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Plūdons

I.

Plūdons ir zemgaleetis, peeder pee varonigakas latvju cilts.

Viņā atspoguļojas kaut kas no Leelupes līdzenuma pla-

šuma, bagatibas, svabadibas, tad ari no palu laika šalcošas

straumes, kurā cīnās ledus gabalu milzeņi, tā ka nodreb zemes

krūts, un ūdens gari dzeed pirmpasaules dzeesmu. Ar šeem

pavasara paleem ir kads sakars ari dzejneeka peeņemtajam
vārdam.

Plūdoņa tēva mājas, Bauskas Pilsmuižas Lejeneeki, stāv

uz Mēmeles kreisā krāsta, septiņas verstes no Bauskas, ver-

stes trīs no Vec-Saules. Ap šo veetu varētu būt norisinaju-

sees kauja pee Saules 1236. g., kurā leiši guva spīdošu uz-

vāru pār Livonijas ordeņa spēkeem. Kaujas veeta atrodas

versti attālu no Lejeneeku mājām, uz Mēmeles labā krasta,

kur upe, spēju līkumu mezdama, izveidojusi it kā pussalu.

Kaujas veetu vēl šo baltu deen norāda seno kara eerocu iz-

rakumi. „Apkārtejo peevilcigo dabas ainu krāšņi rotā lēni un

domigi tekošā Mēmeles upe. Aiz viņas labā krasta plašajām,

zāļainajām lankām stāv kā tumšs mūris Vec-Saules sils, pār

kura galotnēm paceļas Vec-Saules baznicas zaļais tornis. Bet

kreisais, augstais krasts Lejeneeku māju daļā pāršķērsots dziļu
romantisku gravu, caur kuru tek, eevu un melnalkšņu ēnā

slēpees, strauts. Grava noaugusi visadeem lapu kokeem un

krūmajeem un noder par mīļu mītni lakstigalām, kuras še

zeedonī, cita ar citu sacenzdamās, skandina savas saldu vaidu

pilnās dzeesmas." (Plūdons.)
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Ši grava (parasti saukta par Strautu) bijusi jau no bērnu

deenām dzejneeka mijakā uzturas veeta, kurā viņš pilnigi

netraucēts varējis nodotees saveem dzejiskajeem sapņeem. Uz

to atteecas daži viņa dzejoļi („P. akkordos") un kāda veeta

„Rekviemā".

Vasaras klusā laikā Mēmeles upes līmenis rāms un

līdzens; pa kalmām un ūdens puķēm laidelējas spāri.

Apkārt mājai dārzs. Dārza stūrī kupla leepa, kuras ve-

cums nav nosakāms. Viņas stumburu var aptvert tikai vairāk

vīru. Vidus leepai izpuvis. Viņas neskaitāmos, dobumos mājo

kovārņi, strazdi, zvirbuļi, visvisādi sīki putni. Leepas virsotnē

uztaisijis savu perēkli stārks, kas visu augu vasaru tur sit

savas klabatas. Pati dzīvojamā māja ir veenkārša veclaiku

ēka, apsūnojušu salmu jumtu.

Še Plūdons, īstā vārdā Vilis Lejeneeks, dzimis 1874. g.

25. februārī (v. st.), kā preekšpēdejais no četreem brāļeem.

Vecākais starp brāļeem ir Kārlis, leels grāmatu mīļotājs un

botānikas pazinējs, miris Rigā 1904. g. Tam seko Augusts,

tirgotājs, vēlāk aizeet uz Sibiriju (uz Blagoveščensku). Jau-

nāks par Vili ir Jānis, vēlāk apteeķneeks un ārsts, Plūdoņa

nešķiramais draugs un beedris, kas viņam paleek veenmēr tuvu,

dalidamees ar viņu, kā rakstneeks, visintimakos plānos un

centeenos.

Lejeneekos eenācis Plūdoņa vectēvs, kurš agrāk dzīvojis
ta paša Bauskas Pilsmuižas pagasta Simbruku mājās par

bandineeku un kuru kungs pret viņa paša gribu še eelicis

par saimneeku. No šīm mājām, kas stāv lejāk nekā apkārtējās,

ģimene dabūjusi ari savu vārdu.

Vectēvam seko Lejeneekos par saimneeku Plūdoņa tēvs

Jānis. Viņš ir apdāvināts straujas dabas cilvēks. Dzīrās un

talkās, kur viņš parādās, netrūkst omulibas. Viņš ir leels uz-

dzīvotājs, kāršu spēlmanis, biļarda sitējs, bet ari leels biti-

neeks un zvejneeks. Degtin degdams, viņš agri beidz savu
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mūžu; viņš mirst 30 gadu vecumā (1877.g.). Plūdonim ir tad

tikai kādi trīs gadi. Neskaidri viņš atminas tikai tēva bēres,

kas noteek vasarā; atminas, kā bērineeki izklīst pa dārzu starp

zaļojošeem un zeedošeem kokeem.

Plūdoņa māte ir sirsniga strādiga, deevbijiga seeveete,
kuras seju, kā Plūdoņa brālēns, nelaiķis, Vilis Olavs, reiz

izteicās, pastāvigi apstaroja it kā kādas svētas ceetejas bāli-

dzeltens nimbus. Viņa pēc vīra nāves gādigi rūpējās

par saveem bērneem, pūlēdamās pee visas savas mazās

rocibas „izlaist" visus savus četrus dēlus „cauri kreicskolai",

ko tolaik pat dažs labs no viņas turigakajeem radeem

nemēdza darit. Ari viņai nav lemts sekot sava dēla

tālākai mūža gaitai. Gan viņš var uzrādit savus pirmos no-

teiktos panākumus, kad viņa mirst, bet visa plaša tāle vel viņam

preekšā. Viņš stāv pee savas mātes zārka 1895. g., kad viņš

ir nobeidzas zeminaru un kad ir iznācis viņa pirmais dzejoļu

krājums. Viņš nolasa bērēs, no Leezeres draudzes skolas uz brāļa

telegrammu mājās pārradees, mātes apdzisušā vaiga preekšā

turpat māju dārzā uzrakstitu garāku dzejojumu, attēlodams

viņas klusās, grūtās cīņas un dodams preekš sevis un citeem

viņas pēcnācejeem solijumu stāvēt īstā veetā kā īsti kareivji.

Visvairāk Plūdons mantojis no savas vecmāmiņas (tēva

mātes). Ta mira gadus 4—5 vēlāku par viņa māti, peedzīvo-
dama vecumu, Ras sneedzas pāri par simts gadeem. Var sacit,

ka visu to garigo bagatibu, ko latveeši toreiz varēja saukt par

savu, viņa nesa sevī. Viņa bija pilnigi peesavinajusees bībeles

saturu un stāstija zīmigakos stāstus no tās (par Jāzepu, Mozu,

Jēzu v. c.) savam dēla dēlam, pirms viņš vēl prata lasit. Viņa

mācēja no galvas turpat visu dzeesmu grāmatu, sevišķi eemī-

ledama Fūrekera dzeesmas. Viņai bija tautas dzeesmu kamols,
kura pavedeenam nebija gala. Tāpat neizsmeļams bija viņas

pasaku krājums, starp kurām bija ari dažas no grāmatām

ņemtas (tā no Stendera). Saprotams, ka mazais Vilis no savas
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vecmāmiņas, no ši neizsīkstošā dzeesmu un stāstu avota, ne-

bija šķirams. Viņa atteecibas pret šo pasaku māmiņu attēlo-

jas kādā no viņa pirmajeem dzejoļeem šādā ainā:

„Caur lodziņu mēnestiņš gaismiņu lej

Uz puisēnu, gultā kas vārtotees smej.

Tam blakus ar adikli māmuliņa

Sēd, burvigas pasakas stāstidama.

Un visu, no lūpām kas māmiņai slīd,

Sev sirsniņā eeraksta puisēns tūlit.

Tas kopā ar veidoleem burvigajeem

Skrej, lido pa kalneem un bezdibeņeem.

„Nu čuči, mans dēliņ, mans veenigais preekš!

Tev actiņas gurdas jau sumina meegs."

„Nē, māmiņa mīļā, man navaid nekas;
Tik kājiņas tādas kā nogurušas."

Un vecite pasaku turpināt sāk,

Un pasaka vecitei galā jau nāk -

Te sapņodams pusmeegā maziņais sauc:

„Re, māmiņ, kur Vējmāte leeplapā brauc!"

Šadā kārtā mazais Vilis aizlido no savas teešās apkārt-

nes. Ta tik peevilciga nava. Istaba maza, kādreiz eezilgani

vitetām šķirbainām koka seenām. Greesti ir nomelnojuši, ar

pelekeem zirnekļu audumeem šur tur kaktiņos. Pee resnajām

sijām karājas sīpolu buntes; aiz tām aizbāstas ķimenes, krūz-

mētras, olekts, dzirkles. Pār gultu uzkārti garee zābaki, pūs-

lis; gar seenām pee vadžeem visādi drēbju gabali. No aiz-

krāsnes dažbrīd izmetas brūni tarakāni.

Par to teesu peevilcigakas ir dabas ainas. Vilim patīk

jūlija naktīs eet puišeem līdz peeguļā. Visa apkārtne nogri-

musi dziļā klusumā. Tikai greeze tarkšķina veenmērigos at-

ņēmeenos; kaut kur aiz meža eerejas suns. Gar ausīm aiz-

zuz, no upes nākdams, lēns vējiņš. Dzejneeks atzīstas („Mazā

Anduļa pirmās bērnibas atmiņās"): „Ne Alpu leeliskee sneega
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šļūdoņi, ne Venēcijas burvigās jūras naktis, ne Amerikas di-

ženee pirmatnes meži, it nekāda dabas aina nespētu mani

tagad tā aizgrābt, kā toreiz ši iz upes gultas lēni kāpjošā pe-

lēkā migla, ši klusi zuzošā nakts vēsmiņa un šīs divi, trīs

mazās margojošās zvaigznites pee zaļganajām debesīm."

No visām deenām nedēļā atšķiras svētdeena, kas stāv

augstu izcilu pār citām. Leekas, ka tad saule spīdētu spožāki,

gaiss dvestu svētsvinigaki. Jau sestdeenas vakars uz to ga-

tavo: seevas slauka sētu, meitas spodrina peena slaucenes.

Svētdeenas rītā notura pātarus. Visi sasēžas ap galdu, dzeed,

skaita lūgšanas, lasa sprediķi. Vilitis stāv vidū, aplūko katru

deevlūdzeju: kāds veenam deguns, kādas otram rokas, kādas

trešajam brilles. Tad, kamēr citi dzeed, viņš eebāž pirkstus

ausīs, tos raustidams un tā saņemdams trīcošu skaņu chaosu.

Bet tiklīdz noskan pēdējais „amen", viņš dodas pa durvīm

laukā, brīvajā dabā.

Zeemai eestājotees, jāsāk vairāk nodarbotees ar lasī-

šanu, un še atdzīvojas atkal eekšejā gara pasaule. Nostājas

no grāmatām preekšā tēli, kas pilnigi dzīvi. Dažus tādus ceļ

preekšā bībele. Vilim sevišķi patīk lasit par sirdigajeem Ma-

kabejeem. Viņš lasa vaj divdesmit reiz tos pašus breesmu

stāstus par septiņeem brāļeem, kurus spīdzina mātes acu

preekšā, par asiņu ezeru, par staltajeem jātneekeem zeltee-

mauktu zirgu mugurā. Bet vairāk sneedz „Skolas maize".

Tanī lasamee stāsti par eevērojameem vīreem un notikumeem

viņu tā aizkustina, ka viņš nakti ir gulēt nevar. Viņš lasa par

Napoleonu. Cauru deenu viņam skan ausīs Leipcigas leelga-

balu rīboņa, zemes trīce un logu dārdoņa pilsētā. Bet nu šo

pašu, kā domājams, pilnigi nepārspējamo varoni reiz saņem

un noved uz Helēnas salu. Vilis par to lasa dārzā, izlaidees

uz audekla baķa, un nevar novaldit asaras. Viņš dzīvo

saveem varoņeem līdz, eedomajas tos stāvam savā preekšā,

eedomajas pats par teem un iztēlo tos darbos. Viņš dzen kā
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Hanibals pret romeešeem vēršus degošām žagaru buntēm uz

rageem, kaujas kā Leonids pee Termopileem, valda kā Maķe-

donijas Aleksandrs trako Bucefalu, brūk kā Kārlis XII. virsū

eenaidneekeem, vēcinādams garo zobenu pār galvu, un dadži

žogmalē lūst no stibas cirteeneem. Izlasijis par Amerikas zee-

meļneeku kareem ar deenvidneekeem, viņš sarīko uz dīķa

„jūras kauju" starp Merimaku un Kumberlentu.

Ši no grāmatām izreetošā darbiba sneedzas tāļu pāri

par noslēpteem fantāzijas tēlojumeem; ta atstāj istabas noro-

bežojumus, atdzīvina un izmanto apkārtējo dabu un eevelk

sevī tuvākos beedrus. Jūras kauju nevar sarīkot veens. Tajā

peedalas brāļi, ar kureem kopā var sataisit veselu floti. Kuģus

būvē no meldreem un preežu mizām, uzceļ mastus ar tauvām

un striķu trepēm. No koka klucišeem un veceem korķeem

iztaisa matrožus, katru savā veetā; veens no teem sēž deenām

un naktīm masta kurvī, ar ķīķeri raudzidamees tāļumā.

Ar brāļeem Vilis izņem cauri visu pirmmācibas kursu

ar visadeem vingrinajumeem. Vecākais brālis Kārlis ir sko-

lotājs. Visi sanāk noteiktā laikā, raksta, lasa, mācas. Tad viņi

sarīko teātra izrādes, uzved lugas: „Skolas pārlūks", „Svēt-

deenas skurba", „Uz pavēli jakrāc", „Meitas pūrs", „Midzenis
teesas preekšā". Izdod ari žurnālus. Viļam ir žurnāls „Reiz-

neeks"; Kārlim, kas allaž grib eeņemt ceenigaku, no citeem

vairāk nošķirtu stāvokli, žurnāls „Zalons".

Visceešakās saites Vilim ar savu jaunāko brāli Jāni.

Vīņi, līdzigi brāļeem Kaudzišeem, sacer zēnu gados pat kopā

romānu, no kura gan teek gatavs tikai sākums.

