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Kad Kdvarts Virza parādījās latvie-

šu literatūrā ar saviem pirmajiem dze-

ļtļifni IfMM». k-. viņš tūda| pievērsa sev

uzmanību. īsini laikā latviešu rakstnie-

cība notika lielas pārvērtības. Savu lai-

ku bija pārdzīvojis tautas atmodas lai-

ka romantisms; arī tam sekojušais
reālisms un naturālisms vairs īsti n«'

apmierināja lasītāju, bet it īpaši lat-

viešu dzejnieku, kas bija nācis tuvākā

saskarē ar sava laika jaunākajiem Va-

kareiropus dzejas virzieniem un pievie-

nojās tiem.

Jau ar savu pirmo dzeju krājumu

Biķeris Kd. Virza izpelnījās pielīdzinā-

jumu visslavenākajiem pasaules mī-

lestīh.is dzejniekiem, taču viņu gan sla-

\« ii dzejas cienītāji, bet pēla bargie
morālisti. I'ēdējo balsis tomēr drīz ap-

klusa, un ar saviem turpmākajiem dar-

binu ī d. \ i 1-7.1 i/\n-7ijās mūsu dzej-

nieku pirmajās rindās.

Virzas dzejoju krājums lii rfļļflfļi
rota|as, kuru sniedzam lasītājiem MM

grāmatā, iznāca U gadus vēlāk. kāpē<
lanī jūtama stipra atšķirība no iepriek-

šējā. Dzejnieka domas un jūtas šeit ie-

guvušas rotaļīgu gaisumu un saskaņu,

un ir pārveidojusies arī viņa dzejas

(Turpinājums uz pēdējā vāka)
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ZEMGALES ZEMES, ŪDEŅU, CILVĒKU UN

DEBESU DZEJNIEKS

Aiz gadu tālumiem jau Ir nogrimušas dienas, kad Edvarts

Virza ar savu ārkārtīgi dzīvo, subjektīvi aso personību parā-

dījās latviešu literatūrā. Reizē ar kaislīgu vitalitāti un skatu-

visku patosu viņš dzejoja, aprakstīja, izskaidroja lietas un

notikumus, kas tā garu un miesu kauikādā veidā bija ietek-

mējuši vai aizkāruši. Savās izjūtās un iztēlē viņš ir negau-

sīgs cilvēcīgā un reizē visa dzīvā zemes salduma mīlētājs,

neremdināms sievišķīgā alcējs, bet tikpat alkatīgi, ar uzsvērtu

pravietisma manieri viņš laužas aizlaicīgo Dieva ziņu noslē-

pumos un cenšas atrast apvienojumu, kur cilvēka trauslais

sapnis par dvēseli un tās vajadzību mūžības daļā būtu apvie-

nots ar miesīgās dzīvības īslaicīgo baudīšanu zemes virsū.

Edvarts Virza grib, lai Dievs kaut paklusām atzītos, ka

ūdens, maize un miesa nav tikai tāpēc, lai dvēsele iemantotu

mūžīgo dzīvošanu, bet ka pats Kungs ūdenī, maizē un miesā

ir ielicis lielu un neatvairāmu pievilcību, lai dotu cilvēkam

kautko labu, skaistu un iekārojamu arī zemes virsū. Starp

šīm divām cilvēka dzīves pamattēmām tad arī ir norisināju-

sies Ed. Virzas rakstniecības spožākā daļa. Jāatzīstas gan,

ka ir ļoti liela un bīstama pārdrošība kāda rakstnieka darbus

«izskaidrot". Tie ir avoti, par kuriem bieži pats to īpašnieks

nav pilnā skaidrībā pat tad, kad tas ir savu mūža darbu pa-

darījis, bet tie, kas tos mēģina pārbradāt, kad pats autors

jau apklusis, visbiežāk nomaldās paši sevī un sarunā lietas

kam ar tēmu cēlonības pamatiem nav varbūt ne mazākā ga-

rīgā sakara. To saku, pirmkārt, tādēļ, ka arī manas domas

ir tikai Edvarta Virzas darbu skatījums manām acīm, un

— otrkārt, tādēļ, ka Virzas darbu ārējais spožums un slavi-

nāšana nav radusies kā tieši viņa — dzejnieka, krāšņi un spē-
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cīgi izteikto pārdzīvojumu atspulgs, bet tā ir izstarota un sa-

jaukta ar kādu mūsu valsts politiskās iekārtas periodu. Saim-

nieciski spožu, bet garīgi bīstami vienpusīgu pašlepnā paš-

pieticībā.

Edvarta Virzas rakstniecības devums aptuveni sadalāms

divos iezīmīgos posmos. Tāpat kā mūsu gleznotāji ir alku.i

savas dvēseles izpeldināt itāļu, franču un flāmu krāsu va-

ravīksnēs un ar lepnumu pārņēmusi savās otās to atspīdu-

mus, tā arī Edvarts Virza ir iemīlējis franču formā aristokrā-

tiski smalko un saturu niansēs izslīpēto pantu, šī kaite lai-

kam mums ir bijusi Joti nepieciešama savas latviskās vien-

tiesības un zemnieciskās neveiklības apslēpšanai. Tādēļ ar!

Ed. Virzas rakstniecības pirmajā posmā, kur viņš apdzied sie-

vietes miesu un mīlestību vai pieskaras dažādo dievību for-

mām un tēliem, viņā ļoti maz var ko pamanīt no Zemgalē

dzimušā un izaugušā Virzas, šinī laikā viņš, manuprāt, ir ļo-

ti apdāvināts māceklis, kas ar lielu aizrautību pētī lielās pa-

saules dzeju novadus un ar tā laika latviešu rakstniekiem

neparastu pārdrošību apdzied savas iemīlētās tēmas. Šinī pe-

riodā arī attīstās un izveidojas Edvarta Virzas meistariskā

dzejas forma, bet tās garīgajā saturā vēl nav izteikti sama-

nāms auglībā un sulīgumā nepārspējamais zemgalietis. Te

vēl ir tikai franciskā smalkuma, manieres un teatrāla pato-

sa dzejnieks veikli lietotas latviešu valodas skandējumā.

Otrs posms Edvarta Virzas rakstniecībā aptuveni iezīmē-

jas Pirmā Pasaules kara gados, un līdz ar neatkarīgās Lat-

vijas tapšanu jau varam ari runāt par lielā Zemgales dzej-

nieka ienākšanu mūsu rakstniecības pulkā. Svešas pasaules

smalkumam, kultūrai un skolai sāk cauri šauties spirgti asni

no mūsu pašu zemes gara un likteņiem. Varbūt tā ir Ed. Virzas

mātes traģiskā nāve, varbūt tās ir mūsu tautas brīvības cī-

ņas, kas liek viņam ieurbt skatus dziļi mūsu pašu zemē, de-

besīs un cilvēku dzīvēs. Bet līdztekus šīm dzejnieka tīri lat-

viskās tematikas garīgajām atklāsmēm pieaug ari viņa cil-

vēciskā pašapziņa un it kā kādas noslēpumainas viszinības
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patoss. Negribu teikt, ka tās būtu vājības, drīzāk jau tikai

cilvēka laicīgās pozēs vajadzības, bet tikai, nelaimīgā

kārtā, šo vajadzību apmierināšanas dēļ viņa dzejnieka

dvēseles lielais spožums zaudē daļu no savas indivi-

duālās un pārlaikmetiskās neatkarības. Bet par gandarījumu

jāsaka, ka pasaulē pavisam maz ir to, kas šīm kļūmēm spēj

neskarti garām paiet.

Edvarta Virzas mūža skaistākā dziesma ir Straumēni. Tā

ir viņa dvēseles vīzija un mīlestība savai zemei. Tur reālais,

kaislais un dzīvais ir izkāpis no teiksmainā un aizsaulīgā.

Straumēnos ir mūžīgās, noslēpumainās dievestības un īslai-

cīgas zemes paaudžu saderības atklāsme, kāda tā lr izveido-

jusies rakstnieka meklēšanā un alkšanā pēc tās. Var toapstrī-

dēt pēc punktiem un pamatojumiem tie, kas tic un redz sa-

vādāk, bet grūti gan būs to noliegt, ka šinī grāmatā Virza lr

gājis taisnāko un vienkāršāko ceļu starp cilvēka dzīvības,

kārtības, dabas krāšņuma un dievišķās neiznīcības sapņiem.

Noslēgumā vēl jāpiezīmē, ka lr bijusi kritiķi, kas, visumā

atzīdami šo darbu, tomēr iebilduši, ka līdzīgi Straumēniem

it kā esot arī daži agrāk uzrakstītie citu tautu darbi, piem,

Donalelša Gada laiki v. c, bet ja šinī sakarībā kāds grib klu-

sām mērķēt uz eplgonismu, tad lai vispirms saskaita un iz-

analizē tos slaveno darbu tūkstošus, kuru centrējumā aprak-

stītas attiecības starp vīrieti un sievieti ar attiecīgām psī-

chisko un bioloģisko mezglu niansēm. Nekas vairs nav pirm-

reizējs, starpība ir tikai rakstnieka acu redzīgumā un pārdzī-

vojamā laika niansēs.

Valentīns Pelēcis





DZĪVE UN DARBI
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DZEJNIEKA MĪTNE

Kad lecavā, izkāpuši no Rīgas-Bauskas autobusa, ejam pa

lecavas-Emburgas ceļu, pēc dažiem kilometriem līdzenuma

vidu mūsu skatus valdzina nelieli uzkalni un meži, pa ku-

riem aizlokās Istrums. Jau pa lielu gabalu saskatām tik

brīnumskaistu namu, ka nevaram aptvert, vai tā ir zemnieku

māja vai kāda pils. Bet leraudzījuši ceļa jūtīs uzrakstu

,3iintes", mēs saprotam, ka tā ir dzejnieka Edvarta Virzas

mītne tajā ciemā, kur vairākas mājas kopā nes Straumēnu

vārdu. Dzejnieks ir apdzejojls šo zemi, šīs druvas un birzis,

viņa domas un sapņi ir lidojuši kā bites, un visu šo zemi

viņš ir iecēlis dižciltīgo kārtā tā, ka Straumēni ir tikuši par

zemnieciskas domāšanas un jušanas centru. Pat svešās va-

lodās mēs lasām par debesu trepēm, kas nolaižas šajā mī-

līgajā vietā, un četri simti latviešu māju īpašnieku esot le-

snieguši lūgumus pārdēvēt savas mājas par Straumēniem.

Ar apbrīnošanu un godbijību mēs tuvojamies Billītēm,

mums ir tāda sajūta, ka mēs baidāmies samīt tās vieglās

pēdas, pa kurām tik daudz skrējis un aujojis brīnumdaris

Pegazs. Mēs apstājamies: mūsu skatus pārsteidz apīņu ko-

ridors kā kāda dievišķa rotaļa. Gar viņa malām kā vīru dan-

cinātāji, kā zemes tvaiks un noreibums apiņi dejo augšup.

Tālāk melna ozola stabiem greznots graciozs palievenis ved

mūs vecajā BUlišu istabā, virs kuras durvīm stāv Dievmātes

attēls. Franču poēzijas atdzejotājs — Edvarts Virza savā

mājā pirmā vietā ir nolicis trubadūru mīļoto Dievmāti.

Sis ir tēva celts ķieģeļu nams, kur kādreiz mitinājušies

kopā saimnieks un gājēji. Dzejnieks ir pielicis mūžīgas pū-

les, namu iekšēji pārbūvējot un ari pieliekot ārpusē ampīra

pilastrus un abās pusēs uzceļot brlnum graciozus palieveņus

uz melna ozola kolonnām. lekšā mūs pārsteidz kā zāle ar
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antīkām mēbelēm, ēdamistaba ar finieru griestiem, tā arī

dzejnieka istaba otrā stāvā ar antīkām mēbelēm un vecām

grāmatām luksa sējumos. Pa šo māju ir grūti staigāt ik-

dienas drēbēs. Te ir tik daudz skaistuma, gaumes, gleznu un

antīku mēbeļu, ka mēs ik bridi jūtam gara pacilātību. Nekad

nevienam latviešu rakstniekam nav bijis tāda mitekļa, kur

runā augstais dailes un gaumes vārds. Cik daudz dzejnieku

še nav lasījuši savus dzejoļus, un cik daudz svešu zemju

ceļinieku nav apmeklējuši šo mītni!

Kad mēs izejam uz Billīšu balkona un raugāmies pāri

pļavu un druvu līdzenumam, pāri siliem un birzīm, mums

nāk prātā vārdi, ar ko dzejnieks nobeidzis Straumēnus:

~Ūziņš iedzirkstījās un, uzlēcis bukā, lika traukties saviem

skrējējiem, un, aplidots bitēm, stāvu gaisā pacēlās deviņjūgs,

un dievišķais vedējs to pagrieza uz Zemgales pusi, nesdams

lapas kokiem, balsu upēm un zāles raibajām un brūnajām

Zemgales govīm. Gluži nosvīdusi parādījās virs Lielupes

dzeltenie auļotāji, un no staļļiem izskrējuši pretī Saules ku-

meļiem iezviedzās Zemgales zirgi."

Pagalmā mūsu apbrīnošanu izsauc daudzžuburalns kasta-

nis, kas ar savām lapām kā ar vairogu sedz Billīšu iemītnie-

kus, kad viņi vasarā te ietur savas maltītes. Še spēlējas

Billīšu bērni, un mūža gaitu gājēji atvadās no savām mājām,

pēdējo nakti pavadīdami zem kastaņa, raugoties zvaigznēs.

Dārzā, augstu zarus pacēluši, stāv bumbieri un ābeles, un

prom no ļaudīm dziļā vientulībā atrodas lazdas krūms, zem

kura sēdēdams, dzejnieks ir uzrakstījis savus Straumēnus.

Apkārt viņam ir bijusi tikai lapu caloņa, saules plankumi un

brīvi vēji, kas nes smaržas savos matos. Un tālāk mēs vēl

atrodam galdu, pie kura šad tad dzejnieks dārzā strādā dziļā

vientulībā.Tikai iztālēm no Billīšu laidara šurp atplūst pāvu

un pīļu kliedzieni, un kaut kur ganībās dzirdams zirgu zvie-

dziens.

Mēs ejam tālāk caur dārzu, pār grāvi, kur tāda auglība,

it kā te zāles augtu cilvēkam par postu, un kā vecu sakni
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kupla dārza vidū atrodam aizlaistu māju. Tā ir Rāceņu ista-

ba — dzejnieka Virzas dzimšanas vieta. Tikai nesen viņš

to ieguvis par savu īpašumu. Ejot pa vecajām istabām,

redzam, ka te kādreiz bijusi lepna māja ar spundētiem gries-

tiem kā pilsētā. Te ir mituši kroņa jaudis, kam tikai hercogs

bijis kungs, un tāpēc viņu runas ir skanējušas lepnāk. Mā-

jas otrā stāvā galā ir logs, no kura pārredzams Zemgales

klajais, līdzenais lauks. Aiz kilometriem deviņiem ir dūmaku

vītne, kas stāv nekustoši virs Lielupes, un aiz tās, viņā pusē,

zilo meži. Pavasaros pa šo logu var redzēt pārplūdušās Liek-

nu pļavas, milzīgos Lielupes plūdus. Virzas sentēvi no mātes

puses (Vīganti) atnākuši šurp no tā zemā līdzenuma, kas

pavasaros pludo kā nepārredzama jūra.

Pagalmā mums jāceļ acis augšup, lai ieraudzītu galotni

milzīgai liepai, kas nes stārku ligzdu kā cepuri. Tas ir tik

varens koks, ka vecā klētiņa pie liepas izskatās koka padusē.

Klētiņas priekša ir ar koka kolonnām. Zēnības un pusaudzī-

bas gados Ed. Virza te dzīvojis vasarās gan klētī, gan uz

kūts augšas; studējis Pušķi nu, Šekspīru un taisījis savus

pirmos dzejoļus. Tā ir tāda pat klētiņa kā Edvardam Velden-

baumam, Fricim Bārdām, Kārlim Skalbēm un daudziem ci-

tiem latviešu zēniem, kas tika par ievērojamiem vīriem. Še

vientulībā viņš nodevies savām jaunības studijām un taisī-

jies iekarot pasauli. Rāceņos citas ēkas ir nozudušas. Nav

vairs ne kūts, ne šķūņu, te lido tikai atmiņas. No poēmas

~Straumēni" par šo vietu plūst skaņa, kā piens dungo slau-

cenēs un kā staļļos zviedz Zemgales zirgi. Dzīvi ir vēl tikai

vecie koki, ko dzejnieks stādījis vēl zēna gados. Rāceņi atro-

das uz lēzena augstuma, kura tīrumi pazūd mežu zilavās.

Saulainas druvas, birzis, uzkalni, milzīgs līdzenums, —

viss te Straumēnos ir kopā, un viss tas ir dziedājis tik lielu

dziesmu, ka to ir sadzirdējusi visa latviešu zeme. Mēs neva-

ram aiziet projām, mēs nosēžamies, mums liekas, ka esam

skaņu pārņemti. Mums gribas dzirdēt vecos trokšņus, gri-

bas redzēt tās sievietes, kas, sviestu kuļot, ir izskatījušās kā
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svētas. Gribas redzēt vecos, stipros zemes vīrus, kam pasaules

kārtība liekas dievišķa, un tos jaunekļus, kuru asinis ne-

aizmieg. Mēs klausāmies un tiešām dzirdam, ka katram ko-

kam ir sava balss un nemainīga dvēsele, un visi viņi kopā kā

vecas ērģeles dzied lielisku dziesmu. To visu mums lr rādījis

Edvarts Virza, kad dzejas dievs ir aizkāris viņa pieri. Nekā

šajās lietās nav lieka un nesvarīga. Katrai parādībai ir vis-

pasaules nozīme, jo tā ir daļa no dievišķās kārtības, kas pa-

stāv no mūžīgiem laikiem.

LIEKNU DZIMTA

Dzejnieks Ed. Virza piedzima Emburgas Rāceņos, saim-

nieka Jura Lieknas dzimtā 1883. gada 15. (27.) decembrī un,

kristīts lecavas baznīcā, dabūja vārdu Jakobs Eduards Liekna.

Dzejnieks labi atmin savu vectēvu Pēteri Lieknu. Viņš bijis

spēcīgs un pozitīvs vīrs, kas godam veicis visus darbus.Viņam

bija tik varena balss, ka pat kaimiņos — Mūrniekos un Rā-

ceņos — ļaudis zināja, kā Billītēs iet ar darbu. Tas ātri iekai-

sa, un tad viņu varēja dzirdēt vai pus pagasts. Viņš bija kād-

reiz kritis no piedarba jumta un pēc tam taisījis jokus, lt kā

nekas nebūtu noticis, šis vecais Liekna nāk prātā, kad Strau-

mēnos lasām par spēcīgiem Zemgales vīriem, kas nokrīt kā

ozoli (arī Pēteris Liekna mira triekas ķerts), un kad viņus

ozola zārkā nes uz kapsētu, tad kaimiņiem vai acis sprāgst

ārā no pieres aiz piepūlēšanās. Savu pēdējo nakti šis kriet-

nais pozitīvais vīrs pavadīja Billīšu pagalmā zem žuburainā

kastaņa, kur naktīs sēž šīs mājas gars.*)

*) Visvecākais mums zināmais Liekna miris Olēs 19740.

gadā. Viņa dēls Ģederts miris (turpat) 1768. g. Ģederts Liek-

na pārnācis uz BiUltēm par iegātni. Viņa dēls Jānis miris kā

Billīšu saimnieks 1846. g. Jāņa dēls Pēteris, dzejnieka vec-

tēvs, dzimis 1830. g.
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Dzejnieka Ed. Virzas vecmāte bija no Emburgas Kažām

— no dzimtas, kas pārzināja burvības. Anna Liekna pati zi-

nāja daudz burvību, bet viņas pasaule bija Joti noslēgta, un

viņa ļaudis nelaida pie sevis klāt. Tāpat slimniekus ir ārstē-

jusi Jura Neikena māte. Ja viņas dēla dēlam Edvartam Vir-

zām ir tik daudz intereses par mistisko, burvjiem un spo-

kiem, tad gan laikam tāpēc, ka dzejniekā dūc arī viņa tēva

mātes asinis. Jau Annas Lieknas laikā Straumēni ir bijuši

debesu trepju gals, un Anna Liekna ir bieži runājusi ar

gariem.

Billīšu saimniekam 1855. gadā piedzimis dēls, kas nosaukts

Jura vārdā. Viņš beidz Jelgavas ģimnāzijas četras klases,

bet sava slimīguma dēļ nevar skolu tālāk apmeklēt. Tas

runā vācu un krievu valodas, ņem vijoles stundas un ir jau

tālu ielauzījies latīņu mēlē. Viņa māsa Anna turpretim

apmeklē meiteņu ģimnāziju, kur labi iemācās vācu valodu

un tiek par skolotāju. Juris Liekna ir vidēja auguma, mel-

nīgsnējs, zilām acīm, ļoti taupīgs un vispār ciets kā krams.

Viņš pret ļaudīm rezervēts, bet visas darīšanas kārto labi.

Juris Liekna ir grūti iekustināms, konservātīvs vīrs un ar

lielu dabīgu inteliģenci. Viņa gudrās pozitīvās runas ļaudis

labprāt uzklausa. Bet lauksaimniecībā Liekna seko jaunā-

kiem panākumiem, abonē ne tikai laikrakstus, bet arī ..Zem-

kopi". Juris Liekna ir tik reliģiozs cilvēks, ka lecavas mācī-

tājs Trefners uzaicina viņu par baznīcas pērminderi. Tam

patika baznīcas dziesmas, himnas, aizgrābtība, un savu cēlo

garu tas nodevaarī dēlam. Ja Virzas apraksts ir reāls (Zem-

gales sēta — Laikmeta dokumenti), tad viņa tēvs lr turējis

tik garus sprediķus, ka zēns, kājās stāvot, kādreiz noģībis.

Bet bija reize, kad Juris Liekna pārvērtās. Vakaros viņā

paņēma vijoli, un tad tā dziedājasāpīgi vai gavilējoši. Lieknas

ātrā daba, viņa kaislīgums parādījās spēlē. Lieknu aicināja

ari mūzikas korī — orķestri, kur tas priecīgās skaņās aiz-

mirsa, ka tas lr reliģiozs baznīcas kalps, stingrs, pozitīvs saim-

nieks; ausis pie vijoles pielicis, viņš klausījās, kā tā gavilēja.
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Kad Juris Liekna bija Izaudzis skaists jauneklis, tad kaimi-

ņu Rāceņu Vīganta Annai ievajadzējās biežāk izstaigāt caur

Billītēm un Jurim arvien vairāk bija darīšanu Rāceņos.

Beidzot 1882. gadā Juris Liekna aizgāja uz Rāceņiem par

iegātni, un vecais Vīgants — Rāceņu saimnieks, uzticējās

Lieknam un atdeva viņam savas mājas. Lieknu dzimta Ir

bijusi vienmēr bērniem svētīta. Ģedertam bija seši, Jānim

septiņi, bet Jurim četrpadsmit bērnu. Pa Billītēm bieži stai-

gāja Māra un Nāve. Bieži vien kapsētā zvanīja, kad Billīšu

saimnieki aizveda uz turieni savus bērnus. Bet pašā pēdējā

paaudzē ir maz auglības, un šai mājai maz garām gājusi

nāve. Viņā vēl palicis dzejnieks, kas šad tad raksta par nāvi.

Runājot par Vīgantiem un Lieknām jāatzīst, ka tās ir

dzimtas ar dažādu garu. Vienā mājā dzīvoja stingri darba

ļaudis, otrā bohēmleši, kas mīlēja dziesmas un stāstus.

Jurim Lieknam bija grūts mūžs, bet viņš Rāceņus izkopa

par jauku māju.

VĪGANTI

Dzejnieka mātes dzīvības strauts tek no Ciemaldas Ruču

Vīgantu dzimtas.*)

Vīganti ir cēlušies no vecas saimnieku cilts, un viņiem

liktenīga Ir dzīve Smēdēs, kur Pēteris Vīgants apprec Jē-

kabsona meitu Annu. Smēdes atrodas starp Lielupi un Liek-

nu pļavām, un pavasaros viņas ielenc plūdi. Pēteris Vīgants ir

dzcjnieciski noskaņots, daudz lasījis, klausījies un pieredzē-

•) Vecākais mums zināmais Vīgants miris Ručos 1771. g.

Viņa dēls Jānis dzimis 1755. g., bet Jāņa dēls Pēteris Vīgants

dzimis Valmjos 1806. g. un miris Rāceņos 1857. gadā. Pētera

Vīganta dēls Pēteris dzimis Smēdēs 1832. gadā un ir dzejnieka

Virzas mātes tēvs.
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jis, bet viņā ir arī bohēmietis, kas mīl pasēdēt krogā un pa-

tērzēt. Par viņu Virza izsakās tā (Laikmeta dokumenti):

„
Vectēvs nedzivoja to dzīvi, kas viņam bija visapkārt. Viņš

mita dažādu nostāstu pasaulē, kuru viņam bija neaptve-

rams daudzums. Tie bija nostāsti par valdniekiem, kara va-

doņiem, saimniekiem, muižniekiem, klaušu laikiem. Tie bija

visi iespiedušies viņa ārkārtīgi lielajā atmiņā, noklausīti tir-

gos, sudmalās, krogos un Rīgā, linus pārdodot. Viņa stāstos

atdzima meži, kas viņa bērnībā ap māju bija šņākuši, viņos

atdzima arī krogi, kur, apīņu reibināti, kustējās pagasta

Jaudis, un raksturi attinās vaļā kā grāmatas lapas puses".

Meitas dēlēnam Edvartam sirds sila, klausoties nostāstus par

Kkobeļevu, veciem hercogiem un visādiem lieliem cīnītājiem.

Pēteris Vīgants bija pārvedis no Smēdēm sev brīnišķīgu

sievu. Viņa mīlēja jautrību, dziesmas un Smēdēs bija piesū-

kusies pilna ar stāstiem par Zemgales seno varenību. Anna

Vīgante bija dzimusi pašā Lielupes plūdu vidū, un viņas

garam piemita kaut kas varens un smalks. Savu veco māti

Jeb „grūsi" Virza raksturo tā: Viņa bija izaugusi bagātās mā-

jās, netālu no Lielupes. Tā arvien mīlēja savās atmiņās pie

šīm vietām kavēties. Varēja manīt, ka viņai visvairāk pati-

cies priecīgais gars, kas valdījis tā laika ļaudīs. Kad vakaros

izgājuši ārā, tad dziesmas skanējušas no visām pusēm, pļavās,

mājās un birzīs. Nav bijis tādas mājas vai darba, kur nedzie-

dājuši.

Pēteris Vīgants arī savai meitai deva Annas vārdu, un

viņa visa skanēja no dziesmām. Un kad kādā dienā jaunais

Juris Liekna pārnāca uz Rāceņiem par saimnieku, viņam bija

pārliecība, ka tas noprecējis brīnumlabu un skaistu sievu.

Annai Lieknai nebija ērta dzīve. Uzaudzināt deviņus bērnus

un piecus aizvadīt uz kapiem nav tik viegli pat M Zemgales

turībā. Viņa ar sāpēm atminējās kapsētu, kur bija liela

viņas ģimene. Ar visu savu sirdi viņa mīlēja savu dzimtu,

bet jo sevišķi savu pirmdzimto dēlu Edvartu. Viņa saprata

to labāk par visiem Lieknu dzimtā, jo viņai pašai bija dzies-
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mota dvēsele. Kad viņa bija kritusi bēgļu gaitas no noklīdu-

šas lodes, viņas dēls Edvarts to redzēja sapņos gandrīz kat-

ru nakti. Ari pēc nāves viņa nāca un nosēdas pie sava mīļā

dēla gultas. Un viņas dēls kādreiz pozīcijās uzrakstīja mātei

šādu dzejoli (Dievišķās rotājas):

„Tavs skaidracu mirdzums un lēnums, un svētums,

un klusais un starotais prieks

Vēl dvesa no tevīm, kaut gulēji zārka, kur mūžīgs

tev' gaidīja miegs.

Aiz tevis šie meži un dzeltenāsdruvas, un dzīve — šis

trokšņojošs tirgs —

Ved stingu un aukstu nu tevi uz mājām tavs lēnais

un klauslgais zirgs...

Ai, tevis jau nava, ai, tevi jau galda kāds mūžīgs

un saldējošs pliens,

Un bezgala naktī un bezgala briesmās tev nestāvēs

līdzās neviens.

bērnība

Rāceņos bija bērnu bagātība kā saimniekam tā gājējiem;

pagalms un lauki bija trokšņa pilni. Saimnieka vecākais dēls

Eidiņš te jutās )otl labi un dažreiz rīkoja pat bērnu karus.

Viņā pašā dūca kareivīgas asinis, viņš bija arī noklausījies

daudzus nostāstus par varoņiem. Tas neko tā nevēlējās kā

kādreiz kļūt par virsnieku, cīnīties un citus rīkot. Edvartam

bija vīliēa (stops) ar bultām un koka zobens. Ar šādiem rī-

kiem zēni bieži gāja karot. Vienreiz pašam vadītājam Ed-

vartam brālis ielaidis bultu sejā pie pašas acs, gandrīz pa-

darīdams aklu nākošo dzejnieku. Bet citreiz Edvarts iešāva

kalpa zēnam bultu papēdī tā, ka nabaga zēns aizskrēja klieg-

dams ar bultu papēdi. Eidiņš bija tik labs āāvējs ar vīliču,
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ka varēja nošaut balodi, un tāds sviedējs, ka zvirbuļi, viņu

ieraudzījusi, brēkdami muka uz visām pusēm.

Kad zēns prata jau lasīt, vislabākā lektira viņam bija

..Skolas maizē" stāsti par kaujām. Tie apmierināja viņa fantā-

ziju. Par kaujām zēns sapņoja tik daudz, ka pagasta skolā

kādreiz taisīja uzbrukumu traukiem un safantazējles sāka

tos dauzīt kā ienaidnieka galvas. Pats par sevi saprotams,

ka šis kareivis par to dabūja sodu. Tā zēnu cīņās un kareivis-

kā noskaņā auga ne latviešu Napoleons, bet latviešu vadoņu

un varoņu apdziedātājs, būdams pats virs ar kareivisku garu.

Lai gan Rāceņiem bija 170 pūrvietas zemes, strādnieku te

netrūka, Edvarts izauga savvaļā, darbos maz iedams. Drīz

vien zēnā sāka parādīties ari nopietnas tieksmes. Viņš dažreiz

sastinga un raudzījās tālumā, it kā klausītos vai ko sevišķu

redzētu. Viņa dvēselē modās dzejiskas jūtas un sāka valdīt

pār to. Līdz ar lasīt iemācīšanos, tas iemācījās ari mīlēt dze-

ju un priekšā teikto iegaumējaacumirkli. Zēnam sāka patikt

ritms, viņā kaut kas šūpojās. Jau 6 gadu vecumā tas sāka

taisīt ritmētus teikumus: „Spaļl birst no augstienes, Eidiņš

tura pulksteni". Tā bija pirmā gara rotaļa, pirmais gājiens,

lai sēstos Pegazam mugurā. Katrs jātnieks vispirms jāj ar

koku, tikai pēc tam sēstas zirgam mugurā.

Edvarts iemācījās grāmatu lasīt jau 5 gadu vecumā, un

skolotājs viņam bija mātes māsa, kamēr tēvs mācīja rak-

stīt. Pirmā grāmata, ko viņš lasīja bija ,3ruņmieks Kārlis

Rāde". Pēc tam nāca bībeles stāsti, blbele un daudzas citas

grāmatas. Lieknas vecākiem ir liela dabīga inteliģence, un

tie bieži vien ņēma grāmatas lasīšanai no Grienvaldes biblio-

tēkas, ko tur bija ierīkojis darbvedis Jānis Brūmelis. Liels

notikums zēna dzīvē bija noskatīšanās teātra repeticijās,

kuras notika Biintēs, jo viņa tēva māsa piedalījās spēlē,

dc viņš arī klausījās literāriskās runās. Deviņus gadus vecu

Edvartu nodod Salgales pagasta skolā pie ZTberta un livena.

Pārzinis Zlberts bija latvisks cilvēks, kas ieteica bērniem mā-

cīties latviešu valodu, jo viņš pats vāji runāja krieviski. Pē-



22

dējo Liekna mācījās pie skolotāja Līvena. Pagasta skolā zē-

nam nav sevišķi daudz iespaidu, te viņā mostas literāriska

ziņkārība, dziņa pēc intelektuālas darbības, un viņš sāk cī-

tīgi lasīt no Grienvaldes bibliotēkas atvestās grāmatas. Liels

notikums viņa dzīvē ir mēnešraksts Austrums, kā arī Lau-

tenbacha Niedrīšu Vidvuds, kas viņu veda tajā pasaulē, ku-

rā tas bija sācis iet jau Rāceņos.

AUGSTĀKI MEKLĒJUMI

Divpadsmit gadu vecu Edvartu nodod Bauskas pilsētas

skolā, kurā tas mācās līdz 1901. gadam. Liekna nevarēja

domāt par mācīšanos ģimnāzijā, jo viņa tēvam bija pārāk

liela ģimene, lai tas varētu atlicināt līdzekjus zēna skološanai

ģimnāzijā. Bet arī Bauskas pilsētas skola deva jauneklim

daudz. Še par inspektoru bija gan pārkrievots latvietis

Strazds, kas mīlēja iedzert un klasē lietoja stiprus izteicie-

nus, solot zēniem kā zosīm apgriezt galvas otrādi. Starp zēnu

mīļākiem skolotājiem pieminams Fricis Adamovičs, kas mācī-

ja gan dabas zinības, bet nodarbojāsari ar literatūruun tulko-

ja latviešu valodā Krilova fabulas. Uz Lieknu vislielāko ie-

spaidu darīja krievu valodas skolotājs Dievkociņš — vēlākais

inspektors. Viņš piegrieza zēnu uzmanību Puškinam un aiz-

rāva Puškina studijās arī Lieknu. Bez tam viņš ļoti mīlēja

vēl Ļermontovu, Turgeņevu un Tolstoju.

Skolu programma nebija pieblīvēta, un zēniem atlika laika

lasīt. liekna iemācījās no galvas gandrīz vai visu Puškinu

un varēja veselām dienām to citēt. Bez tam viņš mīlēja

lasīt arī Gētes Faustu un iemācījās to pa pusei no galvas. No

latviešu rakstniekiem tam visvairāk patika Blaumanis un

Aspazija. Edvarts Liekna bija apdāvināts ar fenomenālu at-

miņu uz dzejas darbiem. Ikviens tika izbrīna pilns, kam nā-

cās būt sakaros ar šo deklamētāju. Kādreiz Adamovičs pē-

tīja skolnieku dzirdes un redzes atmiņu un lasīja priekšā
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kādu darbu.Fricis AdamoviČs savās atmiņās raksta, ka Liek-

na ir bijis vienīgais, kas pēc vienas darba nolasīšanas va-

rējis to noskaitīt no galvas.

Lieknas skolas biedri bija Ed. Stukelis, vēlākais monsiņors,

Ruškēvics, vēlākais ģenerālis, un Fricis Ķempelis, vēlākais

departamenta direktors. Ar Stukeli Liekna dzīvoja kopā pie

tēva māsas Launaga kundzes, šai laikā viņa skolas biedri

raksturo Virzu kā lielu grāmatu tārpu, kam grūti bija at-

rauties no dzejas darbiem, tas bija ļoti nopietns, pat drusku

padrūnis jauneklis. Bet šad tad tie staigāja pa pilskalnu vai

klejoja gar upēm, tad Lieknā pamodās nebēdnieka gars.

Jau Bauskas laikā Edvarts Liekna sāka intensīvāki dze-

jot. Lūk, viens dzejoļa paraugs no šiem laikiem:

„Es atkal sēžu skolas solā,

Man apkārt biedru runas plūst

Es lūkojos pa logu laukā,

Man sirds no bēdām grib vai lūst.

Man apkārt nami, drūma debess,

Bet turpu tur man nesas prāts,

Kur baltā sniega segā tīti

lekš vēja mīļie meži šalc.

No šī dzejoja redzam, ka Liekna ir sācis ar stila vienkāršī-

bu. Stils ir gluds, bez pārsteidzošiem krāšņumiem, kādus re-

dzam Virzas vēlākajos gados. Te tiešām var runāt par Puš-

kina iespaidu uz dzejnieku. Kad Liekna savus dzejojus rā-

dīja Dievkociņam, tas aizrādīja, ka vajadzētu vairāk izjūtas,

jo tikai izjustais dara iespaidu uz lasītāju sirdi. Dievkociņš

bija ar! Lieknas skubinātājs tālākām studijām.

1901. gadā Edvarts Liekna atstāj Bausku. Nu varētu iet

maizes pelnīšanas darbā, bet viņam vēl gribas mācīties. Viņš

tic kādai sevišķai savai misijai, šajā gadā ir arī ievērojamas

pārvērtības Lleknu materiālos apstākļos, jo mirst vecais

Billīšu saimnieks un saimniece, dzejnieka tēvs manto Billītes
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un pārnāk uz dzīvi Billītēs. Tagad Lieknām ir divas mājas

ar 340 pūrvietām zemes. Materiālie apstākļi tik tālu uzla-

bojušies, ka Edvarts var palikt mājās un nodoties literatūrai.

Mājās runā, ka Edvarts mācās tālākām studijām. Viņš no

jauna lasa Pušķinu, Šekspīru; Rāceņos, uz savas klēts aug-

šas gulēdams, tas bija palicis rudenī tik ilgi, ka kādreiz to

pa logu bija apputinājis sniegs.

Tēvs tomēr vēlas, lai dēls dodas kādā praktiskā arodā un

pārāk daudz nestaigātu apkārt. Tēva pamudināts, 1902. g.

kopā ar Ruškevicu Edvarts Liekna iestājas Rīgas pasta te-

legrāfa skolā. Bet monotonais darbs, bezgalīgā atkārtošana

Lieknam riebjas tā, ka viņš drīz vien no šīs skolas izstājas.

Un, mājā nācis, tas sāk tulkot no latviešu valodas krievu

valodā mūsu labākos dzejnieku darbus.

Savas izglītības papildināšanai 1904. gadā Liekna dodas

uz Maskavu, uz krievu revolūcijas centru, un lestājas pro-

fesora Vladimirova privātā juridiskā fakultātē, kur tas no-

studē apmēram vienu gadu. Šajā universitātē Virza dedzīgi

klausās visdažādākās lekcijas, viņam sevišķi patīk Isajeva

tautsaimniecība un profesora Gerneta lekcijas par krimināl-

tiesībām.Jaunekllm ir tik laba atmiņa, ka kādreiz, mājā

ejot, viņš savus biedrus padara gluži mēmus, vārdu pa vār-

dam atstāstīdams Gerneta lekciju. Liekna ļoti uzcītīgi sēd

Rumjanceva bibliotēkā, studēdams sociāli politiskos jautā-

jumus. Tautas politisko jautājumu saprašana no šīm lekci-

jām jauneklim nāk līdz. Liekna še tiek pazīstams ar daudziem

krievu revolucionāriem un seko viņu kustībai. Bet blakus

savām studijām un sociāli revolūcionārai darbībai Liekna

sāk nodoties arī krievu un franču simbolistu studijām.

1905. gada nemieru dēļ slēdz Vladimirova juridisko fakultā-

ti, un Liekna kā 22 g. v. jauneklis metas revolūcijas mutu-

ļos. Bet drīz vien viņa dzīve nogriežas uz dzimteni, kur sākas

jauns viņa dzīves periods.

Ar latviešiem Edvarts Liekna Maskavā lepazīstas maz.

Starp citiem viņa paziņām minama Vladimirova kursu klau-



25

sītāja Irma Novicka, kuru bija iemīlējis un vēlāk aprakstījis

savā romānā Ansis Gulbis.

ZEM SARKANA KAROGA

1903. gadā Edvarts Liekna Rīgā iepazīstas ar Augustu

Sukutu, kurš dara uz viņu Joti lielu iespaidu, dodams viņam

sociāldemokrātu literatūru. Ir laiks, kad gandrīz visa jau-

natne ir aizgājusi sociālismam līdz, un arī jaunais Liekna

labprāt iet kopā ar Augustu Sukutu uz slepenām sapulcēm

gan Rīgā, gan Rīgas apkārtnes mežos. Edvarta Lieknas

kareiviskais noskaņojums saskan ar sociālas cīņas garu.

1903. gadā Liekna apmetas Rīgā pie savas mātes māsas

Dores Mesliņas Dīķa ielā, bieži vien apmeklēdams Sukutu.

Vasaru turpretim tas lr Billītēs, arī vienu otru pievilkdams

revolucionārai kustībai. Kad nāk 1. maijs, Edvarts Liekna

brauc uz Rīgu pēc proklamācijām, bet Emburgā nokavē ku-

ģīti. Tas ir tik dedzīgs jauneklis, ka divi un pusstundās no-

iet 15 km līdz Jelgavai kājām. No Rīgas tas neuzdrošinās

mājās braukt ar vilcienu, jo vilcienus toreiz kratīja. Visus

40 km tas noiet no Rīgas kājām, nesdams proklamāciju pa-

ku, pārbrien lecavas upi un nepamanīts ierodas mājās.

Arī pats Liekna raksta savas proklamācijas un kopā ar

vietējo kalēju tās šapirografē un izplata. Dažreiz tas ir no-

smērējis savas rokas ar tinti tā, ka jaunekli tūlīt arestētu,

ja uzraudzības iestāžu darbinieki viņu ieraudzītu. Prokla-

māciju izplatīšanā piedalās ar! Lieknas jaunākie brāļi. Kād-

reiz skolā ieradās stražņlki un Izdarīja kratīšanu. Lieknas

jaunākais dēls bija paslēpis proklamācijas aiz ķeizara bildes,

bet stražņikl viņas neatrada. Zēnam izdevās izmukt no sko-

las, un tas skriešus devās uz Billītēm ar ziņu, bet Edvarts

bija jau aizbraucis uz Maskavu. Drīz vien Billīšu tuvuma

atskanēja stražņiku pakavu dimdoņa, un pristavs ieradās

Billītēs. Neatradis Edvartu Lieknu, pristavs izdarīja kra-
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tīšanu. Pagasta vecākais paņēma līdzi visas grāmatas, kam

sarkani vāki, bet tās bija gaužām nevainīgas grāmatas. Lai

gan pats saimnieks Juris Liekna bija lecavas baznīcas pēr-

minders, stražņiki viņu arestēja un aizveda uz lecavu. Kad

svētdien baznīcā neieradās Liekna un otrs pērminders

par to ziņoja mācītājam, tad mācītājs Trefners devās pie

pristava un panāca, ka atsvabina viņa pērminderu, kurš sa-

vā mūžā nekad nebija revolucionārs bijis.

Krievu-japāņu kara laikā 1904. gadā Maskavā ir apbruņo-

ta sacelšanās. Jaunais students Edvarts Liekna ar buldogu

rokās cīnās uz Maskavas barikādēm, un kad, lielgabalu sa-

šautas, tās viņam jāatstāj, viņš neļauj karogam krist ienaid-

nieku rokās. Pat mājās braucot uz Latviju, tas paņem līdz

no Maskavas suvenīru — sarkanā karoga strēmeli un atved

to uz Billītēm, iešuvis karogu aiz mēteļa oderes.

Vēl vienreiz Billītēs bija jāpiedzīvo kratīšanas. Bet šoreiz

te meklēja Antonu Austriņu, kurš dzīvoja pie jaunā dzej-

nieka. Kad stražņiki iebruka Billītēs, Austriņš tizbēga kūts-

augšā un ierakās āboliņā. Viens stražņiks esot Izstaigājis

visu kūtsaugšu, durstīdams sienu ar zobenu, viņš uzkāpis

Austriņam uz pašas galvas, bet tas nav nodevis sevi un Izgājis

sveikā cauri. Kopš tā laika Billītēs nav vajājusi krievu vara.

Pašā Edvartā Lieknā notiek liels lūzums. Vislielāko pār-

vērtību revolūcijas laikā, savas iedzimtības vadīts, viņš ir

atradis jaunas debesis ar jaunām zvaigznēm. Edvarts Liekna

nedodas vairs iekšā revolūcijas mutuļos, bet pētī rakstniekus

simbolistus, un 1906. gadā tas vairs nav sociāldemokrāts.

pārvērtības

1905. un 1906. gadā Virza nododas krievu un franču sim-

bolistu un dekadentu pētīšanai. Viņš joprojām tulko latviešu

dzejniekus krievu valodā. Varētu pieminēt kaut vienuno šiem
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tulkojumiem — Raiņa „Ai, lakstīgala, nedziedi," kas krievu

valodā sākas tā:

Ņe poi tak grustno solovet,

Dai otdochnuķ duše mojei.

Kad Padomju Savienībā iznāca Raiņa darbu tulkojums,

tur bija uzņemti arī Virzas tulkojumi.

Edvartam Lieknam dzīve nav nekāda rožainā.Kopš 1901. g.t

kad tas aizgāja no Bauskas, viņš ir jauneklis bez uzdevuma,

bez izredzēm, arvien vēl dzīvojošs tikai no cerībām. Viņa

dzīve ir ārkārtīgi skopa, tam jāpārtiek no kapeikām.Praktis-

kais tēvs grib, ka dēls pats ko pelnītu. Viņa mājā jau bez

Edvarta bija arī vēl citi bohēmieši, bet Edvarts arvien vēl

daudzus gadus mācījās un mācījās. Protams, šāda dzīve ne-

varēja palikt bez sadursmes ar tēvu, tikai māte bija dēla

atbalsts un mudinātāja.

Pēcrevolūcijas laiks bija daudziem mūsu rakstniekiem

demonisma, ārkārtīga individuālisma un visādu tumšu no-

jautu laiks. Var jau būt, ka tas ir zem revolūcijas sabruku-

ma, toreiz modē nākušā Po, Bodiēra vai Verlēna iespaids,

bet varbūt arī šīs drūmās noskaņas un baigums ir tā laika

vispārējais laika gars. Ari Edvarts Liekna sāk savu llterā-

risko darbību, tumšu un baigu nojautu vadīts, 1906. gadā.

šai laikā tas ir uzrakstījis savas Nakts dziesmas, kur starp

citu lasām šādas rindas:

„Kā bailēs un šausmās man dvēsele raustās:

šī nakts ir tik liela un es viens pats.

Velk tuvāki pusnakts mani sev klāt,

Nāk tuvāki mēneša sarkanais skats.

Kautkur kāds kliedziens kā izbaiļu sauciens,

Un noskan smiekli, un atkal viss klus.

Es klīstu tālāk pa klusumu baigo —

Visas zemes šausmas sirdī man dus.
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Es kliedzu — gaist debešos saucieni mani,

Jau skauj mani mēneša sarkanais skats:

Viss liekas bēgot, šī nakts ir tik liela,

Un tu tik tāļu un es viens pats."

(Biķeris).

Edvarts Liekna raksta dzejoļus, kur ziedošs dārzs ir tam

nevis kā vilinājums, bet šausminošs spoks, bet klusums un

mēness gaisma gulstas uz sirdi kā slogs, šādas izjūtas dzej-

nieku vajā Ilgi

Ceriņu ziedu laikā Lieknas kundze no Jelgavas pārveda

žurnāla Dzelmes jaunāko numuru. Tas bija žurnāls, ko iz-

deva dekadentu grupa K. Štrāla redakcijā, bet toņa devējs te

bija Viktors Egīītis. Kad Edvarts Liekna, pie Rāceņu klēts

sēdēdams, uzgrieza Dzelmes numuru, viņš nosarka no prieka,

jo atrada tur savu iespiesto dzejoli, parakstītu ar pseudonimu

Ed. Virza. Jauna zvaigzne bija uzlēkusi pie literatūras debe-

sīm, jaunajam dzejniekam toreiz bija 22 g.

1906. un 1907. gads paiet intensīvā darbā: līdz 1907. gada

pavasarim ir gatavs Edvarta Virzas pirmais dzeju krājums

„Blķeris", kam priekšvārdu uzraksta Viktors Eglītls, reko-

mendēdams un izceldams Virzu kā mīlestības dzejnieku, ku-

ra priekšā citi nobālot spēka ziņā. Viņš domā, ka Virza ir gal-

venā kārtā Instinkta tēlotājs „caur savu kosmisko absolūto

nodevību kaislības un miesas elementam, Virza atgādina

Holandes meistarus, piem., Rubensu," saka Viktors Eglītis.

Tiesām, no „Biķera" dveš ārkārtēji liela tumša likteņa va-

ra, liels dziedājums instinktam. Kur gan citur mēs esam

dzirdējuši tik spēcīgu kaislību apliecinājumu?

Man netīk vairs debess, man netīk vairs saule,

Ne mākoņi baltie, pa gaisu kas skrien...

Tavas acis, tavi mati, tavs lokanais augums

Kā jūra līgo man priekšā arvien.

Ak, kur lai es griežos, kur lai es bēgu,

Vai tumsa, vai gaisma, vai vakars, vai rīts —
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Man kaila sieviete smaidošu seju

Kā ēna, kā spoks skrien visur man līdz»

Kaislību vara ~Biķerī" apdzejota ar tik primitīvu spēku,

ka dzejnieks to jūt kā uguni un indi. „Es tanī nakti tavus

skūpstus dzēru, kā Izmisumā indi saldu dzer", liecina dzej-

nieks, ledams bāls un gurds. Pat sapnī tam nav miera un

pamostas asarām vaigā ar dziju moku kvēli. Sirds deg kaislē

ne tikai no skūpstiem, bet pat domas atnāk mēneša nakti kā

spoks un katru prieku pārvērš par mokām un raudām. Kais-

lību vārdā viss zūd. „Tavs pusnakts skatiens, tavas reibino-

šās lūpas kā za)i viļņi skatus sien." Nav ne nākošo dienu, ne

laimes, ne prāta, ne ļaužu runu, lai saka, ko grib. Te netic

vairs ne skūpstiem, ne jūtām svētlaimīgām, bet auļojošai

ārprātīgai kaislībai. Varbūt kādreiz teiks, ka šāds virziens

Virzas dzejā ir tīrs dekadentisma ietekmējums, jo arī Vale-

rijs Brjusovs, Viktors Eglītis un citi ir apdzejojuši primitīvu

kaislību varu. Bet viņi uz Virzu nespētu darīt nekādu iespai-

du, ja pašam Virzām nebūtu slieksnies Instinktus apdzeļot.

Instinktu darbības attēls ir būtisks Ed. Virzas poēzijai.

šī laikmeta garā bija justies kā priesterim bez svētnīcas,

apdziedāt dēmonisko un necilvēcisko, pēc revolūcijas brālības

bija modē nākusi lepnā, nicinošā cilvēka apdziedāšana.

Ed. Virza ir gājis kopā ar šo laika garu, bet droši vien letu

turp arī bez laika gara. Bez tam devis vēl arī ko citu, kas tam

paliek visu mūžu. Viņš apdzejo arī neapzinīgo, bailes, šaus-

mas un ari necilvēkus un netikumību.

Es negribu! Nekā ko mīlēt man,

Viss gļēvs un niecīgs bēg no maniem skāviem,

Kā jūras spēks tumšs manās krūtīs zvan,

Bet klīstu es kā ērms gar namu stāviem.

Kas esi tumšais tu, kas dažu brid

Nāc manā dvēselē, kur viss tev veras vajā,

Sejs pelēks top, un acis ienaids spid,

Un mute visu nolamā un pajā.
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Tas, ko par cilvēcīgu ļaudis sauc,

Caur asu prātu padarīts par joku,

Bez žēlastības sadauzīts un kauts

Ar stipru, aukstu nekļūdošu roku.

(Biķeris)

Un vēl kas? Latviešu hemhutiešu lolojums Jānis Poruks

savu pirmo dzejoli paraksta „Daimons". Un apdzejo ne tikai

svētumu, bet uz dvēseles polaritātes pamatiem arī svētumu

pretējību. lecavas baznīcas kalpa dēls Edvarts Liekna izvē-

las sev pseudonimu nevis „ozolu", bet gan zāli
„
virzu" (Stel-

laria media). Viņš it kā še esot domājis kapu virzu un tam

patikusi skaņa — virza. Viņa pirmos dzejoļos tas mīl necilvē-

ku, humānisma pretinieku, viņšapdzied tumšos spēkus, ar ku-

riem gadu tūkstošus cīņās ir bijušas reliģijas. Tas ir tas pats

dzejnieks Ed. Virza, kuru liktenis bija aicinājis tālākā dzīvē

apdziedāt arī gaišo, majestātisko, dižciltīgo. Viņš nebijapdedzi-

mis vienkāršs un vientiesīgs, tas saprata galējības un apdzie-

dāja abas. Dzīvību un nāvi, instinktus un augstāko kultūru,

necilvēcību un visaugstāko reliģisko pazemību.

Bet jau „Biķerī" spīd daža rinda lielākā skaidrībā:

Balto padebešu ēnas

Tā kā zīda segas lēnas

Zemei klusi pāri slīd.

Nāk bez trokšņa melnas, platas,

Un kur tumšas acis skatās,

Visur skumjas sirdī krīt.

Nepatīk vairs skriet pa mauru,

Dvēs'lei pasaule par šauru,

Gribas ēnām līdzi skriet.

Tad nāk vēsturiskā Latviešu biedrības komisijas sēde,

kupā vecais J. Kalniņš, apskatot jaunāko literatūru, izsakās,

ka Ed. Virzas ..Biķeri" vajag nopirkt un sadedzināt. Pašā
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pirmajā rindā Interimteātra zālē sēd kāds Jauneklis pelēkās

pašaustās drēbēs. Viņš Rīgā gluži jauna parādība. Laukā

iedams, tas iekaisis saka: ~si runa man ir visaugstākā uz-

slava". Rīgas jaunai inteliģencei tas liekas ļoti drošs, Ed.

Virza ir sēdējis kungiem zem pašas bārdas, lai runā ko grib.

FRANČU LITERATŪRAS ATVEDĒJS

Jau sen savās tēva mājās Edvarts Liekna bija sācis mācī-

ties franču valodu. Tagad viņa vērība sāka piegriezties fran-

ču dzejniekiem. Un kad viņš, jauns frankofils, ienāk Rīgas

rakstnieku sabiedrībā, tas ir pavisam jauna, neredzēta per-

sonība, jo franču dzejas mīļotāju nav nemaz. Viktora Eglīša

pamudināts, tas iesniedz Latviešu biedrības zinību komisijai

lūgumu dot Lieknam stipendiju, lai varētu nodarboties ar

rakstniecību. Iznākums nav tik iepriecinošs, tomēr Fr. Ada-

movičs no Latviešu biedrības izgādā tam franču romantiķu,

simbolistu un dekadentu grāmatas: Alfrēdu dc Misē, Verhar-

nu, Bodlēru, Verlēnu un citus. Jauneklis tagad var dedzīgi

nodoties literatūras studijām tēva mājās.

Virza iegājis Rīgas jauno rakstnieku bohēmā, kur ir drau-

gi Jēkabsonu Kārlis, Antons Austriņš, Viktors Eglītis, Alek-

sandrs štrāls un V. Dambergs. Visbiežāk tas ciemojas pie

Viktora Eglīša, jo pēdējais mīl debates. Arī Virzām patīk

strīdi, asprātības, paradoksi, še jaunie izdebatē formas un

satura problēmas. Virzām ļoti patīk Eglīša kundze Marija,

jo tā aicina meklēt literātūrā gaišumu, labu formu, augstu

kultūru.

Tad Virza nozūd Billītēs un tulko franču klasiķus latviešu

valodā. Ar mīlestības panteismu tas iet pie visiem un ņem

no visiem. Ņem to, kā dzeja visvairāk atbalsojas viņa sirdī.

