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Priekšvārdi.

Skolniekus dzejas darbos ievadot, rodas vajadzība izdarīt

piezīmes, lai paskaidrojumi neaizmirstos. Bet skolnieka pie-

zīmes mēdz būt pārāk saraustītas un kļūdainas. No otras pu-

ses, skolotāja laiks neatļauj piezīmju burtnīcas lūkot cauri un

izlabot. Tālab literatūras stundās skolotāja darbu atvieglina

poētikas grāmata skolnieka rokā. Šim nolūkam laižu klajā arī

šo poētiku, kas man izaugusi no pieredzes skolā un augstskolā.

No svešvārdiem un techniskiem nosaukumiem neesmu

vairījies, jo skolniekam jāmācās savu tēvu valodu lietāt visā

plašumā saskaņā ar tagadnes kultūru.

Pateicību izsaku stud. phil. J. Rudzīša kgm, kas mani

darbā dažādi pabalstījis.

L.Bērziņš

Rīga, de jure diena, 1933.





I. Ievads.

Poētikas nozīme un uzdevumi. Vārds poētika, tāpat kā

lielākā dala svešvārdu, ko šinī grāmatā lietāsim, nāk no seno

grieķu valodas; viņš nozīmē: „dzejas mācība". Nav tas ta

saprotams, ka ar poētikas palīdzību kādu cilvēku iemācītu

dzejot. Bet dzejniekam, kam no dabas ir vajadzīgās dāvanas,

viņa var palīdzēt šo dāvanu izkopšanā. Edvards Virza ne

bez pamata saka:

Dievs tikai talantu pēc savas gribas dod,

Bet māksla pantus vīt mums pašiem jāatrod.

Otrkārt, poētika palīdz mums iedziļināties dzejas darbu

izpratnē, lai varētu tos pilnīgāk uzjemt un baudīt. Tālab ars

skolā mācās poētiku. Kādu vārdu veltījot dziesminieka personai

pašai, poētikai galvenā kārtā nāksies noskaidrot, kādi ir dzejas

veidi un dzejas līdzekli. īsi sakot, poētika mūs iepazīstinās

ar dzejas mākslas technisko pusi. Zināms, nekāda technika

cilvēku par dzejnieku nepadarīs, ja viņam nebūs bagātas iek-

šējas pasaules, īpaši lielas jūtu bagātības, kas neatvairāmi

grib pausties citiem. Bez tādām dzijām un patiesām jūtām

dzejnieka sacerējums ar visu technisko gatavību būtu tikai

ārišķība. Lielākais vācu dzejnieks Qöte (Goethe) savā tra-

ģēdijā Faustā saka:

Ja jūs to krūtīs paši nejūtat.
Jums velti ar vārdiem žvadzināt,
Ja jums iz dvēseles dziļi neizplūst

Tas vārds, kas jonī sirdis gūst!...

Pēc mērķa būs censties godīgi!
Neesat skanoši zvārguli!

(J. Raiņa tulkojums.)

Galu galā dzejniekam viņa dzeja nav nekas cits, kā citiem

..mirstīgiem" viņu „ai!" un „vaü", ar ko tie atvieglina savu

bēdām vai priekiem pārpilno sirdi, dalīdamies ar citām dzīvām

būtnēm. Dzejnieks dara to pašu, tikai, protams, lielākos ap-

mēros un pilnīgākiem līdzekļiem. īsta dzejnieka dvēseli rak-

sturo iespēja izpausties arī tur, kur parastajam cilvēkam vairs

vārdu nav, ar ko piemēroti izteikties.

Kad cilvēks apklust, sāpju izmocīts,
Man deva Dievs to izteikt, ko es ciešu,

saka jauminētais Gote.
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Dzejnieks un dzeja. Redzējām, ka neviens cits apstāklis
nav dzeja tik nozīmīgs, ka dzejnieks pats. īsts dzejnieks ar

savu jūtīgo dvēseli un smalkiem orgāniem uztver pasauli pil-
nīgāki nekā cilvēku vairums. Pārdzīvojumus viņš izjūt dziļāk
nekā ikdienas cilvēks. Līdz ar to dzejnieks mūs padara ba-

gātākus, jo ar viņa dzejas palīdzību arī mums top par īpašumu

tas, ko dzejnieks ir skatījis vai pārdzīvojis. Lieli dzejnieki tā-

pēc ir kā bagātnieki, kas savu mantu devīgām rokām dala sa-

vai tautai un atstāj mantojumu arī vēlākai audzei un plašākai

pasaulei.

Dzejnieku nereti salīdzina arī ar pravieti, un ne bez

iemesla: Pravieši, kas nonākuši pie kādām dziļām atziņām, šo

atziņu vārdā uz tautu runādami, runā sajūsmas pilnā valodā
—

tā tad dzejā. Tāpat dzejnieks, kam sajūsma un cēlā valoda nav

lieka izlikšanās, ar šo valodu paudīs taču ne ikdienišķas lie-
tas, bet pievērsīsies augstākiem, praviešu cienīgiem jautāju-
miem. No sacītā redzam, cik liela nozīme dzejā ir dzejnieka

personībai, jo citiem ko sniegt var tikai tas, kam pašam ir

pilna roka. Katrā ziņā dzejas sacerējumi arvienu atspoguļos

sava autora personību. Dzejā arvien būs noskārstams, vai

dziesminieks ir nospiestas dvēseles cilvēks, vai, varbūt, prie-

cīgs gara stāvoklis ir viņam piedabīgs. Tas dažreiz nomanāms

pat tad, kad dzejnieks par savu dvēseles stāvokli nemaz ne-

runā; viņa iekšķīgā būtība nevar noliegties. Tas ir apmēram

tā, ka, redzēdami kādu cilvēku ejam, no tā soļiem noskārstam,

kāds viņam gara stāvoklis. Ar to tad ir sacīts, ka dzejas dar-

bos izskan kautkas vairāk nekā tas, ko dzejnieks tieši saka
vai grib sacīt.

Dzejas darbā ir sugestivi elementi, t. i. dzeja

iedarbojas uz mūsu dvēseli ne tikai ar savu prātam pieejamo

saturu, bet vēl ar daudz ko citu, ko gan varam nojaust, bet

nespējam vārdos apzīmēt. Šī ir tā burvīgā vara, kas
_

lasītāju

valdzina un saista ar dzejnieku. Šī iemesla dēļ ir jānoraida

nepamatotais uzskats, itkā dziesma ar savām dažādām stro-

fām, ritmiem, atskaņām būtu kautkas nevajadzīgs un lieks tā-

pēc vien, ka dziesmas saturu varētu ar citiem vārdiem pateikt
vienkāršāki. Īsta dzejas mākslinieka rokās šie līdzekli nav

nenozīmīgi, jo tie dzejniekam palīdz mūs pakļaut savai ietek-

mei, ievedot mūs savu bagātību pasaulē.

Dzejas mākslas virzieni. Pēc tā, kas patlaban sacīts, būs

viegli saprotams, ka arī dzejā ir apmēram tāda pati dažādība

kā dzejniekos. Tā kā nu vienam dzejniekam piedabīga ir

konkrētā (īstenā) pasaule, un viņš vairāk ievēro patiesas

dzīvas būtes, tad arī viņa dzejā būs skatāmi konkrēti tēli un

dzīves īstenībai atbilstoši notikumi, tikai, protams, ar lielāku

siltumu apdvesti, nekā tas notiek ikdienā. Šādus rakstniekus
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sauksim par reālistiem. No latviešu reālistiem varam mi-

nēt Neiķenu, Blaumani un citus.

Galēju reālismu mēdz dēvēt par naturālismu, ar ko

tad būtu apzīmēta tāda māksla, kas dzīves parādībās neizdara

izlasi
L

bet kavējas pie jebkuras, neprasot pēc tās daiļuma.
Tamlīdzīgas vietas saliekamas, piemēram, Antona Austriņa
rakstos. Galu galā, protams, kautkāda vielas izlase notiek

katrā gadījuma, sakarā ar dzejnieka dzinām vai spējām.
No otras puses varam iedomāties dzejnieku sapņotāju, kas

mazāk dzīvo konkrētajā, bet vairāk kavējas kādā tālākā, la-

bākā pasaulē. Tādam dzejniekam konkrētie tēli mazāk vai

vairāk izgaisīs. Toties gaišāk viņš skatīs šo tēlu dziļāko bū-

tību ideālā apgaismojumā — ..sapņu tālumā, staru spožumā/
Tas nu būs romantiskais virziens. Romantikim, dzī-

ves īstenību zemu vērtējot, atsevišķie tēli parasti nav tikdaudz

īsti cilvēki, kā kāda priekšstata iemiesojums. Tā Poruka

Asarās Matīsiņš nav tikdaudz patiess ganu puika, kā tikai dzej-
nieka apcerē esošs domātājs. Raiņa Ugunī un naktī Spīdola

nav patiesa sieviete, bet līdzības tēls, kas īsti apzīmē daili,

mākslu, zinātni. Šādos gadījumos runā par simbolismu.

Simbols tā tad ir tāds dzejnieka pajēmiens, kur dzejas darbā

tēlotais nav jāsaprot tiešā nozīmē, bet konkrētajos tēlos ir

apslēpta kāda dziļāka doma. Jemsim kaut Raiņa dzejoli „Kalnä

kāpējs":

Tad kļūsi vientulīgāks gads pēc gada,
No tevis atšķelsies pēc drauga draugs.

Rets ceļotājs, kas būs tev dvēslē rada.

Un reta puķe, kas tev klintīs augs.

Tad zudīs arī tie, — un kalnu tālēs.

Bez gala klusums sirdi tevim žņaugs;
Tev nebūs dusas atrast ledus gālēs:

Visapkārt tevi ledains vairogs segs.

Bet visas zemes ilgas krūtīs degs.

Še gan dzejnieks nav domājis kādu cilvēku, kas gadu

gadā kāpj kalnos, bet šis kalnā kāpējs ir tāda cilvēka sim-

bols, kas, savām īpašām domam un idejām nododamies, laužu

nesaprasts, kļūst arvien vientulīgāks, nesdams krūtīs visas

pasaules ilgas.

Simbolisms tā tad ir romantisma paveids. Viņu atrodam

Raiņa, Skalbes, Poruka un citu rakstnieku darbos.

Tāpat kā ar cilvēkiem, romantiķi rīkojas arī ar dabu un

dzīves apstākļiem, nejautādami, vai reālajā dzīvē tas tā ie-

spējams. Bieži vien romantiķi savus darbus raksta pasakas
veidā. Kā labs piemērs var derēt Raiņa Uguns un nakts. Šīs
drāmas notikumi ir iespējami tikai pasakā.
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No ikdienas, protams, novirzās visi dzejnieki, lai saviem

dzejas tēliem nokratītu zemes putekļus, bet romantiķi iet šai

virzienā sevišķi tālu.

Dažreiz rakstniecībā runā arī par ideālismu, to pretī
stādot reālismam. Tāds pretstatījums tomēr nav īsti pamatots,

jo ar ideālismu varam apzīmēt autora augstos centienus, kas

var izpausties tiklab reālos tēlos, kā arī simbolos. Minēšu

šeit Apsīšu Jēkaba Bagātus radus. Stāstā tēlotie apstākli ir

pilnīgi reāli, bet ar Andra tēvu autors rāda ideālu šķīstsirža
cilvēku.

Par sentimentālismu runā tai gadījumā, kad tēlo-

jamās personas savu jūtu dzīvi izrāda pārmērīgā un nepama-

totā veidā. Latviešu rakstniecībā to visgaišāk redzam El-

ferfelda rakstos, īpaši viņa Bērtulī un Maijā, kur zemnieku cil-

vēki uz katra sola metas ceļos, raud vai vārdos plaši izsaka

savas jūtas, ko citkārt kautrībā patur neizsacītas. Pie mums

sentimentālisms piedzīvoja ziedu laikus 19. g. s. sākumā.

Satira un humors. Dzejnieka personība izpaužas dzejas

darbā, gluži kā dzīvē, arī tādā ziņā, ka viens autors par viņa

tēlotajām dzīves parādībām runā ar labvēlību vai vismaz ar

iecietību, kamēr otrs dzīves negātīvās puses „graiza" ar zob-

galībām, ko mēdz dēvēt par satiru. Satīru sevišķi asā

veidā sauc par sarkasmu. Latvieši no veciem laikiem pa-

zīstami kā lieli zobgali. Tāpēc nevien latviešu folklorā atrod

daudz kodīgu apdziedāšanās dziesmu, bet arī jaunlaiku lite-

ratūrā, sākot ar Pēterburgas avīžu ..Dzirksteli", satīriskie pa-

jēmieni ir loti izplatīti, un dažu reiz tādos apmēros, kā tas ne-

nāk par labu cēlam stilam rakstos un sabiedriska dzīvē.

Humors ir satīrai rada tai ziņā, ka arī humorists redz

dzīves trūkumus un personu vājības. Bet tas par šīm vājī-
bām māk runāt ar iecietību vai labvēlīgu smaidu, kas liecina,

ka autoram netrūkst līdzjūtības un prātnieciskas izpratnes, kas

arī vājības prot attaisnot un panest. Zīmīga ir krievu humo-

rista Oogoļa liecība, ka viņa rakstos viņa smiekli gan ir pa-

saulei redzami, bet tiem piejaucas klāt neredzamas asaras.

Augstākā stila dzejas darbi no satīras un pa daļai arī no

humora izvairās.

Latviešu labākie satiriķi un humoristi: Blaumanis, Ad.

Alunāns, Doku Atis v. c.

Izceļot nupat minētos dzejnieku tipus vai mākslas vir-

zienus, nedomāsim, ka kādu dzejnieku vai tā darbu varēsim

pilnos apmēros raksturot ar vienu no šiem vārdiem. Katrai

pilnīgāk izveidotai personībai ir raksturīga zināma daudzpu-

sība, tādēļ arī pats dzejnieks var vienā darbā vairāk pieslieties

vienam, otrā otram virzienam. Jājem vērā arī mainīgie laika

apstākli, kas dzejnieku kādreiz pamudina, nonākot jaunu pra-

sījumu vai paraugu ietekmē, novērsties no agrāk iesāktā vir-
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ziena. Tā Aspazija savas literāriskās gaitas sākumā bija tau-

tiskā romantike, bet kad Latvijā radās ..jaunā strāva", pie-
slējās tai un sāka rakstīt jauno ideju garā.

To ievērojot, būs saprotams, ka varam tam pašam dzej-

niekam — un īpaši, ja virjš ir liels dzejnieks — pieiet no dažā-

diem viedokļiem. Varam lūkoties uz viņa pasaules uzskatu,

reliģisko pārliecību, sabiedriskiem centieniem, temperāmentuun

citām raksturīgām īpašībām, kas tam pašam rakstniekam da-

žādos laikos var būt stipri dažādas.

Varam dzejniekus šķirot arī subjektīvos un objek-
tīvos, pie kam objektīvs dzejnieks daudzmaz būs pielīdzi-
nāms dabas zinātniekiem, kas savu vērību piegriež ārpus se-

vis stāvošiem dabas priekšmetiem, kamēr subjektīvais dzej-

nieks, no ārienes sajemdams mazāk ierosinājumu, vairāk vēr-

šas savā iekšējā pasaulē, šķetinādams domu pavedienu ap-

mēram tā, kā to dara matēmatiķis ar paša domās eksistējo-
šiem lielumiem.— Varam raksturīgu īpašību starp dzejniekiem

atrast arī tādā ziņā. ka vieni ir vienkārši, primitīvi, neapval-

dīti kā dabas spēki, kamēr otri ir nosvērtāki, vairāk padoti

prāta vadībai.

Tā varētu vēl loti daudz pretstatu atrast dzejnieku starpā.
Viss tas atkal tikai liecina, cik nozīmīga dzejā ir dzejnieka per-

sonība.

Dzejas darbu rašanās. īstu dzejas darbu var salīdzināt ar

organisku būti: kā dzīvības rašanās pēc visiem zinātnes pē-

tījumiem arvien vēl aizklāta ar noslēpuma plīvuru, tā arī māk-

slas darba izcelšanās nekad nebūs pilnīgi uzrādāma. Mākslas

darbā izpaužas netikai dzejnieka apzināta griba, bet arī daudz

kas no dziļākiem, neapzinātiem dvēseles spēkiem. Visumā to-

mēr varam vērot, ka dzejas darbs rodas tad, ja dzejnieka dvē-

seli kāds piedzīvojums vai pārdzīvojums tādā mērā iekustina,

ka dzejnieks nevar apmierināties, kamēr nav šo dvēseles sa-

viļņojumu tālāk paudis. Dažureiz no ierosinājuma sajemšanas
līdz mākslas darba gatavībai var paiet ilgs laikmets, pat ilgāki

gadi. Tas īpaši sakāms par lielākiem darbiem, jo tur dzej-

niekam nepietiek ar savu jūtu pasauli, bet viņam jātēlo arī

dzīves apstākli, vēstures gaita, dabas skati, kas prasa lielas

un nopietnas studijās. Vispār nav jādomā,ka dzejnieka darbs

būtu tikai viegla rotaļāšanās.

Ir turpretim arī dzejas darbi, kur starp ierosinājumu

un izveidoto sacerējumu ir niecīgs laika sprīdis. Tā īpaši tas

ir liriskās dziesmās, kas taisni tad ir rasaini svaigas, ja ir

bez lielas gudrošanas nākušas no dzejnieka dvēseles, kā at-

balss uz tā brīža pārdzīvojumiem.
īpaša nozīme, dzejas darbu sacerot, pieder tam apstāklim,

vai dzejnieks dzejodams ir domājis par kādu noteiktu lasītāju,

pie kā viņš ar savu sacerējumu griezīsies. Tā ir pazīstama
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lieta, ka autori, savus darbus radīdami, dažkārt iedomājas

kādu mīļotu vai cienītu personu, kuras priekšā ar savu darbu

grib nostāties vēlamā gaismā, mīlestību vai slavu izpelnīda-
mies. Šāda dzejošana parasti nāk dzejas darbam par labu,

jo dzejojums, kas spēj dziļāk aizgrābt vienu lasītāju, aizgrābj

līdzīgā kārtā arī citus. Tas nu nav jāsaprot tā, ka dzejniekam
būtu jārīkojas pēc publikas pieprasījuma. Dzeja, kas rodas

tādā ceļā, ir zemākas sugas. Var gan būt. ka tā ir loti izdau-

dzināta, īsta dzeja tomēr rodas tikai tad, ja uz dzejošanu au-

toru skubina iekšķīga vajadzība. Par Veco Stenderu ir zi-

nāms, ka viņš savas dziesmas priekš iespiešanas lasījis priekšā
savai saimei: kas saimei nepaticis, to viņš bez žēlastības pār-

grozījis vai svītrājis. Protams, ka arī šādā kārtā nevar pa-

nākt visdaiļāko dzejas pilnību, jo tas. kas pilda dzejnieka dvē-

seli, ir tik smalkas dabas un vārdos tik grūti tverams, ka viegli

var tikt pārprasts vai nesaprasts, neizglītotiem cilvēkiem vien-

reiz priekšā lasot. Kāds lielāks dzejas smalkums šinī ceļā

nav iegūstams, bet populāritāre gan. —
Vecā Stendera ziņģes

kjuva savā laikā tikpat pazīstamas kā tautas dziesmas.

Par dzejošanu runājot, esam paraduši to vest sakarā ar

rakstīšanu. īstenībā gan dzejošana no raksta ir neatkarīga,

vai vismaz agrākos laikos ir bijusi neatkarīga. Tā stāsta par

senlaiku dziesminiekiem, ka tie bijuši akli (Homērs). Jaunākos
laikos ir zināms, ka varoņu dziesmas klausītājiem slavu tautās

skandina akli dziedātāji, kas, kā domājams, jem zināmu da-

lību arī šo dziesmu sacerēšanā. Jāpiemin ari mūsu Neredzī-

gais Indriķis kā pirmais latviešu dziesminieks. Aklība savā

ziņā ir sekmējusi šos atgadījumos dzejnieka dabu. piespiezda-

ma viņu koncentrēties sevī. Vispār dzeja, kuras materiāls ir

vārds un skaņa, nav tikdaudz atkarīga no redzes, kā no

dzirdes. Pilnos apmēros tas būtu sakāms par tiem dzejas dar-

biem, kas sacerēti saistītā valodā. Tas tāpēc, ka saistītā va-

loda ir jau lielā mērā mūzika. Visvecākajā poētikā, ko sarak-

stījis seno grieķu zinātnieks Aristotels, lirisko dzeju no mū-

zikas nemaz nešķir.

Garākos stāstījumos, kas rakstīti nesaistītā valodā, skaņai

vairs nav galvenā nozīme. Tur redzētais ir līdzvērtīgs ar

dzirdēto.
Zemākajiem jutekļiem: osai, garšai, taustei ari ir sava

loma, bet daudz mazāka kā redzei vai dzirdei. To ievērojot,

mēdz izšķirt redzes un dzirdes tipa dzejniekus. Pirmajiem

pieskaitāms Blaumanis, Jaunsudrabiņš, otrajiem Apsīšu Jē-

kabs. Sudrabkaļus v. c. Tas nav gluži vienpusīgi
_

jemams.

Gribam tikai teikt, ka vienam orgānam ir samērā lielāka

loma. Piemēram, Poruks ir liels mūzikas mīlētājs, un skaņu

pasaule tam sniedz ārkārtīgi daudz ierosinājumu, kālab viņu

varētu dēvēt par dzirdes tipa dzejnieku. Bet no otras puses.
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Poruks dzejodams savus tēlus apraksta tā, itin kā tos redzētu.

Un ja kādā brīdī šī redzēšana neveicas, tad Poruks neraksta ne-

maz, vai arī neraksta par tiem cilvēkiem, ko nevar garā sa-

skatīt. Tā kādreiz viņam ir nodoms rakstīt par skroderdie-

nām, bet kad skroderis! negrib stāties acu priekšā, Poruks no

skroderdienām pāriet uz citu stāstījumu.

Kā skaists paraugs, kur dzejnieks tēlo ar dzirdi uztverto,

der gabaliņš no gāršas apraksta Apsīšu Jēkaba Bagātos rados:

„Pinnais apsveicinājums gāršai, pirmā prieka izrādīšana

no manas puses ir stiprs kliedziens, cik vien jaudas un spēka.