Plūdons, vēl bērns būdams, bez kādas apdomāšanas uz

veetas spēj improvizēt garu garos „varoņu ēpus", kurus pats

savā meldijā dzeed preekšā jaunākajam brālim. Šādas impro-

vizācijas teek izdaritas sevišķi tad, kad māte tirgus deenās

no Bauskas pārbraukdama, pārved kukuļus. Kā honorāru par

dzeedajumu viņš saņem no Jāņa gabalu kriņgeļa vaj vega.
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Nekad viņš savam varonim neļauj aizeet bojā. Ja ari eenaid-

neeki to sakapājuši gabalu gabalos, tee stundas laikā ir atkal

visi kopā un varonis ir vēl dauds stiprāks, nekā bijis.

Bet aiz šīs patikas, kas nerimstoši saistās pee visadeem

varoņu darbeem un breesmu skateem, pa reizai eeskanas ari

dziļākas stīgas. Plūdons nogul kādas nedēļas slims. Atvese-

ļodamees viņš ilgojas, pēc laika kavēkļa un sāk lasit „Skolas

maizē" par Hanibalu. Bet te viņam eesitas prātā, ka Deevi-

ņam nevar patikt, ka viņš lasa tādas asiņainas leetas, un, jus-

damees viņam par atdabūto veselibu parādā daudz pateicibas,

noleek grāmatu. Ši, lai gan pilnigi nedogmatiska, reliģiozitāte

viņu neatstāj cauru mūžu.

Pirms savām skolas gaitām Plūdons eepazīstas ar lat-

veešu grāmatām deezgan plaši, papreekšu ar tām, kurās pastā-

stiti ārkārtēji notikumi un attēloti ārkārtēji cilvēki. To starpā

ir: Franča Hofmaņa Bernert Dekmers, Godigais Fridolins un

neleetis Didriķis, Leitana Kara leelskungs Eistaķius, Puķu

kurvits, Šmidta Hirlanda, Marino Marinelli, Bālā grēfeene. Pee

teem peeslēdzas jau vērtigaki stāsti: Jaunā Stendera pēc

Zalcmaņa tulkotais stāsts Auzan Ernests, Ebersa romāns Esmu

cilvēks, Kaudzites Matisa tulkotais Temzēs dēls. Plūdonim

nāca rokās ari Lautenbacha Zalkša līgava, tāpat viņa dzejoļu

krājums Līga, Kaudzites Matisa sakopotā antoloģija Smaidi

un asaras. Ari pirmais latveešu ģimenes žurnāls Pagalms

viņam bija pazīstams. No krājumeem viņam paleek prātā

veens otrs dzejolis, tā Dūnsberga Vergu kuģis, Zeepju bur-

buļi, Ūlanda Dzeesmineeka lāsts. Lautenbacha grāmatas at-

stāj uz viņu eespaidu ar savu glīto āreeni, kādu teem bija

peedevis grāmatizdevejs Zīslaks. Viņu saturs viņam paleek

deezgan veenaldzigs. Viņš vēl nenāk sakarā ar rakstneecibas

darbeem, kam dziļāka literariska vērtiba.
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11.

Skolas laiks Plūdonim mazāk svarigs ar to, ko viņam skola

teeši sneedz, kā ar to, kādas viņam pret to atteecibas

un ko viņš uz savu roku un sakarā ar saveem beedreem tur

pārdzīvo. Toreizējā skola nav nekādabērna īpatnibas eevērotaja

un attīstitaja. Patlaban ap to cīnās svešas varas: no seneem

laikeem nostiprinajusees vāceetiba un pašreiz pret to izvirzitee

pārkreevošanas centeeni. Viscaur valda truls formālisms, pee

kam zemākajās mācibas eestādēs nomāc stiprs baznicas ee-

spaids un augstākajās pārtautošanas nolūki audzinošas mācibas

svabadibu. Tomēr brīvā gara asni laužas jaunu laiku nojausmā

visur cauri no sabeedribas, no avižneecibas, no literatūras.

Plūdons sāk apmeklēt 1884. gada augustā Bauskas

Pilsmuižas pagasta skolu, ap 6 verstēm no mājām. Viņa brālis

Augusts jau še preekšā, eeņemdams klasē pirmo veetu. Skolas

laikam tuvojotees, Vilis ar preeku uz to gatavojas. Novijas

pat jaunu pātagu braukšanai uz skolu-pirmo un pēdējo, kā

viņš saka, savā mūžā. Bet skolā dažas deenas sabijis, viņš

sajūt žēlumu un ilgas pēc mājām: tur paleek jaukās, svabadās

deenas brīvajā dabā, kas nu viņam garā sāk atdzīvotees; tur

paleek ari viņa bērnibas draugs, viņa mīļais brālis-Jānis.

Par skolotajeem Bauskas pilsmuižas skolā ir Irlavas

zeminara audzēkņi Jānis Skuja un Jānis Žibeiks. Pirmais,

skolas pārzinis, ir jau dažus gadus savā amatā darbojees;

otrs — patlaban zeminaru beidzis jauneklis. Plūdons tūliņ

eestājās tā saucamajā vācu klasē; še gan ari ir latveešu valodas

stundas, bet mācibas valoda ir vāciska. Šīs klases vaditajs

ir Žibeiks. Plūdonim sevišķi patīk diktāta stundas, gan lat-

veešu, gan vācu: tajās viņš eepazīstas ar dzejoļeem, ko viņš

nekad vairs neaizmirst; tādi ir: Mālberga Pasaciņas, J.Allunana
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pēc Šillera tulkotā Dzeesmu vara, Būrgera „Der brave Mann"

u,c. Zeemas skolai sākotees un sanākot kopā leelajam bērnu

baram, vācu klase ir vairāk priviliģētā stāvoklī.

Dažus jaukus brīžus dabū peedzīvot vasarā. Plūdonim

tee allaž saistās ar dabas eespaideem. Siltajos vakaros skol-

neeki uzved skolas pagalmā rotaļas, kurās peedalas ari skolas

pārzinis. Karstajās deenās eet skolotāju pavadibā peldetees

uz netāļo Mūsas upi.

Bet visdzijak Plūdons dabas eespaidus izbauda veens

pats būdams. Zeedu laikā viņš paņem grāmatu un aizeet uz

tuvējo pļavu, nometas zālē un tur viseem jūtekļeem saņem

dabas daiļumu. Strautmalē viņš vērigi aplūko floras dažadibu

un eeelpo īpatnējo zāļu smaržu. Gravā noeedams, viņš kā

pārcelts pavisam citā pasaulē.

Starp skolas beedreem viņu saista Ūdris. Tas prot no

galvas un allaž mēdz dzeedat dzeesmu par zemgaleešu cīņām
ar bruņineekeem. Plūdons neapnicis klausās šo varoņu ziņģi,
līdz ari viņš to prot no galvas. Tās sacerētājs J. Lepše, kas

to laidis klajā ar virsrakstu „Latwju zihnischanahs pret Bru-

neneekeem 13-tā gadu simteni Kurseme" (Bauskā pee Segala,

1878). Šis ir Bauskas apgabala dzeesmineeks, kam deezgan

plaša slava: viņa ziņģes iznāk vairāk eespeedumos (tā „Arturs

un Ermine jeb Ihstas mihlestibas vvara"). Ziņģe par cīņām

ar bruņineekeem Plūdoni peevelk vēl ar savu patriotisko

saturu, kas pee tam atteecas uz viņa dzimteni un, kas zin,

uz viņa teešajeem preekštečeem. Dzeesma sākas ar se-

košu pantu:

„Tai gaismai austot bruņineeku bari

Tērvetes ceetoksnim jau tuvojas;

Un latvju virsaitis Vestars ar vari

Un drošibu teem preti taisijās."

No Bauskas Pilsmuižas pagasta skolas Plūdons pareet
uz Bauskas pilsētas skolu 1887. gada janvārī. Še viņš eestājās
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otrā nodaļā, kurā jau eevesta kreevu mācibas valoda. Par

inspektoru gan ir vēl agrākais, vāceetis Šmidts. Viņš pasneedz

ticibas mācibas vācu valodā (vāciski tās Plūdons mācijees gan

ari agrāk: pagāstskolas vācu klasē). Bet tik visai leelu svaru

Šmidts uz šim mācibām neleek. Viņš reliģijas stundās nodar-

bojas palaikam ar kaut ko citu: stāsta par jūdu valsts vēsturi,

par dažadeem notikumeem, apraksta, kā rodas grāmata, lasa

preekšā gabalus no Fausta.

Mācibas gadam 1888.g. vasarā beidzotees, noteek inspek-

tora maiņas: Šmidta veetā nāk pārkreevojees latveetis Strazds,

birokrāts, no ka skolneeki neka nemanto.

Vēlāk eerodas skolotājs Saks, kreevs (laikam baltkreevs).
Sākumā viņš nav skolneekeem simpātisks. Viņš ir baku rētainu

seju, sarkanu bārzdu un bargu izskatu; mācibas noprasot viņš

turas ceeši pee grāmatas. Bet kreevu literatūras stundās viņš

top skolneekeem mīļš. Viņa leeliskās tēlotajā spējas aizgrābj.
Dabas ainas viņš burtin uzbur skolneeku acu preekšā. Sevišķi

viņš aizraujas no Gogoļa Ukraines dabas apraksteem. Kad

viņš stāsta par stepi, tad skolneeki pārceļas pāri viņā, nekad

neredzētā līdzenumā ar ta augu valsti, nepārredzamo tāli,

saules lēktu un reetu, čumakeem, kas vakarā nosēdušees pee

ugunskura zem klusās, zvaigžņotās deenvidu debess. Viņš

sneedz deklamācijas, kurās ir īsta un dziļa Izjūta. Plūdons

dabū atteecibā uz dzejas tēlojumeem un prēekšnesumu no

Šaka paleekamus eespaidus un skaitās skolā par pirmo de-

klamētāju un visās mācibās par pirmo skolneeku.

Starp citeem pilsētas skolas skolotajeem sevišķi minams

Fricis Adamovičs. Skolneeki izzin, ka viņš latveetis, pee tam

ari rakstneeks. Austrumā parādās no viņa laiku pa laikam

dzejas tulkojumi: Krilova fabulas, Ļermontova Dzeesma par

Jāni, bargo caru. Tas viss modina skolneekos pret viņu cee-

nibu. Daži no teem, to starpā Plūdons, ņem pee viņa stundas

latveešu valodā.
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Vistuvākais starp skolas beedreem ir Plūdonim J. Zutis*).
Ar to viņš sēž kopā veenā klasē, ar to viņam dzīvoklis veenā

sētā, ar to viņš allaž kopā savos vaļas brīžos un daļas ar to

savās domās un centeenos. Abi viņi allaž noeet uz upmali

(Mēmeli), kas no viņu sētas Bauskā tikai dažus soļus, aizstaigā
uz Pilskalnu, noskatās vecajās pils drupās uz stāvajeem klinšu

krasteem starp Mēmeles un Mūsas upēm. Vecee, sirmee mūri,

ar milzigajeem akmeņeem nodrupušajā tornī, viņus peepilda

baigām jūtām un sērām par savas tautas likteni, kura grūtā

kalpibā nesusi augšā šos akmeņus, lai celtu drošu aizsarga

veetu saveem apspeedejeem. „Nostāsti par apakšzemes ejām

un paslēpteem pagrabeem zem vecajām pils drupām, varenee

klinšu bluķi, kuri bija nogāzušees no ūdens izskalotā krasta

Mēmeles upē, viss tas kopā kairināja mūsu fantāziju un pave-

dināja uz romantisku sapņošanu." (Zutis.)
Pilsētas skolas skolēnu starpā sāk šaī laikā mostees

stiprāka tautiska apziņa, kas teecas izpaustees darbos, no-

jausma par jauneem laikeem, kas viņus aicina pee plašakeem

sabeedriskeem uzdevumeem. Viņi eepazīstas ar jaunākajām

parādibām literatūrā, čakli lasa mēnešrakstu Austrumu. Viņi
ari uzsāk pirmo sabeedrisko un nelegālo darbu: dibina slepenu

skolneeku bibliotēku ar latveešu grāmatām. Skolā ir gan

paplaša bibliotēka, bet tajā ir tikai vācu un kreevu grāmatas;

latveešu grāmatas tur nav neveenas. Pee tām nu skolneekeem

jateek nelegālā ceļā. Viņeem pee tam nav nekādu ļaunu nolūku

pret savu leelo tēviju Kreeviju; viņi tikai interesējas par lat-

veešu literatūru un grib ar to eepazītees; bet zinādami, ka tas

aizleegts, viņi rūpigi slēpj savu nodomu. Bibliotēkai viņi leek

pamatu ar to, ka katram beedrim jānodod kopējā krātuvē

risas savas latviskās grāmatas. Bez tam katrs lasitajs maksā

5a zināmu laiku vaj par katru leetoto grāmatu dažas kapeikas.

*) Sneegdams ziņas par Plūdoni Bauskas pilsētas skolas apmeklē-

juma laikā, izleetoju Zuša man peesūtitās atmiņas.
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Par šo naudu eepērk jaunas grāmatas. Tās izrauga un apgāi

Plūdons un Zutis. Par bibliotekāru ir vēlākais darbinee!

jaunibas literatūras laukā Andrejs Jessens.

Tagad Plūdons saņem gan skolā, gan mājā pirmos

spēcigakos eespaidus no labākās latveešu literatūras. Viņa

vecākais brālis pārved no trešajeem latveešu dzeesmu svētkeem

Kaudzišu Mērneeku laikus un Ausekļa rakstus. Viņš aizraujas

no Kaudzišu tautas dzīves un atsevišķo cilvēku tēlojumeem

un kutinošā humora. Vijigā, gleznainā valoda Ausekļa dzejā

viņu tā saista, ka viņš Ausekli eemīl uz viseem laikeem.

Plūdoņa vēlāk izkoptā dzejas un prozas stila īpatniba norāda,

ka no šejeenes izrit ta attīstibas pavedeeni.

Še sākas ari Plūdoņa nopeetnakee stila mēģinājumi. Viņš

vingrinās klasiskas dzejas tulkojumos, atdzejodams Ļermontova

1[арусъ, 1 •усалкй, Lenava Jugendtrāume, gabalus iz Gotes Fausta.