Viņš iemīl Andrē šenjē, tam patīk Igo patētiskie panti. Vien-

līdz mīļš viņam lr Bodlērs, Verlēns un Verharns. Bet Virzas
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tulkojumu kronis ir Lekonta dc Lila Kondora miegs un Ele-

fanti.

Pašlaik pasaulē ārkārtīgi populārs ir Verharns. To augsti

cienī arī Krievijā, un kad 1914. gadā Verharns apmeklē Pē-

terpili un Maskavu, tad visas literāriskās mutes runā ar

Verharna vārdiem. Ed. Virzu interesē flāmu plašie līdzenumu

un pilsētu tēlojumi, naturālais kaislību tēlojums, un viņš ir

brīnišķīgi tulkojis dziesmu par Flandrijas senām dzīrēm,

kad krūtis skaistākas bija meitām un puišiem kaulos lie-

lāks spēks. Tāpat Virzu valdzina plašie bulvāru tēlojumi, un

pilsētu dzeja kā jaunums ienāk latviešu literatūrā.

Jā, modē nāk pilsētas dzeja Plašie bulvāri, pilsētu trok-

snis, ostas un tramvaji, fabriku svilpes sāk skanēt visā lite-

ratūrā. Laikā pirms pasaules kara pilsētas dzeja pārplūdina

mūsu literatūru. Ir iespējams, ka Ed. Virza ar saviem tulkoju-

miem ir bijis te ierosinātājs. Viņš grieza vērību uz Verharnu,

Bodlēru.

Ja Puškinu Ed. Virza mīlēja, tad sākumā Verharnu tas ne-

varēja iemīlēt. Sevišķi grūts tam likās Verharna pantmērs.

Billītēs tas staigāja, deklamēdams Verharnu, iedzīvodamies

viņa pantos. Dažreiz Virza skrēja pa lauku, savādo ritmu

meklēdams, lt kā ieklausīdamies, kā viņš skan. Bet Ed. Vir-

zām loti imponēja Verharna dziļā mistiskā pasaules izjūta.

Pēc Verharna studijām Ed. Virzā mēs redzam dziņu uz mis-

tisko. Protams, tieksme uz mistisko bija pašā Ed. Virzā

iedzimta.

Tulkojumi no franču lirikas periodikā parādījās jau agrāk,

bet grāmatā tikai 1921. gadā. Ed. Virza publicēja 19. gadu

simteņa franču liriku un Verharna dzejoļus. Ed. Virzas tul-

kojumiem ir nenoliedzams iespaids uz mūsu literatūras gau-

mi, jo atturīgie un cēlie franči ar savu īpatnējo ritmiku un

mierīgo dzejas virsu, zem kuras vibrē dzīvība, mums nebija

nemaz pazīstami. Franču lirika pašu Ed. Virzu tuvināja

klasiskās dzejas izpratnei. Virza arvien vairāk piegriezās

klasiskai literātūrai.
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Anna Liekna. dzejnieka māte





37

Juris Liekna, dzejnieka tēvs
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Ed. Virza ar kundzi dzejnieci K. Stērsti, meitu Amarillis un

prof. A. Spekkes meitu
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DIEVIŠĶĪGĀS ROTAĻAS

Līdz savam 31. dzīvības £adum Virza lielāko daļu mājo Bil-

lītēs vai Rāceņos, šad tad pa brīdim padzīvodams arī Rīgā.

BlUltes ir Inteliģenta māja, kur Virzas brāji un māsas saie-

tas ar visu apkārtni — nāca jaunekļi un jaunavas. Billītes

mīlēja viesus. Dažreiz te sanāca pat trīsdesmit cilvēku. Te

ir daudz asprātīgu sarunu, daudz dievišķīgu rotaļu. Virza

atsaucas uz vienu otru šo apmeklējumu, dāvinot dzejoļus.

Viņš let uz Rumalēm, Tlltaleišām, Salaputrām, pie Rlnklem

un citur.

Dzejnieks ir diezgan kustīgs, gaišākās dienās tas pazūd

no mājām. Viņam ir mīļš kā tas dullinošais jasmīns pie loga,

kas zied lielā saules svelmē, tā tālā pļavu smarža vai rudens

novītums. Viņš klejo apkārt pa Emburgu, Salgali, lecavu.

Viņam visur stiepj pretim rokas. Te ir tik daudz gaišu un

jauku mirkļu, it kā visa zeme būtu augstākas gaismas pilna,

ftur tur Virza atstāj pa dzejolim Vēl šodien dažā mājā uz

lapenes sienas Ir Virzas veltījums, kas pārcietis visus ilgos

kara gadus.

Dzīve Billītēs un pasaules kara laikā deva dzejniekam

daudz inspirācijas, tā ka viņam saradās vesela paka dzejoļu,

kas skanēja kā rotaļas. Tos bija iespējams dzejniekam izdot

ne Rīgā, bet pasaules kara laikā Valkā pie Rauskas, 1918.

gadā.

No ,3lķera" līdz ..Dievišķīgām rotaļām" Ir milzīgs solis.

Virza ir noskaidrojies, ticis mierīgs, dziļš un plastisks. Te

ir mīlas rotaļas. Minēsim kauču tumšmataino Allsīti, kas

saceļ troksni, kad pie upes, viņai nemanot, piegājis ragains

fauns. Te ir dievišķas rotaļas ar Skūpstu mīšanu, kas negrib

nekad beigties. Te ir pāra pilsētas dzejoļu par Ķeizara dār-

zu, pilsētas kanāli, arī laika, notikumu attēli, kara gaitas,

varonība, bet viss pārējais krājums ir lauku miera apdvests.
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Par dzejnieku ir savus starus nolējusi dailes un mīlas saule,

viņu svētīdama, un šajā saulē tas iet laimīgs, iekšējas gais-

mas pilns, šis miers, atklātība un skaidrība ir radījusi tie-

šām nemirstīgus darbus. Virza te lr ticis brīnumdaris, kas

ar nedaudz skaņām saņem mūs gūstā.

Apslēpts eglēs, priedēs cēlās

Vēl man atmiņā šis nams,

Kuram apkārt rītos vēlās

zemes miglājs kūpēdams.

Tur viņš redzēja viņas blondo, jautro seju, kas līdz ar zi-

liem ceriņu ziediem atstarojusies spoguļstiklā gaiša un mai-

ga. Bet kad vēlāk dzejnieks iet meklēt šo seju, tad spoguļstik-

lā tikai ceriņziedi līgojas.

.«Dievišķīgās rotaļās" mīlestība nav vairs tikai mulsums

un mokas, bet viņa ir arī kā svētums:

Tavas dvēs'les mirdzumā

Izgaisa mans ledus zārks,

Rīta gaismā neredzētā

Stāvu smaidošs, bāls un vārgs.

Viegli caurspīdīga, smalka

Stīga tu, kas krēslā skan;

Dzērusi no dievu malka

Tava būtne blakām man.

Virzām patīk saldais zefirs. dabas mierīgs novītums, pur-

pura skaistums dabā un cilvēkā. Se ir arī viņa nemirstīgais

dzejolis par kritušo māti, te ir arī dziesmas saviem cīņu

biedriem.

Virza sāk instinktu pilns, pilns zemes valguma un mulsu-

ma, bet ~Dievišķīgās rotaļās" tas atgriežas apskaidrots. Vi-

ņam vēl ir arī tumši dzejoļi, liela baiguma pilni, bet viņš sāk

arī starot brīnišķā gaismā. Krājums beidzas ar lielisku iz-

skaņu, ka dienas karstums nokritis un viņam mīļš Ikviens
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strādnieks, kas svidis, zelta mākonis, un mīļi ir klaigājošie

gani. Ir grūti teikt par šo dzejoli vēl ko labāku:

Ks sajūtu, ka puķes aug un zied,

Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied,

Caur bezgalību aiznesdama mani.

PASAULES KARA BRIESMAS

Otrā pasaules kara gadā jūlijā sākās lielais iebrukums

Kurzemē. Tas bija tik auglīgs gads, kādu zeme reti kad bija

pieredzējusi. Visiem zeme likās ārkārtēji mīļa, bet no Ven-

tas sāka tuvoties fronte. Visi juta, ka tuvojas liela katastro-

fa, jo pamalē dimdēja lielgabalu pērkoni un horicontu ap-

gaismoja ugunsgrēku blāzmas. Sākās vispārējā zemgaliešu

bēgšana no savām mājām. Viņi pārnāca pār Lielupi, un tad

Lieknas, Eglāja un Rūnu pļavās bija neskaitāmi lopu bari.

Tikai kad apkārt svilpoja lodes, bēgļi atkāpās aiz Daugavas.

Dzejniekam šī vasara bija mīļāka par visām. Nekad nebija

licies Zemgalē tik skaisti kā tagad, bet bija jāatkāpjas. Aiz-

ejot Virza iegāja lapenē, kur tik daudzi dzejnieki bija lasī-

juši savas dzejas. Ed. Virza aizveda savas māsas uz Rīgu,

bet vecāki ar lopiem atkāpās caur Zālīti. Ceļu krustojumā pie

Vāverēm māte saļima, jo viņu bija ķērusi lode. Bezgala skum-

ji Lieknas griezās atpakaļ uz Billītēm. Atkal viens mirušais

gulēja zem lielā kastaņkoka, un pēc divām dienām māti pa-

glabāja vietējā kapsētā. Kad vāci bija drusku atspiesti atpa-

kaļ. Lieknas izbrauca uz Vidzemi, kur dzīvoja Jērcēnos dzej-

nieka J. Kārkliņa mājās. Mātes nāve Virzu briesmīgi sa-

trieca. Vesela gada laikā tas nevarēja tikt brīvs no iespai-

diem, un rets dzejnieks ir savu māti apdzejojls ar tādu mī-

lestību kā Edvarts Virza

1916. gadā Virzu mobilizē, un viņš iestājies Zemgales pul-

kā, ko komandē pulkvedis Vācietis. Virzu ieskaita mācības

komandā, kur viņa tiešais priekšnieks ir kapteinis Mucenleks.
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Se Virza ir pulka dzejnieks, un viņš uzrakstījis ne vienu vien

dzejoli par saviem cīņu biedriem. Viņam ļauj dzīvot arī pri-

vātā dzīvoklī. Tas raksta Jaunākās Ziņās un Līdumā gan

kara piezīmes, gan tēlojumus, kas sakopoti grāmatā ..Zaļā

Zemgale". Vēlāk Virza pārceļas dzīvot Valkā, drukājas Lī-

dumā, bieži satiekas ar K. Skalbi, A. Aus trinu, A. Ersu un

Pāvilu Rozīti. Sad tad tas Izbrauc uz Valmieru, kur tuvumā

dzīvo vecāki.

REVOLŪCIJA UN BRĪVĪBAS CĪŅAS

1917. gada revolūcijā Virza neiet līdzi nevienu soli, jo viņa

sapņi par šīs zemes paradīzi ir izsapņoti. Drīz viņā mostas

sašutums par revolucionāro iestāžu rīcību, un kad Latvijā

visu varu sagrābj zaldātu izpildu komiteja (Iskolats), tas

Valkā pie Iskolata durvīm piesit asu, humoristisku dzejoli

,Jskolats".

Kad tuvojas vācu fronte, Virzām še nav palikšana, ja tas

negrib iet koncentrācijas lēģerī vai darbā ogļu raktuvēs.

Viņš atkāpjas uz Krieviju un nometas Pēterpllī, kur tas stā-

jas Nacionālās padomes rīcībā. Kad krievu karaspēks draus-

mīgi izposta Vidzemi, latvieši grib par šiem postījumiem zi-

ņot Sabiedrotiem, un viņš uzraksta darbu par izpostīto Lat-

viju, ko tulko franču valodā, šis darbs ir nobeigts 1917. gada

decembrī un sākas tā: „Nav stāsta skumjāka kā stāsts par

Latviju, kura, draugu atstāta un ienaidnieku uzvarēta, iz-

postīta un gandrīz bez dzīvības guļ pie pasaules lielceļa...

Krievija no mums atkāpusies, atstādama pēc sevis baisīgas

piemiņas, kas atgādina visšausmīgākos Latvijas pārdzīvotos

laikus."

Virzām iepatīkas Pēterpils ne jau revolūcijas, bet plašuma

un ampīra stila dēļ. Te ir liels varenums un skaistums. Viņš

revolūcijai neveltī nevienas rindas, bet mīl vecā Puškina lai-

ka Krieviju.
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PēterpUī ir ari Virzas dzimtenes ļaudis — Elvira Rlnka

un Lilija Oriova-Rinka kundze. Ar viņām kopā tas daudz

klejo pa Pēterpils lelām. 1918. gadā, kad armiju demobilizē.

Virza dodas caur fronti atpakaļ uz Latviju. Pllskavā viņā

nonāk koncentrācijas lēģeri, bet vēlāk atgriežas Rīgā. Bez-

gala skumjš lr viņa Zemgales apmeklējums, ko viņš ir at-

tēlojis savos darbos vairākas reizes.

Kad nodibinās Latvijas valsts, Ed. Virza ir Rīgā un, pro-

tams, reizē ar pagaidu valdību atkāpjas uz Liepāju, kur dzī-

vo kopā ar Kārli Skalbi. Sai laikā Ed. Virza raksta gan mī-

lestības, gan arī patriotiskus dzejoļus. Viņa dziesmas par

pulkvedi Kalpaku, par cīņām ir tik aizraujošas, ka jaunā

Latvija iemīl Virzu, un gandrīz vienā acumirklī Virza tiek

slavens kā brīvības cīņu dzejnieks. Kad viņš raksta kādu

uzsaukumu latviešu zaldātiem un Jelgavas latviešu komen-

dants Zommers to Izlīmē ielās, vācu vara šo patriotismu

ņem ļaunā un sūta apkārt uzsaukuma noplēsēju.

1919. gada februārī pagaidu valdība Ed. Virzu, O. Nonācu

un Janševski sūta uz Zlemeļlatviju, lai Valkā vadītu jaunu

laikrakstu Tautas Balss, kas būtu turienes ziemeļarmljas

idejiskais vadonis un iedzīvotāju drošinātājs. Savā ceļojuma

aprakstā (Laikmeta dokumenti) Virza saka, ka Maiga ir div-

desmitreiz mazāks par citiem ostā stāvošiem kuģiem. Sls

brauciens lr ar piedzīvojumiem, jo pa ceļam kuģa administrā-

cija un pasažieri rīko roņu medības. Kuģis nevar izlauzties

caur ledu, un Virza ar biedriem pa jūru kājām sasniedz Rē-

veli, lai pēc tam dotos uz Valku.

Gadu atpakaļ Valka bija gandrīz galvas pilsēta Tagad tā

ir tukša frontes pilsēta, kur Ed. Virzām nav ne grāmatu,

ne draugu, bet tikai pār pilsētu plīvojošs Latvijas karogs.

Kad tuvojas vēsturiskās Cēsu kauju dienas, Virza raksta

spēcīgus rakstus Tautas Balsī. īsi pirms Cēsu kaujas tas sar-

kastiski saka, ka saule var mainīt savu vietu pie debesīm,

bet to negrib tikai mainīt vietējā vara. Ja viņa tiek uzvarē-

tājs, mums draud nāve. Ir jāsaceļ kājās visa tauta uz svēto
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karu. Arkls var palikt tīrumā, zemo palikt nearta, bet zeme

nevar palikt svešai varai (Laikm. dok.). Cēsu kaujas dienā

tas raksta, ka šis laiks ir tik skaists kā slava. Septiņi gadu

simteņi nāk un klanās cīnītāju priekšā.

Ed. Virzas cīņu rakstiem ir liels iespaids, jo viņi bija rak-

stīti ar lielu sašutumu.

Rudenī Virza pārnāk dzīvot uz Rīgu un strādā Latvijas

Kareivja redakcijā, stāvēdams algā. Šis preses orgāns tika

radīts kareivju nacionāla gara pacelšanai un stiprināšanai,

un še redakcijā strādāja vairāki rakstnieki, kā Plensners,

\ Grīns, V. Eglītis. Redakcijā sanāca daudz jauno rakstnieku,

kas vakaros sēdēja kafejnīcās. Te bija daudz bezbēdīgu ru-

nu, debatu par jauno parlamentārisko iekārtu. Brīvība bija

izkarota, bija atgūta galvaspilsēta, bet retam bija prieks

par iegūto brīvību. Bija sasmakusi atmosfaira, nemiers, in-

trigas, un šī jaunāatmosmaira Ed. Virzām nepatīk.

ZALĀ ZEMGALE

No Billītēm aizgājušais Virza sāk dzīvot senās dzīves at-

miņās. Viņam nav klaidonības gara. Kā brīnišķa sieva visā

varenumā viņa priekšā nostājas senā Zemgale. Ja mīlestības

dzejoļus viņš raksta atsevišķam gadījumam, dzīvai perso-

nai, tad stāstos un tēlojumos Virza paceļas iedvesmu augstu-

mos, jo atminas pagājušo dienu brīnišķību. Viņš raksta daudz

tēlojumu un sakopo tos grāmatā, ko nosauc par „Za)o Zem-

gali". Viņš apraksta to Zemgales brīnišķīgumu tajās stun-

dās, kad dzimtene ir bijusi jāatstāj citiem. Bet iemīļotā vieta

sauc atpakaļ ne tikai cilvēku, bet pat lopa dvēseli. Kad pa-

gājuši ir laiki un Zemgales māja tikusi tukša, lopu dvēseles

atgriežas uz kūti un stalli un mirušā saimniece kā ugunīgs

stabs parādās viņu vidū, piepildīdama kūti ar savu gaismu.

Aizraujošs stāsts Virzām ir par melderi, kas ar izmisumu

vēro, kā kara granāta sagrauj apkārtējās dzirnavas. Un kad
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kādreiz granāta pāršauj dzirnavu presi, dzirnavu spārni sāk

griezties ar visu melderi milzīgā ātrumā. Bezgala tumšs un

atstātības pilns ir stāsts par suņiem, kas pamesti Zemgalē,

kad citi aizgājuši bēg]u gaitās. Kad suņi ieklīst baznīcā un

ierauga Krustā Sistā tēlu, viņus pārņem paniskas balles.

Atstātās mājās suņi sāk kaukt pēc cilvēkiem un palīdzības.

Mistiskas un atstātības sajūtas pilns ir stāsts par pārnāku-

šo Jēkabu Stipro. Savās tukšajās mājās tas atminas, kāda

lopu un cilvēku dvēseļu mītne lr bijusi viņa māja. Tēlojot

fauna piedzīvojumus, Virza nāk pie slēdziena, ka faunam

nav vietas šajā laikmetā, jo viņš par daudz uztraucas par

sievietēm. Viņa instinkts ir tikpat mūžīgs kā Dievs, viņš pat

norauj plīvuru Dievmātei, lai redzētu sievietes noslēpumus.

Kad Neptuns aiznes faunu uz tukšu salu, neizgaistamas

skumjas guļ uz viņa pieres. Vispār Zaļajā Zemgalē Virza

mīl tēlot vieglas sēras, atstātību, pamestību.

Te ir dabas tēlojumi — mājas pie Lielupes, mīlestība dabā,

te Ir arī dievišķīgas rotaļas. Zemgales zaļums, spēcīgās dro-

šās jaunavas, elegantas un erotiskas piešķir šiem stāstiem

īpatnēju šarmu. Te pirmo reiz redzam arī Lielupes plūdu

tēlojumu.

„Zaļā Zemgale" varbūt ir mazāk pamanīta grāmata, bet

viņa valdzina ikvienu, kam viņa nonāk rokās. Tā ir pirms-

kara zaļā Zemgale, skaista ar savu dievišķo vaļību, jaukām

mīlošām meičām, ziedošām pļavām un druvām. Te ir bēgļu

posts un dzīves bojā eja, un bezgala skumja dzīve tukšās mā-

jās, kur reizēm sapulcējas tikai senās ēnas. Viscaur ir liels

tēlojumu spēks.

MARSELINE NEVEBMORE

Kopš franču literātūras studiju laikiem Ed. Virza ir daudz

domājis par antīkiem dzejniekiem un, vispār, piegriezies

augsti Kulturālo parādību apdzejošanai. Viss īsti vecais, kul-
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tūrālais, izsmalcinātais ir vērsis uz sevi Virzas uzmanību.

Tas saskan ar viņa dabu, jo viņš jau skolas laikos ir parā-

dījis slieksmi uz intelektuālo kultūru. Viņš mīl dzīvot tajā

gara pasaulē, kuru radījuši citi kultūras darbinieki. Ed. Vir-

za sāk arvien vairāk dzīvot dzejnieku, gleznotāju, mūziķu

gara pasaulē, sī tieksme pirmo reiz parādījās viņa dzejā „Dle-

višķīgās rotaļās", bet vēlāk izkopjas kupli jo kupli, šo viņa

dziņu uz izsmalcinātu kultūru ir veicinājusi arī sieviete,

kurai bija lemts iet ar Ed. Virzu kopā mūža gaitas. Bija

sastapušies divi gari, kam vienā virzienā ir vienādas tieksmes.

1919. gada rudenī Melngalvju zālē dzejnieks ieraudzīja mel-

nlksnēju dāmu, ļoti smalkiem sejas vaibstiem, un, dabūjis no

K. Strauberga zināt, ka tā ir dzejniece Elza Stērste, viņš pie-

gāja pie tās un iepazinās. Sekoja ilgas pastaigāšanās pa ve-

cajām lekšrīgas ielām gan divatā, gan arī ņemot līdzi Jūliju

Sproģi un Kārli Straubergu. Ed. Virzām imponēja Stērstes

smalkums, salonos izveidotā augstā kultūra. Arī Ed. Virza

bija gājis pa šo ceļu, bet blakus viņam arvien vēl staigāja

Marss, kas raisa jostu Venērai. Elza Stērste jau sen bija ap-

brīnojusi Virzas eleganci un spēcīgo dzejas izteiksmi. Viņa

bija tā dzejas apburta, un tagad viņas priekšā visā dzīves

īstenībā stāvēja pats dzejnieks pilns dzejas kā bite medus.

Viņi abi satikās franēu draugubiedrībā, kur abi lasīja fran-

ču dzejas.

Un kādā uztrauktības pilnā dienā dzejnieks Ed. Virza kopā

ar draugu aizgāja pie dzejnieces, dzejolī izteica mīlestību

un bildināja Elzu Stērsti sev par dzīves biedri.

Dzejnieks ir kā pavasara smaržu pilns un 1920. g. jūlijā

uzraksta brīnišķīgu poēmu Marselīne Nevermor, kurā izteic

savus toreizējos piedzīvojumus. Tā ir augsta dziesma mī-

lestībai, visšķīstākam mīlestības veidam.

Dzejniekam netīk Rīgas dāmas, viņš saka poēmā, pēc da-

žiem acumirkļiem tās ļauj sevi skūpstīt uz lūpām un nebai-

dās no baigiem acumirkļiem. Viņas ir ļoti inteliģentas, mīl

mākslu un ar svārku švīkstoņu piepilda koncertu un operas
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zāles. Kad dzejnieks ir Karmenas izrādē, viņš ierauga citāda

stila sievieti, parīzieti — Marselīni Nevermori. Un top gluži

bāls no inspirācijas. Viņam nepatīk vairs Rubenss kā agrāk

jaunībā, tas iemīlējis ir Vato. Un tagad viņš jūt, ka karājas

mīlestības krusta kokā. Mīlētāji tiek nešķirami. Tie dodas

ārā zem zvaigžņu zelta un vēlāk dzejnieks apmeklē Marselīni

viņas dzīvoklī. Tam tīk viņas vecās mēbeles, gravīras un glez-

nas ar marķīziem un ganiem, tīk vecie kandelabrL Lielā

dvēseles uztraukumā tas uzraksta pantus un dāvina tos dzej-

niecei.

Ak, Nevermor! Viss jums pie kājām klusēs.

Kas esiet? sapnis? īstenība? malds?

Šim laikmetam uz pleca nolaidusies

Ar spārniem trīcošiem kā tauriņš balts.

Nu manas buras reizi mierā dusēs,

Jo mani atpūtis vējš, rāms un salds.

Kādreiz dzejnieks arī mīlēja veco mākslu, kavalieru un

dāmu pasauli, bet tie bija zuduši, un tagad viņa uzaust no

jauna. Kad Marselīne spēlē uz klavierēm, dzejniekam acu

priekšā izpeld mirdzošs, melodisks pelzažs ar greznām dā-

mām, un visu to apspīd norietošs saules disks. Dzejnieks

jūt, ka vecie palasti un slaikie torņi sāk zvanīt cauri tāliem

laikiem. Viņš atmostas tikai tad, kad Marselīne pie auss jau-

tā: „Vai sapņojat jūs, mīļais dziesminiek?"

Pie rožainas un gaišas atzveltnes ar sapņu vieglumu abus

mīlētājus nes uz spārniem ātrs dialogs. Un pār viņiem no-

stājas mīlas zvaigzne, kas nenoriet vairs nekad. Dzejnieks

atraujas no draugiem, bet viņu abu soļi viegli slīd pa veco

lekšrīgu vai tāliem parkiem, kur spārnains pār viņiem ne-

manāms aizskrien laiks. Roku rokā ejot, tie dzer pie Ronsāra

dzejas akas, pie mīlētāja un svētītāja. „Uz mūžību es viņas

rokās slīdu, no viņas sejas lēni apstarots".

Marselīne drīz vien ir aizbraukusi, bet dzejnieka sirds
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nepiekūst mīlēt un nepiekusis nekad. Viņš zin un gaida, kad

Marselīne atgriezīsies atkal Rīgā.

šī poēma ir uzrakstīta ar sapņu vieglumu un ir skaista kā

burvība.

1920. gada 17. oktobrī l.d. Virza Jelgavā salaulājās ar dzej-

nieci Elzu Stērsti. Viņš paņēmis sev dzīves biedri no slave-

nās latviešu patriciešu dzimtas. Elzas Stērstes tēvs ir tau-

tiskā atmodas laikmeta cīnītājs un Jelgavas advokāts. Elza

Stērste uzauga klusajā patriarchālajā Jelgavā, studēja Pē-

terpilī konservātorijā mūziku, mācījās zīmēšanu Rēricha stu-

dijā un studēja Parīzē Sorbonnā. Viņa liela dzejniece un ro-

māniste, un viņas vārds ir bijis uz desmitu tūkstošu cilvēku

lūpām. Bija savienojušies divi lieli gari.

Elza Stērste ieveda Ed. Virzu arī Jelgavas dzīvē, un vēlāk

kādu laiku tas dzīvo pat Jelgavā pie savas kundzes mātes.

1922. gada 14. augustā dzejnieks izbauda arī tēva laimi, jo

viņa dzimtā attek meitiņa, kas dabū Amarillis Dzintras Ines

vārdu. Kundzei tagad ir rūpju atliku likām. Viņa daudz dzīvo

Billītēs, kur pēc kara postījumiem dzīve ir loti vienkārša

un stipri zemnieciska, bet Ed. Virzu pienākumi bieži vien

aizsauc uz Rīgu. Bet viņš arī Rīgā zin, ka tad, kad tas brauks

uz Billītēm, pie viņa nama durvīm degs maza uguntiņa kā

liecinājums, ka dzejnieku gaida ģimenes siltums.

OTRA DZIMTENE

Pēc Ilgā pasaules un brīvības kara ir iegūta dzimtene,

iegūta brīvā Rīga. Bet te saplūdis tik daudz ļaužu ar bojātu

psīchi, ka Rīga retiem patīk. Gandrīz vienbalsīgi tā laika dzej-

nieki nīst Rīgu un raujas projām uz Vakareiropu. Kad 1921.

gada 4. aprīlī dzejnieks ar kundzi iesēžas Rīgas vilcienā vi-

ņam nav žēl ne operas, ne kafejnīcu, ne parlamenta, jo viss

te ir pilns ar ultrademokratismu, parlamentāriskām pļāpām

un intrigām. Dzejnieks jūtas ērti vagonā, kur dzelzs dzied
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jaunu slavu jaunam laikmetam. Tas ir ierāvēju laiks, kur

slepens komunists sēd blakus spekulantam žīdam.

Dzejnieku pāris brauc cauri bronzas kūrfirstu zemei un

tikai uz īsu brīdi apstājas Berlīnē un Ķelnē, bet Āchenā tie

apskata Kārļa Lielā kapenes. Turpretim Francijā dzejnieks

jūt, ka tas atbraucis savā otrā dzimtenē. Visa Francija ož

pēc rozēm, vīna un vijolītēm, un no visiem avotiem nāk zemes

garu čukstēšana.

Divus un pus mēnešus viņi pavada kā vienā sapnī. Viņi

dzīvo Panteona viesnīcā svētās Genovevas kalnā, kur ik stun-

du varēja sadzirdēt veco pulksteņu zvanīšanu Svētā Etjena

baznīcā. Ilggadējā parīziete, viņa kundze, to iepazīstina ar

mūžīgo mākslas pilsētu; viņiem abiem patīk viss senais, un

kad tie iepazīstas ar sūtni Nukšu, tad vēl biežāk viņu gaitas

iet uz mākslas izstādēm, operām, teātriem, uz statujām, kas

salutē vareniem laikiem.

Rudenī Ed. Virza pārceļas uz Parīzi par preses biroja va

dītāju. Darba nav tik pārāk daudz, lai nevarētu nodoties stu-

dijām. Viņš iepazīstas ar Ogistu Kontu. Tas viņu noskaņo

naidīgāk sociālismam un parlamentārismam. Bet šis lielais

socioloģijas nodibinātājs māca mīlēt cilvēces lielo būtību.

Konts gribēja pat dibināt jaunu valsts reliģiju, kur pielūg-

šanas objekts ir visa cilvēce.

Lielās revolūcijas zemē, lielās demokrātijas laikā Virza

tiek arvien lielāks un lielāks demokrātijas ienaidnieks. Tas

ir raksturīgi, ka mūsu dzejnieki, kas apmeklē brīvības zemi

— Franciju, pārbrauc no turienes rojalistiski noskaņoti. Tāds

bija Akuraters, un tāds bija arī Ed. Virza. Viņš dzied dzies-

mas ne brīvības statujai un parlamentam, bet Versaļas

Nimfai — Madame dc Pompadour. Mājā braucis, Virza rak-

sta: „Ne demokrātijai, ne arī laikam šim, šo dziesmu dzie-

dāt tīk man tevim, karalim."

Vai simts reizes Ed. Virza ir Luvrā, sēd vecās baznīcās, mīl

klosteri, uz kuru ļaudis iet it kā uz dzirdītavu, kur sapņo-

tāji savas slāpes dzēš. Līdz šim Ed. Virza bija mīlējis senos,
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apdziedāto sieviešu tēlus, pasaules slavenu dzejnieku mī-

lētājas, tagad viņš iemīl ari svētās Dievmātes kultu un kopš

šī laika ir svētās Māras apdziedātājs. Viņam ir pārliecība, ka

sensenajā Latvijā ir bijusi latviešu dieve Māra un viņas

tēls tautas mitoloģijā ir jaucies ar dievmātes Marijas tēlu

un ticis īsti latvisks. Ed. Virza pārbrauc no Parīzes it kā

zem Dievmātes svētijiena, un viņam imponē kātoju gars.

Viņš grēcīgo heteru apdziedājis, tagad dzied slavu svētai

sievietei ar gaismas staru vainagu galvā, un vēl šodien uz

Billīšu ieejas durvīm ir Svētās Jaunavas attēla

Stukeļa aicināts, tas uzraksta kātoju kalendāram apce-

rējumu par visticīgāko katoli Bosiē (Bossuet). Kad nāk

bīskapa Alberta jubileja, viņš uzraksta šim Livonijas valsts

dibinātājam, Svētās Romas paladlnam, himnu, un svētās

Māras tēls Ed. Virzu pavada turpmāk visu dzīvi. Straumēnos

viena no visvarenākām ainām ir Māras atnākšana

Virzas turpmākajā ideoloģijā sāk arvien vairāk ievēroja-

mu lomu spēlēt agriešanās mācība. Viņam ir prezidenta,

Cēzara, mātes, Māras un daudzas citas atgriešanās. Pasaule

ir aizgājusi neceļos, un viņai jāatgriežas atpakaļ uz turieni,

kur brīnišķā skaistumā paceļas senie tēli. Pēc Francijas

brauciena viņš varēja dziedāt:

Sirds mana — Ir kā parks, kas senlaicīgs un vecs,

Pilns strūklakām, baseiniem un maldu ceļiem tāliem,

Kur elkus dīvainus uz marmorpjedestāliem

Senpazīstamās pozās sastingušus redz.

POĒMAS

Ed. Virzas gars nepārtraukti skan. Viņš lr tik daudz lasījis

un skandinājis dziesmu, ka dvēsele prasa pēc ritmiskas dejas.

Tam gribas ko lielu un varenu radīt, tādu, kas visus pār-

spēj ar savām zvanu skaņām. Un, lūk, Parīzē Virza raksta
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jaunu poēmu L'esprit nouveau, un vēlāk tas raksta arī Bre-

taņas leģendu. Jaunais te jaucas ar vecmodīgo un atspīd

brīnišķā gaismā.

Dzejniekam nedod ari miera tas, ka pēc pasaules kara viņa

dzimtene palikusi tukša, un vlņ.š atkal atgriežas pie sava

vecā temata un uzraksta poēmu par Jēkabu Stipro, kā tas

ienācis savās mājās un kā spoki un klusums viņu uztrauc.

Nav vairs ne seno ļaužu, ne lopu. Te viņam pieskaras cilvēks

ar lopa purnu, bet viss ir tikai ēnas, kas pazūd uz ceļa. Tas

ir lielisks sapņa tēlojums pusdienas karstumā, kad visi dzer

saules gaišo vīnu. Zvanīga ir ari viņa pavasara poēma ar

dabas gleznām, kurām līdzīgas grūti atrast.

Bet Virza pats sevi vainago ar nemirstības kroni, uzrak-

stīdams Hercogu Jēkabu un Karali Nameiti. Vecā Zem-

gale lr dzīvojusi viņa garā kops bērnības pirmām stundām.

Mātes tēva un mātes stāstījumi ir tik dziļi viļņojuši viņa

sirdi, radījuši tādas ainas dvēselē, ka tagad dzejnieks stājas

pie darba, lai dziedātu slavu savai senajai zaļajai Zemgalei.

Kopš Jēkabs ir stājies Zemgales priekšgalā, par šo zemi pat

saule laipnāk gaismu lej. Visur rūc dzirnavas, visur auž vis-

smalkākās dzijas. No vareniem ozoliem te rada kuģus, kas

Izvadā kviešus un lielgabalus un visādu latviešu zemes svē-

tību pa tālām zilām jūrām. Jelgavas operā ir lielisks mir-

dzums, kas nāk šurp no Francijas, no saules karaļa. Te pa-

rādās Reka meita Hanna pārdabīgā daiļumā un sagūsta her-

coga sirdi. Viņš aicina Hannu uz medībām. Stāsts par to, kā

tie abi divi drāžas pakaļ ragainam briedim, pieder pie pasau-

les llterātūras vislabākām lapaspusēm. Viss te ir tik straujš

un lidojošs, ka pārvēršas vienā skrejošā ūnijā. Ari poēma

par karali Nameiti lr senās Zemgales slavinājumi. Tas Ir

varens virs, kas ir pašaizliedzīgi kāvies par savu dzimto ze-

mi, bet viņā ir zaudējis un tam jāatkāpjas uz Lietuvai. Bet

kad viņā Lietuvā un Prūsijā cīnās ar ordeni, tad šo cīņu ap-

raksti pieder pie vislabākā, kas latviešu literāturā par cī-

ņām rakstīts.
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Neredzētā skaistumā Ed. Virza parāda pļavu un druvu ze-

mi — seno Zemgali, kas bagāta šalcošiem mežiem, še lāči

rūc pēc medainām dravām, sumbri un tauri dzer pie zilām

upēm. Zeltainokviešu un žiglo zirgu zemē mīt varonīga tau-

ta. Ir brīnišķīgas vasaras, pilnas pērkona un sumbru mauro-

šanas. Pati saule ir iemīlējusi šo zemi un radījusi vaska un

siera rituļus, kas pašai saulei rada.

ftīs abas poēmas ir kā vara zvani, kas skan cauri tāliem

laikiem, rādīdami seno laiku varenumu un skaistumu. Kur

pieskaras dzejnieka roka, viss tiek dzīvs un atver elpojošas

acis. Viņš visu Zemgali padara cēlāku, viņš paceļ mūsu sen-

čus no kapenēm un līdz ar visu Zemgali ieceļ dižciltīgo kārtā.

TĒVIJAS DZEJNIEKS

Ir veca teika, ka dzejnieks Pindars sajūsminājis kā atē-

niešus, tā arī spartiešus uz karu* Tā rāda, kāda nozīme var

būt dzejniekam. Kad latviešiem vairāk nav nekas palicis, kā

nabadzība, niknums un Latvijas karogs, Edvards Virza tiek

tēvijas patriotisko dziesmu dzejnieks. Viņš raksta patriotiskas

dziesmas ar tādu aizrautību, ka visas pārējās dziesmas no-

bāl viņu priekšā. Viņš apdzejo notikumus, cīņas, kareivju

un pilsoņu sarunas un visur aicina būt īstiem tēvu zemes

dēliem.

Līdz šim latviešu dzejnieki bija pazīstami kā pozitīvas

valsts varas pretinieki. Gandrīz bez izņēmuma visi latviešu

dzejnieki slavināja revolūciju. Bet kad dzima Latvijas valsts,

gandrīz nemaz nebija to, kas stāvētu klāt valsts gaitām.

Virzām pieder vēsturisks nopelns, ka visgrūtākos tēvijas

brīžos tas ir vispatriotiskākais dzejnieks. Kamēr vien latvieši

dzīvos, viņi atminēs Ed. Virzas Karoga dziesmu. Tā aicina,

lai karogs skrien pa laukiem un klajiem, lai iz mājām un

namiem un kapiem ārā nāk.



63

Skrej pa priekšu pulkiem kaujā

Brīvs pats, brīvus dari mūs,

Līdz ar sauli saules mūžu

Tavai tautai dzīvot būs!

Kad Ed. Virza piedzima, Marss un Venēra strīdēdamies stā-

vēja pie viņa šūpuļa, kuram lai jaunais pilsonis paka) ietu.

Viņš iemīlēja viņus abus, bet Virza nekad nav mīlējis mīkst-

čaulību. Tas ir dievišķības un varonības dzejnieks.

Kad Virza senāk rakstīja spēcīgus erotiskus dzejoļus, viens

otrs lasot saskatījās, un viņi bija dažādās domās par Ed. Vir-

zas talantu. Bet kad Virza deva patriotiskās dziesmas, viņš ar

vienu rāvienu iekaroja Latvijas zemi. Viņam piemita dievišķā

īpatnība padarīt tēvu zemes zemi svētu un ari svētus tos,

kas cīņā par viņu krīt.

No šiem patriotiskiem un citiem dzejoļiem Virza radīja

krājumu „Laikmets un līra". Tas lr leguvis vislielākās sim-

pātijas, bet sevišķi ar savu balādi Nakts parāde. Simtiem

tūkstošiem Edvarts Virza ir dzinis drebuļus caur kauliem,

aprakstot, kā kritušo dvēseles taisa parādi briesmīgā putenī

vilkaču naktī, kad bailēs ir paslēpies viss. Tagad ir grūti iedo-

māties kādu kaut cik inteliģentu latvieti, kas nebūtu dzir-

dējis šo nakts parādi, grūti iedomāties vīru, kam šī dziesma

nebūtu radījusi valgumu acīs. Ir dziesmas, kas valdzina vis-

inteliģentākos lasītājus, visaugstākās mākslas pazinējus, sa-

lona ļaudis, tādu dziesmu izsmalcinātiem cilvēkiem Ed. Virza

ir devis ļoti daudz. Bet viņš lr ari devis daudz tāda, kas sa-

laulājas ar visu tautu, kas iekrīt katrā dvēselē kā uguns un

sērs. Tas lr viņa patriotiskajās dziesmās, kas visām mūsu

cīņām piešķir lielumu un cēlumu.

POLITIĶIS UN SOCIĀLS FILOZOFS

Satversmes sapulce ieveda Latvijā ļoti radikālu konstitū-

ciju, kas deva lielu varu mazajām partijām, bet ļoti nestabilu
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valsts varu. Valstsvīri nevarēja parādīt nekāda liela radoša

darba, jo kad viņi bija iepazinušies pamatīgāk ar savu re-

soru, ministriem bija jau jāiet. Viscaur bija vislielākā dema-

goģija, pūlim bija ļoti liela vara. šai laikā pa Rīgas ielām

staigāja nemiera pilns vīrs zibošām acīm. Kad kāds jautāja,

kā viņam klājas, tas atbildēja: „Es esmu sašutis!" Kur vien

varēja, šis vīrs kritizēja parlamentu, un 1923. g. tas lestājās

Brīvās Zemes redakcijā par literārlskās daļas vadītāju un

lestājās arī zemnieku savienībā. Sašutuma pilnajam virām

Ed. Virzām tagad atklājās ļoti plašs darbības lauks. Viņu

aicināja uz daudzām sapulcēm, partijas kongresiem un kon-

ferencēm, un uz lielākām sapulcēm prezidents K. Ulmanis

ņēma viņu sev līdz. Sajās sapulcēs Ed. Virza runā ļoti plaši

par saeimu, prasot vle n valdības nodibināšanu. Savus

politiskos rakstus tas nodrukā Brīvā Zemē.

Ap 1925. un 26. gadu Virza vairākas reizes uzstājas Zemga-

lē. Viestura savienība rīko svētkus — ~Nameiša atgriešanās".

Se Virza patētiski deklamē: „Ne demokrātijai, ne arī laikam

šim — šo dziesmu dziedāt tīk man tevim — karalim." Jau

toreiz Virza publicē rakstus, kur uzstājas pret parlamentu

un prasa Latvijai vadonību. Viņa tā laika ievadraksti gandrīz

bez strīpojumiem der vēlākam vadonības laikmetam.

Zemnieku savienībā dail kurn, sevišķi no partijas kreisā

spārna, ka Virzām pieļauj tik asu uzstāšanos pret parlamen-

tārismu. Bet tā kā Virza dzied slavas dziesmu saviem zem-

niekiem, zemnieku darbam vispār, un partijas līders Kārlis

Ulmanis bija par Virzu, tad viņam ļāva izteikties, lai gan pats

prezidents nekad neizsacījās pret demokrātiju. Virzas popu-

lārltāteauga ar katru gadu. Viņš bija pozicijas, bija zemnieku

dzejnieks un ideologs, kas varēja sev vairāk atļaut nekā citi

Latvijas pilsoņi.

Savus sabiedriskos rakstus 1930. g. tas izdod atsevišķā

krājumā Zemnieku Domu izdevumā un nosauc tos par ..Laik-

meta dokumentiem". Te lr dažāda rakstura darbi; Diezgan

daudz llterārlsku kritiku, mazas monogramas par atseviš
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ķiem rakstniekiem, kas rāda viņa literārisko eredo. Te ir

arī atmiņas par Pēterpils dzīvi, okupācijas laiku un braucie-

nu uz Valku. Te viņš publicē arī savu Izpostīto Latviju, kur

tas par Latviju izsakās tik brīnum skaisti un dzejiski, ka šis

darbs jāuzskata kā ievadījums Straumēniem.

Bet te ir arī tādi sacerējumi, kas uzskatāmi kā sava laika

kritika. Visu Latvijas posta cēloni Ed. Virza saskata parla-

mentā un sociālismā un sociālistiskos rakstniekus nosauc par

ārdošiem gariem. Rainis esot tas Jāņa parādīšanās grāmatā

minētais ereeņģelis, kas izsauc lielos siseņus mocīt cilvēci.

Sociālisms zemi pildījis ar drūmiem cilvēkiem, kas pilni lie-

kulības. Viņš nīst demokrātismu viņa mīksteaulības dēļ.

Liels ienaidnieks viņam ir parlaments: „Nav tādas mājas

Latvijā, kur nedusmotos uz mūsu parlamentu... Jūs labi

zināt, ka parlamentāriskā iekārta nav tāds Dievs, kuri priek-

šā jākrīt ceļos." Ļoti nicīgi tas runā par deputātu, kas kād-

reiz bijis lopu pircējs, tad avīžu izdevējs un bankas direk-

tors, deputāts un mmistrs. Bet viņš ir tik nenoslīpēts, ka

banketos tas ēd no naža.

Ari ar tagadnes zemniekiem tas nav apmierināms, jo tajos

vēl par daudz dumpja gara. Un lauki esot pārbagāti ar bram-

manību. No revolūcijas neviens neesot mācījies. Daudzi zem-

nieki dzīvojot tā, it kā nupat būtu latviešu tautas gala cēliens.

Daži zemnieki ielaižot parādos savas tēva mājas, bet brau-

cot laulāties Rīgas baznīcās, maksādami auto turp un atpa-

kaļ. Sabiedrība pazaudējot ticību valstij un cilvēka darbam,

bet domājot, ka nauda paliks, kad ari viss sagrūtu. Ja vispār

mūsu sabiedrība vēl turas uz ūdens, tad tas tikai tāpēc, ka

cilvēce dzīvo no vecām rezervēm.

Trīsdesmito gadu maiņā Ed. Virza tiek arvien vairāk žults

pilns. Viņam liekas, ka visapkārt galvas ir saindētas un mū-

su pašu ļaudis ir gatavi uzspert augšā valsti, bet nevis at-

kāpties no savām egoistiskajām prasībām. Mūsu izkarotā

zeme Ir pazaudējusi savus mīlētājus, latvieši vairs nezin sa-
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vas cenas un pārvērtē sevi bezgalīgi viņus grūti piedabūt

ēst savu maizi un valkāt pašiem savas drēbes. Tuvojas ār-

kārtēja pasaules krize, bet mēs viņai nestāvam pretim, Jo

esam izlepusi tauta. Šajā lielajā uzpūtības atmosfairā, kur

šķira cīnās pret šķiru un visi lielummānijas pilni, satversme

ir legalizējusi pat ateismu, jo Dievs ir izstrīpots no zvēresta

formulas (Zem karoga), mums vairs nav tēvijas un tautas,

jaunlaiku demokrāts gluži reliģiski tic vislielākā! moderna-

jai mujķībai — cilvēku vienaldzībai. Demokrātisms ir visus

sitis pa galvu, lai neviena galva nepaceltos augstāk par ci-

tām, bet būtu bezcerības līdzenums. Polītikanisms ir pār-

ņēmis visus, visi iet bailīgi apkārt čukstēdami un vispārējs

Individuālisms ir visus novedis pie kopējas verdzības, pie rie-

bīgas līšanas, izlikšanās un sevis noslēpšanas (Zem karoga).

Ikviens ir apmierināts ar sevi, bet nav apmierināts ar valsti.

Ir radušies cilvēki bez reliģijas, bez ideāliem, pilni vecu laiku

aizspriedumiem, melni reakcionāri no galvas līdz papēžiem.

Mūsu gars neuzbūvējas vairs, jo latviešu dvēsele tikusi par

iebraucamo vietu. Mums ir barjeras vienam pret otru, bet

nav savu robežu apsargāšanas. Visi zvēr kādam objektīvls-

mam, bet tikai fanātiska vienpusība varētu lenest te skaid-

rību.

Ir vajadzīgs vadonis ar aukstu galvu. Vajadzīgs cilvēks,

kas būtu gatavs iet bojā, lai pestītu valsti, šim jaunajam

valsts garam vajag izaugt no zemnieka gara, no reliģiskas

ticēšanas. Dievs ir sajaucies ar Latvijas zemi un viņas kārtībā

ieaudzis, zemes lietās ir dievības klātiene. Mūsu zeme ir ga-

ra piesātināta. Mēs aram garīgu zemi, kur katrs smilšu

grauds ir saules pilns. Latvietis gadu simteņos sačukstas ar

zemes garu, tas viņam dod visvisādus padomus. Pa fto zemi

staigā svētā Māra. Viņa ir svētītāja un mūžīga mūsu zemes

patrone.

Otru savu rakstu krājumu Virza sakopo un izdod 1935.

gadā. Tas nes nosaukumu „Zem karoga". Tas ir tiešām
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skaists nosaukums, un visus šos garos gadus ir Ed. Virza pats

stāvējis pie karoga, nesdams to un sargādams viņa godu.

Jājautā, ko Ed. Virza liek kritizēto ideālu vietā?

Jau ~Laikmeta dokumentos" mēs redzam: Ed. Virza domā,

ka visveselīgākais gars ir iespējams lauku sētā, uzticībā ze-

mei. Zemes dēļ cilvēki ir bijuši mūžīgā karā, jo zeme ir laip-

na un savā auglībā neatslābst. „Viņai piemīt mūžīga jaunība,

un tas. kas satiekas ar viņu pirmo reizi, jūt pirmās mīlestības

maigumu un uguni. Tautas un zvēri, viņas dēļ kaudamies un

viņu mīlēdami, izšķiež savus spēkus un mirst, bet viņa vēl

dzīvo arvien, viņa zaļdrēbjainā saules Kleopatra." (Laikmeta

dokumenti).

Šo zemi ir visvairāk mīlējis zemnieks, pilns ar neapzinīgu

spēku un visdziļāko tikumību. „Clvīlizāeija iznākusi no zem-

nieku plašā neaptveramā klēpja, šī šķira ir nesusi pasaulē

dievības ideju un izgudrojusi morāles jerarchiskus pakāpie-

nus, kuri ved no cilvēka uz Dievu, un tādā kārtā radījusi pir-

mo valsts kārtības domu. Zemnieki ir arī īstie zemes dižcil-

tīgie. Virza netic tam, ka cilvēces kultūra ir piedzimusi pil-

sētā. Viņš cildina zemnieku un evaņģēlisko sējēju uzstāda kā

augstu ideālu.

Parlamentārisma vietā Virza vēlas spēcīgu vadoni ar lielu

varu, jo spēcīgs vadonis spēs dot mums reliģiju un mākslas.

Mums vajag ticēt mūsu tautas varenumam, uz kurieni mūs

vedīs tautas vadonis. Mākslai un reliģijai jāiegūst atkal ve-

cās tiesības. Valsts vara kā vecs krāms mētājas ceļmalā. Ir

vajadzīgs vadonis, kas paceļ valsts varu un nes. Viņš radīs

īstu brīvību, īstu tikumību un iededzinās īstu ideālisma

ugunskuru.

Virza cllda subjektīvismu, viņš grib būt fanātisks savās

prasībās, viņā ir kaut kas no spāniešu asā gara, jo uzvarošai

patiesībai ir tikai vienpusība. Katrs objektīvisms ir pašapmā-

nīšanās vai rakstura trūkums. Virza domā, ka viņš kalpo

Dieva garam, jo Dieva gars ir allaž tautas vienības domā.

Tagad gars ticis par iebraucamo vietu, tikai zemnieki ar
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greizsirdību apsarga savas robežas. Tikpat greizsirdīgiem

mums jābūt garīgā un politiskā laukā. Vadonības gars ir

Dieva gars. Viņam jākalpo ar fanātismu, ar apziņu, ka mēs

visi aiziesim bojā, ja nebūs vienības gara.

Kā sociāls domātājs Virza prasa, lai mums būtu dogmas un

dogmatiska domāšana, jo bez tās nevar pastāvēt tauta kā

psīchisks organisms. Mēs nepavisam neesam spējīgi izsekot

visām jaunākām pārvērtībām. Tāpēc mums vajadzīgas dog-

mas, ideju virsvaldība, vadošā gara līnijas, kas nosaka katra

tautas locekļa darbību. Bez tam tautai vajadzīgi altāri, kuru

segas neviens nedrīkst sakustināt. Vlsaugstākam ir jābūt

mistikā tītam.

Pirmā kārtā mums vajadzīgas reliģiskas dogmas. Dievs

ir iemiesojies pasaules kārtībā un dzīvo lauku sētā. Mums

vajag ar viņa prātu saskaņot savu darbību. Virza arī prasa,

lai mēs augsti cienījam ģimeni, ja ģimenes šūniņa ir vesela,

tad vesels ir viss kodols. Par māti Virza ir vienmēr runājis ar

vislielāko cienību: „Latviešu māte apbalvota visām dievišķām

īpašībām, un viss gaišs un skaidrs top tajā staru lokā, ko

viņa ap sevi izplata. Un ir kaut kas pie veciem latviešiem,

kas mātes padomam piešķir tikpat lielu svaru dziļi un

nemaldīgi kā paša Dieva padomiem. Tās nav viņas pašas

domas un padomi, ko viņa izsaka. Lai uzklausāmies arvien

mirušo paaudžu balsis, kuru gudrie locījumi mums dažkārt

izskan mātes valodā" Mūsu laiks Ir pret māti, pret ģimeni,

dzīvo latviešu paaudzi, kas mātes svētumu nozaimo un Iz-

nīcina ģimenes dzīves atliekas. Mums jābūt atkal svētceļo-

tājiem pie aizmirstajiem veseliem avotiem, ģimene atkal

jāpadara par stūra akmeni.

Kā sociāls domātājs un kā politiķis Ed. Virza savā laikā

stāv stipri vientuļš. Viņš ne tik daudz tautas mīlētājs, kā

sliktu parādību nīdējs, pilns ar fanātismu un vienpusību, ar

tādu neatlaidību, kas spēj sagraut gadu simteņos celtos aiz-

spriedumu mūrus. Ar apbrīnojamu bezbailību un ar tādu fa-

nātisku niknumu, kas sevi jūt misijas apziņu, Virza ir gājis
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pret savu laiku un ierašām, necenšoties peldēt pa straumi,

necenšoties populārs tikt. ftai fanātiskajā apziņā, fanātiskajā

neatlaidībā ir bijis Virzas lielais spēks. Viņā ir sociāls karo-

tājs, kas nācis, lai sakautu vecos elkus un paceltu dubļos

nomesto Latvijas karogu un lai radītu ko lielu un paliekamu.

Virza nav gājis parlamentā, viņš nav bijis sevišķi augstos

amatos. Viņš ir stāvējis nomaļus, vērojis latviešu dzīvi un

par to rakstījis. Sen lr aizmirsušies tie vārdi, kas Izskanējuši

parlamentā, sen no tautas atmiņas strīpoti arī to cilvēku

vārdi, kas še parlamentā lielu lomu lr spēlējuši. Bet Virzas

fanātiskie raksti vēl dzīvo, prasīdami pēc skaidrības mūsu

zemē. Uzstādamies kongresos un neskaitāmās sapulcēs, Vir-

za ticis iemīlēts un ari nīsts visdažādākās dzimtenes vietās.

Pret viņu nekur nav bijuši ļaudis vienaldzīgi.

Virzas politiskās un sociālās domas, viņa cenšanās atrast

jauna gara līnijas paliks mūsu kultūras un sociālā filozofijā

un visā mūsu gara dzīvē kā ievērojams notikums. Kā meklē-

jums pašiem no sava gara dotībām atrast jaunus ceļus, pa

kuriem ejot varētu izplaukt mūsu gars un visa zeme varētu

iet pretim lielākai labklājībai. Nāks laiki un sabiedriskā do-

ma arī latviešu universitātē tiks latviska. Tad nemeklēs vairs

gluži neievērojamus svešu zemju domātājus, bet pētīs arī

mūsu pašu sabiedrisko domu, kultūras un sociālos filozofus.

Un šī meklējošā latviskā doma tad uzmeklēs arī Ed. Virzu.

Un saskatās viņā lielu latvisku domātāju un cīnītāju.