Un lūk! gārša atjcm manu vakara sveicienu ar tik pat stipru at-

balsi. Tomēr man šķiet, ka atbalss astkan ne visai dziji gāršā,
vairāk tik malā. Andra tēvs skubina, lai kliedzu stiprāk, bet man

nav vairāk spēka, un atbalss atsaucas ne dziļāk kā pirmo reiz.

Tad Andra tēvs pats kliedz. Un brīnums, cik tālu, cik dziļi nu

atbalss gāršā atskan! Un kad vēl viņš sāk dziedāt, kā tad

skaņa aiz skaņas dzenas un vīdamās vijas un jaucas..."

Turpretim redzētā pārveidojumu mākslas darbā
redzam Blaumaņa zemnieku dzīves tēlojumos, Jaunsudrabiņa

darbos v. c.

Jaunākos laikos gan dzejošana parasti saistās ar rakstī-

šanu. Nav arī domājams, ka kādu liela apmēra dzejas darbu

(romānu, drāmu) varētu sacerēt bez raksta palīdzības.

Dzejas darba sacerēšanā liela nozīme ir katra atsevišķa

dzejnieka parašai. Cits nevar domas koncentrēt, ja nav pie-

sēdies pie rakstāmgalda, citam vajaga mūzikas ietekmes; cits

strādā agrā rīta stundā, cits var koncentrēties tikai vēlu naktī.

Daudzkārt rakstnieki radīšanas procesā tā dzīvo saviem

tēliem līdz. itkā viņu priekšā būtu dzīves īstenība. Par Blau-

mani zināms, ka tas raudājis, rakstīdams savu Pazudušo dēlu.

jo Krustiņa liktenis viņu saviļņojis līdz sirds dziļumiem. Ilgi
rakstnieks domājis, vai neglābt to no trāgiskā gala, bet bez-

partējiskā sirdsapziņa atzinusi, ka Krustiņam jāiet bojā.

Tēli, kas dzejnieka acu priekšā ir bijuši tik dzīvi, parasti
tad arī atdzīvojas lasītāja apcerē un tam šķiet, ka līdzīgus

cilvēkus viņš jau būtu kādreiz redzējis. Tā negātīvo tipu
dēļ, ko bija Apsīšu Jēkabs tēlojis savos sacerējumos, žurnāla

Austruma redaktoram Velmem savā laikā nācās sajemt pār-

metumus no tādiem pagastiem, kur Apsīšu Jēkabs nekad nebija

bijis. Tas rāda, ka patiesi zīmēti cilvēki vai pareizi uztverti

apstākli ir raksturīgi nevien kādai šaurai apkārtnei, bet at-

kārtojas arī plašā pasaulē. Tāpat nav noslēpums, ka Pietūku

Krustiņā ir dažs apvidus saskatījis kādu no saviem darbinie-

kiem, vai arī kāds tur domājis atrast pats savu garīgo feīmetni.

Dzejas nozīme. Ka gleznotājs, smalkāk novērodams for-

mas, gaismu un krasas, mūs māca skatīties, tā dzejnieks, kā

smalkāks dvēseles pazinējs, mūs māca asāk aplūkot cilvēka
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garīgo seju un dzīves parādības. Gala iznākumā tad dzejnieka

skatītie teli sastāda īstu
~
tautas bilžu galeriju". Konkrēti cil-

vēki, mūžu nodzīvojuši, zūd no pasaules skatuves, bet dzejas
tēli, ja tos ir darinājusi mākslinieka roka, dzīvo ilgu mūžu un

sagādā lasītājam cienīgu un interesantu sabiedrību. Tas nav

retais gadījums, kur lasītāji, īpaši jaunākos gados, dzejnieka

tēliem jūtas fiziski ļoti tuvu.

Ja nu šiem tēliem ir izcilas īpašības, tad tās neapšaubāmi
iedarbojas arī uz lasītāju.

levērojami dzejnieki tāpēc ir tautas audzinātāji — pat tad.
ja viņiem nemaz nav nodoms lasītājus pamācīt.

Šinī sakarā izceļas jautājums, vai māksla var kalpot pa-

mācībai? — Parasti te saduras divi pretēji uzskati: Vieni

prasa mākslas pilnīgu patstāvību („mākslu mākslai!"), kamēr

otri pakārto mākslu dzīves vajadzībām (..mākslu dzīvei!").
Dzīve, protams, ir plašāks jēdziens kā māksla, kālab nevarēsim

mākslu atsvešināt no dzīves. Ja māksla nesniegtu roku dzīvei,
tad viņa būtu nenozīmīga rotalāšanās. No otras puses, māksla

arī dzīvē nozīmi iegūst tādā kārtā, ka viņa tur ienes tādus

spēkus, bez kuriem dzīve būtu nabadzīga. Tas nenotiek ar

tiešo pamācīšanu, kas tikai retos gadījumos ir dzejiska, bet

vairāk gan tādā kārtā, ka dzeja, līdzīgi citām mākslām, mūs

atsavina no ikdienas šauruma. Praktiskajā dzīvē allaž izejam

no jautājuma, vai un kādā veidā kāda parādība mums ir de-

rīga vai kaitīga. Zemkopis tīruma puķēs redz kaitīgas nezā-

les, bet bērns par tām gavilē viņu daiļuma dēļ. Tamlīdzīgi
plūdu briesmās parastais ikdienas cilvēks redzēs tikai bīstamu

uzbrukumu savam īpašumam, bet ja viņš varētu aizmirst

dzīves praktisko pusi, tad plūdi dotu iemeslu priecāties par va-

renām dabas ainām. (Salīdzini Plūdoņa ballādi „Palu laiks

Zemgalē".)

Dzejā izpaužas neatkarība no lietderības. Tur ir aplūko-

šanas prieks par esošo un notiekošo. Tādā ziņā īsts dzejnieks

arvien līdzinās bērnam, kas visu aplūko, par visu brīnās un

priecājas.
Sevišķi raksturīga tāda naīva brīnīšanas un priecāšanās

ir latviešu tautas dzejā. Tādēļ, tautas dziesmu cieņu nemazi-

not, tās var saukt par īstām bērnu dziesmām. Vērojot mē-

nestiņu ceļojam pa debesu velvi, tautas dzeja nemeklē kāda

izskaidrojuma tam, bet vienkārši izsaucas:

Dieviņ, tavu līkumiņu.

Ka nekrita zemītē!

Dzeja tā tad ienes pelēkajā ikdienā rotaļīgumu un jau-

kumu.

Dzeja un proza. Par rakstniecību runājot, mums jāizšķir

divējādi sacerējumu veidi: dzeja un proza. Parasti dzeju iedo-
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mājas sacerētu saistītā valodā, t. i. tādā.kas pēc būtības ir pie-

lāgota mūzikai. Turpretim ar prozu apzīmē visus tos sace-

rējumus, kas tādas valodas nav. Ir tomēr dzejas darbi, kas

sarakstīti prozas veidā, un otrējādi: var būt sacerējumi sai-

stītā valodā, kas pēc savas nozīmes ir nedzejiski. Piemēram,

mūsu tautas pasakas ir stāstāmas nesaistītā valodā, bet tās

pieder daiļliteratūrai jeb dzejai, tāpēc, ka nav sacerētas kādu

praktisku nolūku dēl. bet ir izaugušas no savu autoru stā-

stīšanas prieka.

No otras puses, varam kādu praktiskā dzīvē vajadzīgu vē-

stījumu izdarīt saistītā valodā: piemēram, veikalnieki var

dziesmās izsludināt savas preces. Tad tomēr, neraugoties uz

saistīto valodu, dzejas tur nebūs.

Vecos laikos, kad raksti vēl nebija attīstījušies, dzejošana

saistītā valodā bija nozīmīgāka kā tagad: mūzikai pielāgotie
vārdi vieglāk iespiedās atmiņā un tos varēja izpildīt arī dzie-

dot. Dziedamas ir bijušas daudzu tautu varoņu dziesmas

(epi) un tā no dziedāšanas uzglabājušās tautas atmiņā. Jau-
nākos laikos dzejas lietās atmiņa nav vairs tik nozīmīga, jo

raksts tai nāk palīgā. Tāpēc ir arī iespējams saistītas valodas

vietā lietāt nesaistītu. Epam tagadējos apstākļos, salīdzinot ar

romānu, kas lasīšanai ērtāks, nozīme ir mazinājusies. Zināms,
dēklamēt vai dziedāt varētu epu, ne romānu.

Ja tad nu gribam zināt, kas dzejai pieskaitāms, kas nē. tad

tautas sacerējumi var mums rādīt zināmu gaismu, jo tiklab

visiem pazīstamās tautas dziesmas, kas sacerētas saistītā va-

lodā, kā arī pasakās, kuru valoda ir nesaistīta, pieder dzejai;

un pieder tāpēc, ka šo sacerējumu galvenais mērķis nav mek-

lējams ārpus viņiem, bet kā dziesmas, tā pasakas sacerētas

aiz sacerēšanas prieka. Ja turpretim sacerējumi galvenā kārta

kalpo kādam citam uzdevumam, kaut arī morāliskai pamā-

cībai, tad tie nepieder dzejai, vai vismaz viņu dzejiskā vēr-

tība nav liela. Senāk jau bija parasts pat gramatikas likumus

latīņuvai vācu valodāsagrupēt dziesmas veida, kas tomēr dzeja

nebija. Tamlīdzīgi arī morāliskas pamācības, kā daži pantiņi

Stendera Mazajā Bībelē, nelūkojot uz dziesmas formu, var būt

īsti prozaiskas... Bet kur autoram ētiskie jautājumi ir sirds-

lieta, aizkustinādami viņa jūtu dzīvi, tur, protams, arī ētiskās

atziņas var būt augsti vērtīgs dzejas priekšmets. Te var pie-

minēt Ncikena un Apsīšu Jēkaba darbus. Un kas gan noliegtu,
ka Ijaba grāmatā, bet it sevišķi jaunās derības līdzībās ir re-

liģiski ētiskas atziņas, kas izteiktas vispilnīgākajā dzejas

formā.

Zinātniski darbi, kā matēmatikas vai gramatikas sacerē-

jumi, dzejai nepieder. Bet zinātniskiem sacerējumiem daž-

reiz var būt dzejiska nokrāsa: vēsturnieks par cilvēces at-



14

tīstību vai ģeologs par zemes veidošanos var runāt dzejiska
valodā. Parasti tomēr tādus darbus daiļliteratūrai nepieskaita.

Dzejas motīvi. Visu to, kas dzejnieku uz dzejošanu iero-

sina, tā tad īsti jemot dzejas saturu, varam apzīmēt ar

motīva vārdu.

Motīvu, protams, var būt ļoti daudz, bet tie ļaujas apvie-
noties lielākās grupās.

Pirmā vietā varētu minēt dabas motīvus. Tie se-

višķi stipri latviešu tautas dziesmās, jo senais latvietis ar dabu

bija cieši saaudzis. — Arājs dzirdēja cauru dienu cīrulīti pār

sevi dziedam. Tad arī nebūs ko brīnīties, ka daža tautas

dziesma runā par cīrulīti, mazputniņu, kas top par arājpuiša
simbolu. Ganu bērns kavējās no agra rīta līdz vēlam vakaram

ganībās, kur tam „rasinä kājas mirka, migla bira vainagā".
Bet saulīte tam ir „silta sildīties", un kad viņš dzied, tad meži

tam līdzjūtīgi atbild, — „mežu gali gavilēja". Klusajā svētdie-

nas rītā, no darba atpūzdamies, latviešu zemnieks ar sevišķu

patiku kavējas pie dabas spēku rotaļām:

Ūdens gāja ar akmeni

Svētu rītu kapāties:

Ūdens cirta akmenim.

Akmens galvu purināja.

Un lielais mežs ir dzīvības pilns, katrs koks tur runā

savā balsī:

Es upkāpu kalniņā
Meža balsis klausīties:

Oši, kļāvi gavilēja,

Vītoliņi vīvināja.

Tā un tamlīdzīgi daba paužas neskaitāmās tautas dzies-

mās. Un kur daba nav tiešais apdziedāšanas priekšmets, tur

latviešu tautas dziesmas no dabas smel neskaitāmas līdzības

ar cilvēku dzīvi:

Kā lācīši man zirdziņi.

Kā ozoli arājini;

Kā šūniņa man maizīte.

Kā bitīte cepējiņa.

Varbūt, sakarā ar šo vecu veco dabas mīlestību, kas pa-

rādās tautas dziesmās, arī mūsu jaunlaiku dzejnieki loti izcel

dabas motīvus. Lai atceramies tik Apsīšu Jēkabu gāršas ap-

rakstu Bagātos rados, Jaunsudrabiņa makšķernieka stāstus

vai Janševska darbus.

Bet sev vistuvākais ir cilvēks. Nevar būt dzejas, kur

neatspoguļojas cilvēka paša prieki un bēdas, darbi un nodomi.

Pat tur, kur šķietami ir apskatīta daba, skan līdz kāda dvēseles

stīga. Piemēram, dzied dziesmu par meža zvēriem:



15

Kas briedim, kas lācim

Mežā kāra šūpulīti? —

Lieli vīri izauguši.

Nešūpoti, neauklēti.

Bet neizteiktā veidā skan līdz mātes rūpes par bērniņiem,

kas nevar vis kā brieži vai lāči izaugt nešūpoti, neauklēti.

Tā arī dabas motīvos daudzkārt slēpjas gaišāk vai negai-
šāk saskatāmi motīvi no cilvēku dzīves.

Kādi motīvi nu zīmējas uz cilvēku pašu? Centrālo vietu

te iejem mīlestība. Jaunākajā literātūrā šis motīvs ir tik

stiprs, ka pret viņu parasti paliek ēnā visi citi jautājumi.Rakst-

nieku darbiem, īpaši drāmā, nav panākumu, ja sacerējuma
centrālā vietā nestāv mīlestība. Arī tautas dziesmas jau pa-

zīst mīlestības motīvu un zina vēstīt, kā tautietis pārved sētā

līgaviņu, tomēr ar dzimuma mīlestību tur līdzsvarojas daudz

citi dzīves apstākli.
Blakus jauniešu mīlestībai tautas dzeja ar lielu sirsnību

tēlo tēva, mātes lielo gādību par bērniem un tāpat bērnu god-

bijību pret vecākiem. Šīs attiecības sevišķi parādās tai ga-

dījumā, kur bērniem trūkst vecāku aizvēja. Tālab tik sirsnīgas

ir sērdieņu dziesmas:

Trīs reizītes aptecēju

Tēva kapu raudādama:
Te gul mani mīli vārdi,

Padomiņa devējiņš.
Trīs reizītes aptecēju
Mātes kapu raudādama:

Te gul mani mīli vārdi.
Villainīšu audējiņa.

Ne maza loma literātūrā pieder audzināšanas mo-

tīvam, kas nav tā saprotams kā audzināšana vecāku mājās

vai skolā, bet tai plašākā nozīmē, ka cilvēku audzina arī sa-

biedrība.

Vēl biežāk dzejai jāpieskaras saimnieciskiem vai

sabiedriskiem jautājumiem, jo katrs cilvēks stāv sakarā

ar savu apkārtni. Jau tautas dzeja runā par attiecībām kai-

miņu vai kungu un zemnieku starpā, bet jaunākajā laikā sa-

biedriskiem un saimnieciskiem jautājumiem pieder sevišķi

liela vieta. Minēsim te Blaumaņa Andriksonu, Kaudzīšu Mēr-

nieku laikus. Niedras Līduma dūmos v. c.

Domātājs dzejnieks neaprobežojas ar saviem personīgiem
pārdzīvojumiem vai sabiedriskiem jautājumiem vien. Viņa ap-

ceres spārni paceļas arī prātniecības un reliģijas, ētikas aug-

stumos. Taisni tajos dzejas darbos, kas savu vērtību patu-
rējuši gadu tūkstošos, ir meklētas atslēgas mūžības jautāju-
miem. Latviešu literātūrā gan trūkst kādu lielāku darbu, kuru
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pamatā būtu tamlīdzīgi motīvi, bet tai virzienā iet, piemēram
Poruks.

Gaisma laistās dažu dažādi, bet varavīksnei ir tikai sep-

tiņas krāsas. Tā arī dzīve vai dzīves parādības ar visu savu

bagātību grupējas aprobežotā motīvu skaitā. Pieminēsim te
kādus no tiem. kam arī latviešu literātūrā ir sava vēsture:

Pazudušais dēls nav vien jaunajā derībā, bet arī

Blaumaņa drāmā.
Paaudžu attiecības paužas tā paša autora In-

drānos.
Šķīst siržu ļaudis, sākot ar pasakām par balto vī-

riņu un trešo dēlu. ved pie Poruka tēliem, Raiņa Antiņa v. c.

„Kaut es zinātu tos vārdus!..." Jau agrāk minējam, ka

dzejnieka darbs nav rotaļa, jo lielākie dzejas darbi prasa pa-

matīgas studijas. Bet arī mazāki darbi nāk ar savām prasībām',

jo dzejniekam ir jāpārzina sava amata technika. Romānu
autori nereti pavada ilgu laiku svešās zemēs, fabrikās, archī-
vos, iedziļinādamies tos apstākļos, kuros notiek dzejas darbība.

Rūpība ir vajadzīga arī darba izteiksmē un dzejas formā.

Ir pazīstama patiesība, ka Blaumanis esot „mīlējis savus tei-

kumus". Ar to ir sacīts, ka viņam nav vienalga, kā domas iz-

teiktas, bet ka viņš grib atrast vārdus, kas pilnīgi atbilst do-

mām. Brigadere šo vārdu meklēšanu apliecina dzejā:

Kaut es zinātu tos vārdus.
Vārdus, kas kā asmens dzel,
Kaut es zinātu tos vārdus,
Kas no kapiem ārā cel._
Kā tos zvanus nogremdētos.
Kas no baltām pilīm skan.

Gaismā saukt? —
šos vārdus svētos

Mūžu mūžos meklēt man.

Rūpība ir vajadzīga katram dzejas darbam, bet sevišķi

tur, kur tie sacerēti saistītā valodā. Tur panta iekārta, ritms,

atskaņas uzliek dzejniekam īpašas techniskas saistības, un dze-

jas darba gatavība prasa lielu darbu. Izteiksmi kaut vismazā-

kajā mērā pārgrozot, izgaist viss dzejas burvīgums,. Iedomā-

jieties tikai vārdu pārstatīšanu kādā tautas dziesma!

Tāda dzejas technika dzejniekam sevišķi nepieciešama tad,

ja vina darbs nav brīvs sacerējums, bet t u 1 k o j u m s, kas

prasa, lai tēvu valodu un viņas izteiksmes līdzekļus pielāgotu

svešajam sacerējumam un viņa mākslas formām.

Orīģinālsacerējumu radīdams, dzejnieks mākslas formu

var izvēlēties pats, bet tulkojot jāpiemērojas dotajai_ formai,

kas dažureiz apgrūtina tēvu valodas lietašanu. Tada reize

dzejniekam var palīdzēt tikai pilnīgi izkopta valoda un ievin-
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grināšanās dzejas veidos. Piemēram, Gctes Fausta tulkojums

latviešu valodā bija iespējams tikai tādēļ, ka Rainim bija ne-

vien dzejnieka dāvanas, bet netrūka arī vajadzīgas izglītības

valodas lietās, prātniecībā un dzejas veidos.

Salīdzināšanai te viens paraugs no Raiņa tulkotā Fausta:

Gö te m:

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick,

Im Tale grünet Hoffnungs-Glück;
Der alte Winter, in seiner Schwäche,

Zog sich in rauhe Berge zurück.

Rainim:
Jau strautiņi čalo no ledus brīvi,

Jau ziedoņa smaidiem dzīvība modās;

Pa ielejām zaļo un cerība rodas!

Un vecene -ziema, apnīkstot dzīvi.

Uz kalniem un gravām atpakaļ dodas.

Tā tad dzejniekam jāpazīst dzejas līdzekli. Un par tiem

gribam runāt nākamā nodaļā.

II. Stilistika.

Stils. Senās tautas rakstīja uz vaska tāfelēm ar irbuli.

Irbuļa vilcieni dažādiem rakstītājiem bija dažādi; izlikās, itkā

katrs rakstītājs lietātu īpašu irbuli. Tā kā irbuli grieķiski
sauc par stilu, tad varēja arī teikt, ka rakstos parādās autora

stils. Tā tad stils sākumā nozīmēja rakstāmo daiktu, bet

vēlāk kļuva par rakstīšanas veida jeb īpatnību apzīmējumu.

Arī latviešu valodā ir atrodams līdzīgs teiciens: Dzird sakām

par kādu cilvēku, ka tam esot „asa spalva". Spalva var būt

asa vispirms burtiskā nozīmē, t. i. tad, ja ar to var vilkt smal-

kas, noteiktas svītras. Bet tagad par ~asu spalvu" parasti runa

tai gadījumā, ja runa ir par autora spēju domas labi sakārtot

un izteikt.

Stilistika tad nu būs mācība par raksta jeb izteiksmes

īpatnībām. Galvenā kārtā tās, kā jau agrāk minēts, atkarīgas

no autora personības, bet ir arī izteiksmes līdzekli, kas lielākā

vai mazākā mērā atrodami visu dzejnieku daiļdarbos. Mums
te jārunā par daiļdarbustila līdzekļiem.

Metafora.Vilciņškauca šiliņā.Kalpaķēves gaidīdams.Kauc, vilciņ,vainekauc,Kalpamķēve maciņā. (T. dz.)

Metafora

Vilciņš kauca šiliņā.
Kalpa ķēves gaidīdams.

Kauc, vilciņ, vai nekauc,
Kalpam ķēve maciņā. (T. dz.)



18

Šai dziesmā ir apgalvots, ka kalpa ķēve atrodas makā.

Neviens sapratīgs lasītājs gan tam vientiesīgi nenoticēs. Kā
tad nu tāda izteiksme izskaidrojama? —

Acīm redzot, ķēve te

nav saprotama parastā nozīmē, bet ir kautkas cits: kalps ir

savu ķēvi pārdevis, un tagad tās vērtība spožu naudas gabalu
veidā atrodas viņa makā. Bet tā kā vilks gaida ķēvi, tad,

tālākos locekļus mūsu domu pavedienā izlaizdami, mēs neru-

nājam par pārdošanu, par naudu, bet sakām īsi, ka ķēve ir

makā, t. i. vilkam nav vairs pieejama.

