās problēmas mēnešraksta literāra daļa ne-

izvirza. ,

Žurnāla popularitāte bija negaidīti liela, īsa laika

tirāža palielinājās līdz eksemplāru, kaa tai laika vai-

rāk nekā divas reizes pārsniedza parasto tirāžu.

A.Jesens žurnāla iekārtoja vairākas nodaļastzinātnisko,

daiļliteratūras, folklorlstisko, mazajiem lasītajiem,grāmatu

6paļE*ta un hroniku. Tas A.Jesenam deva iespēju ar lielam
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sekmēm pealizēt aavue nodomus - audzināt cilvēkus ar zi-

nātnisku pasaules uzskatu par sabiedrību, ekonomiku,dabu,

vēstures gaitu, audzināt ētiski un estētiski.

A.Jesens saista mēnešraksta darbā visus ta laika re-

dzamākos rakstniekus! A.Upīti, B.birznieku-uplti,Aspaziju,

Raini, Plūdoni, A.Deglavu, J.Jaunsulrabiņu v.c, Rakstīja

ari pats, kautrīgi segdamies ar A.Birzgalieša,Kamardieša,

Rutka un Rūķa vārdiem.

Žurnālā "Jaunības Tekas" liela vieta ierādīta litera-

tūrkritikai, literaturvssturei. Literatūrkrlķiskie raksti

palīdzēja jaunatnei izkopt savu estētisko gaumi, izprast,

kas estētiski vērtīgs, kas nevērtīgs. Šinī ziņā interesants

A.Uplša raksts "Grāmatas un lasītājs", kas publicēts 1910.

ga i vairākos "Jaunības 7.*eku" numuros. A.Uplts,izprotot

daiļliteratūras dziļo ietekmi jaunatnes audzināšanā, prasa

aktīvu idejiski nozīmīgu literatūru bērniem:

"Jaunatnei vajadzīga māksla, kas ieaudzina drosmes,

clna& spara un izturīoas kvēli.

Plašj izvērsts žurnālā biogrāfiskais žanrs. Daudzu

ievērojamāko latviešu un ari cittautu rakstnieku dzīves un

darbības apraksti populārā formā rādija, ka viņi lauzuši

ceļu uz izglītību, ka sasnieguši izcilus panākumus litera-

tūra.

No daudzām atsauksmēm un apcerēm "Jaunības Tekas" sa-

krājas gandrīz vai literatūras vēstures materiāli intere-

santās formast biogrāfiju, autobiogrāfiju, kritiku,reoenzi-

ju, anotāciju, jubilejas aprakstu un memuāru veidā.

A.Jesena izdotajam un vadītajam žurnālam "Jaunības Te-

kas" ir nozīme ka progresīvo, demokrātisko tradīciju nostip

rinatajam latviešu bērnu literatūra.

1/ Andrej Upīte, Grāmatas un lasitajj, "Jaunības Tekas"

1910., 33.1pp.
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(Mirdza Bendrupe)

Dzīvs gaišais dēkainis Dullais Dauka,

Apvāršņu meklētājs - trešais dēls.

3. Sudrabu Edžus

(1880.-1941.)

Sudrabu Edžus bērnu proza ienes to jauno, kas dzimst

sabiedrībā gadsimta mijā un 1905.- 1907.g. revolūcijas

protestu pret tādiem sociālajiem apstākļiem,

kas neļauj atraisīties cilvēka garīgajām alkām. Autors uz-

rakstījis virkni stāstu, kuros ar mākslas fliem cīnās par.

jaunatnes brīvu garīgu attīstību. Tāpēc asi kritizē skolas

dogmatisko bērnu mācīšanas metodi un reliģiju.

Ar savu labāko stāstu "Dullais Dauka" (1900.) Sudrabu

Edžus iesāk stāstu virkni par zinātkārajiem zēniem, kurā

vēl ietilpst: "Pusmāsas dēls" (1904.), "Laimzemes skola"

(1905.), "Kaukēķltia" (1912.) un "Velnu dzinējs" (1925.).

"Dullais Dauka uzrakstīts, izmantojot plašu, vispāri-

nātu materiālu. lerosmi tam devis poļu rakstnieks Boļeslavs

Pruaß. Par to autors pata pastāsta:

"Tieša ietekme bijusi no poļu rakstnieka Boļeslava

Prusa stāsta "Anteka". Tanī tēlots zinātkārs zēns.Bez

tam vēl daži dzīve novēroti gadījumi noderējuši par

prototipiem Dulla Daukas tēla veidojumam. No Dulla

Daukas dienas būtu iznācis zinātnieks."

Lai gan saskan atsevišķas abu stāstu detaļas, Sudrabu

Edžus stāsts atšķiras stila un kompozīcija.

"Dullais Dauka" ir pirmais darbs latviešu bērnu lite-

ratūra, kura tik spēcīgi jūtama sociāla kritika. Rakstnieka

1/ Sudrabu Edžus, Kā es uzrakstīju Dullo Dauku, "Mazais

kolektivists", 1935., 3.nr.
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ieņem noteiktu cīnītajā pozīciju un graiza sociālo netais-

nību un aizspriedumus.

8 gadus vecais Dauka, apdāvināts, trūcīgas zvejnieku

atraitnes dēls, sava nemieriiuma un izdomas dēļ iesaukts

par "dullo'*.Viņa pratu nodarbina lielas lietas: tai zeme

ir apaļa ka lode, vai tā griežas ap sauli un savu asi,vai

tālais apvārsnis kaut kur saplūst ar jūru, vai ta ir tikai

acu apmānīšana, kā to saka māte.

Dauka grib mācīties augstas skolas vai braukt tālus

jūras ceļus, tašu nabadzīga zvejnieka sieva var Sūtīt sa-

vu dēlu tikai pie skolotajā, kurš it ka tīšu pratu nevis

veicina bērna spēju attīstību, bet tas notrulina un iero-

bežo. Tas ir skolotājs dresētāja nevis audzinātājs, kurs

zēnu nodarbina vairāk ar saviem saimniecības darbiem neka

mAcībām. Kad Daukam mājās pajauta, ko viņš pa garo ziemu

iemācījies, tad zēns atbild:

"- Kas man tur bija ko iemācīties? - Bērnu Hūpo skola

gluži tāpat kā citur, virtuvi tāpat mēž, spaiņus un ku-

buliņus ari neberž citādi; ja esmu mācījies, tad tikai
1/

kā izskalot bērnam drānas."

Kad, ziemai pienākot, Dauku nodod mācība pie skrodera

ari te zinātkārais zēns ļoti maz iegūst. Meistars savu ma-

ku zellim negrib ieradīt, lai tas nekļūtu par bīstamu kon-

kurentu. Bet Dauka patß bez radīšanas iemācījies pašūt

bikses.

Saviem spēkiem vien Dauka gūst pirmās zināšanas par

zemi, iemācās Šūt, taču zinātkāre nedod miera.

"Viņš cauram dienam domāja pnr jūru un debess velvi,

redrēja tas ari sapnī. - - - Stiprāka un allaž jo stip-

rāka kļuva zēna vēlēšanas aizkļūt līdz zināmai vietai

un par visu pārliecināties paša acīm
- viņam vajadzēja

redzēt, - - * kur paliek saule, un v<i viņa domas, ka

priekSā atrodas debess, nav pareizas."

Edžus, Stāsti jaunatnei,DVl,i: ,1947.,26.1pp.
2/ Turpat, 15.1pp.
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Aizbildņa necilvēcīgais pēriens pēc pirmā neveiksmī-

gā brauciena ar Zvīņa laivu uz zemes malu neattur viņu no

otrreizēja mēģinājuma to sasniegt kājām. Pavasara vēji

aizdzen ledu no malas, un Dauka ne?ām&k.

Kāpēc Daukam jāaiziet bojā? Rakstnieks ļauj skaidri

nomanīt, ka pie visa vainīgi grūtie sociālie apstākļi.

Nabadzība. Citos apstākļos no Daukas būtu iznācis zināt-

nieks.

Daukas tēlu Sudarbu Edžus izveidojis tik spilgti, ka

arī tagad, stāstu lasot, gūstam spēcīgu emocionālu pārdzī-

vojumu.

Pārējie Sudrabu Edžus jaunatnes stāsti tematiski un

kompozicionāli veidoti pēc "Dullā Daukas" parauga. Tajos

sastopamie zēni līdzīgi Daukam - zinātkāri, aktīvi, dzīvu

fantāziju, bet apkārtējā vide Blāpē viņu tieksmi pēc zināL

šanām. Visi viņi nāk no nabadzīgu ļaužu vidus un ir nemie-

ra pilni meklētājj. Dauka un viņa gara līdzinieki! Inga,

Mičitis, Kaušķitis, Jāzepiņß v.c. ir ļoti simpātiski ar

savām zināšanu alkām, pacietību, neatlaidību, stipri ar

savu spītību un drosmi.

Ganu zēns Inga (stāstā "Pusmāsas dēls") ir liels da-

bas novērotājs. Zīmīgi to raksturo autors!

".. paša sila malā tupēja ceļcs mazs zēns basām,saulē

nodeguS&m un sasprēgājušām kājßm, īsās biksītēs, neiz-

pogāta kamzolī un novalkāta platmalē, kura tam bija

stipri par lielu un t3.pēc- tā ka zēns bija noliecies

pie zemes, kaut ko pētīdama - apklāja tam pakausi,kaklu

un kamiešus.'

Čis zinātkāres dēļ Ingām nākas izciest daudzus bagāta

saimnieka Vicbuļa apvainojumus un pazeminājumu. Bet tas

viss vēl pastiprina viņa tieksmi novērot un iepazīt dabu:

viņš ķer Čūskas, peles, circeņus v.c. kukaiņus un dzīvnie-

kus, izgatavo pats sev saules pulksteni, lai zinātu, kad

lopi dzenami mājās. Tādejādi reiz pat necilvēcīgais saim-

1/ Sudrabu Edžus,Stāsti jaunatnei,LVl,R.,l947.,B9*lpp*
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nieks spiests a6zīt "\:am ir akots".

Mičl.tim (stāstā "Laimzemes skola") gan ie trūkst

Daukas un Ingas darbīguma un enerģijas. Ar savu domīgumu

un jūsmošanu per puķēm viņa mazliet atgādina J;Poruka

"bālos zēnus". Taču līdzība ir tikai arēja. Sudrabu Edžus

neliek mazajam Micltim dzīvot kādā netveramā, nereāla pa-

sauli. Viņa sapņi un rūpes par puķēm un labu skolu ir

re āli.

Godīgajam Mifltim klājas grūti. Mājās patēvs mīl

iedzert un tad rupji izsmej Viņa mīlestību pret puķ"īm.

Skola Mičlti kaitina tāds nerātnības iemiesojums, kāds ir

Dzenis.

Rakstnieks skaidri pasaka, ka apkārtējā vide Dzeni

par tādu izveidojusi. Bārabērns, uzaudzis pie saimniekiem,

un redzējis tikai sitienus.