SKAIDRĪBA

Pēc romantiskiem sapņiem, pēc lielā niknuma, kas valdīja

revolūcijā un brīvības cīņās, patstāvīgā valstī pār mūsu lite-

ratūru nolaidās pozitīvs, skaidrs, krietns gars. Gluži nepār-

skatāma dzejnieku rinda sludina pozitīvu darbu, domas un

pasaules izjūtu. Dzīve nomierinās, un liela skaidrība lestājas

zemē.
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Pusdienas skaidrība ir bijusi arī Ed. Virzas darbos. Lauku

rāmumā viņa gars samierinās ar dzīvi un apstākļiem un tad

sāk dzīvi slavēt. Viņš tagad dzied atkal slavu pavasarim,

zaļajiem bērziem, latviešu zemniekiem, mūsu zemes brīnišķī-

gajiem rudeņiem un ziemām. Ed. Virzas pants ir priekšme-

tains, konkrēts un caurspīdīgs kā gaiša diena. Tā ir dzīve ar

gaišumu sirdī, kuru Virza apdzejo:

Neviļus tīkas man pusdienas bālumā

Domām ļaut aizlidot svinīgā tālumā,

Turpu pie saules, kas debesu plašumā

Lejas par druvām tik brīnišķām, brašumā.

Dzejniekam sirds top līksma, kad tas pārredz Latviju zie-

došu apvāršņu dzisumā. Viņš priecājas ari par to, kad kuļ-

mašīna dūc un graudi birst kā dievības čukstL Rodas dzejo-

lis viens pēc otra, un Virza publicē grāmatu ~Skaidriba". Tas

ir karsts dzimtenes mīlestības apliecinājums, tas ari zvērests

dižciltīgai Latvijas zemei. Te ir tāds miers un skaidrība, ka,

lasot šo dzejoļu grāmatu, mums nāk prātā franču pamasisti,

kas no literatūras prasīja skaidrību un mieru.

Bet dzīve dabā un dabas poēzija Virzu nekad nav apmieri-

nājusi. Viņš ir arī gara dzejnieks, kas mīl gara rotaļas un Ir

rakstījis valdzinošu darbu par mīlestības rotaļām, kā Oeilija

gulējusi smiltīs, un dzejnieks ir dzejojis par smiltī atstātam

miesas kontūrām. Viņš ir devis latviešiem brīnišķīgu dzejoli

par dāvināto tabakas dozi. Te mīlētājs ir kluss sirdzējs, kas

nevar mīlu i/šķaudīt no sirds. Dzejniekam tīk tās Zemgales

mīlētājas, kam lokans stāvs, bet gars Ir sajaukums no veca

vīna garšas un austrumu rožu smaržas. Viņa sirds tvīkst,

sastopoties ar jaunavas acīm, un kā tālāmežā sirds apmaldās

acu zilumā. Kas lai uzskaita \lsas tās brīnišķās dāmas, ku-

rām dāvinātas jaunās dievišķās rotaļas, kas radītas lielā

skaidrībā? šīs jaunās mīlas rotaļas ir radījušas negulētas

naktis, bet ari skanīgas sonetas, kur atbalss aizskan pa tā-

liem laikiem.
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Kad, ..skaidrību" lasot, mēs paceļam acis augšup, mēs ga-

rā redzam pašu dzejnieku Ed. Virzu ar antīko grāmatu ro-

kā. Viss kantainais, šķautnainais, visas lielās brāzmas ir aiz-

skrējusas. Viņa seja laistas lielā smalkumā un inteliģencē,

un viņa vārdi kā salda burvība apbur visus. Ed. Virza aicina

iemīlēties pat vecām sirdīm un piepilda ikviena dvēseli ar

hrīnišķī,TU čukstēšanu.

SATĪRAS

Bet mēs gauži mal (lītos, ka Virza ir tikai skaidrības dzej-

nieks un no viņa dvēseles ir aizskrējušas visas sašutuma vēt-

ras, šim cēlas dzīves un skaidrības dzejniekam dvēselē allaž

kāds sēra vulkāns. Kad pats laiks pieskaras pie viņa pieres,

tad dzejniekā sāk krāties liels sašutums un sēra vulkāns

sviež augšā uguni. Tad majestātīgās pacilātības vietā Virzā

verd svelmaina kritika, un šos satīriskos dzejoļus viņš 1933.

gadā izdod ar nosaukumu „Dzejas un poēmas".

Ar visu savu žulti Virza griežas pret parlamentu, kurā ir

simts galvu. Viņš to nosauc par briesmīgu nezvēru.

Vairs zvēra baigāka par šito zvēru nava,

Simts galvas dažādas tas nes uz rumpja sava.

Ir galvas naktsmelnas, pa labi raugās tās,

Pa kreisi dusmīgo glūn galvas sarkanās,

Bet galvas vidējās, ko kronē ausis garas,

Tas klausās vērīgi, ko runā abas varas.

Pēc Latvijas likumiem par Saeimas deputāta goda aizkar-

šanu vainīgais varēja saņemt sodu līdz 15 gadiem katorgā.

Bet Rīgas ielās spītīgs un sašutis staigāja dzejnieks, un visās

kafejnīcās jaunekji deklamēja viņa pantus par parlamentu.

Bet Saeima pati par šo dziedātāju neinteresējās. Bija tāda

situācija, it kā parlamenta Jaudis par Ed. Virzu neko nebūtu

dzirdējuši.

Viena no visdzēlīgākām dziesmām, kāda vien ir publicēta
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mūsu literātūrā, ir Virzas Lūgšana (Dzejas un poēmas.).

Tūkstoši un atkal tūkstoši ir krituši kara laukā, bet atsvabi-

nātā tauta nenovērtē viņu lielo upuri. Pravietis Virza ir cen-

ties atgriezt tautu uz īstenības ceļa, bet viņš ir cietis neiz-

došanos. Tad viņš lūgšanā griežas pie Dieva:

Tu pantam balsi dod, kas svilina un dzeļ,

Bet lūdzos putekļos, ko tavi spārni ceļ,

Lai nesatumst pār tautu tava dusmu diena,

Jo tajā taisnīga nav cilvēka neviena.

Tai mēri uzsūti, ar badu nāc to sist,

Liec dumpim asiņainam no padebešiem krist,

To saulē svilini un nicini to salā,

Bet neliec važotai tai sēdēt ceļa malā.

Ne tautai remdenai, bet kritušiem būs sods,

Ja galvu otrreiz liec mums zābaks pakavots...

Kungs, redzi tauta šī ir pilna asinsgrēka,

Ka sevi atpestīt tai pašai pietrūkst spēka...

Tad nāc un žēlastību tai rādi neredzētu,

No viņas simtu kauj, lai miljons dzīvot spētu.

Ārkārtēji niknu satīru Ed. Virza drukā par redaktoru,

kam nav nekādu principu, par visu tautu, kas pie dzīvām

miesām trūd. Pats par sevi saprotams, ka šis ārkārtēji nik-

nās satīras radīja Virzām daudz lenaidnieku, bet ari daudz

goda.

TRĪS CEĻOJUMI

1930. gadā Ed. Virza ceļo uz Franciju. Viņā ir franču dze-

jas galvenais populārizators, goda leģiona ordeņa kavalieris,

viņa mājā dažreiz ir franču viesi, kas apmeklē ari Billītes.

Ed. Virza uztraucas, ja kāds kritiski aizkar Franciju, Jo tā

ir viņa otrā dzimtene, vai gan kāds brinums, ka viņš atkal

un atkal grib redzēt Francijas zemi.

Šoreiz viņu neinteresē antīkā Parīzes senatne, bet Francijas
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lauki un Ronsāra dzimtene. Viņam ir speciāla interese par

Ronsāru, jo viņā šo vecmeistaru ir )oti iemīlējis un daudz

tulkojis. Viņš iemīlējis priesteri, kas svētī laukus. Tāpēc

Virza šoreiz ceļo uz Vandomu, viņš izbrauc vakarā, lai nakti

redzētu Francijas laukus, un nakts melnumu pavada ceļmalā

zem kāda koka. Lielas godbijības un apbrīnošanas pilns ir vi-

ņa gājiens uz Ronsāra dzīves vietu. Sartras katedrāle, šis

vecais gotiskās būvniecības piemineklis, atstāj uz viņu tik

grandiozu iespaidu, ka tad, kad viņš ierauga Parīzes ugunis,

tam viņu lieliskā mirdzēšana liekas niecīga, salīdzinot ar

katedrāles akmeņaino skrējienu debesīs.

1932. gadā kopā ar Alfrēdu Bīimani Virza dodas ceļojumā

uz Atēnām, apmeklē Ungāriju, Dienvidslāviju, Bulgāriju,

Rumāniju un Atēnas. Pēc tam viņš atstāj ļoti gleznainu

ceļojuma aprakstu. Pēc ceļojuma Virza ir arī ungāru un lat-

viešu tuvināšanās biedrības priekšnieks. Viņam tīkas bez-

galīgie Ungārijas līdzenumi, ganības un skaistā galvaspilsēta.

Atēnas tas ir daudzos sapņos redzējis, jo tās Ir eiropiskās

civilizācijas šūpulis. Virza sauc Atēnas par vijolītēm vaina-

gotas dieves pilsētu. Viņu pārsteidz Partenons, ko visi svēt-

ceļotāji uzskata par skaistāko celtni pasaulē. Te ir visu māk-

slu tēvija, un visas pasaules varas ir laupījušas un pārvedušas

mākslas darbus no Atēnām pie sevis. Paliekamu iespaidu uz

Virzu atstāj ari rožu zeme Bulgārija, bet jo sevišķi Rumānija,

kur stiprs franču gars. Te ir tās pašas lauku ainas, tā pati

lauku dvaša, kas Latvijā, bet naktis ir pilnas dienvidu smar-

žām.

1934. gadā Virza apmeklē Padomju Krieviju. Viņš apbrīno

tās būvniecību, kas rada jaunu, neredzētu tēviju, un kon-

statē, ka Krieviju valda Makjavelli politikas paņēmieni.

STRAUMĒNI

Liels ir tas vīrs, kas nemitīgi domā par vienu un to pašu

lietu. Viņš sakrāj novērojumus, tam rodas slēdzieni, un kad
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viņš publicē par to darbu, tas katrā ziņā lr bagāts materiāliem

un slēdzieniem. Ģēnijs esot pacietība un neatlaidība, un arī

Virza ir gājis šajā virzienā. Viņš ir ņēmis vienu un to pašu

lietas koku, cerēdams no tā iztaisīt arvien kādu labāku lietu.

Daudzkārtīgi tas atgriezies pie lauku dzīves tēlošanas un

vienmēr guvis jaunus panākumus. Viņš ir klausījies tik daudz

seno balsu ēukstoņas, ka kādu reizi viņš neizturēja un, no-

sēdies zem sava lazdu krūma rakstīja monumentālu darbu

— poēmu Straumēni. Paprlekšu to iespieda Daugava, bet

1933. gadā Straumēni iznāca atsevišķā izdevumā, šī poēma

guva tik lielu piekrišanu, ka ir jau iznākusi trijos izdevumos

un tulkota vairākās valodās: vācu valodā Straumēni iespiesti

divos izdevumos, pie kam Leipcigas izdevums dabūja titulu

~Himmelsleiter". Vācu kritikas atzīmēja Straumēnus par

īstu zemnieku darbu.

Neviens no latviešu rakstniekiem nav tik ilgi dzīvojis uz

laukiem kā Edvarts Virza, neviens nav tā laukos iejuties

un tik daudz laba par tiem teicis. Viņš lr gan novērojis šos

lauku darbus kā estēts, bet tas ir vajadzīgs katram daiļradī-

šanā, lai būtu neatkarīgs spriedējs. Tikai tas ir labs tiesnesis,

kas ietur ar tiesājamo zināmu distanci. Ja Virza ir devis

daudz sajūsmas pilnu dzejoļu par pilsētas bulvāriem un aug-

stāko kultūru, tagad tas rakstīja par to dzīvi, kas dibināta

uz instinktiem un uz praktiska prāta.

Ed. Virzas fenomentālā atmiņa padarījusi viņa darbu

priekšmetainu, viņš atmin notikumu sīkumus, lietu rakstu-

rīgas īpašības. Tas atceras tādas fineses, kas pilsētās dzīvo-

jošai rakstošai inteliģencei ir jau sen pazudušas no atmiņas.

Viņš apaudzis ar novērojumiem kā sirma līdaka ar gliemē-

žiem. un šie novērojumi, šī priekšmetainība Straumēnus pa-

dara lielus. Viņš spēj rakstīt ne kā pilsētas inteliģents, bet

gan kā īsts zemnieka gara nesējs.

Virzām nepatīk jaunas lietas. Straumēnu ēkas ir tikai tad

patīkamas, ja viņas ir jau apsūbējušas, saaugušas kopā ar

savu apkārtni. Tāpēc dzejnieka skats vēršas atpakaļ uz ve-
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co, kas jau saaudzis ar savu laiku, un viņš tēlo zemnieka dzī-

vi ne moderno mašīnu laikmetā, bet tajās savas jaunības

dienās, kad dzelzs vēl bija maz zemnieku sētā un ikvienam

zemnieka darba rīkam bija liela vienkāršība, tas bija it kā

ar laukiem saaudzis. Straumēnu zemniekiem maz kas pielipis

no Rīgas vai Jelgavas gara. Viņi vēl kājās noklausās Man-

celija sprediķi, un baznīcā Dieva spriguļi tos izku) kā labību

rijā. Zemnieki ir īpatnēji Zemgales lauku kultūras nesēji,

gadu simteņiem krātie piedzīvojumi ir veidojuši viņu garu.

Poēmas sākumā dzejnieks runā par atstaroto lietu lielo

skaistumu, un tāda atspīduma pasaule ir arī atmiņas par

seno Zemgali: „lešana pa atmiņu pēdām ir iešana pa miroņu

valstību. Apkārt mums izplešas daba vai nu savā zaļā vare-

numā, vai baltā sastingumā, cilvēks darbojas, raud vai sme-

jas, bet Dievs ir atņēmis balsis visām kustībām. Tikai dzej-

nieks, kas pastāvīgi ar viņu sarunājas, var atmodināt mirušo

valodu. Viņš nolaiž trepes no debesīm taisni kādu māju pa-

galmā, un pa tām nokāpj zemē viņu senie iemītnieki". Tā

ir atmiņu poēma, un dzejnieka lieliskā atmiņa ir garan-

tija, ka šī tēlotā dzīve saskan ar īstenību.

Mēs dzirdējām, ka to ciemu, kur dzīvo dzejnieks, sauc par

Straumēniem, pie kam Rāceņi un Billītēs ir šī ciema mājas.

Ja arī nosaukumu poēmai, darbu novērojumus un cilvēkus

Ed. Virza ir ņēmis no Billītēm, kolorītu saviem tēlojumiem

itin kā audeklu savai gleznai tas izvēlējies Lielupes krastu

ar plašajām Lieknas pļavām. Mātes mātes Annas stāstus

par seno Zemgales bajārību, varenību, par lieliskām dzīrēm

un trakulībām, visu to, ko viņš dzirdējis savās bērnības

dienās, Virza ir sniedzis visai pasaulei jaunā, apgarotā ska-

tījumā. Dzejiskās vecmāmiņas atmiņas ir ierosinājušas vi-

ņas meitas dēlu, dzejnieku, glorificēt šo zaļo plašo zemi, un

tā nu ir radīta atmiņās skatīta, idealizēta, bet tipiska zem-

nieka māja, kas ir pašas zemes auglības iemiesojums.

Ar apzinātu nolūku Virza ir tēlojis Straumēnus gadu gai-

tās. Viņš te varētu tēlot strādājošos cilvēkus un viņu kopīgo
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sadzīvi vai arī tos notikumus, kas iziet no ikdienības robe-

žām. Vienā dienā var norisināties tik daudz aizraujošu no-

tikumu, ka dod bagātīgu vielu lielam stāstījumam. Dzejnieks

Virza meklējis citu pieeju savām tēmām, tik oriģinālu, ka

līdzīgu ir grūti atrast visā pasaules literatūrā. Var taču tēlot

ne tikai skaistus, bet arī neskaistus cilvēkus. Var meklēt

ne izcilus darbus, bet ikdienību. Piemēram, Skalbe meklē

sila pulkstenīšus viņu lielajā vienkāršībā. Rakstot par ik-

dienību, mēs rakstām arī par ikdienības varonību. Ir arī tādi

darbi, kas aizmirstas pēc dažām dienām, bet var saturēt sevi

lielu dzīves varonību. Rakstnieks var tēlot dzīves rūpes un

pelēkumu, bet var to visu pacelt lielos dzejiskos augstumos.

Tūkstošas dienas paiet, neradot mums sevišķas sajūtas vai

vērā liekamu notikumu. Ir pagājuši daudzi vecā gada vakari,

un, atminoties gadu tecējumu, mēs esam ar pateicīgām sir-

dīm, ka šai gadā nav bijis nekā traģiska. Tādu mierīgu

dzīvi tēlo arī Ed. Virza. Viņš tēlo vislielāko vienkāršību, ne-

baidoties ne no kā naturāla Tas ir radījis poēmu, kur gauži

maz mīlestības un nemaz nav traģēdijas, izņemot vectēva nā-

vi. Dzīve ir kā mierīgs atvars bez satricinājuma, bez tā, ko

poēmās sauc par sarežģījumu un atrežģijumu. Te nav cil-

vēku cīņu ar nejaušībām un šo nejaušību pārvarēšanas, bet

viss notiek dievišķā kārtībā. Tādas dzīves attēlošanā ro-

mānists varētu krist izmisumā, jo nekas nervus graujošs te

nav noticis, un ja arī šai mājā tāds būtu noticis, tad Ed. Virza

to atstātu netēlotu, jo viņš par savu uzdevumu nav spraudis

tēlot atsevišķo vienreizējo, bet to, kas dievišķā kārtībā at-

kārtojas no gada uz gadu. Tā lr likumīgā kārtība plūdiem

un atplūdiem, pūļu un sasniegumu burvīgums. Straumēnu

cilvēki lr bezvārda varoņi, un viņu varonība lr vlspelēkals

darbs.

Dzejnieks nav turējis par vajadzīgu dot pat nosaukumus

saviem varoņiem, jo personas te ir kā mistiskas ēnas, viņas

nespēlē galveno lomu. Bet lai rādītu, kā Virza mīl tēlot at-

sevišķās personas, mēs apstāsimies pie dažām. Vispirms pa-
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kavēsimies pie tā, ko dzejnieks lr turējis par mazsvarīgo —

pie personām. Galvenais te ir mistiskais, nenotveramais mā-

jas gars.

Saimnieks — Straumēnu Jānis, ir atturīgs vīrs un valda

ar savu klusēšanu un pavēlēm. Viņu gandrīz nemaz nemana,

jo tas ir iejūdzies dievišķā kārtībā. Kā sējējs tas bārsta sēk-

lu, Gdz viņam sauja sausa tiek, un siena pļavā tas pazemīgi

iet visu priekšā. Viņš guļ kopā ar citiem, ēd ar viņiem kopā

un lūdz Dievu kopā ar visiem Straumēnu Jānis kā dievbijīgs

vīrs un kā īsts latviešu zemnieks svētdienās tur garus diev-

vārdus. Virs gultas uz plaukta, apvilkta ar ādu, viņam ir

bībele spožiem misiņa klamburiem. Tur ir ari dziesmu un

Manceļa sprediķu grāmatas, un svētdienās visi, kājās stāvē-

dami, noklausās desmit lapas pušu garu sprediķi. Ja kāds no-

ģībst, to iznes un atdzīvina, bet sprediķi tomēr notur līdz

galam. Straumēns negrib izcelties no citiem, bet viņš valdaar

savu izskatu un savu rīcību, un pēc dievvārdiem gājēji nolū-

dzas, ja tie viņam ir ko nodarījusi. Bet nāk ari dienas, kad

Straumēns grib šķiest, bajāriski pacelties un netaupīt man-

tu. Jāņos viņam ir visādi dzērieni un līdz ar viņiem ari liels

prieks par ciemiņiem. Tad mājā uz dzīvi nometas zemgaļu

bajāriskais gars. Straumēni taupa un krāj, lai kādreiz va-

rētu iziet no krastiem tāpat, kā izgāja viņu Lielupe.

Straumēnu vecais tēvs ir gandrīz nereāla būtne, jo

viņš ir nonācis tajā vecumā, kad no cilvēka gara nozūdot viss

nepatīkamais. Viņam ir skaists bišu aploks, ko tas sauc par

bisu baznīcu, un tur ir stropi no visvecākiem laikiem. Ne-

vienu tas nelaiž tur iekšā, pat zāles ap stropiem appļauj pats.

Bišu strādāšana tam liekas kā dievlūgšana: ..Vēl uzcītīgāk

nekā cilvēki viņas izpilda paradīzes dārzā sacīto lēmumu par

mūžīgo strādāšanu un, iemīlēdamas cilvēku tuvumu, apdūc

viņa gaitas." Vectēvam ir sakars ar dievišķiem spēkiem, vīns

zina bišu vārdus un apgādā māju ar dievu vīnam līdzīgu me-

du, vasku, kura smarža plūst pa visu dārzu. Viss tas ir tai-

sīts no ziedu putekļiem, sulām un saules smaržām. Vec-
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tētiņš kā dieviņš kustējās pa savu bišu baznīcu ar neapsegtu

seju, jo viņš neuztrauca bites. Debesu un gadu saule bija iz-

žāvējusi viņa miesu, un tas bija līdzīgs kaitētam liepas ko-

kam, no kā latvieši taisīja savas kokles.

Katrai lietai bija savs īpatnējs gars, un lietu gars mīlēja

dzīvot pie vectēva. Vectēvam patīkamākā vieta bija klēts,

kur tas žāvēja lietas kokus, taisīja dažādus rīkus un gla-

bāja dievu dzērienu — medu, kā arī lielus vaska ripuļus, kas

bija saulei rada. Vectēvs audzēja mežā visādus kokus, pa-

redzot, kas no viņiem izaugs.

Vectēvs ir pusmistiska, pusreāla persona. Viņš dzīvo kā

ēna, iemīlējies zemes parādībās, viņš pārtiek no maizes, pie-

na, sviesta un medus, bet klēts augšā tam ir paša darināts

ozola zārks ar skaidu pagalvi, un viņš mierīgi gaida to die-

nu, kad gars atraisīsies un caur gaisa dārziem tas nonāks

lielajā Dieva dvēseļu stropā. Kad viņš jūt savu pēdējo stun-

du, tas sarunājas jau ar mirušajiem, kas pa debesu trepēm

nonākuši lejā. Kad mirušais brālis atnāk tam pakaļ, to mi-

rušu noliek zem kastaņkoka, un tas raugās zaļajā kastaņu

velvē, aiz kuras ir zila debesu velve.

Es gribētu zināt, kas gan vēl latviešu llterātūrā ir tēlo-

jis tik kristālskaidru, apgarotu vectēvu, kuram vairs nekā

nav ļauna?

Brīnišķā dzejiskā mirdzumā Virza ir pacēlis sievieti, se-

višķi Straumēnu saimnieci. Jau ieejot Straumēnos, mēs re-

dzam sievieti patumšu seju, melnīksnējiem matiem un uzmi-

nam, ka tā ir saimniece. Laiku pārvērtībās viņai dziļi iekri-

tušas acis, bet viņās ir debesu laipnība. Laiks bijis galīgi

nespēcīgs izdzēst skaistuma pēdas viņas sejā, un vēl dzīves

rudenī viņā ir daudz laipnības un sirds žēlastības. Kad viņa

kuļ sviestu ar koka karoti, caur biezokni izlauzies, liels stars

krīt uz viņas galvas un tā izskatās kā gleznā svētā sieviete.

Viņai ir grūts mūžs, nevienu dienu nekas nedrīkst Iztrūkt,

katra radība prasa ēst un dzert, vai tā ir linu talka, Ziemas-

svētki vai Jāņi, māja ir pilna viesiem, un Straumēnu saim-
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niece visu barotāja:
„
Visas četrkājainās radības tiecas uz

saimnieci, un līdz ko tā parādījās kūtī, lopi viņu apsveica

balsīm, kādās tiem bija dots izsacīt savu prieku un bēdas".

Visas govis, nākdamas no ganībām, piegrūž viņai pumu vai

nolaiza roku ar mēli. Ar viņas palīdzību visas tās ir nākušas

pasaulē, un viņa visu radību pavada līdz nāvei. Visi ganās

viņas laipnības ganībās, žēlsirdības zemē lielā padevībā

Straumēnu saimniece ir kā kāds žēlastības avots. Viņa tikai

uz īsu bridi var aiztaisīt acis, un ari tad viņa kā Dieva priekšā

saliek krusteniski rokas, un, tai mierīgi guļot, gar viņas acīm

iet lopu dvēseles, un saimniece dzird šo dvēseļu prasības.

Kur vēl ir latviešu literātūrā tēlota tik brīnišķīga saimniece,

kur vēl kristalizētākā veidā ir parādīts zemnieces un īstas

saimnieces gars?

Straumēnu māja ir pilna ļaudīm, tur ir tādi savādnieki kā

Janka, kas guļ pie aitām, rotaļājas ar jēriem, aitu smakas

pilns (par prototipu esot noderējis kāds saimnieks, kas tie-

šām gulējis pie savām aitām). Ļoti simpātisks ir puisis Kār-

lis, kas Jāņos uznes mucu bērza galā, lai taisītu uguni, un

visus pārsteidz ar savu drosmi. Viņa asinis tam neļauj aiz-

migt, tas zogas pie Unas loga, aizmet viņai olu aiz krekla un

grib kāpt tās istabā. Una ir kaislības pilna skuķe un staigā

drebošiem plakstiņiem, aiz kuriem ir liesmains zilums, kuru

skatu ir grūti panest. Kad satiekas Kārlis un Līna šūpulēs,

viņi ir tāda spraiguma pilni, ka šūpules skrien pāri koku

galotnēm. Jāņa neaizmiegošās asinis dzen to noskūpstīt Līnu,

un viņš pirmo reizi tur sievieti savās rokās. Visur viņam ir

nags: no Lielupes dzelmēm tas ceļ augšā smagas līdakas un

pieguļā stāsta brīnišķīgas lietas par spokiem, bet zilacainās

Līnas priekšā tas ir kluss un padevīgs un vēl nolūdzas, ka

apkampis šo brīnišķīgo skuķi.

Mājas gājēji ir bezvārda ļaudis, saticīgi ar saimnieku un

tic mājas garam. Čaklas kā irbes tek meitas, lopus kopjot.

Viņu vaigi kvēl kā uguns, kad tās laiž maizi krāsnī, un viņu

ceptās maizes smarža iznāk laukā un nostājas istabā kā kup-
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la sieva. Lai kur ar! meitas iet, viss viņām veicas. Smagās

dzirnas tās griež dziedot, un viņu dziesma jaucas ar baložu

dūdošanu. Mīļa dievišķā Māra nonāk pie malējām un palīdz

viņām. Tā ir meitu patrone un viņu tiklības sargātāja. Tur-

pretim sievas ir piedzīvojušas, un viņu mutes lielas bezkau-

nības pilnas. Naktī viņas guj platas kā lāvas un arī darbā iet

pašas platas. Linu talkā visas vada varen kupla sieva, kas la-

sa jumjus un runā bezkaunīgus vārdus. Vakarā, mājā nākot,

kuplā sieva nāk pa priekšu, draiskulīgas dziesmas dziedot.

Viņa pirmā uzsāk traku deju un ir tik varena, ka puisis it

kā pazūd viņas miesas kupluma. Pirtī šīs sievas runā tik bez-

kaunīgi, ka jaunās nogriežas; kad jaunās meičas iztek at-

vēsināties upē un stāv pļavā, tad viņām ir puķu piemīlība

Lai kur arī iet jaunās meiēas, viņu domas atgriežas pie svē-

tās Māras.

Kad ir viesības vai talka, Straumēnos sabrauc apkārtnes

saimnieki. Tur ir Bi])u saimnieks, kas stāsta par kariem, ģe-

nerāliem un pats mīl klausīties. Tur ir Daukņu īpašnieks —

cienīgs, augstprātīgs un mīl, ka viņu uzklausa Viņš ar savu rā-

mumu panāk valdīšanu pār visiem. Tur ir Bitenieks — liels

zirgu mīlētājs, kas kādreiz savā bajārībā bija iedrāzies baznī-

cas priekšnamā, aizbildinoties, ka nevarējis zirgus valdītViņš

lielās par visiem krogiem, visiem izmaksādams un auļodams

iet caur dzīvi. Bajāriska daba ir arī Pūra velnu saimniekam—

lielam plecīgam vīram, kas pat uz ciemu iet koka tupelēs.

Aiz viņa vaļējiem svārkiem redzamas velvētas krūtis ar mus-

kuļiem kā virvēm. Viņš ir tik stiprs, ka pat ziemā nenēsā

zeķes. Viņš guļ klēti un nebaidās ne no kāda aukstuma. Pu-

ravelns mīl strīdus, jokus, ļaužu nerrošanu. Viņam tik var-

mācīga daba, ka kādreiz čigānieti piesējis pie bērza un šāvis

viņai virsū bez lodes. Kāds stiprinieks uz derībām krogā ar

dūri nosit galdam šķembeli, un kad Puravelns apstrīd šī

pretinieka spēku, tad apdzērušos to ar kliedzieniem, no ku-

riem dārdēja rūtis, iešāva kroga maizes krāsnī. Tur dzērājs

ilgi izbrēcās, izšķaudījās un aizmiga. Cik zināms, šāds noti-
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kūms kādreiz tiesām norisinājies Emburgas krogā un izsaucis

tiesas procesu. Varbūt viņā varējis noderēt Virzām par pro-

totipu.

Ed. Virza attēlo ne tikai likumību, bet arī dažus izcilus

savādniekus. Tā Straumēnos figurē kāds Knābēns, kuru

Straumēnu ļaudis gandrīz nosalušu atrod uz ledus. Bet tikko

tas ir apsildījies, viņš rauj vaļā visjautrāko mūziku un kopš
tā laika Straumēnos dzīvo dienām un naktīm. Un neviens

viņam neprasa, no kurienes tas nācis. Viņš pats tic savas

vijoles spēkiem un ar to iet pret laupītājiem un spokiem.

Pat slimnieki sāk smieties un tiek veselāki zem viņa mūzikas

skaņām. Kādreiz kapsētā tas apmaldījies sācis spēlēt un vē-

lāk stāstīja, ka visi nešķīstie aizbēguši un viņš uzjautrinājis

zemes dzijumos gulošos kungus. Kādreiz tas iegājis krogā,

kur bijušas cūkas, un sācis tik velnišķīgu spēli, ka cūkas to

noturējušas par pašu sātanu un metušās gan pa durvīm, gan

pa logiem. Kad viņš nomira, tad viņa jautro vijoli tam ielika

zārkā, un daži bija dzirdējuši kapsētas klusumā jauku spē-

lēšanu.

Otrs savādnieks, kas apmeklē Straumēnus, ir stiprinieks

Bušs, kas nēsā tabaku zem cepures tā, ka tā viņam noēduši

ir matus. Kādreiz Bušs bija nodomājis sākt kārtīgu dzīvi

un bija gājis ar līgavu pie altāra, bet pēdējā brīdī sabaijojies

un aizbēdzis prom. Par to Bušam nebija bail no koleras un

citām sērgām. Kad koleras laikā visi gulējuši kā zalkši, viņš

viens apkopis miroņus un apglabājis tos. Tas dzēris degvīnu,

jauktu ar miroņu mazgājamo ūdeni, un palicis dzīvs. Viņš ir

tik stiprs, ka var staigāt gandrīz kails un neapsaldējas. Tas

dzer degvīnu kā ūdeni un zobiem pārkož vara pogu. Trešais

savādnieks ir kāds krāsotājs, prātā jucis cilvēks, kas mūžīgi

runā par bībeli, bet dažreiz to min kājām, jo atrod viņā sava

posta cēloni. Šie savādnieku tēli rāda, ka Ed. Virza kā daudzi

romantiski noskaņoti ļaudis, kas meklējuši visa pirmpamatus,

mīl arī savādniekus, ārpus parastās likumības stāvošos ļaudis.

Galvenā vieta Straumēnos tomēr ir ierādīta pašai dzīves
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norisei, kur dabas parādības un ikdienas dzīve pacelta reibino-

šos dzejiskos un idejiskos augstumos, šis darbs ir uzrakstīts

tā, it kā tas, kas noris Straumēnos, ir izcils un vienreizējs,

bet tajā pašā laikā augsta dziesma lauku darbiem.

Par visām lietām Straumēni ir zemes stūris, kur mājo kār-

tība, skaidrība un paklausība. Nevis tā kā Porukam, kas mek-

lē sirdsšķīstus ļaudis, šai mājā augstākā gudrība ir godīgas

sirds iegūšana, ir dievišķās kārtības saprašana un piemēro-

šanās tai. Kas šo kārtību saprot, tas var laimīgs un mierīgs

gulēt kaut uz atklātas zemes, un pār to koki plešas kā vē-

dekļi, šiem ļaudīm ir likumība asinīs, viņi visi atmostas

vienā laikā, lai nu kur kurais bijis. Kā īstiem dabascilvēkiem,

kurus kādreiz apdzejoja arī Auseklis, Straumēnu ļaudīm li-

kumi rakstīti sirdī, un tie ir vecāki par viņējiem, kas atrodas

bībelē. Tie tos vada visur kā braucēji zirgu, un ko ar šie ļau-

dis darītu, viņi no visām pusēm dzird mūžīgus padomus, ne-

redzamu lūpu čukstus. Pagājušo mūžu balsis Straumēnu

ļaužu atmiņās skan kā gliemežvākā jūras žūžošana Arot šie

likumi dzirkstī katrā vagas galā, ļaudis ir likumzinātāji:

„Lielā dabas grāmata viņiem bija bez noslēpuma, un zvaigž-

ņu tecēšana, mēneša dilšana un augšana, saules griežņi,

akmeņi, koki un putni runāja viņiem saprotamu valodu, kas

viņus mācīja un biedināja un padarīja viņu darbu neikdie-

nišķu".

Dievišķai kārtībai padodas ari lopi, kas zina savus darbus

un pienākumus. Zirgus pat vada mistiska nojauta, un tie

briesmas jūt ātrāk nekā cilvēki. Govis ir pilnas pazemības

un laipnības, un kad viņas aizved uz tirgu pārdot, tās jau

garā jūt asins smaku, raujas projām tā, ka saimnieces, uz-

vilkušas lakatiņu pār acīm, bēg prom no savām mīlulēm.

Pat labības vezumi ir pilni pazemības kā visi, kas nododas

augstai kalpošanai, tikpat pazemīgi kā tie ļaudis, kas vezumus

piekrāva. Tas bija viss dievišķs tāpēc, ka šīs parādības bija

iejūgušās dievišķā kārtībā, nemainīgā kā tās vadītāji. Ļau-

dis tic darbam, bet viņi visi nav tikai darbam. Cilvēku dvē-
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seles ir arī dabā un pie Dieva. Pār viņiem plešas bezgalīga

debess velve. ~Cilvēks nomirtu, klusuma izbiedēts, ja lopu un

putnu kliedzieni, zāļu nopūtas un koku un ūdens balsis vi-

ņiem nenāktu palīgā". Tāpēc Straumēnu ļaudis arvien ir pie

Dieva, bet sentēvu gari un Dievs ir pie viņiem. Šie ļaudis

runā par zemes lietām, bet gals viņām ir debesīs. Katra tei-

kuma galā tie sacīja: „Ar Dieva palīgu". Dievs bija vispirms

iegājis šajā mājā un viņas darbos un tikai pēc tam devās uz

baznīcu. Dievam vajadzēja kaut ko radīt, par kaut ko gādāt,

tāpēc zemnieku māja ir Dieva patversme, bez tā Dievs justu

garlaicību.

Nevar teikt, ka zemnieku māja ir svēto vieta. Uz Straumē-

nu apsūbējušiem niedru jumtiem gulēja arī skaudība, lep-

nums un mantkārība kā chimeras uz katedrāles jumta, un

šie Jaunie zvēri sargāja māju, raudzīdamies pāri viņas ro-

bežām. Bet arī ļaunums bija mājas sargs kā nikns suns. Un

zem šī Jaunuma Jaudis juta Dieva klātieni. Vai tas bija ziedo-

šā druvā, kur Dievs pelēkā mētelī gāja, vai Lielupes plūdos,

visur bija Dievs. Saules mirdzumā Dieva gars lidinājās pa

ūdens virsu, un kā rudzu ziedu mākonis Dievs druvā savām

drēbēm aizkāra ļaužu acis. šiem ļaudīm bija liela uzticība

zemei, un tāpēc pat mirušie nāca atpakaļ pie saviem pēc-

tečiem sērst. Te pats Dievs peldēja rasas asinīs un vadīja

tautu. Starp debesi un zemi bija visdzīvākais sakars. Augstu

debesīs sēdēdams, Dievs ieoda pļavu un graudu smaržu un

pārvērta medu par saules dzērienu, bet kviešu malumam

piešķīra saules smaržu. Zemgales saules spēks bija visam,

un rudeņos saule paslēpās audzētā ražā. Kad zeme bija iz-

tvīkusi, tad brīnišķīgs debesu pirtnieks visai radībai deva

lietu, un visi to saņēma ar baudu. Govis, kājas ieplētušas,

pērās debesu pirtī, bet jēri, tecēšanu sajuzdami, pacēla pur-

nus, it kā zīdala meklēdami. Un kad zvaigznes spulgoja pie

debesīm, tad likās, it kā zila debesu govs lej pār zemi sava

tesmeņa zeltaino pienu.

Kaut arī Dievs Ir vienmēr pie saviem ļaudīm, visvairāk
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viņš staigā pa zemi pusdienas klusumā un zvaigzņu mirdzu-

mā. Pusdienas saules versmē neaptveramā klusumā līdz ar

saules stariem kāda gaisma staigā pa dārzu. Tur Dievs iet

pastaigāties. Bet lidz ar viņu ari briesmas; šai Dieva stai-

gāšanas laikā cilvēks nedrīkst laukā raudzīties. Straumēnu

ļaudis to dzīvi nojauta un neļāva pat zēnam iet uz upīti pel-

dēties. Viņi visi nojauta Dieva tuvumu, un iekšēja gaisma

nekad nemitējās šiem ļaudīm spīdēt, ļaudama visiem ilgi tu-

rēties pie dzīvības koka.

Šāds Virzas skatījums nav tikai reliģiozs vien, bet viņš ari

ļoti nacionāls. Liekas, it kā viņā pašā runātu sentēvu gari, jo

no neatminamiem laikiem latviešu mitoloģija ir ticējusi,

ka Dievs staigā zemes virsū un jaucas ļaužu darīšanās.

Straumēni ir bagāti ar visīpatnējākiem novērojumiem. Te

ir pilnā mērā redzama Ed. Virzas dzejnieciskā gaišredzība un

gaišdzirdība. Ziemu un pavasari tas jauš neredzamu ūdeņu

čaukstēšanu un Lielupes plūdos dzird, kā pār plašajiem ūde-

ņiem, nezin no kurienes, nāk neredzamas govs māviens un

it kā no citas pasaules, no aizzemēs skan neredzamas vindas

čīkstiens. Pusdienā viņš jūt, kā saules stari klusi san, kā grau-

di izkrīt no vārpām vai irbe klusi aiztek caur zāli.Viņš novēro-

jis, ka uzartai zemei sarkana krāsa, redzējis, ka zirgs saož pa-

vasari, dzejnieks novērojis sīki visus darbus, maizes mīcīša-

nu, cepšanu, vērpšanu. Visreālākie darbi ir lielu novērojumu

pilni.

Bet Virza sniedz mums ari interesantus, neredzētus ap-

rakstus, kā sienāzis spoguļojas rasas pilienā, kā vērsis caur

kūts jumtu izbāž galvu, kā vārnai pusdienas karstumā deg

kājas, kā zosis gulēdamas aizpeld pa ūdeņiem. Viņš ir sniedzis

reālus tēlojumus, bet ar dižciltīgu tieksmi visu apgarot un

visur atrast skaistumu. Kam pieskaras mākslinieka roka, viss

mirdz kā viens dzejas brīnums, šie ļaudis ir apputējuši māla

putekļiem, pat mati un ausis tiem ir putekļu pilni. Viņi iz-

skatās kā bites, ziedu putekļiem aplipuši, bet rudeņos tie ir

apķepējuši dubļiem tā, ka grūti paiet Pat zirgi krāc aiz bai-
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lēm, jūtot, ka vai pavisam aplips ar mālu. Kad pļāvēji Ir no-

guruši un aizmieg, tie krāc tā, ka šis koncerts ir tiešam jauks:

~Dažs krāca tik stipri, ka vārpas, kas bija nokārušās pāri,

viegli drebēja, dažs smagi šņāca. It kā viņu smacētu uz mu-

tes uzlikta drēbe. Citam atkal pa reizei izlauzās no nāsīm garš

svilpiens, ko viņš nekad nebūtu varējis izdarīt nomodāesot",

tikai Līna guļ klusi un elpo kā zāle. Kamene ir apmulsusi,

viņas daiļo muti noturēdama par ziedu. Visiem šiem ļaudīm

liela uzticība darbam, un viņus var nokausēt tikai laiks.

Virza apraksta Zemgales dzīvi brīnumjauku, kādas nav

nekur pasaulē. Te no pļavām un druvām nāk gaiša smarža.

Labība padodas lieliski, sienu pļauj trīs reizes gadā. upes ir

pilnas zivīm, un putniem bagāts gaiss. Sī zeme Ir dižciltīga,

un Ed. Virza ieceļ zemniekus dižciltīgo kārtā.

Vēl vairāk: zemnieka darbi Ir pUnl kādas mistērijas, pat

tad, kad viņi dara kaut ko naturālu, kad kauj cūkas, zosis,

tad šajā stiprajā rīcībā ir lielas mistērijas apziņa. Kad zo-

sis nomirst, viņu dvēseles aizskrien pa gaisu, bet grandiozā

slepkavošanā ļaudis jūtas kā svētdarītāji.

Kad šiem ļaudīm sakrājies kaulos spēks, viņi grib Iztra-

koties, tad viņi iziet no krastiem tāpat kā Lielupe. Viņu de-

jas un mūzika Ir trakulības pilnas, jo Hdz ar viņiem sāk de-

jot apiņu galvās paslēpies Dievs. Lieliskā darbiniece linu

talkā — sievu barvede, visa pil no seksuālitātes, un viņai sejs

spīd kā saule. Tai Ir tāda miesas pārbagātība un tik kuplas

krūtis, ka puiši pie galda nevar nosēdēt, viņā raugoties. Un

kad š! bakchante uzsāk deju, saceļas tāds troksnis, ka suņus

pārņem paniskas bailes. Jāņos te ir tāda kņada, ka visi runā.

neviens neklausās, un no trakas bļaušanas un kāju spārdī-

šanas pat sesks aizbēg no klēts pagrīdes.

Ed. Virza ir meistarisks izšķērdēšanas aprakstītājs. Viņš

ir devis tādus sulīgus dziru aprakstus, kādus var sastapt vēl

tikai flāmu literatūrā Vai tās ir dzīres tirgū, vai cūku bēres

ar grandiozu gaļas vārīšanu un ēšanu, kur visi šļakstina mu-

tēm un met kaulus pagaldē, vai tās trakulīgas kroga dzīres.
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— visur redzams nevaldāms gars. Kad jaunieši iet uz krogu,

tad žīds aiz bailēm dzen zirgu labībā, bet zvirbuļi, nekā laba

neparedzēdami, izbeidz visus savus strīdus. Šos aušīgos pui-

šus vada kāds stiprinieks, kam vēderā esot ribas. Neviens no

jauniešiem nav dzēris, bet viņi noreibuši no sava spēka un

citu ļaužu tuvuma. Tie iet kā vaļā palaists traku vēršu bars.

Bez iemesla, tikai savas jaunības dēļ, puisis piepeši sāk lēkt

un kliegt, iebāž mutē alus pudeles kaklu un nokož vienā

kodienā. Viņi saplūst krogā, kur viss smaržo pēc alus un visi

ļaudis liekas alū mērcēti. Tad seko dzīru apraksts, kas pie-

der pie stiprākiem pasaules literatūrā. Kad kāds ir apdzēries,

to nogāž guļus, un kāds, par mācītāju pārģērbies, viņu no

jauna kristī. Tas salaulā arī jaunos pārus un šai karnevālā

pie griestiem piekar gultu, kur ieliek jaunsaiaulātos un šūpo.

Tad apdzērušics dulburi izjūdz zirgu un velk to uz kroga aug-

šienes, pie kam zirgs spārdās traku baiļu pilns.

Kr:>ga priekšā guļ vīri kā baļķi; kas var nostāvēt uz kā-

jām, tie dažus kritušos aiznes uz kapiem, un tumsā atskan

gaudīga bēru dziesmu dziedāšana un bezdievīgas līķu runas.

Apīņu galvās paslēpies dievs ir sadumpojis ļaudis pret baz-

nīcu, un baiļu pārņemts piepeši sāk zvanīt zvans. Un viņa

skaņas plūst tālu pār plašiem ūdeņiem. Kad visi ir nokusuši,

tad kapos dzird tikai krācošus ļaudis. Tas patīkami miroņiem,

jo atgādina viņiem tos laikus, kad viņi paši bija trakulības

pilni. Miroņi iznāca no kapiem un rādījās dzērājiem sapņos,

dzīvie tad krāca un spārdījās lielās bailēs kā sasieti zirgi.

Viņiem likās, ka miroņi viņus žņaudz, un bija arī tādi dzērāji,

kas aizmieg, nolikuši galvas uz baznīcas sliekšņa Baznīcas

kalpa dēls, reliģiozs latviešu rakstnieks Edvarts Virza snie-

dzis še arī šīs reliģiozitātes pretpusi, vistrakāko izdzīvi un

svētuma ignorēšanu.

Dažreiz šie ļaudis pulcējās krogā, nesdami līdz gaļu, sviestu

un maizi. Tur viņi dzer, tenko, dejo tā, ka krogs ir traka prie-

ka pilns. Krogā viņi arī izkaujas, jo puišiem ir spēks kā vēr-

šiem un viņiem gribas izspēkoties. Kad baļķu vedēji ir nome-
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tušics krogā pie galda ēst, piepeši galds paceļas augšā un

apgāž visu ēdamo. Tur bija palīdis kāds puisis, kas meklēja

kautiņu. Tas ir aptinis dzelzs stīpu ap dūri un pirmā rāvienā

nosit trīs vīrus gulu, bet pa gaisu laists ķeblis viņu pašu

apdullina. Tad sākas kaušanās, kur ir dzirdama tikai elpošana,

krēslu krikšķēšana, kas lūst atsizdamies pret mugurām un

sprandām. „Dūres kā āmuri krita uz galvām un sejām, un

sviedri jaucās ar asinīm." Kāds, pieķēries Straumēnam, pār-

plēš tam kažoku no augšas līdz apakšai. Un kad šie tēviņi

brauc mājā, viņi jūt vēl tādu cīņas karstumu, ka domās kau-

jas ar pretiniekiem un sit dūrēm gaisu. Te gribas piemetināt,

ka, šo aprakstu sniedzot, labi jūtas arī pats dzejnieks, jo

viņam tīk cīņas tēlojumi.

Tie ir lepni un nenovīdīgi ļaudis, savmpībā auguši un ga-

tavi uz dumpīgām domām. Ilgu laiku iedami dziļā paklausī-

bā, tie kādreiz grib izlēkt no iekļaušanās vispārībā. Kad viņi

ir Jelgavā, tie iet plati pa ielu, un ikgadus tie piebriest savā

resnumā tā, ka citi bijīgi atkāpjas viņu priekšā. Caur lau-

kiem tie brauc, uz citiem neskatīdamies, un nepiegriež vē-

rības citu druvām. „Viņi brauca caur dzīvi arvien divjūirā,

un kad laiks bija pienācis, tie ar liela koka troksni nogāzās,

un viņu kaimiņiem acis no pieres sprāga laukā, kad viņi

tos nesa, platos ozola zārkos gulošus, no kapsētas vārtiem

līdz kapam". Vienīgais kungs, kam nerunā pretim zemgaļu

zemnieki, ir Dievs.Tie noklausās desmit lapaspuses garu spre-

diķi ik svētdienas un dzied garas dziesmas. Viņu grēku sūdzē-

šana Ir sirsnīga, un kad tie iznāk no baznīcas, viņiem ir tā-

da sajūta, ka tie ir bijuši nolikti uz cieta māla un nokulti

spēcīgiem spriguļiem.

Kāpēc Straumēni tik populāri, un kāpēc viņi staigā pa citu

tautu literātfirām? Tas gan laikam būs izskaidrojams ar to,

ka nekad un nekur visā pasaules literatūrānav attēlota zem-

nieku dzīve ar tādu pazīšanu un spēku. Te ir liels zemes spēks,

instinkti, sakars ar pasaules visnoslēpumainākiem spēkiem,

gariem, spokiem, dieviem.Straumēni ir tiešām debesu trepes,
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pa kurām ne tikai nonāk senči, bet pie viņu pakājes norisinās

liela mistērija. Tēlojot vislielāko ikdienību, reālu pelēku

darbu, Virza piepeši uzšūpo mūs nezināmos augstumos, kur

visiem reibst galva. Viņš maz tēlojis poēmas varoņus, un

Straumēnus var uzskatīt arī par poēmu bez personībām un

sarežģījumiem, bet par to šī poēma ir visa aplipuši ar kviešu

graudiem un smaržo pēc piena un medus. Katrā reālā darbā ir

daudz nedaiļā, pretīgā, bet Ed. Virza ar brīnumdara spējām

visam tam ir ierādījis vispasaules nozīmi, kā teicu, Strau-

mēnus padarījis par pasaules nodarbības centru. Augstākais

no visiem pasaules darbiem ir cildens zemnieka darbs. Te

reizēm darbojas vistrakulīgākie instinkti, visrupjākais un

ļaunākais, kas ir uz zemes, un reizē arī viss ir garīgs un ap-

garots, visa strādāšana ir dievkalpošana, lieliska mistērija

Tas ir tiešām darbs, kur ne tikai zemnieki iecelti dižciltīgo

kārtā, bet katrs darbs pacelts lielos augstumos. Bet to sa-

prot tikai tie, kam redzīgas acis.

UZ JAUNU ZEMI UN JAUNĀM DEBESIM

Kādu laiku pēc vienības valsts nodibināšanas Virza it kā

apklust. Viņā norima tā lielais sašutums. Un ja tad Virzām

jautāja, ko viņš tagad dara, viņš atbildēja: ..Man jādomā, ko

tagad darīt." Un tad Brīvā Zemē sāka parādīties viņa ievē-

rojamās uzrunas, kurās viņš lika pamatus jauniem uzska-

tiem. Te nu viņš gribēja celt katedrāli, kas nestu latviešus

pretim mūžīgai kārtībai. 1936. gadā šos rakstus viņš publi-

cēja grāmatā alaunā junda".

Kā katrs būvētājs, tā ar! Ed. Virza vispirms meklē grunti,

pamata iežus, uz kā celt savu nākotnes valsts ēku. Viņš do-

mā, ka stipra valsts var būt tikai tur, kur stipra ideoloģija,

un ideoloģijā jāiziet no tautas dvēseles pirmpamatiem, jo

tur ir mums vieniem dotais. Savā uzrunā augstajai inteliģen-

cei Ed. Virza saka, ka garīgā ķermenī sakoncentrēta visa
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tautas pagājība. „Pie šīs latviešu gara katedrāles, gar kuras

augstajām velvēm iet mūsu Dieva dvašas dzīti mākoņi, pa-

slēptuves ir pilnas pagātnes čulcstēšanas" (Jaunā junda ).

Senais latvietis dzīvojis dabā, kur „viss ir pilns neredzamu

ausu un acu, izrādījās, ka vējš, zāle, ūdeņi, kustoņi, koki spē-

jīgi ieskatīties gultā, kur dzimst nākamās dienas, un dod cil-

vēkam ziņu par tām" (ib.). Dabas cilvēks ir apbalvots ar

īpatu gaišredzību, lietu būtības saprašana vienkāršā tautā

patiesi ir ģeniāla Tautai ir bijušas arī lielas zināšanas un

noslēptu lietu izprašana, jo mūsu zemes svētais zalktis ir

sildījies pie latviešu dvēseļu sliekšņiem.

Dabas ļaudīm ir liels un veselīgs saprāts. Bez augstām

skolām viņi ir tikuši par Dieva acs mantiniekiem, kas redz

apslēptas lietas. Nebūdami ķīmiķi, tie iemācījušies savus

audumus krāsot brīnišķām mūsu zemes krāsām. Viņi zināja

arī graudus pasargāt no bojāšanās, tos kaltējot rijā. Seniem

latviešiem bijuši arī sakari ar dievību, jo tie ir slavēti kā

lielākie burvji Eiropā. Lielā pusdienas karstumā izredzētiem

ir dots iegūt īpatu redzēšanu, vērot paslēptas lietas un pa-

rādības. Aiz katras lietas, kas zemniekus baro, Aļņi redz die-

vības spārnus. Zeme Ir mūžīga, un mūžīgs ir zemnieks, kas

pārstaigā laukus kā evaņģēliskais sējējs. Viņus ir izauklē-

juši Dieva radīti instinkti, un viss dievišķais turas labi ik-

vienā zemniekā. Zemniekus sauc par rupjiem, tomēr viņi nav

pūļa, nav ierindas, bet kadra ļaudis ar lielu smalkumu. Da-

ba skolo zemniekus, piešķirdama tiem neatlaidību, un visa

laba dāvana un pilnīga dāvināšana nāk no zemes un zem-

nieka Dieva pātaga viņu nežēlo, bet par to Dievs zemnieku

vidū Ir nodibinājis savu sēdekli, tur ir ari latviskais un mū-

žīgais.

Senie latvieši bijuši lieli estēti, un taisni tāpēc 13. gadu

simteni mums ir nākusi liela katastrofa. Mūsu tauta ir bi-

jusi sapinusies dainās, svēto sidraba biržu skaistumā, apro-

cēs, krellēs un zinātniski reliģiskos ticējumos, bet ir maz do-

mājusi par vienotu valsti. Tāpēc šo tautu nošāva kā medni
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dziesmu laikā. Bet cauri ilgiem gadu simtiem, kas ir ari sla-

vas gadu simti, latviskums kā mistiska sāls ir uzglabājusi

mūsu dvēseli jaunam mirdzumam. Latviešu senā reliģija,

tas, ko sauc par elka dievību, nav nomirusi, jo viņa nav ne-

kas cits kā zemes un viņas noslēpumu dievināšana

Ja mēs tagad sākam iet jaunu ceju prezidenta aicināti,

tad mums jāiet atpakaļ uz aicināto 12. gadu simteņa sētu.

Mums ir reliģiska prasība redzēt latviskos pirmpamatus un

redzēt mūsu seno garu vaigu vaigā. Nācijas varenums un

svētums jāsāk no latviskas tēvijas, kur Inteliģence nav ne-

kas mistisks, jo te visi ir saauguši ar seno latviešu garu. Bet

tikai vienības valstī latvieši pirmo reiz tuvojas senajiem lat-

viešiem kā īsti draugi un asins radinieki. Baltie sentēvu kau-

li mūsu acu priekšā top par dzīvu miesu. Latviešu gars —

saimnieks nokāpj no svētajām vietām, nesdams divi tūksto-

ši gadus vecu vīnu, lai ar latviskumu dzirdītu dvēseles.

Kādreiz no svētajām birzīm aizskrēja svētais briedis, bet ta-

gad tas atgriežas atpakaļ, un caur mūsu dvēseļu mežiem kā

pērkons skan viņa priecīgais brēciens.

Mūsu attiecības pret pirmpamatiem ir īstā latviešu stāja

Un viņa ir pilna apbrīnošanas un dievināšanas. Vecai latvie-

šu stājai ir reliģisks pamats. Latvietis bijis konservators.