Dzejā nu loti bieži satiekam tamlīdzīgu izteiksmi, kur

vārds nav lietāts parastajā nozīmē, bet apzīmē ko citu. Var

arī sacīt, ka tādos gadījumos vārds lietāts „p ā m c s tā" jeb

„m c t a f o r i skā" nozīmē (metafora nozīmē pārnešanu).
Metafora izceļas it sevišķi tad. ja samaina vārdus no divi

dažādām izteiksmēm, apmēram tā, kā kad pārstatītu locekļus

proporcijā:

Nāciet, ļaudis, skatīties,

Kur tek Ventas kumeliņš!
Pret bangām stāvu lēca,
Abējpus sviedri tek. ( T- dz.)

Kādas puisim attiecības pret zirgu, tādas ir Ventas zvej-

niekam pret laivu. Ja nu tagad otrā pusē laivas vietā liek

pirmās puses jēdzienu zirgu, tad dabūjam metaforisku izteik-

smi: Ventas zirgs jeb kumeliņš. Tas vairs nav lietāts tiešā

nozīmē, bet attiecināts uz citādu priekšmetu aploku.

Kālab metafora dzejā vairāk izplatīta kā prozā? Jā, pie-

mēram, sakām „Ventas kumeliņš", tad kumeliņš ir tāds priekš-
stats, kas mums stāv tuvāk kā laiva. Straujā runā, īpaši tada,

kur izpaužas cilvēka jūtas, runātājam itkā nav vaļas meklēt

pec jauna vārda jaunai parādībai. Bet viņš to apzīmē ar vai-

rāk pazīstamu nosaukumu, kas vajadzībai īsti vai pilnīgi vis

neatbilst. Tāda izteiksme tomēr nav ievērojama ar savu ne-

pilnību, bet gan ar daiļumu, jo, tādējādi izteicoties, mēs rādām,
ka runa ir notikusi pacilātā gara stāvoklī, kur nav vaļas daudz

domāt un apsvērt. Tad arī lasītāja jūtas dabū stiprāku iero-

sinājumu.

Prozas rakstos no pārnestās izteiksmes parasti izsargās,

jo tie negrib iedarboties uz mūsu jūtām, bet izteikties tik

skaidri, cik vien tas mūsu domāšanai iespējams.

Metaforas padara valodu ..gleznainu", bet nav Mētājamas

pārāk bieži. lespaids ir noteiktāks, ja autors nelēkā no vienas

gleznas uz otru. Labs paraugs ir Fūrekera vakara dziesmās:

Viņš pie dvēseles mūs svētīj's,

Šķīstīj's, vētīj's;
Mums bij skaidriem graudiem būt,
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Zaļot, augt, uz augšu cerēt,
Lieti derēt,

Augļus nest un svētiem kļūt.

Metafora te saskatāma tādā zinā, ka cilvēka vietā ir no-

likts grauds. Bet viss pants kavējas tādos priekšstatos, kas
attiecināmi uz grauda mūžu tīrumā. Šos priekšstatos ir da-

bīga sakarība un vienība, kamēr neapdāvināti dzejnieki, gri-

bēdami tapt „gleznaini", neveikli sajauc dažādas priekšstatu

rindas.

īsti jemot, metafora slēpjas katrā mūsu teicienā, jo par
saviem garīgiem pārdzīvojumiem runājam ar vārdiem, kas

jemti no ārpasaules jēdzieniem. Piemēram: Sirds „s ap 1 o k",

t. i. izbīstas. Te notikums dvēseles dzīvē ir pielīdzināts pa-

rādībām dabā: Pie zemes pieplok vajāti kustoņi; savu spēku
zaudēdami saplok ūdensplūdi v. t. t. Bieži saka: sirds pa

kaklu „kā p j" ārā ... īstā nozīmē par kādu kāpšanu nevar

būt runa, bet cilvēka sirds dusmu brīdī ir pielīdzināta trako-

jošiem elementiem, kas neatvairāmi kāpj, kā, piem., augoši
ūdensplūdi.

Plūdonis cilvēka garīgo atjaunošanos attēlo šādiem

vārdiem:

Kur brīvi domas spārnos ceļas!
No krūtīm kusis saltais sniegs;
Un jaunudzīvību sirds smeļas ...
Kāds dzīvot, strādāt, mīlēt prieks!

Teicieni, ka domas spārnos ceļas, no krūtīm kūst sniegs
un sirds smeļas dzīvību, ir metaforiski.

Var notikt arī tā, ka mēs, aprakstot parādības ārējā pa-

saule, lietajam tos jēdzienus, kas īstenībā atbilst mūsu gara
dzīvei. Plašāk tas notiek tā, ka mēs dzīvniekiem, stādiem

vai nedzīvas dabas lietām piešķiram tādas īpašības un spējas,

kas ir personām. Tad izceļas metaforas paveids — perso-

nifikācija:

Ābelīte Dievu lūdza,
Lai ved meitu šoruden:

Visi zari nolīkuši,

Dzīpariņus kaltējot. (T. dz.)

Dieva lūgšana iespējama tikai cilvēkiem. Bet latvietis,
redzēdams līkstam ābelītes zarus no daudzajām dzīparu ro-

tām, iedomājās, cik viņai grūti, un tādēļ tā, tāpat kā cilvēks

grūtos brīžos, lūdz Dievu.

Arī modernajā dzejā bez personifikācijas nav iedomājams

gandrīz neviens dzejas pantiņš. Paraugam:
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Pelēkiem riteņiem

Brauc zirneklis pa pļavu.
Sarkanām pastalām
Bradā saule pa kļavu.
Brēc izkapts tīrumā:

Labs rīts, labs rīts!
Un auziņām — māsiņām

Zeltzīļu vaiņagi trīc. (Fr. Bārda.)

Man zaļi lauki pretī smaida. (Poruks.)

Bērzs jau ar starp tumšiem jumtiem

Paceļ savu zaļo galvu.

Visas sirdis top kā bērni,

Koki gaida saldu balvu. (K. Skalbe.)

Autiem klāta baltu baltiem

Daba maigu miegu snauž.

Ziemas saule stariem saltiem

Tumšās sila priedes glauž. <R- Blaumanis.)

Personifikācija un metafora vispārīgi ir jau vārdu kārtās.

Pats par sevi saprotams, ka galdam vai gultai kā nedzīviem

priekšmetiem nekādas kārtas vai dzimuma nevar būt. Bet no

laika gala ar galda vārdu mums saistās tāds priekšstats, itkā
tas būtu vīriešu dzimuma, kurpretim gulta —

sieviešu. Tāpēc

ari ābele latviešu tautas dziesmās ir māmiņa, pie kuras pie-

glaužas bārenīte, bet bērzu iedomājas kā jaunu puisi. Ozols

atkal ir stiprs vīrs. Tādējādi mēs, kuru katru lietas vārdu pie-

minēdami, to apbalvojam ar kārtu, kas tad ir personifikācija.
Biežā lietāšanā metaforas „nodilst": mēs vairs tās kā

metaforas neuztveram. Piemēram, teicienā «pērkons sper"
ir pērkonam piešķirta darbība, kas īsteni raksturīga kusto-

ņiem, sevišķi zirgam. Tā tad runāt par pērkoņa speršanu
nozīmē izteikties metaforiski. Bet tādu teicienu esam tik bieži

dzirdējuši, ka te vairs nekādu gleznainību neizjūtam un par

pārnesto valodu nerunājam. Dzejnieka māksla tad nu parādās

spējā aprastās metaforas atdzīvināt un atrast jaunas.

Salidzinājumi.

Parallēlisms. Metafora, kā jau teicām, izceļas, sajaucot
dažādas izteiksmes: bet ja divi izteiksmes, kas formas vai sa-

tura ziņā ir radniecīgas, nostāda vienu otrai blakus (p a r a 1
-

lēli), tās nesajaucot, tad izceļas parallēlisms:

Ieva, ziedus izkārusi.
Qaida pilnu mēnestiņu;

Māsa pūru pielocij'se
Gaida tautas atjājam. (T. dz.)
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Dziesmas pirmā puse te runā par ievu, otra —

par māsu

jeb tautu meitu. Bet vēstījumi par abiem priekšmetiem kā

saturā, tā izteiksmē ir radniecīgi.

Parallēlisms ir latviešu tautas dziesmās visparastākais
stila līdzeklis. Arvien tādos gadījumos dziesmas pirmā puse

runā par dabas parādībām, bet otrā
— par cilvēkiem.

Sak', saulīte, vējiņam
Netraukt ziedu ūdenī.

Sak', Dieviņi, ļautiņiem,
Nemīt vāju kājiņām.

Visapkārt melni alkšņi.
Vidū zaļš ozoliņš;
Visapkārt laužu mēles,
Vidū mans augumiņš.

Jaunu laiku dzejā parallēlisms retāk atrodams.

Ir daudz pie debesīm zvaigžņu,

Un katra savādi mirdz.
Ir daudz uz pasaules laužu,

Un katram savāda sirds. (• Poruks.)

Pārveidots parallēlisms saskatāms tos gadījumos, kur

viena izteiksme otru pārlabo, bet abas ir savā starpā rada:

Es šķitu saulīti

Nogājušu, —

Māmiņa mīlā

Nomirusi.

Es šķitu lietiņu
Nolijušu, —

Bērniņi mīļie
Raudājuši. (T. dz.)

Šķitu, ka lietutiņš līstot

Karsti pār vaigiem man skrej, —

Māmiņas sirds, pušu plīstot,

Degošas asaras lej. (Plūdonis.)

Salīdzinājums. Parallēlismā ir noliktas abas izteiksmes
blakus, bez jebkādasavienojuma. Bet jašādas izteiksmes sa-vienotas ar kādu salīdzināmu saikli(kā, tā, tāpat v. c), tadrodas salīdzinājums:Līgo saulelaunagā,Nolaunagavakarā.Tā līgojabrāļu māsa,No druviņas druviņā.

blakus, bez jebkāda savienojuma. Bet ja šādas izteiksmes sa-

vienotas ar kādu salīdzināmu saikli (kā, tā, tāpat u. c), tad

rodas salīdzinājums:

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā.
Tā līgoja brāļu māsa,
No druvinas druvinā.
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Tā gaidīju vedekliņu,
Kā saulīti uzlecam.

Tā ienāca istabā,
Kā pagale dzirkstīdama. (T. dz.)

Ar saikļa „kā" palīdzību dažreiz kādu priekšmetu vai pa-
rādību vienkārši salīdzina ar otru:

Kā smildziņa man' māsiņa,

Kā rasiņa villainīte.

Salīdzinājuma paraugi jaunlaiku dzejā:

Es veros jaunībā savā

Kā zilā ezerā. (K. Skalbe.)

Gurdiem spārniem
Nāca domas,
Kā aizkusuši gāju putni,

Kas uz dusu skrien. (Plūdonis.)

Allēgorija. Atsevišķu vārdu vai teicienu lietādami pār-
nestā nozīmē, runājam par metaforu. Bet ja plašāks dzejas

posms kādu lietu apzīmē ar neīstu vārdu, likdams mums īsto

nozīmi itkā minēt, tad runājam par allēgoriju. Kristīgos rak-

stos daudzkārt runā par Ciānu vai jauno Jeruzalemi, kur ir do-

māta Dieva valstība. Prasāms ir, lai allēgorija sevi attaisnotu,
tas ir, lai viņa būtu pietiekoši caurredzama. Allēgorija plaši
sastopama latviešu tautas dzejā:

Liepa auga Liepājā,
Ozoliņš Klaipēdā
Pati liepa aizlīgoja
Pie Klaipēdas ozoliņa.

Te gan nav nekāda personifikācija, bet vienkārši ar ozolu

un liepu jāsaprot puisis un meita.

Gluži tāpat saprotama dziesma, kur dēla māte uzmudina

nākošās vedeklas māti:

Celies agri, meitu māte,
Tev liepiņa jāpušķo;
Es ozolu appušķoju
Gaismiņā cēlusies.

Citreiz tautietis, līgavas meklētājs, ir vanadziņš, kas var

uzbrukt jaunu meitu, —
irbīšu pulkam:

Es redzēju irbju pulku
Aiz kalniņa rotājot.
Dod, Dieviņi, miglas rītu,

Uzlaidīšu vanadziņu.

Allēgorijas ir rada mīklām, kam bijusi liela nozīme

senatnes tautu dzīvē. Ir nostāsti, ka dažkārt miklu atminē-
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šana vai neatminēšana saistījusies ap minētāja dzīvības un

nāves jautājumu. Mīklu minēšana ir asinājusi prātu un at-

miņu. Latviešu mīklu paraugi:

Divi zili balodīši apakš zemes lidinās. (Lemeši).
Stirna skrien, pēdas zūd. (Laiva uz ūdens).
Dievs dod nakti, dabūšu gulēt! (Durvis).

Linājā mēnestiņš. (Sakta).
Melns lakats, zaļas malas. (Tīrums).
Mežā dzimis, mežā audzis, mājā nāk lamāties.

(Vāle).

_

Allēgorija bieži lietāta jaunlaiku dzejā. Minēsim Plūdoņa

poēmu Uz saulaino tāli. Raiņa Miera līdzējus v. c.

Atkārtojums.

Ja dzejas darba kada vietā atkārtojas viens vai vairāk

vardu, tad rodas atkārtojums. Atkarībā no tā, kas un

ka atkārtojas, atkārtojumam var būt vairāk veidu:

1. Dubultojamu dabūjam, ja atkārtotie vārdi stāv blakus:

Klusi, klusi dziesma skan ...

Tāli, tāli pulkstens zvan".
—

(Plūdonis.)

Nebrauc dikti, nebrauc dikti,
Tie nav tavi kumeliņi. (T. dz.)

2. JĶēde ir raksturīgs atkārtojuma veids latviešu tautas

dziesmas:

v ļ
(Neviens mīļi tā nebrauca,

' (Kā brauc brālis ar māsiņu:

2
/ Ik ierauga ievas ziedu,

' I Ik piegrieza kumeliņu,

3
(Ik piegrieza kumeliņu,

'(Lai māsiņa puškavase (pušķojās),

.
(Lai māsiņa puškavase

' \ Ievas ziedu baltumiņu,

r (Ievas ziedu baltumiņu,

' IMagoniņas kūplumiņu.

Ja dziesmu sadalām ik pa divi rindām (1., 2., 3., 4., 5.),
tad, sakot ar trešo, katrs dalījums iesākas ar to rindu, ar ko

iepriekšējais beidzies. Un tā atsevišķie posmi tiek itkā ķēdē

saistīti. Šim atkārtojumam svarīga nozīme atsevišķu dzejas

posmu saistīšanā. Ja ņemtu otro un trešo posmu un izteiktu

tos bez atkārtošanas, tad tas tā skanētu:
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9 j Ik ierauga ievas ziedu,
Uk piegrieza kumeliņu:

3. Lai māsiņa pušķojās.

Bet tādu iekārtu, kā vēlāk redzēsim, mūsu tautas dziesmas
necieš. Tur arvien dziesma dalās divrindu posmos. Tomēr

trešajā rindiņā izteiktā doma ir svarīga. Lai to piesaistītu

iepriekšējai daļai, lietā ķēdi.

Pakare ir otrs atkārtojuma veids, ko vislabāk vērojam lat-

viešu tautas dziesmas. Te iepriekšēja posma beigas (ne visa

rinda!) atkārtojas nākamā posma sākumā:

Jūra krāca, jûŗa brēca,
Ko tā jûŗa ierijusi?

Ierijusi zelta laivu,
Div' sudraba īrējiņus.

Pakare ļoti radnieciska ķēdei. Atšķirība tā, ka ķēde dod

uzsāktām domām turpinājumu, bet pakare iesāk jaunas domas.

Kamēr ķēdi atrodam tikai dziesmās, pakare raksturīga arī pa-

sakām:

Anafora ir posmu sakuma atkārtojums:

Es tavu sāpju tumšā vara,
tīs dzelons tavām dvēsles mokām,

Hs tava zilā pavasara,

līs ziedoņvējš ar puķu rokām. <Fr- Bārda.)

Te katra rinda sākas ar vārdu ..es".

Tāpat:
Jūrā eimu, jūrā teku.

Jūrā man daudz vajaga:

Jûŗä mani mieži, rudzi,

Jūrā bēri kumeliņi. (T. dz.)

Nav labi, ja anafora izplatās par daudz lielos apmēros:

Dzejas posmu sākuma bezmērīga atkārtošanās drīz vien no-

gurdina. Visdabīgāk ir, ja atkārtošanās notiek trīs reizes.

Šāda triju posmu anafora latviešu tautas dzejā saistās ar tā

saucamo līdzsvara figūru:

Griķis sēju, griķis pļāvu,
Griķits laba labībiņa.
Lēts bij kult, lēts bij malt,

Lēts putriņu izvārīt.

Veldē rudzi, veldē mieži,

Veldē visa labībiņa.

Šos piemēros anaforas pirmie divi posmi pēc sava lieluma

ir vienādi, bet trešais taisni tik liels, kā pirmie divi kopā. Tas
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itka līdzsvarojas ar pirmiem divi posmiem. To varētu arī ma-

temātiskā formulā uzrakstīt:

1. posms + 2. posms — 3. posms.

Var gadīties, ka līdzsvara figūrai ir vēl ceturtais loceklis,

tad tas pēc sava lieluma līdzīgs visiem trim iepriekšējiem kopā:

l. posms + 2. posms + 3. posms — 4. posms.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņš.

Gulēt gāja meitu māte

Ar savām meitiņām.

še visos piemēros anaforas mazākais posms ir pusrindas

garumā. Bet tas var būt arī vesela rinda. Tādā gadījumā nā-

košie posmi attiecīgā kārtā paplašināsies:

Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķiramies,
Ar Dieviņu lai palika
Šī svētīta istabiņa.

Līdzsvara figūra latviešu tautas dziesmās izplatīta arī bez

anaforas:

Dieva zirgi, Laimas rati.
Saules meita vedamā.

Rudziem kalni, miežiem lejas.
Bitēm zaļi ozoliņi. 4
Tēvs vēlēja, māte liedza,

Tautiets lūdza raudādams.

Lai anaforu pamanītu, tad atkārtotie sākumi nedrīkst at-

rasties pārāk tālu viens no otra. Pretējā gadījumā jāatkārto
ne vairs kāds rindas vai pusrindas sākums, bet vesela rinda.
Tā Fr. Bārda Skaidu spilvenā ik pēc četriem pantiem iesāk ar

rindu:

„Bet kad svētais sargs reiz mieru sauks ..."

Epifora ir posmu beigu atkārtošana:

Lai bij vārdi, kam bij vārdi,
Man pašam stipri vārdi. (dz->

Cīruļam skaista dziesma

Līdz pašam rudeņam.
Tautiešam mīļi vārdi

Līdz pašam rudeņam. (T- à>

Nakts sapni tam sapņot zem rozēm,

Lielajā mierā tam ieiet zem rozēm.

(A. Keniuš.)
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Epiforai radniecisks ir refrēns. Par refrēnu sauc skanu

vai vardu kopojumu, kas atkārtojas dzejas posmu beigas, bet

stāv ārpus īstenā dzejas satura. Piemēram,Raiņa Veļu laikā:

Melna veļu laiva naktī brauc,

Zilas vēju airēs rakstā klaudz:

Daudz, daudz, vēl daudz ...

Lēni veļu upe viļņus trauc,

Sarkanmelnas putas veļi jauc. —

Daudz, daudz, vēl daudz
...

Tilpums veļu laivai pilnam krauts,

Dzīves sējums veļu pļaujā pļauts. —

Daudz, daudz, vēl daudz ...

Balsis veļu upē žēli sauc,

Krastā veļu vilki gari kauc.
—

Daudz, daudz, vēl daudz ...
u. t. t.

Ja te atmestu atkārtojamo ..daudz, daudz, vēl daudz", tad

dzejas saturs nemaz nebūtu mainījies. Kāda tad nu refrēnam

nozīme? — Viņš palīdz izjust dzejas darba vispārējo noskaņu.

Plūdoņa ballādā Dūkņu silā pēc katra panta atkārtojas biedinā-

jums: „Nesper kāju, dēls, kāju tai silā!" Tas pats autors ba-

lādā Uz jūras par refrēnu liek baigu priekšstatu pilno rindu:

„Mella ēna ar izkapti gaida."
Tautas dziesmās refrēns dažādu nesakarīgu skaņu veidā

ierodas tad, ja dziesmas nevis teic, bet dzied:

Laimiņai pavaicāju,

Kam labāka dzīvošan'?

Trai ridi, trai ridi, trairai ridi,
tradi ridi rā, rai rai rāl

Meitiņām!, māsiņām!, —

Tām labāka dzīvošan'.

Trai ridi, trai ridi... u. t. t.

Epitets.

Dzejas valodā liela nozīme ir epitetam. Tīri gramatiski

jemot, epitets nav nekas cits kā apzīmētājs. Bet ne katrs ap-

zīmētājs var būt epitets. Piemēram: „Bija divi brāļi, viens ba-

gāts, otrs nabags. Bagātais brālis bija skops." Te apzī-

mētājs „b a g ā t a i s" piešķir brālim tikai kādu nejaušas dabas

parādību, bez kādas stilistiskas nozīmes. Bet ja tautas dziesma

izsaucas: „Ai bagāti ziemas svētki!" tad tūliņ jūtam, ka še
tas pats vārds piešķir apzīmējamam priekšmetam sevišķu cē-

lumu un svaru. Tas pats būs, ja salīdzināsim «rakstītus
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burtus"" un «rakstītas kamanas." Pirmajā gadījuma apzī-

mētājs palīdz tikai nosaukt kādu burtu sugu, t. i. tādu, kas nav

mēchanski iespiesti, bet cilvēka roku rakstīti. «Rakstītas ka-

manas" turpretim nemaina kamanu vārda nozīmi, bet piešķir

tām sevišķu daiļumu, izceļot raksturīgās pazīmes.

No šejienes tad nu var teikt, ka epitets ir tāds apzīmētājs,

kas, apzinīgi lietāts, piešķir apzīmējamam priekšmetam cēlumu

un nozīmīgumu. Latviešu tautas dzejā ir sevišķi liela epitetu

bagātība. Pats daiļākais te ir tas epiteta veids, kas ir salikte-

nis un stāv kā pielikums apzīmējamam vārdam.