Viņš sacer ari oriģinālus, no kureem daži vēlāk nāk klajā. Kāds

no šeem sacerejumeem ir Pirmajos akkordos uzņemtais Cilvēka

mūžs, kam par motto Ausekļa vārdi („Ar Austras vaiga sār-

tumeem mums nobāl dzīves zeedons") un kas pēc sava satura

analoģisks Gotes dzejolim Des Menschen Seele gleicht dem

VVasser. Та ir teeksme pēc visaugstākās pakāpes, kāda vispār

sasneegta pasaules literatūrā. —Prozas vingrinājumos viņš lūko

sacerēt tādu pat romānu par klaušu laikeem, kāds ir brāļeem

Kaudzišeem par mērneeku laikeem. Visi atteecigee materiāli tika

cītigi iztaujāti un sakopoti no vecmāmuļas mutes. Uzrakstita tika

gan tikai pirmā nodaļa, kurā bij notēlots pazīstamais Bauskas

rudens gada tirgus (Branči). Ši nodala eesākās šādeem vār-

deem: „Tumša auksta rudens nakts ir pagājusi. Visas zvaigznites

nodzisušās. Tikai mēness, gaididams savu līgaviņu, peld pa plašo
debess velvi, brīžam sērigi izleedams savu bālgano gaismu,

brīžam it kā kaunedamees slēpdamees pelēkajos mākoņos."
Plūdons beidz Bauskas pilsētas skolas kursu 1890. g.

jūnijā kā pirmais skolneeks, dabūdams visos preekšmetos
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I vislabāko atzīmi (5). Viņš jau sen loloja nodomu eestātees

|kopā ar citeem skolas beedreem (Kūlu, Tranu) Baltijas skolotāju

i zeminarā. Bet uz skolotajā Saka pamudinājumu, kurš par

skolotāju zeminareem izsakās deezgan nicinoši, Plūdons pret

paša gribu kopā ar savu brālēnu Kārli Olavu studenta Viļa

Olava pavadibā aizbrauc 1890.g. augustā uz Gorķu zemkopi-

bas skolu, bet pārbaudijumā (matemātikā) izkrīt cauri. Viņš

dabū tikai dažus spilgtus ceļojuma eespaidus. Neizdzēšami

viņam eespeežas prātā dzelzsceļa vilceens, kuru viņš pirmo

reiz eerauga, zirgeem no Bauskas uz Jaunjelgavu braukdams,

Skrīveros nakti peenākam. Kad turpmāk viņš meistariski tēlo

dzelzsceļa vilceenu dzejojumā Atraitnes dēls, tad viņš izmanto

še saņemto, neaizmirstamo ainu.

Plūdonim nu japaleek gadu mājās un jāstrādā visi lauku

un citi saimneecibas darbi. To viņš pa suņu deenām un

citeem brīvlaikeem darijis ari agrāk. Tagad tee viņu pee-

speež ceešak. Bet ari no ši mājās nodzīvotā un nostrādātā

gada viņš manto daudz. Viņš dabū novērot dabu visās viņas

pārmaiņās, kas viņam pēdējos gados, kuri pa leelu leelai daļai

pavaditi noslēgtās skolas seenās, tā nebija eespējams. Cik

daudz viņš eeguvis, par to viņam uzaust īpaši tad atziņa, kad

viņš turpmāk nodzīvo kādus mēnešus zeminarā. Viņš par to

raksta savam brālim Jānim (5. oktobrī 1891.g.), kas nav ar

to apmeerinats, kad viņam nu jāstrādā mājās. Viņš pastāsta

savus pee dažadeem darbeem eegūtos pārdzīvojumus, kuru

vērtiba viņam tikai tagad īsti noskaidrojas. Ja atdara acis,

viss top interesants. Zāģē zeemu mežā malku; stāv apkārt

balti nosarmojuši koki, kuros tāļu atbalsojas katra skaņa.

Pavasara saulei eesilstot, deenu pa deenai novērojama dabas

atmoda; plikās cintiņas uzdveš saldu nojausmu par gaidāmām

zeedu deenām. Viss tas ir viņam tagad jauks, neaizmirstams

sapnis.
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111.

Plūdoņa attīstībā vissvarigakais ir viņa zeminarā laiks. Viņš

tad tanīsgados, kad visi spēki breest un aug. Ari netrūka

eerosinajumu, gan tādu, kas spēku peeaugumu teeši veicina,

gan ari tādu, kas tam stājas preti un ar to -dod eemeslu cīņā

jo vairāk paceltees un norūditees.

Plūdons eestājās Baltijas skolotāju zeminarā Kuļdigā

1891. g augustā. Zeminars bija dibināts 1870. g. Rigā

pārkreevošanas nolūkā. īstajam parkreevošanas laikam šatfo-

fees, to (1886. g. janvārī) pārcēla uz Kuldigu, bet Rigā drīz

veen tā veēfā dibināja jaunu kreevu zeminaru. Saskaņā ar

minēto nolūku zeminarā vadiba bija īstu kreevu rokās, kuri

ne vārda neprata pa latviski un ari negribēja prast. Par

audzekņeem uzņēma pareizticigus latveešus un igauņus, pee-

laižot atteecibā uz latveešeem kādus izņēmumus (no teem

uzņēma neleelā skaitā luterticigus un vēlāk ari katoļus). Trū-

cigos latveešu jaunekļus vilināja uz zeminaru īpaši še peeeja-

mās kroņa stipendijas, kuru no 1888. g. še 80. Stipendiāti

dabūja par velti mācibu, uzturu, grāmatas un rakstamleetas;

par apģērbu bija jagāda pašeem.

Ar eestāšanās eksameneem še Plūdonim veicās labāk,

nekā Gorķos: sacensibā ar citeem viņš bija pats pirmais.
Tomēr luterticigs būdams, viņš stipendijas nedabūja. Viņam

bija jaiztura gadu ilgs pārbaudijuma laiks. Turpat bija visas

ceribas vējā ari pēc tam dabūt stipendiju, un tad būtu Plūdonim

aiz līdzekļu trūkuma uzsāktās mācibas gaitas jāpārtrauc;

tomēr galā viņam no otra mācibas gada laimējās to dabūt.

Par to, kādi kavēkļi varēja stātees stipendijas dabūšanai

ceļā, pastāsta Plūdoņa zeminarā beedris R. Klaustiņš (I.M.Mēneš-

rakstā, 1920.g. 11. burtn.): „Kādā pēcpusdeenā, īsi pēc cepa-



XVII

zīšanās, bijām vairāki sastapušees guļamā istabā un drīzi sākām

pārrunāt dzeju. Izcēlās strīdiņš, cik atceros, par Gotes un

Heines slaveneem dzejoļeem, kurus Plūdons vēlāk eeveetojis

Latvju rakstneeku pirmā sējumā. Mēs pratām, kā redzams,

vāciski, pazinām oriģinālus un tulkojumus, un tāpēc strīdiņš

gāja tik skaļi mīļā latveešu valodā, ka bij peevilcis pašu

direktoru, neleelu resniti, gludi saglaustu pliku pauri, kapar-

krāsainu neirasteniķa seju, līku, tipisku degunu, tēraudaukstām

acīm un slaveno kārpu uz vaiga. Viņš mēdza uz pirkstu

galiņeem klejot pa koridoreem, klasēm un guļamistabām.
Skandāls iznāca leels par mūsu mīļo latveešu valodu. Nabaga

zēneem stipendija aizvirzijās projām nenoteiktā nākotnē."

Šim gadijumam tomēr nebija tik visai nopeetnas sekas.

Otrā gadā, kad Plūdonim stipendija bija peespreesta, nāca

kāds cits, par sevi neecigs, bet raksturigs un jau ar nopeet-
nakām sekām. Vakarā zeminaristi nodarbojās klasē veeni,

sagatavodami turpmākai deenai mācibas. Plūdonim preekšā

i latveešu lasāma grāmata. Eenāk kreevu (pareizticigo) māci-

tajs(Aļejevs) peenāk peePlūdoņa.— Koviņš darot.— Gatavojotees

uz rītdeenas latveešu valodas stundu. — Latveešu valoda? Vaj
lec

nav tīri neeki? Vaj latveešeem kāda literatūra, vaj nākotne?

Ko viņš īsti eedomajees? — Zināms, latveeši tagad nevarot

mērotees ar citām tautām. Bet ari citas, tagad slavenas tautas

agrak bijušas tādā pat stāvoklī, kā tagad latveeši. Nav tad

neeespējams, ka ari latveeši tāpat kā vāceeši un kreevi attīstās

un sasneedz turpmāk kultūrā augstāku pakāpi." — „Ранни-

ваются то, развиваются, но мноие и тухнуть." Тее bijuši

Popa pēdejee vārdi, kurus tas noteicis skarbi ironiskā tonī. —

Plūdons nebija eedomajees, ka šādas viņa issacitas domas

varētu būt tik nozeedzigas. Viņš nu nāca un turējās uz deenas

kārtibas skolotāju apspreedēs, un būtu nu vējā visa stipendija
un jāsaka ardeevas zeminaram, ja viņš nebūtu citādi izrādi-

jees par veenu no vislabakajeem skolneekeem un eeguvis citu
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skolotāju labvēlibu. Tomēr zeminarā vaditaja neuzticiba un t

aizdomas viņam gāja veenumēr kā ēna līdz. Daudzkārt par \

viņu peezīmeja: „Что же онъ воображаетъ себя латышскимъ I

героемъ . . .
хочетъ создать латышскую литературу ! . Щ\

Видно: у него одного винтика не хватаетъ"
. . .

Gatavibas

ļeecibā viņam samazina atzīmi par uzvešanos un viņu eeved ,
to kursu beigušo sarakstā, par kureem paziņo tautskolu in-

spektoreem kā par neuzticameem

/ ' Zeminarā eekārta un disciplina bija līdz pēdējam noteikta,

) stingra un uz to norēķināta, lai izaudzinātu uz monarchistiska

un pareizticīgas baznicas

{kreevu valstij padevigus pavalstneekus un aklus aizstāvētājus.!
Zeminarā audzēkni ceļas augšā pulksten 7, salasās zājēj

kur notur garu rīta lūgšanas ceremoniālu (pareizticigu), tadļ
sanāk ēdamistabā, kur atkal noskaita lūgšanu. No 8—

г !ч2 ir

mācibas stundas klasē, pīkst. 6 palaunags, pīkst. Ф vakariņas,

pēc tam gara vakarlūgšana un pīkst. 10 eet gulēt. Pareiztici-

gajeem jaeet sestdeenas vakaros uz baznicu, svētdeenās un ļ
kroņa svētkos ari luterticigeem. Stingri aizleegts sarunatees

latveešu valodā un lasit latveešu grāmatas. Klaustiņš saka!

(min. veetaļ: „Kreevu valodas, vēstures, literatūras, tendenciozas

ģeogrāfijas buldurēšana, pareizticigo lūgšanas, deevkalpošanas,

svētbildes, atsevišķs zeminarā baznickungs no akademiķeem,

nožēlojami skolotāji, veenu otru atskaitot, — viss tas smagi

gulās uz jaunām sirdīm." Lai zeminaristi nesāktu nodarbotees

ar nevēlamām leetām, notika laiku pa laikam kratišanas.

/ Vilka no audzēkņu leetošanā nodoteem skapišeem, kumodes

ļ atvilktnēm, matračeem, galvas spilveneem un citām slēptuvēm

( kā bīstamu kontrabandu ārā latveešu un vācu grāmatas.
Plūdons ir ne domāt "nedomāja atstātees no saveem

eemīletajeem idealeemun teem peeskaņotas darbibas. Vispirms

viņš teem par labu izmantoja visu to, kas viņam legālā ceļā

zeminarā bija peesneedzams. Viņš izlasija visus skolas bi-
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ļbliotekā dabūjamos kreevu klasiķus un citas viņa interesēm

peemērigas grāmatas: literaturvēstures (tā peem. Šerra kreevu

tulkojumā), zinātniskus darbus v. 1.1.

Nelegālais darbs, pee kāda Plūdons bija peedalijees

Bauskas pilsētas skolā, še tika peekopts plašākā apmērā un

leelakā slepenibā. Augstu zeminarā bēniņos, kur bija novee-

toti audzēkņu čemodāni un grozi, Plūdonim glabājās slepenibā

turamās grāmatas gan latveešu, gan kreevu, gan vācu valodā.

Tur bija Bairona, Šekspira, Gotes, Šillera, Heines, Lenava,

Bjornsona, Ibsena v.c. raksti; no jaunakajeem — Hauptmaņa,

Zudermaņa darbi, Maksa NordauaParadoksi, Brandesa kritiskee

apcerējumi, franču dzejneeku tulkojumi v. c. Uz bēniņeem

bija jākāpj pa tumšām līku loču trepēm; turtad sabāza apslēptās

mantas pilnas azotes un kaut kur pazagšus lasija. Zeemu ar to

gāja deezgan grūti. Ja bija kaut kas nopeetnaki preekš sevis

jāpastrādā, tas bija darāms nakti, kad citi gulēja, „kad visa bursa

krāca pa kaktu kakteem." Bet ari tad veenu aci jāskatās grāmatā,

otru jālūr, vaj nenāk kāds traucētājs, un pee mazākā troksniša

t
jabāž darbs zem galda. Siltākam laikam eestājotees, bija labāk:

varēja aizeet uz tuvo Vijolišu gravu. Tomēr no kavekļeem un

nepatikšanām ari še nebija drošs. Varēja uzdurtees uz direktoru

vaj kādu spijonu. Tā Leeldeenu brīvlaika sākumā, kā Plūdons

to ziņo kādā vēstulē brālim, viņš soļo kādu rītu grāmatu padusē

pa tiltu uz Vijolišu gravu. Te kur gadijees kur nē peesitas viņam

kāds no viņa beedreem, kreevs, un grib viņam nākt līdz. Ko

nu darit? Plūdons veenkārši sāk bēgt. Beedris dzenas pakaļ;

tomēr bēdzējam izdodas pazust no vaijataja redzes aploka un

uzmeklēt Vijolišu gravā veetu, kur var nodotees lektirai.

Plūdons tādā kārtā eepazīstas galvenos vilceenos ar visu

pasaules literatūru paraugos, vēsturiskos apskatos, estētiski

kritiskos apcerējumos. Bez visu laiku labakajeem dzejas dar-

beem viņš lasa Beļinska, Lessinga, Brandesa, Tena rakstus.

Rakstneecibas teoriju draugs viņš nav. Tās lasot viņam leekas,
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it ķā viņam gribētu pakārt dzirnu akmeni kaklā. Bet viņš

ari eet pāri daiļliteratūras robežām. Viņš interesējas par

Smailsa raksteem, par Lokku, Darvinu, Humboltu, Lineju v. c.