Viņš ir bijis paklausīgs noteikumiem, kas dibināti izejot no

dzīves noteikumiem, šo pasaules kārtību senais latvietis ir

apbrīnojis. Un apbrīnošana ir viena no cēlākām dvēseles

tieksmēm. Senču stāja ir bijusi dibināta uz divām lietām:

uz zemē dusošo senču kultu, no kura rodas tēvija, un uz ģi-

menes un ciltsgara virsrocību par individuālo garu. Reliģi-

ozitāte nāca no dvēseles būtības un mūsu attiecībām pret

valsti un senču garu. Mēs esam nevērīgi bijuši pret savu

valsti un senču kultu, bet prezidents ir izdarījis frontes mai-

ņu un pagriezis mūsu tautu pret jaunu dievu un jaunām de-

besīm. Līdz ar to atgriežas nacionālā virspavēlniecība, kas

latviešus pacels augstāk. Mūsu jaunajā valsti ir trīs objekti:

latvietis, ieviju-valsts un Dievs.
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Jānāk jaunai reliģiozai domāšanai, lai tautā būtu īsta stā-

ja Kādreiz ticības dēļ ļaudis ļāvās sazāģētie», bet tagad viņi

tic jaunām debesīm, valstij, un ļaudis kā elefantu bari, caur

tuksnesi klīzdami, pieplok pie dzīvību nesošam straumēm.

Tautas tagad ir citādas kā 19. gadu simtenī, un ar reliģisku

pacilātību viņas redz jaunas vizijas, redz atmirdzam savu

senatni un savu pirmdzimto garu. Vīzijām ir tik ārkārtēja

nozīme, ka visi lielie kari ir notikuši kādu augstāku viziju

dēļ. Muhameds sacēla arābus, rādot paradīzi, viduslaiki pa-

cēla Vakareiropu, rādot Kristus kapu. Tagad tautas iet uz

valsts un tautas reliģiju, kur tauta tic vadonim ar reliģisku

apbrīnošanu. Vajag debesu bitēm iedūkties pie auss, lai tau-

tas ietu uz kādu lielu viziju.

Uz Dieva darbiem mēs raugāmies caur labības laukiem

un mežiem, kur plūst dievības elpa, un caur valsti, kas ir

Dieva darbības lauks pasaulei. Latvietis nevar glābties ci-

tādi kā tikai caur ticību mūsu valstij. ..Latvietis nevar tikt

pie Dieva, kā tikai caur valsts un tēvijas starpniecību. Viņš

nevar savai tēvijai un valstij un tās kārtībai paiet garām

un tad griezties pie Dieva, jo viņš var tikt pestīts tikai caur

kalpošanu valstij un pazemošanos tās priekšā." Ja valsts ir

Dieva darbības lauks, tad kalpošana valstij ir reliģisks akts.

Latviskās valsts priekšgalā stāv virspavēlnieks vadonis,

stāv ģēnijs, kurā atmodies seno paaudžu gars, stāv vīrs, kas

uz savas pieres jūt seno paaudžu elpu. Vadonim ir sakars ar

dzīvajiem un mirušajiem, viss, ko latvieši jūt un domā, ir

koncentrēts viņā. Kad viņš noiet latviešu lielajā miroņu lau-

kā savas tautas mirušo priekšā, tas raportē, ka zeme, tauta

un valsts ir viens un tas pats. Uz latviskā gara pirmpama-

tiem un instinktiem ir uzcelta jauna katedrāle — Latvijas

valsts, kas iesvētīta ar latviskā gara ugunīm, un jaunais gars

to ir lesvētījis it kā ar pūzdamu vēju.

Līdz ar prezidentu — vadoņa atgriešanos — ir atgriezies

zemē senču gars un virspavēlniecība. Vienvaldība ir likumī-

ga kārtība visā kosmosā un radīta ari cilvēkiem. Vadonis lr
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nacionālās idejas askēts, tas ir krustceļā, uz kura saplūst vi-

si latviešu nodomi, līdz ar to ari tas ir nacionāls stratēģi*

un praktiķis. Zemes gars bija miris, bet kad prezidents visu

zemi turēja kā grāmatu piespiestu pie krūtīm, tad zemes

gars atmodās.

Vadonis ir ārpus parastās cilvēku morāles, bet pilns ar

valsts morāli. Tam nav ne simpātiju, ne antipātiju, bet ti-

kai lietderības un skaidra aprēķina sajušana. Valdnieka kro-

nis nedrīkst mirdzēt ar pavarda laipno mājīgo gaismu, tam

jāatmirdz dārgakmeņu aukstajā spulgumā. Valsts simbols

ir taisnības dieve aizsietām acīm. Vadonis pašai valstij un

tautai atnes lielu varu, un arī tautas galvā sāk mirdzēt va-

ras kronis. Tautu viņš padara labāku, pūlas apdvest ar iz-

maņu, varonību, pašuzupurēšanos un ved uz nāves nicinā-

šanas augstākām virsotnēm. Tā nacionālā virspavēlniecība

apveltī tautu ar augstākiem tikumiem, lai mēs tiktu lieli,

mums jāiet līdz ar prezidentu, jo liels ir tikai tas, kas dus

pie lieluma kājām

Jaunā vienvaldības kārtība ir kā katedrāle, kas neliekas

cilvēku, bet paša Dieva celta. Viņa ir iebūvējusies zemes un

debesu kārtībā, tāpēc tauta sāk viegli elpot, viņai ir noņemta

liela nasta.

Ar reliģisku aizgrābtību mēs kalpojam ne abstraktajam

debesu Dievam, nepazīstamam un nezināmam, bet tam, kas

ieaudzis mūsu tēvijas kārtībā. Godinot tēviju, mēs nonākam

pie godināšanas augstākās pakāpes, mēs dzīvojam ne materi-

ālismam, bet gara valstij, un kalpošanā valstij ir visas pries-

terības pazīmes. Atmodies zemes gars pārstaigā latviešu mā-

jas, pārstaigā valsti un rakstniekiem čukst ausī maģiskas

formulas. Kādreiz zeme ir bijusi pilna noreibuma, tad gribē-

jās ticēt un pielūgt, tad gribējās katedrāles būvēt, tagad Lat-

vijā atgriezies katedrāļu būvēšanas laiks, atgriežas ticība,

un valsts ies pretim mūžībai, nesdama mūs visus Ildzi.

Nomirst senā reliģija. Tai nav vairs seno reliģisko himnu

spēka. Jaunās reliģiskās dziesmās ir sentimentalitāte, ir
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Dievs bez Dieva jušanas, jo no Mancelija līdz modernai svēt-

runai ir milzīgs kritiens, bet ļaudis nevar dzīvot bez reliģi-

jas. Eiropas valstīs tautas meklē vadoņus, uz kuriem raugās

ar reliģisku aizgrābtību, šai jaunajai ticībai ir ugunsvēmē-

ju kalnu karstums. Tautu vadoņi atmirdz ne kā vienkāršas

personas, bet tērptas mistiskā mirdzumā. Valsts tiek Dieva

patvērums, kas uzņem sevī ari baznīcu. Valstij jārūpējas ne

par atsevišķu cilvēku, bet gan par latvieti. Kad bērns ieiet

pasaulē, viņu svētī ar Dieva, valsts un gara ugunīm. No tau-

tas dvēseles dzijumiem ceļas augšā dievināšana un godinā-

šana, l'urpura drēbes un priestera tērps tiek vienai perso-

nai, bet baznīca, nogremdēta valstī, pārpildījusies ar latvie-

tību, kam latvietis varēs uzticēt savus visslepenākos sirds-

pukstus.

Tagadnei ir par daudz baltiska provinciālisma, bet Dievs

nemīl izteikties provinciālismā, jo viņa spārniem ir vajadzī-

gi apvāršņi. Ari par tagadējo lauku sētu ir izkārts sēru ka-

rogs, jo zemnieki apauguši ar pārticību, un svētā Māra ne-

staigā vairs pa sētām, dzimumus svētīdama. Mūsu zemē ie-

dzīvotāji mājo reti, bet lielas īpašības rodas no ļaužu biezu-

ma, kad gars šķiļas pret garu. Cilvēku nabagā zemē garīgie

zobeni var šķelt tikai tukšu gaisu. Mēs neejam paka) auglī-

gai Mārai, bet aukstam Dievam — dzīvības iznīcinātājam.

Zemē vajadzīga harmonija, sociālisms nomirst, un mēs tie-

kam par vienu ilūziju nabagāki. Ir vajadzīgi labi strādnieki,

jo Dievs mīl izteikties labās lietās. Ļaudīm, kas prot pazemo-

ties Dieva priekšā, ari jāzemojas mājas gara un darba priek-

šā. Dabā nekur nav vienlīdzības likumu, tas ir vienīgais reā-

lais likums.

Mums ari nav jācenšas iegūt pārāk augsta kultūra, jo tai

ir visas vītuma pazīmes. Tautas attīstībā visaugstākais Ir

saglabāt varenu un pirmatnīgu dzīvotgribu un spriešanas

spēju pamatīgumu. Ikvienu tauta jāaudzina varonībai, jo pie

visu laiku apvāršņiem mēs redzam zobenu un arklu lalstīša-

nos. Un nav teku, pa kuram nebūtu staigājuši arāji, mīlētā-
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Ji un karotāji. Mūsu tautā mīt spēcīgs pārākuma cilvēks, kas

nīst asaraino līdzjūtību, bet pazīst zobgalību. Latviešu ka-

reivji ir pilni pašlepnuma un aukstasinības un ir nodibinā-

juši varonības laiku. Ikviena varonība apžilbina apkārtni,

un varonības gars kā stāvu zvaigzne nostājies pār mums,

nostājies kā mūžīga diena. Arī valsts reliģijai jābūt varonī-

bas reliģijai, kur godina kā mirušos, tā dzīvos varoņus.

šajā atjaunotā tautā pie mums atnāk sievietes sargs —

svētā Māra. Ir tumšo ozolu Latvija vīrietības zeme ar ozo-

lu vainagiem uz varoņu galvām, bet ir arī dzīves medus de-

vēja — gaišo liepu Latvija Jau seno latviešu pasauli pār-

valdīja mīļā Māra — dieviete dzeltenām bizēm, tikumu un

mājas kārtības sargātāja. Viņa arī bija sievietes un viņas

īpatnību glabātāja. Viņa viena zin to burvības smaržu, ar ko

latviešu sieviete atšķiras no citu zemju sievietēm. Mīļā Mā-

ra nes mūsu zemei saulainu garu. Viņa visu izdzen no saīgu-

ma purva, viņa saka sievietēm: ..Saprāts jums arī palīdzēs

izbēgt no saīguma, šī dvēseles purva radītāja... bet pret

prieka vairogu atlec visas bultas. Saules radinieces jūs bū-

sit, saule savās ģimenēs un mājās, un ap jums viss griezīsies

un atgriezīsies pie jums". No šī saulainā gara dzimst mājas

gars, un nekas nevar būt mūžīgāks par tādas mājas pama-

tiem.

Mīļā Māra iedveš visiem samēru, jo samērs ir daiļuma brā-

lis. Samērs ir arī rotaļīgās dziesmās, kas pilnas sievietiskas

koķetērijas, brīnišķos apģērbos un vainagos, kas ir sievietes

cēluma kronējums. Mīļā Māra dod latvietēm saprātu, tiku-

mu un daiļuma kamolus, kas risināsies bez gala Senā latvie-

šu sieviete ir no karaļu cilts, bet sieviešu emancipācija ir cē-

lusies pret šiem svētās Māras tikumiem.

Izsekojuši mūsu domātāju uzskatiem, nākam pie pārliecī-

bas, ka savā valsts filozofijā Ed. Virza negrib iziet no moder-

nām prasībām, reāla aprēķina, jo reālam aprēķinam iet līdzi

ari provinces gars. Viņš grib sekot vīzijām, kas nāciju ved

uz augstākiem mērķiem. Ed. Virza meklē pirmpamatus, tā-
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pat kā agrāk meklēja dogmu un robežas, lai nenoklīstu.

Pirmpamatu meklēšanā viņš ir līdzīgs tiem romantiskiem

domātājiem, kas ticēja, ka vislielākais mūžīgums ir no dvē-

seles dzelmēm smeltajām neapzinīgajām patiesībām.

Humānisma laikos šos pirmpamatus visvairāk ir meklējis

Herders, bet Virzas uzskati nav ne Herdera, ne Hēgeļa, ne

Makjavelli, ne O. Konta uzskati. Konts negribēja pielūgt mis-

tisko, bezgalībā paslēpto Dievu, bet meklēja jaunu dievību

un to atrada cilvēku sabiedrībā. Tā bija grande ētre — lie-

lā mūžīgā būtība. Šai cilvēku sabiedrībai Konts gribēja kal-

pot kā dievībai, bet Ed. Virza atzīst pāri par visiem laikiem

un ļaudīm stāvošo mūžīgo Dievu, kura dvašas pieskaršanās

vien jau visu dara mūžīgu. Cilvēku sabiedrība un valsts

Ed. Virzām ir tikai Dieva miteklis. Valsts ir Dieva darbības

lauks, un cilvēks ir Dieva palīgs valstī. Vislabāk to var rea-

lizēt šajā zemē, kur nonāk mīļā Māra un valda gars. Valsts

valdniekam jābūt reizē priesterim un valdniekam, jo tā vis-

labāk ļaudīm saprast Dieva darbus.

Aizrādīdams uz kristīgas reliģijas krizi, Ed. Virza neparā-

dās kā šīs reliģijas noliedzējs, viņš tikai apzinās, ka reliģis-

kie ticējumi tagad iet citā virzienā un valsts vadoņiem ļau-

dis sāk pieķerties ar reliģisku aizgrābtību. Ja Virza runā

par nacionālo reliģiju, tad viņas avoti ir latviešu garaman-

tas, kas atzīst augstāku Dievu un arī ticējumus par svēto

Māru. Še Virza atkal parādās kā dievmātes kulta atzinējs,

kas turpina latviešu nacionālo garu, kas izaudzis uz tautas

dziesmu un pasaku zemes. Nacionālās reliģijas renesanse

nenozīmē seno antīko dievību augšāmcelšanos, bet gan reli-

ģisko jūtu izpausmi nacionālā veidā, šo nacionālo veidu Lat-

vijā Ed. Virza saskata valsts ticībā, kur zemes dzīvi valstī

paceļ dievišķos augstumos un Dievs nonāk zemes virsū

valstī. Tas ir arī senlatviskais ticējums. Ed. Virza ir tiecies

sniegt apgarojumu zemei,, debesīm un visām lietām. Savus

Straumēnus un zemniekus tas padara ne tikai dižciltīgus,

vtņš saskata ari visā dievības elpu un tāpēc visiem grib ie-
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mācīt apbrīnošanu un dievināšanu.Virza personīgi mīl daudz

debatēt, viņam arvien ir līdz domu šķiltavas, bet kad viņā ru-

nā dzejas Dievs, tad dzejnieks runā tikai daiļus vārdus kā

senais Homērs, visus atzīdams par dieviem līdzināmiem.

Virzā ir kaut kas no karaļu gara, kas mīl iecelt dižciltīgo

kārtā pat senčus, paceļot viņus no kapenēm. Viņā ir ari kaut

kas no Homēra gara, jo tas cilvēkus pielīdzināja dieviem

Virza .. ļaunajā jundā" ir gaišs laipnības gara sludinātājs.

Viņš grib, lai viss būtu saules smaida un labvēlības pilns,

pie kam prezidenta smaids ir visas Latvijas smaids.

Starp latviešu domātājiem Ed. Virza un Auseklis visvai-

rāk ir ticējuši latviešu pirmpamatu labajām īpašībām. No

dabiskā, īstā viņš atvasina savu filozofiju. No latviešu

domātājiem tikai Rainis ir ticējis, ka jaunu valsts formu va-

jag dibināt ar reliģisku jūsmu un ticēt šai jaunajai valstij

kā jaunajamevaņģēlijam. Virza ir gājis citus ceļus un domā,

ka pašam Dievam vajag būt valstī iekšā.

DZĪVES VIRSOTNĒ

Ilgāku laiku Ed. Virza ir strādājis radiofonā par priekšla-

sījumu nodaļas vadītāju. Arī viņš pats ir vairākas reizes te

uzstājies runām. Vienības valsts Virzu iece) par mākslas no-

daļas vadītāju Izglītības ministrijā, un viņš strādā pie teātru

pārorganizēšanas. Kādu laiku tas ir ari Dailes teātra direk-

tors. Bet valsts amati Virzu nav sevišķi valdzinājuši, viņu

mīl rūpju māte tikai tad, kad tas ir cieši nosēdies pie sava

darba galda. Jaunu atziņu šie amati devuši maz.

Edvarts Virza ir Preses biedrības goda biedrs. Viņš ir ap-

balvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II šķiru, ar franču un itā-

ļu ordeņiem. Viņa darbi — straumēm. Kārlis Ulmanis un

Jaunā junda ir izpelnījušies Kultūras fonda godalgas, un

Ed. Virza saņēmis ari vēl citādus godinājumus. Kad Rīgā

ir kādi lieli sarīkojumi, kad vajadzīgs sabiedrību pacelt sa-
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vās cēluma jūtās, kad vajadzīgs sabiedrību pacelt spārnos,

tad uz skatuves parādās Edvarts Virza un, visu apmīļots un

sumināts, aiziet no turienes. Viņam pašam tīk klausīties sa-

vos lidojošos vārdos. Viņam patīk tā medus rasa, ar ko ap-

svīdusi visa dzeja, un medus rasu tas atstāj arī klausītāju

dvēselēs.

1938. gada 15. maijā Edvarts Virza tika Tēvzemes balvas

laureāts kopā ar vislielākiem un vecākiem latviešu darbinie-

kiem. Ar to ir valsts pacēlusi viņu visaugstākā godā, kāds

latviešu rakstniekiem ir sasniedzams.

EDVARTA VIRZAS STILS

Nav mans uzdevums rakstīt par Virzas stilu, es tikai ga-

rāmejot gribēju atzīmēt viņa stila mirdzumu. Vienalga vai

tā ir dzeja, vai proza, cik tālu vien sniedzas latviešu literatū-

ra, nekad viņa nav devusi mums neviena gara, kas gribētu

tā klausīties savu vārdu mūzikā un kas pats rada šo mūzi-

ku. Virza ir tik asprātīgu neatdarināmu vienreizēju sentenču

autors, ka šajā ziņā viņa vārds būtu pieminams visā pasau-

les Uterātūrā. Cik tālu vien sniedzas skats, mums ir grūti

saredzēt rakstniekus, kas būtu konstruējuši tik mirdzošus

aforismus, kam dzeja skanētu tik brīnum jauki. Ed. Virzas

pants ir skanošs un mūzikāls, viņam savs mūzikas tecējums.

Virzām nav putna īpašību, un viņš nesēž uz izdētām olām,

tas sniedz gatavu katru teikumu. Bet Virza savā radīšanas

metodē netaisa uzmetinajumus, svītrojumus un pārstrādā-

jumus. Viņš visu dzemdē uz reizes gatavu, iedams lēniem

soļiem uz priekšu. Lai kaut ko dotu tādā mirdzumā, vajag

daudz laika. Virza nekad neupurē formu saturam par labu,

bet vienmēr saturu par labu formai. Par viņu varētu rakstīt

kā par formas filozofu, kam forma izteic arī priekšmetu iek-

šējo vērtību.
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ED. VIRZAS GARS

Ed. Virzas gars devies visdažādākos virzienos, bet tos ce-

ļus, pa kuriem viņš staigājis, tas nogājis pamatīgi. Ed. Virza

ir viens no vislielākiem liriķiem, kādus vien ir radījis mūsu

tautas klēpis. Tikpat liels viņš ir kā poēmu rakstnieks, kas

devis Straumēnus un dažus nemirstīgus dziedājumus. Bez

tam tas devies arī stāstu rakstniecībā un ceļojumu aprakstos.

Savā dzejā tas ir maz radījis lielus saskatāmus tēlus, kas val-

dzinātu tautas fantāziju un liktu šos tēlus atminēties. Vir-

zām tik bezvārda varoņu dzīve, bet par to viņš bezvārda va-

roņus ir padarījis nemirstīgus. Nemeklējot vienu lielu tēlu,

Virza meklē daudzus, un viņa dzeja ir ļoti priekšmetaina.

Viņa dzejā viss mirdz no parādībām un lietām. Tā kā šajās

lietās ir Dievs, tad Virza nevar atrauties no šīm lietām un

grib katrai lietai piešķirt vispasaules nozīmi un majestāti-

gu cēlumu. Pat ļaužu krākšanai un svīšanai ir sava nozīme

lielajā likumībā. Virza redz un dzird daudzus, viņa skats vien-

mēr urbjas uz mistisko, kur paslēpies pats Dievs.

Virza ir ari pirmšķirīgs sociāls domātājs, kam ir sava lī-

nija un paliekams vārds uz visiem laikiem Nopietna sociāla

doma Virzām garām nepaies, kaut ari viņš atradīs daudz kri-

tizētāju. Virza ir ari no visredzamākiem kritiķiem un tulko-

jumos devis ļoti daudz. Visās lietās Virza ir puslīdz vienādi

liels.

Ed. Virza katrā ziņā nav primitīvs un nespēlē uz vienas

stīgas. Ed. Virzas gars ir meklējis dažādus ceļus. Ed. Virza

sāk kā reāls kaislību attēlotājs, saskatot instinktos tos pirm-

pamatus, uz kuriem var būvēt kā uz klints. Asinīs viņš redz

nācijas Dievu, kurš peld tur tik ilgi, kamēr asinis nav izsī-

kušas. Kā dabiskā instinkta tēlotājs Ed. Virza ir ari dabas un

dabiskā cilvēka apdzejotājs un ideālizētājs, un dabā viņš jū-

tas kā savās īstajās mājās. Ar dumpīgām domāmsimtas rei-
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zes tas ir aizgriezies no dabas, bet atkal atgriežas atpakaļ.

Latviešiem nav neviena domātāja, kur instinkti runātu tik

kategorisku valodu, kur viņiem ir jādod noteicošs vārds cil-

vēku ricībā. Dabas ļaudīs, kurus vada instinkts, Virza redz

tādu apgarotību, ka pat Dievs ir nonācis mājā un dzīvo tur.

Viņa Dievs nebaidās no visvienkāršākā un zemā un visu sar-

ga. Dievs un senču gari ir radījuši mājas garu, un tikai pēc

tam Dievs ir devies uz baznīcu. Virza jūt dievības pieskarša-

nos pie visām zemes lietām, viss ir apgarots un garīgs. Dievs

ir kāds mistisks kiātbūdams spēks un līdz ar to liels pasaules

valdnieks. Tas ir panteisks Dievs, reizē visur kiātbūdams,

reizē kungs un augstais valdnieks, pie kura iet dvēseles pa

putnu ceļu. Viņš ir arī mistisks spēks, kura likumībaiklausot,

ļaudis nomin lauku celiņus.

Ja Dievs un Māra ir vienmēr zemes virsū, tad valsts ir

visaugstākais zemes radījums, Dieva darbs, īstā reliģijas

mītne. Vadonis ir allaž no Dieva žēlastības, un katrai Dieva

atzīšanai un lūgšanai vajag iet caur valsti. Indivīds nav gan-

drīz nekas, tikai vīstoša lapa, bet mūžīgs ir koks un mūžīga

ir tauta, Tāpēc labai valsts ideoloģijai jāgādā par to, lai zel-

tu tauta un valsts.

Edvarts Virza ir Dieva jutējs un Dieva cīnītājs, kas ne-

grib atkāpties no viņa ne soļa, viņš ir viens no visreliģiozā-

kiem latviešu rakstniekiem, kura domāšanas pamatos ir re-

liģija, šādu reliģisku domāšanu Ed. Virza uzskata par do-

māšanas augstāko pakāpi, jo tā ir sazināšanās ar augstākiem

spēkiem.

Un lai cik dīvaini ar! tas izklausītos, Jūtot Dieva klātieni,

mistiskā apdzejotājs dažreiz jūt lielu vientulību. Viņš ar lie-

lu mīlestību kavējas tukšajās mājās, kad bēgļu gaitās tau-

ta un lopi ir gājuši bojā, un Ed. Virzām ir daudz smeldzes

punu dzejoļu, kuros iekšā ir lt kā rudens novītums. Ed. Vir-

za ir reizē dievības un atstātības dzejnieks.

Ja no vienas puses Virza ir instinktu dzejnieks ar roman-

tika garu, tad uz otru pusi Virza iet izsmalcinātas
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kultūras meklējumos. Lielā kulturālā senatne ar vis-

augstākām vērtībām ir tas, uz kurieni viņš grib vienmēr at-

griezties. Ed. Virzā ir piedzimis intelektuālists, kas jau sko-

las laikos ir jutis intelektuālu baudu, ejot pie augstākām

kulturālām vērtībām Ed. Virza vērtību atzīst tikai tādām

lietām, kas ir pietiekoši vecas, un ar vislielāko mDestību ap-

dzied sievietes, kam ir jau gatavas plūmes izskats. Vecie

markīzi, konti, pāži, vecās gravīras, statujas un pilis, vecie

klosteri un baznīcas velk pie sevis dzejnieku ar neattura-

mu spēku. Viņš iet pie šīm augstajām kultūrālajām parādī-

bām, bēgdams no pūļa elpas. Un ja Ed. Virza daudzās savās

tieksmēs ir romantiska gara pilns, tad, ejot uz klasisko se-

natni, viņš tiek apskaidrots kā īsts klasiķis, šie ir tie divi ce-

li, pa kuriem mīl staigāt Virza.

Ja nu mēs tagad jautātu par Virzas pasaules izjūtu,

tad mūsu atbilde būtu, ka arī še Virza nav tik primitīvs un

viņa tieksmes dodas divos virzienos.

Ed. Virza bieži vien mīl tumšo krāsu. Neviens latviešu li-

teratūrā nav radījis tik tumšus darbus ar pravieša degsmi

Nezin vēl, cik ir to, kas lūguši Dievu, lai tas soda viņa tau-

tu, un ir brīži, kad Virza apdzied necilvēku, spītīgu grēcinie-

ku. Arī viņa īstajam vadonim vajag būt reizē Dievam un vel-

nam, kas saprot visas velnišķības un var uz katru velnišķī-

bu atbildēt. Virza ir ari nāves dzejnieks. Viņa spalva pazīst

dziesmas par satrūdēšanu, viņa svētais Antonijs skūpsta

pat tārpu saēstu miesu.

Visu mūžu Virzu ir vajājušas kādas tumšas un baigas no-

jautas. Straumēnos un daudzos dzejoļos tas raksta, ka pus-

dienas klusumā un nakts mierā ir lielas briesmas, kad ne-

drīkst laukā iet. Virza ir ari Mēness mistikas autors. Viņam

ir dzejoļi ne tikai nikna naida pilni, bet ari tādi, kur tas pa-

rādās kā melnas mistikas un šausmu izjutējs. Viņa dvēse-

les pamatos kaut kur dun tumši toņi.

Virzas gars ir devies arī pretējā virzienā — saulē, gais-

mā, majestātīgajā. Viņam ir tik mierīgas un apskaidrotas
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rindas, tik daudz dzejas par sauli un karstumu, par gaismu,

kas izspīd cilvēkam cauri. Rainis ir uzrakstījis vienu dzies-

mu „Ave sol", kas stāv pretim viņa tumšajiem pesimistLs-

kajiem pantiem, bet Virza neatlaidīgi un daudzkārtīgi ir ap-

dzejojis saules gaismu, kas visus padara saulei rada.

Apgarots un patētisks Virza ir devis varenas tēvijas dzies-

mas un mācījis mīlēt vadoņus un varoņus. Tai pašā laikā

viņš ir sniedzis arī mīlestības dziesmas, kas visus apgaro,

paceļ, kas mīlestību padara par dievu rotaļu Htmnisks viņš

ir savās tēvijas dziesmās, dziļu aizgrābtību tas rada mīlestī-

bas dziesmās.

Naturāli jūtošai tautai Dievs ir sūtījis Edvartu Virzu paust

majestātisku dzīves cēlumu, pacelties pāri par realitāti, just

dievības klātieni un just arī to, ka pa* zemniekam ir vistu-

vākie sakari ne tikai ar visdižciltīgākiem gariem, bet arī ar

pašu Dievu. Nekad un nekur tēvijas skaistums nav pausts

ar tādu dižciltīgu cēlumu, kā tas ir Edvarta Virzas darbos.





DZEJNIEKS

EDVARTS VIRZA
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1. LAIKMETA RAKSTUROJUMS

Edvarta Virzas dzeja sasniedz mūsu rakstniecībā augstā-

kās galotnes tāpat kā Vergila Horacs un Ovida dzeja Romā,

Gētes un šillera Vācijā, Puškina un Ļermontova Krievijā.

Un tāpat kā mēs varam konstatēt dzejas formu radniecību

starp jau minētiem cittautu dzejniekiem, tāda pat līdzība ir

arī starp Edvarta Virzas dzeju un jau nosauktiem dzejas

meistariem Visi viņi ir pēc sava gara un dzejas formu va-

lodas klasiķi; un visu tautu klasiķiem, neskatoties uz nacio-

nālām, individuālām un laikmeta dažādībām, kopīga formu

valoda.

Kad 1906. gada pavasarī žurnālā Dzelme parādījās visiem

vēl svešā dzejnieka Virzas pirmie dzejoļi Nakts dziesmas,

viņi tūlīt vērsa lasītāju uzmanību uz sevi. Ja ne tikdaudz

ārējie izteiksmes līdzekļi, tad grūti notverama, bet skaidri

jaušamā iekšējā forma liecināja, ka mūsu dzejas laukā ra-

dusies jauna spēcīga īpatnība. No dzejoļiem dvesa pretī jū-

tu satvīkums, panti raisījās plastiski plašā tvērienā, viņos

skanēja dziļi melodiski zvani. Tak grūti ir saprast dzejnie-

ku, nepārredzot visu laikmetu, un sevišķi novērtēt viņa dar-

ba nozīmi savā laikā. Tālab pakavēsimies pie laikmeta, kad

uz latviešu rakstniecības skatuves parādījās Ed. Virza.

XIX un XX gadu simteņiem mainoties, latviešu rakstnie-

cība pārdzīvo dziļas pārvērtības. Pēc tautas atmodas dzejnie-

ku Ausekļa, Pumpura un Lautenbacha plaša vēriena centie-

niem savas dzīves gaitas jau bija noslēguši tik īsti dzejnieki

kā maigais Jānis Esenbergs (mir. 1890. g.) un pesimistiski

satīriskais Edvards Veidenbaums (mir. 1892. g.), patlaban

slavu un populāritāti guva Poruks, Aspazija un Rainis. Ro-

mantiskais tautas atmodas un idilliski patriarchālais baznī-

cas pasaules uzskats cieta uzbrukumus visās frontēs un pa-
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mazām atkāpās toreiz jauno un agresīvo ideju priekšā: rakst-

niecībā reālisma un naturālisma, pozitivistiskā darvinisma —

zinātnē, materiālisma — filozofijā un sociālisma — sociolo-

ģijā, šajā laikā, ap 1905. —6. gadiem mūsu rakstniecībā bija

jau parādījies arī dekadentiskais virziens ar rakstnieku un

dzejnieku Viktoru Eglīti kā savu ciltstēvu, kas nāca ne tikai

ar jaunu pasaules uzskatu un citiem ieskatiem tikumības jau-

tājumos, bet arī ar jaunām formas problēmām.

Formas jautājumi latviešu rakstniecībā līdz mūsu XX ga-

du simteņa sākumam nekad neizvirzījās redzamā vietā. Lat-

viešu rakstnieku attiecības pret viņiem toreiz īsumā varētu

formulēt šādi: viņi kā mācekļi iepazinās ar cittautu literātū-

rām un savām garamantām un izmantoja jau gatavas liri-

kas, eposa, drāmas un tēlojošas prozas ārējās formas jau-

nās latviešu rakstniecības veidošanai. Arējās, jo iekšē-

j ā forma nav atkārtojama un tā jau pieder augstākai dzej-

nieka un rakstnieka darbībai — jaunradīšanai. Mūsu garīgās

dzejas laikmetā pirmā vietā nostājās didaktika, derīgās pa-

mācības; tautas atmodas laikā rakstnieki un dzejnieki vai-

roja garīgos spēkus un modināja tautas pašapziņu, smejot

no tautas garamantu bagātiem krājumiem, bet gadsimteņu

maiņa, kā mēs to jau redzējām, mūsu garīgās dzīves aplokā

izvirzījās problēmas un idejas, kas nepiederēja tieši pašai

rakstniecībai, bet citām gara disciplīnām — zinātnei, prāt-

niecībai un tautsaimniecībai. Tikai jau minētie reālisms un

naturālisms piederēja tieši pašai rakstniecībai, tak, kaut šie

abi radnieciskie virzieni runāja arī par izteiksmes līdzekļiem,

tātad formu, tomēr galveno vērību tie pievērsa rakstnieku

izmantojamai vielai, dzīves tiešamībai.

Cits raksturs jau bija impresionismam, kas skaļi ielauzās

mūsu rakstniecībā līdz ar pirmiem Aspazijas, Kārļa Jēkab-

sona, Kārļa Skalbes, Antona Austriņa dzejoļu krājumiem.

Nākdams no Vakareiropas kā Jauns un svaigs virziens visās

mākslas nozarēs, viņš latviešu rakstniecībā ierāva plašu

gultni, un grūti atrast tā laika paaudzes dzejnieku, kas vi-
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ņam nebūtu maksājis nodevas. Impresionisms tomēr nebija

tik dziļš, lai varētu ietvert sevī visu mūsu kupli sazarojušo

rakstniecību, un drīzi blakus viņam nodibinājās jauna — de-

kadentu —

grupa ar V. Eglīti priekšgalā. Dekadentisms ari

nāca no Vakareiropas un pēc savas būtības bija tas pats, kas

Grieķijā aleksandrinisms. Kā aleksandrinisms Grieķijā, tā

dekadentisms Vakareiropā bija zināms rakstniecības attīstī-

bas posms — veco nāciju rakstniecību cēliens. Protams, ka

dekadentisms pie mums nevarēja būt tas, kas viņš bija Va-

kareiropā; pēc savas būtības viņš mums bija svešs. Tak da-

žas idejas un daži ierosinājumi atrada atbalsi arī mūsu rakst-

niecībā. Dekadentisms Vakareiropā un Krievijā nāca sazaro-

jies vairākos novirzienos; redzamākie no viņiem bija simbo-

lisms un l'art pour l'art'isms (māksla mākslai). Pats viņš,

kā zināmu jēdzienu nesējs, sludināja puslīdz to pašu, ko grie-

ķu aleksandrinlķi, slavinot hedonismu un epikūrismu; tikai

cits laikmets, citas asinis un temperaments piedeva tam citu

nokrāsu; un franču dzejnieka Sarla Bodlēra dzejoļu krājums

„Ļaunuma puķes" kļuva jaunās kustības piekritējiem savā

ziņā par estētisko un ētisko normu kodeku. Visi šie nozaro-

jumi šādā vai tādā veidā atspoguļojās ari mūsu rakstniecības

jaunajā virzienā.

Visdziļākais no viņiem bija simbolisms, par kura ciltstē-

vu Vakareiropā skaita filozofu Fr. Mci. Simbolisms guļ ne

tikai pašas valodas, bet arī mākslas radīšanas pamatos.Kla-

siķu māksla ir nenoliedzami stmbolistlska; un ja simbolisms

Vakareiropā varēja uzpeldēt kā jauns virziens, tad par to

lielā mērā jāpateicas tam reālisma un naturālisma vilnim

mākslas un materiālisma un pozitīvisma prātnieclbā, kas

XIX g. s. beigās un XX g. s. sākumā šalca pāri visai Eiro

pai un lika piemirst, ka bez empīriskās redzamās un taustā-

mās pasaules ir ari transcendentālā pasaule un viņas vienī-

gie izteiksmes līdzekļi simboli. Tā kā mums latviešiem šajā

laikā tuvojās un Raiņa personā jau bija iestājies klasiķu

laikmets, tad ir pilnīgi saprotams, ka simbolisti mums bija



108

vajadzīgi, jo palīdzēja atraisīties no reālistiskas un natūrā-

listiskās pasaules skatīšanas. Jau minētais impresionisms bi-

ja pirmais solis šajā virzienā, jo lauza cieto objektīvo feno-

menālās pasaules čaulu ar tīri subjektīvu viņas uztveri.

Kas attiecas uz otro Vakarēi ropas dekadentu virziena no-

zarojumu vai tīri teorētisku tezi l'art pour l'art — māksla

mākslai, tad viņa uzskatāma par protestu tam didaktikas un

utilitārisma garam, kas līdz ar naturālismu un pozitīvismu

bija ieviesies Vakareiropā. Šai tēzei ir arī savs tīri teorētisks

pamats, kaut arī pats formulējums skan izaicinoši un, bur-

tiski saprasts, var radīt un arī izsauca asus iebildumus, jo

māksla nav domātamākslai, bet cilvēkam, tāpat kā citas au-

tonomas gara disciplīnas — reliģija, prātniecība, zinātne.

Cik nepareizs bija viduslaiku apgalvojums scientia — ancilla

teologiae — zinātne ir teoloģijas kalpone, tikpat greizi bija

centieni mākslu pārvērst par sociālo kustību palīglīdzekli. Tā-

lab viegli saprotams ir tas, ka ari pie mums tā saucamās sa-

biedriskās mākslas un kreisā virziena pretinieki, dekadenti,

labprāt studēja un izmantoja l'art pour lart'ismu tai cīņai,

kas iedegās mūsu rakstniecībā starp šiem kreisi noskaņo-

tiem rakstniekiem un viņu teorētiķiem un jau minētiem de-

kadentiem. Tāpat arī Vakareiropas un Krievijas dekadentu

revolucionārie uzskati morāles jautājumos vai vismaz indi-

ference pret tiem saskanēja ar tās cīņas lozungiem, ko mūsu

šī vētras un dziņu laikmeta rakstnieki pieteica iepriekšējā

idilliski patriarchālā laikmeta uzskatiem.

Tā mūsu rakstniecībā varēja rasties virziens, kas ārēji lī-

dzinājās Vakareiropas dekadentismam un nesa to pašu no-

saukumu, bet kas pēc savas dzijākās būtības bija cits — vie-

na no mūsu vētras un dziņu laikmeta fāzēm.

2. LIRISKA DZEJA

Šajā pārvērtībām bagātajā laikmetā parādījās Edvarts

Virza ar pirmajiem dzejoļiem Nakts dziesmas un apmēram
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pēc gadaarī viņa pirmais dzejoju krājums „Biķeris". Viktors

Eglītis savā levadā jau toreiz saskatīja Edvartā Virzā lielu

dzejnieku, pielīdzinādams to nemirstīgajiem mīlestības dzies-

miniekiem, grieķietei Sapfo un Heinricham Heinem.

šis 8 iespiedloksnes biezais krājums radījis sabiedrībā un

kritikā ļoti dzīvas pārrunas: viņu slavēja dzejas cienītāji un

asi pēla bargie morālisti Bet tā kā dzejā uzvar dzeja, tad

bargo morālistu balsis ar laiku apklusa un aizmirsās, bet

Edvarts Virza ar turpmākiem dzejoļu krājumiem izvirzījās

mūsu dzejnieku pirmajā rindā.

Brīnišķīgais spēks, kas piešķīra jaunajam dzejniekam šo

spožo uzvaru, bija pati dzeja, kuras būtība ir tikpat neno-

tverama un tikpat nenoliedzama kā dzīvība, dvēsele, gars.

Un kā pēdējie, slēpdamies cilvēku ķermenī, ir tas vērtīgākais

un svarīgākais, tā arī dzejnieka pantos svarīgākais un

izšķirošākais ir pati dzeja jeb, lietojot aprakstošus apzī-

mējumus, iekšējā forma, mākslinieciska kompozīcija Pan-

ti ir remjami, ir būvējami no zināma materiāla, un šim

materiālam jāatbilst mākslas celtnes, šai gadījumā dzejas,

nodomu prasībām. Un še, lūk, nepareizi tiek uzstādīta dilem-

ma, kā zināms sive-sive: kas ir svarīgāks, vai forma, vai

saturs, saprotot zem formas ārējo formu un zem satura ši

materiāla kvantumu un kvalitāti, šai gadījumā ideju, domu,

jūtu, pieredzes un izdomas bagātību un vērtīgumu, tādā kār-

tā paejot garām pašam svarīgākajam — iekšējai formai. Šī

iekšējā forma caur ārējo liek iedarboties materiāla īpašī-

bām un, otrkārt, ir ari vērtība pati par sevi, ir tā iekšējā gais-

ma un uguns, kas dod visai celtnei, šai gadījumā pantiem,

dzīvību, liek viņiem mirdzēt un vizuļot, liek skanēt un dara

ritmus bagātus un dažādus, piedod atskaņām jaunus tembrus

un tā joprojām. Cik daudz īstu jūtu, vērtīgu ideju un domu

netiek pārvērsti sliktos pantos, tāpat kā daudz zelta un su-

draba, dzintara un ziloņkaulu izlieto nevērtīgu rotas lietu

darināšanai. Un, lūk, šī dievišķīgā uguns, šī dzejas dvēsele
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un gars zvīļo un kvēlo jau pirmajā Ed. Virzas dzejoļu krā-

jumā „Biķeris".

Kaislas jūtas, erotika, sieviete ir šo dzejoju pamata saturs

un galvenā tematika. Bet izšķirošais, protams, ir pats dzejas

spēks, tas, ka Ed. Virza pēc Viktora Egliša vārdiem, ir „viss

viena uguns, poētiska valgme". Tā nav tematika, tas ir tas

irracionālais, pārempīriskais, kam iekšējā forma, mākslinie-

ciska kompozicija un dzejas spēks ir dažādi parādīšanās vei-

di, un „uguns" un „poētiskā valgme" — simboli. Un jau pir-

mais krājuma dzejolis ir pilns šīs poētiskās uguns raujošu

melodisku ritmu, viņš būvējas organiski un izskan spēcīgā

noslēguma akordā.

DAVLNAJUMS

Sen smadzenēs Tavs kailais tēls man snauž

Un sev no viņa dzīves sulu smejas;

Un visas domas, ko tās tumsā auž,

Nāk gaismā pilnas Tavas smaržas sveļas.

Bet griežas, nevārēj'sas dienu ciest,

Pie Tevs kā verdzenes pie valdinieka vestas;

Zem Tavām nežēlīgām kājām sviest

Ir sevi man, ir dziesmas, Tevis dvestas.

Izlasot šīs astoņas rindas un vērojot jau minēto iekšējo

formu, ritumu, melodijas un izteiksmes līdzekļu bagātību,

salīdzinot viņas, no vienas puses, ar mūsu iepriekšējo dzeju

un, no otras puses, ar jau minētiem cittautu lieliem dzejnie-

kiem, mums jānāk pie slēdziena, ka pirmā gadījumā pirmais

autors mums deva tik krāšņu un spilgtu dzejas — iekšējās

formas un izteiksmes līdzekļu ziedu, kādu mums nebija de-

vuši iepriekšējā laikmeta dzejnieki, un otrā gadījumā ir pie-

līdzināms dzejnieku klasiķu ja ne brieduma, tad katrā ziņā

viņu jaunības dzejoļiem. Mēs nevaram teikt, ka amata meis-
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iariba, šai gadījumā cezūras iedalījums (7. rindā), divbalsie-

nu vārdu sagruDējums (4. rindā), būtu nevainojami: šī meis-

tarība nav iegūstama uz reizi. Bet, ja Rainis ir sacījis, ka

latviešu dzejai ir īsa elpa, ka viņai vairāk padodas īsas rin-

das — 3 līdz 4 pēdu panti, tad jaunais dzejnieks pierādīja,

ka viņai piemērotas arī garās. Puse no visiem ..Biķera'" dze-

joļiem ir rakstīta 5 un 6 pēdu jambā, un šis jambs ir dziedošs,

ritumu un melodiju bagāts.

Ed. Virza jau minētai kaislu jūtu un erotikas tematikai

ziedo sava krājuma lielāko pusi — pirmo, otro un trešo no-

dalu. Ceturtā blakus viņai izskan ari citas skaņas. Edvarts

Virza savas dzejnieka darbības sākumā daudz lasa franču

un krievu dzejniekus dekadentus: š. Bodiem, V. Brjusovu,

K. Baļmontu un citus. Taisni šis nodaļas tematikā viņu ie-

spaids konstatējams vairāk kā citur. Eiropas dekadenti kā

pretstatu savu nāciju vecās kultūras izsmalcinātībai slavi-

nāja dabas vitalitāti, elementārās kaislības un dziņas, amo-

rālo kosmisko Erosu, kas tai laikā labi leskanēja dzejnieka

valdonīgai sievietei dēmonam veltītos skanīgos un kaislas

versmes pilnos pantos. Veltīdami virtuozi noslīpētas dzejas

šim kosmiskajam Erosām, veco izsmalcināto kultūras nāci-

ju dzejnieki slavināja ari to vietu, kur plauka šīs izsmalci-

nātās kultūras ziedi un kas slāpa pēc svaigas dabas vitalitā-

tes — pilsētu. Un šo otro tematu, ietvertu Joti spēcīgos un

plastiskos pantos, mēs atrodam ,3iķera" IV nodaļā:

Par puķu smaržām, meža šalkām dod

Man vairāk ielu smakas, dārdēšana smagā.

Šie abi momenti, sevī ieslēgtas, neatraisītas kaislības un

pilsētas saspīlētā nervozitāte noved autoru pie tik tumšiem,

bet spēcīgiem dzejoļiem kā, piemēram:

Kas esi, tumšais, tu, kas dažubrīd

Nāc manā dvēselē...

Bet še jāatzīmē nenoliedzamā starpība, kas atšķir Ed Vir-

zas dzeju no aleksandriaņu dzejas. Ja pēdējos raksturo vai-
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rāk ārējās kā iekšējās formas meistarība, rudenīgs dzidrums

un caurspīdīgums, tad Ed. Virzas dzejoļu krājums «Biķeris"

ir kā agrs ziedoņa rīts, kad dzejas saule tikko lec, kad lejas

pilnas miglas un mežos vēl slēpjas krēsla, kur no zemes dzi-

ļumiem dzird burbuļojam strautus, kad ziedu smaržas bez

salda noreibuma modina arī satrauktu nemieru un asas,

smeldzošas ilgas.

Otrais dzejoļu krājums «Dievišķīgās rotaļas" parādījās ti-

kai pēc 12 gadiem Valkā 1919. g., pirmais Rīgā 1907. g. ru-

denī. Pamatnoskaņojumā starp abiem ir liela atšķirība. Cik

„Biķerī" vēl ir daudz romantiskas satrauktības, tumsas un

nemiera, formu asu šķautņu un lūzumu, tik «Dievišķīgās

rotaļās" daudz viegluma un gaišas saskaņas. Vajag tikai sa-

līdzināt jau citēto «Biķera" pirmo dzejoli Dāvinājums ar

~Dievišķīgo rotaļu" ievaddzejoll Veltījums. Ja Dāvinājuma

rindās asi pasvītrots neapvaldāms kaislīgums un sievietes

dēmoniskā valdonība, tad Veltījumā tā kļuvusi «rožaina un

liega" un par autoru valda «tikai nulestība vien". Galvenais,

pārveidojusies pati dzeja, pati iekšējā forma, un nav mainī-

jušās tikai domas un jūtas, kā tas notiek ar daudziem dzej-

niekiem, kuru izteiksmes līdzekļi daudz nabagāki, kas savā

būtībā nav tik īsti dzejnieki. Te parādās autora lielums! Dze-

ja savā formu valodā izteic to, kas citādi nemaz nav izsa-

kāms. Tālab ideju bagātības, domu dziļuma, jūtu dažādības

meklēšana un iegūšana nebūt negarantē ieguvumus pašā

dzejā. Protams, labā, liela stila dzejā tas viss ir ari atrodams

kā viela, no kuras veidoti dzejas darbi. Bet kas katru īstu

dzejnieku un ari Edvartu Virzu paceļ pāri daudziem citiem,

tas ir jau minētās iekšējās formas stiprums un izteiksmes

līdzekļu bagātība. Ja autors raksta:

Plūst šurp no puķu dobes tuvas

Lēns smaržām sajaukts gaisa vilns,

Kā cīniļdziesmiņa virs druvas

Viss manā sirdī prieka pilns,
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tad šajās četrās rindās ir jau liela panta meistarība un gata-
vība. Pirmā rinda rit viegli ar cezūru pēc pirmās pēdas un

pamaruzsvaru vārdos ~puķu dobes". Otrā — vārdos ..smar-

žām sajaukts" kā jēdzieniski, tā ari ritmiski labi tēlojas

smaržu sajaukšanās ar gaisu, tāpat kā nākošos divos vārdos

„gaisa viļņošanās". Trešās rindas «kā cīruļdziesmiņa" paceļ

lasītāju augstu virs druvas, un tas dzird cīruļa līstošas gavi-

les; un ar gaiša prieka pilnu akordu noslēdzas ceturtā rinda.

Šajā dzejoļu krājumā daba, kas „Biķeri" vēl tinas satrauk-

tu kaislību un jūtu pirmās rīta ausmas krēslā un miglā, la-

sītāju acu priekšā izpeld autora īpatnējās dzejas zelta gais-

mā. Tak nekur šajā krājumā dzeja nepaliek par dabas aina-

vu impresionLstisku ilustrētāju, kā tas bieži gadījās ar As-

pazijas-Skalbes skolas dzejniekiem: autora dzejoļi arvien

patur dzejas prioritātes tiesības.

«Dievišķīgo rotaļu" dzeja izskan jaunā toņu kārtā:

Rokā turot pilnu kausu

Galvā vīna vaiņags zaļš —

Šis dzīves, dzejas un daiļuma prieks bieži skan krājuma

lapaspusēs, l'n ja arī gadās dzejoļi ar «Biķera" drūmo tum-

su, tad viņi ir stipri mazākumā. Blakus šīm gaišām noskaņām

ir dzejoļi ar svinīgu patētiku, kas pati par sevi nav jauna,

tikai «Dievišķīgās rotaļās" tā izskanēja citā veidā. Ja «Biķe-

rī" irautora pārdzīvojumu un iekšējās sasprindzinātības balss,

tad «Dievišķīgās rotaļās" viņa iegūst ārējās pasaules objekti-

vitāti. Atrast tiltu, kas izveda autoru no paša pārdzīvojumu

subjektīvās pasaules ārpasaules plašajā objektivitātē, tam

palīdzēja beļģu dzejnieks Emils Verharns.

Tas, ka taisni E. Verharns atstāja uz Ed. Virzu tādu le-

spaidu — Ed. Virza lasīja ļoti daudzus franču un krievu

dzejniekus, gan modernos, gan klasiķus — ir izskaidrojams

ar zināmu radniecību pasaules skatīšanā: patoss kā dvēse-

les stāvoklis un hiperbola kā izteiksmes līdzeklis vieno abus.
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It kā kāds dieveklis sen senu laiku — baigs

Ar savu milzumu tu aizsniedz debessjumu;

raksta Virza par E. Verharnu; un šī augšana cauri laikam

un telpai raksturo kā vienu, tā otru. Tālab visas lietas un pa-

rādības kā vienam, tā otram kļūst lielākas un dzijākas kā

telpā, tā laikā, iegūstot citus apmērus un citu nozīmi, kaut

arī pēc savas dabas viņas būtu reālas un ikdlenišķīgas. šī jau

simbolistiskā pasaules skatīšana pavedina autoru rakstīt arī

domu dzeju, labs paraugs kurai «Dievišķīgās rotaļās" ir ter-

cines «Ak milzu cilvēce tu lielais mākslinieks". Bet šāda vei-

da dzeja, kurai bieži ir tendences sakust ar citu gara discip-

līnu, ar prātniecību, var nokļūt viņas kalpībā un tādā kārtā

zaudēt savas īstas dzejas vērtību, mazāk atbilst Edvarta Vir-

zas dabai. Intuīcija to pareizi noveda uz citu ceļu, uz episko

dzeju, kur domas ir tikai saistošais cements, kas bieži konsta-

tējams tikai pēc dziļākas analizēs. Bet dzejā ir vēl cits domā-

jošā un vērojošā prāta realizēšanas veids
— satīriskā dzeja;

un viņu mēs arī sastopam «Dievišķīgās rotaļās".

Satīras elementi ir jau atrodami ~Biķerī" nesaudzīgas paš-

analīzes veidā. Bet ja šeit viņi pavīd atsevišķos pantos, atse-

višķās rindās, tad «Dievišķīgās rotaļās" mēs sastopamies ar

īstu satini, vērstu gan pret atsevišķām personām, gan pret

visu sabiedrību. Uz jautājumu, kas autoru, kura dzejā, se-

višķi «Dievišķīgās rotaļās", izskan daudz viegla un rotaļīga

dzīves prieka, varēja pamudināt rakstīt asu un nesaudzīgu

satīru, jāatbild — tas stāvoklis, kuru savā laikā sabiedrības

un laikrakstu, un žurnālu kritika ieņēma pret jauno dzej-

nieku. Ne tikai kreisi noskaņotā prese, kas iesāka asu pole-

miku ar jaunā dekadentu virziena teorētiķiem, bet ari pilso-

nība, atskaitot jaunā dzejnieka cienītājus rakstnieku un lite-

rātu aprindās, tam uzbruka; tas, protams, autoru pamudinā-

ja atbildēt ar vēl asāku ieroci, ar satīru. Apveltīts ar redzī-

gu vērotāja skatu un humoru, tas pēdējo varēja sabiezināt

līdz sarkasmam. Bija arī atnācis laiks, kad ne tikai garīgi
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aktīvā sabiedrības daļa, bet visa tauta tika ierauta asās cī-

ņās un grūtos pārbaudījumos: bija iesācies pasaules karš,

kuram sekoja revolūcijas un jauno valstu dzimšana uz Bal-

tijas jūras krastiem, šajā laikā Edvarts Virza izauga kā

dzejnieks-epiķis un satiriķis! Ceturtā «Dievišķīgo rotaļu"

nodaļa gandrīz visa ir ziedota šiem lielo notikumu un dziļo

pārvērtību bagātiem laikiem.

Pirmais šīs nodaļas dzejolis, veltīts bēgļu laikā 1915. gada

vasarā nejaušas nomaldījušās lodes nošautās mātes piemi-

ņai, ir to reto dzejoļu paraugs, kurus mēs varam nosaukt

par monumentāliem. Monumentālitāte katrā mākslā ir vi-

ņas īpatnējo formu visstiprākā un ilgstošākā valoda. Viņa

paredz lielu vienkāršību, savienotu ar lielu spēku, izslēdz

visu ilustratīvo, stāstošo, allegorisko, saistītu ar zināma lai-

ka moderniem uzskatiem, laiku notikumu tēlošanu v. 1.1. šā-

di darbi brīvi un nesaistīti, smeldami spēku un varenību paši

no saviem avotiem, tad ir arī visilgstošākie liecinieki lieliem

laikmetiem. Un tā ari Ed. Virzas dzejolis «Mātei" savas rit-

mu un formu izteiksmības un kompozīcijas vienkāršības dēļ

ir viens no cēlākiem un brīnišķīgākiem pieminekļiem visas

Latvijas traģēdijai un mūsu bēgļu laikiem — īsts liela meis-

tara darbs.