Alutiņi, rudaciti,

Neb' es tavu stiprumiņu.

Kaņepīte, gaŗaudzïte,
Gaŗa auga vasarā.

Daugaviņa, melnacīte,
Melna tek vakarā,

v. tml.

Sevišķi daudz līdzīgu epitetu attiecināts uz zirgu:

Kumeliņi, ripainlti,
Kumeliņi, baltkūjīti,
Kumeliņi, baltsarīti,

Kumeliņi, baltspalvlti,

Kumeliņi, delverīti,
Kumeliņi, lielvarīti,
Kumeliņi, lielnaudīti v. c.

Epitets mums dod iespēju iedziļināties tos laikos, kuros
dziesma cēlusies. Tas palīdz arī dziļāk izprast tā dzejnieka

dvēseli, kas šos epitetus lietā, jo gribot negribot tiklab latviešu
tautas dziesmu sacerētājs, kā arī jaunlaiku dzejnieks ir spiests

izvēlēties tādus epitetus, kas atbilst viņa apkārtējās dzīves ap-

stākļiem vai arī raksturo autora dziņas. Piem., ja tautas

dziesma runā par «dārgas naudas kumeliņu", tad tā var at-

tiekties tikai uz tiem laikiem, kad nauda bijusi pazīstama.
Bez jau minētajiem stila līdzekļiem, dzeja cienī arī dažus

citus, no kuriem te kādus minēsim:

Latviešu tautas dzejai raksturīga pamazināmās formas

(deminutīva) lietašana. Pat Dieva nosaukums ir daudzkārt

lietāts pamazināmā formā (Dieviņš):

Nāc, Dieviņ, pats apraugi,
Kāda mūsu dzīvošana.

Vai:

Mīļš Dieviņš kalpu gāja.
Mīļa Māra kalponīti.
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Pamazināma forma der mīlināšanai un glaimošanai, kālab

tā iecienīta lūgumā un uzrunā:

Māmiņa mīlā.
Laid meitas gulēt.

Brālīt, manu mīlamo.

Tevi turu ticamo.

etc.

Paraša lietāt dēminūtīvu t. dz-mās ir tik stipra, ka pat

tādi jēdzieni, ar kuriem nekāda mīlināšanās nevar būt, dabū

pamazināmo formu:

Ne es tava laime biju,
Ne ar tava nelaimīte.

No kariņa pārnākdams v. c.

Nav ieteicams dēminūtīvus līdzīgā mērā kopt arī jaun-
laiku dzejā, bet aprobežoties ar tiem gadījumiem, kad pamazi-

nāmā forma tiešām apzīmē ko mazu vai mīļu.
Cita stila pazīme tautas dziesmās ir pagātnes lietāšana

visu citu laiku vietā:

Arājiņi, ecētāji.

Dzeniet garus birzumiņus,
īsa bija šī vasariņa.
Zemu dzied lakstīgala.

Šai dziesmā varētu domāt, ka runa ir pār pagājušiem lai-

biem („bija"), bet blakus stāvošā izteiksme „zemu dzied lakstī-

gala" rāda, ka vasara būs īsa. Tā tad pagātnes forma „bija"
še stāv nākotnes vietā. Pēc šī parauga ir pagātne neskaitā-

mās citās tautas dziesmās lietāta tagadnes vai nākotnes no-

zīmē, kas protams, jaunlaiku dzejā nav ieteicams.

Latviešu tautas dzeja, tāpat kā labākie paraugi klasļskajā
(grieķu un latīņu) dzejā, mīl kādu posmu noslēgt ar plašākiem

vārdiem, izvairīdamās no vienzilbju vārdiem:

No viena zariņa
Uz otru trešu, —

Es pati irbīte

Lēkātajā.

Tas varētu tā izskaidroties, ka mazāks vārds posmu bei-

gās paliktu nepamanīts, kamēr vārds ar vairāk zilbēm dod pos-

mam stipru noslēgumu.
Raksturīga dzejai vispār, bet it sevišķi latviešu tautas

dziesmām, ir tā sauktā elipse, kas pastāv loģiski vajadzīga
vārda vai teikuma daļas izlaišanā. Piem.:

Ik šūplī ielikdama;

„Guli, kalpa līgaviņa!"
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Te ir domāts, ka māte, bērnu šūplī likdama, vienmēr

saka augšējos vārdus. Dziesma tomēr vārdu sacīt ir izlai-

dusi, jo sakars ļauj izteiksmi saprast arī bez tā. Dzīvā

sarunā mēs daudzkārt atlaižam nost pat pašas galvenās tei-

kuma daļas, jo runai līdztekus iet vaibsti un kustības, kas at-

vieto izlaistos vārdus un padara izteiksmi dzīvāku, straujāku:

Gans saimnieku ieraudzījis — mežā!

Domāts tas tā, ka gans aiz bailēm ātri ieskrien mežā.

Bet, vārdu ..ieskrien" atlaizdami, ātro bēgšanas procesu

esam sevišķi raksturojuši. Prozas rakstos elipse iespējama ti-

kai tur, kur izteiksme top dzejiska.
raksturo vieglums un labska-

nība. Vieglums, starp citu, prasa, lai nebūtu sakrauti nepārre-
dzamā laidā lietu vārdi. īpaši genetīvu virknes. Kur runājot

galvenā kārtā jādomā par to, lai izsakāmies juridiski asi. tur

dažreiz no tādām genetīvu virknēm nevarēsim izvairīties. Tā,

piemēram, apzīmējot kādas organizācijas nosaukumu. Bet

dzīvo valodu, un īpaši dzeju, tādas vārdu virknes loti apgrū-

tina, piem.:

Latvijas nacionālo atsvabināto karavīru biedrības drāma-
tiskās sekcijas pulciņš.

Tautas dzeja parasti neiet pāri par divi genetīviem, kas

viens no otra atkarīgi:
Dieva dēli nomaukuši

Saules meitas gredzentiņu.

Meitu mātes klētiņā,
levu ziedu lejiņā.
Liepu lapu laipu liku.

No šī apstākļa jāmācās arī jaunlaiku dzejai, ja viņa grib

viegluma ziņā turēties vecajām tautas dziesmām līdz. Arī pro-

zas valoda te var to mācīties. Lielie vārdu savirknējumi ir

pat lasītājam tikko pārskatāmi, bet nepavisam neļaujas brīvi

izrunāties. Vispārim lielā lietu vārdu sablīvēšana latviešu va-

lodā ir iekopusies pēc vācu valodas parauga, kur artikuls šinī

ziņā sniedz brīvības, kas latviešu valodā trūkst. Latviešiem

tai vietā vairāk jāizmanto darbības vārds, īpaši divdabis, par

ko jau vecais latviešu stilists Višmanis savā poētikā izsaucās:

kas gan esot daiļāks, kā latviešu daudzie divdabji.
Smago izteiksmi, kur, no verba izvairoties, sablīvēti lietu,

īpašības un vietniekvārdi, var daudzkārt tuvināt runas valo-

dai, ja nebaidās no palīgteikuma. Kancelejas un laikrakstu va-

lodā to bieži vien neievēro.

Daiļuma ziņā vēlams, lai dzejas valodu nesaraibinātu sveš-

vārdi un izlokšņu formas. Protams, kur jēdziena skaidrība to

prasa, tur būs pieļaujams arī svešvārds, īpaši zinātniskos rak-
stos. Bet dzejai svešvārdi par labu nāks tikai retos gadījumos.
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Tāpat apvidu vārdi un izlokšņu formas nav cēlam stilam pie-

lāgoti, īpašos gadījumos gan izloksnes lietāšana rakstniekam

dod iespēju parādīt kādas aprindas nokrāsu vai personu

īpatnību.
Katram laikmetam ir sava raksturīga valoda, bet daži

rakstnieki mīl izteikties pēc senāku laiku paraduma, kas stilu

padara veclaicīgu. Piem., saka: „D ivipadesmi t a j ā" no-

daļā. Tādos gadījumos valodā ir archa ism i, un pati va-

loda ir archaiska. Latviešu valodā kā nevēlams archaisms

ir uzglabājusies ieraša pielikt vārdiem pēc vācu valodas pa-

rauga artikulu, piem., sakot: Tā mīlestība, .tā ticība v. t. t

No šī nedibinātā paraduma būs jāatbrīvojas nevien laicīgai, bet

arī garīgai rakstniecībai.

Dzejas māksla pa labai daļai pastāv spējā modināt klau-

sītajā veļamās priekšstatu rindas. Viņa to sasniedz, pareizi lie-

tājot vecus un aprastus vārdus, ap kuriem saistās mums pazī-

stamas un mīļas priekšstatu rindas. Jāprot tikai šie vārdi no-

stādīt pareizā sakarā, lai uz veco vārdu kristu jauna gaisma,

kas klausītājus ierosina.

Ar j a v n v ā r d i c m, kas jemti no mūsu laiku techniskiem

apzīmējumiem, kādas vecas tradīcijas un mīļi priekšstati nevar

saistīties. Tālab cēlākā dzejā šie techniskie jaunvārdi nav iecie-

nīti. Protams, dzejnieka talantam nav novelkamas šauras ro-

bežas. Ja viņš ar jaunvārdu palīdzību māk modināt, daiļus

priekšstatus vai patiesi dziļas jūtas, tad arī jaunvārdi būs dzejā
pieļaujami un apsveicami.

Bez šiem aizrādījumiem, kas zīmējas uz dzejas valodu vis-

pārīgi, būtu jājem vērā arī atsevišķa dzejnieka personīgās īpat-
nības: kas vienam dzejniekim ir atļauts, var otram būt kaitīgs.

Lai katrs ir īsts un dara to, kas tam pieder!

III. Metrika.

Ritms. Līdz šim mēs apskatījām tos izteiksmes līdzekļus,
ko dzejnieks lietā dzejas darbu sacerējumos. Bet jau agrāk
teicām, ka dzejas materiāls ir vārds un skaņa. Tad nu sa-

pratīsim, ka dzejā var būt arī tīri mūzikālas dabas elementi,

sevišķi vēl tādēļ, ka dzeja ar mūziku no seniem laikiem ir gā-

jusi roku rokā. Viens no tādiem muzikāliem elementiem ir

ritms. Lai izprastu ritma būtību, jemsim kādu Skalbes bērnu

dziesmiņu:

Kur zem eglēm kluso taku

Zari klāj ar baiļu ēnu.

Sapnis ved ar roku lēnu

Manu mazo zēnu.
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Zarus šķir, un skujas glauž.

Tumsā baltu puķi sprauž.

Aizmigušu rozi plūc.

Manam bērnam liek uz krūts
...

Šo pašu saturu var izteikt arī citādi:

Kur kluso taku zem eglēm klāj zari ar baiļu ēnu, ar lēnu

roku sapnis ved manu mazo zēnu: Šķir zarus, glauž skujas,

sprauž tumsā baltu puķi; plūc aizmigušu rozi un liek manam

bērnam uz krūts.

Abos paraugos vieni un tie paši vardi, un tomēr pirmais

stāstījums jūtami atšķiras no otrā. Tuvāk aplūkojot, redzam,

ka galvenā izšķirība ir tā, ka Skalbes dziesmiņā ik pec_uzsvēr-

tas zilbes seko neuzsvērta, kāmēr mūsu atstāstījumā tādas

kārtības nav. Ja nu uzsvērtas un neuzsvērtas zilbes atkārto-

jas vienmēr zināmā kārtībā, tad saka, ka valodā ir ritms, ka

šī ir ritmiska jeb saistīta valoda.

Par saistītu šo valodu var saukt ar labu tiesību, jo viņa ir

itkā piesieta mūzikas elementiem.

Par ritmu mēs runājam nevien valodā, bet visur, kur vien

kāda parādība mēdz atkārtoties īpašā kārtībā, piem., mūzikā

kāda zināma dalījuma taktis, dabā gada laiki, viļņu kustība;

ritmiski ir aiŗu vilcieni, latviešu ornāmenti v. t. t. Jau no se-

niem laikiem ritmam ir ciešs sakars ar darbu un rotaļu vai

deju. Senajām tautām bija sevišķas darba dziesmas, ko dzie-

dādami darbinieki izpildīja vienādas kustības. Ritmiski da-

rīts darbs arvien šķietas vieglāks. Latviešiem ir vecas māja-

mās un kuļamās dziesmas.

Uzdevums: Uzskaitait vēl kādas ritmiskas parādības,
kas vērojamas dabā vai ikdienas dzīvē!

Pantmērs. Kadu īpašu ritma veidu valoda mes sau-

cam par pantmēru. Latviešiem ir toniskais pant-
mērs. Tas nozīmē to, ka ritmiski atkārtojas uzsvērtās un

neuzsvērtās zilbes, kamēr zilbju garums un īsums nav nozīmīgs.
Senajā grieķu un latīņu dzejā ir metriskais pantmērs:
tur izceļas un mainās garie balsieni ar īsajiem, atstājot ne-

ievērotu vārda akcentu. Tādā ziņā grieķu un latīņu dzejas la-

sršana pantmērā atšķiras no parastās runas, kur izceļ akcentē-
tās zilbes.

Mazākā vienība, kas ritmiskā valodā atkārtojas, tiek

saukta par pēdu. Tā iepriekšējo Skalbes dzejoli varam sada-
līt ik pa divi zilbēm, no kurām pirmā uzsvērta (akcentēta),
otrā neuzsvērta:

Kur zem I eglēm I kluso I taku

Zari I klāj ar I baiļu I ēnu u. t. t.
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Še tu tad ir divzilbju pēdas. Citreiz peda ir ari trīs zilbes,

piem.:

Strinkšati I strankšati I koklītes I stīdziņas ...
(Auseklis.)

Rindu galos var būt arī nepilnas pēdas, t. i. kāda zilbe no

parastā skaita trūkst, piem.:

Ziedo I uī, kad I laksti I gaļas
Jaunus I ļaudis I sapņot I sauks,
Smilgas I man uz I kapa I augs.

(Plūdonis.)

Vai:

Latvijas I kalnājos, 1 Latvijas I lejas

Krūtīs man I atdzīvo I brīvības I gars.

(Auseklis.)

Ja pēda sākas ar uzsvērtu balsienu, tad tādu pantmēru

sauc par krītošu; turpretim pēdai sākoties ar neuzsvērtu bal-

sienu, dabūjam kāpjošu pantmēru.

Pantmēra veidi.

a) Krītošie.

Smagi, I tumši I pade I beši

Saules I zeltam I priekšā I klājas.
Lietus I piles I mirgā I reši,

Putnu I dzīru I troksnis I stājas.
(R. Blaumanis.)

Simtga I dejai i kate I drālei I šinī I naktī I nenāk I miegs, —

Gul tur I zārkā I latvju Burtnieks, i bezga I lības I celi I nieks.

(Ed. Virza.)

Šādas divzilbju pēdas ar uzsvērtu pirmo zilbi sauc par

trochaju pantmēru. Turpretim citādi skan:

Kalna vējš I sen jau dus I miglainā ■ gravā,
Kalnavots I vientulis I nakts stāstu ! šalc.

Ņem mani, I Gaišā, tu I sardzībā I savā,
Spārniem lai I sedz mani I eņģelis I balts.

(Ff. Bārda.)

Izpostīts, I samīdīts

Mums mūsu I puku dārzs!

Zemē guļ I vītušas

Sārtsartas I rozītes,
Zilpulkste I nītes ...

(Aspazija.)

Šos paraugos ritmu rada trijzilbju pēda, pie kam pēc pir-
mās uzsvērtas zilbes seko divi neuzsvērtas. Tādu pantmēru
sauc par d ak t i 1 i cm.
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Nepilnas daktilu pēdas bieži vien atrodam ari rindas vidu:

Kāpi- tu ! soli pa I solim uz I leju,
Nāvīgu I miglu I daudzi kur I brien,
Asaras I noslau I cījis es I eju

Kalnā, kur i pļāvēji I kūlīšus I sien.

(R. Blaumanis.)

Šūpojat I mani, I Daugavas I vītni,
Rožu I lapas kad I birstošas I kaisa

Vakara I saule, I šķiršanās I stunda...
(K. Skalbe.)

Parasti saka, ka tādos gadījumos biedrojoties trochajs ar

daktili. Tāds uzskats tomēr nav visai piejemams. Še ir vien-

kārši nepilnas daktilu pēdas.

b) Kāpjošie:
Kā snie I gi kal I nu ga I lotnēs,

Lai mū I žam bal I ti bū I tu mēs.

(Jaunsudrabinš.)

Tad klū I si vien I tulī I gāks gads I pēc ga I da,
No te I vis at I šķirsies I pēc drauI ga draugs.

(Rainis.)

Divzilbju pēdu kāpjošu pantmēru sauc par jamb i c m.

Jamba pēdā tā tad pirmā zilbe neuzsvērta, otrā uzsvērta.

Robeža starp kāpjošu un krītošu ritmu nav jāiedomājaskā

gluži nepārkāpjama: Kāpjošā ritmā atlaižot nost pirmo zilbi,

dabūjam krītošu. Tā Melngailis, piemēram, ir nemierā ar Po-

ruka kāpjošā pantmēra dziesmu:

Ir daudz pie debesīm zvaigžņu,
Un katra savādi mirdz;
Ir daudz uz pasaules laužu.

Un katram savāda sirds.

Melngailis gribētu to lasīt krītošā pantmērā, tā tad bez

vieglās sākuma zilbes:

Daudz pie debesīm zvaigžņu, —

Katra savādi mirdz;

Daudz uz pasaules ļaužu, —

Katram savāda sirds.

Kā viegli redzams, zilbju iekārta abos gadījumos tā pati,

vienīgi pārgrozīti rindu sākumi. Tamlīdzīgi varam daktiliski

iekārtotām rindām pievienot neuzsvērtas sākuma zilbes, ar ko
tad ritms taps kāpjošs, lai gan rinda pēc pamatstruktūras būs

daktiliska. Piem.:

Tur i burvīgā I gaismā viss I zaigo un I laistās,

Ik I skaņa tur I dziesmās un I saskaņas I saistās.

(Rainis.)
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Šādos gadījumos mēdz runāt par amfibrachiji ejn,
apzīmējot ar to trijzilbju kāpjošu pantmēru, pie kam akcentētā

zilbe ir vidū:

Vēl stundi I na laika I līdz tumsai I — varbūt,
Varbūt vēl I ko varē I šu sasteigt I un gūt.

(R. Blaumanis.)

Šis pantmērs atbilst svinīgām odām. Vihā sacerēta

Ausekļa Trimpula, Plüdot.ia latvju himna v. c.

Ja daktiliskam pantmēram sākumā ir divi neuzsvērtas

zilbes, runā par anapai s t i c m, kas mūsu dzejā visai reti

atrodami, jo neatbilst latviešu valodas garam: No priekšā
stāvošām divi neuzsvērtām zilbēm mēs arvien gribēsim pirmo

uzsvērt. Anapaists tā tad būtu tas kāpjošais pantmērs, kā pē-

das satur trīs zilbes, un uzsvērta tiek beidzamā. Šai pant-

mērā, piemēram, varam iedomāties rindu no Plūdoņa latvju

himnas, ja viņu dala uz pusēm:

Mūsu tē I vi te cie I ta.

Mūsu a I sins te lie I ta
...

Par amfibrachijiem un anapaistiem latviešu dzejā īsteni

varētu runāt tikai tad, ja mums vārda akcents nebūtu saistīts

ar pirmo zilbi.

Latviešu tautas dziesmu pantmērs.

Latviešu tautas dziesmās satiekam tikai krītošus pantmē-

rus. Kur pantmērs kāpjošs, tur droši redzam, ka sacerējums

nepieder latviešu tautas dziesmām. Tādi piemēri: „Es stāv' uz

augsta kalna", „Iekš meža bij viens nams", „Tas vējiņš pūš,

tas salmiņš dūc" u. c. Tamlīdzīgas dziesmas darinātas pēc
svešu valodu parauga. īpaši še atbalsojas vācu tautas

dziesmas.

Kā mākslas dzejā, tā arī tautas dziesmās krītošais pant-

mērs var būt vai nu trochajisks vai daktilisks. Dažureiz tās

pašas domas ir izteiktas gan trochajos, gan daktilos. Piem.:

Trochajos: Daktilos:

Ar Die Iviņu I pālie Ikat, Ar Dievu, I tēvs,
Mans tē Iviņis, I māmu lliņa, Ar, māmu I līte.

Nu es I došu I šova I kari, Doš' tautu I dēliņam
Tautām I labu I vaka I riņu. Labvaka I riņu.

Pasakait, jūs brālīši. Sakies, brālīti.

Ko tautiņas jums darīja. Ko tautas darīja,

Ko tautiņas jums darīja. Lai dodam tautām

To tautām atdarīšu. Atdošas pretī.
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Trochajos: Daktilos:

Sukas galvu, nepin' matus. Sukāju galviņu,

Neraženi iznesos: Nepinu matiņus,

Dzird nāburgu laisku puisi Redzēju netikli

Līgaviņu meklējot. Lūkojam.

Jāievēro, ka latviešu tautas dziesmas nav izrunājamas ik-

dienas valodā, bet skaitā ma s, teicamas jeb skan-

dējamas, t. i. izrunājamas tadā veidā, ka tiek sadzirdama

dziesmas ritmiskā uzbūve. Teikšana līdzinās dziedošai ru-

nai, un tā bija senāk blakus dziedāšanai otrs tautas dziesmu

priekšnesuma veids. Šo izšķirību skaidri apzinās arī pašas

tautas dziesmas:

MMa Laima, Dieva meita, Es dziedāt nedziedāju,
Nāc dziesmiņu darināt. Sacīt vien pasacīju;

Teic dziesmiņu, dziedi pati Sacīt vien pasacīju
Par jauniem, par veciem. Jaunajām māsiņām.