"ZinAms, kur tu bez labas mācības, no sitieniem un

rājieniem vien izaugsi par krietnu cilvēku? - - -

Dzenim patikās mocīt ne vien govis un kustonlšus, bet

erl biedrus, kas par viņu mazāki un ne spēcīgāki.Varbūt,

ka vlņS tur atrada gandarījumu par to, ka pats tika

likteņa vajāts, ka pats dzīves pabērns, arvien noskran-

dējis, lāga nepaēdis, lāgā neizgulējies, ar mūžīgiem

melnumiem ap kaklu un uz rokām."

Bērnu dzīves apstākļi skola drausmīgi. Telpas nemlH-

gas, gaiss sasmacis, putekļains, auksts, pa visiem pakšķdem

velk vējß. Turpat skolēni guļ, mācās un slimo* Skolotājs

pats ar pelēkiem iekritušiem vaigiem ir pilnīgi bezspēcīgs

karot ar skolēnu klepu. Šādos apstākļos arī bērnos rodas

spītība, nesavaldība un citas nevēlamas īpašības.

Vairākos Sudrabu Edžus stāstos ir :_ .*cīgi izteikta

reliģijas kritjka (stāstos "Kaušķitis". "Inguļa grēkp"

(1914.), "Velnu dzinējs'). Tieši ar r gijae kritiku Sun-

abu Edžus izceļas pirmspadotrju bērnu literatūrāke īpatnēja

1/ 3'.;T-abu Edžus, Stāsti jaunatnei,! 3.,1?A7,,140.1pp
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progresīva parādība, jo pārējie rakstnieki ir vai nu neit-

rāli šai ziņā, vai reliģisko atziņu sludinātāji.

Interesants ir 10 gadus vecais patiesības meklētājs

Kaukšķltis. Viņa sarunas ar gudro tēvoci Pūķi ir ļoti ro-

sinošas. Tās zēnu stimulē mācīties, i&prast dzīvi un pa -

modina neticību baznīcas dogmām.

Skolēnu acis Kaušķltis kļūst par īstu varoni. Viņš

nakti aiziet uz baznīcu un uz visām tās trim durvīm uz -

velk ar kritu vairākus krustus.

Kad nomirst Pūķim māte, Kaukšķltis, izpildot viņas

velēšanos, pretēji mācītāja un skolotāja gribai, viņu ap-

zvana. Par to Kaukšķlti no skolas padzen.

Izlasot stāstu, mēs zemtekstā jūtam, ka no tādiem zē-

niem kā Kaukšķltis dienās izaugs revolucionārie cīnītāji.-

Antireligiskās tematikas idejisko iedarbību mazina

stāstu mākslinieciskās meistarības trūkumi. Autors izvēlē-

jies īpatnēju paņēmienu - saviem zēniem viņš liek nokļūt

pie patiesības strīdos, sarunās ar gudriem vīriem. Ar lo-

ģisku jautājumu un pierādījumu metodi Pirtsdakteris("Ve3nu

dzinējs") liek pašam uāzepiņam atzīt, ka dieva nav. Bet

stāstā pārāk daudz aprakstu, monologu, tāpēc tas bērniem

liekas garlaicīgs.

Paplašinoties tematiski, idejiski, Sudrabu Edžus jau-

natnes stāsti mākslinieciskās meistarības ziņa neiet pa

augšupejošu līniju; "Kaušķltis", "Inguļa grēks", "Velnu

dzinējs" vairs nesasniedz to spraigumu, ar ko izceļas "Dt,-

lais Dauka".

Stāsta "Dullais Dauka" Sudrabu Edžum izdodas panākt

ļoti spēcīgu emocionālu zemtekstu. Autors te zīmē reālis

tisku ainiņu, neko neskaidrojot, bet lasītājam neatvairā
.

rodas jautājums, kādēļ Daukam visu īso dzīvīti jāmokās a.

neziņu, sūru, nepatīkamu darbu un beigās jāiet boja. Čis

emocionālais zemteksts noskaņo lasītāju pret apstākļiem,!

neļauj Daukam iet ilgoto ceļu.
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3ieži Sudrabu Edžus stāstos izlieto kontrasta paņē-

mienu, ar kura palīdzību panāk spilgtu iespaidu: Dauka un

apkārtne, kas nesaprot z6nu, un skola, kas nekā nespēj

dot; Inga un Kārlītis; Micīša sapņi par Laimzemes skolu

un īstā putekļainā skola rādīti kontrastā.

Lai gan Sudrabu Edžus bērnu stāstiem ir trūkumi māk-

slinieciskās meistarības ziņā, rakstnieks izceļas kā no-

zīmīga personība labviešu priekšpadomju bērni prozā.Būdams

pats diezgan vienpusīgs tematikā, Sudrabu Edžus paver pla-

šāku iatvieš-übērnu prozas tematisko aploci. Viņa bērnu

stāstu varoņi aicina meklēt patiesību, mācīties, tiekties

pēc zināšanām, būt vērīgiem pret visu. Tāpēc "tiem savs

nopelns revolucionārās domas attlstībā"(Ed.Damburs).

Literatūra

Sudrabu Edžus. Stāsti jaunatnei. LVI, R., 1947.

Par Sudrabu Edžu

Edgars Damburs, Sudrabu Edžus, priekšvārds izlase "Stāsti

jaunatnei", LVI, R., 1947.

Jāņa UplŠa apcere grāaatā "Latviešu literatūras vēßture",

IV, Latvijas PSR ZA izdev. R., 1957.
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(J.Poruks)

Ai bērnība, es ikūpstu tevi,

Tev pieder mana bērna sirds!

4. Jānis Poruks

(1871.- 1911.)

1922,gadā Andrejs Uplts rakstīja; "Poruks ir viens no

latviešu jaunatnes visvairāk lasītiem rakstniekiem.""' Tas

galvenokārt attiecināms uz pirmspadomju posmu. Ari padomju

laikā izdotas vairākas J.Poruka darbu atsevišķas izlases-

"Reālistiskie stāsti" (1951.), "Dzejoļi" (1957.) un jaunat-

nei pieņemamākā īsās prozas devuma izlase "Stāsti" (1959.)

J.Poruka daiļradi mūs nevaram pieņemt bez iebilduma..

Starp viņa darbiem ir daudzi idejiski un mākslinieciski

mazvērtīgi, bet svarīgi ir atklāt mākslas vērtības, kas at-

rodamas dzejā un prozā.

J.Poruks ir viens no pirmajiem redzamākajiem latviešu

liriķiem, kas debitē bērnu dzejā. Savus pirmos dzejoļus

bērniem 1896.gadā viņš ievieto "Mājas Viesa" literārajā

pielikumā ar virsrakstu - Bērnu dzejas ("Sāk attīstīties",

"Lauva padebešos", "Vājība").

Tie ir paaugušu bērnu domu un sāpju mirkļi, kuros

ietverti dabas vērojumi un gluži cilvēciskas vājības.Lie -

liskā dabas parādība - zibens bērnu šausmina un aizgrābj)

Vakarā, kad māte dus,

Atstāju to vienu,

Klusiņām pie gultiņas

Es pie loga lienu:

Padebešos lauvas tēls -

Mani baida - vienu;

1/ Andrejs Uplts, Poruka raksti jaunatnei, Latviešu li-
teratūras kritika, IV sēj.,l grāmata,LV1,R.,1960.,322.1pp.
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Pērkons, - atspīd zibenis,

Atkal gulta lienu...

Bērnu pasaule ir daudzveidīga gan ar saviem priekiem,

gan sāpju brīžiem. J.Poruks atveidojis dažādas 6o pārdzī-

vojumu nianses. Dzejnieks tik labi iedzīvojies bērnības

pasaulē, ka to atklāj vai sēri liriskā,vai drastiski humo-

ristiskā intonācija. Kaut arī bērna skats vēl ir šaurs,ap-

tver tikai vistuvākos prieKšmetus, tomēr šī apkārtne ir

interesanta, brīnumu pilna, poētiska. Tā dzejoļos"Tracis",

"Lulliņa, una, tita un minka", "Mazā viešņa pie vismazākās"

v.c. dotas reālistiskas, bērnu pasaulei tuvas glezniņas,

bčm tēli. īpaši veiksmīgas personifikācijas un dialogi

ir dzejoli "Tracis*.

Mazs kaķit3,

Mazs zaķlts

Uz ceļa satikās

Un brlnojās.

"Kurp lēksi, zaķīti?"

- Uz kāpostiem, kaķīti!

Un tu tā lēnītēm! -

"Uz pelītēm!"

Parastajās ikdienas norisēs dzejnieks uzbur interesan-

tu, humoristisku ainu. J.Poruka smalkā humora izjūta seviš-

ķi spilgti atklājas dzejoļos "Pavasara simfonija" un "Trīs

motīvi". Izmantojot mūzikā lietoto simfonijas iedalījumu,

dzejnieks katrā daļā dod simfonijas ritmam atbilstošu spUg-

tu pavasara dzīves ainu:

I. Allegro

Lūk, padebeši vaļa veras,

Un saules stari ara plūst.

Uz brīnumiem, ja cilvēks gaj.di:

1/ Poruku Jāņa Kopoti raksti,Xlll, R., 1929.,R0zes izdev

. 94.1pp.
2/ Poruku Jāņa Kopoti raksti,XlV,R.,l929.,Rozes izdev.,

96.1pp.
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Lūk, brīnumi bez gala mirdz!

Klau, kā bites

Dūc pa gaisu;

Pumpurs raisā3,

Ziedēt taisās.

11. Adagio

Tur kapu sētā māmuliņa

Pie s-vu mīļo kapiem raud;

Saules sietņus

Viņa dēsta

Sirdij kūstot,

As'rām plūstot.

111. Scherco

Tratim, tratim, tratim, tratim!

Klingling, klingling, klingling!

"Nu, Lize, kas ir! - dancosim!"

Un ievu ceros, upes malā

Jau balti ziedi spīdēt spīd,

Ar dziesmām putni netiek galā,

No zara tie uz zaru slīd.

šai dzejoli J.Poruks panācis lielisku visu tēlaino un

ritmisko elementu saskaņu, tāpēc dzejolis skan muzikāli.

Dzejoļa forma organiski izaugusi no iztēles un fantāzijas

veidojuma. Tāpēc "Pavasara simfonija" un ari pārējie labā-

kie J.Poruka bērnu dzejoļi aizrauj ar dziļo vienkāršību un

sirsnību.

Bērni un jaunieši vairāk lasa J.Poruka prozu. Prozas

darbos bērniem spilgti izdalās divas līnijas! reālistiskie

bērnības atminu zīmējumi un "bālo zēnu" tēlojuma.

Autobiogrāfiskajai atmiņu tēlojumu līnijai pieskaitāmi

1/ Poruku Jāņa Kopoti raksti, XIII, R., 1929., Rozes

izdev., 76., 77., 79.,80.1pp.
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J.Poruka reālistiskie bērnības stāsti: "Krusttēvs"(lß99.),

"Krusttēvs Dāvis" (1900.), "Krustmātes kāzas" (1901.),

"Vectēva stāsti" (19C5.).