Grāmatas lasidams viņš peeturas pee Kārkluvalka aizrādiju-

meem par lasišanu (Sēta, Daba, Pasaule VI.).

Tomēr Plūdons nenosaistas ari veenigi pee grāmatām.

Viņš cenšas vispusigi izglītotees. Daudz intereses un laika

viņš veltī mūzikai. Viņš ņem mūzikas stundas vijoļu un ēr-

ģeļu spēlēšanā, vingrinās uz klaveerēm, pūš mežragu; pēdējos
zeminarā gados viņš peekrājis pilnu beezu grāmatu nošu.

Beztam viņš vingrinās zīmēšanā. Ari glītrakstišanu viņš

noņemasmetodiski peekopt un raksta par to savam brālim Jānim

(4. febr. 1992. g.). No rokraksta redzams cilvēka raksturs. Pirms

jāizkopj lēni rakstot katra burta forma, tad turpmāk ari ātri

rakstot raksts būs glīts; papreekšu kaligrāfija, tad stenografija.
Plūdons ķeras tāļak'ļiee svešu valdodu mācišanās. Stipri

bija jāvingrinās vācu valodā, lai to pilnigak pārvalditu; bez

tam viņu interesē ari leišu un poļu valodas.

Tāpat uz meesas attīstibu viņš skatās visai nopeetni. Viņa

darbu programā stāv ari vingrošana, slidu skreešana, deja.

Ar pilnu apziņu Plūdons tagad rūpējas par vispusigu pašiz-

glītību. Viņš man zeminarā āpmeklešanas laikā raksta (28. dcc.

1894. g.): „. . .
bet es negribu rimtees izdot naudu grāma-

tām, muzikalijām, mūzikas stundām v. t. j. pr. Ir tādi zinibu un

dailes preekšmeti, labāk sacit dailes arodi, arkureem man jaee-

pazīstas, kuri man jāiztirzā, jāizpētī, un jāizpētī īsti manā taga-

dējā mūža fāzē; vēlāk tas nebūt nav tā izvedams. Es domāju

svešas valodas, eevingrinašanos uz dažeem mūzikas instrumen-

teem v. 1.1. Neņemot svarā jau to apstākli, ka organisms preekŠ

augšminēto preekšmetu peesavinašanas noveco un šaī ziņā tik

rosi nedarbojas pēc gadeem kā šobrīd, — jaleek vērā ari ta

leeta, ka vēlakee dzīvibas gadi zeedojami nopeetnakam darbam

un nevis tādai mechaniskai zubrišanai, kā saka kreevs."
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Viņš sāk ari visu vērtēt un pat pārvērtēt. Viņš nāk

pee slēdzeena, ka latveešeem nav literatūras; ir tikai kādi

pasākumi, ko sneeguši Kaudziši. Auseklis, Pumpurs, Apsišu

Jēkabs (vēstule brālim, 17. martā 1893.g.). Tulkojumus nevar

skaitit pee latveešu literatūras; nevar tos ari ņemt par mūsu

nacionālās literatūras pamatu. No deenvidneekeem ņemtee

darbi neizsaka mūsu īpatnibu. Viņeem tek asinis straujāk,
nekā zeemeļneekeem. Nav mums vērts celt preekšā nēģeru

stāstus. Ari citu Eiropas tautu literatūrā izsacitās jūtas nav

mūsu. Mums trūkst tādu tautas īpatnibas attēlotāju, kāds

kreeveem Turgeņevs, norvegeem Bjornsons. Daži mūsu rakst-

neeki domā, ka tas ir tautiski, ja viņi ceļ preekšā kaušanās

skatus, runā rupjus lamu vārdus, leeto treknus izteiceenus.

Rakstneekam jāskatās dziļāk, jāuztver tautas dzīve viņas īpat-

nējā raksturā, jānolasa valoda no tautas lūpām.

Plūdons pamatigi nodziļojas latveešu valodā, cenšas

izcelt tās īpatnibu un daiļumu, paplašināt tās izteiksmes spējas.

Viņš eerīko sevišķu burtnicu, kurā atzīmē īpatnēji latviskus

vārdus un vārdu formas, mīlinamos, nicināmos, abējas kārtas

vārdus, sinonimus v. 1.1. Viņš ari atvasina jaunus vārdus,

sevišķi garos vārdu peēdēkļus saīsinādams. Šo vārdu sarakstā

atrodam šādus: rima (rimšana), vēle (vēlēšana), dēde (dēdē-

šana), kurmju cilās, izgudronis, nodarbe (занятое). Kādā

vēstulē brālim (7. maijā 1893.g.) viņš atzīmē šādus vārdus:

gremokļi (gremojamee orgāni), atspulga, aizdzile (apakšzeme).

Viņš aizrāda, ka tautai attīstotees valoda patlaban pilnā aug-

šanā. — Viņš izsaka (vēstulē brālim 14. apr. 1893.g.) nepatik-

šanu, ka latveešu valodā akcents nosvērees un arveenu vairāk

nosveras uz pirmo zilbi. Viņš atrod, ka agrāk tā nav bijis.

Viņš izsaka vēlēšanos valodas jaukskaņas un vijibas labā visur,

kur veen eespējams, akcentu vārdā pavirzit uz preekšu un,

kur tas nav uz pirmās zilbes, stingri to uz tālākā balseena ari

Paturēt: maķenīt, pašlaik, apželojees v. c, tāpat ari pārņemtos



XXII

daudzbalseenusvešvārdos akcentu paturēt uz tāļakās zilbes, ja tas

tursvešāvalodā:Agamēmnons,Rio-de-Žanēiro,Pernambūkou.t.t
Pee savas izglītibas un uzskatu noskaidrošanas strādājot,

Plūdoni veenmēr stipri aizņem deenišķa dzīve, reizām viņu

aizraudama savā plūdumā. Pa suņu deenām viņš strādā

saimneecibas darbus, no savas apkārtnes daudz ko uzņemdams.

Ari zeminarā eesaistijās satiksme ar cilvekeem ārpus ta.

Daudzkārt viņš aizstaigā pee Zeltmata, pilsētas valdes eerēdņa,

kurš patlaban ņem aktivu dalibu pee jaunajām strāvām lite-

ratūra. Viņa „Mājas Veesī" (1894. g.) eespeestais stāsts „Vijo-
lites" saceļ veselu vētru. Plūdons visam seko un līdz aizraujas.

Vēl ari dažs kas cits viņam deva eemeslu aizrautees.

1895.g. pavasarī viņš uz kādu manu vēstuli (rakstitu 25. febr.)

vairāk mēnešus neatbild. Bet tad viņš (9. maijā) raksta un

nezin, kā aizbildinatees. „Jūs, ceru, man ticeseet, ka savam

cēlonitim un šķērslim tur vajadzēja būt. Tā pagāja deena,

veena, otra, treša; uznāca pavasaris ar savām raibajām deko-

rācijām; atlidoja drīz ari zeedonis ar savām miligajām pūs-

mām un kairajām jūsmām
..

." Ja, kas ta īsti par nelaimi.

To atklāj viņa taī laikā uzmestee atzīmejumi paša deenas

grāmatā. Tee ir romantiskas dabas pārdzīvojumi sakarā ar

kādu eemīletu būti А. C, kura vasarsvētku preekšvakarā aiz-

brauc no Kuldigas uz kādu muižu pee Ventas, tā pēkšņi pār-
traukdama dzejneeka zeedoņa sapni.

No saveem leelajeem mērkeem viņš nekad nenovirzās,

tee viņam veenumēr acu preekšā. Kādus viņš tos iztēlojas

savā ugunigajā jaunekļa sajūsmā, to leecina kāda viņa (1894. g.

rudenī man rakstita) vēstule: „Manas dzīves gala mērķis ir:

nodibināt latvju tautas stāvokli citu tautu starpā tik stingri un

ceeti, kā kādu granita klinti, kas stāv jūrā un nekustas, kaut

vaj visi jūras dziļumi riņķī greestos: eerādit viņai jaunu ceļu,
dot viņas gaitai jaunu virzeenu."
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IV.

Svarigakais, straujākais, veenigi izglītibai nolemtaisattīstibas

posms Plūdoņa mūžā noslēdzas 1895. gada vasarā. Tad

beidzas viņa skolas laiks un viņš stājas dzīvē. Šo robežu

atzīmē ari viņa pirmais literariskais darbs, kurā paleekami
eetveras tas, kas viņā nogatavojees, pee ka viņš ticis. Uz

ceturtajeem vispārejeem latveešu dzeesmu svētkeem Jelgavā

iznāk viņa dzejoļu krājums: Pirmee akkordi.

Domas laist savas dzejas darbus klajā Plūdoni nodarbina

nemitigi. Tās savā veidā parādās jau viņa bērnibā, kad viņš

izdod savu žurnālu „Reizneeks" un tanī eeveeto savus dzejo-

ļus: „Vasaras vakarā", „Kugineeku cīnišanās ar valzivīm" v.c.

Vēl pilsētas skolu apmeklēdams, viņš aizsūta dažus dzejoļus

Austrumam, bet dabū par atbildi: „Dzejoļeem jānogatavojas,

distichi eesākas ar heksametru, ne ar pentametru". Pēc pus-

gada viņš aizsūta „Austrumam" atkal kādus dzejoļus un dabū

par atbildi strupu peezīmi: „Nav telpas". No ta laika viņš

apņemas nekad un nekādam laikrakstam vairs nepeesūtit

savus dzejas darbus.

Taī veetā viņš sāk par to domāt, kā laist savus dzejoļus

klajā atsevišķā izdevumā, ņemdams par paraugu Ausekli, kuru

viņš nosauc par savu vismīļāko bērnibas domu draugu. Un

teešām. Auseklis ari šaī ziņā līdzinās Plūdonim: viņš nāk



XXIV

klajā ar veselu dzejoļu krājumu, pirms kadi no teem para-

dijušees laikrakstos.

Doma sastadit un izdot sevišķu dzejoļu krājumu, Plū-

donim nobreest zeminarā.

1893. g. pavasarī (7. maijā) viņš raksta savam brālim,

ka nodomājis laist klajā dzejoļu sakopojumu ar nosaukumu

Nakts ainas. Viņš pee ta grib strādāt pa suņu deenām. Tomēr

ne visai daudz viņam izdevās savu nodomu pa vasaras laiku

virzit uz preekšu. Aizņēma dzīve un citi darbi, pee tam visa

viņa būtiba teektin teecas uz to, daudz sevī uzņemt, pār-

strādāt, peeaugt. Paplašinās ari nodomi, stājas preekšā augsti

mērķi. Viņš sevi iztēlojas nākotnē paša pirmā nacionāla

dzejneeka lomā. Kā Puškinam viņam sava pasaku stāstitaja

vecmāmiņa; kā Puškinam Žukovskis, tā viņam savs preekš-

tecis — Auseklis. Katra jūta dzirkst no spēka pārpilnibas.

Rudeni viņš min brālim (26. sept.vēstulē) atkal par gatavojamo

dzejoļu krājumu kam viņš tagad dod nosaukumu „Pirmee

akkordi".

Nākama (1894. g.) vasara viņš nododas dažas nedēļas

dzejoļu nogatavošanai, papildināšanai, nokārtošanai, pārrak-

: stišanai pilnigi. Viņš sacer ari jaunus dzejoļus ar tādām

sekmēm, ka viņam tee rodas pāris nedēļās vairāk, nekā pērn

pa visu gadu, dažu deenu pa 4—5 dzejoļi. Jo vairāk viņš

dzejo, jo vairāk rodas tematu. Pee pārrakstišanas strādājot

rodas jauna ideja. Viņš ķeras pee viņas izveidošanas: nāk

atkal jaunas prātā.

Pa tam viņš rūpējas par dzejoļu izdošanu. Veens no

\ ta laika eevērojamakeem grāmatapgādatajeem bija Pūcīšu

ļ Ģederts. Plūdons greežas pee ta, bet nedabū atbildes. Rodas

citas izredzes. Bauskā atver grāmatveikalu Stepermaņa

Krustiņš, ari dzejneeks, dedzigs tauteetis un sabeedrisks

darbineeks. Plūdons ar viņu eepazistas un pasneedz viņam

savus dzejoļus. Stepermanis tos izlasa, atrod, ka tee nav
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tādi mīkstuligi kā citeem, un solās tos pats apgādāt. Manu-

skripts paleek pee Stepermaņa un Plūdons aizbrauc, vasaras

brīvlaikam beidzotees, laimigs uz Kuldigu.

Bet viņa spožās ceribas sāk nu pamazām nobālēt. Viņš

gaida no Stepermaņa kādu ziņu, veenu mēnesi, otru—velti.

Pēc vairākkārtēja peeprasijuma viņš saņem no Stepermaņa

atbildi. Tanī vispirms izsacita kritika par Plūdoņa dzejojeem.

Tee izdevušees teicami, sevišķi atskaņas labas, lai gan tau-

tiskā dzejā tās neesot tautiskas. Labi izdevušees zatiriskee

dzejojumi. Liriskajeem trūkstot idejas, lai gan kodols visur

veseligs, caurredzams. Un tad slēgums: „Tā kā par Drav-

neeka veikalu dzird dažādi runājam un es ar to stāvu sakarā,
bez tam man pašam trīs lugas leekamas drukāt, — tad no

apgādāšanas nav šimbrīžam ko domāt."

Plūdoni (kas man par visu to raksta vēstulē) še uztrauc

divi leetas. Vispirms kritika. Atskaņas neesot tautiskas!

Bet vaj tad stingri eeturetee pantmēri: daktiliskais, trochais-

kais, jambiskais un citi, ir tautiski? Un ja tee nav „tautiski",

vaj tāpēc tee būtu atmetami? Par ideju trūkumu lai pārlee-

cinotees no dzejoJeem pašeem. Bet gluži no sleedēm jauno

dzejneeku izsit paziņojums, ka par viņa dzejoju apgādāšanu

nav ko domāt. Viņš sācis uz honorāra rēķina jau taisit

izdevumus: eegādajees grāmatas, ņem mūzikas stundas. Ari

viss cits, kas sakarā ar viņa aplaimojošo sapni, ka viņa dze-

joji nu nāks klajā, tagad vējā.