I. Trochaji.
Enkli z c. Runājotpar latviešu tautas dziesmupant-mēru, jājemvērā kāda parādība, ko tagadējādzejānesastop.Tagadējādzejā, piemēram., vārds „saulīte" varētu dabūtuz-svaru vainu pirmajā zilbē,piem.: „Dies saulīteatkaltrīs-krāsaina", vai arī pirmajā un pēdējā: „Slīdsaulīteuzmalu".Bet nekad jaunlaikudzejā, šis vārds nedrīkstētu skanēt„s a v 1 ī te", t. i. ar akcentu vidējāzilbē.J autasdziesmāstur-pretim tamlīdzīgiem atgadījumiem nav skaita:Tek sau/īte tecēdama, Salda,saldabrūklenīte,Es pa/iku pavēnī. Vēlsaldākazemenīte.Aibērniņi, ai bērniņi, Maza biju,neredzēju,Klausaittēvu, māmuliņu. Kad no/nira tēvs,māmiņa.Aust gaismiņa,lec sau/īte, Līgo laivauzūdeņa,Tas pirmaisgaišumiņš. Uzarāja meitiņām.Tādas dabas piemēri liekasgrūti izskaidrojami,kālabariskolniekidažreiz baidāstautas dziesmas lasīt ritmiski.Pie-mēram nelasa:Kam, sau/īte, vēlulēci, Bet: Kam saulīte vēlulēci,Kur tik ilgikavējies? Kur tik ilgikavējies?— Aizviņiemkalniņiem, — Aizviņiemkalniņiem,Bāra bērnus sildīdama. Bāra bērnus sildīdama.Bet tā lasot, mēs tautas dziesmas ritmu saārdām,jouzsve-ramas ir zilbes„—lī—" un „—ņiem". Kā tādsuzsvarsizskaid-rojams? Atbildidod tas apstāklis, ka dažreizdiviciešibla-kus stāvoši vārdi var saaugt kopā, itkā par vienuvārdu.Piem.:Dievsdod mūsu kundziņamllgdzīvot, lubredzēt. V

E n k 1 i z e. Runājot par latviešu tautas dziesmu pant-

mēru, jājem vērā kāda parādība, ko tagadējā dzejā nesastop.
Tagadējā dzejā, piemēram., vārds „saulīte" varētu dabūt uz-

svaru vai nu pirmajā zilbē, piem.: „Dies saulīte atkal trīs-

krāsaina", vai arī pirmajā un pēdējā: „Slīd saulītē uz

malu".

Bet nekad jaunlaiku dzejā, šis vārds nedrīkstētu skanēt

„s a u 1 ī t e", t. i. ar akcentu vidējā zilbē. Tautas dziesmās tur-

pretim tamlīdzīgiem atgadījumiem nav skaita:

Tek sau/īte tecēdama, Salda, salda brūklenīte,
Es pa/iku pavēnī. Vēl saldāka zemenīte.

Ai bērniņi, ai bērniņi, Maza biju, neredzēju,

Klausait tēvu, māmuliņu. Kad no/nira tēvs, māmiņa.

Aust gaismiņa, lec sau/īte, Līgo laiva uz ūdeņa,
Tas pirmais gaišumiņš. Uz arāja meitiņām.

Tādas dabas piemēri liekas grūti izskaidrojami, kālab ari

skolnieki dažreiz baidās tautas dziesmas lasīt ritmiski. Pie-

mēram nelasa:
Kam, sau/īte, vēlu lēci, Bet: Kam saulīte veļu lēci,

Kur tik ilgi kavējies? Kur tik ilgi kavējies?
—

Aiz viņiem kalniņiem, —
Aiz viņiem kalniņiem,

Bāra bērnus sildīdama. Bāra bērnus sildīdama.

Bet tā lasot, mēs tautas dziesmas ritmu saārdām, jo uzsve-

ramas ir zilbes
„

—lī—" un
„
—ņiem". Kā tāds uzsvars izskaid-

rojams? Atbildi dod tas apstāklis, ka dažreiz divi cieši bla-
kus stāvoši vārdi var saaugt kopā, itkā par vienu vārdu. Piem.:

Dievs dod mūsu kundziņam
llgdzivot, labredzēt.
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Te varam iedomāties „ilgi dzīvot" (tāpat „labu redzēt"), kā

divi atsevišķus vārdus, bet tikpat labi varam tos iedomāties

kā vienu salikteni: „ilgdzīvot". Protams, ka galvenais uz-

svars te kritīs uz salikteņa pirmo zilbi „ilg"; otrs uzsvars

zilbē
— vot ir palīga akcents. Pēc šī parauga mums ta-

gad jāizskaidro neparastā akcenta pārstatīšana visos citos ga-

dījumos. Piemēram „tek saulīte" jāsaprot tā, ka vārds „sau-

līte" (ar uzsvaru pirmā zilbē) ir pieslējies iepriekšējam vār-

dam ītek", atdodams tam savu galveno uzsvaru. Uzsvars uz

zilbes —li— tad ir palīgakcents. Tamlīdzīga parādība ir daž-

reiz novērojama arī ikdienas valodā, tikai mēs tai nepiegrie-
žam venbu. Tā dzird sakām: vējš nopūta. Šādu parādību
sauc par c n k 1 i z i. Trochaju dziesmās tā izcēlās vienmēr tad,
ja no divi blakus stāvošiem vārdiem pirmais ir vienzilbīgs.
Enklize te nepieciešama tādēļ, ka saduras divi akcenti, ko ne-

panes mūsu ritma izjūta. Enklize tad šādu akcenta sadursmi

novērš.

Uzdevums: Sameklējiet trochaju tautas dziesmas ar

enklizes gadījumiem!

Zilbju garums un īsums. Latviešu dzejā, kā jau

teicām, ritms dibinās uz uzsvērto un neuzsvērto zilbju maiņu,

atstājot nevērotu zilbju garumu un īsumu. Tautas dzejā tomēr

arī zilbju garumam un īsumam ir sava nozīme. To noskārstam
no šāda novērojuma: Visas trochaju rindas bez izjēmuma va-

ram sadalīt divi posmos, skaitot katrā pa divi pēdām:

ļ P
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Redzam, ka rindu tā sadalot, — kā melnā svītra rāda, —

nekad netiek vārds pāršķelts, kas gaiši liecina, ka dziesma tie-

šām sastāv no šādiem posmiem pusrindas lielumā. Šos posmus,

kas pastāv no divi pēdām, sauc ar vecu svešvārdu par d i p o d i-

jām (tulkojumā: „divpēde"). Apskatot divpodijas zilbju skaitu,

redzam, ka tas nav vienāds: reizēm ir trīs, reizēm četras. Ja ir

četras zilbes, tad izrādās, ka ceturtā no tām vienmēr ir īsa (-a,

-c, -i, -v, -as, -es, -is, -us). Ja dipodijā nav vairāk kā trīs zilbes,
tad atkal nekad trešajā vietā nevar stāvēt viena no še minēta-

jām īsajām zilbēm. • Tamlīdzīga iekārta ir acīmredzot radu-

sies tādēļ, lai varētu dziedot to pašu posmu dziedāt, pēc va-

jadzības, ar trim vai četrām zilbēm. Piemēram, Melngaila

dziesmā Bārenītes slavināšanā:

Ks neietu to celiņu,
Es neietu to celiņu,
Kur bajāra dēliņš gāja,

Kur bajāra dēliņš gāja, (4 zilbes)

dēliņš gāj'. (3 zilbes)

Dziesmas uzrakstot, dažreiz pārskatās paši teicēji, dažreiz kļūda no-

tiek rakstītājiem, un tādā kārtā rodas atgadījumi, kas šķiet runājam pretī
šim likumam par dipodijas ceturtās zilbes īsumu. Bet salīdzinot šīs

dziesmas ar labākiem tekstiem, redzam, ka ceturtās zilbes īsums "ir ne-

grozāms likums. Diemžēl, vēl arvien daudz tautas dziesmas dzied sabojātā
veida. Ta, piemēram, dzird dziedam „S a v 1ï t' te c ē j tecēdama", „strauja,
strauja upe tecē j'", kur jādzied: „tek saulīte tecēdama" un „Strauja
strauja upe teki (vai „teka", „teke")". Tāpat: „Kur tas mani m tā no-

tika".
—

Te pareizā datīva vietā (man, man(i)) iespiedusies forma „manim",
kas patiesībā ir instrūmentālis un lietājams tikai pēc satiksmes vārdiem.

Visbiežāk ceturtās zilbes īsumu bojā nevajadzīgs dēminūtivs: „Ai
Janīti, Dieva dēliņ"; pareizi: „Ai Jānīti, Dieva dēl(i)s".

Tikpat nepareizi vai vēl ļaunāk ir īsa zilbe galā, ja dipodija pastāv
no trim zilbēm Tā, piemēram, dzirdi apvaino, ja dzied: „Nedod svētu

vakaru", kur vienīgi pareizi var būt: „Nedod svētu vakariņ'."
Līdzīgas dabas pārpratumi būtu izlabojami šīs loti izplatītās

dziesmās:

Trīs sidraba upītes Pareizi: Trīs sudraba upes tek

Tek pa brāļa pagalmiņu. Pa brālīša pagalmiņu.

Tumšā naktī, zaļā zālē Tumša nakte, zaļa zāle,

Laukā laižu kumeliņu. Laukā laižu kumeliņu.

Ķurin uguri, silda gaisu, Kuŗ uguni, silda gaisu,

Slauka gaužas asaras. Slauka gaužas asariņs.
un vēl daudz citas.

Tāpat dziesmā „Ligo laiva uz ūdeņa" dzied:

„bēdiņās no [mirušu"

katrā ziņā te pareizi dziedams:

~bēdiņāsi ļ nomiruš".

Būtu vēlams, ka dziesmu komponisti un izpildītāji, kori un solisti

izvairītos no šīm ar roku taustāmajām kļūdām. Ar atzinību te jāmin Meln-

gailis un Graubiņš, kas tautas dziesmu likumību šinī jautājumā ir izpratuši

un savos darbos jēmuši vērā.
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Lāpāmais vokālis un apostrofa. Kur dipodi-
jas ceturtās (īsās) zilbes trūkst, tur latviešu tautas dziesmas

dziedot, dažreiz arī teicot, šo zilbi pieliek klāt. Piemēram:

Di ēsmas vārdi: Dzied (vai arī teic):

Mīļš Dieviņš kalpu gāja, Mīļš Dieviņis kalpu gāja,

Mija Māra kalponīti. Mīla Māra kalponīti.

Ai godīgs tēva dēls, Ai godīgis tēva dēlis,
Kāds bij tavs kumeliņš? Kāds bij tav/s kumeliņ/s?

Visbiežāk papildu vokāli pieliek vārda pēdējai skaņai:

Meitiņām, māsiņām, Meitiņām/, māsiņām/,
Tām labākā dzīvošana. Tām labāka dzīvošana.

Skalojos, velējos Skalojos/, velējoši

Daugaviņas maliņā. Daugaviņas maliņāi.

Parasti ceturtās zilbes radīšanai lietā skaņu i, bet dažos

apgabalos dzird arī a vai c skaņu, gluži reti v:

a: Kumeliņi, ripainīti,
Tev tecēta, man sēdēta. (Rucavā.)

•Aiz upītes lieli meži

Zeltītāma lapiņām. (Gaviesē.)

Pasmēlu pādīti
Savāja vārdā. (Rucavā.)

c : Skauģis mane nevēlēja

Labu jāte, labu braukte. (Nīcā.)

Netīk mane kaunu neste,
Labam laužu bērniņam. (Rokaišos.)

Ceturtāje vakarāje
Vairs gultiņu netaisīju. (Skrundā.)

v: Ls meitiņu nolūkoju
Dziesminēju, valodēju (— dziesmiņā, valodā). (Kuldīgā.)

Sirmiņama auzas devu,

Peliķamw pelutiņas. (Sarkanmuižā.)

Es dzirdēju savu māsu

Tautinēsu niecinām. (Dundangā.)

Šādu papildu skaņu no veciem laikiem dēvē par lāpāmo
vokāli (pirmo reiz Viš manis 1697. g.). īstenībā

gan ne-

kas nav lāpīts, bet te ir uzglabājies patskanis, kas tagadējā va-

loda ir lieks. Jāievēro, ka tāda patskaņu pielikšana ir iespē-
jama tikai posmu beigas, kur izrunā izceļas pauze (cezūra).
Ši iemesla dēl būtu ieteicams nerunāt par lāpāmo, bet par

pauzalvokali.
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Kā posmu beigās, kur pauzes dēļ vārds var ērtāk izple-
sties, viņā spēj uzglabāties pēc tagadējās gramatikas lieka

skaņa, tā posmu vidū, kur vārdu blīvums ir lielāks, var vārda

beigās atkrist īss vokālis, kas pēc gramatikas likumiem būtu

nepieciešams:

Izgās mana šī vasara,

Domājama, cerējama.

Saulīs silta, māmiņ jauka,
Abas vienu mīļumiņu.

Tādu īsa vokāļa atmešanu vārda beigās sauc par a p o-

strofēšanu. Arī par to nav ko brīnēties, jo ikdienas va-

lodā tāpat vārda galotni neizrunā pietiekoši skaidri, ja tai

cieši seko cits vārds. Tā, piemēram, vārdus „klasesdarbs",

..rītdienā" dzird runājam: „klazdarbs", ,.rīdiena".

2. Daktili.

Kā trochajos, tā arī tautas dziesmu daktilos iekārtas pa-

matā ir vārda uzsvars, bet arī še
— un vēl lielākā mērā nekā

trochajos —
ir pamanāma novirzīšanās no tā uzsvara, ko pazī-

stam modernā dzejā. Arī te šī novirzīšanās izskaidrojama ar

enklizi. Tikai trochaju dziesmās enklizes gadījumos pirmais
vārds vienmēr ir vienzilbīgs, bet daktilos tas var būt ari div-

zilbīgs (ar īsu gala zilbi). Labu piemēru te sniedz dziesma

„Viens gans nomira":
Viens gans nomira,

Citi gani raudāja.

Cūka raka kapu

Augstajā kalnā.

Dzenis kala krustu

Sausajā priedē u. t. t.

Te vārdi ,.gani", „raka", „kala" akcenta ziņā pieslējušies
iepriekšējiem divzilbju vārdiem un paši palikuši gluži bez

akcenta:

Citi gani

Cūka raka.

Dzenis kala.

Interesanti ir daktilu dziesmu noslēgumi, kur enklizē stāv

daudzzilbju vārdi, dabūdami neparastu palīga akcentu, piem.:

Sasala I jūriņa
Līdz dibe inam.

Suns viņus I sajēma,

Kaķis pava Irf/ja.

Zilbju gaŗumu ievēro arī daktilu dziesmas. Tā dipodijas
otrā pēdā var zilbju skaits būt dažāds, bet ja tur ir tikai viena
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zilbe, tad tā nekad nedrīkst būt īsa. Piem. pareiza daktilu

dziesma:

Patapu, I patapu
Līdz vaka! ram,

bet nevarētu būt:

Patapu, ! patapu
Ap vakaI ru.

Dipodijas pirmajā pēdā zilbju skaits ir parasti trīs. Bet ja
tur jr tikai divi zilbes, tad otra zilbe nekādā ziņā nedrīkst pie-

derēt pie agrāk minētajām īsajām gala zilbēm (-a, -c, -i, -v,

-as, -es, is, -us):

Še jāja I tautiņas
Kaltiem I zirgiem.

Te dipodijas pirmajā pēdā — ..kaltiem" ir tikai divi zilbes,

bet otra zilbe ir gara. Turpretim dziesma būtu sakropļota, ja
teiktu:

Atjāja tautiņas

Kaltus zirgus.

Tautas dziesmu pantmēra pakaldarinājumi.

Pabeiguši tautas dziesmu pantmēra apceri, redzam, cik

liela likumība tur valda. Mazākā novirzīšanās no tās dziesmu
izārda. Šī likumība nav bijusi tikai ārēji žņaugi, kas būtu lie-

guši latvietim savas jūtas izteikt. Taisni otrādi, šis pantmērs

ir vislabāk pielāgots latviešu valodas garam un nepārspējams

savā skanībā un vieglumā. To ir ievērojuši arī latviešu mo-

dernie dzejnieki un dažkārt mēģinājuši savus sacerējumus

ietērpt tautas dziesmu pantmērā. Bet iznākums ne ikreiz bijis

atzīstams, jo tautas dziesmu pantmērā pakaldarinātāji nav no-

jautusi viņa īpatnības. Tad nu nav brīnums, ka mūsu dzejnieku

darbos,, kas rakstīti tautas dziesmu pantmērā, ir daudz tādu

vietu, kas, raugoties no tautas dzejas viedokļa, būtu rupjas

kļūdas. Piemēram, Pumpura plaši pazīstamajā dziesma

~Stāsti manim Daugaviņa:"

Stāsti manim, Daugaviņa,

Qauja, jel necieti klus':

Kur aug mana līgaviņa,
Vai tā drīz jau liela būs?

Kā loti labu tautas dziesmu pantmēra immitāciju, minēsim

Raiņa ..Zivtiņa un meitiņa":
Tu zivtiņa, zeltzvinīte.
Es meitiņa, zeltmatīte,

Abas vienu žiglumiņu.
Abas vienu dailumiņu.
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Tev spuriņas zaļa vara

Pakrūtiņas- sudrabiņa.
Man bij svārki zaļa zida,
Sudrabiņa saktiņām.

lesim abas rotāties

Qar upītes krasta malu:

Tu met baltus burbulīšus,
Es sarkanas magonītes.

Vai daktilu pantmērā no L. Bērziņa dzejas:
Ko spīdi, saulīte.
Ko, mēnestiņi?

Ko plauki dārzā

Dižmagonīte?

„Es plauku naktī

Rasiņas veldzēta.
Man rīta blāzmiņa

Mutītes deva."

Visumā tomēr jāsaka, ka tautas dziesmu pantmēra lietā-

šana musu laiku dzejā nav vairs ieteicama, jo mainījusies dzī-

ves apstākli. Bet rodoties jauniemapstākļiem, rodas arī jauni

dzejas motīvi, ko nevar ietērpt vecā formā.

„Brīv ai s ritm s." Metriski iekārtota dziesma ar savu

formas likumību uzspiež arī dziesmas saturam savu zīmogu
tādā ziņā,ka līdz ar apvaldīto izteiksmi arī pats jūtu izplūdums

kļūst apvaldīts. Bet kur dzejnieks laužas ar neapvaldītu, pri-
mitīvu spēku, tur noteikts ritms var izrādīties arī par nevēlamu

šķērsli. Tādā garā varēsim saprast tā dēvētos ..brīvos ritmus",

ko atrodam praviešu grāmatās, Dāvida dziesmās, Poruka filo-

zofiskajā dzejolī „Nebijusais un divi vientuli" v. c. Paraugam no

pēdējā:
Pār divu vientuļu troņiem

lido Nebijušais

Kā sudraba tvaiks,

Kā kūstoša zelta gars,

kā balts zīds, kas viz mēnesnīcā,

bet bez vaida un bez svara,

ārpus spēka, matērijas,

ārpus sistēmām un telpām,

viņpus dzīvībai un nāvei.

Daudzkārt tomēr brīvie ritmi tikai liecina, ka dzejnieka sa-

cerējums, noteiktās mākslas formās neietilpdams, vēl nav sa-

sniedzis vajadzīgo gatavību; jo noteiktā forma nav kāda dzej-

niekiem uzspiesta lieka prasība, bet ir tas līdzeklis, kas ļauj vi-

ņiem saprasties ar lasītāju. Ja dzejnieks dzejo pārāk nepa-
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rastos, patvarīgos ritmos, tad viņa iekšējā pasaule lasītājam ne-

atklājas. Tas ir gluži tāpat, kā kad cilvēki viens otru nesaprot,
ja tie sāk lietāt patvarīgi radītus vārdus.

Rinda. Pēdām, t. i. mazākajām ritmiskajām vienībām,
apvienojoties rodas rinda. Pēdu parasti vēl neuztveram kā

kautko veselu. Viņās tikai mākslīgi sadalām kādu dzejas darbu,
lai saprastu tā ritmisko iekārtu. Par sevi jemta, pēda ir neno-

zīmīgs vārds vai vārda dala. Rinda, turpretim, jau ieguvusi

zināmu patstāvību. Tā ir tāda ritmiska vienība, ko uztver
mušu dzirde, jostarp rindām iestājas lielāka vai mazāka pauze.

Rindu garums var būt dažāds, atkarībā no pēdu
skaita. Nav ieteicams lietāt pārāk īsas (vienpēdu) vai pārāk
garas rindas.

Dzejnieks var gan savu darinājumu rakstīt tā. lai

katrā rindā būtu viena pēda, bet tādas rindas citiem priekšā

lasot, neviens gan atsevišķās pēdas neuztvers kā rindas, ja vien

lasīšana notiek dabīgi. Tā Plūdoņa vienpēdu rindas:

üaiss svaigs
Jau trīc.
Un tvaiks

Tam līdz

Sāk klīst

Un šķīst, —

Tur aust

Jaurīts.

Lasot dzirdam kā divpēdu rindas:

Gaiss svaigs jau trīc,
Un tvaiks tam līdz

Sāk šķīst un klīst —

Tur aust jau rīts.

Tas pats sakāms par pārāk garām rindām. Tās lasot dabī-

gi, iestājas vidū pauze. Tādā kārtā garā rinda tiek dalīta uz

pusēm: rodas divi rindas. Piemēram. Virza savu Doma baznī-

cas ballādi raksta astoņpēdu rindās:

Simtgadējai katedrālei šinī naktī nenāk miegs:

Gul tur zārkā latvju Burtnieks, bezgalības ceļinieks v. t. t.

Bet tiklīdz to lasām, jūtam, ka garās rindas pārdalās uz

pusēm: rodas čētrpēdu rindas:

Simtgadējai katedrālei
Šinī naktī nenāk miegs.

Guļ tur zārkā latvju Burtnieks,

Bezgalības ceļinieks.

Tā kā sugestīvā vara rodas dzeju dzirdot, tad nav liela no-

zīme lietāt tādus pajēmienus, kas tikai acīm uztverami.
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Visdabīgākās un tādēļ visvairāk lietātās ir četrpēdu
rindas:

Trochajos:

Par to I mazo ! šūpu I līti,
Ko tev I as'rām I māte I kāra,
Vienu ! mīlu, I mīlu I skatu

Dod no I sava I acu I pāra. (J- Poruks.)

Daktilos:

Latvijas I kalnājos, I Latvijas I lejās
Krūtīs man I atdzīvo I brīvības I gars

Raugu tur I vīrus kā I ozolus I zeļam,

Meitas kā I liepas I kuplo I jam. (Auseklis.)