J.Poruka atmiņu tēlojumos pozitīvi vērtējams reālis-

tiskais īstenības skatījums uz tā laika sadzīvi. Šo stās-

tu centra parasti nav pats autors bērnībā (kā tas ir Doku

Atim, Valdim v.c. bērnības atmiņu tēlotājiem), bet kāds

no lielajiem cilvēkiem - krusttēvs, krustmāte, vectēvs,

kuru pasaule bērnam Šķiet ļoti pievilcīga.

Rakstnieks šais atmiņu tēlojumos labi atsedz bērna

psiholoģiju - tieksmi līdzināties pieaugušajiem cilvēkiem.

Mazajam zēnam vislabāk patīk krusttēva Jāņa ("Krusttēvs")

nosvērtais skats, darba mīlestība, nopietnā attieksme pret

viņu, bet sievietes viņš nevar ciest, jo tās viņu uzskata

par maziņu. Vērtīgākais bērnības atmiņu virtenē ir stāsts

"Krusttēvs". Mākslinieciski spilgti un patiesi atveidotas

zēna attieksmes pret pieaugušajiem, pret cilvēka dzīvi un

navi vispār.

Rādot krusttēvu Jāni pie sievas zārka, autors ar da-

žu detaļu palīdzību liek atbalsoties lielu, traģisku jūtu

uzbangojumam:

"Krusttēvs Jānis nocēla zārkiem vākus, paņēma mani

uz rokas, pacēla, lai es redzētu līķus.

- Tāda ir, Jencīt, cilvēka gaita! - krusttēvs Jānis

čukstēja. Es uz viņu paskatījos. Viņš bija pārvērties,

izlikās it kā nespēka pārņemts un grīļojās, satverdams

zārka vāku, lai ar to apklātu savas mīļotās sievas 11-

--ķi."
1/

Vērtējot J.Poruka bērnības atmi-i tēlojumus, jāpie-

vienojas A.Uplša atzinīgajam spriedumam par stāstu "Krust-

tēvs". Pēdējo A.Upīts nojaucis par klasisku darbu latviešu

bērnības atmiņu tēlojumos.

Bērnu dienu iespaidi izmantoti ari citos J.Poruka

1/ Jānis Poruks, Stāsti, LVI, R., 1959.. 153.1pp.



61

j lietiskajos stāstos: "Kauja pie Knipskas" (1897.),

"Kā Runcis kļuva par Runcē" (1897.) v.c.

J.Poruks, nevarēdams samierināties ar kapitālistis-

kās dzīves nejēdzībām, bet neredzēdams ceļu kopā ar sa-

biedrības progresīvajiem spēkiem, izvirza pāri īstenībai,

trulajai buržuāzijai savu ideju pasauli. Kā spilgtu pret-

statu buržuāzijas rupjajai tukšajai dzīvei, kā garīgu pil-

nību,'kā estētisko vērtību nesējus J.Poruks izvirza savus

t.s. "bālo3zēnus" (pareizāk - "bālos bērru3", jo ari Zu-

zīte stāstā "Zuzīte" pieder šai kategorijai).

Pats autors par tiem saka: "... šie bālie, lēnie zēni

ar sapņaini mirdzošām acīm arī ir varoņi." Protestējot

pret sava laika dzīves īstenību, viņi dzīvo iedomu pasau-

lē un dziļi pārdzīvo visas cilvēces sāpes. Savu līdzcil-

vēku pazemoti un nicināti, viņi gremdējas sapņos, kas tos

paceļ varenos augstumos un padara garīgi stiprus. Tādi ir(

Ansis Vairogs ("Pērļu zvejnieks", 1895.), Cibiņš ("Kauja

pie Knipskas"), Matīsiņš ("Asaras" 1898.), Silenieku Jānis

"Romas atjaunotāji" 1900.). Visi viņi nāk no nabadzīgu

ļaužu vidus, raksturā labi, izpalīdzīgi, ar bagātu iekšējo

pasauli, taču viņu psihiskā rosme nrv vērsta uz reālo dzī-

vi, bet uz iedomāto ideju pasauli. Daļēji tie rakstnieka

fantāzijas radīti jaunieši, daļēji ietver kaut ko no viņa

paša jutu pārdzīvojumu bagātības. Savus "bālos zēnus"

J.Poruks rāda ar lielu sirsnību, siltumu, tā radot īpašu

emocionālu zemtekstu.

Vispopulārākais J.Poruka stāsts ir "Kauja pie Knip-

skas". Te izmantoti Druvienas pagastskolā gūtie iespaidi

un pieredzējumi, šai stāstā asi atklājas laikmeta sociālās

pretišķības: neliela audzēkņu daļa slinko pārticībā, kamēr

bezzemnieku bērniem vai nu jāpielabinās bagātajiem,vai jā-

dzīvo pusbadā un piedevām jāizjūt morāli pazemojuri. Tāpat

kā gandrīz visos J.Poruka stāstos, ari te ir divas nomet-

nes: "bālie" un "sārtie" zēni. Pēdējo pārstāvis ir bagātā

1/ Jānis Poruks, Stāsti, LVI, R., 1959., 42.1pp.
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saimnieka dēls Buņgis, kura tēlā viss ir nesimpātisks:

uzvārds, rupjā valoda un rīcība, slinkums, rijība. Zīmīgi,

ka rakstnieks, pats bērnībā būdams neliela auguma un bie-

ži slimojis, fizisku spēku un veselīgu izskatu vienmēr

saista ar garīgu trulumu, bet bālumu uzsk—ta par dvēseles

bagātības pazini. "Bālie zēni" ir klusi, bikli, vārgi nJ

trausli ziediņi trūcīgā apģērbā. Tāds "Kaujā pie Knipskas"

ir apdāvinātais, krietnais jumiķa, dēls Cibiņš.

Ciblnš ir labākais skolēns klasē un pirmais atrisina

uzdevumus, tomēr, vienmēr jūtas lieks un nedrošs. Taču Ci-

biņš ari vienīgais no "bālajiem bērniem" spēj saslieties

uz cīņu. Viņš nepiedalās "turku" un "krievu" kaujā, jo

redz, ka rotaļa pārvēršas ļaunā kautiņā, kur bagātnieku,

dēliņi nežēlīgi sasit mazākos un vārgākos pretiniekus.Ti-

kai tad, kad Buņgis dara pāri Sapaliņam, sīkam un sirsnī-

gam zēnam, Cibiņš "jūt to kā sVētu pienākumu - iet Sapali-

ņam palīgā". Klusais un lēnīgais Cibiņš varonīgi uzbrūk

Buņgim. Beidzot, piekauts un saplēstām drēbēm, viņš paliek

viens kaujas laukā, kamēr Buņgis un pārējie bērni aizskrien

uz stundu.

J.Poruka simpātijas pieder "bālajiem zēniem", taču

Cibiņa, Matlsiņa un Silenieku Jāņa tālākais liktenis skaid-

ri parāda, kur noved atteikšanās no cīņas (Cibiņš nosalst,

Matlsiņa un Silenieku Jāņa skaistie, cildenie sapņi nepie-

pildās). Necīnoties pret ļauno, nav iespējams aizstāvēt un

vairot labo. Mūsdienu karojošais humānisms tješi prasa ci-

ņu p*et nekrietnību cilvēcības aizstāvēšanas vārdā.

Stāstā "Kā Runcis kļuva par Runcē" J.Poruks spilgti

iezīmē nākošo kapitālistu izaugsmi: ieraušanas kāri un

prasmi iedzīvoties. 15 gadīgais zēns, gribēdams iegūt sev

līdzekļus pirmajam "veikalam", lūdzas un draud, diņgējas

un apkrāpj māti. Viņš paņem no mātes sviestu 6 rubļu vēr-

tībā, bet dziesmu grāmatu nopērk par pusotra rubļa.

i/ Jānis Poruks, Stāsti, LVI, R., 1959., 30.1pp.
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Savus "bālos bērnus" J.Poruks ir parādījis arī mūža

tālākajos gados. Tie ir jaunieši: Ansis Vairogs ("Pērļu

zvejnieks"), Viksne un Līvija ("Brūklenāja vainags),

"sirdsšķīstie" sirmgalvji: Zalkšņu tēvs ("Sirdsšķīstie

ļaudis"), Kukažiņa ("Kukažiņa"), Vairogu māte ("Pērļu

zvejnieks"), Bitners ("Vecais muzikants") v.c. Visu viņu

mūža gaitas ir ērkšķainas, bet kādas iekšējas gaismas ap-

starotas. Šī sirdsapziņas tīrība, skaidrais skatiens uz

dzīvi, humānisms un sirds siltums ir cildens īpašības un

vajadzīgas arī mūsu cilvēkam.

"Bālajiem bērniem" piemīt īpašs mākslas valdzinājuma

spēks, kas saviļņo mūsu labākās, dziļi cilvēciskās jūtas.

Andrejs Uplts, augstu novērtējot Jāņa Poruka "bālo zēnu"

estētiskās vērtības, raksta: " Estētiskā daiļuma

daudzējādi ierosina un izdziļina mūsu dzīvības apziņu

garīgi tuvina mūs radniecīgiem līdzcilvēkiem."

J.Poruks ir domājis arī par bērnu literatūras teorē-

tiskajiem jautājumiem. Viņa izteiktās domas ir pieņemamas

vēl mūsu dienās, jo viņš cīnās par mākslinieciski nozīmīgu

bērnu literatūru.

Jau 1895.gadā J.Poruks publicē rakstu "Kā latviešiem

trūkst?", kurā vēršas pret "jēli sentimentālo" bērnu lite-

ratūru un prasa optimistisku, veselīga dzīves prioka pil-

nus darbus. Vēl plašāk par bčmu literatūras jautājumiem

viņš runā rakstā "Par bērnu literatūru" (1900.). Viņš uz -

sver bērnu literatūras nozīmi un norāda, ka vēl joprojām

bērni tiekot audzināti nepareizi. Tā tas nedrīkstot turpi-

nāties, jo mūsu uzdevums esot izaudzināt dzīvespriecīgu

jauno paaudzi. J.Poruks raksta:

"Ja mēs gribam gādāt par bērnu lietderīgu literatūru,

tad vispirms mums ir jāievēro, ko mēs ar to gribam pa-

nākt: gādāt bērniem laika kavēkli? daiļuma sajēguma at-

1/ Andrejs Upīts, Poruka raksti jaunatnei, Latviešu li-

teratūras kritika, IV sēj., I grāmata, LVI, R.,1960.,
331.1pp.

2/ Poruku Jāņa Kopoti raksti,XVl 5ēj.,R.,1929.,83.1pp.
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tlstibu? sagādāt viņam vieglumu vēlākā praktiskā dzīvē?