Jaunie Ed. Virzas dzejas elementi — stāstošais, satiriskais

un plašas objektīvās ārpasaules iekarošana spraigi veidojas

šajā nodaļā: autors iesāk karstu cīņu par dzimstošo nacionā-

lo Latviju. Dzejoļos Tautai, Dzejnieks un bēglis, Zemgalie-

šiem, Velns un internacionālists, Sapnis Ziemsvētku naktī,

Veltījums draugam, Fr. Briedim — šī cīņa spilgti notēlojas

lasītājam. Šajos dzejoļos autors arī savu ārējo formu arse-

nālā iegūst divas jaunas — dialoga un vēstules formu. Plašs

tēlojums ir Valkas Gada tirgus, un uz episkas fabulas pa-

matiem uzbūvēti garāki dzejojumi Feba tiesa un Fauns, pie

kam abi viņi veidoti uz klasiskās Grieķijas mītiem. Episkas

dzejas elementi ir gan saskatāmi ari mazākos Ed. Virzas dze-

joļos, piemēram, ļoti jaukajā Alisīte tumšmatainā.
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Tā «Dievišķīgās rotājas", letverdamas sevi apmēram

10 gados sarakstītus dzejoļus, iezīmē jaunu attīstības posmu

autora dzejā. No asi kontrastainiem un formā ne katrreiz

izlīdzinātiem «Biķera" dzejoļiem «Dievišķīgās rotaļās" autors

sasniedz garīgu līdzsvarotību un nelielos dzejoļos ari vieglu-

mu un grāciju. Līdz ar latvju tautas grūtām cīņām un pār-

baudījumiem izaug un nobriest arī Ed. Virzas dzeja plašiem

vērieniem un lielam stilam. Par to jo gaišu liecību dod viņa

nākošā dzejoļu grāmata «Laikmets un Lira".

Pirmo nodaļu autors veltī Latvijai, par kuru bija tik daudz

cīnījies prozā un dzejā; un pirmais šīs nodaļas dzejolis Ka-

rogs, līdzīgs dzejolim Mātei, ir apbrīnojams sava ritma, har-

moniskā spēka, ainu plastikas un kompozīcijas klasiskās sa-

mēribas dēļ. Abi minēt ir dzejoļi un šīs pašas nodaļas Nakts

parāde ir apbrīnojami ne tikai mūsu, bet ari pasaules lirikas

mērogā. Viņi ir pielīdzināmi labākiem Horaca, Puškina un

Ļermontova dzejoļiem. Kas izceļ Puškina Pravieti, Ļermon-

tova Divi milži, Horaca Excgi monumentum nāciju plašajā

un košajā dzejas dārzā? Tā ir reti pilnīgi reālizētā, apbrīno-

jami daiļā iekšējā forma, proti, kas skan kā stīgas ar brī-

nišķīgi bagātu un patīkamu tembru, kas dzīvi viz noskaņo-

tos toņos, kas ir tik dzidri, ka viņiem cauri var skatīt mūžī-

bu. Tā ir augstākā, jau dievišķīgā formas meistarība!

Lielu gatavību un nobriedumu izrāda visa nodaļa. Pulkve-

ža atgriešanās, Bruņniecības svinīgā sēde, Dzejnieka atgrie-

šanās, Stērstu Andrejam, Kareivju saruna liecina par autora

kompozīcijas lielo dažādību un bagātību.

Nākošās divas nodaļas — veltītas Kurzemei, pareizāki

Zemgalei, un Francijai; pirmā ir autora dzimtene, bet ar

franču kultūru, rakstniecību un mākslu viņu saista dziļas

simpātijas. Katru no šīm nodaļām ievada garāki — pirmo

15, otro 20 oktaves gari ceļojuma apraksti. Ironija un vieg-

lums, ar kādu tas viņos pieskaras Latvijas un citu tautu po-

litiskiem apstākļiem, liecina, ka autors ari garākos dzejoju-

mos jūtas brīvi, un ka ceļojuma nepārtrauktā vietas un vic-
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las maiņa tam kompozīcijas uzbūvē vairs nesagādā grūtības.

~Braucienā uz Kurzemi" Ed. Virza raksta:

...
un laika sprīdī šajā,

Kas visu dievu bērēs pikts grib gavilēt,

Mēs savās atmiņās un pantā liriskajā

Tiem atkal dienas gaismā liekam uzpeldēt,

zīmēdamies uz klasiskās senatnes Grieķijas un Romas die-

viem. Un tiešām Edvarta Virzas dzejā šo antisko laiku dievi

atdzimst tāpat kā visu lielo nāciju klasiķu darbos šo nāciju

renesanses laikmetos, še izpaužas klasiskās senatnes lielā no-

zīme un viņu kultūras iespaids uz jaunās Eiropas garīgo vei-

došanos. Itāliešu renesanse bija tā, kas viņu ievadīja. Un ar

populārākiem itāliešu renesanses dzejas formām, oktāvām,

tereinēm un sonetiem, mēs bieži sastopamies Edvarta Vir-

zīs dzejā, sevišķi ar sonetiem. Šo formu pilnīga pārvaldīša-

na prasa: vienkārt, lielu teehnisku varēšanu, amata meistarī-

bu un. otrkārt, attiecīgu dzejnieka radošā gara struktūru, at-

tiecīgu iekšēju formu. Un tas, ka pie mums bija radusies dzej-

nieku paaudze, kas, lietojot šīs formas, jutās „kā mājās", lie-

ku reizi norāda, ka mūsu rakstniecībā bija iestājies renesan-

ses laikmets. Radniecīgā garīgā struktūra labprāt iekļau-

jas viņas jau iepriekš radītās ārējās formās. Abās «Laikme-

ta un Liras" nodaļās Edvarts Virza arī ievietojis — pirmā,

Kurzemei, 1 dzejoli oktāvās un 7 sonetus un otrā, Francijai,

— i dzejoli oktāvās un 11 sonetus.

Tas, ka Ed. Virza savu dzejoļu krājumā veltī Francijai ve-

selu nodaļu, ir izskaidrojams ne tikai ar to, ka viņi gadu no-

dzīvo Parīzē, bet galvenā kārtā ar tām simpātijām, kuras

tas jūt pret visu romānlsko. šīs viņa simpātijas atbalsta arī

viņa kundze, dzejniece Elza Stērste, ļoti karsta franču kul-

tūras cienītāja. Tas viss tikai stiprināja Ed. Virzu tajā cīņā

par jaunu stilu mūsu dzejā, kurā tas ņēma ļoti dzīvu dalību.

Un kausu pacelsim pret debess tālēm klajām

Ar vīnu iegūtu drupām antiskajām —
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raksta viņš nodaļā «Sevī"; viņa sirdī, kas ,4t kā parks, kas

senlaicīgs un vecs", dzīvs viss klasiskās senatnes Olimps. Un

Edvarta Virzas dzejā tas atdzīvojas tāpat kā daudzu Eiro-

pas nāciju rakstniecības viņu klasiku laikos. Bet ne tikai sen-

grieķu un romiešu pasaules uzskatu simbolu lietošana

Ed. Virzas dzeju tuvina klasicismam, — visa Virzas dzejas

struktūra ir tāda pat kā visu citu nāciju dzejniekiem klasi-

ķiem. Kā uz vienu no pilnīgākiem šajā nodaļā jānorāda uz

aleksandrinietī rakstīto Vēstules fragmentu, kurā autors ar

apbrīnojamu vienkāršību, panta muzikalitāti un virtuozitāti

tēlo to, kā pavada uz laukiem ziemas dienu. Tie, kas vēlētos,

salīdzinājuma labad, varētu izlasīt Horaca pirmās grāmatas

IX odu Vīdēs ut alta stet nive candidum vai Puškina Ziemas

rītu, vēršot galveno uzmanību uz iekšējo formu. Autors arī

skaidri apliecina īstās lielās formas — nevis technikas un

ārējās virtuozitātes — prioritāti, teikdams:

Ja dzejnieks nesēdēs stings kabinetā slēgts.

Pēc formas meklējot, Gdz sveic to saules lēkts —

Par katru izveidoto dzejoli vai tipu

Jau nākošs gadu desmits pārvilks pāri strīpu.

Šo iekšējo formu autors meklē visos virzienos, ņemdams

vielu arī no dzīves negatīvām pusēm, piemēram, redzēdams

dzejolī Dieva pilsētā mākslas vērtību necienīšanu un garīgās

dzīves bālumu.

Abās pēdējās dzejoju krājuma nodaļās ~Eross" un ..Miers"

autors ievada lasītāju tajā intimo jūtu pasaulē, kur agrāk

plosījās kaislības un vētras. Nevis viņas tagad valda dzejnie-

kā.

Bet himnās cēlnopietnās dievīgos spēkus

Uz liras stingrstīgotās slavēt man būs,

grieķu Mūzas garā mazliet patētiski saka dzejnieks nodaļas

„Eross" pirmajā dzejolī, turpat atvadīdamies:

Ardievu nu dievišķas rotaļas manas!
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Cik vērīga un maiga, — nevis vairs trauksmaina un kaislī-

ga — ir kļuvusi dzejnieka Mūza, to liecina rindas:

Man bail, ka netrūkst mīlas tavas

Daiļaudums caurspīdīgs un maigs...

«Nu miers un saskaņa" valda dzejniekā,kā viņš to apliecina

savos šīs grāmatas visskaistākajos sonetos Vakarā un So-

ncts. Ciešā sakarā ar šīm dzejnieka iekšējām pārvērtībām

pārveidojas ari dzejas iekšējā forma: ~Laikmeta un Liras"

dzejā Virza jau nonāk līdz klasiskai skaidrībai un cēlai no-

pietnībai. Tā autorā aug un veidojas ne tikai cilvēks, bet, kas

še Ir galvenais, ari dzejnieks. Dzejoļu krājums «Laikmets un

Lira" ir ne tikai augstākais punkts Ed. Virzas dzejnieka at-

tīstības gaitā, l»ct arī skaistākā dzejas grāmata mūsu lirikā!

Nākošajā dzejoļu krājumā ..skaidrība" letilpst divas dze-

joļu nodaļas un divas poēmas: Ariadne un Dzejas māksla.

Pievērsīsimies lirikai, atstājot poēmas viņu visu kopīgai ana-

līzei.

«Skaidrības" lirika ieved mūs jaunā Edvarta Virzas dze-

jas pasaulē. «Laikmeta un Liras" pēdējā dzejolī autors saka:

Lai pants man, stila šķēršļus veicot,

Kā latīniskā bronza skan.

Latīniskā bronza īsti latīniski var skanēt tikai savā pasau-

lē. Un tāpēc Virza, tāpat kā savā laikā Pušklns, stipri nosvēr-

damies uz romāņu tautu formu valodas pusi, tomēr palika

par krievisku dzejnieku, tā ari Ed. Virza palika par latvisku.

Un «Skaidrības" pirmā nodaļā sakopotos dzejoļos autors jau

pievēršas tīri latviskai pasaulei dzejoļos Doma baznīcas ba-

lāde, Pavasars, Zaļie bērzi, Latviešu zemniekiem, Atmošanās,

Zaļais karogs, Jaunsaimniekiem, Muižnieka žēlabas, Zemnie-

ka prieki un citos. Ari pašam pantam ir cita skaņa. Ņemdams

vielu no lauku dzīves un darbiem, Edvarts Virza uz reizi sa-

vu dzeju pietuvina latviskai pasaulei, jo nekur latviskais nav

tik tīri saglabāts kā uz laukiem.
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Dzejoļu krājumu ievada Doma baznīcas balāde, veltīta

naktij, kad latvju dainu kārtotājs Krišjānis Barons zārkā bi-

ja novietots katedrālē un kad latvju rakstnieki stāvēja goda

sardzē, šīs balādes divreiz četru trochaju metrs zināmā mē-

rā atgādina tautas dziesmas, tikai garās, astoņu trochaju at-

skaņotās pārrindas iegūst citu — svinīgu — raksturu. Visai

interesanti pēc savas formas ir daktilī rakstītie dzejoļi ar

trīsbalsienu atskaņām, interesanti tālab, ka viņu iekšējā for-

ma tiem piedod savu īpatnēju nokrāsu. Lasītājs kā caur ma-

ģisku kristallu, ietvertu citā stilā, redz mūsu laukus, viņu da-

bu, ļaudis un darbus. — Blakus šai fenomenālas ārpasaules

skatīšanai, autors šajā nodaļā dažus dzejoļus ziedo domu un

mūžīgo jautājumu dzejai. Dzejnieks iznīcības un baigās pus-

nakts tumsas biedus pārvar ar gaišu domu un pārliecību dze-

jolī Cilvēks.

Bet izmisumā krist lemts nava manam garam

Jo esmu bijis es, un esmu es un būšu.

Gandrīz visu grāmatas otro nodaļu autors veltī iemīlētiem

tematiem: Marsam un Venerai, „kas manā ceļā staro", saka

viņš par sevi dzejolī «Prologs poēmai".

Atskaitot dažus asprātīgus un vieglas grācijas pilnos al-

buma dzejoļus, pārējo lielākā daļa ir veltīti daiļai dāmai Ali-

zandrai un savā veidojumā atgādina reizē vieglo un daiļo,

nianšu bagāto, intimo dvēseles pārdzīvojumu lielmeistaru

Puškinu. Tikai autoram nav Izdevies tik viegli kļūt pāri tam

kas viņu saistījis stiprāk, kā viņš pats to vēlējies. Tālab Puš-

kina iekšējā forma Ed. Virzām kļuvusi par ārējo, bet lek-

šējās formas vietā stājas pats pārdzīvojums, še var atgādināt

Oskara Uailda paradoksu, ka visi slikti dzejoļi ir radušies

no patiesām jūtām, še nevar runāt par Ed. Virzas sliktiem

dzejoļiem, bet gan Osk. Uailda teicienam dot pareizu tulko-

jumu, ka dzejnieks tikai tad sasniedz augstākās galotnes,

kad pārdzīvojums — jūtas — ir atradis dzejā savu iekšējo
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formu. Pie ļoti laimīgiem šajā nozīmē jāpieskaita soneti Kad

dāmu šo, ko dievinu..., Kāds mākslinieks ar kvēlu dailes al-

ku, Uz dienām tām iet bieži domas manas, aleksandrinietī

rakstītā Epitāfija, bet sevišķi daktilī rakstītais Ardievas ar

skumjo atziņu:

Jūtu, ka negaidot sirdī rudenis ienācis man — un vieglais,

grāciozais Novēlējums.

1933. gadā parādās pēdējais Ed. Virzas dzejoļu krājums

«Dzejas un poēmas". Tas iesākas ar satini. Apstākļi, kas pa-

mudināja Edvartu Virzu rakstīt satirisku dzeju, bija gan ci-

tādi kā «Dievišķīgo rotaļu" laikā. Tad, kad Latvijas valsts

tikko veidojās, radās viņai naidīgi spēki, kas vienas šķiras

virskundzības vārdā centas sapludināt Latviju ar chimēris-

ko internacionāli. Tagad šī garīgā un politiskā slimība bija

jau pārciesta, bet Latvija iesāka iekšēji sirgt: parlamentā-

risms, partiju cīņas, biežās valdību maiņas, koalīcijas sav-

tīgu, materiālu labumu vārdā, neizpildāmu solījumu došana

un ari reāli iespējamo neturēšana, demagoģiska aģitācija,

nekulturāli un bieži nesolīdi avīžu polemikas paņēmieni —

viss tas veicināja tumšu veikalu, nepatiesības, iedzīvošanās

kāres, garīgu vērtību nicināšanas un citu ļaunu parādību

ieviešanos valsts un sabiedrības dzīvē. Tas viss nebija ap-

slēpts Ed. Virzas skatam tamdēļ, ka, pēc savas dabas sabied-

risks, tas kā zemnieku savienības biedrs ņem dalībuari valsts

un sabiedrības dzīvē. Tā viņa asos pantos izveidojās tā laika

deputātu, liberāļu, redaktoru kollektīvtipL īsā sešrindu dzejo-

lī tas definē tā laika preses ģenealoģiju un spilgtā ainā no-

tēlo, kas notiek kafejnīcā, kur atskan sarkastiska balss:

Uz priekšu, blēži, jūs, un perēti un šķilti,

Pēc ilgām nedienāmjums saule atmirdz silti.

Tur kombināciju bagāts līders, tur baņķieris, kas ticis uz

augšu ar bankrotu palīdzību, tur izlaidīgas namamātes un

resns avīžnieks.
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Kā valzivs milzīga caur cigārdūmiem lien; tur literāti sēž,

kas

Par mākslu kaislīgāk mīl mākslas politiku.

Bet tiesātāja satīra paredz noteiktus ideālus kuru vārdā

jānotiek tiesāšanai; un tos Ed. Virza dod divos dzejoļos: Dze-

ja un dzejnieks un Tautas uzdevums. Pēdējā autors šo ide-

ālu jautājumu nostāda Joti plaši. Visu sagrauj laika zobs: viņš

gājis pāri pat visvarenākām pagātnes tautām, bet pāri pali-

kusi māksla. Tālab latviešu uzdevums — norobežoties:

Mums sargāt robežas, kas stiepjas neredzamas, lai varētu

iet paši sava «skaidra gara gaitas". Un autors pareizi saka,

ka mūsu tautas gars neslēpjas tikai tautas dainās vai pils-

kalnos bet mūsu dvēselēs:

Tur mūžu vairāk vēl kā senos pilskalnos.

Un tālāk autors izsaka visai interesantu domu:

Bet latvju gars tik tad nāks savos dienas vidos,

Ja atsvabināts tas par krāšņu dzīvi lidos,

Kur bagātība let ar garu roku rokās.

Tā Ir drīzāk klasiskās pagātnes un latviskās pasaules uz-

tvere un nevis nabadzību slavinoša kristiānisma vai sociālis-

ma doma. Un te autors jau 1933. gadā izteic to, kas notika

pēc gada:

Bet krāšņu dzīvi mēs un krāšņu garu gūtu

Tik tad, ja saiminleks īsts mūsu zemē būtu.

Satīrā Dzeja un dzejnieks autors runā par dzejnieka uzde-

vumiem un uzliek dzejniekam lielu un svarīgu misiju:

Kas tautu nepestī, tas nevar pestīts kļūt.

Tik ilgi dzīvojam, cik Ilgi dzīvo tauta,

Kā elpot mums, kad tai ir elpa cieti rauta?

un dažas rindas tālāk:
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Jo dzejai nākamai būs tādu darbu dot,

Kas it kā altārs cēls spēj tautu apvienot.

šajā nodaļā vēl ietilpst dzejoļi, kas pēc sava satura nav sa-

tīriskā dzeja, bet pēc savas formu valodas labi viņā ieskan;

lietojot vecu apzīmējumu, tā ir galma dzeja.

Katrā valsts organismā ir vai nu tieši galms, vai valdošās

aprindas, ir diplomātu korpuss un sava oficiālā valoda; un

daudzi dzejnieki ir stāvējuši tuvu šim aprindām. Tāds ir bi-

jis lielais vācu dzejnieks Gēte, kura dzīve cieši saistījās ar

Veimaras galmu, krievu ķeizara galmam bija pieskaitīts

Puškins. un Romā Horacs ir bijis draudzīgās attiecībās ar

ķeizaru Augustu. Jāapliecina, ka šajā žanrā pie mums Ed-

varts Virza ir vienīgais, kas izpratis so stilu un devis arī ļoti

jaukus paraugus, piemēram, ~Bīskapam Albertam", nāko-

šās nodaļas dāvinājumu virknē zem kopējā nosaukuma «Vel-

tījumi" un krājumā «Skaidrība" Zigfrīdam Meierovicam.

«Dzeju un poēmu" otrā nodaļa saucas «Eross un daba".

Autoram viņi bieži saplūst kopā: daba un viņas valoda kļūst

par jūtu izteicēju. Un romantisko jūtu avots tam ir neizsīk-

stošs, tikai mainās vārdi: Alizandrai, Andžeiikai, Olivijai skan

te kaislīgie, te maigie dzejnieka panti; tiešām brīnišķīga li-

rika, kurā viss ir pārvērties dzejā, še vairs nejūt pašas dzī-

ves pārpalikumu. Autora dzeja nav veltīta kā Dantem

Aligieri vienīgai un mūžīgai. Viņš var arī nežēlīgi pateikt:

Kur vītums, tur nav palikšanas

Vairs bezbēdīgai cikādei —

un pie reizes vēl untumaināk:

Tu, kurā viss tik tīkams bij un kairs,

Kas liki tik daudz dziesmām mani virdēt,

Nu negribu es tevi redzēt vairs,

Es negribu pat tavu balsi dzirdēt.

Autora lekšējā nomierināšanāsšajā dzejoļu krājumā gāju-

si vēl tālāk; viņa patētikas vara zvani un skaļās fanfares
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vairs neskan tik vareni — visskajāki viņi ir pirmajā nodaļa

«Satiras", — bet toties dzejas tembrs kļuvis dzidrāks, dzi-

ļāks un maigāks. Ar autora 50 gadiem vēl nejūt viņa dzejas

avotu izsīkumu. Viņa kļuvusi pilnīga savā formu bagātībā

un izteiksmes līdzekļu virtuozitātē. Par pēdējo skaidru liecī-

bu nodod mazie dzejolīši, adresēti kundzei, meitai Ama-

rillis un svaiņa meitai Violetai.

Atsevišķā nodaļā «Mūžīgais un mūžīgie" ir izdalīti 12 so-

neti, veltīti grieķu Olimpa gaiveniem 12 dieviem un dievie-

tēm. Tos laikus, kad seno grieķu ticība vēl bija un veidoja

grieķu dzīvi un kultūru, kad viņa vēl bija neizsmelta viela

mākslai, no mūsu — šķir vairāk kā divi tūkstoši gadu. Mēs

zinām, ka šai klasiskai pasaulei uzgūlies pāri kristīgās ticī-

bas slānis, kas savā laikā centās pilnīgi izskaust šo, kā kris-

tiānisms viņu sauca, pagānu ticību un kultūru. Un tomēr šis

Olimps un viņa radītā pasaule atdzima itāliešu renesanses

gadu simteņos, tad, kad kristīgā ēra radīja savus viskrāšņā-

kos darbus, šie sengrieķu dievi atdzima ne kā ticība, bet

mākslā. Kad pēc viduslaikiem Eiropā sāka plūst spēcīgi

jaunradīšanas avoti, grieķu un romiešu māksla jaunajiem

kristīgajiem māksliniekiem deva nemirstīgus, nepārspēja-

mus paraugus. Un tā grieķu un romiešu kolonnas un fronto-

ni, tēlniecība un glezniecība, dzeja un proza kļuva par atda-

rināmu ideālu daudziem gadu simteņiem ne tikai itāliešiem,

bet arī citām jauno laiku nācijām. Bet vai tālab, lai godinā-

tu Dzevu jeb Jupiteru, Heru Jeb Dianu? Nē, viņi rotāja Kris-

tus, svētās Marijas, Svētā Gara, Kristus apustuļu dievna-

mus, jo renesanses laikos aktīvā un vadošā bija kristīgā ti-

cība.

Ja Edvarts Virza Sengrieķijas dieviem dzejoļu krājumā

veltī savu nodaļu, tad viņš to nedara ne kā sengrieķu ticī-

gais, ne arī kā kristīgais, un ja viņš liek viņiem ņemt dalī-

bu savā un mūsu tautas dzīvē: Bakchusam:

Tad liec, lai gaiši iet mums pāri saules grieži
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Un varam zināt mēs, ka esi labvēlīgs

Tu mūsu tīrumiem, kur rudzi aug un mieži,

Merkuram:

Un tavā vārdā nu lai saukts top vienīgais

Sen dienām gaidītais, pilns apskaidrotu dzinu,

Gads tūkstots deviņsimti astoņpadsmitais,

Kad gaiss tu atnesi mums dievu tēva ziņu.

Afroditei:

Tai maigai daiļavai, kas ļoti tīkas man,

Dod savu skaistumu kā šodien tā arvienu.

Prozerpinai:

...
un iesoļošu gurds

Es tavā valstībā caur ziloņkaula vārtiem,

tad viņš to dara, šiem dieviem atdzimstot mūsu mākslā, mū-

su rakstniecībā.

3. EPISKĀ DZEJA

Ir dabīgi, ka Ed. Virza kā mūsu dzejnieks klasiķis ir rak-

stījis arī poēmas, jo poēmas tāpat kā traģēdijas ir visai rak-

sturīgas taisni klasisko laikmetu līdzgaitnieces. Kā vienas tā

otras prasa no dzejnieka stipru un kupli veidotu iekšēju for-

mu. Bet taisni klasiķu laiks ir tas, kad šī formas sajūta ir

visspilgtākā. Poēma kā epikas forma paredz labi izdomātu

un izveidotu fabulu, un ja viņu bieži un labprāt saista ar tau-

tas teikām un teiksmām, tad tas vien jau norāda, ka poēmai

grūti asimilēt dzīves tiešamību, ka viņai nav nekā kopīga ar

naturālismu. Bet deviņpadsmitais gadu simtenis un sevišķi šī

gadu simteņa pirmās puses franču rakstnieki bija radījuši

tendenci nojaukt robežas starp atsevišķām rakstniecības no-

zarēm, šī tendence izvērtās par plašu kustību ari ārpus Fran-

cijas robežām, un tā radās liro-eposl kā, piemēram,



126

~Jevģenijs Oņegins", liro-drāmas kā, piem., Baironam un

liro-drāma eposi kā Volfganga Gētes .jausts". Ari Edvarts

Virza labprāt komponēja savas poēmas, sevišķi sākumā, pie-

jaukdams tām klāt liriku.

1925. gadā Ed. Virzām iznāk „Poēmu" grāmata, kurā ie-

vietoti 8 isāki un garāki darbi, sarakstīti starp 1920. un

25. gadiem. Tad dzejoju krājumā ..skaidrība" ir ievietotas

2 poēmas un krājumā „Dzejas un poēmas" ari 2 — kopskaitā

12 poēmas.

1920., savā laulibas gadā ar dzejnieci Elzu Stērsti, tas sa-

raksta poēmu Marselīne Nevermor, kas kopā ar Bretaņas le-

ģendu, L'esprit nouveauz un poēmu Zvans pieskaitāmas

franču kultūras iespaidu ciklam. Un ne tamdēļ vien, ka pē-

dējo triju poēmu notikumu vieta ir Francija, bet ari tālab,

ka iekšējā formā jūtama franču kultūras un franču dzejas

ietekme. Un visstiprāk taisni pirmajā, Marselinē Nevermor,

kaut gan tās darbības vieta ir Rīga.

Mēs zinām, ka dzejnieks tuvu pieskāries franču dzejai un

rakstniecībai, un, ņemot vērā to, ka šis poēmas nosaukuma

nesēja ir viņa toreizējā līgava Elza Stērste, kas ari ir dziļa

franču kultūras cienītāja — ir saprotams, ka šo poēmu izne-

sis franču gaumes, smalkuma un elegances vilnis. Pati Mar-

selīne Nevermore kaut gan pariziete, bet ir latviete, kas ie-

braukusi Rīgā. Dzejniekam, kas atnācis pie viņas viesos, tā

saka:

...
Vai nava vieglprātīgs

Šo gleznu žanrs ar marķīzēm un ganiem

šai laikmetā? Bet laimīga es še,

Sals istabās, kur Fragonars, Buše.

Ar šo Fragonara un Buše galanto markīžu un Arkadijas

ganu pasauli, franču mūzikas rondo un menuetiem un viņu

saldo romantiku ir piesātināts ne tikai
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... poētiskais pālais d'or,

Kur mita Marselīne Nevermor,

bet arī pati poēma. Viņa visa ir dzejiskas lirikas cauri dves-

ta, un kā liriskai poēmai fabula tai ir tikai iezīmēta. Arī me-

lodiskais pants kontūras neiezīmē asi, bet sapludina dzejis-

kā romantisma mlgliņā. Var just, ka, rakstot šo poēmu, au-

toru nav vadījis viņa bieži mazliet ironiskais prāts, bet viņš

to sacerējis

Ar sirdi trīcošu un cirstu pušu,

No viņas vārdiem noreibušu.

Arī piecpēdu jambā un oktāvās ir uzrakstītas abas vidus-

laiku poēmas Bretaņas leģenda un Zvans un poēma L*Esprit

nouveaux. Starp pirmām abām ir līdzība ne tikai viņu vielā,

ņemtā no bruņnieciskās viduslaiku Francijas, bet arī pašos

abu poēmu sižetos. Kā vienā tā otrā, mīlētāju pāri Lauru un

2iljenu pirmā un Blanšmenu un menestreli otrā, izšķir lik-

tenis: pirmā poēmā Žiljens paliek neuzticīgs Laurai, bet Zva-

nā Blanšmenas tēva bargums un pašas Blanšmenas zvērests

doties klosterī. Bretaņas leģenda uzrakstīta 1923./24. gados;

otrā, pēc panta spriežot, vēlāk, starp 1925. un 1933. gadiem

Poēmas Zvans oktāvas ir gatavākas, veidotas ar lielāku meis-

tarību un, varbūt, arī mīlestību. Vispār par Bretaņas leģen-

du var teikt, ka autoru vairāk ir saistījusi pati leģendas fa-

bula kā poēmas iekšējā forma, un šajā ziņā to var zināmā

mērā pielīdzināt Ļermontova poēmai IzmaiTs-Bej's vai

Spāniešiem, kas iekšējās formas ziņā nav tik stipras kā tā

paša autora Dēmons vai Mclri. Citādi tas ir ar poēmu Zvans:

kā četrās ieskaņās, tā divdesmltastoņās pašas poēmas oktā-

vās ar savu saskaņoto, stipri būvēto, iekšējo formu neat-

slābstoši pievelk lasītāju.

Kas Ed. Virzu Ir saistījis pie šiem tematiem? Pats autors

atbild uz šo jautājumu poēmas Zvans leskaņā:

Daudz stiprāki, kad laiks uz rietu trauc,

Mūs senas balsis viļina un sauc.
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Tuvojoties 50 gadiem, viņš sajutis sev tuvu šis „senās bal-

sis". Kā mūsu mīlestības liriķi viņu saistīja nostāsti:

.. .par diviem mīlniekiem,

Kas maldījās pa tumšiem mīlas ceļiem;

un bez tam abās poēmās spēlē lomu katoliskais Dieva mātes

kults. Un šim kultam, kas arī cieši saistīts ar Francijas dze-

ju un kultūru, Ed. Virza veltī savā dzejā daudz rindu. Tagad

mēs labāk sapratīsim, kālab autors apstājies taisni pie šiem

tematiem. Ed. Virza poēmās neienes kādu modernu domu

vai ideju: viņš šos nostāstus veido viduslaiku naivā vienkār-

šībā un nopietnībā. No Marselines Nevermor abas poēmas at-

šķiras ar to, ka tajās nav, atskaitot poēmas Zvans ieskaņu,

lirikas elementu: viņas būvētas uz tīras epikas:

Gluži citāda pēc sava gara, lai gan ari rakstīta pēc pēdu

jamba oktāvās, ir poēma Jaunais gars — L'Esprit nouveauz.

Še autors par vielu ņem ne tikai mūsu moderno pasauli, bet

pat vairākkārtīgi kāpinātu nākotni, še kā pretstatus viņš no-

stāda melnā frakā un cilindrā tērpto L'Esprit nouveauz un

Notre-Darne katedrāles Dievmāti, šis L'Esprit nouveauz sa-

vā lidmašīnā pārvar ne tikai lielus atstatumus telpā, bet ari

laikā kā Uelsa laika mašīnā. Viņš parāda dzejniekam nākot-

nes techniku kvintesencē: satiksmes ķermeņi sasnieguši tā-

du ātrumu, ka

Tik ātri laisties nespēj gaismas stars.

No neskaitāmiem lidmašīnu motoriem

Bij šņākšana pa labi un pa kreisi; no ārprātīgā ātruma

Nav tautu vairs, tik cilvēce še kust.

L'Esprit nouveaux ieved dzejnieku tur, no kurienes izriet

visa šī kustēšanās it kā kādā pirmo kustinātāju zālē

... te skats

Uz brīnumainām mašīnām man krita,

Kur griežas dīvaini pie rata rats.
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Viņš ved dzejnieku „caur zemes auksto sirdi", kur tas saredz

..
.visas idejas un plrmveidus,

Kas spoguļojas pasauls lesākuma.

Okeāni Ir savaldīti ar lieliem dambjiem. Bet dzejnieks visur

meklē Viņu:

Ne jums es ticu, ne ar troksnim šim,

Man Notre-Dame/s zvani ausis dirn —

un L'Esprit nouveauz uz jautājumu: kas viņš ir, atbild:

Es spēcīgais un vecais torņu jaucējs,

Es ķirmis, kas mīt mūžu pamatos,

Es nemitīgs un skaļš uz priekšu saucējs.

Caur mani, no kā nolaists māņu pūrs.

Nu telpā uzkurts dumpja ugunskurs!

Viņš sola dzejniekam „mūžus zvaigžņainus" „par vienu aug-

stu dziesmu" tam par godu, un pazūd, kad dzejnieks atsakās

to sacerēt. Dzejnieks atmostas slims un redz sev blakus kā

kopēju Notre-Dame katedrāles svēto Dieva māti. Viņa saka:

Tas nebij ģēnijs svešs ar Jaunu gribu,

Bet cilvēks, kuru pārņēmis ir prieks

Viscaur! Izprast manu bezgalību,

lai galu galā to noliektu

Xi baltu liliju pie manāmkājām.

Atrisinājums īpatns: L'Esprit nouveauz nav bībeles ļau-

nais gars, nav ~Kausta" cilvēku pazudinātājs Mefistofelis,

bet cilvēka atziņu kārais un pētošais prāts, kas iedomājies

vairāk, kā viņš to drīkst: prasīt priekšroku sev, kur viņa pie-

der dievībai. Ideja un fabula ir interesantasun saistošas. Au-

tors, šķiet, ari viņām vairāk uzticējies kā kompozīcijai un

dzejas vērtībām.

Poēma Ariadne stāv tuvu šai grupai un ir it kā pāreja uz
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nākošo, kuru viela jau tīri latviska. Kaut gan sižets ir ņemts

no Rīgas inteliģences dzīves, bet kā poēmas vārds ir ņemts

no klasiskās senatnes, tā viss poēmas noskaņojums ir kla-

sisks. Tikai poēmas varone nav klasiskā Ariadne, kas izved

Tezeju no labirinta, bet gan pati nomaldās savu jūtu sānce-

ļos, šī Ariadne ir gandrīz vienīgā darbojošās persona, ja ne-

skaita mākslinieku Krelsleri, kas parādās noveles beigās un

precēto Ariadni

... viegli pārmāca un atpakaļ ved ostā.

Savā ziņā par mistisku darbojošos personu var uzskatāt gan

mākslinieka Krelslera gleznoto, gan Zemgales laukos Ariadni

vajājošo āzi, kas viņu „saista dīvaini".

Pārējās, atskaitot didaktisko poēmu Dzejas mākslā, ievada

lasītāju vai nu lauku sētā, kuru autors tik brīnišķīgi aprak-

stījis Straumēnos, vai mūsu sen vēsturē.

Trīs dzejojumus apmēram no 100 līdz 200 rindām garus

nevar uzskatīt par poēmām ar Izveidotu fabulu; tās ir drī-

zāk plašas Inu episkas ainas. Pirmā, Bēgļa atgriešanās, ar

dziļu dabas izjūtu tēlo kara laikos savu sētu pametušā bēgļa

atgriešanos laukos.

Otrai — Jēkabam Stiprajam ir līdzīgs temats:

Tērpis drēbēs noplēstās un vecām kurpēm kājās

Pēc bēgļu gadiem brauc nu Jēkabs Stiprais mājās.

Bet viņš neatgriežas viens:

Tam divi dēli līdz, un nezudīs tā cilts.

Ar lielu māksliniecisku spēku autors pirmā ainā tēlo tās sa-

jūtas, kuras pārņem Jēkabu Stipro, apstaigājot savu saim-

niecību. Otrā — to pašu Jēkabu Stipro pēc daudziem gadiem

jau gluži sirmu, pusdienas tveices noreibumā pļaujam kvie-

šu lauku. No karstiem saulesstariem to ķer trieka, un

Guļ, zemi paņemdams par gultu, Jēkabs Stiprais.
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Pēc savas iekšējās formas šī no trim ir visstiprākā, vislabāk

lauku dzīvē ieskanējusī aina.

Trešā — Pavasara poēma tēlo dzejnieka izbraukumu lau-

kos siltā aprīļa dienā un tur improvizētās ūdensputnu medī-

bas, braucot pa pavasara paliem. Pēc savas iekšējās formas

šis tēlojums atšķiras no iepriekšējiem ar to, ka viņš nebūvē-

jas tik daudz uz mūsu lauku dzīves elementiem, cik uz pasto-

rālām un dievišķīgām rotaļām Fragonara un Buše garā:

Kā likās dienvidos, kur mūžīgs vīna stīgājs

Mūs snaužot aizvedīs nu vilnis paklausīgais.

Un Dianas parādīšanās ar medību suņiem mums jau gluži

skaidri atšifrē tos elementus, uz kuriem ir būvēta šī medību

aina.

Ļoti augsti kāpināta vērtība ir Ed. Virzas poēmai Hercogs

Jēkabs. Temats pieder mūsu vēsturei, lai gan vēl ne visai

sen arī mūsu zinātniekiem bija iepotēta doma, ka zemes vēs-

ture pieskaitāma tai tautai vai nācijai, pie kuras pieder val-

došais nams. Vai no spāniešu vēstures ir izslēdzami tie gadu

simteņi, kad tur valdīja goti, vai Kārļa Lielā laikmets ne-

pieder Francijai, Hohenštaufenu — Itālijai, Rurikoviču —

Krievijai un t.j. projām. Visos šajos un daudzos citos gadī-

jumos ari vēl tagad, kad valdnieki cēlušies no sveštautiešiem,

zeme dzīvo savu vēsturi; — izņēmums, protams, ir gadījumi,

kad mainās paši zemes iedzīvotāji. Arī Latvijas vēsture ir

nepārtraukta, kopš latvieši dzīvo savā zemē. Ja ir bijuši lai-

ki, kad tiem bija jāpanes citu tautu virskundzība, tad tomēr

iekšējie vēsturiskie procesi, psīcholoģiskie, garīgie un arī fi-

zioloģiskie ir turpinājuši savu attīstības gaitu, un, kad atnā-

ca attiecīgais brīdis, nācija jau bija nobriedusi, lai saņemtu

savās rokās ari augstāko — valsts vadību.

Hercoga Jēkaba laikmets bija salīdzinot laimīgs kā Zemga-

lei, tā Kurzemei. Franču galma viesošanās Jelgavā, teātris

un opera, tēlojošās mākslas, kā arī vēlāko laiku Rastrelli

celtnes Jelgavā un Zemgalē, Severina Jensena celtā akadē-
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mija — viss tas ir palīdzējis izveidoties Jelgavā un Zemgalē

savai latviskās kultūras skaņai, kas konstatējama ari Zem-

gales tautas tērpā. Taisni šo laiku Ed. Virza izmantojis kā

vielu savai poēmai.

Taču izšķirošais, protams, ir mākslas vērtības jautājums.

Un taisni iekšējā forma šai poēmai ir reti stipra un pilnīga.

Labi izdomāta fabula tikai pastiprina viņas iespaidu. Tas

pats ari sakāms par atsevišķiem kompozīcijas momentiem

un par daļu samēriem: še visur valda liela harmonija. Pa-

ņemdams par vielu hercoga Jēkaba laikmetu, autors ir pra-

tis viņu labi sakausēt ar iekšējo formu, kas katram mākslas

darbam piešķir lielu burvīgumu. Vieglais un graciozais alek-

sandrinietis šajā poēmā iegūst vajadzīgo svarīgumu un no-

pietnību un kā dārgakmens lauž sevi tā laika sadzīves un

kultūras krāsainos starus; cauri viņam var labi sajust pļa-

vās ieslīgušās un ūdeņiem bagātās Jelgavas dabu un Rundā-

les un lecavas apkaimi. Poēmas dramatiskais moments ir

hercoga Jēkaba cīņa ar vietējo muižniecību. Spraigākā sazvē-

restības momentā, kad sazvērniekiem ir jārealizē savs her-

coga Jēkaba nogalināšanas plāns, iejaucas latviešu zemnieki,

siena vācēji, un izglābj hercogu. Tā šī poēma iegūst dziji sim-

bolistisku, sabiedriski ētisku nozīmi: nevar valdīt sveša šķi-

ra pār tautu, ja viņa ignorē šās tautas intereses, ja viņa at-

sakās sakust ar to par organisku vienību. Kā tas noticis ar

daudzām tautām, tā ari pie mums no šīs plānās virskārtiņas

kā no parazītiem tautas veselīgais organisms ar laiku atbrī-

vojas.

Līdzīgu tematu, tikai šoreiz ņemtu no Latvijas senvēsturēs,

Ed. Virza Izmantojis savai pēc apmēriem daudz lielākai poē-

mai Karalis Nameitis. Tos laikus, kad par latviešu atseviš-

ķām tautām, zemgaļiem, kuršiem, sēļiem, latgaļiem, tālaviem,

valdīja latviešu virsaiši, reges un nevis reguli — cilšu vecā-

kie, kādi bija Gallijā, Gezaram to iekarojot, — atdala jau

tik daudzu gadu simteņu migla un tik liels noteiktu vēsturis-

ku ziņu un dokumentu trūkums, ka viņi mums tēlojas stipri



133

romantiskā gaismā. Šo laiku politiskās un garīgās dzīves aina

mums nav tik skaidra kā hercoga Jēkaba laikā. Tālab ari

Ed. Virza, nejuzdams zem kājām tik stingru pamatu, kā rak-

stot Hercogu Jēkabu, Karaļa Nameiša fabulu un atsevišķās

epizodes būvējis daudz romantiskāk, pamatos pieturēdamies

pie tām nedaudzām skopām un reizē neskaidrām ziņām, kas

(hronikas ir saglabājušās par Nameltl un viņa laiku. Vir-

saiša Nameiša laiks Latvijā bija tas pats, kas XII un XIII g.

simteņi Eiropā, kad Francijā un Vācijā tautu kultūra ar vi-

ņas feodālo iekārtu, trubadūru un spēlmaņu dzeju nomainī-

jās ar Jaunu — nācijas ēru un rakstniecību jau burtiskā no-

zīmē. Zemgale vēl vienīgā bija saglabājusi savu neatkarību

un varonīgi cinijās ar uzmācīgo uzbrucēju varu.

Pamatos virsaiša Nameiša liktenis ir dziļi traģisks, un tā-

du to ir ari uztvēris savā poēmā Ed. Virza: Nameltls cīnījās

par kultūras tipu un iekārtu, kuru vēsture jau posās nomai-

tāt ar jaunu. Virzas tēlojumā Nameltls cenšas gan uzminēt

vēstures nodomu un grib apvienot Latviju vienotā un stiprā

valsts organismā, bet sastop atsevišķu cilšu valdnieku pre-

testību. Nameitis Ir varonis un patriots; viņš nevarēja sa-

mierināties ar Zemgales pakļaušanu svešai varai un cīnījās

par Zemgales brīvību Gdz pēdējam elpas vilcienam. Lai jo

reljefi pasvītrotu šo Nameiša gatavību ziedot Zemgalei visu,

autors rada romantiski drāmatisku situāciju, kur Nameitim

jāatsakās no savas līgavas, Mežotnes kunga zeltmatainās

meitas Naujas, lai, apprecot Lietuvas Birutu, saglabātu cerī-

bas atgūt sev Zemgali un viņam Gdzi uz Lietuvu aizbēgu-

šiem zemgaliešiem viņu mājas un zemi. Realizēdams savus

plānus un, lai satriektu ordeņa varu, uzbrukdams Māriem-

burgai, Nameitis krīt kaujā. Kad viņa līķi atved Lietuvā, Bi-

ruta tam izlec pretī no pUs torņa un mirst.

Ari karalis Nameitis ir uzrakstīts aleksandrinieti, bet, rea-

lizēdams citu iekšēju formu kā Hercogam Jēkabam, alek-

sandrinletis pārveidojas tai Ildzi. Viņš iegūst lielu patosu un

spēku kaujas aprakstos:
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Kāds daudzums stūrainu un stipru galvas kausu,

Ka lepnumam pat vējš skriet nepaguva līdz.

Ar bruņu cepurēm bij mirklī saskaldīts!

Un zirgi, no kā vēl sens spars un ātrums dvesa,

Bez galvām jātniekus pa lauku projām nesa.

Vai dzīru tēlojumos:

No jauna apraudzīt viņš savus ļaudis grib,

Un sudrabriteņi un zelta spieķi zib

Tā ratiem vareniem, kam rotā abus galus

Ar stīpām stīpotas trīs lielas mucas alus,

vai dabas aprakstus:

Zem karstiem saulstariem, kas zemē stāvu līst,

Pa mežu pumpuri ar skaļu troksni plīst.

Visas poēmas veidojums ir formu bagāts un daļās samē-

rīgs, kaut gan savā būvē viņa nav tik smalka kā poēma Her-

cogs Jēkabs, viņa būvēta no masīvāka materiāla, un arī pati

panta apdare ir rupjāka Kā mūsu tālas senatnes romantis-

ka aina un kā poēma Karalis Nameitis ir ļoti vērtīgs iegu-

vums.

Ar šiem darbiem vēl nav izsmelta Ed. Virzas episkā dzeja.

Grāmatā „I)zejas un poēmas" ir publicēta liela episka dzejo-

juma Lauku darbi fragments Pavasaris, šis darbs ir it kā

parallēle autora Straumēniem. Ja tur autors savai liriskai

poēmai prozā ņem par vielu lauku sētu un viņas dzīvi gadus

50 un vairāk atpakaļ, tad Lauku darbos tas grib:

Apdziedat darbus it visus, ko skrejošie gadlaiki prasa,

Vecajā senlaiku mērā, kā darīj's to dievigais romnieks,

Pavēlot sarunas viņā vest arājiem, dieviem un ganiem.

Šīs trīs rindas it kā matēmatiska formula ietver s,'vl lielā

darba saturu: pirmā rinda nosaka vielu
— gadlaiku darbus,

otra ārējo formu — heksametru, un trešā zināmā mērā norā-
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da uz darba iekšējo formu — mitoloģiski-klasisko pasaules

skatījumu. Lauku darbi ir visklasiskākais autora darbs ne

tikai pēc savas skaņas, bet arī pēc pantu gatavības. Lauku dar-

bi ir vecs klasisks temats, to ir veidojis grieķu dzejnieks He-

siods savā poēmā Darbi un dienas un romietis Vergils savās

Georgikās. Zemes auglība un viņu modinošie lauku darbi

ir neizsīkstošs un pateicīgs temats; un ja Ed. Virza to izvē-

lējies, tad viņš līdz ar to veicis mums, latviešiem, vecai zem-

kopju tautai, vairāk kā vajadzīgu darbu. Nekas mūsu kul-

tūras satversmē nevar tik labi skanēt iekšā kā šāds lauku

auglībai veltīts darbs.

Bet lauku darbi un lauku dzīve ir cieši saistīti ar tiem grū-

ti aprēķināmiem irracionāliem apstākļiem un spēkiem, kas

iespaido pašus šos darbus un viņu ražīgumu, kuriem senatne

ir piešķīrusi dievību veidu. Un autors arī saka:

Palīgā nāciet man, dievi...,

minēdams Dievu, Pērkonu, saulvedi Ūsiņu ar deviņiem sau-

les zirgiem, Laimu, Māru un Mātes. Tās nav kristīgās dievī-

bas, jo kristīgā ticība nav cieši saistīta ar zemkopību: tā ir

tīra dvēseles un gara ticība. Tālab Edvarta Virzas episkā

darbā valda jau minētie senlatviešu dievi. Bet tā kā gada lai-

ki ir saistīti arī ar kristīgo svētkiem, piemēram, Lieldienas

ar dabas pamošanos un arī ar senlaicīgām parašām, kā, pie-

mēram, šūpolēm, tad mēs redzam Ed. Virzas eposā šos sen-

latviešu dievus un kristīgās ticības mūzas un simbolus mier-

mīlīgi sadzīvojam blakus. Tas jo vairāk lespējams, vienkārt,

tamdēļ, ka dzejnieka dvēselē nav nekā no viduslaiku askē-

tiskās neiecietīgās kristīgās ticības izpratnes. Viņš saka:

Dievam nav tīkami ļaudis, kas nomāc ar lūgšanām Viņu,

bet gan ļaudis, kas dzīvo bagātu dabas dzīvi un priecājas par

visu, ko viņa var dot. Otrkārt, tāpat kā rakstīdams 12 so-

netus senklaslskiem dieviem, viņš tos modināja dzīvei māk-

slā, tā ari senlatviešu dievi Ed. Virzas Lauku darbos atdzimst

dzejā.
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Spriest par visa darba uzbūvi pēc fragmenta ir pārāk grū-

ti. Publicētais liek domāt, ka Lauku darbi būs autora lielā-

kais darbs ne tikai apmēru, bet ari augsti kāpinātas kvali-

tātes ziņā.

Savu dzejnieka credo Ed. Virza izsaka didaktiskā poēmā

Dzejas māksla. Ari še Ed. Virzām ir priekšteči klasiskajā

senatnē — romiešu dzejnieks Horacljs un franču dzejā —

Bualo. Šī interesantā forma prasa asu prātu, lai nenomakU-

tos dzejas kupli sazēlušajā dārzā un viņas būtības un tapša-

nas ce]u noskaidrošanā. Autoram Jau bija pāri 40 gadiem un

aiz muguras krietns darbu posms, kad viņš rakstīja šo poē-

mu, un prāta nobriedumu ari jūt dzejnieka darbā.

Savu poēmu autors iesāk ar rindām:

Dievs tikai talantu pēc savas gribas dod,

Bet māksla pantus vīt — mums pašiem jāatrod —

ar līdzīgām, tikai mazliet variētām ari nobeigdams viņu, tā-

dā kārtā skaidri nodalīdams irracionālo, no augšienes, Dieva

doto talantu no mākslas, „kas pašam jāatrod". Un autors lat-

viešu dzejniekus tiesā un spriež par mākslu, „kas pašam jā-

atrod", Jo nevar tak nevienu saukt pie atbildības par to, ka

viņam nav piešķirts vai Dieva dotais talants ir par mazu.

Edvarts Virza latvju dzejniekus vispirms brīdina no

abstrakijām:

Tik augstu skrējienu mēs dzejai drīkstam dot,

Cik augstu rožsmarža spēj nakti uzlidot,

un, otrkārt:

Ikviens lai sargājas no stila pārāk grezna.

Autors cieni klasisku skaidrību, klasiski noteiktas, daiļas un

konkrētas formas. Tamdēļ mūsu romantiķi: J. Poruks,

Fr. Bārda, J. Akuraters un 4. Sudrabkaļos nav tie, kurus tas

uzstāda par paraugu.
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Daudz vairāk dzejniekam kā dabas zilais nojums

Der dabas saprātīgs un pareizs novērojums.

Dieva radītā pasaule un Dieva godība, kas tajā paslēpta, ir

paraugs katram dzejniekam.

Jo gudrību, kas mīt tā radībā — viņš prot

Par visu labāki tam pantos atbalsot.

Tāda ir Ed. Virzas klasiskā, jau grieķu filozofa Aristoteļa at-

rastā mākslas formula. Bet Dieva radītā pasaule ir tik plaša

un bagāta, ka viņa ir neizsīkstošs materiāls cilvēka pētošam

prātam. Tālab arī dzejniekam

Var ari iedvesma uz ilgiem laikiem klusēt,

Bet ziņkārīgais prāts ne mūžam nedrīkst dusēt.

Tik liels un neatlaidīgs darbs ir veicams dzejniekam, šis

darbs ir arī grūts un atbildīgs, jo dzejnieks nedrīkst dzejot

pēc paraugiem:

Ne dainas imitēt ir mūsu pienākums,

Tik dzejas metodi no tām būs paņemt mums,

un tikai mācības gados dzejniekam ir atļauts izmantot arī

paraugus.

Jo mākslas iesākums ir pakaļdarinājums.

Un tālab, ka viņa darbs ir tik liels un svarīgs, dzejnieks at-

bild par viņu tikai Dievam:

Tik viņam atbildīgs un citam it nekam.

Kā dzejnieks klasiķis Ed. Virza nav ne akls vecu tradīciju

cienītājs, nedz ari visu veco ārdošs revolūcionārs.

Kā apins tumšzaļais ar osi zarus vij —

Tā veca gudrība ar jauno vārdus mij,

saka viņš.
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Šī poēma ir interesanta un vērtīga ne tikai kā paša autora

uzskatu noskaidrotāja dzejas mākslā, bet arī kā rokas grā-

mata dzejniekiem un dzejas baudītājiem.

4. TULKOTA DZEJA

Aplūkojot Ed. Virzu kā dzejnieku, nevar nerunāt par viņu

arī kā par tulkotāju. Katras nācijas garīgās kultūras veido-

šanā tulkotai literatūrai ir sava nenoliedzami liela nozīme.

Viņa ne tikai paplašina nācijas garīgos apvāršņus un dara

bagātāku sabiedrības gara dzīvi, bet ir arī laba mēraukla sa-

vu pašu dzejnieku un rakstnieku novērtēšanai. Protams, lai

to panāktu, šai tulkotai literātūrai jābūt augstvērtīgai un

tādai pat ari tulkojumu kvalitātei.

Ed. Virza ir devis trīs ļoti vērtīgas tulkotas dzejas grāma-

tas: XVI un pa daļai XVII g. simteņu „Franču renesanses

liriku", pa daļai XVIII un XIX g. simteņu „Franču liriku"

un Emila Verharna darbu izlasi „Dzīves sejas". Bez tam Ir

tulkojis arī Emila Verharna drāmu „Filips II", Viktora Igo

„Ernani" un citus.

Ed. Virzas tulkotāja darbs ir bijis grūts divu iemeslu dēļ.

vienkārt, tālab, ka bija jātulko dzeja, kuras iekšējā forma

veidojas kaprizāk kā prozas pantmēru, ritmu, cezūru un at-

skaņu šķēršļotā gultnē; un, otrkārt, tālab ka Ed. Virza nav

tulkojis viena autora darbu vai darbus, bet devis divas katru

sava gadu simteņa franču dzejas antoloģijas.

Franču renesanses dzejnieki pieder XVI g. simtenim, at-

skaitot dažus, Agripu D'Obiņje, Fransua Malerbu, Marku dc

Sēn-Amānu, Onore dc Rakanu un citus, kas pieder ari

XVII g. simtenim. XVI g. simtenis franču rakstniecībā ir

klasicisma priekštecis, jo XVII ir jau Korneja un Moljēra

gadsimtenis. Tālab XVI g. simteņa franču dzejniekiem ir ari

šī klasiķu laikmeta priekšteča idilliski-patriarchālā — pazī-

mes: svaigas neviltotas naīvltātes, zināma formu un izteik-
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smes līdzekļu primitīvisma savienojums ar cenšanos sasniegt

augstus klasiķu paraugus. Ed. Virza no šī interesantā un ra-

žīgā laikmeta devis vairāk kā 40 autoru dzejas paraugus,

pie kam no Pjera dc Ronsāra un Joachima dc Bella krietni

daudz. Ir saprotams, ka tulkotājam visu 40 autoru īpatnības

saglabāt visā pilnībā nav iespējams; var tikai pantu novest

līdz tādai caurspīdībai, ka var nojaust tulkojumā autora dze-

jas raksturu. Un to Ed. Virza kā liels panta meistars ari sa-

sniedz.