Jambos:

J v Die Iva zeļ, mc skai I stākā!
Ik dārl ziņš ziel du pal lagā. (L. Bērziņš.)

Amfibrachijos:

Tā zeme I ir mūsu I ! To nedos I vairs svešiem

Ne zemgals, I ne latgals, I ne sēlis, I ne kfirs. ( Plūdonis.)

Svinīgs rakstūrs ir piecpēdu jambiem. Tos dzejnieki mīl

lietāt augstākā stila drāmās. Piemēram, no Raiņa traģēdijas

.Jāzeps un viņa brāli":

Ls re I dzu atI kal sa Ivu dzim I teni:

Tur stā Ivā klints, I tur Di i na, tur I es kāp I šu,

Es mir I dams ne4miršu I —
nāks sau I les sūt Iņi —

Tie man I zem kāI jām spā I rnu seI gas klās.

Kā redzams, tad tādos gadījumos mainās tīrās piecpēdu
rindas ar tādām, kam pēc piektās pēdas vēl viens neuzsvērts

balsiens.

Mierīga stāstījuma raksturs ir sešpēdu daktiliem. Tos sauc

par heksametriem. Viņos sarakstīti seno grieķu varoņu epi
(Homēra Iliāda un Odiseja). Klasiskajiem heksametriem ir

vēl īpašas pazīmes: 1) Sestā pēda arvien ir divzilbīga: 2) tre-

šajā pēdā ir cezūra. Ja cezūra ir pēc trešās pēdas pirmās

zilbes, tad to sauc par vīrišķu, ja pēc otrās
— tad par sie-

višķu. Vīrišķas cezūras priekšā zilbei katrā ziņā jābūt garai.

Ta kā latviešu dzejā'anapaisti nav īsti iespējami, tad pēc vīri-

šķas cezūras rindas otrais posms parasti sākas ne ar divām,bet

ar vienu vieglo zilbi. Citiem vārdiem, trešā pēda latviešu hek-

sametros parasti ir divzilbīga. Tāda var būt arī pirmā, otrā un

ceturtā pēda, bet tad otrai zilbei jābūt garai. Latviešu dzejā

heksametri reti lietāti. Homēra Odiseju tulkojis valodnieks K.
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Mülenbachs. „Lacplesi" rakstīdams, heksametros izmēģinājies

ari Pumpurs, bet tam nav visai veicies.

Paraugam no Virzas dzejas:

ZemniekiI jautrāki I top, II kad i nākam redz I Mārijas I dienu:

Augšā no I ziemdusasl tad II sāk I radība I mosties ar I vienu:

Āpsis noI alas jauI lien II un | biklu, bet I priecīgu, I kaisu

Apkārtni I novēro I viņš II un I izošņā vērīgi I gaisu.

Bez ritma dzejā tiek lietāti arī citi muzikāli elementi: allī-

terācija, vokālu nokrāsa, onomatopoēze un atskaņas.

Alliterācija ir vienādu līdzskaņu ilgstoša atkārtoša-
nās. Viņu mīl lietat tautas dzeja. Parasti tur atkārtojas plū-
deņi (1, r), bet ne reti arī citas skaņas:

1: Z.iniņu /abadi

Līgoti gāju,
Lai mani Ziniņi
Līdzeni auga.

Līstiet lieti, labi /ieti,
Lai es augu /abi liela.

r: Visi radu radi raud,

Ka es kalpa līgaviņa.

g,v: Gludu, gludu galvu glaudu,
Vītin viju vainadziņu.

v. c.

Alliterācija kalpo dziesmas labskanībai. Tā saista uzma-

nību pie kādas skaņas. Mūsu literātūrā gan viņai nav tās no-

zīmes, kas piem., senvācu dzejā. Tur alliterācija bija svarīgs,

pat nepieciešams noteikums. Bet patikt gan viņa patīk arī lat-

vieša ausij. Tā kā parasti atkārtojas vārdu sākuma līdz-

skaņi, tad alliterācija ir radiniece stilistikā minētai anaforai.

Vokālu nokrāsa rodas patskaņiem vai divskaņiem

atkārtojoties. Tāpat kā alliterāciju, to atrodam tautas dzeja:

Gauži raud saulīte ...

vai:

S/vi, sīvi zīle brēca.

Modernajā dzejā alliterāciju un vokāļu nokrāsu atrod re-

tāki. Tur šie dzejas līdzekļi parasti kalpokādam citam nolūkam:

onomatopoēzei. Tā ir dabā dzirdamu trokšņu attēlošana.

Piem., ar k skaņas alliterāciju Matīss Šiliņš tēlo rosīgas kal-

šanas troksni:

Kalvis kala kalna,
Ko tas kala, ko nekala?

Vai tas kala vara važas.
Vai marotu zobentiņu?
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Atkārtodams divskani ai, Plūdonis attēlo kaiju kliedzienus

jūrā:
Un baigi klaiga izbaidetas kaijas.

Dzejnieks var izvēlēties arī īpašus onomatopoēti-
sk v s vārdus, t.i. tādus, kuri paši par sevi attēlo troksni, kas

rodas kādas darbības norisē: klabēt, burbuļot, švīkstēt v. c.

Daži no tādiem vārdiem ir loti veci. To rašanos var meklēt

pašā pirmajā valodas attīstības posmā.

Rainis, aprakstīdams lielu kauju, kur asins straumēm plūst,
tēlo tā:

Tam nikna diena

Asins šļācot šķīda.

Onomatopoēzi pazīst arī tautas dzeja:

Brauc tautas, ved māsu,

Brakšēt brakš.
Čiku, čika, grabu, grabu

Ceļa vīra kamaniņas:

Sačīktsčj'šas, sagrabēj'šas
Paliek ceļa maliņā. T. dz.

Latviešu modernajā dzejā onomatopoēzi visvairāk lietājis

Plūdonis. Trokšņus, kas tumsā dzirdami ūdeņu tuvumā, viņš

apraksta ar šīm rindām:

Savādu dzird kautko:
tvīkstam un žvākstam,
Čaukstam un čakstam,

Pukstam un čukstam

Klusi, klusi...

Dzelzceļa vilcienam joņojot, dzirdam raksturīgas skaņas.

Tās Plūdonis attēlo Atraitnes dēlā:

Rībēdami

Ripodami
Riteņi cits citam sauc:

Tik pa taku!

Blaku, blaku!
tvīku, žvaku! žviku, žvaku!

Onomatopoēzevisumā ir atzīstama un interesanta, bet

nav vēlams viņas lietāšanu padarīt par paradumu. Te varam

pievienoties Virzas domām:

Vislabāk iespēj pants pie sevis sirdis Siet,

Ja slēpta mūzika tā vārdiem līdzi iet.

Bet vārdu mūziku tas radīt neiespēs,

Kas dabas trokšņus jem un akli immitēs.
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Atskaņas. Ja lasām Aspazijas rindas:

Pavadā kā pērles sienas

Senās mīļās bērnu dienas,

tad vērojam, ka tās abas nobeidzas vienādām skaņu kopām

„
— ienas". Pirmās rindas beidzamais vārds ir itkā atbalsojies

otrās rindas beigās, tam ir radusies atskaņa. Tā kā te

ir vienādu skaņu atkārtojums dzejas posmu beigās, tad

varam teikt, ka atskaņas ir radniecīgas epiforai.
Starpība tikai tā. ka epifora atkārto visu vārdu, bet atskaņa

tikai vārda beidzamo dalu:.

s H'i
<j _ ş ienas.

Tas ir tāpat, kā liela meža malā izsaucot kādu vārdu,

dzird atbalsi. Bet tā vairs nav mūsu izsauciena pilnīgs atkār-

tojums. Pirmās skaņas jau būs paguvušas izzust, dzirdes ne-

uztvertas.

Jāievēro, ka atskaņas ir vienmēr tad, ja rindu beigas vie-

nādi skan, kaut arī rakstītas būtu dažādi:

Pret vētru lepni cilājas Krūts,

Pret vētru cīņa no jauna dūc. (J- Rainis.)

Pirmai rindai nobeigums rakstīts „-ūts", otrai —

„-ūc", bet abos gadījumos skan vienādi: „-ūc".

Var arī būt otrādi: Rindu beigas rakstītas pilnīgi vienādi,
bet skan dažādi, jo latviešu valodā garās zilbes izrunājamas
vēl ar īpašām intonā c i j ā m, kas viena no otras atšķiras,
bet parastajā ortogrāfijā netiek apzīmētas:

Manas dzimtenes krastos jau lazdas kūp,
Peld pēdējais ledus upēs un drūp.

(Fr. Bārda.)

Vienādi rakstītas rindu beigas te pirmoreiz skan ~-ûp" (ar
lauzto intonāciju), otrreiz ~-ūp" (ar krītošu intonāciju). Šādos
gadījumos gan nevar runāt par labām atskaņām.

Jāievēro vēl tas, ka atskaņas var sākties tikai ar uzsvērtu

zilbi. Ja ari vienādi skanošās vietas iesākas neuzsvērtā zilbē,

tad tomēr mēs viņas sākam ievērot tikai ar nākošo uzsvērto

zilbi, piem.:

Ko tie veda vedējiņi,

Ko tie dzina dztiiējiņi? (T. dz.)

Te atskaņas sākas tikai ar zilbi -ji-, kaut gan vienādās ska-

ņas jau ir iepriekšējā zilbē, kas ir neuzsvērta.

Atskaņas iedala pēc zilbju skaita:

1. Vienzilbīgās jeb vīrišķās atskaņas:
Kur latvju varenums, par kuru mūži trieks,
To Barons pateica, sirms dainu dravim'eks. (E. Virza.)
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2. Divzilbīgas jeb sievišķas atskaņas:

Trauksim ar joni, skriesim ar šalti,
Dragāsim kuģus, kas līgojas stalti! (Plūdonis.)

3. Trīszilbīgās jeb daktiliskās atskaņas:

Viss.kas reiz bijis ar bijušo sakarā,
Prātā man ienāk šai skumjajā vakarā.

(E. Virza.)

4. Pavisam reti atrod arīčetrzilbigās atskaņas:

Ar šās dienas bijumiw,

Gredzeniņu mijumiņu. (T. dz.)

Par zobenu lecinātu,
Apkārt sevi tecinātu. (T. dz.)

Atskaņas nevar būt pārāk tālu viena no otras. Ja, piemē-

ram, dziesmas pirmai rindai būs atskaņa tikai kādā astotā, tad
tā paliks nepamanīta. Parasti lielākais atstatums no vienas

atskaņas līdz otrai ir četras rindas. Šai atstatumā tad nu

atskaņu kārtība var dažādi mainīties?

1. Atskaņas blakus stāvošās rindās:

Vakars jau metas, top krēslainas lejas; a

Zvejnieki dodas mājup no zvejas. a

Aprauga ejot vēl upmalas strautus, b

Pillus murdiem un venteriem krautas, b

(Plūdonis.)

(Vienādas atskaņas te — un arī turpmāk — apzīmētas
burtiem: aa bb v. t. t.).

2. Atskaņas pamīšus mainās:

Zilā debess dzelmē klusi a

Sapņu dievs jau zvaigznes kaisa, b

Un kad pusnakts atnākusi, a

Sapņu logus vaļā raisa. b

(Fr. Bārda.)

3. Malējo rindu atskaņas ietver vidējās:

Bēg ziema tāl' uz samojedu tundrām, a

Un pavasars b

Pār jûŗu nāk kā modinātājs gars b

Ar bezdelīgām mundrām a

(Plūdonis.)
Arī latviešu tautas dzejai atskaņas nav svešas.

Piemēram, sakāmvārdos:

Labāk zīle rokā,
Nekā mednis kokā.

Kas dīdzēji, tie dīkst,
Kas nīcēji, tie r\īkst.
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Dziesmas:

Ko peldami nenopà.
Ko celdami neuzcēla.

Pretī kalnu upe tek

levas ziedus braucīdama,
Pret brāļiem māsa gāja

Asariņas slaucīdama.

Tautas dzejā atskaņas nav vēl nostiprinājušās tikai rindu

galos, bet tur ir arī „iekšējās" atskaņas, t. i. atskaņas

rindas vidū:

Jūra šņāca, jura kŗâca,
Ko tā jūra ierijusi?
Lai bij grūt', kam bij grūt',
Rudzīšam, tam bij grūt :

Ziemu ciest, krūmu riest,
Par vasaru neizaugt.
Krancīts rēja, Ancīts nāca,
Man istaba neslaucīta.

Citreiz atskaņas atrodas viena otrai blakus:

Steidzu, beidzu rožu dārzu

Bez rasiņas izravēt.

Sprunguļi, runguli,
No manu kāju!

Visumā tomēr tautas dzejā atskaņu lietāšana nav tik nozī-

mīga kā mūsu laikos. Ir tikai niecīga daļa to dziesmu, kur at-

skaņas atrodam. Pārējās to trūkumu nemaz nemanām, jo tei-

camā metriskā iekārta jau piešķir mūsu tautas dziesmām lielu
skanīgumu. Pēc tā parauga Auseklis sāka dzejot bez atskaņām.
Arī jaunākos laikos dzejnieki daudzreiz atsakās no atskaņu lie-

tāšanas. Uz to var raudzīties divējādi. Pirmkārt, nav pareizi,

ja dzejnieku iedomājas tikai kā „rimju kalēju". Dažreiz pat

domā, ka dzejniekam kabatā glabājas kāds atskaņu katalogs. —

Tikai jāpaskatās, un šim vai tam vārdam vajadzīgā atskaņa būs

rokā!

Tā nu pavisam nav un nedrīkst būt. īsts dzejnieks ne-

kad nav atskaņu vergs. Pie tam latviešu valoda nemaz nav

atskaņām bagāta. Tādā gadījumā dzejniekam jābūt sevišķi

rūpīgam: Atskaņām jābūt dabīgām, lai lasītājs nejustu, ka

tās „meklētas", ka, lūk, šī rinda tikai tādēļ tāda, lai dabūtu

iepriekšējai atskaņu. Labāk tad iztikt bez atkaņām, nekā lie-

tāt tādas, kas ir tikai atskaņas atskaņu dēļ. Neko nedod arī

neskaidru, vairāk acij nekā ausij tveramu atskaņu lietāšana.

No otras puses, atskaņas ir un paliek dzejas daiļuma ievē-

rojama sastāvdaļa. Tāpat kā daba, atbalsi dzirdot, mes jutām

patiku, tā arī atskaņas dzejā sagādā ausij un sirdij prieku. Vi-
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-1,138 ir tas dzejas elements, kas visvairāk liek pievērst uzma-

nību vārdam kā skaņai. Ja nu tā, tad nebūtu nekāda

gudrība no atskaņām atsacīties vienīgi tādēļ, ka tās pavairo
dzejas techniskās grūtības. Tāda rīcība būtu tikai neattaisno-

jama paviršība.

Pants. Modernajā dzejā atskaņām ir vēl īpaša nozīme:

tas palīdz atsevišķas dzejas rindas organizēt pantā jeb

strofā. Tas nu ir lielākais ritmiskais vilnis saistītā valodā,—
tik liels, ka viņā jau var ietilpt vesels dzejas darbs. Tā Raiņa

beidzamais dzejolis, kas rakstīts divi dienas priekš nāves, ir

viens četrrindu pants:

Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais?

Ved dzīvi tā, ka pēc nav jāteic: „vīla!"
Kā panākt to? —

Ir bauslis visupirmais

Un visu pēdējais —
ir tikai: mīla.

Kā rindu garums bija atkarīgs no pēdu skaita, tā panta

lielumu noteic rindu skaits, ko kopā saista atskaņas, nostādā-

mās zināmā kārtībā.

Visparastākais nevien latviešu dzejā, bet visas pasaules

literātūrā ir četrrindu pants (kvarta) ar dažādu atskaņu

kārtību:

Kad saule tvīkstot jūras gultā krīt, a

Un ap to dejo dimantkurpēs kāvr, — b

Iz māla būdām, tīklus jūrā dzīt, a

Lien stīvi, drūmi, salīkuši stāvs. b

(Plūdonis.)

Kā arkla dziesma skan, nav skanēj'si neviena a

No dziesmām mūžīgām, kāmēr tiek arts un sēts. b

Ar lauku garu top ik likums apzīmēīs, b

Tais valstīs varenās, kam tautās svars un ciena. a

(E. Virza.)

Kad es liecu gurdo pieri —

Pāri šūpulīša malām, a

Veras sirds man atkal dziesmām, —

Saulei, pavasara čalām. a

(K. Skalbe).

Pāri upei mēness meta —

Tiltu zelta stariem a

Pārnākt sapņu gariem, a

Miglai līdz iz tumšiem mežiem. —

(J. Rainis.)

Četrrindīgas ir lielākā daļa mūsu tautas dziesmu. Patie-
sībā, tās dalās divi pusēs, divrindu strofās jeb distichos:
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Gaŗâm gāju sila malu i
j

Āboliņu dēstīdama. /
Es gribēju sila zemi i

Par ārisku padarīt. /

Distichi ir arī mūsu laiku dzejā atrodami. Tādos gadījumos
atskaņotas ir blakus stāvošās rindas:

Nonāksi tak galu galā, a

Klusā svētlaimīgo salā. a

Katrā zarā, kur tu iesi, b

Varavīksnas dvieli s/es/. b

(Fr. Bārda.)

Dzejnieki rakstījuši pantus ar visdažādāko rindu skaitu un

pantmēru, bet tautām ar bagātu un vecu literātūru ir izveido-

jušies vēl īpaši pantu veidi, kam pa lielākai daļai noteikts pant-

mērs un atskaņu kārtība. Ar laiku tie pārgājuši arī citu tautu

dzejā. Latviešu dzeja tagad jau bagāta ar šīm aizjemtām dze-

jas formām.

Vispirms te jāmin seno grieķu jeb antīkās strofas. No tām

latviešu dzejā visbiežāk sastop Sapfo un Alkaja strofu. Grieķu

dzejniece Sapfo dzīvoja 6. g. s. pr. Kr. Lezbas salā. Viņas

vārdā nosaukto strofu atrodam Raiņa, V. Eglīša v. c. dzeja.

Paraugam no V. Eglīša:

Nav man zelta daudz, I nava mantas, mājas,

Tautā klīstu es I tā kā putn(i)s mežā;

Un kā putn(i)s kāds, I tikpat jautr(i)s dziedu, —

Dziedādams miršu.

Sapfo strofas pārveidojumi ir tām garīgajām dziesmām,

kas dziedamas pēc meldijas ..Svētīgs, kas nestāv" vai ~Ak
taisnais Jēzu". Pēdējās autors ir mūsu mākslas dzejas tēvs

Kristofors Fūrekers (miris ap 1680. g.).

Še viens paraugs no šīm pārveidotajām Sapfo strofām:

Tuvums un tālums I vakari un rīti,

Rasotas lejas, I kalni miglā tīti,

Auglīgas druvas I klintis kailām sienām, —

Viss pieder vienam. (L. Bērziņš.)

Alkajs (Sapfo laika biedrs), —
otrs grieķu dzejnieks, kā

strofa atradusi plašāku ievērību latviešu dzejā. No autoriem

minams Rainis, V. Eglītis, L. Bērziņš, J. Alunāns v. c.

Paraugs:
No ilgu slāpēm I atkal un atkal dzer.
Ar katru malku I vairāk un vairāk slāpst.
Un nevar atdzert slāpju dvēs'le

Plūstošās pasaules dienas dailē. (J- Rainis.)
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Baznīcas dziesmu grāmatā Alkaja strofas ir tām dziesmām,

kas dziedamas pēc meldijas_„Kādā nu miera".

Pēc senajiem grieķiem jāmin romānu tautu īpatnējas stro-

fas. Tās pa lielākai daļai ir jambu pantmēra, ar stingri no-

teiktu atskaņu kārtību.

Tercīnas ir trijrindu panti, kas savā starpa saistīti at-

skaņām: aba
— beb — ede... v. t. t. Pēc pēdējā panta

seko viena rinda, kas atskaņo tā vidējo rindu.

Paraugam no Sudrabkalna «Patētiskajam tercinam", kas

rakstītas krītošā pantmērā:

Slava vakariem un pusnakts krustiem, a

Slava brāļiem tāliem, kas vēl nāks b

Gars, kas dziļos šūpuļos vēl dus tiem, a

Paveiks to, ko mūsu mūžs tik sāks b

Vai es līksms, vai sāpēs sapņus bedu, c

Vienmērrīts kāds daudz vēl starošāks. b

Mirdz kā tas, ko es uz kapiem vedu; c

Rūpes, priekus cik to izkarots. d

Dvēs'les šūnas sakrāju kā medu: c

Dzīvi dzīvoju cik man tās dots! d

Sonetai ir četri panti: Pirmie divi — kvartas, otrie —

tercīnas. Abas kvartas un abas tercīnas vēl savā starpā sai-

stītas atskaņām. Pirmo sonetas paraugu latviešu dzejā devis

Jānis Višm a n i s savā 1697. g. izdotajā „Neväcu Opicā".
Šī grāmata ir pirmā latviešu poētika (sarakstīta vācu valodā).

Višmaņa sonets:

Ko dohdees ļ Dwehşeliht! Us tvahju Tizzibiņn?
Kam melnam Melnam tà tu gribtu Spehles zelt ?

Us mihļu Deewiņu buhs tew tahs Behdas Welt |
Tas usleek Krustu mums | bet ar itt labbu Siņņu |

In palihds panest pats: Nahz meklehdama Winņu!

No Raudu-Bedres buhs tew preezas ° Mehru şmelt |
Gan muhscham şpohschakai pahr Sahl in Seltu selt.
Beds I niknais Skumju -Tahrps | ne krimtis Zilwehziņu |

Kam lesus schehligi siraoscham Sirdi dsirdi
Ar Preeka ° Straumuiļeem! Behds Elles Dibinâ!

Tew ne buhs wairahk tà man tirdiht spirgtu Sirdi |
Ko lesus isģehrbis patt - maģģà Tizzibâ:
Mass Ugguns Dsirkstelihts | eeksch Pelneem glabbahjams
Ko uspuhsch Şwehtajs Garrs | ar Deewam patihkams.