Plūdons prāto, ko nu darit. Viņš nāk pee slēguma, ka

bez starpneecibas viņam būs grūti peetikt pee grāmatapgā-

datajeem. Viņš nodod manuskriptu pastā un sūta to man

līdz ar garu plašu vēstuli, kurā starp citu lūdz, lai es dzejo-

ļus pārbaudot un dodot viņam padomu, ko viņš ar krājumu

lai eesākpt. Viņam visi rakstu apgādātāji sveši un pee tam

viņam leekas, ka neveens no šeem kungeem negribēs ņemt

apgādibā viņa manuskriptu, jo tam peemītot tāda «specifiski
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pipariska" smaka. Lai es viņam izpalīdzot. Viņš peemetina:

„.
. .

un tik teešam, ka es esmu pasaule radees, Jums nebūs

jānosarkst ta vārda deļ, ko Jus manis labad aizliksat!"

Bet nu atkal ķibele. Vēstuli gan saņēmu, bet manu-

skripta nava. Savā atbildes vēstulē paziņoju to Plūdonim.

Tas viņam jauns pārsteigums." Uz to viņš man raksta: „Es

nudeen esmu nelaimes putns un mani pirmee dzejojumi ir

īsts nelaimes putna perējums. Zuduši viņi ir un atrast tos,

domāju, nekādi nav eespejams, jo es biju tik nepratigs un

saplēsu apdrošinājuma kvīti."

Bet jaunibas spars neapstājas nekādu kavēkļu preekšā.

Uz peeprasijumu, lai viņš man kādus dzejoļus paraugam tomēr

atsūta, viņš spreezdams, ka no diveem trim dzejoļeem nav

eespejams neko pilnigu noteikt par dzejneeka virzeenu, uz-

skateem, centeeneem, apņemas sadabūt rokā pirmuzmetinajuma

papiru strēmeles un no tām sakārtot pēc eespējas krājumu,

kāds bijis zudušais. Visus sadabūt viņš nevar; varbūt, daži

/ palikuši dzimtenē. Lai sadabūtos pārrakstitu, viņš aicina talkā

i tuvākos, uzticamākos beedrus (Akermani —miris kā emigrants
Kaukāzā —un Ivanovski — tagad skolotājs Rīgā). Visi nu

stājas pee slepenibā izdarāmā darba. Bet visādos traucējumos

pagatavotais pārrakstijums iznāk tik neglīts un ar tādām orto-

grāfijas v. c. kļūdām, ka kauns to sūtit. Ķeras nu visi no jauna

pee darba. Līdz Zeemas svētku brīvlaikam manuskripts gatavs;

ar to eerodas pee manis Olainē pāris deenas preekš svētkeem

pats autors.

Iznāca veens no teem momenteem mūžā, kurus nekad

vairs neaizmirst. Skolas darbi slēgti, deenu preekš tam no-

svinēts skolas eglites vakars. Pa telpām kopjas un pošas uz

svētkeem. Savada smarša, šur tur notveramas noskaņas, pa

logeem meerigi plūstošā saules gaisma modina sapņainas

nojausmas. Te necerēts apceemojums, jauns, neredzēts cilvēks.

Tas un tas. Galu galā esam tuvi paziņas, kas kādus mēnešus
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stāvējuši dzīvā domu izmaiņā. Tīri kā aicināts. Šādā svētku

preekšvakarā ir pavisam neeespējami ķertees pee kāda no-

peetna darba un sirds nestin nesas, kaut būtu kāds, ar ko

vaļigi dalitees savās domās un izjūtās. .

Vispirms par tuvākajām gaitām. Viņš braucot no Kuldigas /

uz mājām. Bijis pa ceļam Rigā, pārgulējis nakti pee sava N

brālēna Viļā Olava. Atstājis Olaines stacijā čemodānu un ļ
izplatišanai līdzpaņemtās Rīgas vidusskolu audzēkņu izdotās }

„Vārpas", palikšot līdz nākamai deenai. Uzejam augšistabā;

tur varam būt netraucēti. Krēslai metotees, aizkuram krāsni.

Un nu treecam par visu, kas mums tik tuvs, par viseem teem

centeeneem, virzeeneem, cīniņeem latveešu sabeedriskā dzīvē,

avižneecibā, rakstneecibā, mākslā, kas patlaban sakustina visu

inteliģenci. Jaunā paaudze izvirza preekšgalā sabeedriskus

uzdevumus reālajā dzīvē, kas paturami preekš acīm ari dzejā,

mākslā. Plūdons teem peeveenojas, bet gan vairāk aiz savu *

sabeedrisku peenākumu apziņas nekā aiz instinktivas teeksmes.

Ja viņš apjautajās pee šīs, tad ta prasa mākslineeciskā radi-

šanā pēc pilnigas svabadibas.

Ņemam preekšā līdz atvesto „Pirmo akkordu" manu-

skriptu. Plūdons sāk lasit pacilātā, madeet deklamatoriskā

balsī, pilnigi nododameespreekšā ceļamai dzejai. Tūliņ prologs
nostāda preekšā jaunekli, kas ar sparu metas dzīves cīņā.

„Un cīnitees gribu, cik jaudas!" Bet viscaur šee cīņas sau-

ceeni dzejisku jūsmu apgaroti. Tad pa starpām tīra sajūsma

par dabu, par zeedoni, par druvām. Šur tur eeskanas pa

skaņai, kas atgādina Heini, Goti, Puškinu v. c. Tad atkal

asa zatira, kā pātagas cirteeni. Visvairāk man eespeežas

prātā sobgaligais dzejolis: „Vaj zini tu Ceciliju, ko daudzina

par liliju?" Norakstu to un drīz māku no galvas.

Ap pusnakti atstāju Plūdoni augšistabā veenu. Otrā

rītā atrodu viņu sēžam pee galda. Viņš sacerējis dzejoli par

pašreizejeem pārdzīvojumeem un izjutumeem un nolasa man



XXVIII

to preekšā. Tad viņš dodas uz staciju. Šķirdamees viņš man

apprasās, vaj es ari vingrojot, un rūpigi atgādina, lai es pee-

greežot vēribu meesas stiprināšanai. Viņš aizbrauc uz Jel-

gavu, līdz paņemdams manuskriptu. To viņš līdz ar vēstuli

no manis nodod grāmatapgādatajam Neimanim, kas tad ari

uzņemas to izdot un laiž klajā uz ceturtajeem vispārejeem

dzeesmu svētkeem.

Kādas domas Plūdonim pašam par šeem saveem dze-

jojeem, to viņš izsaka kādā man rakstitā vēstulē (1894. g.

rudenī). Viņš tos tura par sava pirmā attīstibas pasma aug-

ļeem, kuros ideāla pilniba nav meklējama. Viņš peeved Gotes

vārdus: „Ich mache damit den Anfang und spāter vverde ich

mich durch allerlei auszeichnen." Viņa nolūks ir, „celt gaismā

kaut ko savadu, neparastu, kas leetprašus aizinteresē, šņā-

kuļus apkauno un katru lasitaju pavedina uz pārdomāšanu".

Viņš grib veenup aizrādit uz savas tautas centeeneem un

nebūšanām savā laikā un otrup notēlot savus subjektivus

eeskatus un sajutumus.

Pee tam viņu vada neapklusināma mākslineeka dziņa.

Jau no sacitā redzams, cik nerimstoši pee saveem darbeem

strādāt ta viņu peespeež. Par to vēl kāda leeciba.

Izrādijās, ka pirmais man sūtitais dzejoļu manuskripts

galā tomēr nebija pazudis. Tas bija nonācis kādā laikraksta

redakcijā, caur kuru tas man bija adresēts, un tur palicis.

Zeemas svētku laikā to tur atradu. Ziņoju par to Plūdonim.

Ši vēsts viņam tagad veenaldziga. Jaunais pārrakstijums

viņam mīļāks: tanī mazāk kļūdu, misēkļu un skarbumu.

Vecajā manuskriptā varbūt kādi vēlāk neatrasti un aizmirsti

sīkumi, bet ari daudz nederiga, kas otrā redakcijā vairs nav

gājuši cauri. — Tomēr ari jaunā krājuma dzejoļus viņš nemi-

tigi „slīpē un vīlē un ēvelē uz visām kantīm".

„Pirmee akkordi" ir pec naidigas, nesameerinamas

šķelšanās latveešu gara dzīvē pirmais eevērojamais augligas
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apveenošanas, sintezēs mēģinājums. Tee saistās harmoniskā

saskaņā ar Ausekli, ko laika centeeni bija atbldijuši labi at-

pakaļ. Bet pret tautisko gļēvulibu un remdenibu še vēršas

asa satira. Ta atbalstās uz pašreizejeem plašakeem centee-

neem, nesaudzigo sabeedribas kritiku un naturalistisko skati-

šanas veidu. Tikai Plūdons še neaprobežojas ar kaileem atklā-

jumeem, kādi bija parasti tā laika literatūrā, bet veenumēr tos

skata ar dzejneeka aci.

Plūdons ir ķērees jaunā laikmetā pee radoša darba. Viņš

ir jaunraditajs ari dzejas valodā. Teeksme pēc īseem, rakstu-

rigeem apzīmejumeem redzama pašos pirmajos viņa pantos.

Viņa gars tvārsta pa miglāju rēgus; putni saista vaiņadziņā

nemitigas čiras; viņam cere cilda dailes veidolus. Viņš

runā par mūža „reetu", „grābsta" eedomibu, „kairu" spēku,

„kaisles" dziņām. Pee tam viņa vārdi vijas jaunos noapa-

ļotos teiceenos. No teem izceļas sparigs jaunekļa gars, kas

neapturami teecas uz preekšu. „Pirmee akkordi" apzīmē mazu

peestāšanas brīdi. Enkuris ceļas, kuģis līgo projām pa krā-

cošām bangām. „Ak stiprini, Deevs, man spēkus tāļaku

cīnitees!"
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V.

Plūdons darbojās kā skolotājs: 1895.—1897. g. Leezerē,

1897.—1898. g. Bigauņu ceemā pee Slokas un no 1898. g.

rudens Rīgā.

Leezerē viņš ir par otro skolotāju draudzes skolā. Še

viņš pirmo reiz mūžā sastopas ar darba un dzīves nopeet-

nibu vaigu vaigā. Peenākumi skolā aizņem leelako daļu

laika, veselām nedēļām pat visu laiku. Tee stipri atrauj nost

no uzsāktās censoņa un dzeedoņa gaitas. Tuvāku beedru,

ar ko dalitees savās sirdsdomās, vairs nav. Viņa straujais

mākslineeka temperaments atduras pret apkārtnes seklibu un

nejēdzibu, saceļot dažreiz nesaskaņas.

Viņa ta laika sajūtu raksturo dialogs: „Dzejneeks un

modinātajā gars" (M. V. Mēnešrakstā 1895. g.). Viņam jautā,

kam viņš vairs neskandina dzeesmas, uz ko viņš atbild, ka

nav preekš ka lai dzeedatu, nav līdzcensoņu, kas savu tautu

mīļotu no visas sirds, kas cīnitos par cilvēciskām teesibām

katram un sneegtu roku izsalkušam.

Saprotams, ka Plūdons -ari še nenodzīvoja, neka ne-

mantodams. Daudz viņš saņēma no apkārtējās dabas, se-

višķi no skaistā Leezeres ezera. Atlika kādi brīži ari lektirai.

Starp citu viņš nodziļojās Vebera Demokritā, Šellija dzejā

(Baļmonta kreevu tulkojumā). Tāpat pee sabeedriskas dzīves

viņš ņēma dalibu, uzstājās veetejā beedribā ar preekšlasijumu

par darba nozīmi cilvēka dzīvē.

Dzejā viņš meklē tāļaku ceļu, eesūtidams pa dzejolim

laikraksteem. Techniskā izveicibā viņš veenmēr peeaug.

Starp citeem to leecina dzejolis „Basi gaudo, alti raud, Vio-
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line sēri klaigā" (M. V. Mēnešrakstā 1896. g.). Dažā dzejolī

nomanām pirmās skaņas no tām zimfonijām, kam Plūdons

vēlāk leek atskanēt. Svinigā klusā brīdī rodas dzejolis

„Svētdeenas rītā". No apakšas plūst pianoskaņas lidinādamās

kā zeedu dvesma pa klusajām telpām un pacilādamas rīta

agrumā garu uz deevibu.

Par to, ka Plūdons nonāca Bigauņu ceemā, jūrmalā, viņam

jāpateicas Rigas rajona tautskolu inspektoram Treilandam-

Brīvzemneekam, kas ar audzinataja-diplomata aci to tā

vēroja jaunajam dzejneekam labi esam. Uz Rigu nesās

Plūdonim prāts, tiklīdz viņš bija pabeidzis zeminaru, un viņš

gan jau tūliņ greezās pee Brīvzemneeka, lai, skolotājus va-

kantām veetām izraugot, eevērotu viņa kandidatūru. Tomēr

Rigas skolotājus izlasija tik vispusigi un nopeetni pārbaudot,

ka ari tikai adjunktos eetika veenigi tee, kas zinibās un

praksē varēja uzrādit vislabākās leecibas. Patlaban zeminaru

beigušajeem viņu vidū eekļūt nebija nekādas izredzes. Pēc

divu gadu prakses Plūdons, kas ari no zeminara nesa līdz

pirmās šķiras diplomu, gan varēja uzstātees "kā pilnteesigs

kandidāts uz Rigas elementarskolotaju veetām. Bet Brīvzem-

neekam nepalika nepamanits straujais dzejneeka temparaments,
kam uzņemt kādu laiku veentulibā klusus, leelus dabas ee-

spaidus varēja būt ļoti noderigi. Viņš to eerīkoja uz veenu

gadu par otro skolotāju zvejneeku ceema skolā pee Rigas

jūfas līča.

Jūra un jūrmales daba tad ari Plūdoni valdzināja no

pāšas pirmās deenas. Jūru viņš še redzēja pirmo reiz un

tā to eemīleja, ka pagāja reti kāda deena, kad nebūtu

pēc skolas darbeem uz tureeni nostaigājis. Viņš to novēroja

visdažādākās nokrāsās katrā deenas un gada laikā. Pama-

zām viņš eedziļinajās savādās apkārtnes dzīvē. Augu un

kustoņu valstī še bija daudz kas neredzēts: jūras zāles, jūras

putni. Tuvējais Kaņeera ezers pavairoja novērojumu dažadibu.
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Pavisam savada tauta bija ari ta, kas jūrmali apdzīvoja.