..Franču lirika" ietver sevī ari vairāk kā 40 autorus, sākot

ar Andreju Šenje, kas viss vēl ietilpst XVIII g. simtenī, un

beidzot ar jaunāko franču dzeju. Kā pats tulkotājs priekš-

vārdā saka, šī grāmata reprezentē trīs lielus XLX g. simteņa

franču rakstniecības virzienus: romantismu, parnasismu un

simbolismu. Pēc franču rakstniecības XVII un pa daļai

XVIII g. simteņu klasicisma, kuru reprezentē galvenā kārtā

drāmatiķi, jau XVIIII g. simteņa otrā pusē rodas romanti-

ķu kustība lai meklētu jaunus ceļus rakstniecībā, prozā un

dzejā. Rodas spilgti un liela vēriena liriķi romantiķi: Andre

Šenje, Alfrēds dc Mise, Viktors Igo, lai tos XLX g. simteņa

otrā pusē jau nomainītufranču dzejas aleksandriniķi —

par-

nasieši un simbolisti. Šo ļoti bagāto franču lirikas posmu

Ed. Virza darījis pieietamu latviešu lasītājiem savos tiešam

meistariskos tulkojumos.

Trešais lielais Ed. Virzas darbs šajā laukā ir beļģu dzej-

nieka Emila Varharna darbu izlase ~Dzīves sejas". Emils

Verharns ir autors, kas savā laikā atstājis uz pašu tulkotāju

dziļu iespaidu. Tamdēļ ir saprotams, ka Ed. Virza Emilam

Verharnam ir veltījis sevišķu uzmanību, un Verharns to ari

pelnījis, jo ir lielākais XX g. simteņa Vakareiropas dzej-

nieks. Ritmu bagāts un patētisks, apveltīts ar kosmisku fan-

tāziju un spējām ģenerālizēt tos valodas si>ēkus, kas vada

mūsu moderno, technikas milzu soļiem uz priekšu virzīto, sa-

režģīto saimniecisko, sabiedrisko un garīgo dzīvi — viņš

izaug kā tālu saskatāms ceļa rādītājs uz jauniem laikiem.



140

Nobeidzot pārskatu par Edvartu Virzu, kļūst pārredzama

viņa daudzpusīgā darbība dzejas laukā un viņa izteiksmes

līdzekļu un formu valodas bagātība Viņš mūsu liriskai un

episkai dzejai ir devis vērtības, kas uz visiem laikiem paliks

par paraugiem nākamām paaudzēm.



DIEVIŠĶĪGĀS ROTAĻAS

DZEJAS
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VELTĪJUMS

Tu, ka» no ugunīm un sniega,

Kā Tevi mīlot dienas skrien!

Tu skaties rožaina un liega —

Vairs nav ne nomoda ne miega —

Ir tikai mīlestība vien.

Virs tautām augsti lido slava,

Tas viņas sadragāts, tas celts;

Man dod to mīlestība Tava,

Ne saules man, ne zvaigžņu nava,

Ir tikai Tavu matu zelts.





I
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Apslēpts eglēs, priedēs cēlās,

Vēl man atmiņā šis nams,

Kuram apkārt rītos vēlās

Zemes miglājs kūpēdams.

Viņas blondā, jautrā seja,

Rīta svārku dekoltē —

Manim gaismā atspīdēja

Katru dienu pretī te.

lelenkts gaišiem mīlas biediem,

Spoguļstiklā mīļās vaigs

Līdz ar ziliem cerinziediem

Atstarojās daiļš un maigs.

Šogad atkal turpu gāju,

Tikpat jautris bij mans gars

Kā pār saules lieto māju

Zilgmē bezdelīgu bars...

legāju es iekšā aši,

Viss bij klusu istabās,

Spoguļstiklā vieni paši

Ceriņziedi Ilgojās.
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Plūst šurp no puķu dobes tuvas

Lēns. smaržām sajaukts gaisa vilns,

Kā cīraļdziesmiņā virs druvas

Viss manā sirdi prieka pilns.

Pa nakti atspirgušos dzietus

Salds noreibums vēl sapņos tur,

Zils debess jums. Tik peld pēc lietus

Vēl padebeši šur un tur.

Un gribas aizmirst visu sevi

Un zaļā klajā projām mukt,

Un tur ar zemi, kā ar tevi,

Tais klusās naktīs kopā jukt.
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No jauna atdots esmu sev un pasaulei

No tumsības, kur tiku ilgus gadus smacis;

Silts vējš man sejā pūš un tavas gaišas acis

Ap mani atkal savas zilās liesmas lej.

Un senu dienu uguns man pa as'nīm skrej,

Kad šajā klusumā, kur nedraud dzīves tracis,

Tev klusi tuvojos un, tev pie kājām placis,

Nu maigi atļauju es runāt dvēselei.

Kad sacīju, ka atkal seno laimi dos

Mums mīlas maldu dārzs, pilns fontāniem un alām —

Tu it kā nedzirdēji skanam vārdus tos,

Bet koku zaros rimstot vēja vieglām čalām,

Tu skumji raudzījies, ka ūdens dziļumos

Peld garām tavam tēlam mākons zelta malām.



150

Kad runā kopā jūk mums balsis,

Kad pulss tavs tuvu manam sit,

Tad senu dienu jautrais valsis

Man acu priekšā atkal rit.

Es esmu tavā istabiņā,

Līkst pāri grāmatai tavs sejs,

Un ēnu zeltainu met viņā

Bērzs, kas pie loga nodzeltēj's.

Ai, kur tas notikās, kur bija?

Ai, tavas elpas pilnais gaiss,

Kad visu sirdi izsacīja

Skūpsts ātris, skatiens zibošais...

Viss kļūst par atmiņām un dziesmām,

Tik cirtu uzglabāju sev

No tava zelta matu liesmām,

Kas dega pāri pleciem tev.

Ai, apkamp, mīlē, skūpsti, skani!

I n saldi nicinošs un mošs

Tik vēl reiz izlējies pār mani

Tu avots mūžam čalojošs!
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Vai sapnī es pie tevis biju?

Virs palaga, kas balts un liegs,

Es tavas lūpas noskūpstīju,

Ko cieti aizvēris bij miegs.

Kad atmodies tu manis skauta —

Tais acīs, kas tev pretī mirdz,

Tu redzēji, ka tevim ļauta

Ir mana dvēsele un sirds.
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Tev viņas acis, viņas rokas

Un viņas dvēsele un sirds —

Man tikai mīlestības mokas

Un dzeja, kura gaiši mirdz.

Tev karsto as'ņu īsā svelme,

Kas izkvēlo, ko mirkli jūt —

Man nedalīta jūtu dzelme,

Kam pantos nemirstīgai kļūt.

Es gatavs par tās vienu cirtu

Pat ardievas teikt mūžībai -

Tu dāvā viņai vieglu flirtu,

Es vienīgs dziesmu dziedu tai,
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Pilns klusas mīlas baismas,

Tāls visai pasaulei —

Es atmostos pilns gaismas,

Ko tu ap mani lej.

Es līksmojos un smejos,

Visapkārt tevīm lējos

Un tavas dvašas pilns,

Un čaloju kā viln's.

Svied mani mīlas baismā

Un projām neaizej —

Es esmu laimīgs gaismā,

Ko tu pār mani lej.
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Tik kluss ap manu māju viss,

Ka troksni vai pa jūdzēm dzirdi,

Un zeltlapainais rudenis

Man glauž un nomierina sirdi.

Es eju viesos, kur nav būts...

Lūk māja, bet cik kluss virs nama!

Tik muša džinkst pie loga rūts

Un augļu smarža sajūtama.

Tu skaties, staigā ... Vajadzēj*

Kaut kam še būt, bet visur klusi;

Tev bail no klusuma un ej

Tu izbiedēts uz durvju pusi...

Jāņzāles sejā iesitas,

Kas stāv virs palodās uz tapas,

Un apakš kājām iečaukstas

Pie sliekšņa nobirušās lapas.
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Šī vientulīgā rudens puse,

Ko tikai gāju putni zin,

Ir manī mīlu dēstījuse,

Kas mani mūža sērās tin.

Es vairāk citu neatceros

Kā acis — savu skumju dzelts —

Kur, tā kā divos dzijezeros,

Viz rudens novītušais zelts.

No mežiem gaišiem, sarkanējiem

Ap debessmalu vainags vīts;

Es satinos ar ātriem vējiem,

Kas ir kā viņas matu zīds,

Un eju, ļāvies domām senām,

Ko manī dienas neapbed,

Kur cauri birzēm gaišdzeltenām,

Uz kapu mīla mani ved.
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Kaut visi posti mani ārda

Un pats es tumšs kā rudens lauks —

Tu tomēr nesaki ne vārda,

Mans mīļais, brūnacainais draugs.

Pie birzes vīstošas un saltās

Es sēžu, blakām man tavs sejs,

Kar nejauši uz pieres baltās

Tumšs matu vilnīts Izslīdēj's.

Tu pasmaidi ar slēptu smīnu

Un piecelies, un projām ej,

Un dzeltenzida baldachinu

Pār tevi rudens bērzi slej.
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Man tīkas mierīgs dabas novītums,

Kas seko drīzi vasarēja pļaujai,

Kaut sveSs tas dvēVlei kaislīgai un straujai.

Bet mēs tak mīlam to, kā nava mums.

Kāds plastisks skaistums mežos dzeltensārtos,

Cik pārpilnīgs viss domām apslēptām;

Ir ziedoņkrāsas niecīgas pret tām,

Kas zaigo rudens pievakara vārtos*

Tev lapu smarža mežā pretī dves,

Tev izliekas, tu tāds, neviens ko neatminas

Bet dvēs'lē atminas pamazām vaļā tinas

Kā lapas grāmatā, ko Šķirsta vējā.

Un tinas, tinas... bet cik maz to šķiet,

Kas rožu kroņos, pozās bezbēdīgās,

Bet cik, kas klusas, tītas efejstigās,

Caur dvēseli bez vārda skaņas iet.

AI jūs, kur atmiņā man ieguldītas brīvi —

Prāts, Bvētumgānītājs, jums neļauj palikt Šeit,

Kā gājāt man gar acīm — tagad ejtf

Nu manos pantos dzīvot isu dzīvi!
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Rīts skaidrs, un nav ne vēsts no vēja,

Gaiss atdzisis un drusku salts,

Un pļava, lauks zem vasarēja —

Viss miera pilns un rasas balts.

Čiepst zvirbuļi uz jumta kores,

Un lēnā snaudā prāti slīgst,

Kad piekrautās un šķībās ores

Uz šķūni nākot skani čīkst.

Jau aizbrauc... kūļos, kā uz pēļiem,

Nu snaužot izgaist nemiers mans;

Deg salmos, lauzies cauri dēļiem,

Stars smieklu pilns un iesarkans.
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Es netieku no skaņām ielām

Vairs slēptas varas laukos vilkts,

Kad pārpilns spēka strāvām lielām

Viss briest un zaļo gaiss un spilgts.

Der tagad manām dzejas spējām —

Palss rugājs, zirnekļtīkliem vīts,

Un mājā vestām ziemas sējām

Ceļš, retiem salmiem nokaisīts.

Skarbs troksnis pļaujmašīnas tuvas.

Mežs, ganāmpulks un debess jums,

Virs lēni nobirstošās druvas

Viegls, saules zeltains atspīdums.
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Šur tur vēl trieca karavīri, kas,

Starp kokiem izklīdusi, teltīs mita,

Uz kurām, saules apspīdētas, krita

Jau rudens bērzu ēnas dzeltenas.

Un mieru apkārt netrauca nekas,

Tik lapas čaukstēdamas zemē rita,

Un dzenis vienmuļīgi kokā sita,

Bet drīz pavisam apklusa Lr tas.

Es mežā raibā ilgi nomainījos

Un gāju turpu, kurp sirds mani nes,

Un lielā miera priekšā neizbljos.

Man likās — dabas acis esmu es —

Un pāri lapām nobirušām ejot.

Es biju Ulmigs, neko nemīlējot.
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ĶEIZARADĀRZS

Tu dusi, vecais dārzs, no visiem šķirts

Ar lielo aleju, kas gaisā celta,

Kā izvelvējums purpura un zelta

Pār galvām augsti staros mirdz.

Un itnekas vairs tevi neatspirdz:

Jo beigu daiļuma tik dziļi dzelta,

Ka tagad as'ņaina un pušu šķelta,

Ir apstājusies pukstēt tava sirds.

Tērpts purpurā, starp saules stariem irdams

Un lapas kaisīdams uz ūdeņiem,

Tu tāli mirdzi, karaliski mirdams.

Ar žēliem kliedzieniem uz dienvidiem

Baiļnaktī redzēti bij aizlidojam

No taviem dīķiem baltie gulbji projām.
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PILSĒTAS KANĀLIS

Zem sīkiem tiltiņiem tu dusi sīks

Un kā šis pilsēts, tevi iemīlējies,

Tā ari tu nekad vairs nepasmējies

Un nesakusties, tumšs un vienmuļīgs.

It kā tev prātā vēl — tik grūtsirdīgs

Tu savos krastos novītušos lējies —

Bars jauniešu, kas tevī spogulējies —

Reiz gāja mājā gaiss un bezbēdīgs.

Vējš pūš no bulvāriem un Bastajkalna

Un lapas birušas tev pāri klāj,

Ko ne cik sen bij nokodusi salna;

Kā nomirējam, tev visgarām stāj

Ir dienās saulainās, ir naktis vēlās

Zelttērpos koki bezgalīgās žēlās.
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Ir dabā brīdis tāds, ko mūza mana ciena:

Visapkārt zeltaina un klusa pēcpusdiena,

Kad mieru patiesu sirds aukainākā gūst.

No jasminiem caur logu salda smarža plūst.

Saulstari, šaujoties caur dārza kokiem plati,

Pār mani izkaisās kā krāšņi zelta mati.

Es domāju par jums, un prātā man arvien,

Kas gan jūs jūnijā pie seklās Rīgas sien?

Cik mīļāk atcerēties, staigājot pa lauku,

Ir gūtos aplausus un piekrišanas auku,

Kad mākoņa neviena nenes debessjums,

Bet priekšā izplešas tai-tāli līdzenums,

Kur logi saules rietā mirdz kā diski.

Un prātā uzaustu jums laiki senklasiski:

Pils vecmodīgā stilā, kuru zelti riets,

Bet viņai visur apkārt, kur tik acis sniedz,

Parks vecs ar alejām vēl tumšākām kā alas.

Un viņāklusumu tik pārtrauc strūklu čalas.

Un apsēžaties jūs, kur pussagruvis sols

Rožkrūmā paslēpies, un mirdz kā oreols
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Tur mati zeltainie jums krēslā smaržainajā.

Tik mierīgs jūsu sejs — es ilgi raugos tajā,

Ne vārda nebilzdams. Sirds pukstiem, kas skan

Man krūtīs dziļi-dzij — teic, cik jūs mīļa man.

Bet ai! šis sapnis gaist — mūs šķīris tālais tālums

Un daudzu nakšu tumsa, daudzu rītu bālums.

Bet vai gan sapnis šis par sapni tikai kļūs?

Reiz tomēr sagaidīšu es pie sevis jūs.

Zem debess, apklātas ar zilo zvaigžņu sākti,

Caur zaļo Zemgali un viņas maija nakti,

Un pļavām mierīgām, kur rasa zālē trīs,

Zirgs ātrs uz Billītēm mūs abus vedīs drīz.

Mēs brauksim, sirdī jūtot vienu asins vilni,

Pa ceļu vientulīgo, dziļas laimes pilni.

Lūk mājas, sen jau logā izdzisusi guns,

Bet riedams priecīgi mums pretī izskrien suns.

No ratiem ceļu jūs un skūpstu šitās rokas,

Kas atbrauca pie manis remdēt manas mokas.

Jau galdā tēja kūp, un drīz pie gultas klāt

Jūs priecīgs pievedīšu, kur jūs midzināt

Nāks viegli aromi ar puķu smaržu traukiem,

Caur logu atvērto no aizmigušiem laukiem.
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Bij balti mākoņi, un debesis bij maigas,

Gaiss viegli caurspīdīgs un drusku vēss;

Pie varoņkapiem sastapāmies mēs,

Uz kuriem redzamas bij puķes svaigas.

Es jūsu sejā raudzījos, kas kluss

Uz kapu vērās skumjā dzijā justā,

Kur uzraksts sīks bij redzams koka krustā:

„Tie, kuri nomira par tēviju, še dus."

Jūs skumja runājāt, un likās it neviens

Tās skumjas jūsu dvēsiē neizkliedēs,

Kā tikai nevairāmais kapa pliens.

Pa retai lapai krita ceja sliedēs

Un, kad bij pārtrūcis mums runas pavediens,

Tumšs šalkons dzirdams bija augstās priedēs.
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Kur tik griežos, kur tik skatos.

Visur saules spīdums liegs,

Un ap mani laukos platos

Nemanāmi kūstošs sniegs.

Un varbūt jums šinī gadā

Tomēr garlaicīgi kļūs

Miglainajā Petrogradā,

Un tad atceļosit jūs

Šurp, kad izbeidzoties salai

Ikstrums atkal jautrāk skries,

Un līdz pašai debess malai

Zeme zaļa Ilgosies.
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MARTA VĒJĀ

Marta vēja grāvieni

Lauku velgu dzer,

Un kā mijās skāvieni

Mani plaši tver.

Ai, viņš viens tik zinājis

To, kas mani skan —

Vējš, kas nodedzinājis

Seju brūnu man.

It kā ūdens — Mēdāmies

Brīnišķīgs un liegs —

Skūpsta mani smiedamies

Tūkstoš lūpām prieks.

Galdu klajā stāvētājs

Es — lai mani tver

Vējā, tas lauku žāvētājs,

Un no dvēsies dzer

Tumsu, mani vētīdams,

Lai tad manējs gars

Celtos, dzīvi svētīdams,

It kā auglpilns zars.
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VASARĀ

Tik ciruls gaisā dzied, un puķes, zāle klust,

Vispār! saule spīd. Ar satvikušu seju

Gar druvas malu nesteigdamās eju —

Ne zālīte zem kājām nepakust.

Pa āboliņa lauku kaut kas tumši dūc,

Un zaļi staipekņi gar kājām tinas;

Cik laimes dabā — prāts to neapzinās,

Kā bite medu — sirds to vLsur sūc.

Man zelta mati garie vaļā rīst,

Ar roku balto tos pret sauli ceļu.

Un vilnis zibošais caur pirkstiem līst.

Stāv mājas dārzos ziedošos gar ceļu

Un tālāki, kur vien tik skatiens klīst,

Redz laukus pārpilnus ar druvu zeļu.
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Ved mani, kur jau pusdienā stāv laiks,

Uz bezvējainu novakara iri.

Šī pēd'jā mīlestība, kas man pāri

Ir nolaidusies it kā balod's maigs

Tik miera pilns un laipnis viņas zaigs.

Šai bezvilņainā mirdzā raugos kāri —,

Un kuras apvīts, uzsmaida man vāri

Madonnas martas starojošais vaigs.

Es sajutu, pie kājām nolīgstot

Tev, kuru dzīve šurpu turpu mētā,

Ka laimi citu nespēj tā man dot.

Un balsī liesmainā un iedvesmētā

Tik maigi, kā to mīlestība prot,

Es samulsumā čukstēju: „Tu, svētā!"
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MAIJĀ

Mēsbijām divi maijā — tu un es,

Zem mīlīgā un zilā debess loka,

Kad pirmrelz sajutu, kā mīla moka —

Tai dārzā, kur bij ziedos ābeles.

Un klusums iestājās uz pasaules,

Kad saulē vizot sniedza tava roka

To, kas vēl tagad manus ceļus loka —

Trīs ceriņzledus, kuri laimi nes.

Un šonakt grāmatā man priekšā dus

Sle cerinziedi savītuši Jau,

Ko esmu glabājis tik ilgus gadus.

Un tagad vel, kad daudz kā vairāk nav —

Tie acīm raudāt liek un sirdi paijā

Kā tavi skati tanī zaļā maija.
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Viss tas, kas sirdi mīlējošu var

Ar tumsu apvit, lauzt un sadrupināt,

Man uzbruka, un mani nomierināt

Jūs bijāt atnākusi šovakar.

Bet biju laukos, atļaudams, lai skar

Man vēsums acis, kuras citu zināt

Vairs neiespēj no brīža tā, kad tināt

Ap viņām plīvuru, kas skumju dar\

Pēc Jums tad sapni mocījos —
man likās, —

Ir kaut kur nakti vecs un ziedošs dārzs,

Un jūsu lūpas še ar manām tikās.

Bet atmodos es tumsā, viens un vārs,

Uz pagalvja man as'ras smagi rita,

Un mana gulta tā kā kaps nu šķita.
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Bij agra rudeņa silts pievakars.

Un istabā caur logu smaržas lija,

Kad mani nemirstīgi sasaistīja

Zem zelta cirtām zilu acu stars.

Pēc pavasara gāja pavasars,

Murgs svelmējošs šās dienas visas bija,

Jo mūžīgi no tevis atvilnija

Kāds spārnains, tevi mīlēt liekošs gars.

Es aklis palikos pie mīlas savas

Un nejutu kā tālē rīti kaist,

Pret kuriem draugi aizskrēja pēc slavas.

Tā bulta, ko man mūžos bija laist —

Nu tagad, rūsas ķerta, dusē stopā,

Jo domās biju tik ar tevi kopā.
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Viens stāvu klajumā, kad saule riet,

Pilns mīlestības, kuru manim devi,

Un skatos baltos debešos, kas iet

Caur bezgalīgo zilumu uz tevi.

Silts vējš man pretī zāļu smaržas dzen

Un izplaukušie bērzi čukstas klusi,

Tā čukstēji tu maiga ne cik sen,

Ar vārām rokām mani apkampusi.

Un manas lūpas tavas lūpas jūt,

I z kurām klusos brīžos skūpstus spiedu,

šis siltais vējš ir dvaša, ko tu pūt

L'z mani, lai es smaržoju un ziedu.

Un redzi — it kā koki uzplaucis,

Es sevi mīlai nometis par ķīlu.

Un žūžo, dzied un runā manī viss

Pēc tevis Ilgojoties — milu! mīlu!

Hs laists šai pasaulē tev laimi dot,

Lai tava gaiva manā ēnā atdus,

Es nevītīšu, tevi sargājot,

šai zaļā zemē neskaitāmus gados!
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Nu dārzā narciss stiprāk smaržu lej,

Nāc iekšā, lai tev matus vaļā raisu!

Jo nakts ir tuvu un caur kluso gaisu

Jau bites dūkdamas uz mājām skrej.

Pie mūsu loga satumsuša ej

Un apskaties, pirms gultu tevim taisu,

Ka segu, pilnu sapinu un baisu,

Nakts pārklāj aizmiegoiai pasaulei.

Uz visiem ceļiem norimst dienas tracis,

Un tumšā dzelmē ledzirkstas un spīd,

Kur debesis mums atver savas acis.

Jau tavi mati atrisušie slīd

Pār pagalvi, kur netraucēta dusa

Ir divām sirdīm, kuras mīlot kusa.
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Kad kādu reizi cietais kapa pliens

Pēc ilgām klaidām dos man miera vietu —

Mirs manim līdz — un nezinās neviens —

Ko še virs zemes mīlēju un cietu.

Un izlasīt ne mūžam neiespēs

To pēcnācēji tālie dzejas manās,

Ka grēkā skūpstīju un izbailēs

Es viņas lūpas, pārpilns aizmiršanās.

Tie brīži, kad dēj mīlestības mums

Tēvzemes posts bij tikai lietas lētas,

Mums sirdīs paliksies kā noslēpums,

Kā kādas smaržas dievišķas un svētas.

Un kad mums aizvēries būs pasauls klajš,

Mēs mīlestībai kalpojuši esam,

Un tikai viņu, augstais Badītājs,

No zaļās zemes Tavā priekšā nesam.
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LŪGŠANA

Liec, būdams man arvienu klāt,

No sirds gaist katrai Jaunai HTiņaJ,

Lai gaiša tā var uzglabāt

To, kura mūžam mija viņai;

To, kuru esmu mīlējis

Es vairāk nekā sevi pašu,

Un kuras topu apdvests viss

It kā ar seno jūru dvašu;

To akmeni, kur mirkļus tos

Pie viņas kājām tapu svilis,

Kas guļ nu laukos pelēkos,

Kā lietū, tā ar saulē dilis;

Tās naktis, kuras tovasar

Tik miglainas un karstas bija,

Kad viņa saitēm, ko tik var

Raut nāve, mani sasaistīja;

To dārzu, kur gar celiņiem

Reiz viņai ziedi plauka zilgi,

No kā pēc zelta rudeņiem

Vēl augļu smarža dvesa ilgi.
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Ue<-, būdams man arvienu klāt,

No sirds gaist katrai Jaunai dziņai,

Lai gaiša tā var uzglabāt

To, kura mūžam mīļa viņai.



178

VAKARS

Skauj visu slepens sakars,

Kust zari mierīgāk,

Kā mīlestība — vakars

Man klusi sirdī nāk.

Ar šito stundu vēlo

I sirdī paliek vēss,

Tik senais karstums kvēlo

Vēl tālas virsotnēs.

Tais mežos, kurus tina

Nakts krēsliba un baiss
—

Ne lapu nedrebina

Šis vakars mierīgais.



II
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Kad manas rokas tevi skāva,

Tad nojaudu — tas nebij māns,

Jo visu manim sajust ļāva

Tavs apģērbs vaļīgs viegls un plāns.

Pats nejauši tas risa vaļā,

Kad kopā saķērušies mēs

No sola kritām zālē zaļā,

Kur velgums smarzains bij un vēss.

Vai atminies tu, kāda griba

Pār mani bij kā spīdums kāds,

Kad acu priekšā stūrīts ziba

Man tavas debess, vaļā klāts.

Tu klusi iesmējies un kautri,

Un kļuva apkampiens tavs ciets,

Un manim atdevies tik jautri

Kā straumei norauts puķes zieds.

Kad atdabūjām senos skatus —

Es noskūpstīju, ļāvies sev,

Ar zemi sajukušos matus

Un nobālušo seju tev.

Pirms diena dzina nakti projām,

Kurš no mums atminēties spēs,

Cik reizes abi atkārtojām,

Šo jauko dievu spēli mēs.
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Caur nosvīdušo logu stiklu

Mans skats pie puķu dobes siets.

Kur, apklāts lapu segu miklu,

Vīst lēni pelēj's rozes zieds.

Kaut līdz ar viņa citām māsām

To pīšļos ziema pārvērst var,

Bet apburs tādām pašām krāsām

To daba citu pavasar'.

No laika, kas mūs vecus dara,

Ja ari kaut kas saudzēts tiks —

Tad saki, kāda burvju vara

Tev mūžam jaunai starot liks?

Ai, sirdij mirkļos bezbailīgos

Tu dziesminiekam vērties liec,

Un dai|ums tavs kā dzeja līgos,

Kā nenovīstošs rozes zieds.
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Baltās rozes kopā vīdams,

Ziedlapas vējš zemē met;

Domāju, tās uzskatīdams,

Es par jums, Elizabet!

Tāpēc jūsu dzejnieks tapu,

Tāpēc Jums ik dziesma skan —

Meta jūs kā rožu lapu

Afrodite sirdi man.
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Nu ilgas cerībās dzēšu,

<Io vēl arvienu ausīs skan,

Ka vēstulītē sadzirdēšu

Es atkal balsu mī)u man.

Caur jums zūd viss, kas sirdi spiedošs,

Jūs nesiet mani tā kā vilns,

Kur vecais dārzs jau smaržu ziedošs,

I nakts, i mēnesnīcas pilns.

Kluss... vai kāds tēls man priekšā šķities?

No rozēm smaržu lāses pil...

Ai, rimsti, sirds, tu ātri sities

Un maldini un mūžam vil!
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Ai, manī, Don Žuanā vājā,

Jums nebij iemīlēties prieks,

Kaut divi reizes jūsu mājā

Bij apsveicis jūs dziesminieks.

Nav Ilgi mīlēt manā dabā —

Jūs saistīja cits acu pārs,

Bet atmiņu arvien vēl glabā

Par jums mans ēnu pilnais dārzs.

Vērsts atkal manī zeltloks vingrais —

Par jums, kā vēja kokles balss,

Dzied skaņais rondo, sonets stingrais

Un vieglprātīgais madrigāls.

Bet jūsu svārku kustēšanai

Pilns baiju seko skatiens mans,

Jo viņu šalka mīlai manai

Ir jautras atmošanās zvans...
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Tik bāla tu, tev balss tik vārga,

Ka tikko viņu dzirdēt var,

Tu tomēr visiem esi dārga

Un pat viscietās sirdis skar.

Bet vientulībai dod tu sevi,

Tavs stāsts nekur nav pamanāms,

Un dienām ilgi neredz tevi

Ne iela, ne ar Dieva nams.

Par mani jautrāka neviena

Un laimīgāka nebij ar,

Jo izvīlusi maija diena

Bij tevi dārzā aizvakar.

Gaiss pilns bij stariem, dziesmām

Bet nozudi tu lēni
—

kur

Bij lapene ar stigām zaļām

Jau notinusies šur un tur.
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Ak Dievs, vai tikai tagad manu.

Ka viss jau izbeidzies? —
Jel met,

Met vienu rozi tumšsarkanu

Kā tovakar, Elizabet!

Lai, viņu maigiem pirkstiem skaujot,

Kā sapni mana dvēs'le Jūt

To roku, kura, ziedu raujot,

Tai mirkti trīcēja varbūt.

Un grimstot viņas ziedu lapās,

Pilns skumju sapņošu es tad

Par lūpām, kuras nesastapās

Ar manām lūpām ltnekad...

Par mīlu Izmisušo manu,

Par dienam bijušām — Jel met,

Met vienu rozi tumšsarkanu

Kā tovakar, Eūzabet.
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Tu vilinies un saldi smejies.

Tu visa esi prieka vilns —

Es, kā arvienu, iemīlējies,

Un skumjš un greizsirdības pilns.

Bet sirds man notrīc tumšā baisā —

Pret daudziem skatiens tevim zib —

Jo tu kā puķu smarža gaisā,

Ko paķer vējš un nes, kur grib.

Tu mierini, tev vārdi pinas,

Un kaut ar meli viņos skan,

No viņiem tomēr sadrebinās

Vēl katra asins lāse man.

Bet naids mums tomēr visās pusēs,

Un dzīvojam mēs katris sev:

Tu zeme tumsā ietinusēs —

Es sarkans vakars pāri tev.
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Nu, tagad svešas zemes klēpis

Jūs midzināt un aijāt var,

Es sēžu, skumjas nenoslēpis...

Kaut daiļas plivinātos ar

Man apkārt daudzas bakchantenes,

Bet ja jūs neredz šeitan skats,

Bez dvēseles man Abomenes,

Bez dvēseles sev Bekos pats.
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Pirms aizmirsta uz mūža dusu

Pie dieviem mana mūza iet —

Tās pēd'jo elpojienu klusu

Sals īsās rindās saņemiet;

Tā jūsu tēlu ieraudzīja,

Kas daiļš un mīlas neaizskarts,

Un mirstot tai uz lūpām bija

Elizabetes maigais vārds.
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Tu projām aizgriez savu seju,

Ne man vairs tavas mīlas smaids;

Lai neaptumšo manu dzeju

Šai skumju pilnā brīdī naids.

Par mīlu citas manim čalos,

Bet tevi, bezkaisLības pilns,

No manas dvesles projām skalos

Auksts, miegains aizmirstības viln's.
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Man viņu reizi mīlā vīlās,

Un sagrauzts, vientulībā dzīts,

Es aizmirsu, kā cieš un mīlas,

Kā sirdis pamirst, dreb un trīc.

Te dvēselē, kur manim šķitās,

Nekas vairs mūžam neuzdīgs,

Ar pēkšņu spēku ārā sitās

Man dziesmu avots daudzskanīgs,

Kur lauku mājā vietulīgā

Jums skanēja iz pilnas krūts

Jūs' joki, runa divdomīgā

Un nemākslotais smieklu plūds.

Caur zariem lija svītrām košām

Pār zilām acīm, seju jums

Un krūtīm viegli līgojošām

Viegls saules drebošs atspīdums.

Viss pamodušos jūtu vajā

Ks vēros, prātu pazaudēj's,

Kā smaidīja aiz plīva zaļā

Šis bērnišķais un jautrais sejs.

Un mani, kam sen Skaidris bija

šis raibais mīlas vienreizviens,

Uz ilgiem laikiem sasaistīja

No jauna viņas pavediens.
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Kad zelta rudens ies uz galu,

Pār tevim tumsa guls kā slogs,

Un apvilksies ar ziemas salu,

Tavs puķēm aizsalušais logs.

Tev naktis netrauks sisens brēcējs,

Bet dienu nenomāks kā miegs

Ne kaimiņš tavs, puskokalēcējs,

Ne šito rindu dziesminieks.

Tu viena esi še un bāla...

Un nekustošs, bet acīm jauks,

Uz sava koka pjedestāla

Būs Mocarts vienīgais tev draugs.

Ja grauzīs rūpju važas sīkstās —

Ļauj kaut vai gultai sevi glaust...

Cik bieži, tinies segās mīkstās,

Es n'esmu palicies še snaust, —

Līdz modās domas, sapņos sviestas,

Kad rītos atskanēja sīks

No centrifūgas, tevis grieztas,

Balss, patīkami vienmuļīgs.
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No pagājušā nost es kratos,

Bet tas tik maigi ausīs skan,

Un kur vien griežos, kur vien skatos,

Rit rožu lapas apkārt man.

Bet viss tas izgaisīs un dzisīs

Kā riets, kas degot izplēnēj's,

Bet līdz ar viņu neizdzisīs

No atmiņas dažs mīlams sejs.

Un kaut ar tiem vairs neredzēšos,

Tak mūžīgi tos atminēšos,

Un kur lai dzīve mani vilks,

Kāds arī nebūs viņas viediens —

Man tuva drauga rokas spiediens

Kā mīļās lūpu skūpstiens ilgs.

Un ja ar kāds šo dzeju lasīs

Un pārpilns pagājušā prasīs:

Kur tagad mīt šis dzejnieks sērais,

Šis uzmanīgais pantu vērājs —?

Tad varu apmierināt dažu —

Viņš dzīvs un gatavs vēl turklāt
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Par politiku, lopiem, ražu

Un rakstniecību parunāt

Un aizmirst to, kad Jāatvadās.

Bet Ja caur nejaušību gadās,

Ka top šo pantu plūdums dzirstams

Tai, kurai reiz, kad bija nakts,

Skūpsts uguņatns un neaizmirstams

Pie izkvēlēj'šas krāsnes zagts —

Jeb tām, ar kuram skūpstus mijis

Un kurām mulsā aizsūtījis

Es dučiem rozā pastpapīrus,

Kas precēj'šās un savus vīrus

Jau pievīlušas vairākkārt —

Tām sacīšu — mēs visi klūpam

Un garā sakarsušām lūpām,

Tām daijos pirkstus steidzos skart.
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Nav visā Latvijā, ne ar uz zemes lodes,

Kaut ilgi meklēju es, stingro mūzu sargs,

Kā jums, mans dziesminiek, pēc savādākas modes,

Tik brīnišķi un daiļi apcirpts dzejas parks.

Un vērties nogurusi manās dzejās gausās

šurp mūza mana bieži savus soļus griež,

Un ilgi gaišo strūklu čalošanā klausās,

Ko marmorbaseini pa naktīm gaisā sviež.
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Kaut gan cits tēls sāk mani valdzināt,

Bet līdz es viens — tu rnanim esi klāt

Bezgala tīkama, ar savu kluso smaidu

Un lūpām pusvērtām, kur lasu māktu gaidu.

„Tu citai atdevies — cik daudz dēļ tevis skumu!"

Un, gribot mīkstināt šo biklo pārmetumu,

Uz skūpstu liecies tu, un es tik skaidri manu

I guni acīs tev, i krūšu līgošanu.

Un vēl kāds mirklis īss — mēs elpas neatgūsim,

Kā divi ķekari mēs drīz par vienu kļūsim,

Kas vairs bez tevis paša citus neatminot

Mirst, saldā maigumā viens otru iepludinot.
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Tavs miesas daiļums dievišķs, tava bālā seja

Kā vējā zeltainā man priekšā nomirdzēja.

Es dzēru dievu kausu, mani prāti juka,

Tad ilga šķiršanās un nakts man pāri bruka.

Es mocījos bez tevis — pirmās mīlas kaisa,

Kā negaiss nodunēdams, lēni manī gaisa.

Un liels un saulains rīts tad manim pāri lija,

Tas man kā spogulis ir dzi)š, ir milzīgs bija,

Kas manām acīm vērties lika daudzās citās.

To skāvienos kā putnis mana dvēs'le sitās

Un augšām pacēlās, lai projām aizlidotu

Uz tevi mūžīgo, uz savu pirmavotu.
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Vējš karsts, kas putekļus pa ceļu dienā dzina —

Rāms tagad aizkarus pie loga saplivina,

Kur sēžu, rokā turot izžuvušo spalvu,

Jo vairs nekādas domas neapmeklē galvu,

Kamēr es nedzirdu no baigās vakardienas

Ne tavu smiešanos, ne runu, pilnu cienās.

Miegs nu man nenāk vairs, krīt grāmata no rokām.

Un pat ar Alīdi es runājos ar mokām.

Viskarstās runas vidū topu bāls un klustu

It kā es nejauši aiz sevis tevi justu.

Un kad es Kujupē no rītiem izmazgājos —

Man liekas, pašķirdama smaidot krūmus klajos.

Tu priekšā kaila stāj un saules staros vizē...

Tā prāts man tikšanos ar tevi improvizē,

Kaut tagad aizmirsts es un atmiņā tev cits.

Bet tava mīlestība vēl kā dlenasvids

Virs sapņu nomāktās un skumjās dvēs'les manas

Dus pilna karstuma un baigas klusēšanas.
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Es stīvi lūkojos, bez spēka krēslā placis —

Kā dārgakmeņu mirdzums bija viņai acis,

Kas plīvam mierīgi un auksti cauri zlba;

Un viņas gājiena un stāva pareizība

Man pēkšņi Izlikās kā tumši jausts un tāls

Mans sievietes un mākslas Ideāls.

Tā manī lūkojās, un no tās spožā skata

Es sajutu, ka sals nu locekļus man krata.

Kad atmostos no sapņa kā no smaga sloga —

Uz sniega mēnesnīca mirdzēja aiz loga.

Es lasu Bodlēru, bet apkārt tikai manu

Tās melno zīda drēbju baigo čaukstēšanu.
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Es dzeju burtnīciņu šķirstu,

Kur dažs labs dzejols jums ir dots.

Un nu — lai mani neaizmirstu —

Jums rakstu skumjš un sajūsmots.

Jo dāmām maz es iztapt māku, —

Ja viņas padevīgi sveikt

No iesākuma pantos nāku —

Ar prozu piespiests esmu beigt.

Kā senāk, sniedzot savas balvas,

Vairs mūza manis neapkamps —

Līst retums tik no manas spalvas

Kāds sonets vājš, vai kroplains jambs,

Kas maz ar stingrību pat lielas,

Jo tāds pat viņā nerātnums,

Kā cirtā gaišā, kas uz ielas

No matiem atirusi jums.

Ne bults, kas Kupidonam stopā,

Ne dialogs, i straujš, i garš —

Ar efejstīgām sēja kopā

Mums sirdīs skumjais sēru maršs

Ar jums pie Sopena kad skumu

Un aizskāru kā puķi vilns

Ar lūpām jūsu atspīdumu

Uz klaviervāka baiļu pilns.
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Vēl uzaust lēnām dvēs'lē manā

Galds, vieglu lampas gaismu liets,

Uz kura vāzē iezajganā

Bij bāls un smaržains puķes zieds.

Še sāpes, ar jums runājoties,

Es nosolījos kapā rakt,

Līdz skanēja, kad prom bij doties,

Pie durvīm kluss: ..ar labu nākt'!"

Viss atmiņu un skumju varā,

Ks domāju — cik gadu būs,

Kad klusā ziemas novakarā

Es pirmrciz ieraudzīju jūs?

Kaut sirdis nn tā brīža šķirtas,

Bet viss tad teiktais skaidri skan,

Un mūžam gaišās matu cirtas

Un klusais skatiens prātā man.

Kad dārzā, vējš kur kokus loka,

Es lasu, savu domu skauts —

Man izliekas — tā jūsu roka,

.'ias lapu puses manas jauc.
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Es domāju, kad staigāt eju,

Kad manai vienatnei būs gals,

Kad sirdī mieru man un dzeju

Lies atkal jūsu maigais balss?

Jo kaut man visa esiet mīkla

Bet tīk šī runa, stāvs un sejs,

No kuriem sasaistīts kā tiklā

Uz mūžu gudrais Odisejs.
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Kad galvas sāpes manim lēma

Mans dzīves veids ne visai svēts —

Tās Šopeus kā ar roku ņēma,

Reiz jūsu roku nospēlēts.

Kad nesen karstās mīlas slāpēs

Pie daiļās Haijās tiku dzīts,

Bet sarūgtināts mokos sāpēs,

Es viņas pēkšņi atraidīts —

Un domāju — vai manas mokas

Man ilgi gaust un vaidēt lems,

Jeb, vēlreiz spēlēts jūsu rokas.

Tās atkal Sopens neatņems?

Jums Vēnus ceļus nevilks greizi

Un padoma jums nenoliegs,

Ja jūsu ārstēts otru reizi

Taps viņas skumjais dziesminieks.
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Stāv visas domas manas dīkas,

Kur jaunu sievu smiekli skan,

Bet savadi ir tuvs un tīkas

Tavs novītušais skaistums man.

Še gūlis krēsla samtā zilā

Es sapņoju, kad tumsā ārs;

Vēl prātus manus smaržas cilā,

Ar kurām pilns tavs buduārs.

To visu, kas še bijis cienā,

Ko apglabāj's pēc gada gads —

Zln tikai lielais spoguls sienā

Dziļš, skaidrs kā prātotāja skats,

Un Bodiērām tik atburt mēdzis

Smags, opijuma radīts miegs

šo stāvu, kādu rokās slēdzis

Varbūt kāds senais valdinieks.

Tu klausījies, kad kaisles bālas

Bij rauts mums runas pavediens,

Kā dzisa serenādes tālas

skāris, drebošs beigu paņēmiens.

Un skūpstot tavu svārku zīdu,

Mums priekšā nolaidās kā gars

Caur logiem gotiskiem pār grīdu

Zils, viegli dūmains mēness stars.
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Sen iestājusies nakts, guļ mierā visa māja,

Pie sienas pulkstenis, vēl tikko dzirdams, skan.

Dēļ tavas vēstules miegs prom no manis gāja

Un, domās sapinies, prāts stājas strādāt man.

Bet sapņi dvēselē man pamostas bez skaita —

Tā pati lampa tā un tas pats vecais galds,

Kur galva noliekdamās karstos murgos kaita,

Kad pirmreiz sakampa to mīlas reibons salds.

Bez žēluma, kā viņa, tikpat kaisla esi,

Vienalga — austošs rīts, jeb manim pēdējs zvans,

Tik atmošanos dziesmām nedzimušām nesi,

Ko savā tumšumā slēpj dvēs'les dzijums mans.

Kad laiks no apskāvieniem mūsu rokas raisīs

Un sejas vienaldzīgas viena otrai kļūs —

Par mirkli ātrāki tad sirdīs vēsās gaisīs

Par skūpstiem atmiņa, kas savienoja mūs.

Bet paliks kaut kas as'nis tavējās un manās,

Kas mūža vakarā, jau veciem esot mums,

Skaļš augšā modīsies pie prīmās satikšanās

Un sejā sitisies kā kvēlošs sarkanums.
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NAKTĪ

Jau pagurst sapņi mani, izmisuma dzīti,

Un dzīslās asinis sāk ritēt vienādāk,

Un mirkļi, laimībā pie tevis pavadīti,

Sai klusā pusnakts stundā atmiņā man nāk.

Sen aizmirsis, ka mūžs bij manim moku ala —

Uz ceļiem sūkusi tev, galva mana tvīkst;

Es jūtu tik, ka seja, mīļa man bez gala

Un gaisa, vieglās skumjās manim pāri slīkst

Sirds puksti, nekārojot baudas asās alkas,

Tik skaidri un tik rāmi krūtīs manās skan,

Un tavas labās rokas, laimīgas un smalkas,

Uz pleciem svētīdamas nokritušas man.

Kaut mani aizmirsusi, sirds tev tagad klusēs,

Bet citu apkampjot, tu mīļā, nenojaud,

Ka, tevis aizdzīta, man dvēs'le paslēpusēs

Ir tavās klavierēs un žēlojas un raud,

Līdz atkal tavā spēlē reizi neatbursies

Tas karstais pusnakts brids un vecs un lapains parks

Un visa tava uguns skaņās līs un kursies,

Līdz senās mīlas blāzmā tevim neatsarks.
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To nakti istabā tev parādības trieksies

Vīnstīgotas, kas sirdis trakoja reiz mums,

Un melodija trūks, un lūpas tavas lieksies,

Kur trīcēs klaviervākā tumšs mans atspīdums.
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Šai istabā, kur gulta, galdiņš, četras sienas

Un grāmatas, tumšs logs un aiz tā dārzs un lauks —

Ar sveci mocoties še rit man garas dienas

Un atmiņas par tevi, vienīgais man draugs.

Kad savestu šai mājā liktenis mūs vienus,

Es nemanītu vairs, ka pāri aiziet laiks,

Tu manus meklētu, es tavus apkampienus

Un klausītos, ko čukst tavs balss tik kluss un maiga.

Līdz kaisle tuberozēs prātus apreibinās,

Un skūpstu pēdējo Tev atdot nepaguv's,

Es guris manīšu, ka mani iemidzinās

Salds milas čukstējiens un vēja rūciens tuva

Bet jaudīs tomēr jūtas sajukušās manas,

Ka mani sažņaugusi, guldamās uz krūts,

Kā mirējs raustoties, bez prāta atstāšanas,

Aiz žēluma un dusmām lūpas manas sūc

Kad atmostos mēs bāli abpusējos glāstos, —

Es ņemtu sējumu, kas vecs un nodzeltējs;

Kā spogulī mums redzams kļūtu viņa stāstos

Sen pagājušo laiku putekļainais sejs.

Flrences jautrās dzīves vilinoši aina,

Kur palasts sens starp lauriem ceļas balts kā sniegs,

Jeb tumsā gondolē, kur pusnakts mēnesaina,

Pa zaļiem kanāliem mūs vestu dziesminieks.
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Sirds savu uztraukumu apslēpt nevarēja,

Ja kādreiz dāvājāt man savu skatu jūs,

Bet kad pret citiem smaidot griezās jūsu seja,

Man likās, ka šis vēsums mana nāve būs.

Un tad mēs šķīrāmies. — Jūs ilgi neredzēju,

Vēss palikdams pret balvām, kuras dzīve dod;

Nu stāsta par jums draugs — es manu sarkstam seju,

Un lūpas samulstas un vārdu neatrod.

Un uztraukts, apjucis no drauga projām skrienu,

Un domas manas atkal tikai murgs par jums,

Un pavadu tais vietās, skumdams cauru dienu,

Kur reiz pirms ilgiem gadiem staigāt nācās mums.

Un atkal manim likās, ka pār sirdi vijies

Bij sen jau nesajusta, salda sapņa svars,

Kad tā kā līgava tu manim parādījies —

Dārzs naktī smaržoja, un bija pavasara.



211

Jums varu apgalvot bez riska —

Kaut mūzā manā kaisles jons,

Bet viņa nava odaliska

Un viņai neder rožu krons.

Kā matrona tā audzināta.

Tai Ovidija laika tons,

Un viesībās pie Mecenāta

Tai Virgßijs bij pavadons.

Jums tīkas, pilnam augstu dziņu.

Tās augums labi kopts un slaiks;

Daudz lakstojāties jūs ap viņu —

To tagad iemīlēt jums laika
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Reiz rakstīt daudz man nebij grūti,

Nu īss ir manu pantu skaits,

Jo tas, ko tu pret mani jūti,

Ir vienaldzība tik un naids.

Kā necenstos es vīnus kliedēt,

Bet visam būs tik vienāds gals,

Jo mīlas kokam otrreiz ziedēt

Vairs neļaus tavas dvēs'les sals.

Bet skats tavs, tava stāva cēlums

Tikpat man mīļi kā arvien;

Pēc tevis Ugas, mīlas žēlums

Spiež manu sirdi katru dien,

Ne glāstiem., ne vārdu tuvu

Tu tagad vairs man neatrod',

Ja tavus skūpstienus ar guvu —

Tad tie tik mokas tevim dod.

Bet manim lemts ir mīlēt tevi

Un sapnī skaut, un neatlaist,

Un lēnām sadedzinot sevi,

Kā izdzisušam kuram gaist.
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Pa kādām mīlas takām liktens mani vada!

Kad es jūs sastapu — jūs bijāt pumpurs košs

Un saules alkstošs. Gāja gads pēc gada. —

Nu ceriņkrūms man priekšā zils un smaržojošs.

Un manu sirdi jūs par kokli padarījāt,

Un, maigās mīlas skaņās viņu ieaijāj's,

Es par jus dziedāju, un jūs man toreiz bijāt

Kā brīnums skaistākais, ko deva man mans maijs.

Un no tās laimības, ko sevi tikko veicāt,

Par ziedu raisoties, bij labi abiem mums.

Te nejauši uz ielas tiklo „nē" tam teicāt,

Kas vienīgais un pirmais dzejoja par jums.

Ai, nimfa maigākā! Jūs, kurai tapu devis

To visu, kas bij manī patīkams un kairs —

Šo savu mākslu mīlēt ņemiet nu pie sevis —

No manis nedabūsit nekad citu vairs!
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Ko gan lai es vēl tevim teiktu?

Ir auksts un vienaldzīgs mans seja.

Kas bij, to visu redzu beigtu,

To visu esmu i/inilc.iV

Nu mana mosā gara kvēles,

Viss pagājušais pelnos sviests;

No šitās seklās bērnu spēles

Mans gars uz jaunām tālēm griezts.

No augstuma, kur mani šūpot

Ir cēlis jaunu domu spēks,

Vēl noskatos, ka dūmiem kūpot.

Deg pagājības ugunsgrēks.
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Šai dzejai skumjās vielu smeļu,

Jo ilgi neredzēties mums,

Bet tomēr visu garo ceļu

Arvienu domāšu par jums

Līdz mani, kas šais domās mulsles,

Sveiks lauku mājas loga stars,

Un jūsu pilns man pāri gulsies

Silts, miglains rudens pievakars.
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Kā vēl tos dārgos tēlus skautu,

Kas sirdij kādreiz lika kaist,

Kas nu ar aizmirstības autu

Jau tīti, atmiņā man gaist.

Man prātā nāk, ka stundās retās,

Ko kopā pārlaidu ar jums,

I valoda, i so)i metās

No vīna un no alus mums.

Tiem, kuriem kapi Jau ar zeļu,

Lai miegs ir rāms un neuztraukts,

Bet dzīvajiem vēl garu ceļu,

Kas daudziem priekiem, bēdām Jaukts.
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Cits izredzētās rokās mita,

Tam vīnā uzsmaidīja prieks —

Man vienam ceļā sejā sita

Ar smalku lietu sajaukts sniega.

Es ceļus zaudēju ar rietu,

Tam līdzi spēkus vājos ar',

Un Izmisis tik mājas vietu

Pie jums es guvu tovakar.

No rīta nojaušanās drūmās

Es klausījos, cik saldi skan

Vēl jūsu balss — tad zemāk stūmās

Pār galvu padebeši man.

Un skanot visām vēja stīgām,

Pa laukiem deja nāves spoks,

Un pārpilns skumjām bezgalīgām

Tiem pāri svērās debess loks.
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Kad šķīros no jums viņu rīt,

Tik klusa jūs un skumja bijāt,

Un roku spiežot, atrakstīt

Man vēstuliti apsolījāt

Uz pastu eju katru dien',

Pat vēstuli jums turpu laidu,

Bet tomēr no jums vēl arvien

Nekādu ziņu nesagaidu.

šī klusēšana vilties liek,

Jo sirds, kas mīlē, notic lēti,

Un drīz par patiesību tiek

Tai pašas murgi sakarsēti.
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Še tukšu lapu daudz vairs nava

Un būs drīz dzejām albums pilns,

Un at plūdīs tad mīla tava

No manis kā no krasta vilns.

Bet spiež — kaut es tev visu devis —

Man sirdi tumšu jausmu slogs —

Kas tad, ja bijis tas priekš tevis

Tik garlaicības radīts Joks?

Kas tad. Ja tas, dēj kā es skumu,

Dēļ kā man kaislē dega skats,

Ko piesaucu ar izmisumu,

Tik elks, ko radīju sev pats?
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Es skatos — projām katra draugu

No manis ienaids aizvilt spēj's;

Tik vienu, manu acu raugu,

Man atstāj liktens, apskaudējs.

Mums draudzību nekādi gadi

Ar aizmirstību neapsegs,

Un ja ar nepaliksim radi —

Tad tomēr gaiši viņa degs,

Un kad no manis būs tik plēnes,

Viens paliks manim sapnis liegs:

Tās klusās lauku Abomenes

Un vinu maigais dziesminieks.

Bet ko gan domāt daudz, kad dzīve

Uz mums ar tūkstoš acīm lūr?

Mūs mīla sagaida un brīve...

Ai, raksti, mīļais trubadūri
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Man' apbūris tavs stāvs pilns spēka

Un tumšais dienvidnieces sejs,

Nu saku, nebijies no grēka,

Ka tevi esmu iemDēj's.

Es gaidu tavu karsto glaudu...

Kad tas, kas izšķiļ- mūs, reiz trūks,

Un nakts tumsā uz uguns baudu

Mūs dieve, Vēnus, kopā jūgs?
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Bēgt gribēju no tavas varas,

Bet lēni kustēdams un kārs,

Kā vinķekars man pāri karas

šai klusumā tavs krūšu pārs.

Kā čūska vijies tu un spidi,

Un tevim tikai elpot ļauj,

No saplosītās sirds ik brīdi

Kā vaidu, dziesmu ārā rauj.

Bet kad ar velgu tevi dzirdu,

Kas as'nīs tev par guni kļūs,

Bezgala šņākšanu es dzirdu

Un manim izliekas, ka mūs,

No dabas karstā klēpja burtus,

Caur melnu bezgalību, sen,

Un asa šķēpa kopā durtus,

Bez stājas kaisles viesuls dzen.
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Es ilgās nīkstu viss. — Vai redzi?

Rauj drēbes nost un durvis slēdz,

Un vajā plašo gultu sedzi,

Un mīkstos pējos ātrāk bēdz!

Vēl vārds kāds rets un nesakarīgs

Pār lūpām skrien tev karsts un sauss;

Es lokos vijīgs, ass un svarīgs,

Un slāpst un ļaujas ķermens tavs.

Un manim, tavu roku lauztam,

Kur griestu tālais velvējums,

Ir saredzams, kā ēnas raustam

Deg ieluguņu atspīdums.

Kaut visu nakti apkampjoties

Es būtu tavās rokās slēgts,

Lai pārsteidz, sardzē nostājoties,

Mūs plašs un liesmains saules lēkts.

Bet dienu, sviestus miegā smagā,

Lai tā kā svelmains elpojums

Bez gala vēlēšanās dragā,

Kā karsti murgi, galvas mums.

Līdz alkas miesas atkal gribēs,

Un bezveidīgs kā ehaoss sens

Man pretī neaptverams zibēs

Tavs acu melnais bezdibens.
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Kad izmisums man dvēsli māca,

Bet nespēju tev' rokās slēgt —

Man pēkšņi domas prātā nāca

Uz tuksnesi no tevis bēgt.

„Gan barību Dievs manim sūtīs,

Man aug)us maigus izredzēj's."

Bet augļu vietā tavās krūtis

Tad atsitās man karstais sejs.

Un kad pie avota es kāpu,

Ko skatiens lejā pamanij',

Tad ūdens vietā, pēc kā slāpu,

Man tavas lūpas dotas bij.