Plašāk sonetu sāka lietāt Juris Alunāns; pēc viņa: J. Aku-

rateris, P. Blaus, T. Zeiferts, K. Strāls, J. Sudrabkalns, E.
Virza v. c. Paraugam no K. Strāla Sonetu vaiņaga:
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Liec visas cerības uz Dieva lielo prà. a

Viņš tevim augšām celties liks, kā licis krist; b

Pirms zvaigznes bālēdamas iesāks blāzmu brist, b

Tev viņa stiprā roka var jau stāvēt klātu. a

Nakts nāk tev maldu ceļā, nav nekur kur stātu a

Tev kāja droši, un kur telti sist b

Bez bailēm varētu, un bezbēdīgi mist. b

Līdz rītam drīkstētu unbriesmu nezinātu. a

Ja viss ir sagruvis, ko mazais cilvēks cēlis, c

Jau izmisums pīīš dzīves klajumos, d

Un viss ir izsīcis, ko kādreiz esi smēlis. c

Lai skan tad tuksness Dieva meldiņos, d

Lai viss līkst dziesmā, ko tu citreiz pēlis; c

Liels valdnieks valda debess pagalmos. ,

d

(K. Štrāls.)

Soneta radusies itāliešu dzejā.

Rainis mūsu dzejā ir ievedis saīsināto sonetu. Tam

trīs panti: pirmais kvarta, otrais tercīna un trešais — distichs:

Ar lielo gaismu, kas pa nakti ausa. a

Ir mana tauta augšā cēlusies, — b
Bij vēla celšanās un, ak, cik gausa, a

Bet skaists ir rīts un skaista gaita ies. b

No viņas savu vēsturi sāk tauta. c

Kam mūžs bez viņas tumsā stiedzējies, b

Kam tagad kultūrsaimē vieta ļauta; c

Ar gavilēm tā tautu drūzmā grūst, d

Kur darbā visiem brāļiem tiesu gūst. d

Oktāva ir astoņrindu pants ar atskaņu kārtību

abababcc:

Tik ritma, atskaņu un strofas ciešos grožos a

Tverts pants ir kautko vērts; viss cits ir bērnišķš nieks, b

Ja jūtas apvaldot ar pacietību jožos, a

Un visu atmetis, kas nesvarīgs un lieks, b

Es protu iedvesmei likt pantos tecēt spožos, a

Tad nakti pūlēties ir neizsakāms prieks. b

Jo lēnāk rindas aug, jo ātrāk stundas skrien, c

Un rītā vaiņagu man smaidot Mūza sien. c

(J. Roze.)

T r i o 1 c t a ir tāda astoņrindu pants, kam pirmā rinda at-

kārtojas trīs, bet otrā —
divi reizes:

Lai līgo zaļās zāļu lejas, — 1.

Lai kalnos Jāņugunis kvēli —
2.

Ir ļaužu pilni ceļi, lejas —

Lai līgo zaļās zāļu lejas. — 1.
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Lai ozolkausos alus lejas, —

Mēs līgot, līgot gribam vēl!

Lai līgo zaļās zāļu lejas, — 1.

Lai kalnos Jāņugunis kvēl. — 2.

(P. Rozits.)

Trioleta izplatījusies no Francijas. Tās pantmērs parasti
ir jambisks. Latviešu dzejā trioletas rakstījuši K. Krūza, P.

Rozītis v. c.

Ir vēl citas īpatnējas strofas, bet tās latviešu dzejā maz

lietātas.

Pantam jeb strofai dzejā ir vēl viena nozīme: Parasti ar

strofas beigām beidzas arī teikums. Lieta tā. ka saistītā dzeja,
kā agrāk teicām, bija saistīta ar mūziku, citiem vārdiem: tā

tika dziedāta. Meldiju vienreiz izdziedot tika izpildīta viena

strofa. Ja tā, tad nebūtu dabīgi, ka teikums iesāktos vienai

strofai vai rindai vidū un nobeigts otras vidū.
Mūsu laikos saites starp mūziku un dzeju jau labi paīru-

šas. Rindas dažkārt nemaz vairs nesaista strofās, bet vien-

kārši liek vienu pie otras klāt. Neraugās arī, lai teikuma sā-

kums un beigas sakristu ar rindu sākumu un beigām:

Es nāvi redzēju
...

Tā lēni līda

Gar manu gultu, kad es atnācu

Šai namā. Lēni, lēni viņa līda,

Kā zaglis tumsā, nē, kā plēsīgs zvērs.
Kas laupījumu glūn. Tas bija naktī.

Viss istabā bij klusi. Lampas guns

No griestiem meta sēru krēslas gaismu
Uz izdilušām, vaska bālām sejām. (Plūdonis.)

Tāds pajēmiens gan apgrūtina lasīšanu, jo esam paraduši
rindu beigas just pauzi, kas tagad, lasot pa teikumiem, jāizmet.

Rindas vidū atkal, nobeidzot teikumu, rodas pauze, kas parasti

nebūtu vajadzīga.

Nav pareizi, ja tā rīkojas dzejā ar noteiktām strofām, se-

višķi, ja vēl tās domātas dziedāšanai. Te daudz grēku atra-

dīsim mūsu garīgās dziesmās.

Piemēra dē[ Ziemsvētku dziesmas „Klusa nakts" pirmā

un pēdējā strofa:

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi dus. Nomodā

Vēl ir Jāzeps un Marija,

Kūtī Dāvida pilsētā.
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!

Dieva Dēls, tava acs

Mirdz mums dievišā mīlībā;
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Gods tev! Dvēsele pestīta,
Jo tu dzimis par mums.

Ātri lasot vai dziedot, dzirdam, ka:

...Visi dus nomodā (?!)
Vēl ir Jāzeps un Marija ...

Un:

... (Zods tev, dvēsele pestīta!
Jo tu dzimis par mums.

Vecais Dūnberģu Ernests kādreiz savā grāmatā par met-

riku ir ielicis šādu piemēru, rādīdams ar to, kā nevajag dzejot:

Kad es gāju staigāt pa

Birzi, tad man nāca kā

Laime pretī līgaviņa.

Nobeidzot apceri par saistīto valodu, vēlreiz jāatgādina, ka

īsta vērtība tur tikai tiem dzejas līdzekļiem, kas iedarbojas uz

mūsu dzirdi. Laistītā dzeja ir mūzikas radiniece. Bet mūziku

mēs dzirdam, nevis redzam. Ritms nav tikai ārēja forma. Tam
ir dziļāks pamatojums cilvēka iekšējā būtībā. Metrika

— mā-

cība par ritmu un citiem mūzikas elementiem dzejā — nav

viegla. Ne par velti senajā Romā dzejniekus sauca par ..mā-

cītiem".

IV. Dzejas nozares.

Visi dzejas darbi dabīgi daļas trīs nozares: liriskajā,

episkajā un drāmatiskajā dzejā.

1. Lirika, kas it sevišķi tuvu stāv mūzikai, ir ta dzejas

nozare, kas pauž dzejnieka jūtas. Liriskie sacerējumi allaž ir

ari dziedami, piem., latviešu tautas dziesmas.

Lai gan liriskajā dzejā ir jūtu izpaudums, tad tomēr neva-

ram iztikt neminējuši par tiem apstākļiem, kas zināmas jūtas

ierosinājuši. Tādā kārtā arī liriskajai dzejai ir piemaisīti episki
elementi. It sevišķi dziesmas iesākumā dzejnieks mēdz tēlot

tos apstākļus, kas ir par cēloni viņa jūtu izpaudumam. Tas arī

saprotams, jo jūtas, kas pārjēmušas dzejnieka dvēseli, paliktu

klausītājam nesaprotamas, ja dzirdētu tikai kādus prieku vai

bēdu izsaucienus, bet nezinātu, kāds tiem cēlonis. Tā arī li-

riskā dzejā, kas mīlē izsaucienus (atcerēsimies tikai daudz-

kārt lietāto „ai" latviešu tautas dziesmās!), ir spiesta rīkoties

ar jēdzieniem un priekšstatiem, kas klausītājam pazīstami.

Piemēram, Blaumanis, lieliski tēlodams pērkona negaisu, sāk

ar mierīgu aprakstu:
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Smagi, tumši padebeši
Saules zeltam priekšā klājas.
Lietus piles mirgā reši,
Putnu dzīru troksnis stājas.

Apraksts turpinās nākošos divi pantos, neaizjemdams

dzejnieka jūtas. Un tikai beigās ar varenu spēku izlaužas aiz-

turētā pacilātība:
Manu sirdi jūsmas pilda.
Redzot, ka pa dabas ēku

let, kas mūžam tīk un cilda:

Daiļums savienots ar spēku.

Pēc sava satura liriskās dziesmas sevišķi cildina mi -

lestību, kā to spēku, kas ..garu debess telpās nes" un cil-

vēku dvēselēm sagādā visbrīnišķīgākos un visdziļākos pārdzī-

vojumus. Jaunlaiku lirikā redzamāko vietu iejem erotiskā mī-

lestība, t. i. dzimuma mīlestība jauniešu starpā. Paraugam Po-

ruka „Pie tava augstā, baltā loga":

Pie tava augstā, baltā loga
Jau klusi sniedzas rīta blāzma.
Un priekškars sarskt, itkā tas justu.

Ka mana mīlestība tuvu.

Mirdz debesis, mirdz zeme sārti.
Mirdz lapās, ziedos šķīsta rasa:

Un priekškars izšķiras: pie loga

Mirdz baltais tēls, mans mūža sapnis.

Blakus erotiskajai mīlestībai, lirika daudzina arī citus mī-

lestības veidus. Tā latvieši ir bagāti ar tautas dziesmām, kas

cildina tēva, mātes mīlestību pret bērniem un bērnu godbijības
pilno mīlestību pret vecākiem.

Māte mani tā glabāja, Ai bērniņi, ai bērniņi.

Kā saulīte zirņu ziedu. Klausait tēvu, māmuliņu.

Mūžam saule debesīs.

Ne mūžam tēvs māmiņa.

No druviņas pāriedama, Es savai māmiņai

Vārpu viju vainadziņu; Liepu lapu tiltu grīžu;

To pārnesu māmiņai Kad pietrūka liepu lapu.
Par launaga nesumiņu Klāju baltu villainīti.

Degu sveci, degu skalu,

Tumša mana istabiņa.
lenāk mana māmuliņa, —

Tūlīt gaiša atspīdēja.

Godbijības pilnā mīlestība jūtīgam cilvēkam attiecas ne ti-

kai uz paša ģimeni vai citiem tuvu stāvošiem cilvēkiem, bet
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aptver arī plašāku sabiedrību, aptver dzīvniekus un pat ne-

nedzīvo dabu. Ne par velti K. Skalbe saka:

Mans brālis putniņš silā

Un zivtiņa atvarā.

Taisni šinī ziņā latviešu tautas dzeja ir loti bagāta, jo lat-

vietis stāv dabai tuvu un dabupazīdams, to arī iemīlējis. Viņš
dzied par zaļu zāli, kas „gauži raud kājiņām nominama";
dzied par priedi, egli, kam „lai tā ziema, lai vasara — zaļi
svārki mugurā"; dzied par vareno ozolu, kas nodievojies „sau-
lei saknes nerādīt", vai par zaļajiem bērziem, kas „locījās pret
saulīti vakarā". Tāpat nav skaita tām dziesmām, kuru intere-

ses centra dzīvnieki: dziesmas kavējas nevien pie stalta

brieža un stiprā lāča vai jēru zagļa vilka, bet ar mīlestību iece-

ras arī tādas sīkas būtnes, kā tārpiņu, kas «vērpj zīda diegu

zeltītā ratiņā" vai blusu, kas „kūla circenīti aiz ausīm turē-

dama". Šī dabas mīlestība tautas dziesmās aptver nevien at-

sevišķus priekšmetus (stādus un dzīvniekus), bet arī to zemi,

kas viņus nes. Latviešu dziesmas, kā tautas dziesmas, tā jaun-

laiku sacerējumi — mīnēsim tikai Fr. Bārdu
— par zemi, īpaši

aramzemi, runā ar lielu maigumu.

Latviešu jaunava, tautās aiziedama, dzied par tēva dārzu:

Būt zemīte tāda viegla

Kā baltā villainīte,

Tad es savu rožu dārzu

Līdzi vestu tautiņās.

Zemes mīlestība top par tēvzemes mīlestību, kas īpaši ie-

degas kara un bēgļu laikos:

Kalnā kāpu raudzīties, bz ežiņas galvu liku.

Kas ar manu tēva zemi: Sargāj' savu tēvu zemi.

Vai ar leitis, vai tatāris. Labāk manu galvu jēma,
Vai irbīte purināja. Nekā manu tēvu zemi.

Jaunlaiku dzejā dzimtenes mīlestība sevišķi paužas pat-

riotiskajās varoņdziesmās. Piemēram, Virzas ..Karogs":
Pūšat taures, skanat zvani, saule, plašu gaismu lej:
Karogs sarkanbalti sarkans vējos atraisījies skrej.

Skrej pa laukiem, skrej pa klājiem, sauc arvienu dzirdamāk.

Lai iz mājām, lai iz namiem, lai iz kapiem ārā nāk.

Pildās bargiem tēliem ielas, pildās bālām ēnām gaiss,

Un iet mirušais un dzīvais, kur sauc karogs dīvainais.

Celies augstāk plīvojošais, kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi kādreiz pārstaigās pēc mums.

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā, brīvs pats, brīvus dari
mūs.

Līdz ar sauli saules mūžu tavai tautai dzīvot būs.
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Augstākajām dzīves parādībām cilvēks tuvojas ar sevišķi

lielu godbijību. Arī latviešu tautas dzeja par parādībām pla-
šajā pasaules telpā runā ar svinīgu mūžības izjūtu:

Māte, man mīla māte, —

Ne tā mana mūža māte;
Tā saulīte, tā zemīte, —

Tā bij mana mūža māte.

Vai:

Kur, Dieviņi tu paliksi,
Kad mēs visi nomirsim? —

Ne tev tēva, ne māmiņas.
Ne tev savas līgaviņas.

It sevišķi latviešu tautas gars ar līdzcietīgu (karitātīvu) mī-

lestību pievēršas dzīves grūtdieņiem. Nav sirsnīgāku dziesmu,

kā. latviešu tautas dziesmas par sērdieņiem. Pat sveštautieši,

piem. Kabiles mācītājs Būtners tikai asarām acīs ir varējuši
runāt par mūsu brīnišķīgajām sērdieņu dziesmām. Lai atce-

ramies tikai šo:

Tek saulīte tecēdama.
Es paliku pavēnī.

Nava savas māmuliņas.
Kas iecēla saulītē.

Cēlas dabas parādības, kā arī paša dvēseles noslēpumi cil-
vēku jau no seniem laikiem skubināja izteikties dziesmās ar

reliģisku raksturu. Tādas ir. piemēram, Vecajā derībā tā

dēvētās Dāvida dziesmas, garīgās dziesmas mūsu draudžu

dziesmu grāmatāsun daža laba no vecajām tautas dziesmām.

Redzam, ka lirikas lauks ir loti plašs, tik plašs, cik plaša

cilvēka dvēsele. Bet saskaņā ar katra dzejnieka dvēseli, li-

rika nevien apskatāmo priekšmetu, bet arī uztvēruma ziņā

var būt loti dažāda. Vienam dzejniekam piestāv cēla, patē-
tiska valoda, citam mierīgs aplūkošanas veids; viens ir pilns
trauksmes, cits mīlē miera pilnas ainas (eidilles). Sakarā ar

priekšmetu un dzejnieka pieeju tam, ar laiku ir izveidojušies

daži īpaši lirikas veidu nosaukumi.

Liriskas dziesmas ar sērīgu noskaņojumu mēdz dēvēt par

elèģi j ā m. Elēģiju priekšmets it sevišķi mēdz būt šķiršanās

vai mirušo draugu pieminēšana. Tādos gadījumos sāpes tiek

itkā klusinātas. Tās neizpaužas asā, trāģiskā veidā. Par elē-

ģijas paraugu der K. Skalbes dzejolis R. Blaumaņa piemiņai:

... Vai tevim vaiņagu vīšu

No ozola zariem.

Starp kuriem sarkans raudās barbariss

Asiņu pilieniem gariem.

Kristalla odziņām sārtām,
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Vai smagus laurus likšu kārtu kārtām? —

Tu — vaiņags pats uz manu dienu kapa.
Starp manām klusām sienām

Un bijušām, vītušām dienām ...

Ja dziesma runā par nopietnām lietām vai slaveniem cil-

vēkiem, pie tam lietājot sevišķi pacilātu izteiksmi, tad to mēdz

saukt par odu. No senās literatūras kā ievērojami odu rakst-

nieki jāmin grieķiem Pindars un romiešiem Horatijs. Še
viena no Horatija odam (Exegi monumentum) L. Bērziņa tul-

kojuma:
Es pieminekli darījis,
Kas augstāks nekā piramīdes.
Ko lietus nesagrauzīs vis

Un laiku plūdi neiznīdēs.

Kaut neskaitāmi gadi zūd.

Vis nemiršu, bet manis daļa

Jo liela nāvē nesatrūd,
Un zeltin zels man slava zaļa.
Kāmēr vēl skati svētnīcu

Ar viņas svētku klusām ejām, —

Gar straujūdeņu Aufidu, —

Gar Danna iztvīkušām lejām. —

Tur skanēs mana vārda gods,

Kā grieķu dziesmai Romas mēlē

No manis pirmā skanēt dots:
Tērpt lauros pieri. Mūza, vēlē!

2. Epika. Blakus lirikai jau vissenākajos laikos ir pa-

stāvējusi arī epika, kuras pamatā ir stāstījums par notiku-

miem. Cilvēkam visos laikos ir bijusi vajadzība nevien izteikt

savas jūtas ar vārdu palīdzību, bet tas grib ari atstāstīt ci-

tiem savus piedzīvojumus, novērojumus un brīnišķīgus noti-

kumus. Tā radies episkās dzejas veids. No lirikas epika at-

šķiras it īpaši tādā kārtā, ka te dzejnieks, kā saka, paslēpjas
aiz sava darba. Tas, protams, nav tā jāsaprot, ka dzejnieks
izturētos pret notikumiem un personām vienaldzīgi, bet gan

tā. ka viņš savas simpātijas vai antipātijas apvalda. Katrā

ziņā arī episkajā dzejā dzejnieka jūtas ir nozīmīgs elements;

ja to nebūtu, tad trūktu ierosinājuma dzejot. Tādā kārtā tad

nu robeža starp liriku un epiku nav viegli novelkama. No

latviešu tautas dzejas episks raksturs piemīt tā dēvētām ..ziņ-

ģēm" („Mēs deviņi bāleliņi", „Ko vēlēju, tas notika", „Pūt

vējiņi" u. c). Te bez liriskā noskaņojuma varam saskatīt arī

kādu stāstījuma pavedienu. īsti liela stila epu latviešu tautas

dzejas nav. Latviešu modernajā dzejā kā episkus sacerēju-
mus minēsim Pumpura «Lāčplēsi", Lautenbacha «Niedrīšu

Vidvudu", Virzas „Nameiti" u. c.
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No Virzas „X ar ā 1 a Nameiša":

No vecām ābelēm un ķiršiem ziedi krīt.
Bet nevar Nameiti Biruta sagaidīt.
Redz arvien tālākus tā naktī ugunsgrēkus,
Ir gluži jēmušas tai bēdas pēd'jos spēkus.
Tā bāla gultā gul, to nepriecē nekas,

Ir acis melnas tai, par matiem melnākas. —

Tā gaida, tīdama sev seju melnās bizēs.

Kad pilns no jātniekiem pils plašais laukums vizēs.

„Uz pļavām zaļajām drīz stirna jaunā ies

Ar bērniem ganīties. Ej, aukle, lūkoties.
Ir lieli putekli uz tālā prūšu ceļa."

„Tie ziedoņputekli, ko sacel biržu zēla"
Un diena otra aust. „Pie loga, aukle, ej,
Šurp vēja plīvotas pa ceļu krēpas skrej."
Es tikai baložus vien redzu, kuri bariem

Uz ceļa nolaižas un mirdz zem saules stariem."

Un diena trešā nāk: „Jau dunē klajums viss,

Ei, aukle, lūkoties, šurp steidzas Nameitis."

Mirdz tālē vairogi kā lielas sudrablāsas.

Ak, aukle, pasaki, —
ir zirgi kādas krāsas?"

...lel, valdies, Biruta, uz prūšu ceļa spulgs
Velk ratus lēnītēm kāds baltu zirgu pulks."

Pie logamani ved jel, aukle, redzēt gribu
Es pirmā Nameiti un viņa bruņu zibu.

Es pirmā gribu būt, kas viņa smaidu gūs,

Ak, baltie kumeļi, ko manim vedat jūs?"
Tā logā ieķeras un viņas acis platās
Uz zirgiem gausajiem un kara pulkiem skatās,
Kas lēnām tuvojas. Liels stāv pār ļaudīm vaids,

Klust drūmi kareivji, raud gauži kunigaits.

No šķēpiem caurdurtu un asņainu un aukstu

Tā pazīst Nameiti, kas gul uz ratieem augstu;

Kā krēslas piepildīts, tumst viņas acu gaiss.

Un mežu zalganums, saulstaros priecīgais.

„Kā tevi sastapt gan mans draugs, lai ātrāk varu?

Vai man pa durvīm iet? Tas ceļš man šķiet par garu.

Tur tu, tur kareivji, es gribu būt starp tiem!"

Caur logu viņa lec un krīt uz akmeņiem,

Ko vija šalcošas un baltas viļņu stīgas,

Kā bailēs apgriežas ap pili bezdelīgas.

Un zaļais apinis, kas apkārt mūriem skrej,

No zemes drebēja līdz torņa virsotnei.
Nem leiši Birutu, ko ūdens straumes kulda,

Un blakus Nameitim uz kara ratiem gulda.
Pa tekām priecīgām, kas puķēm vītas šķiet,

Kā māsas draudzīgas ar mīlu nāve iet.
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No Lautenbacha ..Niedrīšu Vidvuda":

levās pogāja lakstīgaliņas.
Jauku ziedu laiciņu apsveicinādama,
Niedrīšu Vidvudam prom no salas

Ar mazu laiviņu pa jūru braucot.

Jau labu gabalu tas bija jūrā
Prom no salas

— pils ugunskura,
Kad tam pamazīt brīnišķas skaņas
lesāka notālēm atskanēt ausīs.