Ta atšķīrās no citeem zemneekeem ar savu darbu, dzīves

veidu, eerašām, pat ar savu valodu. Pateesibā tee ari par

zemneekeem nav saucami; šeem preti viņi nostājas kā jūr-
neeki zināmā nozīmē (zemneeki —jūrneeki): jūra ir viņu darba

lauks, maizes druva, likteņa lēmēja. Ta viņeem skopa, un-

tumaina māte, bet no viņeem nešķirama un gan ari mīļa.

Plūdons ved par saveem novērojumeem deenas grāma-

tu, kurā plašu veetu eeņem dabas eespaidu attēlojumi. No

skolneekeem viņš uzraksta krājumu tautas dzeesmu par jūru

un zveju, pētī zvejneeku dzīvi, eerašas, apģērbu, jūrmalas dabu.

Dzejneeka mantotee eespaidi un pārdzīvojumi noga-

tavojas par mākslas darbeem, kas leek pamatu viņa plašā-

kajai slavai. Tee vaj nu teeši attēlo jūru un jūrmales dzīvi,
vaj eetver sevī to dziļāk eeslēpto pasauli, kas tagad aizku-

stināta un teecas peeņemt noteiktu veidu.

Kā pirmais no šeem darbeem parādās etide iz zvej-
neeku dzīves „Selgā" (M. V. Mēnešraksts, 1898.g.). Ta ir proza,

kam ar saveem smalki izstrādateem, ar dziļu izjūtu saskaņo-
teem teikumeem ir pilna dzejas vērtiba, mākslas proza, kam

reti kāda cita latveešu literatūrā var blakus stātees. Ta eetver
sevī dažus skaidrus akordus no jūras mūžigās zimfonijas.
Etide sākas un beidzas ar to pašu veenkārši leelisko jūrma-
las ainu, kādu to redzējuši tēvu tēvi un kādu to tagad redz

viņu bērnu-bērni. Ta eerobežo traģēdiju, kāda ta jūrmalnee-
ku vidū norisinās laiku pa laikam, uzrādidama cilvēku cee-

šanas, gar kurām nav nekāda daļa mužigi veenaldzigai un

veselai dabai. Nabaga zvejneeku ģimene, kas uz Zeemas

svētkeem cer sev sagādāt kādu gaišāku bridi, teem atnākot,

eeraugu nāves salti bālo seju. Veenigo gādneeku aprij jūra.
Novirzās gar acīm daži neaizmirstami dzīves un dabas skati,

no kureem ar savu krāsu saskaņu un pakāpenisku sabeezina-

jumu sevišķi saista liktenigais rīts, kurā noteek katastrofa.
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No stinga klusuma līdz trakojošai vētrai, kas drebina zemes

pamatus, no spilgtā sārtuma austrumos līdz tumšam, nejē-

dzigam chaosam še visas noskaņas savijas leeliskā drāmā.

Radneecigi vilceeni ir dzejojumā „Divi pasaules" (Au-

strums, 1899. g.). Te nostājas, kā virsraksts rāda, veena

otrai preti divi pasaules: nabadzigo zvejneeku un peldu se-

zonas lepno veesu. Kaut kas no līdzigeem pretekļeem ir

jau „Selgā". Kad zvejneeks savai meitiņai apsola uz svēt-

keem kurpes, tad viņa tās iztēlojas par tādām, „kā tai mei-

tenei, kura pa peldu laiku ar bālo kundzi un resno kungu

šaī ceemā peemita — melni nolakotas, spīdošas, zelta sprādzi-
tēm". Dzejojumā šee pretekji iztēloti noteikti, skaidri, spilgti,

ar matemātisku zimetriju, tomēr dzīvi. Vakars, pusnakts,

rīts vasarneeku villā un zvejneeka mālu būdā. Tik skaidri,

var sacit uztraucoši, tomēr atkal mūžigā dzejas daiļumā sa-

meerinoši šīs starpibas nekad nebija redzētas. Smalki no-

teiktā veenadā pantu uzbūve tomēr nav par kavēkli pretekļus
attēlot ari ritumā un valodā. Raksturigee, zvejneeku vidū

leetojamee vārdi, kas „Selgā" sastopami leelakā mērā, ari

še dabū savu veetu. „Pret rāvām laivu viļņi treec ar vari:

Trūkst Skotiņš". Turpreti internacionālo vasarneeku dzīvi rak-

sturo zīmigee svešvārdi: villā, kavaleeris, šampaņeetis, bak-

chante, grācija, nektārs. Tad beigu akordā veenā pusē

„mīlas čūksts par dzīves dzejas debess daiļo rītu," otrā —

kāpu preedes un jūras bangas dzeed „drūmu kapa dzeesmu".

Drūmā kapa dzeesma ir ta, kas no minetajeem diveem

Plūdoņa darbeem mums paleek ausīs. Ta skubina dzejneeku

tai dot pilnu izteiksmi. Un Plūdons sacer „Rekviemu", kas

pirmo reiz eespeests taī pašā „Austruma" burtnicā, kurā „Divi

pasaules". Vairāk pārdzīvojumu še saplūda kopā. Pee ta,

ko deva jūrmales eedzīvotaju traģika, nāca klāt gadijumi paša

ģimenes dzīvē. Ari gan otrādi: pēdejee viņam savukārt at-

vēra dzirdi sērajām skaņām jūras meldijā. Nesen viņam bija
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nupat viņš nojauda nāves tuvumu pee sava mīļota brāļa

slimibas gultas. Tam viņš ari veltī „Rekviema" atsevišķo

izdevumu „par sēru atgādinājumu tām tumšajām deenām,

kad kļūmā slimiba pār tevi turēja izplestus savus mellos

saltos nāves spārnus, un mēs tuvineeki jau apraudajām tevi

savās sirdīs kā mirušu". Tikai no visdziļakeem pārdzīvoju-

meem varēja rastees ši sēru dzeesma, kas īsā laikā tikusi

par vispolularako latveešu vidū. Tūkstoši prot to visu vaj

pa daļai no galvas; neskaitāmas reizes izvilkumi no tās pa-

vadijuši nāves ziņas; kā kora dzeesma Melngaiļa saskaņojumā
ta aizgrābj klausitajus līdz asarām. Dodama izteiksmi vis-

dziļākajām skumjām, ta skaidri saskatāmā gaitā virzas uz

preekšu pa norām-maronām, līdz kapu vārteem, līķu kam-

baram, kapu velēnām, dobes dibenam. Un savijas ar šo

pavedeenu kopā visa pavaditā dzīve un patlaban saņemamee

eespaidi; tāpēc slēpjas tāda bagatiba šīs klusās dzeesmas

lēnajā plūdumā.

Kas Plūdonī vēl neaizmirstami uzglabajees no atteeci-

bām pret māti un brāli, viņam ir devis pamata motivu un

eejūsmu poēmai „Atraitnes dēls". Viņš to nolasija kādā

literariskā vakarā 1900. gada rudenī Rigas latveešu beedribā,
kad tikko to bija pabeidzis usrakstit, gūdams publikā milzigu

peekrišanu. Kaut gan Plūdons ar saveem eepreekšejeem dar-

beem jau bija pazīstams kā eeverojams dzejneeks, tomēr ar

šo darbu viņš pārsteidza ari savus pazinējus. Še bija leelaks

plašums, nekā viņa agrākajos sacerējumos, še bija noapaļots

dzīves stāsts; pee tam katra daļa, katra rinda bija tik dziļi

izjusta un tik smalki izstrādāta, ka visur bija nomanāma īsta

mākslineeka roka. Tēlojumu dažadiba še nu ari atzīmējas

atsevišķās pantu salikuma formās un katrs no teem izceļas ar

savu leelisko un noslēgto plastiku. Tā peem. tādus dzelzsceļa

brauceena, gaismas pils, slimneeka murgu tēlojumus, kā še,

XXXIV
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var meklēt. Visu satura ceeši kopā ideja .par jauna censoņa

traģisko likteni, kas aizrauj līdz ari viņa māmuliņu. Ja še

dzejneekam grib pārmest, ka šāds liktens nav nekāds sekmigs

jaunekļu skubinātājs uz nerimstošu cenšanos, tad pret to ja-

eebilst, ka īstai dzejai nav ne uz ko jāskubina; ta tēlo izjustu,

skatitu pateesibu, un ar to tai peeteek. Tomēr kā no tādas

no tās var izeet ari tikumiski eerosinajumi. Šaī gadijumā

tēlotā dziņa pēc augsteem idealeem var aizgrābt katru jaunekli

un jo vairāk vēl ar to, ka ta pati par sevi ir jaunekļa sirdij

tik dārga, tik mīļa, tik nepeeceešama, ka nekāda nelaime, pat

ari nāves nojausma, no tās to nevar izskaust.

Ar šo dzejojumu noslēdzas Plūdoņa dzejneeka darbi-

bas pirmais laikmets. Pee ta vēl peeder vaļēji bērnibas

eespaidu attēlojumi: „Mazā Anduļa pirmās bērnibas atmiņas",

kas ar virsrakstu „Taivas ceems" vispirms parādi jās 1900.

gadā „Deenas Lapā". Šaīs darbos viņš teeši izmanto un

izsmeļ savus pirmos paleekamos eespaidus dabā un savēju

vidū. Viņš to dara ar tādām mākslineeka spējām, ka jau tas

veen, ko viņš tagad laidis klajā, viņam pilnigi nodrošina uz

viseem laikeem izcilu veetu latveešu literatūrā.
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VI.

Rigā Plūdons bija vispirms par adjunktu, par skolotāju

veetas ispilditaju taīs gadijumos, kad kāds no pastāvi-

gajeem mācibas spēkeem bija saslimis vaj citādi kā no sava

darba atrauts. Par adjunktu viņš palika trīs gadus.

No 1901.—1914. g. viņš strādāja par skolotāju pilsētas

saveenotajās elementarskolās Todlebena bulvarā un tad veenu

gadu Bruņineeku eelā.

Adjunkta alga ir tik maza, ka gribot negribot jāskatās

pēc kādas blakus peļņas. Ari vēlāk Plūdoņa vajadzibas bija

tik leelas, ka ar kārtējo skolotajā algu nevarēja tikt cauri.

Viņš tad ķērās pee literariskeem darbeem, kas praktiskas dabas

un no ka bija sagaidāmi plašāki eenākumi. Viņš sastādija

veselu rindu dzejas antoloģiju un skolas grāmatu savā specie-

lajā preekšmetā: latveešu valodā un literatūrā. Tās ir apstrā-
dātas ar gaumi un leetpratibu un peeder pee labākajām. No

antoloģijām minamas: Dzīve un dzeja (L. Neimaņa apg. Jelgavā

1900. g.); Dzejas pērles (Li. Zeltiņa apg. Rigā 1906. g.); Balva

(P. Bērziņa apg.Rigā); Skolas dzeja (4 daļas, L. Neimaņa apg.).

Viņa sastāditās mācibas grāmatas ir: Deklamācija jeb

daiļlasišana (L. Neimaņa apg. Jelgavā 1905. g.); Pirmais vadonis

praktiski-teorētiskā latvju valodas mācibā (A. Golta apg.

Rigā 1910. g.); Latvju rakstneeki. Daiļliteratūras chrestoma-

tija skolām un pašizglītibai (A. Golta apg. Rigā, I. daļa 1907. g.

11. d. 1907. g., 111. d. 1911. g., IV. d. 1912. g.); Latvju literatūras

vēsture sakarā ar tautas vēsturisko attīstibas gaitu. Pilnigs

izdevums (2 daļas, L. Neimaņa apg. Jelgavā 1908. g); Latvju
literatūras vēsture. Saīsināts izdevums (L. Neimaņa apg. 1912.g.,

2. izdevums Valtera un Rapas apg. Rigā 1920. g.).

Plūdonim, pilsēta pārejot, drīz veen aizaug bērnibas un

agrās jaunibas tekas. Viņu apņem pavisam cita pasaule, kas
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viņu eerauj sevī. Un tomēr viņš sevi negrib atdot. Tad nu iznāk

ciņa. Vispirms ta norisinās viņā pašā. Un tad viņš ņem dalibu

pee tās leelās sabeedriskās cīņas, kas noteek pēdējos pārdesmit

gados. No šīm cīņām tad ari izaug viņa turpmakee dzejas darbi.

Jaunais, straujais dzejneeks, Rigā pārnākdams, nevarēja

palikt veenaldzigs pret viseem teem kairinajumeem, ko sneedz

leelpilsēta. Ta bija viņa fantāziju nodarbinājusi jau agrāk. Tur

īpašas mājas, kur visvisādas svešzemju puķes. „Puķes, kā zvaig-

žņoti, mīksti samta kamoli, kā leelas, baltas, lunkanas čūskas."

Viņš nu dodas eekšā baudu dzīvē. Bakchus un Venera ir tee

dccvi, kam viņš zeedo, kas bez maz paņem par zeedu viņu pašu.

Bet tad mostas viņā kā gigants pašaizsardzibas instinkts, tiku-

miska dziņa saceļas un uzņem niknu cīņu arviņa kalpinatajeem.

Ši cīņa atrod aizkustinošu izteiksmi „Fantazijā parpuķēm",

kura viņu sāk nodarbināt drīz pēc tam, kad viņš atnāk uz

Rigu, un dabū tikai apmēram pēc desmit gadeem savu pēdējo

izveidojumu. Daži fragmenti nāk klajā 1903.g. „Rīta Skaņās",

jo cenzors Ruperts negrib nekādi laist visu sacerējumu

cauri. Pilnigaka ta eespeesta 1907. g. „Zalktī", un vēl kādi

papildinājumi, nāk klāt, kad ta parādās atsevišķā grāmatā

1911. g. Par moderna cilvēka dvēseles lāstu Plūdons šo

„fantaziju" nosauc. Puķes peevelk, aizrauj, modina gaviles

dvēselē, bet tad viņas nesneedz vairs baudu, notrulina jūtas,

padara gribu vāju. Dzejneeks apņemas nespert vairs kāju

puķu namā, eet dzeedinat pārkairinātos nervus dabā, kaldina

ceetu savu gribu, gavilē par savu uzvaru. Bet par agru.