Pēc manām domām bērnam nekāda "laika kavēkļa" nevaja-

ga!"
1/

Nepieciešams jau agri bērnu iepazīstināt ar labu litera-

tūru: "Laimīgs tas bērns, kurš agri iemācās lasīt un

kura rokās nāk derīgas grāmatas. Viņš lasa grāmatas

un salīdzina to *aturu ar viņa apkārtējās dzīves sa-

turu un taisa savus spriedumus."

Nozīmīga ir arī tā Poruka doma, ka bērniem ieteicams

do lasīt eļojumu, piedzīvojumu aprakstus, etnogrāfiskas

ziņas, lai apmierinātu viņu izziņas kāri un sniegtu tiem

jaunas, vērtīgas zināšanas, rosinātu iztēli. Raksta beigās

Poruks norāda:

"Visai bērnu literatūrai vajadzētu būt problēmu

literatūrai un nevis nevainīga laika kavēkļa litera-

tūrai un līdzeklim aizturēt bērnam acumirkli asaras,

lai tam vēlāk viņas totiesu vairāk litu."3'

Tā ir nopietna un reizē pareiza prasība, kas liekama visas

bērnu literatūras pamatā, jo arī bērniem ir nepieciešami

darbi, kuros būtu risināti lieli un nozīmīgi jautājumi tiem

saprotamā veidā.

1/ Poruku Jāņa Kopoti raksti,XVl 55j.,R.,1929.,204.1pp.

2/ Turpat.

3/ Turpat, 206.1pp.
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Caur birzi brauc ziedonis,

mirdzošs un balts,

dzelteniempieneņziedu ratiem.

5.Fricis Bārda

(1880.-1919.)

Fr.Bārda - viens no spilgtākajiem romantiķiem uzrak-

stījis nedaudzus, bet labus dzejoļus bērniem. Tie iegājuši

dzejas klasikā.

1911.gadā iznākušajā krājumā "Zemes dēls" starp dau-

dzajiem dzejoļiem izkaisīti ari daži bērniem atbilstoši;

"Miega dziesmas lieliem vīriem", "Bezdelīdzēns un zēns",

"Lietus vīriņš", "Odu vakara deja", "Brīnumi" v.c.

1923.gadā iznākušajā krājumā "Dziesmas un lūgšanas

dzīvības kokam" bērniem - "Bukuragi", "Kā linu druva sāka

ziedēt", "Ansītis, puisīts un vectētiņš", "CircenlŠa nakts

dziesmiņas" v.c.

Fr.Bārda bērnu dzejoļos attēlojis gan dabas norises,

gan jocīgus atgadījumus mazo cilvēciņu, dzīvnieku un kūkai

ņu pasaule.

Mierīgos, mazliet klusinātos, bet spilgtos redzes

priekšstatos dzejnieks attēlo dabas ainas. Tās ir gleznas

vārdiem, kur ar personifikāciju panākta spilgta tēlainība.

Raksturīgs Šai ziņā ir dzejolis "Lietus vīriņš" ,kur

jau pirmajā pantā uzburta neparasta, svaiga glezna:

Ruds rudiņš pa krēslu

šabina lietiņš.

Kā pelēks vīriņš

gar logu iet viņš -

kaklā zīļu vācelīte

tumšpelēka debesīte-

1/ Fr.Barda,Zemes dēls, "Za1kti5",R.,1911.,44.1pp.
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vasarā tā būšot pērļu sietiņš...

Nākošaj,os pantos dzajtis&ais priekšstats par lietus

vīru papildināts, norādot uz viņa stiprumu:

Tēvs liels tam un stiprs -

kuļ jūras un ledu lauž.

Un tai pašā laikā jaušama humoristiska intonācija, jo

"viena pilīte dreb tam

pašā degungaliņā...

Ak tu dieviņ - ka tik to snīpi nenolauž!"

Šāds nobeigums negaidīts, asprātīgs. Viss dzejolis ar ba-

gātīgu, rotaļīgu fantāziju aizrauj, atraisa mazā lasītāja

iztēli.

Fr.Bārda lieliski pratis atklāt bērniem raksturīgo

stāstījuma intonāciju. Dzejolī "Kā linu druva sāka ziedēt"

jūtam it kā maza bērna dabas uztveri, kas parastas lietas

skata pirmreizīgi, tāpēc ar poēzijas pilnu metaforisku at-

veidi: ...un tad iznāca no birzes vējš

ar garu garu sirmu bārdu.

Un visa lielā garā bārda

pilna maziem ziliem zaķīšiem.

Un visi zilie zaķīši

izbira no tās

un palika mūsu linos.

Un nu viss tīrums zils...

Jā!"

Konkrēti tēlaini, ar bagātīgu humoru Fr.Bārda risina

dialogus starp cilvēku (lielāko tiesu pašu autoru) un kādu

personificētu būtni. Tāda ir, piemērar, autora jautrā saru-

na ar mēnestiņu dzejolī "Oircenīša naktsdziesmiņas":

Mēnesīti, kur tev prāts!

Dzi, kā Ancis - Brencis krāc;

1/ Fr.Bārda, Dziesmas un lūgšanas dzīvības kokam,

A.Gulbja apg., R., 69.1pp.
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Zeme rīb un griesti līkst...

Šausmas! Tu vēl jokot drīkst'!

bēgsim abi - hi - hi - hi -

Anča - Brenča azoti!
1/

Ko tad Ancis - Brencis teiks?!

Dzejnieka bagātajā iztēlē visparastākie kukaiņi pār-

vērtušies jocīgās personificētās parādībās, kuru izdarības

bērniem labi saprotamas. Tā dzejoli "Odu vakara deja":

Mušu tēvs bēniņos

rūc, sukā bārdu.

Mušu māte miegaina

purina kleiti.

Ods tikai čakls zēns

lec un tūliņ grābj savu fleiti.

Dzejnieks atdzīvina visu apkārtējo dabu un tās dažādās iz-

pausmes izsaka tik vienkārši un tomēr spilgti, tēlaini.

Fr.Bārdas poētiskā gleznainība ierosmi guvusi arī fol-

klorā. Daudzos dzejoļos pieaugušajiem radoši pārkaueēti

tautaa dziesmu motīvi. Arī populārais bērnu dzejolis "Buku-

rags" uzrakstīts uz tautas pasaku motīva par āzi, kas, re-?

dzēdams savu attēlu ūdeni, gājis ar to spēkoties. Humoris-

tiskā intonācija dzejoli darapievilcīgu.

Literatūras kritika Fr.Bārdas dzejoļus bērniem vērtēju-

si atzinīgi. Andrejs Unlts raksta, ka ta "noder ka paraugs

jaunatnes daiļuma sajūtu audzinātajai mākslai".3'

1/ Fr.Barda, Dzieamas un lūgšanas dzīvības kokam, A.Gul-
bja apg., R., 97.1pp.

2/ Fr.B&rda, Zarnasdala' "Zalktis", R., 1911., 37.1pp.

3/ R.Egle un A.Uplts, rakstniecības vēsture,
4.aēj., 782.1pp.
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(X.Skalbe)

Bij man runcis pelēks - malējs,

Pats es biju dziesmu kalējs,

Ceļa malā smēde mana,

Plēšas duc, uņ āmurs zvana.

6.Kārlis Skalbe

(1379.-1945.)

Kārlis Ska3.be ir ievērojams liriķis un viens no spilg

tākajiem literārās pasakas žanra izveidotājiem latviešu li

teratūrā. Ne viss Kārļa Skalbes daiļradē pieņemams, tās

idejiskais saturs prasa stingru kritisku pieeju, taēu pa -

liekošu vērtību ir daudz.

X.Skalbe devis virkni sirsnīgu, gaišas noskaņas caur-

austu dzejoļu bērniem. Padomju laikā tie sakopoti nelielā

izlasē "Giģis brauc uz miega muižu" (1?69.).

Vienkārši, klusi, rotaļīgi dzejnieks atklāj dabu,lie-

kot to lasītājam vērot it kā savām acīm un saskatīt tur

daudz skaistuma. Tās ir gan idiliskas noskaņas (" Sila

pulkstenlši", "Vakars", "Jaunās egles"), gan brāzmaini ap-

rīļa vēji.

Dej padebeši riņķa dejas

Un aprilvßjč pa birzēm smejas

Viņš salmus plēš un āžus rauj no koras,

Un zaķus dejot sauc uz noras

Viņš alkSņiam uzptišpumpuriņus pirmos
1/

Un kārklos kaisa pūpoliņus sirmos.

("Aprīļa vējš")

Vairākos bšmu dzejoļos ("Manam puikam", "ūdensvīrs",

"Bārenīte" v.c.) veiksmīgi izmantoti pasaku tēli, kas

1/ Kārlis-Skalbe, Ģigis brauc uz miega muižu,"Liesma",
R., 1969., 18.lpp.
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paplašina mazo lasītāju fantāzijas pasauli.

X.Skalbes bērnu dzejā ļoti organiski apvienojas lie-

la gleznainība un vienkāršība.

Bērnu literatūrā galvenais X.Skalbes devums ir pasa-

kas. Autora saraksti t,opasaku stalts pārsniedz 70. Apmēram

trešā daļa no X.Skalbes pasakām iegājusi bērnu lasāmajā

vielā. Tomēr jāsaka, ka X.Skalbes kā pasīvā romantisma

paudēja daiļrade? specifika Visumā bērnu pasaulei patāla.

Bērni vairāk atmiņā patur sižetu, ne autora filozofiju un

gleznainos dabas zlmējum'uu,valodas lirismu.

Lielākajā pasaku dsļā X Skalbe risina ētikas un estē-

tikas problēmas. Tautas pasaku drosmīgos cīnītājus, opti-

mistus viņš bieži vien pasakāt pārvērš par sapņotā-

jiem ar skaidru dvēseli, kuru augstākais likums ir piedot,

piemēram, varoņi pasakās "Nabaga b.r-a&ins","Kaķīša dzirna-

vas" v.c.

Labākos sasniegumus literārās pasakas žanrā X.Skalbe

uzrāda gadsimta sākujtālīdz 20.gadiem. Vispopulārākais

krājums ir "Ziemas pasakas" (1913.).

Izejot ne tā, kā X.Skalbe veido galveno sižeta līniju,

pasakas var iedalīt vairākās grupās:

Uz fokloras veidotas pasakas.

Skaita ziņā šādu pasaku K.Skr.lbem ir maz. Populārāka

pasaka ir "Milzis", kas veidota uz dažādu tautas pasaku

sižetu pamata. K/Skalbe izmantojis trīs tautas pasaku siže-

tus: 1) parttiprinieku,

2) par koku rāvēju,

3) par gudro zēnu un viņa naivo pretinieku

Tautas pasaku dažādu sižetu sakausējums ir meistarīgs, ne-

kur nejūtam tēlu pārblīvē juta*,idejisku neekaidrlbu.