Kad es pēc ēnas metu skatu,

Jo biju noguris kā suns —

Pār manim klājās tavu matu

I dūmainā, i tumšā guns.

Un nāvi izlūdzos es valdošs,

Bet dzirdēju, ka tuvu skan

Tavs smiekls, vilinošs un gaidošs,

No kapa tumsas pretī man.
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Kā laiva pāri viļņiem svaidās

Bez apstājas, arvien —

Tā dvēsle karstās tevis gaidās

Caur dienām skrien.

Un stāvs tavs, nākot domās manās,

Tās bangās cels,

Un mani tava pieskaršanās,

Kā uguns dzels.

Ja laiks ar visam nāvi sāns,

Kas mani kvēl —

Vecs kaisles vējš man as'nis pūtis

Arvienu vēl.
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Bij vakars, saulriets dzisa tālē,

Kad kopā salējās kā plūds

Uz dīvāna tiem tukšā zālē

Ar lūpām lūpas, krūti krūts.

Un ietina to mati melni —

Tik kaisls bij abu saplūdums,

Ka likās tikai karsti pelni

No tiem būs vienīgs atlikums.

Bij samīts zieds, ko viņš tai plūca,

Un krita spīdums lēns un slinks

Uz sienas, vīrieti kur sūca

Ar trakām lūpām Stuka sfinkss.

Bet vēlāk, sviestiem dzīves bulās,

Kā kvēlas dienas atspīdums

Arvienu retāk pāri gulās

Tiem pirmā brīža sarkanums.

Lidz visus pārklāja kā sega

Miers, garlaicība, klusums slinks,

Tik nemirstīgā kaislē dega

Pie zāles sienas Stuka sflnkss.
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Aiz manis lielpilsētas kņada.

Es atkal laukos miera pilns,

Kur manu kluso spalvu vada

Ir iedvesmes, ir mīlas vilns.

Ne atzīšanas vairs es ceru,

Bet vienīgais mans vēlējums,

Kad es šīs rindas kopā veru,

Ir — kaut uz brīdi patikt jums.

Bet sirds man karsta ir un traka

Un pārāk vājš es Don Žuans,

Jo to, kas manī — lepriekš saka

Sis pants un papīrs rožsarkans.

Vai jaunība, jau miglā rīta,

Vēl atpakaļu mani sauks,

Kur rudzu druva zied no rīta

Un smaržo āboliņa lauks?

Bet ne vairs tie man miera iedos —

Tik viņa klusā māja vien,

Kur daiļa zilos ceriņziedos

Man laimi meklējāt to dien,

Kad dārzs jau lapains saulē svila

Un sēsties krēslā nācās mums,

Un ceriņziedu ēna zila

Uz gaišiem svārkiem krita jums.
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«Jūs klausījāties manās dzejās —

Stars, kura biezoknis bij šķelts,

Uz jūsu matiem iedzlrkstējās

Kā putekļains un mirdzošs zelts.

Bet iedvesma beidz mani kratīt,

Un kut ris pants man iznāk slikts;

Nāk prātā, kad jūs atkal skatīt

Būs jūsu salonā man likts?

Kad pilsēts pārpilns savas varas

Ries, kauks kā nenogurstošs suns,

Un metīs grīdā svītras garas

Caur logu elektriskā guns.

Nu to, kas bij vēl skumjam ķīlas,

Viens jūsu acu skatiens bed,

Un viegli drebot, pilna mīlas,

Prom jūsu roka mani ved,

Kur nakts, kur dārzs, kur kokos pinas

Kā stīgas mēness spīdums liegs,

Kur mani mūžam iemidzinās

Pie jūsu kājām rožu miegs.
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Tumšs karstums reibina man galvu

Un sirdi tas pats apjukums,

Kā tad, kad rokā ņēmu spalvu,

Lai pirmreiz aizrakstītu jums.

No brīža, kad mēs Šķirti tapām,

Es skumjās nevarēju stāt,

Nu rakstu, kad ar bālām lapām

Ir atkal klusais rudens klāt.

Kā sirds, ko agri dzīve vīla

Kā vecā dārzā pēdējs zieds —

Tik skumju pilna ir tā mīla.

Ar kuru sen pie jums es siets.

Vai staigāju, vai rakstu dzeju

Es birztalā, kad saule riet,

Es sausās lapās slēpju seju,

Kur patikās jums pāri iet

Kad sēdēdams pie loga skatos,

Kā debesis tērpj zeltā riets —

Man prātā nāk, ka jūsu matos

Ir viņu daiļais mirdzums liets.

Lai kur šai vientulībā būtu

Es, mīlas bēdīgs katru brid\

Tik jūsu mīļo tēlu jūtu,

Kas neredzams man blakus slīd.
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Es zem jauna debess juma,

Apkārt saulē marmors mirdz;

Brīnumu un uztraukuma —

Laimes pilna mana sirds.

Nu es diezgan milu viedis,

Nav man mījš vairs mīlas skavs,

Mīlu ēnu, kuru sviedis

Manā dvēselē tavs stāvs.

Kā no sirds nu skanas lejas!

Jo man mīlestībai dots

Vaigs tavs, dziesminieku dzejās

Simtkārtīgi atstarots.
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Man, kas gurst zem dienu sloga,

Sapnis seno šurpu bur's —

Es pie tava augstā loga

Stāvu, senais trubadūrs.

Roka citras stīgās ķeras,

Dārzos atskan atbalss kairs,

Bet kā senāk — neatveras

Balkons vīnstīgotais vairs.

Stīgās izmisums un žēlums,

Ardievas man stīgās trīc;

Manas dziesmas mīlas kvēlums

Aizpeld manim naktī līdz.
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Līdz ar vilni krastā plūdu,

Atkal gaismas alkst man sirds,

Un es visu acīm zūdu

Tur, kur saulē marmors mirdz.

Acīm tukšām acīs raugās

Elki dievišķīgie man,

Manas dvēs'les klinšu spraugās

Dzirdu —
dīvains avots skan.

Krastā slapjās drēbes žauju ...

Ai, kāds saujas skaņu jons,

Kad es līni rokās skauju,

Vijņizglābtais Arions!

Ne vairs izmisums, ne žēlums,

Ne vairs ienaids stīgās trīc —

Manas dziesmas mīlas kvēlums

Aizpeld manim gaismā līdz.
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Es eju,.. Mājiņai kā maijā

Ir aicinošs un mīlīgs sejs,

Bet nu to apkārt rudens paijā —

Jau bērzs pie loga nodzeltēj's.

Pie durvīm viegli pieklauvēju.

Kāds laipnā balsī „iekšā" sauc.

Es durvis atveru un eju...

Kluss uztraukums man prātus jauc.

~Labvakar!" Klāra, lūdzu, mājā? —

Labvakar! — Jā, ir mājā gan,

Bet laikam guļ, ir drusku vāja,

Tai galva sāp... Bet dzirdu, skan

Aiz sienas viņas smiekli jautri.

Ka viņa ģērbjas, sadzird auss.

Te nāk pusbrīvl tā, puskautri...

Reibst sirds kā pildīts vīna kauss...

Man tīkas tava lēnā gaita,

Smaids starains vaigu bedrītē,

Un jūtu pārmaiņas bez skaita,

Stāvs šmaugais, vieglais dekoltē
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Ap tevi peld vēl rīta svaigums,

Tev svešs ir dienas kaislais stars,

Tev pusplaukušas puķes svaigums

Un silts un agris pavasars.
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Sēžam Romas vīnpagrabā

Abi, dakters Zariņš, es;

Jautrība, kas mums lr dabā,

Tevim, šķītās, sveikas nes.

Tevīm, daiļam dziesminiekam,

Kura slava Izskanēs

Kādreiz tālu — garā liekam

Galvā lauru kroni mēs.

Šķēršļu ceļā tev vairs nava,

Dažs tev pakaļ velti mās.

Tevim mīla, tevim slava —

Divas māsas dievišķās.
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Tu alas krēslā sūnās guli,

Kā satlrs .spalvains, sārts un svaigs;

Tev poētiskie nervi truli

Un smaida varvikšņainais vaigs.

Par daudz tu dzēris vīna, alus!

Un sapnī seju saldi vieb

Vēl nimfa, kurai krūšu garas

Tu miegā kutini un knieb.

Viss dus še: tumšais vīna stīgājs

Un alas priekšā — lauru koks,

Zem viņa Eross sārtvaidzīgais

Uz lieliem šabašsvētkiem steidz.
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Jūs klajs, kur klinšu gali melni

Un kur, līdz diena nodzist beidz,

I skaistas raganas, i velni

Uz lieliem šabašsvētkiem steidz.

Un jūsu dvēsies tumsa meklēs

Sev patvērumu tikai tāds,

Kam patiksies, lai dzijās pekles

Tam top no grodiem norauts prāts.

Bet svelmēts rieta saules stara,

Mans draugs Alice pavisam cits!

Viņš auglis, sulas pilns uz zara,

Viņš apdedzis kā dienas vlds.

Viņš laistās zaigā dažādākā,

Kā avots saules pilns viņš vird,

Un viņā it kā gliemežvākā

Arvienu jūras žūžas dzird.

Viņš manu dvēs'li simtkārt maina,

Tai manu dziesmu rožu krons,

Tā mana Psiche zdtspānuuna,

Es viņas dievišķs pavadons.
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Alīsīte tumšmatainā,

Skaista esi tu paties'!

Kādā brīnišķīgā ainā

Šonakt tu man rādījies!

Stāvēji tu strauta malā

Tērpu viegli nometot,

Klausīdamās viļņu čalā
...

Te sev pašai negaidot,

Kliedzienus tu sacel trakus

Tā, ka apkārt nodreb gaiss,

Jo tev velgā redzas blakus

Virza, fauns šis ragainais.
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Cik es kādreiz rožains bijis

Un cik mīlīgs un cik jauks —

Karte tek-, ko atrakstījis

Man kāds senu dienu draugs.

Tas ir jautrais, čalojošais

Mazais čigānēns, Alice,

Ko šās dzejas autors niošais

Vairāk neredzes tik drīz.

Alkdams ciņu, varoņbalvu,

Viņš uz priekšu šķēpu trīs,

Ko šais dienās tas pret spalvu

Jautrā prātā apmainīs,

Teikt lai nespētu pilns nievas

Manim recenzents kāds bāls:

„Mllēt jaunkundzes un sievas

Bij tam vienīgs ideāls."

Ai, cik dikts šis kara tracis.

Ai, cik brīnišķi man ies!

Baltu pieri, brūnas acis

Jautri skūpstu šķiroties.
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Es esmu jautris, esmu priecīgs

Un mani gaisa, saules daudz,

Un katrls Izliekas man niecīgs,

Kas raud un vaid un rokas žņaudz.

Es X nevienā neplevilos,

Ko esmu apkampis jebkad,

Ar izšķiršanos sirdī mīlos

Un pieminu jūs šad un tad..

No zieda ziedā dūkdams skraidu,

Un medus pilna mana sirds;

Nevienu lūpu neatraidu,

Uz kurām asins sārtums mirdz.

la ari Jaunu galu zīlēs

Man dažs, kas skauzdams melns kā jods —

Ikkatris tomēr mani mīlēs,

Kam dvēs'lē prieka svētavots.

Man tiem ar dziju mīlas dvesmu

Katrs elpas vilciens pretī skrien,

lo viņu karstām sirdīm esmu,

Kā dzīvei, uzticīgs arvien.
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Caur jums tik prieks un dzeja zeļa,

Jūs saule visiem esat mums;

Pat man, kas lidoja bez ceļa,

Kā Gāju zvaigzne apkārt jums.

Pie jums man sirdi prieka čala

Un dziedu es, kā dzied tik rets,

Bet gaist tas tālumos bez gala

Kad skatiens jūs vairs nesaredz.

Tā ceļš mans tālu no jums lokās,

Un gaišums mans arvienu slābs,

Līdz reiz uz mūžu savās rokās

Nakts lielā mani nepaglābs.
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Tu siltos jūras līčos aizbēgi no mums,

Kur albatrosi metas kuģu brūnos mastos

Un ostās saulainajās, toņos neparastos,

Skan dienvidtautu pūļa jautrais čalojums.

Tā zaļā Taurida, mans senais sapņojums!

Še iemīlējies Puškins klīda tavos krastos

Un Ādams Mickēvičs, kā sonetos, še rastos,

Reibst saldi vīnsmarža, mirdz Krimas debess jums.

Ai, stāsti, ko tu dari! daiļo stāvu sildi

Un viņu mocoties ar kaisles indi pildi?

Kairs slinkums tevī līst un kaut kur ausis dzird

Tev to, ko platans čukst un avots lejā vird,

Bet saplūst vienā dziesmā tev tas viss, es ticu,

Par viņu, Majoriem un kluso vasarnīcu.
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Kas jūt, cik skaista jūs un laba —

Dēļ jums līdz kapa malai skums;

Sniedz jūsos mākslai roku daba,

Bet sirds tik nežēlīga jums.

Ja viņa nost no manis sienas —

Lai lāsts jums mūžu mūžos tad:

Var mainīt mīļākos ikdienas,

Bet tuvus draugus itnekad!



244

Mākdams domu barus smagus,

Kas pie tevis mani sien,

Skatos apkārt.. ■ viegli ragos

Prom pa glodo ceļo skrien.

Apkārt nomirusi krūmi,

Kuriem putens kapu rok;

Debess malā Rīgas dūmi

Pamazām aiz manis plok.

Kaislo mūzas kavalieru,

Kam bez tevis viss bij svešs,

Glauž ar atelsu un mieru

Sniegā nogrimušais mežs.

Ceļš kā stiga bezgalīga

Stiepjas, stiepjas — nav tam gals —

Bet man prātā vecā Rīga,

lelas trokšņi, tava balss.



245

Tik salda runa tava, izskats tavs tik maigs,

Tu savu daiļumu un varu neapmāni,

Skan katrā tavā vārdā slēpti zelta zvani

Un atbur ritu man, kas rasas pilns un svaigs.

Bet kad man sirdi sagrābj pēkšņas mīlas tvaiks

Un cerības un žēlas ved pie tevis mani,

Kā stiga trīcoša tu man tad lidzl skani.

Un zeme acīm zūd un izgaisinās laiks.

Un tad no tā, kas kādreiz bija gūts,

Es kā no nevaj'dziga drošs un spēcīgs raisos

Un, ziboša un balta gaismas pūts —

Pilns mīlas mūžīgas pie tevis aizskriet taisos,

Kas izskani kā lielas dziesmas plūds

Pār manām mīlas mokām kaut kur augsti gaisos.
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Kad sevi tev es biju devis,

Kā pasaka bij man ik gads, —

Ar mīlu mūžīgu pie tevis

Ir mani sējis llktens pats.

let dienas vienmuļas un garas

Kā apakšzemē vadīts laiks,

Kad mani pārņem svešas varas

Un manim izzūd tavējs vaigs.

Tev priekšā nokritu es vaidos

Un asaras tev acīs spīd,

Un tavos eņg'Ja spārnos slaidos

Tev galva noskumusi slīd.

Un sienas rokas, kas bij šķirtas,

Un senais ziedons apkārt dveš,

Un tavas gaišās matu cirtas

Man dvēslē visu tumsu dzēš.
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Nakts tumšos spārnus tikko cilā,

Vējš dvašo tajos rāms un liegs,

Un parku mēnesnīcā zilā

Ir skāvis nepārvarams miegs.

Kur vien es biju kāju spēris,

Man sejā sitās rožu daudz —

Tās bij kā lūpas, kuras vēris

Tas brīd's, kad kaisle prātus žņaudz.

Bij tumša piekarsusē parka

Un klusa tā, ka metas bairs;

Un te, kur rožkrūms tumsā sarka,

.Man tēls tavs parādījās kails.

Kā ķekarus no vīna stīgas

Man savas krūtis nāci sniegt —

Es mulsls lūpas padevīgas

Pie tavām kājām steidzos liekt.

Tad jutām, ka arvienu cilā

Mums gurdāk sirdis mirkļa prieks.

Lidz tā kā parku gaismā zilā

Mūs skāva mūžīgs mīlas miegs.
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Šīnakts pār mani nogūlās kā slogs —

Man galva murgoja, un elpa metās grūta,

Uz mani karstumu un zāļu smaržu pūta,

Un tumsību pa pusei vērtais logs.

Un nakts bij aizklāts ari debess loks

Ar segu, kura sērām nebeidzamām šūta;

Es mulsis atmodos no miega, tikko gūta,
Viens šajā dziļā pusnakti kā spoks.

Un izlikās, balss kāda mani sauc,

Lai sevi es uz aiziešanu postu,

Bet kad bij logs līdz galam vajā rauts, —

Ceļš, kas ved līdz sev nemieru un postu,
Man priekša aizstiepās kā līķa, auts,

Tievs, laukus sasiedams ar baltu jostu.
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Jūs' mīla līdzi ziemas salam

No manis aizsteigusies būs —

Jo sen Jau mēnesis pagalam,

Ka manim neatbildat jūs.

Daudz lasījis jūs toreiz tiku,

Un vēl arvienu ausis skan

Ar savu daiļo romantiku

Kāds jūsu garais fragments man.

Tā krāsās pilda visu telpu,

Un viņā gaiši nojaust var

Kaut kādas maigas būtnes elpu,

Kā dārzā smaržu pavasar\

Jums bēdu nav. Kāds dievs arvienu

Pār Jūsu ceļiem gaismu lej,

Un divas laumas nakf un dienu

Stāv sargos jūsu dvēselei.

Varbūt ka man ir slikta garža,

Bet viena sirdi leiet māk

Rā viegla lefkojzledu smarža,

Kad dārzam pāri vakars nāk.
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Tiklīdz par otru runāt sāku,

Miers manai sirdij tūlīt zagts:

Tā nāk ar smaržu savādāku —

Tā rozes sarkanas un nakts.

Tā, dzejniek! savieno un ārdi,

Par visu jokodamies triec,

Jo ienaida un mīlas vārdi

Pie tavām kājām galvu liec.
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Tavas dvēs'les mirdzā svētā

Izgaisis mans ledus zārks.

Rita gaismā neredzētā

Stāvu smaidošs, bāls un vārgs.

Apkārt daijums pirmatnējais:

Pļavas, kuras mūžam zeļ,

Zefirs salds, ne viesuls spējais,

Mūža dārzos smaržas smeļ —

Viegla, caurspīdīga, smalka

Stīga tu, kas krēslā skan:

Dzēruse no dieva malka

Tava būte blakām man.

Tu kā atvelgumu gribot

Ziedu plūc, kur nektārs krāts...

Miers... tik brīžam spārniem zibot,

Pāršķeļ zilgmi eņģels kāds.
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EPITAFIJA

Draugus tu atstāji raudot un dusi nu tumsībā tinies.

Sirdij manai kas biji pavasars mīlīgs un jauks;

Dzīvē pēc sarkanām rozēm un tumszajiem lauriem tu dzinies,

Bet nu vijušies kopā viņi uz kapa tev, draugs.

Marmoram baltajam pāri tumšbrūnganas noliecas cirtas,

Mūzas-ngavas raudas dienu un nakti še dzird.

Nava no skaudējas nāves pat mīlošas sirdis jums šķirtas —

Tavā mūžīgā dzejā tās pretī mūžībai vird.
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Stāv grāmatām un dzejām galds man klāts,

Kur sēžu, domāju un rakstu cauru dienu,

Bet topu iztraucēts — tu smaidoša arvienu

Pie manis viesos katru brīdi nāc.

Uz sliekšņa čaukstot drēbes tavas šņāc,

Es rokas savas mulsis tevim pretī slienu;

Ar simtiem zeltainu un smalku pavedienu

Klāt sienas miesai miesa, prātam prāts.

Bet kad uz sirdi atplūst pēkšņais asins plūds

Un gatavojas pāriet pirmās kaisles baigurns —

Man tava gaišā galva noliecas uz krūts

Un miesā izlejas kā atvēsinošs svaigums;

Ikkatris skūpstiens tavā sejā gūts,

Kur čūskas viltība un Afrodites maigums.
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Pilns rožsmaržas gaiss karsts un smags kā slogs.

Slīkst murgu sapnīs olivi un lauri,

Un ai/viļ mani, kokiem spīdot cauri,

Ar tumšsarkanu gaismu augstais logs.

Te pieaug skaņāka, te it kā gulst

Seviļas ielu nerimstošā čala;

Dzied satumsušos logos lakstīgala...

Kā sitas sirds, kā mani prāti mulst!

Plūst smaržas stiprāki, un vēls ir laiks —

Vai augšā tu, jeb miegs skauj tevi maigs

Zem izraibotā mauru baldachīna?

Vai redzi mani sapnī? lai tavs vaigs

Kā rīta mākons sarkst zem sapņu smīna,

Ko tevim izviļ mana mandolīna
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Šī pēd'jā vilšanās no sirds man mīlu dzēš,

Ko kaisle, greizsirdība tādās liesmās kūra;

Tu slābi nokriti, tu tā kā caura bura,

Ko velti mēģina vēl ceļam piepūst vējš.

Bet vēsums spirgi» un modris manā sejā dveš,

Es krasta neredzu, un apkārt man ir jūra;

Es nejaušībām ļauts, un mana gaita sūra,

Un vēji sasizdamies mani griež un plēš.

Kad siltu zemju straumes plūst man pretī sāks

Un labvēlīgais vējš, Bdz pirmais ceļš būs galā,

Uz īsu atpūtu pie malas kuģi vāks, —

Pa nakti noklausoties silto viļņu čalā,

Man bura sasistā un caurā prātā nāks,

Kas balo nevaj'dziga tālas ostas malā.
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Mums skolā Sieberts vēl bij valdinieks,
Kad pirmreiz redzēju es tevi klasē garā,
Kur pusaugušu meiču trokšņojošā barā

Vlsskaņākais bij tavu smieklu prieks.

Bet viss tas drīzi pagāja kā miegs,

Sls vecais skolotājs sendienām nāves varā,
Cits no mums diez' kur aizdzīts dzīves asā karā,

Cits šepat maldās, sev un visiem lieks.

Bet bijušais ar tevi izplēnēj's.

Un, kā pēc Jautras balles pārvelk drānas,

Tev Jautrā seja vietā bēdīgs sejs.

Ai, tauriņam drīz nobirst krāsas plānas,
Tik paliek pants, ko dzejnieks sacerēj's

Par mūsu ziedoni, kas vi) un mānās.
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Kluss pēcpusdienas saules spīdums krīt

Kā svītra zeltaina uz mana galda:

Par taviem matiem atmiņa dzimst salda,

Ko skūpstīju un glaudu kādu brīd'.

Vēl saredzu, kā viņi zib un spīd,

Kā tava sirds pie manas pukst bez valda,

Un gribas mūžam palikt pie šī malda

Un nemanīt, kā dienas pāri slīd.

Bet ko no rokām tīkas neizlaist —

Zem dzelžu likuma, kas visus valda,

Bēg no mums projām, zūd un beidzot gaist;

Jo viss mūs viļ, un viss mums prātus malda,

Un tikai atmina pa brīžam kaist

Kā saules zeltains atspīdums uz galda.
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Kā zeme biju kaisls un audzelīgs,

Pēc tevis stiepdams piebriedušas rokas

Un gaidīdams, ka kvēls, kas miesā lokās,

Reiz, tevis skārts, kā dziesmas augšā dīgs.

Bet laiku skaits mūs atšķir bezgalīgs,

Caur tiem tavs gars līdz manlm neatrokas;

Dēļ tevis izdedzina mani mokas,

Un tuksnesis es topu sauss un sīks.

Tik, kad pār lūpām manim nenobeidz

Skriet naktis izgailēj'šu vārdu plēnes —

Tu savu tūkstoš gadu miegu veic;

Man rādās Dieva nams, ko apspīd mēness,

Kur nikni gaudodamas bariem steidz.

Kā vilku mātes, tumšas bakchantenes.
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Pa tavām lejām ziedu elpa slīd,

Uz svētkiem daba še arvienu posta,

Kā daiļās Venus brīnumainā josta

Tev apkārt saulē kalnu rindas spīd.

Star viņām viz dažs ezers rāms un zils

Kā pagrieztas pret dzidri lielas acis,

Un atspīd tur, pie klinšu sienām placis,

Kāds klosters vecs vai sagruvuši pils.

Var būt, ka Dievam, zemi veidojot,

Tu kādreiz atpūtu uz bridi devi,

Kad stājās še Viņš, mierā atdusot;

Tavs stāvs virs padebešiem paceļ tevi;

Bet kalnezeros sevi ieraugot,

Kā Narciss stāvi, iemīlējis sevi.
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Viss istabā dus mēnešgaismas klāts —

Un šī vistīkamākā stunda mana,

Jo tādā brīdī skumja ilgošana

Pēc tevis vairāk manus prātus māc

Lauks laistās, mēnesnīcas balināts...

Viss sapnī noslīgstu — prāts nesamana,

Man liekas, dzirdu pulkstentiņš kā zvana

Un kamanas, pa ce)u slīdot, šņāc.

No beztrokšņainā mirdzuma var just,

Ka debesis un zeme priekā valdās,

Un viss līdz bezgalībai dziļi klust;

Un tā no šenes, kur mums sirdis maldas,

Mēs braucam zemē nezināmā zust

Dēļ mīlestības, mūžīgas un saldas.
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Starp Rīgas dāmām tērptām zīdos,

Kas sirdis dedz un karsē mums —

Vairs neiaižoties veltos strīdos,

Mums jāatzīst jūsu pārākums.

Takts, viesnūiīgums ideālais,

Kaut auksts, bet izsmalcināts prāts,

Sejs nopietnais un drusku bālais

Un apģērbs sīki pārdomāts, —

Slēpts šinīs īpašībās labās

Tas, kāpēc priecīgs ar jums trieks

Un jūsu tēlu sirdī glabās

Jūs lemīlējis dziesminieks.

Ap jums kā burvis labprāt vftos,

Lidz jūs par karalieni

Pats jūsu svītā lernaisītos

Kā jūsu galma trubadūrs.
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Vai esat Salome, vai Leda,

Ko vīlis mīlas mulsums salds,

Pār kuru drebot spārnus \ ēda

Pats bargais Ceuss kā gulbis balts?

Es nezinu un nobeigt manos,

Kaut daudz ko izteikt lupas grib,

Pats jūtot maigu pieskaršanos

To spārnu, kas jums pāri zib.
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Tu tagad savā elementā,

Tev pielaulāts ir klātu zēns,

Balts dvēsiē, korporeļa lentā,

Kā sprogains jēriņš, mīļš un lēns.

Es, labu novēlēdams citiem,

To pašu alkdams arī sev,

Starp vēlējumiem nesacītiem

Pie sirds likt vienu gribu Tev:

Jel paliec, turoties pie sava,

Ar mīļākajiem sakarā.

Tos laid, kad vīra mājā nava,

Pie sev's pa vienam vakarā.
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Ka manī vēl pa slēptiem vadiem

Jums apkārt malda mīlas jods,

Par to pa katriem četriem grādiem

šai albumā man paraksts dots.

Ja sirds ar manim kādreiz gura

Un viņu veda kalnup grēks,

Pie tīrās gaismas ugunskura

To atkal cēla Jūsu spēks.

Caur jums viss: manu sapņu cēlums

Un dzejas plūdums, ļaudīm lieks,

Un sadedzinošs mirkļa prieks,

Un bezcerīgas mīlas žēlums.
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Še visi pieticības pilni,

Se retā tikai domas kust,

Bet var kā aromātu vilni

Se jūsu garžu visur just.

Kad klausos, kā jums runa lejas,

Tad sievietes man prātā nāk

No Puškina un Helnes dzejas,

Kas sirdis mūžam saistīt māk.

Jūs viņas savaldzināt laista,

Jo jūsu tīklos katrls kļūs,

Bet cik jūs mīlīga un skaista.

Tikpat ar nežēlīga jūs.

Tas nelaimīgais, kurs jūs mīlē,

Var nomirt, palikt traks dc) jums,

Būs tomēr jūsu acu dzīlē

Rāms, nenomācies zUganums.
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MEFISTOFEĻA PADOMS

Jums palīdzēt nav manā spēka.

Ne pelt es gribu jūs, ne bārt,

Bet teikt, ka jauna meiča grēkā

Ir tīkamāka simtukārt —

Teiks katrs ar pazinēja garžu,

Ka daiļš ne pumpurs bāls un ciets.

Bet pusplaucis, ar vieglu smaržu,

Un drusku pavērts rozes zieds.



267

Kaut tagad es no tevis šķirts,

Bet šonakt, kur viss kluss virs nama,

šais rindās runā mana sirds,

Kas pukst tik tevi mīlēdama.

Un lampas gaišumā, kas maigs

Pār tavu rakstāmgaldu spidēs,

Tavs spožais skats un klusais vaigs

Pār to, ko tagad rakstu, slīdēs.

Pēc lūpām ilgas tevi māks,

Kas mīlas vārdus čukst un dzejas.

Un skūpsti atmiņā tev nāks

Uz atpakaļu liektas sejas.

Tu liji pāri dvēselei

Kā siltens pavasara lietus,

Kā viņa jautras piles dej

Un veldzē novārgušos dzietus!

Tā gaisu atmošanos vien

Tu manām mīlas dziesmām devi.

Kā cīruļi tās gaisā skrien,

Bez stājas slavēdamas tevi.



268

Viss manī līksmojas un smej,

Un priekā seju rokām klādams,

Es raugos, kur tu pāri ej

Kā mākons lēni dudinādams.
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Sirds viņu dziļo laimi zina —

Bij krēslains pievakara brid's,

Un čukstot saldkaislīgri tina

Tev stāvu plāns un sarkans zīds,

Pār pleciem nokrita kā sega

Tev drebot, gaišu matu vilns;

Bij lūpās, kuras tumši dega,

Viss drebuma un uguns pilns.

Tik skaidri acīs manās krita,

Kā būtu tērps šis tevis vilkts,

Viss daiļums, kas tev stāvā mita,

Un kailās miesas mirdzums spilgts . . .
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Tai mati irdeni kā pelni

Pār nevainīgo pieri klust,

Un skropstu atspīdumi melni

Tai brūnganajās acīs kust.

Dreb runājot tai nāsis smalkas

Kā rožlapas, kad vējš tās skar.

Un viņas lūpas, pilnas alkas,

Kā uguns apdedzināt var.

Skats viņas krūšu kalnos bālos

Par dievietēm mūs sapņot spiež,

Kas augstas savos pjedestālos

Pret mūžiem aklās acis griež.

Un apaļās un slaidās kājas,

Kad viņa guļ vai sēž, vai iet —

Sauc atmiņā tās dejotājas,

Kam kailām tempļos nācās diet.
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Ai, kā to manim neatminēt,

Kas katru bridi sirdi skar,

Kā atmiņu pils skumju svinēt

Es nāku katru plevakar\

Kad tā kā senāk mājās esmu,

Kur grāmatas, pie loga galds,

Un istabā ar vēsmas dvesmu

Plūst ābeļziedu aroms salds.

Un gļēvāks top starp domām sakars

Un vieglas sāpes galvu spiež,

Kad pretī rāms un mierīgs vakars

Man savas ugunsacis griež.

Ai, citu prieku puķes lētas,

To laimi mūžam neutburs,

Kā mīlas kaislīgas un svētas

Gaiss, ātri degošs ugunskurs.

Kā varu citai rokā doties,

Kā lai vēl citai as'nis kaist,

Kad, domās ar jums mīlinoties,

Stāj sist man sirds un prāti gaist!
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Es lēni panīku, no dzīves šķirts,

Tu atgriezi pret sauli būti manu;

Nu klusi aizej tu no manas sirds

Ar rudens lapu skumjo novīšanu.

Vēl tevi gaidu...
saule starus sviei

Caur verandas pusnokrāsotiem stikliem...

Kas svešais ir, kas rokas manas spiež

Pret maniem vaigiem dzisušiem un mikliem?
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Skan pēd'jo reiz šī skumju pilnā dzeja

Tev, kuru mīlēju un nīdu daudz;

Kā draudošs akords mīla Izskanēja,

Bet laika elpa dveš un visu jauc

Nu vienaldzīgs es tavā sejā raugos,

Kur kaislo jūtu rāmais sastingums,

Kā savītušos, sakaltušos augos,

Kas likti grāmatā tik tuvi, mīļi mums.
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Nu jums es rakstu — allažiņ,
Tas dara manu sirdi brīvu,
Kad daiļā kundze Venus tin

Ap acīm savu sārto plīvu.

let ātri laiks — pēc gada gads,
Tā dvesmā, kas mūs vecus taisīs,
I šitās lapas rožains skats

Ar savām spilgtām krāsām gaisis.

No laika skaudīga, pat ies.

To lapu glābt šis rindas zinās,

Un kādu reiz še skatoties,

Jums dziesminieku atgādinās.
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Es izgāju starp pūli ļaunu,

Tam sirdi ienaids bij un sals,

Un terzitu un ielas klaunu

Mākts, klusa manas liras balss.

I tev bij svešs, kas viņā lejas,

Bet tikās Sandro mūzas tēls,

Kas daiļi dievišķīgas dzejas

Un dzīves formu paraugs cēls.

Man mulsinātam liras savas,

Tavs spriedums ass bij mirkļa sods,

Jo esmu labvēlības tavas

Daudz reizes ticis apbalvots.

Ne nams tavs salmu jumtu klātais,

Kur bieži bārties nācās mums,

Bet nu tavs albums iedāvātais

Būs manām dzejām patvērums.

Tam iedvesmā ir jāatsaucas...

Ai, tā še mūžu bieži vils,

Kur mīļā nekārtībā jaucas

Bāls, dzeltens, rozā, zaļš un zils.
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Es prakstiskajai dzīvei nederīgs,

Ja savus sapņus pantos neietveru,

Tad jautris te, te bēdīgs jaunus ceru,

Kad, beidzis darbu, pastaigājos dīks.

Ja liktenis pret mani nevčlīgs —

let mīlā slik't — pie joda visu speru,

Un sēdies istabā pie panta pantu veru,

Līdz izpeldu kā dievs — gaišs, nebēdīga

Viss mākslai ziedots man — prāts, miesa, jūtas.

Ai, dzejas, kas no manāmas'nīm gūtas,

Ar pūli paviršo jūs aizsteidzaties triekt,

Kā meičas uzvaru par pielūdzējiem sniegt —

Vai viesos nāksit, kad pēc dienas grūtas

Steigs galvu trīcošo man vecums lejup liekt?
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Ap tavu miesu dūcu, tavu matu vīts,

Kā bite dūc ap atvērušos ziedu,

Pēc skūpstienlem, ko tev uz lūpām spiedu,

Tu projām aizgāji, kad sācies bija rīts.

Uz vēsā palaga, kas bija saburzīts,

Kur tava tēla kontūras vēl vledu,

Es ilgi as'ras, klusas elsas šķiedu,

Bez dvēseles un sirds, ko paņēmi sev līdz.

Kad saule sāka gaismu logā sviest,

Tad savā gultā jutu izsamisdams,

Ka viņas gaišums tagad nīkst un dziest

Un tumsā iegāju es, lēnām dzisdams,

Uz dzīvi ceļu nemācēdams griezt,

Pār savas laimes sabrukumiem krizdams.
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Kaut satirai tur daudz bij vielas,

Es pateicos... šis brīd's bij skaists!

Nu atkal izeju uz ielas,

No visiem postiem vaļā laists.

Ardievu, kura līdz man augi,

Un vīns, un glāzes, un šis nams,

Ardievu, visi mani draugi,

Un visi, kam es patīkams!

Līdz nāvei jūsu ievainota

Tik tāpēc kļuva mana sirds,

Lai dziesminieka cēlā rota

Daiļšķīstā dzejā gaišāk mirdz.

Vēl esam jauni mēs un stipri...

Ja ar šis sol's mūs ellē nes —

Uz priekšu, mīļais doktor, ņipri!

Cērt — atvalrītājs būšu es!
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Ko sajūt sirds, to izteic spalva —

Reiz sapnis nesasniedzams mans

Bij jūsu čigānietes galva,

Ap viņu šķidrauts tumšsarkans.

Bet velns man mūžam ceļus maisa —

Es, kādu citu ieniīlēj's,

Tā mīlējos, ka gaistin gaisa

No manām domām jūsu sejs.

Nu rimst šās mīlas saldā čala,

Un atkal sapnis mocošs mans

Ir Majori un jūras mala,

Un nakts, un šķidrauts tumšsarkans.
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Kaut gan pārpildīts bij nievu

Katrs vārds tavs tovakar,

Bet kad teici man ardievu,

Redzēju, ko skats tavs var —

Tikko apklātai ar sākti,

Dejā nu tavs straujums rit,

.Manos sapņos katru nakti —

Zeltmatainā Sulamit!



281

EPIKŪRA DĀRZĀ

I

Rokā turot pilnu kausu,

Galvā vīna vaiņags zaļš —

Tā man aiziet gaitu gausu

Jautrās dzīves troksnis skaļš.

Nosvelpj mīlas bulta zelta,

As'nīs tumšais viesuls dūc,

Manim gaidās pretī celta

Briestoša un balta krūts.

Pienāks pēdējs vakars gausu,

Dzisis dzīves troksnis skaļš,

Rokā turot pilnu kausu,

Galvā vīna vainags zaļš.
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II

Neauglīgi manim šķietas

Gaust un raudāt katru dien',

Ka mūs izbijušas lietas

Tura saistītus arvien.

Ja ir dāvāts mums ar ziņu

Fausts kā mūžīgs pavadons,

Dzīvei nolemts līdz ar viņu

Epikūrs un rožu krons.

Labi tumsībā un salā

Līdz ar citiem klinti cirst

Un tad apsveikt galu galā

Dienu, kura nenomirst.

Skaujot to, kas mūža steigas

Bij mums māsa, mīļā, draugs,

Ļaut, lai dzīve izkūst beigās

Tā kā vīns, kad sasists trauks.



III
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DZEJNIEKAM

Tik cauri ejot visiem grēkiem

Un sevi mocot katru brid',

Taps dota brīvība tiem spēkiem,

Kas tevī slēpti, gaismu nīd.

Tavs spars, kas bēg no miera gribas,

Lai sevi zemes kaisiēs liek,

Kur raustīts it kā elektrības

Uckatris nervs un muskuis tiek.

Un ja tu beidzot aizrauts kļūtu,

Kur ausīs bezveidīgums zviegs,

No sirds lai dzīvei slava grūtu

Un mūžīgs radīšanas prieks.

Ja tad ar dzīves purvā staigā

Tavs vārds kā pēdējs minēts tiek, —

Bet mūžības un viņas vaigā

Tu būsi pirmais, dziesminiek'!

Zūd aizmirstībā tautu gājiens,

Pat varons liels tur galu rod,

Bet tavas rokas lēnais mājiens

No jauna dzīvību tam dod.
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Ap tevi sasities aiz steigām,

Guļ rimis tautu plūdums traks,

Kur dzīves sakumam un beigām

Bez stājas pāri skan tavs rags!
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Te skumjās un te kaislē dziesmas dot

Nu nāku jums no savas dzīves gaitas,

Kas tagad jau pie pārdzīvotām skaitās,

Daudz citam vietu sirdī atstājot

Tā izgaist viss, ko karsti iemīlot

Grib mūžam saistīt mūsu dvēs'les saltas;

Bet dzīve sauc, un viņas atkrīt raitas,

Laiks dveS, ar smiltīm seno apberot.

AI, mīla, draudzība un dzīves prieks

Ir mirkļa figūras uz pjedestāla cietā,

Ko cirtis stingrs un mūžīgs mākslinieks,

Kas savas izdomas tik darbā lietā;

Bet dabu prom kā nepareizu trieks,

Tik nemirstīgo Daili liekot viņas vietā.
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Pret mūžību tas sevi griež,

Kas paceļas pār laika strāvu

Un apkārt domu masas sviež

Kā vaļā ticis vulkāns lāvu.

Kā Dievs viņš, kuru kalna gals

Reiz tumšos padebešos tina,

Un zibeņi un pērkonbalss

Tā gribu zemei atgādina.

Viņš viņai jaunu laiku ver,

Ret apakšā, tur baiļu skauta,

Tā vārdus paklausīgi tver

Uz vaiga nokritusē tauta.
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E. VERHARNAM

Tev zemes senais svētums vairs nav svēts —

Ir šaubās, lepnumā un kaislē trakā.

Un izmisuma bezdibeņa akā

Par dzelzi cietāks gars tavs noārdēts.

Starp mums, kā mezglis, dziņu tu še sviests,

Ko visos mūžos ienīdēja vara;

Jo nost no katra laika sīka gara

Tu nežēlīga, asa naža griezts.

Tev ārprātu dveš katris sejas pants

Un chaos'aukās fantāziju vada;

Tik viens no visiem ģēnijiem tev rada —

Tas ellei cauri izgājušais Dants.

Ko dod šis Dievu noliedzēju laiks,

Līdz dibenam tev izdzert vajadzēja;

Kā dzērājmurgi eejas tava dzeja,

Ko žņaudz uz ielas naktī vīna tvaiks.

Tu visās krāsās zibošs šaujies pāri mums

Un apgaismo ar blāzmu asiņainu

šo dienu krišanas un atdzimšanas ainu,

Kā sasalstošās zemes pēdējs Izverdums.
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Tu tādu domu pulku nāci galvās bērt,

Par kādu nesapņoja šitā tukšā mala,

Un savai statujai tu pjedestālu cērt,

Cērt kādiem mūžiem, kuriem nava gala.

It kā kāds dieveklis sen senu laiku — baigs

Ar savu milzumu tu aizsniedz debessjumu;

Tavs visās saulēs nodegušais valgs.

Uz zemi met tumssārtu atspīdumu.
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Kad acu priekšā lapu puses slīd

Ar pantiem, kurus apakšzemē kali,

Tie manim pretī zibinoši spīd

Kā mēneškalnu sastingušie gali.

Tur radīšanas vecu vecais stāsts —

Kas mūsu laikā laba ir un ļauna,

Tas tava gara kausētuvē gāzts,

Simts veidos pārliets paceļas no jauna.

Kā citi mums — tu neesi vairs lieks.

Tu, zeme — mūžam vienoti jūs abi.

Ja laiks ar to, ko cēli, drupās trieks,

Ka atliks tikai kolonnas un stabi —

Kāds mūžs no tumsas atliekas šās glābs,

Un bijāšanā noliecies pār viņām,

Sev gaisu nojēgumu veidot slāps

Pār mūsu laikmetu un viņa dziņām.
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Caur sabiedrības pļāpu čalām

Tu eji vienmuļīgs un sīks,

Bet galvā tev ar vējsudmalām

Arvienu cīniņš nemitīgs.

No tava daudzslavētā prāta

Neko tu citiem dod, ne sev —

Tā pasaule, kas izdomāta,

Par īstenību tuvāk tev;

Bet stūrgalvības tavos skatos

Un lepnuma un dusmu daudz,

Tu zobus griez, kad ātros ratos

Pa dzīvi citi garām brauc.

Un tavu žēlo domu driskas,

Kas apkārt skrien tev šad un tad,

Ir tā kā puķes fantastiskas,

Kas sēklas nenesīs nekad.

No dievišķīgiem marmorslāņiem,

Un kuru tevi daudz lr likts,

Top tevis veidots, apsegts māņiem.

Tēls kropjalns, senparasts un slikts.
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Bet ja par tavu postu liektu

Reiz savu lāpu liesmains vārds,

Tas smadzenes tev pušu triektu,

Kā koku pēkšņais pērkondārds.
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Ne vulkāns tu, pa reizei satrakots,

Bet burvīgs baigs, kam savāds spēks ir dots.

No elementiem radot tēlus neparastus,

Vērt sev arvienu nezināmus krastus,

Bet kupa darbus nekas nepielūgs —

Tu mākslinieks, tu dzīves vaļā — mūks.

Caur tavu nākotni un tavu pagājību

Balss kādreiz skanēja, kas sveica iznīcību,

Pret viņu klusumā tu ausis cieti spiedi,

No viņa mieru tak ne mūžam neizviedi.

Pie savas nekrietnās tad piegriezies tu miesas

Un dziesmas izvīli tai kaislas, nepatiesas.

Ir tad caur savu tumsu vienmuju un smagu

Šo balsu dzirdēji kā skaņu vara ragu.

Bet nu, no visas dzīves iespaidus sev krādams,

Tu mākslas tēlus savus staigā apdomādams,

Starp namiem, kur plūst pūl's kā straume klintī kalta,

Ko aplej elektrība vienmuļa un baita.

Ae logos, spogu)os, kaut ar uz īsu brīdi

Līdz citiem atkārtots, tu mēmā miņā spīdi.
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Kā hašišs gaišs še prātu murgos vada,

Caur savu milzumu, kas ārprātībai rada.

ir. it kā tevi sātans augstā torni vestu,

Lai lepnumu un dusmas nākotnē tu mestu,

Kad tev pa labi, kreisi, pēkšņi ceju krustos

Zib ielas ugunīs, lai bezgalībā zustos.



296

Pāri torņiem un spokainiem namiem

Bāli žilbinošs un bezgala salts,

Caur mākoņiem prom joņodamiem

Skrēja mēnesis baidošs un balts.

Un tik uzmācīgs, žņaudzošs kā bēdas,

Soļiem, kuri ne dimd un ne skan,

Likās ielās staigā un vēdas

Tēls kāds līdzās pa akmeņiem man.

lelās braucējs neviens nebij dzirdams,

Augstos namos, ko spieda nakts slogs,

Spilgti uzzibot izdzisa mirdams

Kaut kur tālumā pēdējais logs.

Un pie laternas dzelzs staba placis,

Pēkšņās izbailēs drebošs un salts,

Divas pretī sev redzēju acis,

Kurās mirdzēja mēnesis balts.

Tad es jutu, ka apkārt man lokās —

Kādai nelaimei briesmīgai posts,

Divas neziņā vadošas rokas —

Manas dzīves visdziļākais posts.
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Un līdz ritausai, apdvesdams bēdām.

Mani veda pa ielām šis malds,

Kuram pāri caur mākoņu gTēdām

Skrēja mēnesis baidošs un balts.
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Tik vienā stāvoklī mums gars ir īsts —

Kad izmisums pār galvu tevim karas,

Kad nav kur iet, kaut visu dienu svīsts

Zem kādas savādas un neprotamas varas.

Kad velns pie ausīm smejas tev uji kliedz

Un Izņr-m smadzenes, tev lēnām stingstot mokās,

Un mieru tavu izzobodams sniedz

Tas tevim savās izžuvušas rokās.

Un ja šo ērmoto un tumšo dienu bars

Vēl ilgāki šās mokas manī kūrēs —

Es sajūtu — mans satumsušais gars

Pats sevi saplēsīs un vairāk neizturēs.

Es spēju visus tos, kas mīlē mani, kaut,

Un nesacelsles manī liela brēka,

Bet sevi pašu prom no sevis raut

Es nevaru, un manim pietrūkst spēka.

Un ja ar es mans reizi pīšļos plaks,

Un cita bflte tad Iz manis celsies —

Tai mana miesa būs, un gars kļūs traks

Un lādēdams pret savām sienām velsies.
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Ar splīnu sen man noslēgts līgums —

Visvairāk tā es tieku kauts,

Kad vēlā rudens nemīlīgums

Pa lauku māju pakšiem kauc.

Uz krēsla līks es saritinos,

Nekā nav spēka rokā ņemt,

Un ne ar vārdu neieminos

Par to, kas smadzenes man kremt.

Vējš sienās sit kā lielgabali,

Tik nevaru nekā es just;

Es esmu zālē, kuras gali

No ledus ārā vējā kust.

Ņem koki rokā savus zarus

Un sevi plēš, un sit, un kauj;

Vējš nomirušu putnu barus

Uz horicontu projām rauj.

Pret logu sitas ledus šķilas,

Un rūts un rāmis sasists lūzt;

Man bezspēcīgās rokas zilas

šai vējā un šai salā kļūst.
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Un nu priekš tā, kas nepieviļas,

Mans gars, vairs neticēdams sev,

Top pārpilns padevības dziļas,

Tāpat kā toreiz, rokā tev.
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Mests zem šī apakšzemes juma,

Es šaubu nakti topu grauzts

Un pārmaiņus vēl izmisuma

Ar niknu saldkaislibu sausts.

Visapkārt manim krēsla palsa,

Kaut kur virs galvas ūdens vird,

Tas viss ir, ko no trokšņu balsa

Man ausis pastāvīgi dzird.

Tad vēl arvienu preti spigo

Man sejai tumšsarkana guns,

Kas saēd garu padevīgo —

Tā kaisle, niknākais mans suns.

Par velti gribot savu tiesu

Mans gars un griba dusmas kliegs —

Pret manu kaislību un miesu

Tie pīšļos krīt un ir kā nieks.

Un sajūtu, mans gars kā sācis

šai trulā nespēcībā mirks,

Jo to, ka pasaulē es nācis,

Nekādas mokas neizpirks.
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Kaut mūžam es par sevi vaktī,

Tak nezinu, kur ceļš mans griezts.

Un ledainā un tumsā naktī

Es nezināmas rokas sviests.

Un tā tu staigāt mani spiedi

Pa ceļu, kas lr tukšs un grūts,

Un nebij lemti man tie ziedi,

Ko katris garāmgājējs plūc.

Tā daļa, kura manim svērta,

Ir bezgalīgu Ilgu bads,

Un viena aina man tik vērta —

Tā elle, kurā mokos pats.

Es apkārt neredzu ne nieka

Un ja ar gaišs top debesjums,

Tad par šo īso brīdi prieka

Man sods vēl tumšāks izmisums

Un izlikšanās runa mana

Un klusums mans — pret Dievu lāsts,

No kā iz nebūtības tvana

Es tapu dzīves krastā gāzts.
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Kas mana dzīve? kauns un mokas.

Kas manas domas? varoņcilts,

Kam piedzimstot jau iikteņrokas

Uz īstenību nolauzts tilts.

Tik visu pelt stāv manā spējā.

Kā tādam, kuru ārprāts spiež,

Kas garām aizskrejoša vējā

Pussaraustītus vārdus sviež.

Kā ugunsgrēka grauta ēka

Mans domāt nespējošais prāts.

No kura izšaujas bez spēka

Pa reizei liesmu mutuls kāds.

Tās tumšās skumjas acīs manās

Kā pirmām atkritējam, kad

Vlnš nojauda, ka atgriešanās

Tam nav uz gaismu vairs nekad.
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Kā plaša kapu vieta ira viss mans gars,

Kur koki netrokšņo, ne cita kāda sēja,

Kur mūžam apglabāts, kā saules tā ar vēja,

Dus senu miroņu sen izbālējis bars.

Viskvēlošākās uguns nesaudzīgais stars

Pār viņu savas liesmas izmisušās lēja,

Un otrreiz dzīvību tam iedot neiespēja

Pat dievišķākas mīlas ziedu pavasars.

Un ērmoti ir tuvs un mīlams katris zārks,

Kas dus šai kapsētā, tik zināms man un dārgs.

Man liekas — miroņus šos nupat es tur licis.

Un dažreiz gribas man no zemes viņus raut

Un piespiest sevim klāt, un milināt, un skaut,

Kaut gan tik maldināts es dzīvē viņu ticis.
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No ļaudīm, dzīves dzīrēm sauktiem,

Kur līksmo, cīnās, mīl un nīst —

Es Se, kur pāri grāmatplauktiem

Lēns lampas gaisums spīd un līst.

Šais sējumos, gan citiem sausos,

Man visas zemes maigums zied;

Es gudro lēnās runās klausos,

Man senie dziesminieki dzied.

Kā krēslājā, kas plūst no rītiem,

Man visa ārpasaule Šķiet,

Bet ai — pa cejiem saules lietiem,

Caur smadzenēm man domas iet

Kad nogurums un brīdis vēlais

Uz cietās gultas galvu spiež —

Par Dionisu sapnis kvēlais

Senlaiku teikas augšā griež.

Un murgos liesmaino» grūst laukā.

Kas bija slēpts un neizvests,

Un savijušos miesu aukā

Es drāžos ārprātibas mests.
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ACIS

šai pusnaktī, kur viņš man vēsti nes,

Ka kaut kur leskanas jau manlm kapu zvani —

Sev visas acis priekšā redzu es,

Kas kādu reiz Ir skatījušas mani.

Ai, acis, kas kā aukā debessjums,

Ko trakodamais negaiss padebešiem sedza,

Kad, pirmrelz kopā sakļaujoties mums,

Man jūsu uguns dziļums gudri pretī dedza.

Un acis, kuru gaismas rāmais vilns

Starp divām dvēs'lēm cēla varavīkšņu tiltus,

Ik skats jums rāmuma un gudrības bij pilns

Jūs dziesminieka acis, šķīstas un bez viltus.

Un ienaidnieka acu mirdzums salts,

Ar ko uz brīdi nobālot un kļūstot

Man bija skatienu, kas naida gunīs kalts,

Kā šķēpu lokanu un asi trītu krustot..

Un visas šonakt mīl un piemin sirds,

Jūs, kurām liktenis man pretī zibēt lēma —

Nakts klusumā no jums man pāri mirdz,

Mirdz neredzamas rokas celta diadēma.
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To vārdā saukt man lūpas stomās,

Bet paris viņu katris viens,

Jo visu pārspēj viņa domas

Un spēka pilnais kustējiens.

To pulku, viņa varā Jautu,

Uz brīdi tikai gods tam zagts,

Jo klājas mūru, viņa grautu,

Ap to vēl putekļi kā nakts.

Tie klīst — sviest zaimus neiegribēs

Ne tribūns stingrs, ne pedants šaurs

Pret seju, kurā debess zibēs,

Un galvu, kuru vijls laurs.
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Kā vecu karogu tev svaida

Ap galvu matus laikuvējš,

Bet lepnā virešķības smaida

No tavas sejas neizdzēs.

Man tevi mūžam pretī spokos

Pats dc Gramons vai Hamiltons

Jo tavās lugās, kā ar jokos,

Dzirkst franču galma asais tons.

Un tavas asprātības gudras

Un smieklu avots pildās pilns,

Ap tevi plūst kā smalkas pudras

Un reibinošu smaržu vims.

Kad pienāca, tā aplaudētai.

Reiz tavai dzīves lugai gals,

No tev's, kā dāmai izmīlētai,

Mests tai bij paviršs madrigāls.
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Kā uztrauc katru nesaprašu,

Kad jauns, ar daili vienots spēks,

Oļ zemes troni sevi pasu.

Kā sengaidītais pārcilvēks.

Bet vairāk ļaužu prātus traucē

Viņš, svešais dziesminieks, starp mums,

Kas tumsā daiļus ziedus plaucē

No zemes, kur trūd netikums. —

Viņš nāk, kad sadrūp dzīvei balsti,

Un pasaulē, kur bija prieks —

Ceļ bezgalīgo nāves valsti

Kā nepārvarams valdinieks.
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Jums sejas garlaicībā viebjas,

Un dziji pretīgs ir un riebjas

Man Jūsu viltīgs apkampiens.

No sākuma bij neatminams,

Bet nu līdz pamatam man zināms

Jūs' prāta seklais vienreizviens.

Cik mujķis biju es, kad alku

Pie jums rast spirdzinošu malku!

Bet ļaudis valdīdama vara

Ar gudrību to visu dara.

Mēs, kas tik šķīsti visu sākam

Un dzīvē smaidīdami nākam,

Kur dvēs'les lapas kaisles vējā

Pa vienai ātri vaļā plēS

Un apraksta bez žēlām mums

Tās grēks un kauns, un netikums.

Kad izjusts viss un viss mums vēss —

Laiks izdzēšs sārtus, mums reiz kurtus.