Neizprotama sveša griba viņu bez žēlastibas velk turp, no

ka viņš sargās. Viņš redz: viņa jaukee nodomi un cēlā

apņemšanās ir nulle. Viņš meklē atbalstu dzimtenē, pee mātes

kapa; bet dzimtene viņam tikusi sveša, mātes kaps no viņa

slēpjas. Krēsla sabeezē, tuvojas nakts. Ta ir cīņa, kas tāpēc

tik asa, ka tu pats esi savs pretineeks. To izkaro bez kāda

ārēja un eekšeja atbalsta pamestais jaunlaiku cilvēks. Sabee-
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driskās eerašas netura, tikumibas normas zaudējušas deevišķo

sankciju. Cilvēks palizis savā cīņā veens; viņam jānonāk

līdz robežām, kur viņam skatās preti nebūtiba, un pašam sevī

jāatrod spēks greeztees no tām atpakaļ. Plūdons to peedzī-

vojis līdz ar citeem un ir devis mākslineecisku izteiksmi

kaitēm, ar ko sirgst viņa laika sabeedribas labākā daļa.

Šis pats motivs ir ari citos viņa ši laika darbos. Starp

vairakeem sīkakeem dzejoļeem par to pasu tēmatu, kā: „Jauni-

bas bezprāta deenās," „Mellajās ārprāta naktīs," „Tanheizera

dzeesma" v. c, minams viņa dzejojums „Rēgi". Ar nesaudzigu

paškritiku viņš pārbauda, ko viņš cerējis panākt un kas no

viņa iznācis. Kur viņa sapņi par gaismas pili, par jaunām

uzejamām zemēm? Viņa orģiju veesulī aiznestee gadi nostā-

jas tam preti un ņirgājas par viņu. Viņš nebaidās ar

kvēlošu īgnumu pee šeem pārdzivojumeem ķertees klāt un

tos celt klajā. Tas ir nesalaužams tikumisks spēks, kas še

darbojas. Tas viņā leek nomanit leelumu, kas viņu paceļ

pāri veenkāršam veiklam mākslineekam.

Lēnām Plūdoni aizņēma peeaugošais sabeedrisko kustibu

vilnis, peeplūdinadams viņam klāt svaigu, lai ari asu, gaisu#

Strāva, kas teecās sagraut veco pasauli, tika arveenu noteik-

tāka, spēcigaka. Ta sasneedza pirmajā peeauguma posmā

savu augstumu 1905.gadā. Revolucionaree spēki iznāca kla-

jumā no savām paslēptuvēm un uzvaras apziņā uzņēma atklātu

cīņu ar veco eekārtu. Notika grandiozas sapulces, kas visam

vecam peeteica nesaudzigu karu. Sapulcējās skolu darbineeki

no visām Latvijas malām. Še Plūdons nolasija apsveikumu;

„Nu atnākusi lēelā atmoda". Viņš cīņā starp veceem un

jauneem laikeem nostājas ar savām zimpatijām un dzejneeka

sajūsmu jauno pusē, ņemdams šaī laikā teešu dalibu ari po-

litiskā darbibā (kā ilegalā Biroja loceklis.)

Straujajam uzplūdumam pēkšņi sekoja atplūdi. Latviju pār-

ņēma satracinātās vecās varas šausmas, kādas ta nebija redzējusi
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pa gadu simteņeem. Pēc tam eestājās sastingums, kas likās

nonāvējam katru jaunu dzīvibas dīgli. Ko tagad brīvibas mīļo-

tāji pārdzīvoja, tam bija grūti, pat vaj neeespējami dot izteiksmi.

Plūdons to tomēr darija. Parādijās no viņa laikrakstā

„Mūsu laiki" 1907. g. „Pasaka par Vilku". Tanī leeleem,

skaidreem vilceeneem attēlots nepeedzīvots sals, kas eestājās

pēc nedaudz siltām, mīligām pavasara deenām. Sāk lidot

plēsigi nakts putni, izplatās breesmiga sērga „mellais mēris",

uzklīst vilki, kas sāk eebrukt mājās, tikko reetumos debess

sametas sarkana. No teem veenigi nebīstas bagātais Turlu-

piņš, kam jaunās zistemas šaujamee rīki, modri suņi un pee

lopu kūts un sirgu staļļa durvīm resni dzelzs steeņi ar caur-

durvju atslēgām. Bet ari viņš dabū trūktees, kad leels izsalcis

vilks tuvojas ceematam. Traci sacēlis, viņš aizeet atpakaļ,

juklas ēnu virgas skaļeem ūkšeeneem pavadits. Turlupiņš nu

pa sapņeemmurgo, ka viņam uzbrūk vilks, no kura viņu nevar

izglābt visi viņa pakalpigee sargi, ari ne viņa uzticamais niknais

suns. Mostotees viņam sulainis atnes ziņu, ka viņa suns samalts

miltu miltos; atlikušas tika ķetas un astes gals; vilka darbs.

Šādā valodā tagad vajadzēja runāt. To prata jau
„

Lapsas

Kūmiņa" sacerētāji, kas valdneeku netaisnos un varmācigos

darbus un pavalstneeku izceestās pārestibas pārcēla kustoņu
valstī. Par kustoņeem jau var runāt, ko grib: viņu starpā sūdzē-

tajā un teesataja nav. Šo valodu Plūdons atgādinajās laikā, kur

citādi par noteekošām leetām runāt nebija eespējams. Viņš

atdzīvināja kustoņu ēpu, kam bija savi elementi tautas tradicijās.

Tautas pasaku stīlu pakaļdarinat viņš negrib. Tikai viņa īpat-

nējos, kā no vara leetajos teikumos ir tautas pasakas, kā vispār

tautas valoda, izmantotas kā bagāta un nepeeceešama veela.

Vēl leelakā mērā viņš izmanto tautas tradicijās un dzej-

darbus poēmā no putnu dzīves „Uz saulaino tāli". Tur kaļ

koku kalējs raibsvārcits, breen pa pļavu gandris varžu val-

dineeks, skrej pa gaisu bezdeliga gaislīdaciņa. Ari veetvee-
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tām rindas aizrit tautas dzeesmu ritumā. Bet nekur viņš

saveem izmantotajeem paraugeem nezeedo savu īpatnibu.
Stils ir viscaur viņa paša, kas peemērojas tēlojameem momen-

teem. īsajās, brīvi ritošās rindās eetveras pavasara veeglā

plūsma („Kur veegli viņš smaidija, Kur mīļi māja, Kur saldi

glaimoja, Kā pavedināja" —); meerigee peecpēdu trochaji

peemērojas rudens nopeetnajai gaitai („Un pār kalnu, dziļš

kā likteņgriba, Rudens pārkar domu pilno galvu"). Un tā

katru veetu raksturo ari ārējā dzejas forma. Bet viss darbs ir

zimbols neapturamām cīņām pret naidigām, niknām varām par

gaismu un brīvibu, vērtigakais un leelakais par šo laiku latveešu

literatūrā; ta ir jaunā gulbja dzeesma, kurā eetveras „debesu dzi-

drums un zeedoņa saldā preeca, nakts tumšās vaidas un baltee

rītausas sapņi, un ta leelā ilga, kurai tagadnē nav dusas."

Pēcrevolūcijas gadu klusajā gaisā varēja ceribā uz citādu

nākotni daudz ko strādāt. Bija tomēr kaut kas panākts.

Peterpilī darbojās ar pārtraukumeem parlaments; nevarēja vairs

noleegt avižneecibā un sabeedribā runāt par valdibas politiku
un to kritizēt. Brīvas domas vairs nevarēja apturēt; tikai no

svara bija tas, kādā formā tās izsaka. Plūdons šaīs gados pa-

strādā daudz, kas paplašina un padziļina latveešu gara pasauli,
tanī eedēstot elementus no citu tautu kultūras jaunākā posma.

Vispirms še minams Nīcšes eevērojamakā darba„Tā runāja

Zaratustra" tulkojums, kas vispirms parādijās „Zalktī" 1908.g.
Gan neveens nebija tik spējigs pārlatviskot šo reliģiskas jūsmas

apdvesto, dzejiski filozofisko sacerējumu kā Plūdons. Gleznaar

gleznu savijotees zināmāprozas ritumā, še tēlo no gara dzelmēm

iznirušu domu. Nīcšes Zaratustru pārtulkot nav veeglaks darbs,

nekā atdzejot Gotes Faustu. Lai ari tulkojumā daža korektūra

ir nepeeceešama, tomēr visumā tulkojuma latviskee teiceeni ir

latveešu valodas tāļaks veidojums, kam pastāviga vērtiba. Tādu

pat latveešu valodas veidošanas darbu Plūdons strādāja, pār-
latviskodams kādu daļu no jaunākās vācu lirikas („Modernā
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vācu Lirika", Gulbja apg.Pēterburgā). Tās smalkās noskaņas,

kas notveramas vācu jaunākajā dzejā, peesavinas latveešu līra.

Saprotama leeta, ka zināmā mērā tās ir plūdoniskas, jo bez

dzejneeka īpatnibas nav dzejas; bet dzejneeka īpatniba še

peeaug un smalkāk noskaņojas, tāpat latveešu dzeja vispār.

Laikam peemērotu idejisku paplašinājumu Plūdons snee-

dza citās tulkotās grāmatās: igauņu rakstneeka un sabeedriska

darbineeka A. Grencšteina „Kungu baznica vaj tautas baznica"

(apg. J. Meļķis Limbažos 1906. g.); franču pētneeka Ernesta

Renana „Jēzus dzīve" (Zvana izdevums, 1907.g.). Ne reliģiju

noleegt ir šo rakstu uzdevums, bet to noskaidrot, vest saskaņā

ar tautas un modernā cilvēka atziņu. Sev radneecisku garu

Plūdons aplūkoja monogrāfijā „Mīlestibas dzeesmineeks

Esenbergu Jānis" (Izd. Zalktis Rigā 1910.g.).

Nemitigi peeaugun paplašinās Plūdoņa lirika. Nāk klajā

dzejolis pa dzejolim, no kureem sastādās jaunas dzejas virknes.

Viņa vēlāk eespeestee dzejoju krājumi, pee kureem peeder

„111 Liriskas dzeesmas" (Izd.P.Stumps Limbažos, 1918.g.), „Tāli

taki, tuvi tēli" (Izd. Valtera un Rapas akc. sabeedriba 1921. g.),

pastāv pa leelakai dajai no dzejojeem, kas radušees laikā

starp peektā gada revolūciju un pasaules karu. Minētajos

krājumos sakopoti īpaši tee dzejoji, kas radušees savrūp no

laika sabeedriskajeem pārdzivojumeem: mīlestibas atteecibās,

dabas klēpī, dzimtas dzīvē, dažādās mūža gaitās un sirds no-

jausmās. Starp viņa mīlestibas dzeesmām ir reti kāda, kurā

negailetu kaislibu uguns. Ta top viņa dzejā par tīru, spožu

leesmu, kas veetām pacejas reti sasneegtā mākslas augstumā,
kā peem. dzejolī „Ко, mījā, tik sēri tu lūkojees" (Tāli taki

. . .

211. р.). Dabā Plūdonis novērojis un izjutis visdažādākās

viņas nokrāsas un tās paleekami eetvēris savā dzejā. Tur

dzīvo zeedoņa idile, vasaras zaļee sapņi, rīta svētums uz lau-

keem, vēsmiņa vasaras deenvidū, atbalss Gaujas gravā, vakars

sērpilnām acīm, rudens līņatajs leetutiņš, mākonitis debesu
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dzidrē, vēja kumeļeem atbraukusē zeemeļskaistule zeema,

sneega pārsla, lilija. Dzejneeks mums leek nojaust, kāpēc

lilija tik skaista. Ta zaļajām austiņām sadzird, ko čukst zee-

doņa leegakā vēsmiņa; to ta peeraksta zeltainu irbuli, eetin

sidraba lapiņās un glabā sevī kā dārgumu. „Vaj vari vēl

brīnitees, meitenit, ka manī tik debešķigs noslēpums mīt?"

Dzejneeka domas daudzkārt nostaigā līdz mūža robežām. Pēc

nāves viņš negrib gint zemes tumšajā, dziļajā alā; viņš vēlas,

lai viņa pelnus izkaisa zeedoņveesuļos, ka viņš var lidot pa

laukeem un norām, pa puķēm un zāli un atdzimt sīkajā smil-

dziņā, puķes zeedā vaj koka lapiņā. Aizkustinošas ir domas

kas dzejneekam nāk prātā, saņemot nakti savas meitiņas

Vaidiņas rociņu savējā: Reiz sveša roka pusnaktī glāstīs mī-

lestibas laimē viņas roku, —- bet viņu segs velēnas.

Plūdonim atdzimst dabas mīti. Viņš tos izceļ tēlos un

darbibā, kas top par noslēgteem dzejas darbeem, pilnigeem

savā veidā. Tās ir baladas. Laba daļa no tām sakopotas

„Dzīves zimfonijās" (1913.g.), citas „Tālos takos, tuvos tēlos". Ar

tām Plūdonis parādās par eevērojamako latveešu baladu sacerē-

tāju. Tanīs atdzīvojas tautas dzejā un ticējumos eegulditās tra-

dicijās, saveenodamās ar jaunlaiku cilvēka izjūtu un izsmalcina-

teemmākslas prasijumeem. Plūdonis še izleeto ar smalku izpratni

un leelu izveicibu tautas un mākslas dzejā izkoptos izteiksmes

līdzekļus: jūsmu nokrāsai peemērotu ritumu, skaņu pakaļtēlo-

jumus, vokālu un konzonantu saskaņu, dažādi kopā saistitas

atskaņas, zīmigas gleznas. Leekas, ka dabas elementi paši
virzitu šos tēlus dziļu nojausmu pilnos sarežgijumos. Kā dabas

brīnumi tad mums raugās preti tādas baladas, kā: Tīreļa noslē-

pums,. Dukņu sils, Uz jūras, Zagnicas kalējs, Salgales Mada

loms, Muzikants Justs un daiļā Lauma, Klāvs un auns, Veesturs

ceļā pee pāvesta legata, Meža klusums pusdeenā, Dukņa v. c.
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Ap 1915. gadu bija Plūdons kaut ko sasneedzis. Viņš bija

l eemantojis viscaur pazīstama, eevērojama dzejneeka slavu;

bija pēc dažadeem pārdzīvojumeem nodibinājis meerigu

ģimenes dzīvi, pārvezdams mājās jau kā bērnu eeceretu līgavu;

bija atdabūjis par savu īpašumu savas tēva mājas Kurzemē

uz Mēmeles krasta. „Jutos laimigs" viņš saka („Via dolorosa"),
„cik laimigs var justees cilvēks, kad mīļo bērnibas sapņu

stūriti, kuru viņš bija šķitis atņemtu uz viseem laikeem, tas

pēc desmit gadeem atkal atdabūjis atpakaļ; kad viņš var atkal

staigāt pa tām pašām baltajām bērnibas tēkām, pa kurām

skraidijis kā zēns; kad tas atkal var laivā šūpotees uz teem

pašeem zaļajeem upes viļņeem, kas viņu sapņaini šūpojuši kā

zēnu un jaunekli".