Milža tēls veidoba uz folklorā parīstaj??literārā pār-

spīlējuma. Milzis Ir tik smags, ka tur, kur viņš gulējis,

zāle neaug trīs gadus, akmeni viņš saspiež plakanu, uz mu-

guras tur kalnu. Fasakas pamatdoma.- katram jāstrādā sa -

biedrībai derīgs darbs - labi izteikta ceigr.rindās:
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"... milzis gulēja tur dziļi apakšā un klausījās at-

kal, kā skan rūķu laktas un ēze 3elso un dūc. - - - -

Viņā turējās viss kalna svars. IJlilzimbij atkal ko nest,

viņš atkal dzīvoja pilnu dzīvi un bij laimīgs. Bet ne

koki, ne puķes, ne ari putni nezināja, ka viņi šūpojas

uz milža muguras. Jo viņš tur apakšā bij tik kluss,cik

kluss top tik aiz lielas laimes."^

X.Skalbēm ir īpatnība variēt un katrreiz savā idejis-

ka pagriezienā apstrādāt vienu un to paSu tautas pasaku

motīvu. Tuvs viņam ir motīvs par pameitu, bārenīti, kas

risināts pasakās: "Pelnrušķīte", "Pasaka par zelta ābeli",

"Garā pupa","Raganas māja"v.c.Senos pasaku tēlus X.Skalbe

mēdz iezīmēt reljefāk, asāk. Tā "Pasakā par zelta ābeli"

autors vēl talak aiziet no sižeta par bārenīti un pamāti

un ar lielu rūpību veido bārenītes tēlu. Tas ir viens no

mākslinieciski vispilnīgāk izveidotajiem X.Skalbes pasaku

teļiem un bārenītes tēliem sevišķi.

Daudz ierosmju X.Skalbēm devušas tautas dziesmas, kas

jau bērnībā viņu pamudinājušas sacerēt pašam savas "dzies-

mas". Ir zināms, ka pasaku "Ezerieša meita" sarakstīt viņu

ierosinājusi tautas dziesma:

"Ezerieša meita biju

Putinās mazgājos:

Laucinieki, dūņu vēži,

Noņems manu vainadziņu.

Vairākās pasakās:"Nogrimuša baznīca", "T uretajs",

"Braši gulētāji", "Miroņu saucējs" viela ņemta no teikām.

Folkloras bagātības X.Skalbe izmantojis radoši, pār-

strādājot tās tik tālu, ka nereti mums grūti spriest par

pirmavotu - ierosinātāju.

1/ Kārļa Skalbes Ziemas pasakas rshurburgā, 74.,75.1pp
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Rakstnieks ielūkojies ari citu tautu folklorā un smē-

lies no tās kā no spirdzinoša avota. Pēc indiešu teikas

motīviem veidota pasaka "Nabaga bramins".

X.Skalbe vēlējies ik vienā darbā atrast humānismu,

cēlas cilvēku dvēseles, skaistumu, un ar šīm īpašībām ba-

gāta ikvienas tautas folklora. Tāpēc arī vienalga, no kā-

das tautas pagātnes mutvārdu daiļrades X.Skalbe aizgūst

motīvu, viņš atrod dziļi cilvēcisku stīgu. Taču, lai cik

drūmām dzīves ainām pievēršas tautas pasakas, tās pamatos

jr optimistiskas. X.Skalbes pasaku kopējā izskaņa nereti

ir pesimistiska. Varonis iegrimst bezcerībā vai atsakās no

zemes dzīves, nododas sapņiem, tāpēc arī visa pasaka skan

minoros toņos.

X.Skalbes pasaku lielākajai,daļai raksturīga tematika

un idejiska noslēgtība, kamēr tautas pasaku varoņi pēc si-

žetiskās nobeigtības lasītāja fantāzijā var dzīvot tālāk.

Pasakas - autora fantāzijas forma.

Atkāpjoties no tautas pasaku sižetiem, X.Skalbe nereti

zaudē tām piemītošo veselīgo dzīves uztveri, optimistisko

skatu un arvien redzamāk sludina savas idejas. Jo tālāk

X.Skalbe aiziet no tautas pasakām, jo redzamāku vietu viņa

darbos ieņem kristīgās morāles nepretošanās ļaunumam sludi-

nāšana.

Vispopulārākā X.Skalbes pasaka ir "Kaķīša dzirnavas"

(1913.), bet te viskrasāk izteikti arī autora reakcionārie

uzskati.

šinī pasakā X.Skalbe spilgti akcentē domu par šķīstī-

šanos sāpēs. (Ari A.Brigadere savos darbos risina šo prob-

lēmu). Vecais ķēniņš, kam kaķītis stāsta savu dzīves stās-

tu, nesaprot, "kā sāpes var tik viegli lidot un dūkt kā

baltas sniega pārslas, kuras atstāj tālu apakšā izmocītās

zemes Ķēniņš cenšas būt labs, bet viņa pozīcija

ir novērotāja stāja, un pietiek tikai šāda šķietami neitrā-

la stāvokļa, lai tas radītu jaunu ļaunumu. Pret ļaunumu var

1/Kārļa Skalbes Ziemas pasakas,Pēterburgā,l7.,lB.lpp.
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cīnīties tikai aktīvi. Tanī pastāv mūsu karojošā humānis-

ma jēga.

Pasakas ideja sakopota kaķīša vārdos: "Ei, ķēniņ, es

nepieminu - - - Kāpēc vairot sāpes? lai vairojas

labāk prieks."^
Krķītis pieredz daudz pārestību, bet cauri šim sāpju

apjūsmojumam mēs jūtam līdzi trūkuma piemeklētajam,ciešanu

nesalauztajam kaķītim. Kaķīša tēla alegorisko nozīmi uz -

tver tikai pieaugušais. Bērns to uztver tiešā nozīmē,proti-

dzīvniekus nedrīkst mocīt, tiem sāp tāpat kā cilvēkiem.

Šinī pasakā autors, stāstot par veciem labiem laikiem,

ievij atsevišķus tautas pasaku elementus, bet idejiskais

smaguma centrs un visa darba veidojums balstās uz autora

brīvu fantāziju..

Daudzas X.Skalbes pasakas sludina altruismu. K.Skal -

bes cilvēki līdz galam spēj atdot sevi citiem, atteikties

no savas laimes otra labā. Bet reizē tā ir arī atteikšanās

no reālās dzīves vispār. X.Skalbes altruismam parasti iet

līdzi verdziskums, kas degradē cilvēka vērtību un pašcieņu.

Visspilgtākās šinī ziņā ir pasakas "Karaļa krāsnkuris"

un "Bendes meitiņa".

Krāsnkuris nezina, vai viņš reāli eksistē vai ne,viņš

dzīvo tikai karalim. Un, kad viņš zaudē savu karali, arī

tad viņš upurē, kam.

Tēva netīrās dzīves lāsts ik uz soļa pavada bendes

meitiņu. No šī iedomātā grēka viņa garīgi saslimst. Savu

nedzīvoto dzīvi mīlestības vārdā bendes meitiņa ziedo uz

nāvi notiesātam jauneklim, aizejot viņa vietā uz karātavām.

Viņa spēj tikai ziedoties nāvē, bet n<° cīnīties dzīvē.

Dažās X.Skalbes pasakās izpaužas nosliece uz panteismu.

Autorg aicina atgriezties atpakaļ dabā, no kuras nāk viss

dzīves spēks un cilvēka sirds skaidrība. Spēkus plašā pasau-

le zaudē Milzis, par tālu aiziedams no savas mltne3( "Milzis)

i/ Kārļa Skalbes Ziemas pasakas, Pēterburgā, 18.lpp.
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Kliedzoša pasaule, žiloinošs spožums un skanošas mo-

nētas padara princi neredzīgu. Lauku lauma aizved jaunek-

li atpakaļ pie ziediem, zaļas zāles un saules gaismas, un

princis atgūst acu gaismu dabā.("Zaļā jaunava").

Arī vecais ķēniņš pasaķā "Meža balodītis" un "Brīnu-

ma vācelīte" ilgojas pēc vienkāršības un tās mājības, ko

dod daba un vienkāršie cilvēki.

20.gadsimta reāl's dzīves elpa teiksmu

pasakās.

Kapitālistiskās attiecības nežēlīgi salauž ierasto

dzīves kārtību un kropļo cilvēku dvēseles. Nākot ar naudas

varu, kapitāli-is vienus padara nabagus, bet otrus bagātus.

Čls kapitālisma radītās izmaiņas dzīvē mēģina novērtēt

X.Skalbe pasaku žanrā.

Neapmierinātība ar pastāvošo un meklētāja alkas se -

višķi spilgti izteiktas pasakā "Kā es braucu Ziemeļmeitas

lūkoties" (1904.). Nepārprotami mēs redzam, ka šai pasakā

X.Skalbe pauž revolucionāras tendences.

Tas ir sava laika romantis a revolucionārās jaunatnes

tēlojums. Pirms 1905.- 1907.gada revolūcijas situācijā tam

bija liela aktivizējoša nozīme.

Viena no pasakām, kur kapitālista atbaidošā seja at-

segta visspilgtāk, ir "Pasaka par vērdiņu". Šī pasaka ir

pat folklorizējusies. Tauta ir vairāki 81s pasakas varian-

ti, ar asu, pret kapitālistiem un ekspluatatoriem vērstu

saturu.

"Pasaka par vērdiņu''K.Skalbe parāda, ka nauda aprij

visu cilvēcīgo pirtnieka Ansī un pārvērš viņu naudas kau-

dzē, kuru vairot ir viņa vienīgais prieks:

"Agri vai vēlu viņš sēdēja, noliecies par naudas čupu.

Viņam bij izaugusi gara, sirma barda, un viņa pirksti

kā kukaiņi drebēdami rāpoja pa zelta un sudraba gaba-

liem."^

1/ Kārļa Skalbes Ziemas pasakas, Pēterburgā, 63.1pp.
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Pasakas stāstījums veidots ar r2āiistiskiem vilcie-

niem. levītie folkloras elementi (brīnumainais vērdiņš)

palīdz radīt īpatnēju pasakas kolorītu un kalpo kā stila

un izteiksmes līdzekļi.

Rīgas kapitālistisko raksturu atklāj nedaudz rindas

pasaka "Jūras vārava". Teiksmainu ilgu vilināts, lauku

puisis ierodas Rīgā. Kamēr viņam bija tēva dotā nauda,

visur viņu uzņēma un deva, ko viņš prasīja, bet "... kad

viņam kabatā vairs nebija sudraba zvīņas, kungi viņa vairs

nepazina ------ Puisis piepēSi bij palicis svešs

un redzēja, ka Rī,a bij tikai liels tirgus. Un tas bij

lieks, kam nebij nekā ko pārdot. Puisim bij tikai divas

rokas. Viņš piedāvāja tās uz tirgus un pie spīķeriem,bet

roku visur bija diezgan."

Tālāk par vērojumu X.Skalbe neiet. Skarbās dzīves

ainas nerada autora protestu pret pastāvošo dzīves veidu.