Un lasām neprotamos burtus —

No dzīves kalnos rauti mēs.
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Kaut viņas gājiens neizdodas,

Bet vēlāk sirdīs slepus rodas

Mums skaidrība — visdārgū manta,

Un gulstas cieši pants pie panta,

It visām audzēm vaļā vāzts

Šīs dzīves neliekuļots stāsts —

Klints krasts, pret kuru tumšs un drošs

Dimd laiku sitiens nerimstošs!
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Es skaidri atminos — tas bija laiks,

Kas slēptas ceras katra sirdī krāja;

Un tālas aukas tiem, kas cīņā gāja,

Kā zibšņu apliets atspīdēja vaigs.

Tu mani pirmais mīlas pilns un maigs

Klāt vedi karogiem, kas vaļā māja,

Tos pirmās cīņas šalkas drebināja —

Līdz neapklāja visu kaujas baigs.

Es aizbēgu un, baudījumos rakts,

Prom šķēpu aizsviedu pilns jūtu jaunu,

Kaut visur bij tik izmisums un nakts.

Nu tevim pasniedzu ar sirdsapziņu ļaunu,

Kas stāvi vēl pār kritušiem uz vakts —

šās tukšās dziesmas, slēpdams dziļu kaunu.
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Laiks, mūza, tagad tevim prast,

Ka beigts, kas tev bij visu paudis

Nu tevim jaunu zemi rast

Un jaunas debesis un ļaudis.

Pēc viļņa vilnis proti elft,

Klāts putām, tajos kuģis rokas;

Mans vienīgs vadons — gāju ceļā,

Kas bāls caur bezgalību lokās.

Kur viļņi manu kuģi sver?

Uz ledū iesalušiem poliem?

Jeb tur, kur gudro runas tver

Pulks jaunekļu ap marmorsoliem?

Vai staigājis se vēl ir kāds,

Kur katrā soli nāvi tvarsta,

Kur mani vilts asais prāts

Un sirds tik pārdroša un karsta?

Kas teiks, kas man no dzelmēm nirs?

Tik prom no Ikdienības valga —

Vai manējs vārds starp ļaudīm mirs,

Vai dzīvos? — manim viss vienalga.



314

Nekas ar postu pārāk smagu

Mūs nevar pazemot vai spiest,

Kamēr vēl spēks mums savu flagu

Ir debesis vai peklē griezt.

Kaut zaimot mūs kā nerrus jokā

Var baigā bridi katris viens,

Bet saraušanai mūžam rokā

Mums paša dzīves pavediens.

Drošs pieņem cīņu tevim doto,

Lai nedreb rokā šķēpa spals,

Kad dzirdams pulku satrakoto

Tuvs, nāvi pasludinošs balss.
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Sīksts tavas tautas gars un mocās velnapsēsts,

Kas viņu ikdienā kā tumšā velvē kala

No kuras it nekad uz plašumu bez gala

Un baigu ārprātu lūks nava vaļā plēsts.

Tās vārds no vēstures uz visiem laikiem dzēsts,

Un viņas dzejas strauts ir neskanīga čala,

Un viņas varoņiem šī zeme kauna mala —

Tiemgars pie sievām siets un panīkst kaisles ēsts.

Vislielās Idejas tā sīkā naudā ka),

Un dabas spirgtumā un dziņās atpakaļ

Nav mūžam iespējams tai atjaunojošs kritiens.

Ai posts, kas dzelžu kājām reiz uz krūts tai kāps,

Kad zemi nevainīgo no šiem sīkiem glābs

Nevienu nesaudzējošs pēkšņu briesmu sitiens!
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Sendienām jau tas laiks ir tevis nodzīvots,

Kur, cilvēkam reiz klūpot, skaita to pie peltiem.

Tik dzejai, slinkumam un mīlas sapņiem veltiem

Tavs vienmuļīgais mūžs līdz dienai āal bij dots.

Bet dabas tomēr tā tu bijis apbalvots,

Ka līdzās varēji stāt dažiem augsti celtiem,

Un nu ar avotiem, maz saules staru zeltiem,

Viss dvēsies dziļums tavs lr sauss un iztukšots.

Tu nams, ko meistars lēmis laika vaļai,

To uzcelt beigdams tikai vēl pa daļai,

Katrs par to pasmejas, kas tuvāki tam kļūst ;

Bet priecīgi tā drupās patvērumu gūst

Sev kaislā magone un slsens skaļais,

Un mūru mīluls, aplns tumsi zaļais.
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Jums, kas še nonācāt kā brīnums rets,

Kam apskaidroto svēto nejaužamie smīni

Un liels un mūžīgs miers, ko dievišķā Belllni

Tik dziļi plastiskajās gleznās redz, —

Jeb tais, kur cits senlaiku meistars vecs,

Ir gleznoj's laikmetu, kad notikās vēl brini,

Kur Dieva māte sēž ar zelta matu pini,

Tai klēpi dēls, ko staru vainags sedz, —

Es savu netikumu skatā nogremdēts

Un gatavots caur vientulības celli,

Lai noārdēts no viņas izgāj's pēc

Drāzt niknā spītībā uz pasu elli —

6ās dziesmas pasniedzu, kur viss lr nolādēts —

Jums, trīskārt daiļais Sandro Botičelli!
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TERCINES

Kaut neesmu es dzējā formas frants,

Bet teikt bez meliemvaru, ka pa laikam

Man iepatīkas stingrs un izkalts pants.

Kur labāks trauks būs manam jūtu tvaikam

Par terclnēm, kas Irald dižas cilts,

Un sonetrlndām, izmeklēti slaikām?

Caur viņiem dzejnieka top radīts tilts

Uz mākslas pili nopietnu un staltu,

Kur dažs tik karsti grib tapt iekšā vilts.

Man tīkas zāles šās ar gaisu saltu,

Ko ģēnijs dažādas ir gudri padarīj's

Ar pindzeli un cirkuli, un kaltu.

Tu Dieva nams, kas sen mans sapnis blj's,

Vai tavu grīdu, guris vergs, reiz skaršu,

Pie durvīm svētu pantu noskaitlj's?

fte iedvašojot lēno upursmaržu,

Lai mēmā sajūsmā sirds mana kūst,

Kur apdvests viss ar ģēniju un garžu.
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Lai manu dienu īsais gājums kļūst

Se ievests lietās nekad neizjustās,

Līdz skaidrību gars pagurušais gūst

Par spīdekļiem, kas gaisa velves kustas,

Par brīdi to, kad radītāja gars

Ar neveidotu vielu zibsni krustās.

Kad beigts dēļ manas dvēseles būs karā

Un izpeldēs uz laikmljām vistālām,

Kāds salauzts vārds no tā, kas bij mans spars,

Kas stāsies pie šim tercinēm tik bālām —

Tad zini, tālais uzklausītāj's mans —

Bij augstu sniegties manam pjedestālam,

Bet skaņa es, ko Izsviedis reiz zvans,

Kas klīdusi caur mūžiem, nāk pēc malda,

Tev sirdī krist, ko skāvis slavas tvans,

Kā nāves ziņa mierīga un salda
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Ai, milzu cilvēce, tu lielais mākslinieks,

Kas pretī bezgalībai savu ceļu staigā,

Vai problemus tev pierē laiks vēl ilgi trieks?

Deg kāre visu izprast tavā tumšā vaigā,

Aiz sevis statujas un grāmatas tu svied,

No kurām liktenis tavs runā balsī baigā.

Tavs sākums tumšumā, ko tu vairs nebrvied,

Bet nu no milzu torņa gars tavs zvaigznēs veras

Un visās viņa stīgās ārprātība dzied.

No dienas slavenas, kas jau uz galu sveras,

Es tavu lēcienu nakts tumsā gribu sveikt,

Ar sirdi liesmojošu līksmībā un cerās.

Lai žests tavs, ar ko mūžu sataisies tu beigt,

Tas visucēlākais un varenākais būtu,

Par kādu vien tik vēsture zin teikt.

Un izputinot to, kas gūts ar darbu grūtu.

Kad krāšņi nodzisis būs tavas dzīves riets,

Lai viss, ko nebūtība tad no tevis gūtu,

Tik būtu lavas plūdums sasalis un ciets.
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Ai, cik daudz reiz, kad bija guris prāts,

Man domās izveidojās veca parka,

Kur lapām birušām ik taks bij klāts.

Pils dakstiņjumts aiz mūža kokiem sarka,

Bij puķu vizums dobēs izplēnējs,

Pār vārtiem cēlās pusgruvusi arka.

Šur tur vēl vērās kāda tēla sejs

Ar galvu liektu, slēptām skumjām skatos, —

Tā mūžam skumt tam daijnieks pavēlējs.

Sen marmors dzeltēja trejkāpšļos platos,

Un krāsu zaigs bij gleznai zālē vārs,

Kas dievi attēloja gliemežratos.

Ai, sagrūstošā pils, ai, vecais dārzs,

Ai, daiļā Venus, nevīstošām krūtīm,

Tev atdots es, tev pieder pasauTs ārs.

Es skatījos caur mūžu tumsām rūtīm —

Tur valdīja jurputās dzimis tēls,

Tās pāri laiku maldinošām pfltīm —

Tev vienai manas dzejas sauciens žēls!
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MĀTEI

Tavs skaidram mirdzums un lēnums, un svētums, un

klusais un starosals prieks

Vēl dvesa no Tevim, kaut gulēji zārkā, kur mūžīgs

Tev' gaidīja miegs.

Aiz Tevis tie meži un zeltainās druvas, un dzīve —

trokšņojošs tirg's —

Ved stingu un aukstu nu Tevī uz mājām Tavs lēnais

un klausīgais zirgs.

No debesu augstumiem mierīgā sejā Tev zvaigznāji

skatās un mirdz.

Es apkampu Tevi, bet nesitas pretī vairs Tava strauj-

pukstošā sirds.

Ai, celies nu augšā, mēs esam jau mājā, kur suņi

mūs gaida un rej,

Vai redzi, tur govis ir Tavas, kas jautri uz laidaru

maudamas skrej?

Mans Dievs, cik Tu klusa, cik ērmoti mēma, pār

lūpām Tev nenāk ne vārds,

Tev mati Ir vajā un slābanas rokas, tavs lakats lr

asinīs sārts.
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AI, Tevis jau nava, ai Tevi jau gaida kāds mūžīgs

un saldējošs pliens,

Un bezgala nakti un bezgala briesmās Tev nestāvēs

līdzās neviens.

Aiz Tevis tie meži un zeltainās druvas, un dzīve, šis

trokšņojošs tlrg's.

Jo Tevi nu stingu ir pārvedis mājā Tavs lēnais un

klausīgais zirgs.
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Šai brīdī, kur es šķirts no pasaules,

Pār zaļiem ložu saplosītiem klajiem

Tik skumīgs garā aizlidoju es

Uz Zemgali, uz kapiem atstātajiem. —

Kluss, bezvējains pār viņiem svētvakars,

Un puķu smaržas iesvaidīts, ir laidies.

Tam kapam mazam pāri tu, mans gars,

Kā zars, kas aizlauzts savās skumjās, svaidies.

šai brīdī trauksmainā un skumjā, māt,

Nāc mani apkampt savām rokām vājām,

Un mi lini. un skauj, un pievelc klāt,

Un maigi čukstot ved uz savām mājām,

Jo sapnis murgains dzīve šī paties',

l ai zuzdams visām nākamajām ciltīm,

Es tevim blakus smiltīs guldamies,

Ar tevi kopā palieku par smiltīm.
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Virs kapa Tavējā, kad saule riet,

Pa zeltainiem un zaļiem novakariem,

Uz ceriņkrūma zilu ziedu zariem

Kāds putnis nolaižas un žēli dzied.

Viņš dziesmā melodiskā stāsta, lai Tu vied.

Ka nu zem saules dzīvinošiem stariem

Sniegs nokusis un zāles dīgst, un bariem

Brēc purvos zosis, strautos purņi zied.

Ka kastans, tēva stādītais, kas stiepa

Pār jumtu savus zarus — atkal izplaucis

Un lapām aptērpusies vecā liepa,

Ka mūsu Istabas, kur kluss nu viss,

Līdz galam atvērdams durvis savas,

Vēl gaida gaitas miera pilnās tavas.
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Vai pieminekli tev lai celtu?

Ai, ko tev spētu dot tas viss,

Tik ļoti niecīgs pret to zeltu,

Ko lej tev pāri rudenls

Tais tālos, atstātajos kapos,

Kur aizsteigšos, ai, mīļā māt,

Kad kādreiz atkal koki lapos,

Es tevi klusi apraudāt.

Jo ilgi nebūsi tu viena —

Ikkatru brīdi dzirdamāk

Mums kāda satikšanās diena

Tik prieka gaisa šurpu nāk.

Un izglābta no visa ļauna,

Tu tagad esi tāda pat

Kā sendienās, kad biji jauna,

Un nemainīsies vairs nekad.
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No krāsnes uguns sienas mirdz kā zeltos,

Bet siltuma un krēslas pilns viss nams.

Ks klusi elsoju, par tevi domādams,

Tik labprāt aizmigtu, lai neuzceltos.

Viss esmu izmocījies cīniņos sals veltos,

Nekā nav žēl, kas fteit ir pametams.

Ai, kaut pie tevis mani skalodams

Veļupes ūdens drīz pār mani veltos!
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Ai tu, kas mājo dievišķīgā gaismā

Un no mums aizgāji kā vieglu staru plūds,

Par mani, kas vēl mokos zemes baismā,

Par mani kādreiz atceries un lūdz.
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— Vai modīsies? svešs ceļnieks tevi jautā.

— Ej garām, ceļiniek! Ir visam gals.

Tie sapņi, kurus otrreiz neiekais

Vairs akmeni— gaist manā sejā grautā.

Un sauciens, kuru gaisā, tumsas skautā,

No torņa naktī izmet mana balss:

Ai, mostaitles! pie vārtiem Hanibals!

Tas nerod atbalšu vairs manā tautā.

Par manu nākotni te atklāts tirg's,

Un vergu bars ar smaidu nicinošu

Stāv gaidīdams, kas nāks un mani pirks.

Un velti jātnieks mans ar gaitu drošu

No augstuma, kur uznesis to zirgs,

Vērš visam pretī roku pavēlošu.
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Nu tavai tautai tagad vairāk svara

Ir disputiem un strīdiem, nekā tiem

Dzelzs pulku sašautajiem karogiem,

Kas uzvaroši cēlās reiz virs bara

Un velti žestiem, pozām pilnām spara,

šiem pūļiem sajukumā bēgošiem,

Pa taviem skvēriem, lelām, laukumiem,

Draud stratēģi un ķeizari no vara —

Ik klaidons tavu purpuru nu plēs,

Jo tevi izpētīt ne grib, ne var kas,

Un tavu torņu zvaņas tiiksumā nes vējš.

Un pēd'Jo zviedzienu dzird templī, parķis,

Ko tumsībā, kas tavu slavu dzēs,

Zviedz bronzas ērzeļi uz staba arkas.
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VĒJA STĀSTS

Es skatījos, kad sala zemi stindzināja,

Ka kontūras un formas dabā vakars dzēš.

Viss veidu zaudēja, un tik uz tumšā klāja

Vēl augstu koku galus tālē kustināja

Pret uguņaino rietu nemierīgais vējš.

Viņš brīvi klejoja. Skumjš, kā ar savām dziņām

Es mūžam paliekos pie zemes kaldināts,

Pilns lauztām cerībām un rūktām senatmlņām.

„Teic," dziļā uztraukumā jautāju es viņam,

„Ko esi redzējis, no kurienes tu nāc?"

„Es ļaudis redzēju. Te kāds zem Marsa maskas

Ar šķēpu tinkšķēdamu nostājās starp tiem,

Un durkli, lielgabali, lidmašīnas naskas,

Un kara rati, zirgi, karogi un kaskas

Plūst iesāka uz rītiem un uz vakariem."

„Es redzēju, ka pāri lielo jūru paliem

Pret rītiem kustēties sāk lepnais Albions,

Un vēros svilpodams gar viņa mastu galiem,

Ka skanot marseljēzai, dārdot lielgabaliem,

let dimdot leģionam pakaļ leģions."
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„Un tad caur Sibirijas līdzenumu pliku,

No bezgalīgas valsts, kur saule nenoriet,

Bez mērķa klejodams es ilgi redzēj's tiku,

Kā bari neskaitāmu nesaudzīgu stiķu

Bez apstājas uz rietu horicontu iet"

,3U vajā karogi un piepūstas bij buras,

Un gāja apdomīgi cīniņā pēc tam

šie pulki, aplidoti slavas kāres stūras;

Un lielu pērkonu uz zemes un uz jūras

Es skriedams sadzirdēju visur atskanam."

„Es degot atceros gunsgrēku atspīdumos,

Tos satricinošos pēckauju vakarus,

Kad dzirkstu padebešus griezdams gaisa jumos,

Es redzēju, ka beigti zemes līdzenumos

I uzvarētāji, i uzvarētie dus."

Jau tumšs bij palicis. Par kritušajiem gauzdams,

Es klausījos, ka vēl arvienu traks un spējš

Prom aizskrien, kopā lapas nobirušās rausdams.

Un izmirušiem klajiem skumjo stāstu pauzdams

Nakts tumsā bezgalīgā nemierīgais vējš.
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KARA VADONIM

Kad dzimis — zeme bij jau tava.

Bij galvā likts tev lauru krons,

Un gaisos tauri pūta slava

Kā nākošais tavs pavadons.

Un nebiji nekur tu sātīgs —

Bet tava gara tumšais spēks

Bij visur traks un nesaprātīgs,

Kā uzliesmojošs ugunsgrēks.

Tev visu aptvert bija jēga

Un spēks to graut, kas celts bij sen;

No tevis ienaidnieki bēga

Kā pīšļi, kurus auka dzen.

Un tā par nāves lauku sausu

Tu zemi pārvērti, un tad

Tu iztukšoji varas kausu,

Bet nenoreibi itnekad.

Tev sekot nespējām pat brīdi.

Pār augstumiem, kur sals un posta,

Kā mēnessērdzīgais tu klīdi.

Viens, neredzētas gaismas josts.
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Bet cilvēce, ko nesamali,

Nu atkal garlaicībā vaid;

Ai, nāc! Vai daudzie lielgabali

Lai mūžam tevi velti gaid'?

Jo tā, kā kauli saulē balo,

Šis laiks, kas nav ne labs ne Jauns —

Ar asins plūdiem jāaizskalo

šis ilggadējais miera kauns!
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TAUTAI

Tev beigtas darba dienas smagas,

Tev mantas krāt vairs nava Jauts,

Bet kaujās saplosītas flāgas

Ņemt šķēpu rokā tevi sauc

Un lūk — kur ceļu redz vai taku,

Kad saule lec. vai saule riet,

Kā baiļu, tā ar dusmu traku

šurp rauta — visa tauta iet.

Caur dūmiem, kuri gavilējot

No māju jumtiem gaisos sliedz —

Tie dzird, arvienu tālāk skrejot,

Ka ienaidnieka zirgi zviedz.

Jel apstājies! Kurp, tauta, dodies?

Vai žilbinoSs reiz visiem mums

Vēl nav arvienu augšā modies

Tavs iemigušais pašlepnums?

Tu kādreiz lielu cīņu sāki,

Tev tagad liktenis pats liek,

I.ai karogs tavs viskaislīgāki

Pret debess jumu pacelts tiek!
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KURZEME

To visu, kas bij pagājībā rakts,

Ceļ augšā siltā pavasara nakts,

Kas smaržas nes ar vējiem mīlīgajiem

No senās Kurzemes un viņas klajiem.

Un domā, turpu aizlidoj's mans gars,

Cik tagad dīvains viņas pavasars
—

Vecs ceļš, pa kūpi kādreiz tīk daudz gājām,

Kā senās dienās mani ved uz mājām.

Vējš pūš no puses, kurā saule riet,

Zem viņa glāstiem man tik viegli iet.

Gar mākoni, ko saulriets krāšņi posis,

Uz tuviem purviem aizskrien meža zosis.

Vien tikai viņu ass un stingrais balss

Skan šinī klusumā, kam liekas nebūs gals,

Un Ikstrums, spīguļodams saules staros,

Man priekšā rūc kā senos pavasaros...
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LIELUPES PLŪDI

No saules rieta plaša gaisa jumā,

Kas drīzi bezkrāsains un nedzīvs taps,

Vēl vienmuļīgs un sarkans uguns stabs

Deg bezgalīgā ūdens līdzenumā.

Skats šinī rāmā velgas milzīgurnā

Bez ledgabaliem cita nesastaps

Kā līķus, kurus izmetis kāds kaps —

Tie peld un spoko krēslas pelēkumā.

Bet pamazām viss plašums tumsā slīkst

Un klusē, rimis pēkšņā spēka kaisā,

Tik reta vinda tālā krastā čīkst

Liels miers un tumšums ūdens klajā baisā,

Kur pāri galvām brīžiem trīc un švīkst

Kaut kādi spārni krēslainajā gaisā.
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DZEJNIEKS UN BĒGLIS

Dzejnieks

Posts atkal izkāpis no laika bezdibeņiem,

Kas mūžos bija celts — nu nejaušībai ļauts,

Jo visā Eiropā pa kauju laukiem seniem

Kust karogi, iet pulki, lielgabali kauc.

Man elpaaizraujas no asiņainās drāmas.

Un savā vientulībā, liekas, redzu es,

Ka kaujoties arvien un nikni vaidēdamas

Un sitās pašas zvaigznes arī lec

Bet laiks pie miera iet, uz dusu visi pošas,

Un šitās pašas zvelgznes ari lec

Pār Latviju, kur druvās viļņojošās

Kā salas māju puduriņus redz.

Al, mana dzimtene, no tevis šķirts tavs dēts!

Kas gan tur klauvējas? Vai viesis vēls?

Tu draugs man sens, vai tevi redzu es?

Vai vēstis manim nes no dzimtenes,

Kur It neviens vairs manis neatmin?

Bēglis

Vēl tevi visi mūsu zemē zin,

Un tiklīdz tavu vārdu min,

Viss it kā saplūst lielā prieks dunā...
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Dzejnieks

Par mani nerunā, par tautu runā!

Bēglis

Ko lai par tautu stāstu tevim es?

Virs viņas mākonis, kas nāvi nes.

Dzejnieks

Tavs vārdu mīklainums nost mani beidz...

Vai karš pār Latviju ir nācis? — teic!

Bēgi is

Bij visu laiku tālu Latvija no kara,

Kaut viņā traucēts tika visur druvu miegs,

Bet latvju sējējs sēja, latvju arājs ara,

Un dziesmas skandināja saldas dziesminieks.

Tik brīnišķīgi audzis viss bij latvju lejās,

Ka netminos laukus kuplākus kā tos,

Kas lietus slacināti šogad spoguļojās

Lielupes, Daugavas un Ventas ūdeņos.

Uz cīņām posāmies pret ienaidnieku pikti,

Jo visi sapņojām par skaisto brīdi mēs,

Kad latvju tautas soļi svabadi un dikti
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Pa vēsturiskiem ceļiem beidzot noskanēs,

Bet nu no sirdīm mums šī cerība ir rauta,

Ar iekarotājiem, kas mums no rietiem draud.

Ai, nāc uz Latviju un paskaties, kā raud

Pie grauto māju sliekšņiem tagad visa tauta! —

Dzejnieks

Vai tāpēc, Latvija, uz savu slavas vietu

Caur mūžiem nezināma gāji tu,

Lai beidzot vispasaule tevi redzētu

Kā mocekli pie krusta, zemei pāri slietu!

Bēglis

Kā nāves mokās tagad mūsu tauta einas!

Cik skaidri atmiņā man vēl ir dienas tās,

Kad mājas aizdedzās un gaišās pļaujmašīnas

Pa bezgalīgām druvām kustēt nostājās!

Un visa Zemgale bij ceļā! Skati mikli

Pat vīriem metās, kad aiz mežstfiriem,

Saulrietam dziestot, lauku māju stikli

Vēl pēd'jo reizi iemirdzējās tiem.

Un posts tāds Latvijā nekad vēl nava bijis —



344

Raud ļaudis, meži sēro, vaimanā pat gaiss,

Jo tautu padzinis un druvas nopostījis

Pa visu Zemgali šis naidnieks mūžīgais.

Dzejnieks

Vai tautai aizcirtis jau saknes vācu ciris?

Vai gadu simtu naids ir aizmirsts jau?

Vai jaunekļu un vīru latvjiem nav?

Vai Lāčplēsis ir mūsu tautā miris?

Bēglis

Vairs bultas nav, kas dīkā būtu stopā,

Nav vīra latviešiem, kas būtu lieks —

Pie Daugavas uz cīņu sagājuši kopā

Ir Lāčplēsis un Melnais bruņinieks.

Nav latvjus viļņojusi dvesma brīnišķāka:

Tiklīdz pie Daugavas bij vācu pulki klāt,

Ka mūsu vecās kara dziesmas sāka

Sen senos Rīgas mūrus tricināt

Tais dienās lielajās mēs visi bijām

Kā varoņi ar saviem varoņiem.

Kad tos no Rīgas kaujām aizvadījām —

Tad asaras un puķes bira pāri tiem
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Dzejnieks

Lai savā izturībā lieli esam,

Kas galu galā uzvaru mums dos

Šai cīņā pēdējā, kur savus kritušos

Kā karogus pa priekšu visai tautai nesam!

Es paredzu — mums drīza saule lēks,

Un atkal ieiesim mēs savā zemē iekšā,

Kamēr pa visiem cejiem mūsu priekšā

Uz debess malu niknais naidnieks bēgs.

Un visu pieminēsim mēs kā sapni jaunu,

Mums atdos seno prieku tēvu zemes gaiss,

Kad atkal iemirdzēsies, spodrināts par jaunu,

Uz mūsu laukiem arklis atstātais.

Jūs dienas saulainās! Jūs lauki tāli!

Tās spilgtās mirdzas, kas jums pāri zib —

Ar stipru roku sniedz ne sapņotāji bāli,

Bet viri tautai, kura dzīvot grib!
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ZEMGALIEŠIEM

No frontes drausmīgās un purviem muklājiem

Šis laiks, kas tagad skan ar sausinām vienā stīgā,

Pēc cīņām, uzvarām un slavas gājieniem

Ir vedis zemgaliešus atkal vecā Rīgā.

Ai, mūsu liktenis ir skaists un cēls, paties'!

Kaut negaisi vistrakie mūsu zemi skautu —

Šai latvju pilsētā mēs tomēr stājamies

Uz laikiem mūžīgiem ar visu latvju tautu. —

Un dziņa kvēlošā, viens vienīgs atzinums,

Caur mūsu artērijām šaujas ritmā straujā —

Nekā mums nevajag, kas piederēj's nav mums,

Bet, kas mums tapa atņemts — to mēs ņemsim kaujā

Tā zaļā Zemgale, kas tur aiz mežiem dus

Un kuras dēļ jau sen ar mokām sevi tirdām,

Mēs garā viņā ziedam redzam pureņus

Un viņas upju čalas naktī sapņos dzirdam.

Un sevi ieslēgtus tik brālīgi jūt sirds

Dēļ viņas kritušos, ko tā kā māte žūžos

Sev klēpī Latvija, lai viņi tāli mirdz,

Nu mūsu slavas stāstiem visos mūžu mūžos.
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Lai dzīvo strēlnieki un viņu komandieri,

Un tie, kas viņiem gaitu saules pilnu zīlē!

Lai dzīvo ilgus gadus uzvarā gūts miers

Un sievas dai)avas, kas zemgaliešus milē.

Liels pilda dzīves spēks arvienu varenāk

Ar cerībām un sparu mūsu dzīves vadus —

Lai dzīvo nākotne, kas apskaidrota nāk,

Un visa latvju tauta neskaitāmus gadus!
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VELNS UN INTERNACIONĀLISTS

Velns

Jā, tiešām nolādama ir šī latvju cilts!

Ne mana sabiedrotā uzvaras, ne vilts

Tās stūrgalvību pikto nespēj kliedēt —

No mājām, būdiņām, kur tikai acs var viedēt.

Viens sauciens skan: „Mēs vēlamies būt valsts!"

Pie tādiem apstāk)iem šai zemē zūd mans balsts.

Cits ce]š bij jāizvēlas: Savu dusmu kaisā

Ik nakts no zilā kalna pacēlos es gaisā,

Starp zvaigznēm lidodams, kā milzu sikspārnis,

Līdz manāmacīm beidzot vajā vērās viss:

Tur za)ā Zemgale ar Lielupi starp pjavām

Un laukiem bezgalīgiem, māju drupām savām,

Tad tūkstošavotainā Vidzeme un košs

šis tumšās Gaujas plūdums, sapņos vedinošs,

Tad skumjā Latgalē, it kā lai miglā zustos

Ar Dieva māšu tēliem lauku ceju krustos;

Virs šitām trijām zemēm pāri laidos es,

Tās spārniem aizsegdams no citas pasaules.
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Un dienukā ar nakti, kad bij ļaudis miegā,

Bez kāda apnikuma, lai tos dzītu ziegā,

Un rokas izplēzdams kā lielas liekšķeres,

Šo nodevības sēklu ļauno sēju es.

Un, Šurpu atskriedams, es redzēju tās galvas,

Kur bija dīguSas jau manis dotās balvas.

Es skaidri paredzu — sensenie dambji trūks,

Ikkatrā būdiņā naids manis kurtais dūks,

Es raudzījos tik vienā izķēmotā sejā,

šī tauta pazudīs drīz manis celtā dejā

Ai, mūžam neapnīk man uzvest spēles Sās!

Mans senu senais draugs tur lejā rīkojas,

Kas jau no senlaikiem ir viņu garu ēdis.

Lūk — arī viņš tur nāk, šis starptautiskais blēdis!

Internacionālists

Kungs, drīzi uzvarās būs kronēts mūsu darbs!

No sākuma gan bij ikviens pret mani skarbs

Un brēca: ..Viņam senā nodevēja seja!"

Bet tad man citam kļūt visnotaļ vajadzēja

Un sārtu kravati un brillēs, gariem matiem, bāls,

Arvienu nopletnis, īgns, drūms un ideāls,



350

Tāds, kādu Francija, šās mūsu zemes klajā,

Un arī Anglija ķer, cietumos sviež, vajā,

Kas starptautiskās mīlas domu līdz sev nes —

Starp viņiem uzmanīgs un laipnis stājos es

Un drīzi panācu es to, ka slavas vīti,

šie latvju veterāni, kaujās norūdīti,

Ar īgnu ņirgāšanos runāja par tiem,

Kas frontē beigti bij zem smilšu pauguriem.

Ne klusi metās tie, ne sirds tiem kjuva grūta.

Kad vējš no Zemgales šurp zāju smaržu pūta,

Un kaunu atnesosais krievu juku tlrg's

Tiem mījāks bij par zemi, ko min vācu zirgs.

Tad sākās raganu un sīko velnu deja:

Tie savu tēvu zemi mulsā nolādēja,

Un pret ikkatru krūti pagriezts kjuva štlks,

Kas izsaucās: „Par valsti Latvija reiz tiks!"

Un cits aiz muļķības, un cits par naudu sīko

Tur tagad musina, šauj, arestē un rīko

Bars kalpu manēju, kam īss varbūt ir mūžs,

Bet kuri piepampušiem resniem vaigiem pūš,

Lai viss deg starptautiskās velnu ēzes gailēs.

Viss mums Ir paklausīgs, kas nav — tas klusē bailēs.
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Velns

Ar tavu ziņojumu jābūt mierā man

Un tāpat manam sabiedrotamarīdzan.

Kāp nu man mugurā, lai drīz pie mērķa esam

Un pāri abām frontēm labas ziņas nesam.

Imanta (atmozdamies)

Tur tagad aizskrien tie, kas manu tautu min

Jau mūžus neskaitāmus. Nu tos krēsla tin;

Un atstarodamies kaut kādā ūdens klajā,

Tie pazudusi jau ir gaisā zvaigžņainajā.

Pār Latviju vai mūžam lidojam redz tos?

Tā pati krēsliba kā tad, kad apgulos.

Nakts pilna liepu smaržas, lejas miglas paliem.

Un ugunsgrēku liesmas spīd pār mežu galiem.

Skan zirgu zviedzieni, bet tikai manu es,

Liels klusums šurpu nāk no Zemgales,

Nav pļavās kumeļu, ne braucēju uz ceļiem,

Virs Lielupes tā migla līdzinājās vējiem.

AI, it nekādi mūži nedos miera tiem!

Un Daugava tāpat kā reiz, pirms gadsimtiem,
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Ar cerībām un troksni pildīdama dzirdi

Skrien nikni rūkdama caur latvju zemes sirdi,

Kas dziji slēpušies vēl tautas sirdi gaid\

Virs kauju laukiem seniem griezās, raud un vaid

Tie, kuri modušies no savu kapu smiltīm,

Kā mūžīgs pārmetums būs visām cilšu ciltīm.

Bet redzu nākamību, kurā citāds viss.

Kā vārpu jūra, zeme, Jāņu ugunis

Deg visā Latvijā, kas trijādībā viena

Mirdz pāri pasaulei kā zelta pēcpusdiena.
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SAPNIS ZIEMASSVĒTKU NAKTĪ

Kad kaut kur pusnakti kāds pulkstens iezvanīja —

Es sapni redzēju. — Bet vai tas sapnis bija?

Uz torņa milzīga, kas spokains bij un vecs,

Es tiku uzkāpis un to, ko acis redz

Tik tad, kad viņas aizvērtas ir miegā,

To visu redzēju. Tā Latvija, kas sniegā

Dziļ-dziļi gulēja. Nakts tā kā noslēpums

Bij visu apklājusi. Saltais debessjums

Ar zvaigznēm atstarojās spīdošos un glumos

Līdz dzelmēm sasalušos ūdens līdzenumos.

Un te pie apvāršņa, kas sniegains bij un spožs,

Uz reizi parādījās kaut kas biedinošs,

No kura asins stājās un sirds izsamisa,

Un kautrā vakarzvaigzne nobāla un dzisa.

Un tumsā pieaugušā, bezveidīgs un plats,

Kāds nezvērs lēnām kāpa, kam vārds — Iskolats,

Kā uguns gailējās uz zemās pieres krokām

Un zvaigznes tuvākās viņš sagrāba ar rokām,

Un rīklē atvērtajā viņas zuda tam
.
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Un tad es redzēju to spārnus Izplēsām

No vakariem līdz rītiem. Savu mirdzu liegu

I mēness zaudēja, un kaili prom pa sniegu

Kā traki ļaudis bēga, ballēs modusies.

Kad pašā debess vidū zvērs bij nostājies —

Viņā acis sarkanas un trulās apkārt meta —

Viss aizdegās, un māja atlikās tik reta.

Kad tuvāk aplūkoju — kaut man bija bail', —

šo zvēru briesmīgo, tad redzēju, kā gail'

It visi grēki viņā. Tautas nodevība,

Maucība, slepkavība, meli, laupīt griba

Kā asins gailējās uz zemās pieres tam.

Te rītos ieraudzījukaut ko paspīdam,

Un skaidras linu drēbēs, vairogu, kas zelta,

Un rokā zobiņu, kas bij uz ciņu celta,

Jauns bruņ'nleks Latvijā, kā ausma jauns un spožs,

Man acīm parādījās spilgts un žilbinošs.

Un zvēru nejauko ar savu šķēpu sita.

Tas ķetnu Izstiepa, un redzēju, kā krita

Uz zemes bruņ'nleks staltais. Zvērs to gabalos

Tad rokām sarāva un, ņēmis, ēda tos.
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Šai bridi, kuru es nekad vairs neaizmiršu,

Nakts bezgalīga klāja visu zemes virsu.

Pie miesas trīcēdams un prātu pazaudēj's,

Es skatījos, ka tumsā spīd tik zvēra sejs.

Un balss tad atskanēja kliedzošs tā kā jūra:

..Ai. skaties — šitā ir tā zvēra diktatūra

Un viņas kaulu vainags, kas spīd galvā tam!"

Un tad es redzēju to zvēru piepampstam,

Un senāk dzīslaina un kaulaina un liesa

Nu gaisu piepildīja zvēra treknā miesa.

Tad troksnis nodima, ka nodrebēja viss —

No lielās piepūšanās zvērs bij pārplīsis;

Bij tāda smaka apkārt, ka, pie zemes placis,

Nu pēkšņi ģībonī es aizdarīju acis.

Tā beidza savas dienas, bezveidīgs un plats,

Tas nezvērs briesmīgais, kam vārds bij Iskoiats.

Kad kaut kur pusnakti kāds pulkstens iezvanīja —

Es sapni redzēju. — Bet vai tas sapnis bija?
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Veltījums draugam

Draugs, kādi Latvijā vēl atlikušies prieki

Mums, kas bez dzelzceļiem kā smagi trimdinieki

šais mazpilsētās mītam, kuras neaizskar

Nekādi trokšņi vairs un kur tik dzirdēt var

Te gaiju kliedzienus, te baznīctorņu zvanu,

Kur gulēt jāaiziet ar saules noiešanu

Un kur no Alūksnes — kaut ceļš tas ļoti īss —

Līdz Valkai vēstules iet nedēļas pat trīs?

Tik sevi glabājot nu dienām citām — varam

Vēl laikus pieminēt, kas pagājuši garām.

Jau piecpadsmitais gads ir aiztecēj's no tās,

Dēļ mākslas brīves sāktās, cīņas slavenās.

Kad nesdams mūsu dzejā neparastus toņus,

Tu ar tiem biedēt sāki latvju mazpilsoņus.

Un kad pulks dzejnieku, kas tevis nosvētīts,

Uz mūsu foruma bij izgājis tev līdz

Ar mūzām, kuru kājas kotumēs bij autas

Un krūtis drebēja vēl, plīvu tikko skautas —

Vai atminies vēl, draugs, kāds sacēlās pret mums

Pa visiem ielu stūriem nāvīgs sašutums?
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Bet mūsu ņipro mūzu savvaļīgais tikums

Drīz tapa latvju dzejā ieskatīts kā likums.

Un mūs, kad baudreibu ikviens bij izgulējs.

Pie sevis piesaistīja visas dzīves sejs,

Ar pantiem, kuri mums ik dienas daijāk risa —

Ik dienas dai)āka ar kjuva lauta visa,

Un auga, klausīdamās vārdus nevien tos,

Ko saka parlamentos, bet ar Parnasos,

Līdz domvirzieni tie, kas radās tautās citās.

Ar tādu pašu troksni mūsu krastos sitās.

Mums gaišās nenomāca debesis nekas,

Un pravietojām mēs, un tautas Lieldienas

Baltmirdzas uzaušanā raudzijāmies kāri,

Bet mirdzums cits, kas izpletās tai pāri —

Virs visas Eiropas jau bija iededzies.

Un apvārksn's dunēja. Mēs raudot šķīrāmies

No saviem tuvajiem, kas, ejot ceļus spriestos,

Uz fronti aizgāja, lai vairāk neatgrieztos.

Uz mūsu mērķiem ceļš mums toreiz likās īss,

Mums slava rēgojās, bet ieraudzījām drīz

Mēs, kuri aizmirsāmies meldijās un dziesmās,

Nu tautas bēgšanu un latvju mājas liesmās.
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Tais dienas saulainās tumšs metās debessjums,

Mēs visi aizbēgām, un palikās aiz mums

Tik līķi, cerības, mājdrupas, zeme ruda

Un zaļā Zemgale, kas mūsu acīm zuda.

Bet drīz vien aizmirsušās bija dienas šās, —

Tie latvju pulki bij, kas Rīgā pacēlās,

Un līdzi aizraujot sev tautu pagurušu,

Te dzīrēm atdevās, te frontes rāva pušu.

Kāds prieks uz katra soļa dima pretī tiem!

Un viņu gājieniem un kara kliedzieniem

Ar visu tautu kopā mēs tā līdzi karsām,

Ka, Febam atteikuši, piegriezāmies Marsam,

Bet dievs, šis trokšņojošais, novērsās no mums.

Un vēl man prātā ugunsgrēka blāzmojums,

Kas kuroties pār Rīgu, Rīgas smilšu kāpām,

Ikkatram izlikās pēc tautas bēru lāpām,

Mums skumjas iedvešot, kā dvest tik nāve prot.

Tad ausma brīnišķīga ausa, atdodot

Mums atkal Daugavu un Lielupi, un Ventu,

Spēks jauns bij pacēlies pār veco kontinentu.

Un tad mēs redzējām, ka spārnus raisīt sāk

Tais liesmu idejās, kas dievišķīgas nāk
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No kādas mašīnu un steigu Atlantidas

Uz mūsu Latviju, kas vēl uz vietas mīdās,

Laiks savāds — reizē šūpulis un kaps.

Un kad par asinīm un miesu beidzot taps

Sle lielie principi — lai, griežoties pie sevis,

Mēs teicam principus, ko Apollons mums devis.

Viņā mūsu vidū būs un liras noskaņos,

Ja kādreiz atsauksim mēs klusos vakaros

No pagātnes, kas reiz mums priekšā klusa līgos,

Tās kaujas bijušās un tēlus varonīgos.
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FR. BRIEDIM

Ne Tīrejpurvs, ne Nāvessalas gravas,

Ne granāta», kas nikni gaisos krāc,

Ne ložu metēji, bet šāviens kāds,

Šauts nodevīgi, dzēsa dienas tavas;

No Golgātas un moku vietas savas,

Un svešuma, kur tiki apglabāts,

Uz latvju zemi atpaka) tu nāc

No viņām dienām, pilnām lielas slavas.

Un tauta vainagus ap tevi sies,

Un slavu stars, kas nāk pār laiku galiem,

Uz tavu lepno bronzas pieri lies,

Kad savā pilsētā starp jaužu paliem

Tu svētku dienā pēkšņi pacelsies

Uz pamata, kas celts no lielgabaliem.
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ZEMNIEKAM

Kad, beigtām cerībām un rudens lapām klāt»,

Tik klusēt tauta spēj pa pusei sadragāta,

Kad senais prieks un spars mirst, varas zobu kosts.

Un sēru zvaņas skan no baznīcām, un posts,

Un badi pilsētas tver nagiem kaulainajiem, —

Es domīgs aizeju uz mūsu lauku klajiem,

Kur zelta pavardi vēl novakaros kūp.

Kur govis maurodamas laukos iet, kur drūp

Zem arkliem zeme vēl, caur kuras smagiem tvaikiem

Redz ainas miglainas no senpagāj'šiem laikiem;

Un dabas saskaņa ir dzīva vēl arvien.

Un kamēr trakojot tik daudzi paka) skrien

Pa oejiem sarkanām un ārprātīgām flagām,

Es skatos arājos, kas mierīgi pa vagām

let pakaļ mašīnām un arkliem, kuri prot

Ar prieku, veselību, laimi tautai dot.

To lielo brīnumu, kas jaunu vārdu sacīs,

fte redzu pamirdzam es tautas dziļās acīs.

Kaut māņus niecīgus Sie pūļi satvert iet,

Bet kā no tāluma jūs laukos vērojiet
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Ar atturību to, ko dzīve jūsos lika,

Ir to, ko māksla teic jeb vēsta politika.

Un kamēr visi tie, kas naida laktās kaļ,

Pie siles saplēstās nāk atkal atpakaļ —

Jūs redzat mākoņus, ko pēkšņi pāršķeļ stari,

Kas vēsta nebijušu latvjiem pavasari.

Tie jūsu nodomi, kas, maldiem zūdot, iet

Pa priekšu visai tautai, ko Jūs veidojiet

Tāpat kā savu zemi klusos lauku klajos,

Sev mūžam uzticīgi laikos mainīgajos.
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GADA TIRGUS

No vietām attālām un ari vietām tuvām,

No Cēsīm, Valmieras un mājam, kas starp druvām

Un mežiem mierīgi un netraucēti dus —

Ir vedis Labrencis sos lielos ļaužpulkus,

Kas tirgus kliedzieniem un pelnīšanas alku

Un vīriem, sievām, bērniem piepildīja Valku.

Kur vien tik nesniedzas sai ņudzekli tev skats —

Pie galvas galva tur, un ar pie rats rats,

Kā viļņu mainīga un nerimstoša čala

8e plūda, pieauga un kustējās bez gala

Ko ražo Vidzeme— §c sastopams bij viss:

8e lūk ir vadmala, ko šurpu atvedis

Bij manīgs piebaldzēns no savām kalnu ārēm;

Te rati zābakiem stāv pilni Ddz pat skārēm;

Te pudos svarīgos un mārciņās stāv griezts

Kā saule dzeltenīgs un norasojis sviests;

Tur ņiprie čigāni, kas rīkojas pa tirgiem

Ar kaut kur mainītiemvai ari zagtiem zirgiem.

Skan pāri uzslavas un paļas tirgoņiem;

Te pirmie āboli, un tur pa toveriem
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Guļ kopā brālīgi nu galvas sabāzuši

Un taukiem svīduši it visiem mīļie zuši;

Lūk sieri smaržīgie un brūnie desu riņķi.

Uz kārtīm uzkārti stāv nokūpušl šķiņķi

Un teļu, kā ar cūku, viduči un ribas,

Ko slavēt, uzskatīt un ēst un baudīt gribas.

Tas viss dod sulīgas un veselīgas priecēs.

Vēl augsti slavēt tīk man mūsu laucinieces.

To stāvus spēcīgos un nodegušās sejas,

Un acis zilganās, kur gaiši spogulējas

šās zemes tālumi un daiļums mīlīgais,

Tās kalni, ezeri un lejas, upes, gaiss.

Un mūsu mākslā tverts ikkatram mūžam spītēs

Tas skaistums, kas ir slēpts šais lauku Afroditēs,

Man tīkas zemnieki un viņu rudens tirgi.

Cik ātri naktīs rauj tos sprauslājoši zirgi,

Kad zvaigznes zaigoties sāk gaiši debess jumā.

Uz mājām, dusošām sen druvu mierīgumā.
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FEBA TIESA

Ar krēslu piepildīties sāka lēnām gaiss,

Kad Feba atgriezies bij četrjūgs varenais,

Dievpili pieliedams ar zelta ratu zibu,

No sava skrējiena caur debess bezgalību.

Un mūzas paklausīgās zirgus gurušos

No ratiem atjūdza un nomazgāja tos,

Lai tie pie maigām zālēm, dievu pļavās šķītām,

Pa ciedra koka staļļiem barotos līdz rītam.

Un tad ap gaišo Febu sapulcējās tās

Un deja, dziedāja vai atkal klausījās,

Ka lika ritēt viņš no savas liras stīgām

Te maigām meldijām, te dziesmām saskanīgām.

Tad Terpsichora teica: „Man ir ziņot prieks,

Ka tevi satikt, Feb, drīz vēlas svešinieks,

Kas neizskatās līdzīgs šenes ļaudīm citiem —

Man liekas, atklīdis viņš šeitan Ir no skitiem."

Febs pamāja ar roku. Kluss tad kļuva viss.

Un drīzi viņa priekšā stājās jauneklis,

Kurš lēns un nobijies to apjukumā sveica

Un pazemlgi-viltigs tādus vārdus teica:
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„Tu dzidres valdiniek! No latvju zemes es,

Kas liekas vienīgā uz visas pasaules,

Kur dziesminieki visi metami ir sodā,

Jo tavus altārus tie netura vairs godā."

Te Febs to pārtrauca: „No tevis kritiķis

Un skaudējs tikai runā. Manim gaišs jau viss,

Ko savā runā turpmāk tu man sacīt vari.

Man latvji zināmi un tavi panti ari,

Ko deklamējot katram mēle mežģījas.

Man mīļa Latvija un jau no dienas tās,

Kur es pēc Ceisa gribas nemitīgi dzenu

šo savu četrjūgu caur gaisa bezdibeņu,

Tās dziesmas harmoniski manās ausis skan,

Ko latvji dziedāja par godu visur man.

Vēl nav tāds dziesmavots nevienai tautai virdis, —

Un viņu laidarus un viņu druvu sirdis

Ik gadus svētīju. Man bija mīļas tās.

Tad gaiši dzejnieki starp latvjiem nostājās

Ar koklēm skanīgām, kam Jūras viļņu balsi,

Un Ja tu, svešnlek, trīs mūžus pantus kalsi —

Tu nelzbursl dziesmas, kādas viņi bur.

Ir Eglīts, Rainis, Skalbe, Akurāters tur.
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Un Failljs, Veidenbaums, kas kalpoja man bijā,

Nu bauda nemirstību saldu Elizijā,

Bet tu ej atpakaļ, kur lejā kustas bars!

Paprlekšu topi meistars un tad tiesā, gars!

Ik latviets acis bola, dzirdot tavus metrus!

Tev mūžam pieminēt Virgilija heksametrus.

Kam, tevis latviskotiem, atbalss ir tik balss,

Ka miera neatrod vairs meistars dievišķais.

To teicis, Jaunekli Febs pēkšņi dusmu kaisā

Ar roku grābis svieda. Apgriezdamies gaisā,

Viņš lejā nokrita pusbeijrts uz sūnām tām,

Kur fauni dusēt mīl ar nimfām kaislajām.

Pilns sāpju atmodās viņš nakti, kuru klusi

Ar bālu mirdzumu bij Luna pielējusi,

BU visur kalnāju un birtu labirints.

Skaņā čaloja tur avots, gāzdamies no klints.

Un dzirdās klusumā no kādas tālas lejas

DLanas-medinleces suņu skaņās rejas.

Ar kritienu bij beigts Ir viņā snaudošs miegs.

Te pēkšņi sastapa to latvju dziesminieks,

Ko sirds MJ aizvīlusi uz 81m skaistām malām

Kas pilnas driadu un viļņu, lauru čalim.



368

Tam raudādams viņš teica, kāds nu Feba dots

Bij viņam nepelnīts un apkaunojošs sods.

Tad dzejnieks: „Līdzēt tev es varu vārdos četros:

"Vispirms tev klausīties būs tautas dziesmu metros,

Bet kas ir grācija un samērs — mācīs mums

To latvju jaunavu un sievu mīlīgums."

,3et no kā savām dzejām saturu mēs krāsim?"

Tam dzejnieks atteica: „To vēlāk pārdomāsim..."

Un krēslā pazuda viņš, saldas varas vilts,

Kur nimfu svaigas pēdas redzamas uz smilts.

Miegs lauriem nokrita, jau rīta vēsmas skārtiem —

Un dimdot izbrauca caur ziloņkaula vārtiem

Ar savu milzu mirdzu, žilbinošs un baiss,

No jauna gaisa Feba četrjūgs varenais,

Lai sāktu, visur lejot zelta ratu zibu,

Sen seno skrējienu caur pasaul's bezgalību.
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FAUNS

Kā velns gan liekos, bet neesmu ļauns.

Caur laikmetu tumšajām ejām

Pie jums nu atnācis esmu es, fauns,

No sengrieķu saulainām lejām.

Kā nestāstīt manim par brīžiem tiem,

Cik mirkļus se pārcietu smagus

Uz jūsu pilsētu akmeņiem,

Kur savus es salauzu nagus!

Vai reibinošs evoe mani vēl sauks

Uz jaunības laikiem maniem,

Kur lauru birztalās ēnainās — draugs

Es biju nimfām un ganiem?

Un laimīgs un mūžīgi piedzēries,

Un sirdi nejuzdams grūtu,

Ar nimfu saldkaislīgu apkampies,

Es niedru stabuli pūtu.

Vīns manim tikās un sievietes,

Un iemīlējies es visās,

Pat dusēj'šas Olimpa dievietes

Ir manās sūnainās cisās.
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Kad rudeņos, vīnogām nobriestot,

No tīģeriem rūcošajiem

Vilkts — Bakhus līksmojās auļojot

Pa lauku dzelteniem klajiem,

Un cilvēkiem acis un dzīvniekiem

Ar kaislības miglājiem klājās,

Un zeme no kausiem tukšotiem

Vairs turēties nespēja kājās, —

Reiz dziļi un laimīgi noreibis

No vīna un mīlas pūtim,

Es iemigu, galvu nolicis

Starp bakhantes kailajām krūtīm.

Kad modos no vareniem reiboņiem,

Tad liela bij apkārt jau diena;

Kur Bakhus ar biedriem jautriem? No tiem

Man nebij vairs blakus neviena.

Viss svešs. Mani pārņēma izbaiļu sals.

Es skrēju, un sviedri man lija.

Un saucu — bet velti, jo izsīcis balss

Pat avotiem pļāpīgiem bija.
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Te lelejā mīļā reiz nolaidies,

Es satiku kazu ganus,

Un apkārt man stājās smiedamies

Tie, izdzlrstot saucienus manus.

„Tlk daudz tu nebrīnies, muļķīgais fauns,

Ka sev fte vairs nerodl radus,

Jo paģiras gulējs — vai nav tev kauns?

Tu divējus tūkstošus gadus!"

„Tu nespēji saprast laikus vairs sos —

Tiem Olimps par teiku Jau ticis;

To dievus, akmeņos pārvērtušos,

Nu muzejos cilvēks Ir licis."

Un Šausmās no viņiem aizbēgu es,

Kas Jāva pat mūžīgos nlevlem,

Viens raudādams rūgti uz pasaules

Par Olimpu, Olimpa dieviem.

Tā klejoju ilgi pa kalnājiem

Es, sevi un pasauli peldams,

Un dzesēju slāpes pie avotiem.

Ar roku sev ūdeni smeldams.
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Beiz saķēra mani. „šis ragainis rets",

Tā priekā tie sacīja ļaunā,

„Tūlīt uz Parīzi jāved, lai redz

Jaun-Atenas pasaulē jaunā."

Un ņiprās tur cīnījās francietes

Dēļ manis, kā trakuma kultas,

Un beidzot ar iemīlēju tad es

To krūtis un skūpstus, un gultas.

Reiz gāju pa pilsētu. Pēkšņi nams

Ar kolonnām — devos es iekšā

Un grīdā saļimu vaimanādams —

Tur dieviete stāvēja priekša.

„Ai, Venus, kas lemta pasauli žņaugt

Ar mīlu, tās milzīgām mokām,

Tai liekot sāpēs un vaimanās kaukt —

Tu stāvi nu šeitan bez rokām!"

Un mūžīgi jaunās dievietes tēls

Viss iesāka kustēt, un šķitās,

Ka plūstot no krūtīm vingrajām kvēls

Liels, nemirstīgs pretī man sitās.
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Kā ārprātīgs izlikās manim sis nams.

Un pats es tad prātā vai juku;

Prom, durvis niknumā aizcirzdams,

No jaunajām Atēnām muku.

Ks l>adā nīku un mocījos,

Caur Vācijas pilsētām steidzot,

Un tajā brīdī tik atjēdzos,

Kad Zemgalē nonācu beidzot.

Man kavēties patīk pie dienām 6ām -

Tā bij kāda teiksmaina mala,

Ar ciemiem un mājām sagruvušām,

Un klusuma pilna bez gala

Bet no ftī klusuma, ticiet paties*.

Un nesākat smieties par faunu,

Jūs redzēsit Latviju pieceļamies

Drīz spēcīgu, stipru un jaunu.

Un tam par ķīlu, lai nenāktos mums

Just saubmlrkļus īgnus un smagus,

Dodu skūpstlenus dāmām un, kungi, jums-

Savus vīnstīgām apvītos ragus!





EPILOGS
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Jau dienas karstums lielais nokritis,

Un pienācis ir pēcpusdienas brīdis,

Un viss, ko tiku mīlējis un nīdis,

No atmiņas tik klusi izgaisis.

Ar manu sirdi dabā saskan viss:

Koks, pļāvējs darbā, cauru dienu svīdis,

Un mākons zeltains, pāri dārzam līdis,

Un lopu pulks, uz pļavas aizmidzis.

Man mīļi kaut kur klaigājošie gani

Un smaržas reibinošās, kuras lled

No āboliņa, kas mirdz tumšsarkani;

Es sajūtu, ka puķes aug un zied,

Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied,

Caur bezgalību aiznesdama mani.
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