Te viņu peepeši uztrauc leelgabalu dūkoņa. Tēvija deg

kara leesmās. Eedzīvotaji atstāj savas druvas, savas tēvu

mītās tekas, savu eedzīvi, kas nu paleek likteņa varā, un dodas

nezināmā tāļumā. Plūdoņa preekš par atdabūto dzimtenes

veetu nu palika tikai jauks sapnis. Ta viņam jāpamet neziņā,

jaaizeet ari no Rigas, un viņš uzņem savu via dolorosa, savu

sāpju ceļu.
Viņš evakuējas 1915. gada maijā uz Jaun-Gulbeni un

peemetas pee sava brāļa, kas tur ir ārsts un apteeķneeks.

No 1916. g. rudeņa viņš strādā par skolotāju Jaun-Gulbenes

ministrijas skolā.

1917. gada revolūcija Plūdoni eevirza savos straujajos

ūdeņos. Terbatas skolotāju kongresu viņš apsveic ar plašu,

noskaņotu runu, kurā met skatu uz pēdējo divpadsmit gadu

pārdzīvojumeem 'un peemin brīvibas cīņā kritušos upurus.

Viņš Terbatā būdams apceemo skaņu mākslineeku A.Kalniņu,
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kurš viņu eepazīstina ar savu nupat komponēto jauno latvju
himnu uz viņa tekstu. Drīz ta ari parādijās, pauzdama lepno

apņēmumos: „Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē,

Mēs gribam te paši sev likumus lemt." Kad rudeni pee

pašvaldibas eestādēm sāka nodibināt skolu nodaļas, Plūdoni

eevēleja Valkas apriņķa skolu nodaļā. Drīz pēc tam viņu

aicināja par locekli guberņas skolu nodaļā. Kad uz gada

beigām kareivju, strādneeku un bezzemneeku padomes pār-

ņēma visas eestādes Vidzemē, Plūdons kā skolu nodaļas

loceklis darbojās sakarā ar šīm; viņš peedereja pee „Iskolata"

(Latvijas izpildu komitejas) darbineekeem. Ātrā gaitā viņš bija

ticis no bezpartejiska par zocialdemokratu — mazineeku un tad

par leelineeku. Tādai vajdzeja būt viņa attīstibas konzekvencei.

Še atzīmējas viņa dabas straujums. Revolūcijai neveen

tuvu būdams, bet taisni viņas viļņu apņemts, viņš vēroja, ka

leelā atmoda pateesi nu reiz atnākusi, ka melnā čūska, brī-

vibas žņaudzēja, nu reiz sacirsta, ka to panākusi sīko rūķu,

bišu cilts, kurai japeesleenas.

Bet ari tas izrādijās par sapni, kam jāizirst. Viņam

izjuka pamati zem kājām. Leelineeki aizgāja, izdaridami var-

mācibas pee saveem tautas brāļeem, caur ko visas zimpatijas

pret teem dzejneekā izgaisa (sal. dzejoļus: „Mums būs vēl

augt" un „Тегога tvanā"). 1918. gada februārī eenāca vācu

vara un apņēma visu Latviju. Plūdons palika Valkā bez

nodarbošanās, bez stāvokļa, bez līdzekļeem. Pārdodams kādus

savus literariskus darbus, viņš tika cik necik uz ceļa. Pavasari

viņš pārgāja uz Leezeri, apmezdamees vispirms pee savas seevas

vecakeem un vēlāk citur eekārtodams savu saimneecibu.

Nodibinājās gada beigās atkal leelineeku valdiba. Plū-

dons nu palika no viņeem savrūp, ne pee viņu komitejām,

ne sapulcēm dalibu neņemdams. Viņu varai sabrūkot, viņš

atnāca 1919. gada rudenī uz Rigu un darbojas kā latveešu

valodas skolotājs vidus Skolās.
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Divi dzejoļu krājumi atzīmē Plūdoņa pēdējos cīņu un

ceešanu gadus: „Via dolorosa — Sāpju un ceešanu ceļš" (Izd.

Kultūras Balss, Valkā 1918. g.) un „No Nakts līdz Rītam.

Latvju tautas drāma dzīvē un dzejā par 13 gadeem (1906—1919).

Rigā 1921.g., D. Zeltiņa un A. Golta apg.).

„Via dolorosa" apkaisa dzejas zeedeem dzejneeka un

viņa tautas sāpju ceļus kara un bēgļu laikā. Izdzīts no savas

dzimtenes, dzejneeks uzaicina Mūzu, lai tā pauž naidu un

atreebibu, skandina kara dzeesmas līdzigi greeķu Tirtejam,

kas eekarsē kareivjus uz cīņu pret eenaidneeku. Bet ta atbild

Antigones vārdeem: „Ne līdzi nīst, — līdz mīlēt esmu dzimusi."

Maiga, rezignejoša, sāpēs dziļi trīcoša tad ari ir šīs dzejas

pamatskaņa. Dzejneeks ari nīstamajā naidneekakareivī eerauga

tādu pat rupjas varas upuri, tādu pat ceeteju cilvēku, kādi ir

viņa paša tautas brāļi (sk. dzejoli: „Pēc kaujas", nodr. pirmo

reizi „Jaunajā vārdā" 1914. g.). Ar šo dzejoli Plūdons jau

pašā kara sākumā met klajā sauceenu par cilvecibu, kādu

lozungu tagad raksta uz saveem karogeem daži modernee

vācu dzejneeki un veens, otrs no mūsejeem. Neaizmirstamajā

vasarā Miglas māmiņa sāk agri tīt sēru kamolus, visi meži

peelīst pilni melnu bēdu, visi ceļi „sūru asariņu". Bēgļi, līdz

nāvei noguruši, garā aizlido, kur arkli ilgojas pēc arajeem un

druvas gaida sēklu, nevarēdami aizmirst saulainās noras un

vītoleem apēnotās gatvas. Bēgle nolūkojas sava bērna acīs-

divi zilās vijolitēs; bet tad viņš eet dusēt, un māte tam taisa

gultu ceļmalā, kur Zemes māmiņa klāj vilnaini un mēness

aizdedzina sveci. Cita māte sēro par savu dēlu, kura kapu

viņa nezin. Un asarām nav gala: tās raud rītā un vakarā,

zeemas vējos un zeedoņa saulē; „raud māmiņa gultas malā,
raud celdamees bārenits." Acis lai dzer pēdējo saules mir-

dzumu, jo kaps ir tumšs; ausis lai saņem pēdējo preežu

dzeesmu, jo kaps ir kluss. Saules pēdējais stars lūst pee de-

besīm, pār zemi nāk tumša nakts kā melna jūra. Šādu postu



trīts. Un briva ir Latvija, dārga zeme, latvju tautai Deeva un

Laimas sensenis līdzdotais pūrs.

XLVI

atnes karš, šīs Joda dzirnavas, kas maļ un maļ sērgas, slimi-

bas, vaidus, mokas. No ta mēs zinām, kas šausmas, bads,

nāve, kas žēlums bez gala, kas pārmērigas mokas. Šis cee-

šanu pārmērs ir ari tas, kas ne visur ļauj dzejneeka koklei

skanēt skaidrā skaņā. Bet dārgas mums visas šīs skaņas ar

to, ka tās dod leecibu par tautas leelo pārbaudijumu gadeem;

jo leels ir šis laiks, leels sāpēs un ceešanās, gaidās un ceribās.

Spēcigakeem, gaišakeem vilceeneem zīmēts tautas ceļš

dzejoļu ciklā „No Nakts līdz Rītam". Še atveras plašāks skats

un tāļakas izredzes. Vairāk nekā desmit gadu še sekots

tautas likteņa maiņām, kas galā noved pee patstāvibas un

brīvibas. Tautu milži cīnās: vācu Zigfrids, kreevu lija Muro-

mecs, latvju Lāčplēsis; un kad milži beidz savu cīņu, rūķi

saka izšķirošo vārdu. Pee teiku varoņeem peeveenojas cen-

soņi no latvju jaunākās paaudzes: Duburs, kas mākslā sev

cēlis peemiņu tautas sirdī, nolicis savu galvu Somijas smiltīs;

turpat dus Vilis Olavs, kas kā Mozus vadija izklīdušo tautu

un cerēja to eevest savā zemē; nesameerinamo jauno laiku

saucēju Jansonu glabā oķeana nezināmās dzelmes. Ši cilts

zin savu teku: „kam zvaigznes ceļu rāda, tas nenomaldisees".

Ta sēj visdārgāko sēklu: dzīvibu, un var tad ari cerēt uz vis-

lepnāko ražu — brīvibu. Latvijai, svešas mātes vārdzinātai

bārenitei, tad teek peešķirtas, to tautās vedot, ne übagu dāva-

nas, bet viņai šuj kurpes no kalnu šķīstākā zelta, darina jostu

no jūras brīnumdārzu dzintareem, pērlēm un koraļeem, audina

sagšu no visubaltakā debesu mākoniša, kaldina sākti no mēneša

sudraba. Pūru tai kaļ debess kalējs no dzintara ar varvīksnas

stīpām, rītausas malām, visapkārt vākam margu zvaigznitēm,

vidū zelta sauli. Tad vēl noteek pēdējā cīņa Zemgalē, kur

peeceļas no daudz gadsimtu meega Veesturs, galvā melns

kronis, tautas ceešanu vīts, rokā spožs zobens, tautas dusmu
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Tā izskan nupat aizgājušo gadu ceešanas, kam pa skaņai

I peejaucas klāt ari uzvaras un slavas dzeesmas. Mūsu dzej-
neeks ar ceešanām eepazlstas vistuvāk, aci acī, taisni pēdējā
laikā. Šo laiku viņš tad ari uztver kā sāpju ceļu un kā tādu

to atzīmē savos darbos. Bet no sasneegtā pārdzīvojumu aug-

stuma viņš eerauga ceļa gabalu, kas atlokās šurp no leelaka

tāļuma, pār kuru mirdz ta pati ceešanu eesvaiditā zvaigžņu
nakts. Un vēl tāļāk atpakaļ virzot savu skatu, viņš atradīs,
ka tanī norit visa viņa mūža gaita. Jo ko citu nozīmētu viņa

Rekviems, Atraitnes dēls, ja ne ceešanas? Un jau ari kā

15 gaduvecs zēns cilvēka mūžu apcerēdams, viņš atrod, ka Jau-

nekļa cerigo peeri rotā drīz sudraba sprogas, un dedzigā sirdī

vēdina tuvējais kaps saltu vēsmu".

Plūdoņa mūžs ir no veetas visādu pārbaudijumu un cee-

šanu pilns. Ar visu savu sajūsmu un sparu viņš uzduras ik

uz soļa uz kavekļeem, kas viņam leedz sasneegt to stāvokli

sabeedribā, kurs ar viņa dāvanām, spējām un centibu gan

nebūtu nesasneedzams.

Bet galā jau katrs ceeš no sevis, no savas dabas. Ja

ari cilvēks ir daudzkārt atkarigs, tad nenoleedzams ir ari tas,
ka cilvēks rada savai dabai peemērotus apstākļus visur, kur

viņš eet un kur nostājas. Ja Plūdons būtu veenam otram

nepatikšanas darijis, ari saveem tuvajeem, pat vistuvakajeem

cilvekeem, tad lai viņam to peedod, eedomajot, ka viņš pats

no tam ceetis visvairāk. Ari viņa visleelakais eenaidneeks

viņam varēs novēlēt to daļu, kas tikusi par viņa īpašumu.

Aiskustinoši skan vārdi, ko viņa genijs uz viņu saka „(No Nakts

līdz Rītam"):

„Tava slava būs neevi un paļas, un bēdas un bads —

tava daļa. Rasas pileeni būs tavas pērles, un pils tava -

birstala zaļa. Tava dvēsele ceešanās gurs, galva degs, un

vaigs būs bez smaideem. Bet kā mūzikai saldai būs izskanēt

Uveem visdziļakeem dvēseles vaideem."



Un lūk, ceešanas ir ari viņa visvērtigakais mantojums,

dārgāks par zeltu un dimantu. Tās ir viņa genija balva, kas

rada viņa dvēselē saldu muziķu un leek tai izskanēt pasaulē.

Plūdoņa dzeesmas savā visumā ir neveen izjustas, bet, var

sacit, izceestas. Gan ari viņš, kā kaut kurš cits, nevar atrast

ceešanas preekš sevis par kaut ko vēlamu. Bet viņa dziņu

sarežģījumi un kopā ar teem likteņa roka viņu atkal un atkal

neizbēgami pee tām noved, lai viņš paleek uzticigs savam

augstākajam uzdevumam un sneedz dzejā savu sirds dzlvibu,

kura tad, arveenu vairāk noskaidrodamās, pāreet neiznīciga tautā.

Ztmigs ir viņa šimbrīžam visjaunākais dzejojums „Eža

kažociņš" (Ilustr. Žurnāls, 1921. g. Nr. 3). No tautas pasakas
še mūsu dzejneeks iztaisījis veenu no visskaistakajeem mākslas

darbeem latveešu literatūrā. Ežulis apprec princesi, kas sade-

dzina viņa eža kažociņu, un nu viņš top par princi, kas

eemanto ķēniņvalsti. Tā tad eža kažociņā slēpees ķēniņdēls.
Varētu šai pasakai dot šādu iztulkojumu. Eža kažociņš ir

cilvēka nevēlamās īpašibas, kas apslēpj viņa augstāko, ķē-

nišķigo dabu un sagādā viņam ceešanas. Augstā būte, princese,
kas kažociņu sadedzina, ir tauta, tautas daijuma pilnā dvēsele.

Ta atsvabina geniju no viņa adatainās tērpās un ērkšķu tekas.

Še tad ir norādits ceļš, kā leels cilvēks var tikt atpestīts no

savām vājibām un ceešanām. Varbūt, ka tas pilnigi var notikt

tikai tad, kad cilvēka labākā daja ir galigi atraisijusees no

meesām un dzīvo skaidra tājak tautā. Bet izredze uz šādu

panākumu modina uzvaras apziņu pār ceešanām un vājibām.
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