Dzīvi bez saules un cilvēku bez vietas dzīvē X.Skal-

be parāda pasakā "Mūžīgais students un viņa pasaka" (1913.)

Te spēcīgi ieskanas rakstnieka bezcerība un v&rga sapņota-

jā strupceļš.

Vidē, kur valda buržuāziskā morāle, dzīves patiesība

ir tāda, ka galvenais ir nevis cilvēciskas jūtas,bet nau-

da, manta.

Lielo cilvēku sabiedrībā mūžīgais students sajutās

smags, neveikls un lieks. "Vienīgi, kas viņu saprata,bij

bērni... Vaļas brīžos viņš uzmeklēja vientuļus laukumus,

kur pie smilšu kaudzēm spēlējās bērni. Bērni sapra'.a. '

runāja viņa mirdzošās acis un labsirdīgā seja."

Mūžīgā studenta lēnprātība un sapņainiba izvirzīta

kā īpaša vērtība pretstatā stiprajam un varenajam kara '

kas paņēmis gan karalienes miesu, bet ne dvēseli.

1/ Kārļa Skalbes Ziemas pasakas, Pēterburgā, 25.1pp.
2/ Turpat, 38.,39.1pp.
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Pasaku mākslinieciskais veidojums

No dažādiem tēlu veidošanas paņēmieniem X.Skalbes

pasakās visvairāk izmantots apraksts un atklāsme darbība,

ar kuru palīdzību netieši atsedz "aroņu raksturu.Vieno no

visspilgtāk izveidotajiem tēliem ir Ansis ("Pasaka par

vērdiņu").

Kā īpatnēju tēlu veidošanas paņēmienu X.Skalbe izlie-

tojis vides aprakstu un peizāžu. Bieži vides uzdevums ir

ievirzīt raksturu, dot tam darbības fonu. Ar vidi tiek

noteikta varoņu vieta dzīvē, viņa sociālā piederība. Vides

apraksti iepazīstina lasītāju ar reālās dzīves ainām, un

parasti tās paver skatu nabadzības postam, piemēram, pa-

sakā "Mūžīgais students un viņa pasaka". Te X.Skalbe

sniedz reālu tēlojumu, lai gan bež kritiska elementa!

"Netīri dzeltenas jionas ar tumšiem logu caurumiem un

vi, sasaluši zari raudzījās Mūžīgā studenta istaba...

Nodilušais galdauts bez krāsas, plankumainas sienas, no

kurām nāca mikla kaļķu smaka, logs, uz kura nebij nevie-

nas puķes un kura pelēkās rūtis krēšļojas tikai rāmja

tumšais krusts, - viss izskatījās kails un

Pēc istabas apraksta jau. gluži lieki runāt par iemīt-

nieku materiālo stāvokli. Sniedzot plašu darbības apstākļu

zīmējumu, X.Skalbe izbēg no tēla tieša raksturojuma, nepa-

rāda "ar pirkstu', bet atklāj pakāpeniski, dod objektīvu

cilmi studenta sapņiem izrauties no šis nabadzīgās pekles.

"Kaķīša dzirnavās" X.Skalbe vidi veido savādāk. Vis-

pirms jau ievadā, parādot lauku mājas saimes galu, kur va-

karā no meža gaitām sanāk cirtēji, dominē liriskāks stils,

autoram izdodas radīt siltas lauku istabas atmosfēru. Te

vidi X.Skalbe veido no atsevišķām izklaidētām detaļām, te

nav vides zīmējumā tas koncentrācijas, kas apskatītajā pie-

mēra no "Mūžīgā studenta pasakas".Rakstnieks izvēlējies ti-

kai dažus istabas priekšmetus - viņš izvēlējies durvis un

slieksni, par kuru p&rkapj sasalušie mežinieki, silto mūri,

1/ Kārļa Skalbes Ziemas pasakas, Pēterburga, 35.1pp.
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balti noberzto galdu un traukus. Mērķtiecīgi izglītos

priekšmetus iesaistot tālākā darbībā, autors panāk istabas

zīmējumā siltu apakštoni, zemtekstu un piedod attiecīgajam

derbam kādu noteiktu noskaņu. -

Meistarīgais tēlojums liek salīdzināt X.Skalbi ar

mākslinieku-skaņr-adi, kas savus darbus atskaņo gan mažora,

gan minora gammās un katrreiz uzbur klausītāja iztēlē ci-

tas ainavas. Ja lauku mājas tēlojums liek izjust t_,aišuzie-

mas vakara mieru un kādu klusu, pacilātu, bet dzīvības pil-

nu noskaņu, tad ķēniņa pils aprakstā uzsvērts sastingums -

pat apsarmojušie koki līdzīgi miroņiem atspoguļojas tumša-

jos pils logos. Sastingums un smn *ums pasvītrots arī ista-

bas iekārtas aprakstā un sasaucas ar smago bezcerību ķēni-

ņā pašā.

Visiecienītākais autoram ir stāstījuma teikums, jo

vispār viņa pasakas nav dinamiskas. Tās izceļas ar lēnu

plūdumu; sižeta risinājumu bremzē autora gleznainie aprak-

sti.

Teikumu uzbūve piemērojas sižeta un tēlojuma kolorita

īpatnībām. Tā pasakās, kurās Vairāk izjūtama saskare ar tau-

tas pasaku materiālu, X.Skalbe izmanto episkai folklorai

raksturīgo laiku un izteiksmju sajaukumu, tradicionālos

ievadvārdus "reiz bija...", "reiz dzīvoja..." ("Milzis"),

("Dzelžu puika") v.c.

Pasakās, kas sarakstītas apmēram līdz 1920.gadam,jūta

ma autora īpatnība stāstījuma teikumus 3*kt ar saikļiem, nw

kuriem X.Skalbe visvairāk iecienījis "un", "tad", "kad"*.-Šr

saikli iesākts teikums dod teikuma saturam citu niansi, ML

tas pats teikums, iesākts bez saikļa. Parasti saiklis pie

saista nākošajam teikumam iepriekšējā teikuma izteikto d<*nu

pastiprinātā veidā, tā veidojot ciešu audeklu.

A.UpSts savā "LatvitSu jaunākās rakstniecības vēsturē"

(1921.) rakstāt "Skalbes pasaku vērtība un nozīme galvena,
kārtā viņu tēlojuma veidā, viņu dzejiskās izteiksmes īpat-

nejībā. Fantāziju Skalbes pasakas ierosina un saista.
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tikpat spēcīgi, ka lielo meistaru un tautas pasakas. Bet

bagātīgākas un vērtīgākas par tām viņas padara dzejiskas

izdomas un estētiska skaistuma elementi."^'

Mums nepieņemama ir X.Skalbes lēnprātības, pasivitā-

tes un nepretoSanās ļaunumam sludināšana, jo ta orientē

prom no aktīvas darbības. Atsijājot to, X.Skalbes pasaku

devumā paliek nozīmīgas vērtības.

1/ Andreja UpīSa Latviešu jaunākās rakstniecības vēsture,
R., 1921., 273.1pp.
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(Plūdons)

Bērni lieli, mazi

Nāciet šurpu klausīties:

Dziesminiekam bērna sirds

Bērna balta dvēselīte.

7. Plūdons

(1874.- 1940.)

Bērnu un jaunatnes literatūrā Plūdons devis klasis-

kus darbus - prozā, liroepikā un lirikā.

Plūdoņa pirmo redzamāko darbu vidū ir autobiogrāfis-

pirmās bērnības atmiņas"(l9ol.).

Tas iegājies latviešu bērnu līdzās tā-

diem reālistiskiem darbiem kā Doku Ata

Valda "Staburaga bērni", J.Jaunsudrabiņa "3altā grāmata?** —

v.c.

1913.gadā Vilis Knoriņš rakstīja: ""Mazā Anduļa atmi-

ņas" pieder pie klasiskajiem bērnības tēlojumiem latviešu

literatūrā.^

Tāpat kā Doku Ata, arī V.Plūdoņa atmiņu stāstījums

nav kompozicionāli vienots. Atsevišķas epizodes vieno cent-

rālais tēls - Andulis, zinātkārs, darbīgs, apdāvināts

zēns.

Vēstījums lēkājošs no viena priekšmeta uz otru, no

vienas parādības uz citu. Tas ir tāpēc, ka atmiņu tēlojums

ir veidots kā bērna stāstījums, un bērna runai ir raksturī-

ga strauja uzmanības objekta maiņa.

Autors nekur nedod zēna portretu, bet rāda Anduli dar-

bībā, rotaļās un attieksmēs ar pieaugušajiem. Kā tas ir pa-

rasti bērniem, kas aug pieaugušo sabiedrībā, Andulim ir at-

tīstījusies spilgta fantāzija, dziļa emocionāla dabas izjūta.

1/ V.Knoriņš,Plūdoņa "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas,
Literatūrkritiskie raksti, LVI, R., 1960., 304.1pp.
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lielas novērotāja spējas. Visu Andulis grib zināt, tādēļ

vienmēr viņam ir ja"tājumt kāpēc? kādēļ?

Andulis prasa mātei, kas tai lielajā melnajā grāmata,

ko tēvs svētdienās lara, un māte paskaidro, ka tur daudz

gudrību: par dievbijīgo Jāzepu, ko brāļi pārdeva, par Dā-

vidu, kas spēlēja uz koklēm, par nelietīgo Absalomu, ko

dievi:š aiz matiem pakāra.

"Ljt kur mammiņ, dieviņš striķi ņēma?""Dieviņam,

bērniņ, striķa nemaz nevajadzēja. Dieviņš viņu pakāra

tāpat bez striķa. Absalomam bija gari mati, tādi gari

un kupli kā krusttēvam Klāvam, un aiz tiem dieviņš vi-

ņu pakāra.

Kā burvju panorāmā ieraudzīju uzreiz veco ozolu kai-

miņu dārzā un kalēju Klāvu viņā karājamies. Man pārskrē-

ja šalkas."''/

Te autors labi atklāj bērna konkrēto domāšanu, tā veidojot

humoristi sku lāciju.

Anduļa labākais draugs ir kalējs Klāvs. Kalēja Klāva

smēde mazajam zēnam ir burvju pasaule, kurā vieni pasaku

tēli mijas ar C-tiem:

"... šoreiz šīs šņācošās plēšas ir negantais pūķis,

kas, nākdams un uguni spļaudīdams, skrej virsū drošsir-

dīgajam bruņiniekam, --- rīt is palikušas jau par

brīnuma putnu Alci, kas kā vējš skrien ar ķēniņa dēlu

augrtu pār mākuļiem pie skaistās princeses, kura smok

briesmīgas raganas alā."

Andulim reizēm paša iedomu tēli šķiet kā īstenība un rada

dziļu pārdzīvojumu. Ta tas ir, kad māņticīgie ciema ļaudis

iesloga slimo kalēju Klāvu smēdē, un mazajam zēnam šķiet,ka

mīļo krusttēvu moka velni.