It kā Smaidiņa raudāja, smējās, —

Dziedāja tad kādu skumju pilnu dziesmiņu.

No sveštautiešu epiem īpaši slaveni ir grieķu „liiada"

un „Odiseja", angļa Miltona «Pazaudētā paradīze", vācu „Ni-

belungi". somu „Kalevala" v. c.

Kā liriskās dziesmas senākajos laikos un pa daļai tagad

dziedātas, tā epi ir pa daļai dziedāti, pa daļai skandēti jeb skai-

tīti un šinī ceļā pārgājuši tautas atmiņā. No tā laika, kamēr

izplatījusies grāmatu lasīšana, episkās dzejas skaitīšanai ir no-

zīme mazinājusies. Tās vietā stājusies nesaistītā valodā sace-

rētā literātūrā, kā romāns, stāsts, novele v. c. Arī senāk

šādi nesaistītā valodā sacerēti dzejas darbi bija atrodami da-

žādu tautu pasakās, bet mūsu laikos dzejošana nesaistītā

valodā atspiež citus episkās dzejas veidus stipri vien pie

malas, jo tā ir autoram vieglāka un lasītājam ērtāka. Tādā

kārtā var rasties tik plaši tēlojumi kā piem. Janševska

~Dzimtene".

Epikas veidi. Liela epa vieta tagad ir nostājies romāns,

kas ar saviem apmēriem un tēlojamās dzīves plašumu dod

autoram tīri vai neierobežotas iespējas izteikties par visām

dzīves parādībām.

Ja stāsta norisa nav sarežģīta blakus apstākļiem, bet

straujā gaitā tuvojas atrisinājumam un noslēgumam, tad mēdz

runāt par noveli. Novelistikā īpaši ievērojams meistars ir

R. Blaumanis (Andriksons, Nāves ēnā, Purva bridējs, Salna

pavasarī u. c), Ezeriņš (krājums „Leierkaste" divi dalās) u. c.

Parasti novele no romāna atšķiras ar saviem mazākiem ap-

mēriem; bet nevien ar tiem, jo pats stāstīšanas veids novelē

ir vairāk koncentrēts, kamēr romānā stāstītājs ar labpatiku un

bez steigas iet plašumā, ja viņam gadās kas interesants iztir-

zājams vai stāstāms.

Episkus sacerējumus, kam trūkst noveles koncentrācijas,

bet nav arī romāna plašuma, mēdz apzīmēt ar nenoteiktu jē-

dzienu — „s t ā s t s".

Fantastiskus sacerējumus par brīnišķīgiem notikumiem un

personām vai lietām, sauc par pasakām. Pasaku varonis
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parasti cīnās ar burvjiem, raganām, velniem, milzu nezvēriem

un citiem pārdabīgiem spēkiem. Pasakās viss kas iespējams:

kustoņi, koki un pat nedzīvas lietas runā, deviņjūdžu zābakiem

iespējams vienā mirklī nokļūt otrā pasaules malā v. t. t. — Pa-
sakas rakstījuši arī mūsu laiku dzejnieki. No latviešu autoriem

še sevišķi ievērojams K. Skalbe (Kaķīša dzirnavas, Milzis

v. c). Dāņu rakstnieks Andersens ar savām pasakām kļuvis
visā pasaulē pazīstams. Ja pasaka saistās ar kādu noteiktu

vietu vai laiku, vai arī izskaidro kādas dabas parādības, tad

to sauc par teiku (piem. Kā Daugava cēlusies).

Neliela apmēra episkus sacerējumus ritmiskā valodā ar

drūmu raksturu sauc par ba 11 ādēm. Parasti tur darbojas
tumšas, cilvēkiem nepaklausīgas varas. Latviešu literātūrā

ballādes meistars ir Plūdonis (Zalgales Mada loms, Tirela no-

slēpums, Zagnīcas kalējs v. c). Koncentrētās izteiksmes dēļ
ballāde radniecīga ar noveli.

Romances ir gaišāka noskaņojuma. Tās ir dziesmas,

kas parasti runā par mīlestību. Agrāk minētajās tautas «ziņ-

ģēs" tādu romanču ir vairums.

Kur dzejas darbi ar episku raksturu neizvēršas epa pla-

šumā, bet nav arī tik koncentrēti kā ballādē, tur mēdz runāt

par poēmu. Robežas te nav stingri novelkamas. Poēmas

rakstījis Plūdonis („Uz saulaino tāli", „Divi pasaules". At-

raitnes dēls" v. c), Sudrabu Edžus v. c.

Teiksmainus stāstus par svērājiem mēdz dēvēt pa leģen-

dām. Tādas piem. vijas ap svēto Francisku.

Fāb v1a ir maza apmēra sacerējums, kas ar notikuma

palīdzību apgaismo kādu dzīves gudrību. Parasti tabulās kā

personas darbojas kustoņi. Populāri
_

fābulu autori ir sengrie-
ķiem Aizops, frančiem Lafontēns, vāciešiem üellerts (Vecā
Stendera paraugs) un krieviem Krilovs. Pēdējā fābulas jauki

tulkojis latviski Fricis Adamovičs. No latviešu fābulistiem jā-

min Doku Atis („Vistas maisā" v. c), Pērsietis («Nevienādi

likteņi", «Ziepju burbuli" v. c.) v. c.

Eid ill c ir dziesma vai tēlojums prozā, kas rāda mums

klusu, miera pilnu dzīvi, īpaši arājus un ganus viņu klusaiā

un pieticīgajā dzīvē. Tādas eidilles dažkārt izvēršas par di-

binātu vai arī nedibinātu lauku dzīves slavināšanu. Kā labs

piemērs te der Horatija (romiešu dzejnieka) „Beatus ille", ko

latviski tulkojis J. Alunāns un L. Bērziņš. Latviešu dzejā

eidilles paraugi Plūdonim („Ziedoņa eidille), Jaunsudrabiņam

(daži tēlojumi «Baltajā grāmatā", «Ar makšķeri") v. c.

Paraugam A. Ersa «Vecais baznīckungs":

Baznīciņa. Jasmines.

Vārtos liecas akācija.
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Un uz sētas ābelēs

Balsināta plebanija*).
Klusi dienas paiet te

Dieva kalpam uzticīgam:
Šaubās nesirgst dvēsele,
Miers no domām pasaulīgām.

Tik kad ērgelītes dūc

Tur aiz baznīciņas logiem,
Dūjas torņa lūkā rūc

Pāri veciem kastāņkokiem.
Atkal viņš uz nišu iet:

Tīkas klusā velvju ēna,
Rozes, kas ap Māru zied,

Dziedāšana skumji lēna;

Vīrāks, vārdi vienmuļie

Litānijas gausā gaitā:

Biktē grēki parastie,

Kuru smagums kreiļu skaitā.

Un kad izklīst ļaužu plūds.
let viņš viens uz dārza pusi.

Dūjas augstu tornī dūc,
Baznīciņa apklususi.
Teic viņš. dārzā vērodams

Zelta malas mākoņvijai:
..Tiešām būtu pielāpāms
Vecais jumts reiz plebanijai."

3. Drāma.

Dzeja īsteni ir cilvēces pirmvaloda. Sākumā viņa, pro-

tams, ir sinkretiska, t. i. viņas nozares nav šķirtas savā

starpā. Tās arī asi neatdalās no ikdienas valodas un prak-

tiskās dzīves.. Vēlākos laikos cilvēcei tālāk attīstoties, māksla

atdalījās no dzīves, sadalīdamās un diferencēdamās vairāk vei-

dos, pie kam katra atsevišķā māksla savukārt dalījās vairāk

nozarēs.

Dzejas mākslā tāda vēlāk uzplaukusi nozare ir drāmatiskā

dzeja. Vēlāk tā uzplaukusi tāpēc, ka viņa nevar rasties un pa-

stāvēt bez rakstu kultūras, kamēr episkā un liriskā dzeja pāriet

no paaudzes uz paaudzi arī mutes vārdiem. Tāpēc arī daiļas

dziesmas un cēlus epus satiekam jau dažādu tautu tradicijās,

bet īstu drāmu tikai tur, kur tautā jau ir izplatījusies rakstu

māksla. Piemēram, izveidota drāma ir senājiem grieķiem tai

laikā, kad šai tautai bija jau augstu stāvoši zinātnieki un zi-

*) Baznīckunga maja.
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riātnieku skolas. No šiem laikiem tad ir uzglabājušās drāmas,

kas vēl tagad ar savu dzejisko jaukumu un domu dziļumu pelna
visu lietpratēju atzinību.

Latviešiem drāma tāpat varēja kopties tikai tad, kad tauta

bija nonākusi pie lielākas izglītības, turpretim liriskās dziesmas
vai episkās ziņģes dziedātas gadu simteņiem ilgi.

Salīdzinot drāmu ar lirisku vai episku dzejas darbu, vis-

pirms nomanām, ka par tiem cilvēkiem, ar ko drāmā iepazī-

stamies, nevis dzejnieks stāsta, bet šie cilvēki runā paši. No-

tikums, par ko te ir runa. mums netiek atstāstīts, bet dzejā

ievestajām personām darbojoties, norisinās mūsu acu priekšā.

Piemēram „Indränos" Blaumanis nestāsta par šo māju ošiem

vii sadursmi vecās un jaunās pasaules starpā, bet mūsu acu

priekšā Edvards, sievas pamudināts, novil tēvam mājas un iz-

nīcina pēc saviem saimniecības plāniem tēva taupītos kokus.

Tā tad drāma, jau pavirši aplūkota, atšķiras no lirikas vai

stāstu dzejas tādā kārta, ka personas, kas drāmā darbojas, pa-

šas nostājas mūsu priekšā. Līdz ar to rodas iespēja drāmu iz-

r ā dīt. Redzam, ka katrai dzejas nozarei ir savs īpatnējs ipzil-
dīšanas veids. Liriskā dzeja agrākos laikos nebija šķirama no

dziedāšanas, resp, mūzikas. Tāpēc arī tā dabūjusi savu nosau-

kumu no mūzikas instrūmenta liras. Eps bija allaž skandē-

jams, t. i. viņu cēla priekšā pusdziedošā balsī. (Tas, protams,

nav vairs attiecināms uz stāstu vai mūslaiku grāmatu dzeju).
Drāmas īpatnējais izpildīšanas veids ir izrāde, kur tad aktiera
spēle un dekorācijas pastiprina dzejas iespaidu.

Tā kā nu drāma ir izrādāma, un izrādēm parasti jānotiek

ierobežotā laikā (t i., dažās stundās) un lielākas publikas

priekšā, tad te nav vietas sīkām darbībām un plašiem prāto-
jumiem, ko daudzkārt atrodam romānos. Drāmā vajadzīgs
darbību sabiezināt, t. i. visas norisas virzīt uz vienu mērķi.
Sīki, nenozīmīgi apstākli skatītājus nogurdinātu, tāpēc drāma

allaž izvēlās svarīgus jautājumus par savu priekšmetu. Tie

var aizkustināt plašāku publiku. Vispār drāmai jārēķinās ar

to, ka skatītāju pulkā rodas zināms kopnoskaņojums, kas ir

labvēlīgs jūtu uztveršanai, kamēr domu gājieniem masa ne-

spēj tik tālu izsekot līdz, kā to dara atsevišķa persona, klusībā
kādu dzejas darbu lasīdama.

Drāmatiskajā dzejā interesi it sevišķi saista lugas dar-

bība. Pats nosaukums „drāma" arī ir cēlies no grieķu vārda,
kas apzīmē darbību. Darbība nav jāsaprot tikai tīri ārēji. Tā

būs atrodama visur tur, kur izpaužas gribas spēki. Ja tie at-

duras uz šķēršļiem, tad skatītājos interese pieaug. Tādā

kārtā drāmas darbība allaž piejem cīņas raksturu, smalkā-

kos dzejas darbos šī cīņa var būt arī tīri iekšķīga. Rainis liek

Indulim izšķirties, par ko stāvēt — par dzimteni vai mīlamo

sievieti? (Indulis un Ārija).
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Blakus darbībai lugā pats svarīgākais elements ir tēloto

personu raksturs. Labākie dzejnieki drāmas cīņu allaž ir

izveidojuši uz dažādu raksturu pamata. Raksturi ir svarīgi ari

tādā ziņā, ka skatītāji, saskaņā paši ar savām personīgām īpa-
šībām, iejūtas vienā vai otrā raksturā un stājas konflikta gadī-
jumā tā pusē, tādā ziņā dzīvi piedalīdamies drāmas norisā.

Lai klausītāju valdzinātu, raksturi nedrīkst būt pārāk ideāli,
kam mēs nevarētu tuvoties. Tie arī nedrīkst būt tik zemi. ka

mēs vairs nevarētu tiem just līdzi.

Drāmas izrādē vārdu, kas iedarbojas uz mūsu dzirdi, pa-

balsta arī spēle un dekorācijas, iedarbodamās uz mūsu redzi.

Abām iedarbībām apvienojoties, rodas tas spēcīgais iespaids,
ko nesasniedzam ar lasīšanu vien. Var tomēr būt arī otrādi:

dekorātīvais elements ar savu bagātību un raibumu saskaldīs

mūsu uzmanību, neļaujot ar pilnu vērību sekot vārdam un no-

tikumu gaitai. Sī iemesla dēļ jaunākos laikos teātra māksla

dekorāciju ziņā daudzkārt cenšas pēc vienkāršības. Raiņa

„Jāzeps un viņa brāli" ir izrādīts gan ar loti greznām dekorā-

cijām, gan arī vislielākajā vienkāršībā, lai skatītājs visiem

dvēseles spēkiem kavētos pie dzejnieka vārda lomas tēlotajā

mutē. Ar to tad ir uzsvērts, ka arī teātrī, kur skatuves mākslai

un dekorācijām ir liela nozīme, dzejnieks un viņa darbs to-

mēr stāv pirmajā vietā. Bet dzejnieks izsakās ar vārda palī-
dzību. Drāmā tas tad notiek sarunas veidā (dialogs), pie kam

lielie drāmatiķi prot savus darbus tā iekārtot, ka sarunās iz-

teicas tēloto personu raksturs un nodomi. Bet ir tādas dvēse-

les norisas, par ko cilvēks ar citiem nerunā. Ja nu lugas ska-

tītājam vai lasītājam ir jādabū ziņas arī par tām, tad dzejnieks

jem palīgā monologus, t. i. persona runā viena pati. Slavens

ir Jāzepa beigu monologs Raiņa drāmā „Jäzeps un viņa brāli*.

Monologi jāsaprot kā „skala domāšana". Tā kā mēs parasti

skali nedomājam, tad dzejnieki, lai drāma netaptu nedabīga,

no monologiem izvairās.

Drāmas apmēri var būt dažādi, bet dabīgā kārtā tie

nedrīkst būt ne pārāk mazi, ne arī bezmērīgi plaši.

Plašākās drāmas mēdz būt sarakstītas pieci lielākos pos-

mos, ko sauc par cēlieniem. īsākās drāmas aptver vienu cē-

lienu (R. Blaumaņa «Sestdienas vakars"). lekārta labākajās
drāmās ir tāda, ka darbības spriegums arvien pieaug, lai ne-

atslābtu skatītāju interese . Parasti pirmais cēliens skatītāju
ieved tos apstākļos, kuros darbība norisināsies, un ļauj aiz-

mesties lugas sarežģījumam. Tālākos cēlienos mezgls sa-

velkās arvien ciešāk, kas rada kāpinājumu un vairo interesi,

līdz tad beidzamajos cēlienos sarežģījums atrisinās. Atka-

rībā no atrisinājuma veida, izšķir traģēdiju, komēdiju un skatu

lugu (..drāmu" —
šaurākā nozīmē). Ja varonis iet bojā, runā

par traģēdiju. Viņa bojā eja rada mums bailes un žēlumu
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„phöbos" un „eleos", jo varonis, kas apbalvots cilvēku

īpašībāmū, ir mums rada, viņa likteņus mēs dzīvojam

līdz. Bet varonim bojā ejot, neiet bojā augstāka ideja, par ko

viņš cīnījies. Taisni šī bojā iešana mums jo dzīvi parāda un

liek izjust lauztā varoņa vērtību. Tas tāpat kā dzīvē, kad kāda

cilvēka vērtību īsti tikai tad izprot, kad viņa vairs nav mūsu

starpā.

Traģēdija, kas runā par dzīves augstākajiem jautājumiem,

parasti arī izteiksmes ziņā valodu kāpina. Jau teicām, ka tādā

gadījumā, ja varonis bojā neiet, dabūjam skatu lugu (drāmu)
vai komēdiju. Skatu luga tēlo dzīves apstākļus nopietnā garā.

(„Liclpils pagasta vecākie"). Skatu luga taisni jaunākos laikos
ir izveidojusies. Bēdu lugai (traģēdijai) pretī stādāmā ko-

mēdija skatītājus grib uzjautrināt, tēlojot cilvēku vājības,
pie tam —

kā tas bieži parasts, pārspīlētā jeb kariķētā veidā.

Jājem tomēr vērā, ka komēdija nav augstāka stila rakst-

niecības veids. No komēdijas tāpēc iegūstam, kā teikts, jaut-
rību, bet ne līksmību vai prieku. Komēdija savu mērķi sa-

sniedz, ja tēlotās vājības nav pārāk kaitīgas un klizmas nav

pārāk smagas. Var piem., smieties, ja negaidītas eksplozijas dēļ
Ābrams izbailēs nolec no krāsns augšas (Blaumaņa „Skroder-
dienas Silmačos"), bet smieklīgums būtu tāli, ja Abrāms šinī

gadījumā zaudētu dzīvību vai veselību.

Komēdijas pirmsākumu latviešu tautas tradīcijās iezīmē

ķekatās jeb budēļos vai čigānos iešana. Tā ir veca ieraša

staigāt no mājas uz māju, pārģērbjoties, izdarot dažādas ne-

rātnības un sakot vai dziedot kādus draiskulīgus vārdus. No

šādas pirmatnējās komēdijas arī vēl jaunākos laikos ir uzgla-
bājušies daži elementi, piem., židi Blaumaņa joku lugās.

Ir arī drāmas, kas skatuves nolūkiem mazāk derīgas, se-

višķi, ja tur trūkst spilgtu ārēju notikumu. Tādos gadījumos

mēdz runāt par lasāmām drāmām. Te varētu minēt Poruka

dramatiskos sacerējumus, Raiņa „Pusideälistu", „Sauliesa tra-

ģēdiju„Zaulu" v. c. Ja lugu autors pats nav domājis skatuves

vajadzībām, tad viņš iegūst tādu brīvību, ka var pēc patikas

rīkoties ar laiku un telpu. Skatuves luga turpretim ir

stiprāk saistīta pie vienas vietas un viena laika. Senajā (kla-
siskajā) grieķu drāmā pat pastāvēja prasība, ka lugas darbībai

jānotiek vienā dienā un vienā vietā. Jaunākos laikos šo pra-

sību vairs tik šauri nesaprot. Pēc vienības galveno kārt prasa

darbībā, bet pieļauj maiņu telpā un garākus vai īsākus

starpbrīžus laikā. Tas īpaši sakāms par lielā angļu drāmatiķa

Šekspīra sacerējumiem. Latviešu literātūrā var aizrādīt uz

Raiņa ~Jāzepu", kur darbība pāriet no Palestīnas uz Ēģipti

un cēlienu starpā ir vairāki gadi. Tā jaunlaiku drāma šinī ziņā

rīkojas diezgan brīvi; viņai tomēr jāievēro skatuves iespēja-
mības. Lasāmai drāmai brīvība lielāka.
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Jaunākos laikos taisni drāma ir tā dzejas nozare, kas

visdziļāk aizrauj publiku. Lirika vai epika griežas vairāk pie

atsevišķa cilvēka, bet drāinatiskā dzeja, īpaši no skatuves

rādīta, apvieno un sajūsmina lielas tautas masas. Šī iemesla

dēļ, drāmai ir ārkārtīga vieta nevien dzejā, bet arī tautas

audzināšanā.

Latviešu labākais drāmatiķis ir R. Blaumanis. Bez viņa

minami Rainis, Aspazija, Brigadere, A. Upītis, J. Pētersons v. c.

Ar teātra mākslu jaunākos laikos sacenšas kinematogrāfs,
bieži vien teātri aizēnodams. Tā kā kīnēmatografa („kīno")
inscenējumi tiek sarīkoti ar ārkārtīgi lieliem līdzekļiem un iz-

pildīšanā jem dalību slaveni mākslinieki, tad filmā redzam

daudz tādas bagātības, ko parastā skatuve nespēj sniegt. Bez

tam filma var bez grūtībām pāriet no viena skata uz otru,
tādā ziņā sāīsinot izrādei vajadzīgo laiku. Līdz ar to publikai
ir vieglāk noskatījies kīno izrādi, nekā sekot aktieru spēlei, kas

parastajās drāmās prasa 2 un 3 reiz ilgāku laiku. Tā kā filmu

izrādēm parasti izvēlas arī tādu saturu, kas publiku vairāk

kairina, tad nav ko brīnēties, ka kīnēmatografs pievelk plašas
tautas masas. Jāatzīst tomēr, ka kīnēmatografa darbība, kas

nervozā steigā norisinās mūsu priekšā, nevar sniegt to dziļo

iespaidu, ko sajemam no dzīva aktiera un dziļi izjusta dzej-
nieka vārda.

Noslēgums.

Kā gramatika nenodara valodai patvarību, bet no labas

valodas savus likumus atvasina, tā arī dzejas mācība nav kāds

dziejniekiem uzspiests priekšraksts, bet tas izaug dzejas dar-

bos iedziļinoties, un tos izprotot. Bet kā ar gramatiku iepazinu-

šies, varam pilnīgāk uztvert valodas parādības, tā dzejas mā-

cība palīdz saprast dzejiskā sacerējuma dabu un tā vērtības,
tādā ziņā vairojot baudu un prieku, ko dzejas darbs mums sa-

gādā.

Arī šeit sniegta dzejas mācība grib lasītajam palīdzēt iz-

prast dzejnieka sacerējuma dabu un tā vērtības, lai tādā ziņā

jaukākais, ko mūsu dzejnieki radījuši, tiktu par īpašumu pla-

šākai tautai, īpaši jaunatnei.
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