Fiziski sti-rais, spēcīgais kalējs Klāvs slēpj sevī

poētisku, jūs;-ju dvēseli, un to atklāj mazā zēna klātbūtne

1/ Plūdoņa, Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas, R
,

1901., 15.1pp.

2/ Turpat, 4.lpp.



83

Tā pieguļa kalējs tik jūsmīgi dzied vecās zaldātu dzies-

mas, aizraudamies pats, un aizraudams līdz Anduļa fantā-

ziju.

Kalējs Klāvs smalki izprot bērna psiholoģiju un cen-

šas to virzīt pa labā gaišā ceļu. Kad Andulis zinātkāres

un arī nežēlības dēļ moka putniņus un kaķi, tad krusttēvs

Klāvs tikpat nežēlīgi viņu soda: mērc galvu ūdenī, tādā

veidā parādīdams, cik "patīkams" šāds eksperiments putnē-

nam. Pēc tādas "mācības stundas" apvainotais "skolnieks"

uzmet lūpu:

"Es nekad /airs pie viņa neiešu uz smēdi... nekad

nepūtīšu vairs viņam plēšas... nekad nerunāju ar viņuV

Taču lielās dusmas izzūd reizē ar asarām. Tās nožāvē no

tirgus krusttēva Klāva atvestās pāris bilžu grāmatas,jau-

na cepure un saldumi. Un Andulis dodas pie krusttēva, ap-

solīdams turpmāk nevienam putniņam nedarīt pāri.

Plūdoņa atmiņu grāmata gandrīz viscaur veidota kā bēr-

na stāstījums. Te mēs redzam, kāda loma bērna ir pir-

majai grāmatai:

""Skolas maize" ie\ed mani gluži jaunā pasaulē.Stāsti

par "ievērojamiem vīriem un notikumiem" mani tā aizkus-

tina, ka nevaru pat naktī mierīgi gulēt."

Tāpat kā Doku Ata stāstā centrālais tēls, arī Andulis

nemīl pātaru stundas: svētdienas rītos viņš garlaikojas,

skatās uz melnajiem ķeksīšiem dziesmu grāmatā, tad iebāž

pirkstiņus ausīs, kustina tos un priecājas par dīvainajām

skaņām, kamēr tēvs paskatās tik bargi, ka zēns notirpst.

Viņa možais gars un dzīvā fantāzija stihiski protestē pret

nesaprotamo, abstrakto.

Anduļa stāstījumā sastopami neparasti, bērnišķīgi sa-

līdzinājumi, piemēram,"...saules stari sudraba trīsullšos

lēkā un vizuļo - tīri kā burti grāmatā."*^

1/ Plūdoņa,Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas, R.,

1901., 30.1pp.
2/ Tu pat, 20.1pp.
3/ Tu.pat, 16.1pp.
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Visumā Plūdoņa bērnības atmiņu tēlojuma speciālie

valodas tēlainības jlīdzekļi ir lietoti paskopi. Valodas

tēlainībapanākta, lietojot vārdus tiešā nozīmē, balsto-

ties uz emocionālo zemtekstu. Anduļa valodā ļoti daudz

interjekciju. Ar biežo interjekciju lietojumu autors at-

veidojis mazam bērnam raksturīgu runu. Bērnam ir trūcīgs

vārdu krājums, tāpēc visdažādākās emocijas izteiktas ar

interjekciju palīdzību. Vai! ha! Urrā! Uhū! Plaukš!Taukš!

Spurrkš! lietoti bagātīgi.

Vispāri Plūdoņa daiļradei raksturīgas interjekcijas.

Plūdons savos darbos radoši izmantojis folkloras eļe-

mentus, sevišķi ta? vērojams pasaku poēmās bērniem: "Eža -

kažociņš"(l92l.), "Lapsiņa-Kūmiņa un Vilks-Znotiņš"(l926.)

un "Brlnumstabullte" (1937.).

Mākslinieciski visspilgtākā, tāpēc ari vispopulārākā

poēma ir "Eža kažociņš".

Poēma veidota uz tautas pasaku motīviem par attapīgo

mazo eža puisēnu, kas iegūst princesi par sievu un karaļ-

valsti. levērots ari tautas pasakām raksturīgais trijdaļl-

gumst Pirmā - īsa ievadījuma daļa:

Bērni uzklausāties nu:

Stāstīšu jums pasatu!

Otra - galvena daļa, kas aptver trīs dziedājumus;

Trešā - komisks nobeigums:

Arī es tur ielūgts biju:

Paplrsvārkus pataisīju;

Stikla kurpes uzvilkos;

Sniegcepuri uzlikos.

Bērnus saista pasaku poēmas fantastika, gleznainība un

dinamika.

Spraigākais un labākais ir otrs dziedājums, kas sākas

ar lielisku meža ainu:

1/ Plūdons, Eža kažociņš, R., 1921., .s.lpp

2/ Turpat, 19.1pp.
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Lai ir jauki, kur ir jauki,

Mežā jauki vasarā:

žūbe velk, dūja dūc, ,

1/
Sēri zvana dzeguzi

Uz spilgta meža tēlojuma fona notiek interesantais

Ežuļa un ķēniņa dialogs, kas nepārprotami izceļ mazā ežu

puisēna atjautību:

- Ar tu tas, kas cūkas gana?

- Ar tu, kam tā runāšana?

- Kā tik mazs var cūkas valdīt?

- Kā tik dižu mežs var maldlt?

- Mute ir - būt augumiņš!
2/

- Augums ir, - kur padomiņš?

Ķēniņa uzpūtību labi raksturo viņa uzruna ežulim:

- Ei tu, knauķi! Panāc 3u'!

Klausies, ko tev sacīšu:

Laukā mani izvedlsi,
,

Vara bultu nopelnīsi.*^

Tašu, kad saviem spēkiem vien lepnais ķēniņš nevar

izkļūt no meža, via4 kļūst pazethTgsun mīlīgi ežuli uzrunā!

- Ganiņ, dēliņ, redz, kas man!

Raug, šo maku! Dzi, kā skan!

Visu došu tev, kas tajā, -

Izved mani tikai klajā!

- Soli meitu?

- Solu!
4/

Poēma "E3a kažociņš" uzrakstīta konkrēti tēlaini,raiti,

plūstoši, ar lielu notikumu piesātinājumu. Gandrīz katra

dzejas rinda izsaka pabeigtu domu. Frāzes īsums veido tčlo-

1/ Plūdons, Eža kažociņš, R., 1921., 7.lpp.

2/ Turpat, 9., 10.lpp.

3/ Turpat, 10., 11.lpp.

4/ Turpat, 11., 12.1pp.



86

juma dinamiku.

Treša diena - vakars jau -

Vai tur nebrēca kāds? Klau!

Vecie netas aizkrāsnē -

,

1/
Tiešām, bērns brēc vācelē!

Sižeta risinājuma koncentrētlba, prasmīga visu poētis-

ko līdzekļu pakļaušana vienai pamatdomai, piešķir poēmai

''Ežakažociņš" viengabalainību.

Pasaku poēmā "Lapsa-Kūmiņa un Vilks-Znotiņš" izmantoti

vairāki pasaku motīvi, kas apvienoti septiņos dziedājumos.

Katrā dziedājumā stāstīts par kādu lapsas nerātnību,

kurā atklājas viņas viltnieces daba. Visu lapsas un vilka

kopējo izdarību rezultātā vienmēr cieš vilks, bet lapsa

sveikā tiek cauri. Tašu epilogā teikts:

Lapsa, Kūmiņ, nelielies

Tu ar savu gudrlbiņu:

Nāks reizite - misēsies ,-
2/

Novilks tavu kažociņu.

Poēma interesanta ar savu ritmisko organizāciju. Lai

labāk izceltu saturu, radītu vajadzīgo emocionālo nokrāsu

Plūdons maina ritmu un pēdu skaitu.

Pirmais dziedājums uzrakstīts trohaja pantmēra.wHerīgi,

nesteidzīgi rādīta zirga lēnā gaita:

Brauc ar zirgu zemnieks veco,
3/

Mallumu uz ceļa

Otrajā dziedājuma, rādot kā lapsa steigšus steidz no-

tiesāt savu.laupījumu, trohaju nomaina daktila pantmērs:

Šiliņa maliņā Kūmiņa sēd,
4/

Izmestās zivtiņas kārlgi ēd.

Trešajā dziedājumā Lapsa, meklēdama ko ēdamu, iezogas

1/ Plūdons, Eža kažociņš, R., 1921., 6.lpp.

2/ Plūdons, lapsa-Kūmiņa un Vilks-Znotiņš, Valtera un

Rapas akciju sab. izdev., R., 1926., 32.1pp.

3/ Turpat, s.lpp.

4/ Turpat, 6.lpp.
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namiņā, istabā. Tai bailes no cilvēkiem. To atklāj ar dak-

tila, amfibrahija un anapesta pēdu maiņu!

Pa tam Kūmiņa

lezogas namiņā,

Okšķerē, snoķerē

Gan plauktos, gan pagaldē.

les Kūmiņa istabā iekšā,
1/

Redz abru ar iejavu priekšā.

Lapsai izdodas aizbēgt. Ritms kļūst mierīgāks.

Ceturtais dziedājums trohaja pantmērā, piektais -

daktils mainās ar trohaju, sestais un septītais dziedā -

jums - trohajā.

Čai poēmā ievērptas gandrīz visas tās prasības, kas

nepieciešamas labai bērnu dzejai! tēlainība, koncentrētlba,

mūzikalitāte, dinamika. Darbības vārdu ir daudz mazāk par

īpašības vārdiem. Tādējādi poēma saprotama ari pašiem mazā-

kajiem, kas vairāk uztver darbību, mazāk priekšmeta īpašību.

Pasaku poēma "Brlnumstabullte" stāsta par ganu zēnu

bārenīti, kam māte uzdāvinājusi trīs

Pirmo papūtlsi,

Rimsi as'ras liet;

Un ja otru papūtlsi -

Saksi tūdaļ smiet;

Bet ja stabulīti

Trešo papūtlsi,

Tad bez apstāšanās dejĻos,

Kas to dzirdes visi.

Ar trešo stabulīti ganu zēns atbrīvo ķēniņa meitu no

gūsta, iegūst to par sievu un ~atspaliek par ķēniņu.

Čī pasaku poēma mākslinieciski izveidota daudz vājāk!

trūkst jaunatklāsmea' svaiguma.

1/ Plūdons, Lapsa-Kūmiņa un Vilks-Znotiņš, Valtera un

Rapas akciju aab. izdev., R., 1926., 13.1pp.

2/ Plūdoņa, Brlnumstabullte, R., 1937.,1apas nav numurē-

tas.
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Plūdons ieguvis lielu popularitāti ar bērnu dzejoļiem.

Tie sakopoti krājumos "Vītola stabulīte" (1923.), "Zilie

zvaniņi", "Pasaciņu šūpulītis" (1933.), "Rūķīšu grāmata"

(1939.). Padomju iznākušas vairākas izlases: "Dze-

joļi bērniem" (1955.), "Dzeja un proza" (1956.), "Darbu

izlase" (1959.) v.c.

Tematiski Plūdoņa bērnu dzejoļus var iedalīt trīs

lielās grupās: dabas dzejoļi, dzīvnieku un kukaiņu tēlo-

jums un bērnu dzīves atspoguļojums.

Dabas dzejoji

Daba visos gadalaikos Plūdonim sagādā lielu estētisku

prieku. To viņš meistariski izsaka daudzos dzejoļos, vis-

biežāk izmantodams spilgtas personifikācijas. Dabas parā-

dību personificējumi atraisa fantāziju un arī to konkreti-

zē. Personificējot pavasari kā cilvēku, kas " iegāja pa

dārza vārtiem, apbēra ābeli ziediem baltsārtiem", dzejnieks

panāk ļoti konkrētu tēlojumu ("Ābeļziedā"). Ari draiskais

vējiņš piebirdina pilnas acis ar ābeļziediem:

Atskrēja vējiņš,

Papurināja:

Pillas acis ziedu

Piebirdināja. ("Ziedoņa idille")

Lieliski personificēta vasara, kas aizbrauc "vārpu

ratos", kuriem "miežu stiebru ritentiņi":

Aizbrauc, aizbrauc, vasariņa -

Clruls bēdīgs čirkst uz ciņa:

Liru - 11.

Liru -
li:2/("Parudenl")

Cīruļa dziesma kļūst gausa, jo lirai stīgas notrūkušas,

dziesmas izbirušas.

Personifikācija, skaniskā un ritmiskā organizācija

dzejoli veido par īpaši pievilcīgu.

1/ Plūdons, Vītola stabulīte, R., 1923., 10.lpp.

2/ V.Plūdons, Zilie zvaniņi, Valmierā-Cesls, 16.1pp.
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Daba Plūdonlm ir morālisko spčku devēja, tāpēc par

to viņš dzejoļos rakstījis daudz un ar lielu sirsnību.

Dzīvnieku un kukaiņu tēlojums

Daudz dzejoļu Plūdons sarakstījis par bērniem tuv-em,

pazlste-iiem dzīvniekiem un kukaiņiem. Dzejoļos izmantoti

ari tautas pasaku motīvi un tēli. Parasti tie ir atjautīgi,

humoristiski ar veiklu fabulas risinājumu.

Mazā lasītāja interesi saista Plūdoņa sige-

tiskums, dinamiakums un humoristiskā intonācija.

Humora pamntā ir komiskais, bet komiskā būtība, kā

norāda N.čemiSevskis, ir nesaskaņa starp esošo un preten-

ziju. Komisks ir viss "kurā attīstās tieksme būt ne tam,

kas viņš patiesībā spēj būt. Līdz ar to tas kļūst neizde-
1/

vies, aplams, nevietā esošs un smieklīgs".

Atjautīgs humors ir dzejolī "Zaķīšu pirtiņa ".Komiska

intonācija dzejolī panākta, izmantojot perp*-nifikāciju.

Dzīvnieki paši par sevi rav smieklīgi, bet tie

komiski, ja tos salīdzina ar cilvēku. Humoru vēl vairāk

saasina veiksmīgā onomat-poeze dzejoļa "Zaķīšu pirtiņa"

nobeigumā! Vaut vau! vau! vau!

Cibric! cibric!

Vau! vau!

Cibric!

Vau! vau!

Spudūc!^/
Interesantie skaņu at .-inājumi bez viena cilvēciska vārda

atveido veselu ainu - zaķēnu bēgšanu un negantā suņa pakaļ-

dzīšanos, šajās fonētiski prasmīgi organizētajās beigu rin-

dās koncentrēts galvenais dzejoļa komisms - atklājas, ka

suns un zaķēni ir tikai dzīvnieki un, lai arī zaķēni maz-

gāti tāpat kā cilvēkdēmi, tad aizbēgšana ir īsti zaķiska:

*"cibric! spudūc!"

1/ N.Čemiševskis,Filozofisko rakstu izlase,l,LVl,R.
1953.,, 208.1pp.

2/ Pladons, Vītola stabulīte, R.,1923., 32.1pp.



90

'.leistarisks ir dzejolis "Rūķīši un mežavecis".Humoru

Plūdons panāk ar spilgtiem kontrastier. Viens otram pret-

statīti rūķīši un mežavecis:

Clektgari virini,

Sprīdi gari uzaci,

Divi pulkos stibas;

Ļirb pa gaisu kājas.

Te rupja balsa no meža sauc:

"Tas tak par daudz!"

Komiska situācija, notikumiem bagāts sižets dzejolī

"Rūķīšu pūķis". Rūķīši pavasarī pastaigājas un briesmīgi

izbīstas no brūnas ķirzaciņas:

Aiz bailēm zobi klakš,
2/

Un sviedri pil -pakš! pakš!

Tēlojot neparastus, fantastiskus atgadījumus Plūdons

precīzi izvēlas vārdus. Lieto tos bez pārnestas nozīmes.

Visplašāk izlietotais tropu veids ir personifik- ja. Arī

epitets bieži neatšķiras no parastā gramatiskā apzīmētāja

(tāsu micītes, sūnu biksītes v.c), Ar to panāk tik klasis-

ki vienkāršu tēlojumu, ka vārsmas it kā pašas iespiežas at-

miņā.

Bērnu dzīves notēlo.i.

Daudzos dzejoļos Plūdus atsedz *:atnējo bērnu pasau-

les uztveri, naivo, bet konkrēto spriedelēšanu. Tā ra"

humoristisku intonāciju.

Mazā meitene tēlo māti saviem iedomātajiem bērniem -

lellēm. Laiks paiet vienās rūpēs: gan uztraukumā par lietai

no dienu, gan par dažādiem atgadījutriem sadzīvē:

Uzvelc Irai jaunas biksas,

Apgriezies - jau slapas tās,-

l/ Plūdons,Rūķīšu grāmata,R.,1939. tlapas nav numurēta

2/ Turpat.
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Vārdu sakot, cauru dienu

Dzīvo vienās klapatas!

Bernu redzes loka paplašināšanai un jokainumam Plū-

dons veiksmīgi izlieto salīdzinājumu. Priekšmetu salīdzi-

nājumos ir loģiska sakarība, no pārmērīgas oriģinalitātes

dzejnieks izvairās, sniega virs irt

Milzīgs, resns tā kā vāts,

Nasku roku darināts.

Galva apaļa ola;

Melnās acis bolīt bola.

BSmu dzirkstošs prieks par vasaru un tieksme izjust
tās dāsnumu spilgti izteikts dinamiskās vārsmās dzejoli
"Bērni zemenēs".

Plūdons lieliski pārvalda dzejas izteiksmes līdzek-

ļus. Būdams pats muzikāls Plūdons smalki izjutis ritmu.

Tāpēc vina labākā dzeja "skanēt skan". 20 dziesmas korim

komponētas ar Plūdoņa tekstiem*

Mūža pēdējā posmā Plūdons aizvien dziļāk iestieg bur-

žuāzijas nometnē. Līdz ar to vira daiļradei pietrūkst pla-

šāka vēriena, šis parādības atspoguļojas ari bērnu dzejā.

Labi tas redzams pēdējā dzejoļu krājumā bērniem "Rūķīšu

grāmata"* No ievietotajiem 9 dzejoļiem 7 ir tematiski pil-

nīgi vienādi - visos galvenā doma ir par Ziemas svētku rū-

ķiem, kuri nes bērniem eglītes un dažādas dāvanas.

Plūdoņa labākie darbi bērniem uzrakstīti virtuozi un

veido latviešu bērnu literatūras zelta fondu*

i/ Plūdons, Vītola stabulīte, R.,1923., 17.1pp.

2/ Turpat, 4.lpp.
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Literatūra

Plūdeņa darbi bērniem

's-isaAnduļapirmās bēmībae atmiņas, R.,*1901.; E2a

kažociņš. R., 1921.; Lapsa-Kūmiņa <m Vilks-Znotiņš. R.,

Brīnumstabulīte, R., 1937.; Zilie zvaniņi,Valmie-

rā-Cēsis; Pasaciņu šūpulitis, R., '1933.; Rūķīšu grāmata,

R., 1939. Vītola Btabuilte, R., 1923.

Dzejoļi bērniem. LVI, R., 1956.; Daj.buizlase,LVl,R.,

1959^

Par Plūdoni

M.Rbolas apcere grāmatā "Latviešu literatūras vēsture",

IV, Latv.PSR ZA izdevn. R., 1957-

V.Knoriņš, Plūdoņa "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas",

Literatūrkritiskie raksti, LVI, R., 1960.

V.Labrences ievads V.Plūdoņa grāmatai "Darbu izlase",LVl,

R., 1959.
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Nobeigums

Latviešu bērnu literatūra no diezgan nevarīgiem sāku-

miem pagājušā gadsimta 60.gadoa līdz 1917.gadam daudzvai -

dīgi sazaro veidu un žanru ziņā. To veicina vispār latvie-

šu literatūras straujais attīstības līmenis, kā arī samērā

plašā bernu literatūras popularizācija un sērijveida izde-

vumu izdošana. Te lieli nopelni pagājušā gadsimta mūsu bēr-

nu literatūras celmlauzim E.Dinsbergam, gadsimtu mijā A.Jan

dem, 1905*gada revolūcijas posmā J.Dievkociņam, A. Upltim

un V.Flūdonim, pēc revolūcijas J.K&rstenim un Ipaēi A.Jeae-

nam. Pēdējā izdotais un vadītais žurnāls "Jaunības' Tekas"

izplata un nostiprina progresīvās un demokrātiskās tradloi-

jas latviešu bērnu literatūra, Tādēļ "Jaunības Tekam*'ļoti

svarīga vieta bernu literatūras iaveide.

Plaši attīstās bērnu proza un dzega, gausāk dramatur-

ģija. Blakus autobiogrāfiskajiem bērnības atmiņu zlmējumiea

(Doku Atis, Valdis, Plūdons, J.Poruka) augstu iaakaliniecia-.

kū meistarības līmeni sasniedz ataots (Sudrabu Bdžua, j.Po-

ruks) un literāra paeaka (Doku Atia, N.alaumania, IpaSi

X.Skalbe). Bērnu dzejas laukā nozīmigi dzejoļi ir J.Porukaa

Fr.Bardam, X.Skalbēm un klaaiaki Plūdenim.
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CTHKdHe AHacTacHH

JIATHUiCKAH J[ETCI(AH JIHTEL.TVPA

I

yqe6Hoe nocoŪMe

... .

HoppeKiop K.He^xapīe

īiMnHcaHO X 3ay.

60x8 /16* ra3eiHa.:. jH3.n.n. 6,1. ys.n..i.
TMpaK 500 3K3. UeHa 12 Kon.

OTnetmiaHO Ha Fura-a, čy7iLßap panmica, 19,
JīaTDM.īCKMH HHHid yHMBepCHTe? CTV'IKH.
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